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en Tiid jeg var om at sammenskrive min Afhandling
om Kong Chriftiern den Andens Debe - Navn,
(hvilken for nogle Maaneder siden her i Forsamlingen
blev oplæst,) og jeg derudi ftemforde noget lidet om
hoybemeldte Konges Frue-Dotter f den navnkundige
Chriftine de Dannemarc, afAartøge, ñt HUN ogsññ er bleven kaldet
Chriftierna; da faldt det mig ind^ at det kunde maastee ey toære
ubehageligt for Historiens Elskere i vort Fæderneland, hvis man
meddeelte nogen udforliger Underretning om tømme Princeffe, end
almindelige» haves: Efterdi hun dog horer os tøa nær til, i det hun
var en Konge Dotter i Danmark, og fod her udi den Kongelige
Refidents-®fa6 Kiobenhavn. Sandt at sige, det lader ikke vel, at
Fremmede skulle vide mere om hende, end vi hendes Lands-Folk.
Dog hvad siger jeg? Fremmede vide meesteparten ikke noget mere;
Og de have ikke giort dennem nær saa megen Umage for denne
nmkelige PrinceiTeå Ihukommelse, som de have giort for andre af
A
hen
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hendes Kion, der vel have vcrret hendes Lige i Stand og Hoyhed^

men langt fra ikke udi Egenffaber og Fortienester. Hvad de alle
samtlige vide at tale om, er, foruden hendes hoye Forcrldres Navne,
blot allene diste fa ae Poster, at hun var tvende gange gift, forst M
Milan, og siden i Lothringen; at hun, efter hendes sidste Herres
Afgang var Med-Regentinde i hendes Sons Hertug Carls umyndige
Aar, indtil at Kong Henrich IL i Frankerige Aar 1552. satte hende
derfra; og at hun, Aar 1558. og det ncrstfolgende, meglede den
Fred imellem Kongerne i Frankerige og Spanien, som blev fluttet
til Cambrefis. Derudi bestaaer det altsammen. Og videre ffal man
ikke heller lcrre af de almindelige Historiffe Lexicis, vcrre sig
Frantzoffe, Hollandske, eller Tydffe, og alle deres hertildags udkomne
Forbedringer. Man skulde tcrnkc, at den Itéttie Abbé Dom Auguitin
Calmer, udi hans anseelige Verk, Hifloire Ecclefiaflique <¿r Civile de Lorraine,
ffulde have vcrret noget flittiger i at bemerke, hvad denne Fyrstinder
scrr vedkom. Men, foruden at Hand er ikkun maadeligen forsiunet
med andre Kundffaber hende angaaende, ja saa flet, at jeg neppe
havde holdet det troligt: Saa bliver det og en lang Ttid forend hendes
Dod, at hand forlader og flipper hende aldeles, taler hverken om,
hvor hun blev af udi hendes sidste Aar, ey heller naar, eller i hvad
Land hun er dod, eller hvor hun er begravet. Den som er artigst i
at beffrive os hendes Person og Egenffaber, er den gamle Frantzoffe
Hofmand Pierre Bourdeille de Brantôme. Men samme Mands
Forscrt var det ikke at forestille en Historie Skriver efter Regler, ey
heller at soge tilsammen hver en merkeltg Bedrift og Omstcrndighed
i Folkes Levnet, men ikkun at fortcrlle, hvad hand til Deels havde
selv sect og erfaret, til Deels udaf andre hort sige, om nogle hoye
Personer af begge Kron, hvilke hand i sin Livs Tiid havde stet og kiendt.
Det er da derfore at jeg har befluttet, at bringe her udi eet
tilsammen det, som jeg i adffillige Boger har givet Aqt paa om
hende, og hvad jeg nu har kunder komme ihu. Der kunde vel vcrre
sluppet mig eet og andet afHukommelsen, ja endnu mere tresses udi
de Beger, som jeg hverken haver seet eller lcrst, som jeg da overlader
til andre herefter at sette til. Saa er mig end desforuden vederfaret

en
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en egen oguforventtt Lykke udi dette Arbeide, font er, at den Did
jeg meente mig at vare klar dermed, og havde bragt i Stand,
hvadsomhelst jeg af trykte Boger havde samlet, er mig af en kier
Ven, Mr. Torkil Kleve, AíTeflbr i den Kongelige Hoyeste Ret og
Iuftitz-samt Cancellie - Secretear, meddeelt et lidet Blad Papir,
indeholdende nogle rare Underretninger, hoybemeldte PrinceiTe
angaaende, hvilke findes i den bekiendte store Samling af Cardinal
Granvellei Breve til Befançon. (*)
Velbemkldte Herr AíTeíTor
Kleve haver haft den Curiofité, da Hand i Aaret 1743. var til
Befançon, at tage noye Kundskab om disse Breve, og af den larde
Abbé Tinçeau at erholde et Register og Defignation, paa hvad som
i disse mange Bind af Breve forekom om Chriftine de Danemarc.
Hvorvidt nu famme haver varet mig til Nytte, ffal jeg ved hver
given Leylighed tilkiendegive. Ja hvis nogen Did fuldstandige Copier
af de derudi paaberaabte Documenter ffulle blive at bekomme,
(hvorom og Mr. Tinçeau, Grand Vicaire af Erke-Bissopen Og
Chanoine af Capiteltt i Befançon, har givet vores gode Ven fît
Lofte,) kand man og vare forsikret, at de lige saa lidet ffulle vorde
tilbage holdne.

Om Chriftineå Fodscl tii Verden er det af Hvitfeld bekiendt,
at den var udi Aaret 1521. Dagen erindrer jeg mig ikke at have
fundet nogensteds antegnet. Hun var da ikkun tu Aar gammel,
eller maaffee ikkun i andet Aar, den Did hun med sine Foraldre og
tvende sine Sodffende, Hertug Hans og Froyken Dorothea, der
begge vare aldere end hun, maatte forlade sit Faderneland, og reyse
bort i Landflygtighed: Hvilket ffeede An. 1523. midt i Aprili, til
Skibs her fra Kiobenhavn. Z de Aar 1523. og 1524. vare de noget
i Nederlandene, noget i Brandenborg, og en längere Didi Saxen,
hos Kong chriftierni Morbrodre, Churfyrst Friderieh og Hertug
Hans. Siden komme de igien til Nederlandene: Hvor GUd kaldede
Den dydige Dronning ifabelie (eller Ehfabeth) fra dette alendige Liv
A 2
til
C) Denne Samling er fornemmelig«« bleven bekkendtgiort ved den tetbt Mr. de h
Monnoye, fom har udforlig«« berettet derom i den tredie Tomo af Medianis, strax i
Begyndelsen.
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til det himmelffe.
Hun dâ/ ikke (somHvitfeld og andre kfter
hannem strive,) Anno 1525. men 1526. den 19 Januarü, paa et
Slot strüx ved Gent i Flandern. (*)
Det er troligt, at hvis den
hsysal. Dronning havde levet longere og maatte raadet for sine
Borns Optugtelse, var der hos tiennent bleven lagt en anden
Grundvold i Religionen, end der siden blev. Thi det er noksom
vitterligt, hvorledes hun var bleven indtagen af Do<a. Luthers
Lcrrdom/ Prædikener og Samtaler/ imedens hun og hendes Herre
opholdte sig til Wittenberg; samt hvormeget hun maatte derfor lide
af hendes Herrer Brodre, Kcryser Carl og Kong Ferdinand/ ja den
hele Familie. C
*)
Saa snart hun nu var ved, log hendes Faster/

Ertz)
(*
Dette Slot tilhorde Abbeden af St. Peders Closter, udi det Kirke-Sogn Suinarde,
uden for Gent. Did ankom An. 1525. den 6. Decembr. Konning Chtiftiem, med hans Dronning
og Born, og bleve af Abbeden imodtagne og bevirkede. Dronningen havde tenge ikke varret vel
af Helbrede, og her blev hun faae Dage efter Ankomsten syg og sengeliggende; og dode siden den
19 Januarii. Hun blev den 4 Februarii med anseelig Liigbegamgelse begravet i St. Peders Closter.(**)

(**) Omendstiont dette er stedse holdet for en bekiendt Sag, og baade af vores, saa
og af Tydste Skribentere bevidnet, at Dron. libella levede og dode evangelist; Saa haver dog
en vis Omstcendighed forpligtet mig til, at rore noget derom paa drone »«roterende Sted.
Sagen er: Herr A fíe flor Kleve har, (foruden den forhen benævnte BeiànçonfFe Defignation,)
meddeelt mig Copie af et Latinst Document, som hand til Gent har bekommet, og som indeholder
et Vidnesbyrd om hoybemeldte Dronnings sidste Sygdom, Dod og Begravelse, og fornemmelig
at hun er dod i den Catholste Religion &c. Samme er udstedet af Prtrsten selv, som stal have
betient hende med Sacramentel paa hendes S ottr-Seng, oa v«ret beständigen hos hende tilstede indtil
hendes Endeligt. Hand kaldes i Documente, Thomas Blanckaert, Presbyter, Juris Licentiatus,
S. ApoftoL & Imp. autorit. Notarius publicus, ac Rector five curatus parochialis Ecclefiæ de
Swynacrde prope Gandavum. I g kñNd ikke Nkgte, at jo dette Document kolNMer Ml'g sert for,
og ot kunde vpvcrkke ecn og anden Betenkning. Det synes at verte ffrevct ester Anfordring og
Befalning af den sol. Dronnings hoye Paarorende, til at dempe det Rygte, at hun var dod idet
Lutherste K«tt?rie, og til tvertimod at bevise, at der er bieven holden Messer hos hende, Altarens
Sacrament hende givet paa Romerff CatholssViis, og at hun sclv mund-lig n har b kiendk sigtil
at vilde doe i b u Catholste Kirkes Samfund. Men ikke findes noget Datum udi b meldte Aét,
hvoraf man kunde vide, paa hvad Tud den er udstedet; da ellers ogsaa Dronningens Lüg Begtrngelsc,
som stecde den 4 F-br., bliver omstandeligen derndi fortalt. Herimod vil jeg nu anføre, hvad
som haves forhaanden, til at sette lumeldte Ting, i hvorledes deu ender attefteret, i Tvivl.
Jeg vil ikke tale em, hvorledes den sal. Dronnings, saavelftm hendes Herres, Omgang og
fortrolige Samfund med Doét. Luther havde varret i Aarene 152z. og 1524. som er noksom vitterligt;
Item, hvorledes hun i sidstbemeldtc Aar gik kil Alters i Nürnberg hoe Doét. Andreas Osiandcr,
paz en Skter-Torsdag, og annammede Sacramentel under beagc Dele; paa sclr samme Dag,
som hendes Herr Broders Kong Ferdinand! Dronning, som oqsaa da var i Nürnberg , (Kong
Ferdinand var selv bertreyst,) lod sig give Sacramentel af en Dominicaner Munk, under ben ene
Deel;

Kong Chriítierni II. Dottèk.
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E tz Hertuginde Margareta, der var Kayser Maximüiani I. Dotter,
disse Born til sig. Denne Frue Margarete reårede til Bryssel, og
var
Deel; hvorover og hsybemeldte Konge, hendes Brodér, blev meget fortørnet paa hende:
(See Spalatini Chrvnike, co/. 634. edit. Mencken, og Joan. Suaningii Hifl. Chrifl. II. lib. 2. c.4.)
Item, hvorledes bun og Hendes Herre komme igien til Wittemberg i Aaret 152?., som var og den
Tiid, da Kong Chriftiern overtalede Dr. Luther, til at strive det Deyrecation^-ígtef til K. Henrich
i Engelland, (og ikke An. 1526. som Joh. Aurifaber setter; thi anderledes bevises af Lutheri
Epifløli. T. 2. fol. 290- 292.) Men hvad som fornemmeligen bor paaagtes, er det merkeligeBref,
som Kong Chriftiern selv ffrev til Dr. Luther fra Swinarde, Tiende Dagen ester hans sal.
Drcnnmgs Dod, nemlig den 28. Januar. 1526. og som heelt og gandste staaer inbfortiSpahtini
Chronike, «■/. 052. jf Derudi beretter Hand, forst om sin sal. Dronnings Svaghed, esterai de
sidst droge fra Tydstland ; dernwst om hendes forgieveS Umage og Paa arbelden hos hendes Faster
Frue Margarete, om at forhverve nogen Naade for de udi Brabant fangne og forfuldtk Evangéliste,
da saadaune hendes Fsrbonner vare bleven haanligcn afviiste: og rnbeligen hvorledes hun,
»i-agtei Frue Margaretes og de udffikkede Papisters Bcmsyelser, var dod i den sande evangeliffe
Troe, og havde annammek det hoyvrrrdrgc Sacrament paa ret christelig Mis. Denne sidste
Artikel lyder Ord fra Ord saaledes: "Und als aber nu tie Schwachheit alzuseher sig gemeret, hat
"Fr-w Marzareth Ire Botschaft und ander treñich Leut zu Jr verordnet, die sie sosten auf den
"Weg des Papistischen Endchnsts Glauben auch derselben Religion und Leñen bereden. So hat
"der Allmechtia GOtt nach sein Mildickeit zu der Zeit unser Gemahel Ire Sprach benomen,
"also das sie Inen keins wegs Antwort geben. Und haben sie doch zum letzten mit dem Oley
"bestrichen, vnt> von der Beredung, wie angeczeigt. abgelassen. Sie aber hat zuvor» mit h-chen
"Begirden, festen Glauben und wolbedachten Muthe das heylig Hochwurdig Sacrament nach
"rechter christl. Weyse empfan en, und wann wir oder eyuer unser Prediger sie zudem Göttlichen
"Wort vcrmant, hat sie uns all wegen in eynem starcken Getrauen zu GOtt bestendiglich zu bleibe«
"versprochen, und auf die andern Aberglauben nicht Inen beantworten wollen, bis so lang daß
"sie gantz sprachloß worden, aber mit Gebung vieler Zceichen eyues wahrhaftigen Glaubens am
"XIX. Daq Januarii Iren letzten Abschiet von dieser Welt genommen.
Der Almechtige geruhe
"ihrer Seelen in Ewickeit genedig zu styn." Et saadant Beviis havde nu Dr. Luther for sig, da
"hand strev til Joannem Agricolam, nwstr 18 Febr. derefter: ”Regia illa mulier, & veré
"Regina, Elifabeth Danorum Regis uxor, exceiïït è vivis, 11tipfe mihi feripfit ChriftiernusRex;
’’ fed magnâ fide exceflit, accepta cœnâ Domini legitimo ritu Chrifti, nec perfuadeti potuit. licet
"fortiter tentata per proceres, ut in Papæ fidem rediret." Item i Fortalen til Frau Ursulen,
"Hertzoginn;u Münsterberg Ehristl. Ursachen îc rc. An. 15 ¿g- " Solcher Könige Tochter
"eine ist freylich g-'west das edleBlut, Frau Elisabeth, Königin zuDesinemark, gebohrne Königin
"zu Hispanien rc. welche das Evangelium mit grossem Ernst ergrieff, und step bekante, und dar,
"über im Elend auch starb. Denn wo sie es hätte wollen verläugnen, wäre Ihr vielleicht mehr
"Hülffe und Beystand in der Welt begegnet." Her bliver da nn Spsrsmaal, om ikke Kong
Chriftierns Vidnesbyrd, under hans ege« Haand, bor stale mere til Troende, (helst efter saa
meget Foregaaende om den sal. Dronnings Overbesiisning om Evaugelir Sandhed, og hendes
Gemyts Bestandighed i alt hvad got var,) end den Catholffe Prwstes i Swynarde Litteræ
téftimoniales, som Documentef kaldes, og som det Brnss'iffe Hvff har uden Tvivl snndet for got
saaledes at lade strive- Kong Chriftiern taler, i sit Bref, om een hans og Dronningens
PrKdikant, der var hos og formanede hende af Guds Ord, og gaf hende Sacramentel. Denne
verb man jo ogsaa, hvo har voeret; nemlig den errlige Mester Hans Monboe, den fal. Dronnings
egen

6__________ H, G, Dm Chriftine af Danmark,
var paa de Tider Statholderinde i Nederlandene; hvor hun havde
hos sig hendes anden Niece Maria Enke Dronning af Ungern, vores
.Danste Dronnings Elisabeths Frue-Ssster.
Hos disse tvende
ypperlige Lrmcér, nå de tvende unge Sestere , Dorothea og
chriftinç af Danmark en saadan Opdragelse, som vel aldrig kunde
ynstes herliger. Alt hvad der horde til deres hoye Fodsel at illuftrere,
udaf Skikkelighed i Levnet, Artighed i Sceder, Belevenhed i
Omgcrngelse, Oplysning i Forstand, Kundstab i Tungemaale og
Videnstaber, Færdighed i Ovelser, og Velanstcrndighed i Opforsel,
blev dennem saaledes tilbragt, og heftede saa vel hos dennem, at ved
alle Europceiste Hoffer fandtes neppe nogen af deres Stand og Alder,
fom herudi kunde agres deres Lige, meget mindre overgaae dem.
Vores Chriftine overtreffede end ogsaa hendes celdere Soster, saavel
hvad Forstands Gaver og Sindets Hoyhed angik, som ogsaa udi
Legoms Skabning.
Hun fra sine yngste Aar tegnede til det som
hun siden blef, nemlig den ffionnestekrmceñe, afAnsigt, af Taille,
af Yndighed, af Vcrsen og Majeftæt, som nogensteds var at finde.
Her var da, ey allene formedelst disse nu anforte, men ogsaa
formedelst andre Raifons, ingen Fare for, at io disse Born stulde,
uagtet deres Hr. Faders ulyksalige Sktcpbne, kunde gelange til den
samme Lykke og Hoyhed i Verden, som hvis band var bleven
fastsiddende paa sin Throne i de teende Nordens Kongeriger. Det
mcegtige Burgundiste Huus, og Keyser Carls overmaade Vcrlde og
Myndighed, var alt nok til at opvcrkke Friere af det storste Slags,
der maatte jo statte det for en besynderlig Lykke, at vorde indtagne
i saadant Svogerstab. Og med alt dette kand man alligevel ikke sige,
at vores ChriitineS Lykke er derover blevendesto bedre, eller hendes
Lod
egen Pr«st. Joannes Suaningius haver kiendt Manden , feet og lcrst Kong Chriftierns egne
Skrivelser til hannem, og deriblant det selvsamme lidet Bref, hvorubi Kongen bad hannem at
komme til sig og Dronningen i oft-brmeldte Swinarde, og pradike dennem Guds Ord for til Trost.
Dette er skrevet faae Dage efter deres Ankomst der til Steden, og paa siette Uge forend den
boysal. Dronnings Endeligt, med disse Ord paa Latine: ’'Amantiflime frater inChrifto, Significo
’’tibi, quod obliuifcamur hic Chrifti, dum non eft qui prxdicat nobis verbum Dei, quod jam
’’faftidiunt multi ; Ergo peto te per fraternam charitatem, quod velis venire ad me. & prxdicare
” nobis Euangelicam confolationem. Saluta etiam fratrem & fororem noftram. Vale. Pridie
” idus Decembris. Datæ Suinardx.’’ Vid. Jo. Suaning. Hift, Ckrift. Il, lib. I. c. i. /. 4,

Kong Chriftiemí II. D0ttev/____________ ?
Lod at vcere falden paa det kosteligste.
Hun blev langt fra ikke saa
hoyt udbragt som hun var vcrrdt. Saa betimelige« som hun saae
sig forlovet og bortgiven i Egtestanden, da hun neppe var tretten Aar
gammel, saa lidet havde hunAarsage at agte det for hendes Fordeel.
Og dette havde hun allene at takke hendes Hr. Morbroders koiiriqus
for. Denne store Kcryser havde med alle sine Ting og Jdrcrtte i Verden/
og i sin gandsie Regierings Did/ ikke noget andet Hyemerke, end
sine egne (BtødtøRaifons. Herril giorde hand sig ingen Betænkning/
undertiden ak opofreMce ogHoyhed, Sleat og Familie, end ogsaa
Honnêteté, Troe og Love, ja ReliZionen selv. Havde Hand bildet
give Liid med vores Chriftine, sin sal. Sosters yngste Dotter at
forlove, til hendes iZde eller 14de Aar, og til den Mldste var forsi
bleven gift/ havde Chriftine kommet paa en Kongelig Throne at sidde,
og var bleven Dronning i Skotland.
Men den Tiid var hun alt
reysesirrdig, eller snarere bortreyst ti! Italien, for at fuldkomme det
i Aaret tilform beflutrede Egteffab med Francisco il. Sforza, Hertug
i Milan.
Hvor uliigt dette Partie var at regne imod det Skotste,
ikke saameget i Henseende til Standen, som til hendes og denne
Milanesers Fodsels - Vilkor og Familie, naar man ligner dem
tilsammen, vil jeg forestille enhver til Eftertanke.
Bemeldte
Francifcus Sforza II. var en Sonne * Son af Francifco Sforza I. og
denne en u egte Son af Jacobo Jacomuzio Attendulo, som var vel
en beromt Krigsmand, men af meget ringe Herkomst. Man smaller
om hannem, at hand var fod en gemeen Bonde-Dreng, der forlod
Ploven og gav sig til Soldat, opsteeg omsider til de hoyeste
Betjeninger i Krigen, og blev Len storsie Ceneral i sin Tiid i Italien.
Hand er Lod An. 1426. (*
)
Hans ©en Francifcus, som hand havde
med
C) Om denne Skamme-Fader af de Sfbrzer og hans Opkomst fortælle de Italiensse
Skribentere, (dog alle ere ikke herudi enige,) at som hand gik paa Marken med sin Faders Plov,
og horde Trommen rore til Verving, fik hand Lyst til at lobe efter, forat blive Soldat. Imidlertid
kom hannem en Tvivl paa, om delte ffulde og v«re til hans Lykke, eller ikke, got öaa( determinere
sig, tog hand fin Knif, (andre siae, fin Spade, som hand stod og grof med,) og flog den op i et
Trcee med disse Ord: Sidder du fast, saa gaaer jeg i Rn'g, nu-n falder du ned paa Jorden,
saa bliver jeg ogsaa ved Jorden, og ved min plov. Kniven blev siddende, og hvem der lod
Ploven staae, og, uden at tage Affleed med Fader og Moder, lob hen at lade sig enróllete, var
Giacomo Giacomuzio. Saadan en Omstændighed ffulde da blive Aarsage til, at afen Bonde-Dreng
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med enMaitreíTe, blev efter hannem General hos Dronning Johanna II.
i Napel: Siden tiente hand Paven, Venetianerne og Florentinerne
i deres Ligue og den Krig imod Hertug Galeazo af Milan: Endelig
blev hand regerende Herre i Milan, giftede sig med en u egte Dotter
af den forrige Hertug Philippo-Maria Vifconti, og maintenerede sig
siden i samme Fyrstendom, uanseetden Anfodring og Ret, som
Hertug Carl af Orleans, formedelst Egtestab med Joannis Galeazi
Visconti Dotter, dertil havde. Jtaliernerne kalde denne Lranciscurn
gemeenligen Sforza il Grande, den store Sforza. (*)
Af saadan flags
Herblev siden en stor General ; af hans megte Son en regerende Hertug i Milan, og med de mægtigste
Potentater i Europa forbunden, hvilke, den ene med den anden, sogte hans Venffab, ja, hvad
mere er, blev een af de beste Regentere, som Undersaatter kunde ynffesig; og endelig dennes
Sonne-Ssn blev den store Kayser Caroli v. Svoger. Maae man ikke sige, at Providence« fpiføv
ret for fia med denne Verdens Bern i dette Timelige? Videre om disse to fsrste sforzer kand man
læfe hos Bayle i Ditfian. Critique. Man sinder og sammesteds om den urimelige Genealogie, der
blev smiddet til at giore jacornuziurn til en Descendent af Ænea øg af Mucio Sçævpla : Hviffen
samme Fabel Prudentius Sandoval har fundet for got saa got som at approbere, sigende i Kæyser
Carls Hist, lib, 22. p. 29). A. I. de Nev. 1535. murid en Milan el Duque Francisco Esforzia,
exemplo de buena i mala fortuna, en quieri fe acabo la sangre nobiliílima de los Esforzias, que
según algunas hiftorias deeendia de Anglo nieto de Eneas, y de Mucio Scevola Varón Romano.
(*) Vel er det saa, at denne Titel er bleven ham given f Henseende til hans Krigs Lykke,
Erfarenhed og store Bedrifter, samt hans forunderlige Opheyelse til en SouveråHerres Stand,
og hans Forbunde med de stmste Europæiffe Magter. Men saa er det og tillige vist, at han
havde andre Egenskaber, der kunde tilegne ham saadant Navn, med (tørre Skiel og Fsye, end
endeel andre Rcgentere, som man har behaget at give det hidtildags. Naar her settes, at det er
rigtigt, hvad saa vel andre, som i sær Paulus Jovius og Leander Albertus skrive om ham.
Jovius taler saaledes: Egit Principem annos fexdecim, tanta imperii xquitate, clementia,
popularique humanitate, ut qui armorum fulgore hoftibus terribilis erat, etiam invidusadverfus
omnem vitiorum intemperiem, & publico judicio ejus feculi Principum longe optimus cenferetur.
In hunc fiquidem hpminem, præter invidum corporis atque animi robur, fumma etiam dona,
quæ tribui poterant, natura contulerat, perfonæ fcilicet dignitatem eximiam, os probum, & i»
omni congreiTu afpedum fine fuperbia fuis pariter atque hoftibus venerabilem, fic ut eundi in eo
fæpius condonante facundiam abfoluto oratori parem admirarentur, eoque plenius quod nullas
attigifíet literas ; & nihilo feçius in omni civili militarique negotio, efficacis prüden tiæ divinique
judicii vim expeditam & incredibilem afferret. Sed literarum decus, quum fefe ejus expertem
ingenuo pudore fæpe dolens profitebatur liberaliffime tuebatur. Afben anden, nemlig Leandro
Alberto (Defer, ltal. verf, lat. pag. (579.) Vil jeg allene Udskrive disse Ord: Deceifit (Francifeus
Sfortia) vita prædarè a da magno cum dolore popularium anno poft C. N. MCCCCLXIIII. .. „
ftaturæ fuit proceræ, vultu honefto, flagrantibus oculis
oratione facundus & copiofus,
ingenio peracuto, dc in magnas fublimesque res fpedante. In negotiis gerendis perfpicaciaerat
fumma, in laboribus infatigabili patientia - eundis in adionibus prudentia maxima, callidus in
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Herkomst w nu disse Milanesisse Fyrster af det SforMNavn, og
vores Chriftineá Gemahl Frandfcus il. var derfra ikkun i andet Led/
nemlig en Sonne-Son af den megte Princesse Vifconti, og hendes
Mand den u-egte Francifco I. il Grande, hvis Fader var fod en
Bonde / og havde tient for gemeen Soldat. Videre var Francifciii.
Fader, Ludovicus-Maria Sforza, som af stt sorte Ansigt kaldtes le
More, en ugudelig Ufurpateur, der med Forgift ombragte sin
Broder-Son og Myndling, og fatte sig saa ind i Hertugdomm t.
Hand blev endelig forfuldt afGuds Hevn, den Tiid Kong Ludvig xil
i Frankerige indtog det Milamsiffe; Hvorefter hand faldt i famme
Konges Hcrnder/ og dode efter ti Aars Fcrngseli Frankerige, An. 1510.
Siden veed man, hvorledes bemeldte Hertugdom blev immerhen et
Krigs- Fbearre, formedelst Kcryserens, Pavens, Venetianernes og
andres)aloufie imod de Fcanlke; Vaa at hverken Kong Ludvig Xii.blev
lcenge Eyere deraf, ey heller kunde hans Eftermand Kong Frandfcus 1.
blive det gandffe nmgtig; ja maatte omsider flippe det heelt af
Hcenderne, da det ved Kceyserens lykkelige Vaaben blev erobret.
Kcryftren forleente det omsider, efter lang og vidtloftig Forhandling,
til den eneste igienlevende Printz af den Sforziffe Stamme, den
forbencevne Francifco II. en Son af den fordrevne og i Fcengsel dode
Ludovico-Maria, som Man kalder Ludovieum Morum.
Hertil
maatte Myser Carl, u-agtet hand var intet mindre end vel tilfreds
med denne Francifco, og havde mange vigtige Beffyldninger imod
ham, dog omsider lade sig bevcege af de mange og vedholdende
Anmodninger, som ffeede i dennes Faveur, af Paven, Venetianerne
og andre Italtcrnffe Grater: Hvilke alle, for deres Roe og Sikkerheds
ffyld, bade om, at den Liga af Anno 1521. (*
)
maatte iglen nyde
sin
vincendis inimicis ? aftutus in eludendis eorum coníiliis.
Raro plane hoftern ex improvifo
petebat, longe potius habebat tempore mora que quam acie iuperare - - in confiliis exequendis
celeritatem femper adhibuit, omnibus vitæ a&ionibus laborum patientiam animi que prxftantiam
fingularem exprimens,
(*) Denne Liga eller Forbindelse blev giork imellem Karyser Carl og Pave Leo X. og
hñvde til Ayemmke, qt fw Frantzoserne udjagede af Italien, og den unge Frandfcus sforza

io
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sin Kraft og endelige Virkning.
Meningen var, at de ynffede sig
langt heller en saadan Naboe og lidet nurgtig Fyrste i Milan , end at
have enten Kceyserens eller Frantzosens Magt stedse i Donen tos
stg. C) Denne Sag kom da til Ende i Aaret 1529. til samtlige
Italieners Fornoyelft/ ja ey mindre i scrr tst Milanesern s/ der
sukkede efter Fred og Rolighed/ og saameget som de havde hadet
Fadere»/ Lovis le More, faa meget elskede te og Icengtes efter Sonnen
Francifco , som de vidste at vare af et meget bedre Gemyt. )(**
De sunde stg end ogsaa udi/ at Kayseren imod dmne Forlehmng
betingede sig en meget stor Sum paa mange Toader Guld, til
Omkostningernes Erstatning, som hand havde anve- tt paa Krigen.
Sandoval i sin Hitt, del Emp. Carlos V. gier altfor lidet traf/ naar
hgnd siger om Kayseren: kusole un moderato tributo (en
reconociemento del feudo) harto menor del que el prometía antes
de las guerras, lib. ig. p.
73. Sforza faßte siden / ved Paven / 0M
Afflag t Summen,men Kayseren undskyldte sig. idem iib.19. MF. U4. a.
I Frankerige blev derimod heel anderledes raifonneret. Der hedde
Let/ at Kayseren havde begaaet den storste Skam og Milljghed/ i
at lade sig overtale, til heller at give Fyrstendommet til en Mand af
faa flet Herkomst, ja en Mand, som hand selv tilforn havde erkläret
for en Forradere/ end at forunde sin egen Sosters Mand Kongen
af
fhtlbi berpûit forkenes med Milan. Paa bttt £iib levede endnu hans aldre Broder Maximilian
Sforza , men hand havde overdraget sin Ret til Kongen af Frankerige; og Francifcus holdte sig nu
op i Tydstland z som eu Landflygtig.

) Martin du Bellay . Memoir: livr. 4 p. 94. c; ffrfvek/ at disse Jtñlianers Raad'vg
(*
Forestilling til Kayseren selv var, de forclorre au Roy de France toute efperance d’y retourner::
te qu’il pouvoit faire en rendant iceluy Duché à Francifque Sforee, duquel il tireroit une große
fomme de deniers •- & qu’ en ce faifant il. contenteroit tous les Potentats d’Italie, lesquels
aymeroient mieux à Milan un Duc egal ou moindre qu’eux „ que un Empereur ou Roy, duquel
la puiflance leur fuit fufpecte.

(**) Sligt bevidnes af Italianssr Skrikentere : Endssisnt ham og ry fattedes paa
Fiender og Forfolgere der i LandetHertil horer et Exempt, som Paulus Jovius fortaller i
hans Elogio; Saa vg Historien af den vue!, imellem een hans Bagtaler, og en anden hans
Forsvarer, begge M låne ser, hvorom haves et Latinsk Poema under o une Titel : Tranquilli Moloffi
Mommachia, jul' Cxf Scaliger roser det samme meget, i hans Hypercritico. Jeg har treffet det
udi en Samling af Jo. Secundi og andres Latinge Vers, trykt til Lyon hos Seb. Gryph, 1539.-.
in 4. Gruterus maae ey have kirndt det, hvorfore det ey findes i Deliciis Poetar, Italorum.
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af Frankerige det, eller Hans Born, som det med rette tit
kom. (*
)
Her vil mand nu mene, at iblant Vilkorene til Francifci
Sforzæ Reftitution stulde ogsaa have vceret at egte een af Kcryserens
Nièces. Saaledes strive ikke allme visie Jtalicener, og iblant dennem
Ludovicus Cavitellius t Annalibus Cremonenfibtis, tllCít kndogsññ
Prudentius de Sandoval )(** i Kñystr Caroli V. Historie, item een og
anden af de Franste. Men virkeligen er dette ikke rigtigt.
Skulde
det end vcrre faldet andre ind, at giere fligt Forflag til Kceyseren,
(hvorom dog ingensteds lcrses,) saa har hand alligevel ey saa hastigen
resolveret til denne Alliance. Meget mindre har Franciscos Sforza
kundet understaae sig at begicere saadant.
Saa haver og den
fortreffelige Hiftoricus Franciscos Guicciardinus, paa det Sted hvor
hand opregner Vilkorene af bemeldte Foreening og den derover fluttede
Tratiat, (*** (****)
) gandste intet talt om noget Egtestabs Forflag.
Vil
man overveye, hvorledes Du Bellay herom taler, da stal det ikke
heller sindes. )C
***
Kort sagt, dette Giftermaal blev betcenkt,
overlagt og besluttet i Kceyserens Conseil ikke i samme Aar, men
B 2
sil(*) A 1’ entour du Roy & de Meilleurs fes enfans y en avoir, qui par opportunités
|cur remonftroient cefte indignité, dont envers eux ufoit 1‘Empereur, en aymant mieux bailler
un tel eftat que celuy de Milan es mains de S force, yflu d'une basse condition & d’une bastarde»
& lequel avoit Couvent dit & maintenu publiquement luy avoir esté faulièur de foy &traiftre, qu’
à lui qui eftoit fon beaufrere, ou à Meilleurs fes enfants, ausquels il appartient fi justement.
8' il 1’ euft retenu pour luy, bien de par Dieu , mais de le bailler à un tel, comme par mefpris
& defpit d’eux, c’ eftoit une chofe intolerable.
Ligeså« Udi det bittere Skrift, sSM Kong
Francifeus I. lod An. 1537. trykke UtlblT denne Titel: Apologetica cujusdam fama Regia ftudiofi
Epiftola &c. bliver ÄtLystr §«rl selvapoftropberet s««ledeêt T u patrimonium nobis per indigni taten!
fummam & iniquitatem ablatum ad nepotem calonis & fptirii tranftulifti.
(*♦) Prud, de Sandoval, lib. ig. §. Z. p. 70. fub An. 1529.

(***) I Guicciardini 19. Bog, PaS- S37« edit. Genev. pr. Giac. Stoer 1645. in 4.
(****) Hans Ord ere: Audi par apres l’Empereur pour plus grande feureté luy bailla

en mariage fa niepee, fille du Roy de Dannemarc, qui eftoit prifonnier & fpolié de fon Royaume.
Hand siqer ikke, at det blev nu omtalt eller accorderet NN strax til Lononien, An. 1529.
Men
par après, føm kñ»d bttydk lige sññ Vêl kN lñNZ syM kN kørt Did. Mem. du ReRay, møt» EndêN
af deo z Bog-
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sildiger.
Den Nederlandske Híftoricus Pontus Henter siger, at det
fteede nogen kort Tiid efter, og at Chriftine gik den Tiid i fit tiende
Aar. (*
)
Altsaahardetvcrret i5Zv. wi denvidtloftig lååon,
som Kcryseren den 4. Sept. An. 1550. fra Augsborger R g?dag sendte
til sin Gesandt i Rom, til Svar paa de mange Poster , som Paven
havde fremsat (hvilken Sandoval Ord fra Ord indforer â /-.) staaer
eensteds (p.H2.b.) dette : En lo que roca a los cafamientos del Duque
de Milan y el de la hya del Marques de Monferrato, nos lo tenemos
muy adelante para otra perfona. Hvad dette ME have varet for et
Partie, der var den Tiid i Forslag for Francifco Sforza, vetd seg
intet at sige om. Men man kano flatte deraf, at hand ikke endnu var
-leven forsikret om vores Chriftine eller strax i det Folgende.
Kceyftrens Hensigt og Oyemcrrke var langt fra ikke ved ftadan
Leylighed at giore sin Soster Dotters Lykke, og at see hende betimeligen
med en Mand forsiunet. Thi baade var hun endnu et B^rn, og, om
hun havde end varet io. Aar aldere, da, sandt at sige, naarey
anden Mand var fundet for hende, end denne, saa ulige af Byrd,
maatte hun heller blevet ugift hendes Livs Tiid. Men Kayser Carl
var det om, at sorge for sig selv, og at forsikre Italien og det
Milanesiske imod Frantzosen.
Franciicus Sforza var ikke den Mand
der kunde lides paa: Hand havde tilforne viist sig saa ustadig, saa
vankelmodig, saa frygtsom, og saa fuld of intriguer, at Kayseren
kunde sikkert vente, det, saa snart man vendte Ryggen, lod hand sig i
Handling paa nye med Kongen afFrankcrige, og fordærvede Kcryserens
Sager i Italien. Herfore maatte man fte at faae hain bunden ved en
saadan Alliance, nemlig et saa nar Svogerskab med det Burgundiffe
Huns, eller Kcryserens egen Famille, der kunde holde ham og
Frantzosen fuldkommen vel adffilte fra hinanden.
Og dette var nu
Aarsagen, hvorfor hannem blev tilsagt een af Kcryserens SosterDettre, den yngste af de tvende Danffe PrinccMr. Man vil sige,

at
)
(*
C&far ' Francifco Sfortiæ non fo kim Infubriam , dimiilis militibus reftituit, fed
etiam paulo pbft ei cognatam ChriftLmam > natam è Chriftierno fecundo Daniæ Rege, ac íbrore
Elizabeths Auftriaca, decimum agentem tum annum, defpondit Heutet. Auflriac. lib. X c. 4-,
Dette haver og Heuteri ordentlige plagiarius Franc. Haræus Annali. Brabant. Vol. Hw.pu
wed ftlvsñmme Ord.

____ ___ ___
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at det var Pave Clemens Vil. der forst gav dette Anstag tilHaande/
som det tienligste for Italiens Roe og Sikkerhed. Men da her endnu
var en temmelig Tiid at opvente, inden faadant Egteffab kunde
fuldbyrdes, i Henseende til Chriftineg store Ungdom/ fda vides og
heel vel/ baade efter Guicciardini Beretning, saavelsom afvu Bellay,
(*)
hvad som i værende Tiid er foregaaet: Nemlig/ hvorledes
Kæyseren i Aaret 1532. satte sig et andet Giftermaal i Tanke for
Francifco Sforza, dog med selvsamme Oyemærke, som forhen, til
at forsikre ham og det Milanesiffe imod Kongen afFrankeriges Anstag.
Hand begiærde af Pave Clemente, at hand ffulde give bemcrldte
Hertug een sin Myndling og nær beflægtede Princesse til Egte,
nemlig sin Fcetters'Sons Dotter / Catherine de Medicis af Urbino)
Hun var fire Aar Lkldrre end vores Chnftme.
Dette undffyldede
Paven sig for/ og gavatforstaae, at hun var allerede tilsagt Kongen
af Frankeriges anden Printz/ den unge Hertug af Orleans, (hand
som siden blev Konge efter sin Hr. Fader.) Kæyseren blev forundret;
men kunde ikke med nogeu Foye lade kicrnde den Fortrydelse hand
herover fik, saasom hand selv nogen Tiid tilforne, da Paven
aab nbarede for hannem dette de Franffes Forstag, hasde raadet ham
til ak sige Ja. Men Raadtt kom da ingenlunde af Hiertet, og var
inter mindre end Kæyferens Alvore.
Hand tænkte, at Kongen af
Frankerige giorde dette ikkun paa Skromt, og resolverede aldrig til
saadant ulige Svogerffab ),
(**
men vilde allene fixere Paven,"for
at have ham nogenstund til Ven, og at man herover siden og just ved
B 3
stig
(•) Guicciard. 1. 20. fag. 5$3- f. 0g du Bellay Z. 4. fol. 103. e.
Sandoval Hift. de Carlos V. lib. 20. p. 166.

Det saMMe har 0g

(**) François Peguillon de Beaucaire, diet' Belcarius, skrives t fttt Histories 20. Zog,
f. 637. Cæfar Francifcurii Regem ex tam di fpari familia filio uxorem quærere in aninium inducere
non poterat.
Strox tllforne figer hand om Paven selv: Clemens Regem propter disparem filü
Catharinæque conditionem, non exanimo, fed ad continuandam inter ipfos amicitiam id meditatum
cxiftimab.it. I a mine Mening taler Franc. Guicciardinus, og flere. Der fflives og, at Paven i
fine Talker og Forhaaöniug om det'e Partie fandt sig saa lidet sikker/ at hand indtil Dagen felv,
da hand fik hore at Bdageret var holdet, var stedft i Tvivl derom.
Men hvor fuld af Gl.rde
ha?.v da blev derover, og hvo,ledes haud y.trede den, sige^ de at hand efter flig 8Ere og Lykke for
fin. Familie vilde nu gierne doe, fortæller kontur Heuterus Rerum Auflriacar. lib. X. c. 9. saa g g
Prudem-ius de Sandoval Hrft. Car. V. lib. XX. §. 20. p. 172. Hññd levede ky heller et Aar til
Ende derefter.
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flig Leyîighed kundr?aae dem giorte til de storste Uvennerl

Nu da

handfornam, ar disse Tanker havde flaget Feyl, og at Partiet imellem
Duc d’ Orleans og Catherine de Medicis var klart/ gik det ham ncer
ti! Hiertet.
Hand kunde nu letteligen spaae fîgA at denne ncer
Forbindelse imellem Kongen af Frankerige og Paven vilde kosteham
herefter mange vaagne Ncrtter. Catherine de Medicis var ey allene
Arving til Hertugdommet Orbino, men kunde ogsaa have langt mere
i Vente, til at bestyrke de Franffes Magt med i Italien; Og hvis
man ey forebygde det i Tude, maatte Milan, som Frankerige aldrig
flog af Sindet, ftaae selvsamme Fare, som tilforne. Sandoval i stn
Historie om Kceyser Carl (à xx. §.
p. 17ffriver/ at der vare de
som advarede Kceyseren om at tage sig vare for Land Grceven afHessen
og de andre Lutherske Fyrster, der toge nu Hertugen afWyrtenbergs
Partie/ hvorunder stak et Forbund med Kongen afFrankerige, sigtende
til at antaste Kcryseren baade i Nederlandene, saa og i Italien / og
at fordrive Francifcum Sforza af Milan. Herfore befluttede Kcryseren
strax at fuldfore Giftermaalet imellem Sforza og sin Soster-Dotter
Chriftine,og at sette ham fast i Venetianernes Forbund og Venffab.Her
var da intet andet for/ end man maatte nu blive ved det forrige Anflag/
og ved det Lofte, som eengang var givet til Sforza om den unge Chriftine
af Danmark. Formedelst dette Giftermaal kunde man da holde baade
Paven og Frankerige i Refpeét.
Kong Francifcus havde nu givet
Exempel/ at her ey behovedes at see saa noye paa Byrd og Herkomst.
Kunde Catherine de Medicis Vcere god nok for Duc d’ Orleans, saa
kunde og Sforza vcere det for een af Kceyserms ncec-paarorende
Princcsser. Ja hvad vilde man vel sige ? De Sforzer vare alt noksom
tilforne bleven cerede/ ved det at Kceyser Maximiliane i. Caroli V.
Farfader havde selv taget en Princesse afsamme Huus, efter sit forste
Egtessab, nemlig Bianca-Maria Sforza, den Tiid Enke efter Hertug
khilibert afSavoyen. (*
)
Korteligen, naar Sforza blev Kceyserens
Svoger, lod Frankerige og enhver anden hannem vel sidde i Fred.
Her(*) Ce fut a la vérité une mefalliance; car Maximilien fe maria avec Blanche-Marie de
Sforze, dont le fang n* était point encore épuré td’la fouillure de origine, vu qu’elle étoit petite
fille K un bâtard à d’une bâtarde mais elle apporta beaucoup d’argent, dont fon epoux fc fit un
tresgrand plaifir. Bayle Reponf, aux Quejt. d'un Provincial. I\ 3. fag, 611.
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Herved blev hand og lige saa sikker, som hvis hand, efter den foromtalte
Propofition, var kommen i Pavens og det Mediceiste Huses
Svogerstad.
Neppe havde Kceyser Carl saaledes paa nye fladfteftet denne
vores e^Mmes Forlovelse, forend noget kom imellem, der havde
ncer omftsdt den aldeles, faa den var bleven igien opflagen. Kceyseren
kom i det samme efter, at 85orza havde en hemmelig intrigue for, og
en Forftaaelse med Konqen af Frankerige, og at der opholdte sig en
Mand i Milan, ved Navn Merveilles, som var vift nok en Franst
Minifter, omkndstisnt der blev foregivet/ at hand var kommen der i
sine egne Mrinder.
Herom haveS en omftcrndelig Fortcrlning t
Mémoires de Martin du Bellay, (*
)
0g efter hñNNkMhosMÑNgeandre
Hiftoricos, i scrc og hos P. Daniel under det Aar I5Z4. da dog dette
altsa mm-n visseligen passerede i Aaret tilforne 15ZZ. Kceyseren var da
snart ved at bryde overtvert igien med Francifco Sforza ; hvis ikke
denne havde forsikret ham defto ftcrrkere, at der var siet intet om denne
hemmelige Forftaaelse, som hand bestyldtts for, med Kongen af
Frankerige.
Hvilken Konge hand siden ogfta ottenderede paa saa
heslig en Maade, udi dm bemeldte Merveilles Person, som hand
for en privat Sags ikyid sodfcrngste og ombringe, saa at Kceyseren
ku He noksom holde ssg sikker nirch denne Svoger, at hand aldrig blev
Frankerig-s Ven mere.
Imidlertid, forend denne sidfte Gierning
blev forovet vaa Merveilles, somsteedeizzz. in Julio til Milan, var
dog allerede Egtestabs Contraten imellem den Danste Princesse og
Hertugen bleven siutket til Barcelona den 10. Junii nM tilforne. Vel
sige de Franste Skribentere , Du Bellay og hans Efterfelgere Mezeray
og P. Daniel, at Kceyseren biede og holdte Hertugen op, indtil den
forbemeldtk Handel med Merveilles var til Ende, ja vel et par
Maaneder etter at Hovedet var taget af denne Mand , inden hand
resolverede til sit Lofte at fyldeftgiore: og at den Kcryserlige Minitter
Du Prat blev da omsider stikket til Flandrn, for at hente den Danste
Princesse Chriftme til Itallen, hvor hun blev Hertugen tilbragt
Men
(») Lm. 4. fol. HZ. indtil «6.

Thuanus f-rtMk det köttett ht», I. p. ig.
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Men De Franste tage virkeligen herudi Feyl. EgtêàïrràîUvâtum
kand ikke vcrre urigtigt; Og det samme bestyrkes af Datis udi
Fuldmagterne af begge Parter. Derncrst er og kundbart, at Vielse«
Hoytiden blev kort derefter holden, ikke udi Italien, men tilBryffch
og at Hertugen dertil sendte og bestikkede stn Procuratorem og
fornemmeste Miniftre Grcrv Maximilian Stampa. Chriftine blev stden
i det efterfolgende Aar fort til Italien, da Reysen gik fra Brabant
igjennem Tydstland; og Giftermaalet blev da forst fuldbyrdet med
Hertugen Anno 1534. in Majo. (*)
Hun var, da hun kom udi hans
Arme, ikkun tretten Aar gammel. Hans Undersaatter, og samtlige
Milaneserne, vilde ingen lcengere Did give, formedelst den usigelige
Altraae de havde til at see deres Lands-Herres Familie fortplantet,
og Arvinger til Hertugdommet for Eftertiden. Og dette saa meget
drsmere, fom bemeldte Hertug var ikke af det beste Helbred, )(**
og saae ud normere til Graven, end til Brude-Sengen. Endelig var
hand ikke saa gammel, som hans Skiceg var Mae til.
Dette var
fordum et Danst Ordfvrog, men passede just paa hannem.
Hand
havde ved ommeldte Did ikkun 41. (eller, som andre strive, 44.)
Aar paa Bagen, men, foruden et stort og graat Ski«g, )(***
et
strobeligt Legóme, dertilmed af u-anseelig Gestalt )(**** og gik nu i
Senge med en Brud af 13 AarS Alder.
Dm eneste Liighed man
kand
C) Disse samtlige Omstændigheder findes klarlkgen ankegnebe hos Jtali<rnerne,
Jo. Bapt, Villanovæ Hiß. Laudis Pompeja lib. IV. Pauli Jovii Hißor. lib. XXXll, Le.

See

)(** Ligeledes styndte og de andre Jtalicenffe Stater paa dette Egteffabs Fuldbyrdelse.
Paul. Joy. lib. 32, ” Cæfar Chrifliernæ L Francifci Sfortiæ nuptias omnino maturandas exiftimauií^
”ut folicitum & dubia fpe nutantem Princip em in fide confirmaret, liberaretque omni cura
>e Venefos, & Infubres, ipfumque Pontificem, qui Francifcum procreandis liberis operam dare,
” propagareque Sforiianum nomen infigni fobole cupiebant, ne Cæfar cœlibis & languentis Principis
liæres, Mediolanenfi imperio potiretur” àe.

)(*** Paulus Jovius, font havde kiendt ham, ffriver i sin 27. Bog, ved det Aar 1529.
da Sforza kom og indstillede sig for Kcryseren til Bononien : ”Et ea quoque erat promiflæ baxb«
’’intempeftiva <5c veneranda canities, ut apud Cæfarem, cunda pié & graviter æftimanterø, A
’’carceris A tot ciadium memoriam facile renovaret.”
(****) Homo fuit fpecie corporis ineleganti ac parva, gibber nonnihil, aßutus & acuti
ingenii, (implicitatis fimuhtor , nec eloquens. Leand. Albert, Defer. ItaL p.
verf. Ut.
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kand flge at have vËt imellem disse tvende Egte Folk, har bestaaet
derudi, at hans Fader, saavel som hendes, vare for deres haarde
Regimente begge udi lidet got Rygte, bleve og begge udstedte af deres
Stater i Landflygtighed, ja dode begge udi Fcrngsel, den ene i
Frankerige, som sagt er, og den anden meget lang Did derefter her
r Danmark.
*
De Vilkor, som findes i EgteffabS-Contrà», der staaer
indfort Uüí Lünigti Codice Diplomático Italia, (*)
ere folgende t "Hans
"àyserlige Majeftæt tilsagde Bruden PrinceiTe Chriftiernæ en
"Medgift af eet Hundrede Tusinde Croner, (Couronnes de Soleil,)
"som ffttlde til Hertugen betales inden sexMaaneder efter Bilageret.
” Herimod ffulde Princeilénqvittere og afsige sig fra al Arv, Rettighed
" og Pretention PÑÑ Fcederne-og Moderne.Efterladenffab, i Faveur
" og til Fordeel af Kcryftrcn og hans Majestets Arvinger, saavidt
"hendes Moderne-Arv vedkom; og saavidt hendes Fårne angik, i
" Henseende til Kongeriger, Lande og Herffaber, til Fordeel af hendes
" celdere Sester $rurPrinceiTe Dorothea og hendes Arvinger. Dten
"naar saa ffeede, at PrincelR
*
Dorothea eller hendes Arvinger, bleve
" paa nogen Maade bemeldte deres Farverne Riger mcrgtige, da ffulde
" de i saadan Fald udbetale til den yngre Softer Frue chriftierne dUv
" hendes Arvinger endnu den Summa et Hundrede Tusinde Croner,
"foruden den forrige lige Summa, til en Forbedring udi forbemeldte
" Medgift.
Af disse iooooo. Croner ffulde de 50000. betales,
" saasnart det Kongerige Norge var indbekommet, og den ovrige halve
"Deel, naar de ovrige Riger og Lande vare tilsammen erobrede; Dog
” ffulde det vcere god Betalning, naar den blev præfteret inden tvende
" Aars Forlob, efterat bemeldte Riger og Lande refpe<ftivé vare tagne
" til Besiddelse. Skulde PrincelTe Dorothea ikke vorde disse Riger og
"Lande mcegtig, eller og desforinden afgaae uden Born, og det
” derefter ffeede, at den yngere Frue-Prmcelle Chriftiema gelangede
” til de Nordiste Riger og Lande virkelige» at eye og besidde, ffulde
"hun eller hendes Arvinger vcrre forpligtede, til Kñyserlig Majeftet
"etter hans Arvinger at erlegge, paa lige Maade, og inden lige
C
'
”Ter(») Tom. III. col. tit. ff.
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” Terminer, den famme Summa, nemlig ioöooo Groner, saaledes
” font forhen om Príncefíe Dorothea er sagt &c.
Til Liv - Beding
"ffulde Hertugen give og tilforordne hende en Indkomst af 15000,
"Guld Groner aarligen, som hun ffttlde beholde hendes Lives Tiid,
" saaftemt hun hannem overlevede, uden Sen eller mandlige Arvinger
” at efterlade.
Men hvis hand efterlod Son eller Senner af deres
" Egttffab, ffulde hun aarligen have alkene iocoo. Groners Indkomst
” &c. Hvis Chriftierna ffulde ved Deden afgaae uden Born , forend
” hendes Herres Hertugens Afgang, blev Kcryftren og hans Majestets
"Arvinger deres Ret forbeholden, til at krceve og tilbagefodre saavel
” Medgiften iooooo.Croner, som ogsaa de ovrige forhen fpecificerebe
"Summer, faa meget som maatte stades deraf at verre ubetalt. &c.”
Den crldere Sester, PrínceíTe Dorothea, blev endelige»
forlovet i det samme Aar, som den yngste drog til Italien, nemlig
1534. og derpaa blev hendes ogPfaktz-Grcrve Fnderichs Bilager holdet
sidst udi bemeldte Aar.
Thi Arrild Hvitfeld farer vild, i det hand
mener, den crldste at verre forst bleven gift , og chriftinæ Bilager med
Hertugen af Milan at verre holdet efter Dorothees med Pfültz-Grerven:
)
(*
En ftorre og mere «åbenbare Feyl stikker ey allene ubiHübneré
Tabelier/»ten ogsaa hos Gelåre Campana udi Hißoria delRe Don Filippo IL,
i Lñyritzens Genealogiffe Palm-Wald, ogi den nylige« udkomne faa
kaldede Finsterwalds Erläuterte Germania Principe-, hvilke allesammen
henfere Pfultz- Grcrve Friderici il. Bilager til Aaret 1532. Ja jeg
troer , at samme Erreur findes hos andre flere. Men man haver kun
at lerse Huberti Thomæ Leodii Annalium lip X. for at vorde
overbeviist/ det saadan Did-Regning er aldeles falff: Ey at melde
om den forhen berørte Egteffabs Contrat imellem Chriftine og
Hertugen af Milan, hvori Dorothea staaer ncrvnt, som een endnu
ugift Princesse. Virkelige« var og Chriftine ikke allene forlovet, men
og bortreyst, og allerede kommen til Italien, forend eengang
Propofitioneii ffeede til Pfaltz Grcrv Friderich om hendes crldre Soster.
Thi, sandt at sige, hun blev offereret, og den gode gamle Herre, der
nu havde sine halvhundrede Aars Alder borte, ey allene foreflagen,
•
■
men
)
(*

Pug. rålt. in fol, 1^18.
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men saa got som paatvungen. Og denne Naade vederfores ham til
sidst, som en sårdeles stor Belonning for hans mange Aars Moye,
Arbeide'/ Reyser/ og store Penges Omkostninger/ i Kceyserens
Tieneste. (*
)
Hannem blev lovet til Medgift ikkun halvt saa meget
i Penge, som Hertugen afMilan: Men derimod forsikrede man ham
om de Nordiste Kongeriger, til hvilke at indbekommeKayseren vilde
giere hannem al Hielp og Befordring.
Og naar hand var bleven
vennem mcegtig, stulde hand udtalle til Chnftme, Hertuginden i
Milan, eller hendes Arvinger/ eller/saafremt hun uden Livs-Arvinger
maatte vare afgangen, tll hans Kayserlige Majeftet et Hundrede
Tusinde Croner &c.
Den forbenavn te Pfaltziste Miniftre Hubert
Thomas fortaller artigen om sig selv, at den Tlid handafKayserenS
Minifter Granvelle horde disse herlige Vilkor, om de tre Kongeriger,
hvoraf Norge blev kaldet PrinceiTenå rette Patrimonium, og de andre
stalde vel lige saa lidet flaae dem Feyl, svarede hand med disse Ord/
at " hannem siuntes ligesom at Kayseren forarede hanS Herre den Fugl,
"som floy endnu hoyt oppe i Luften, og som meget vansteligen vilde
"faaes fat paa."
)(**
Hvorved tillige falder mig ind/ det som
Land Graven af Hessen strev nogle Aar derefter til Kong ChriftianllL,
nemlig at " Kayftrenvar en Fuglefcenger, og Pfattz Graven en Ugle,
" og med denne fogte Kayferen ikkun at udrette sine egne Sager."
)(***
Udaf dette Egtestab, imellem Dorothea og Pfaltz-Graven,
hand som derefter Anno 1544. blev Chur Fyrste/ kom ingen Arving.
Hand dode i Aaret 1556. over 73. Aar gammel , og hun An. 1580.
Lhriüines Milanesiste Egtestab varede ulige kortere Tiid/
nemlig ikkun halvandet Aar: Thi Anno 1535. den 24. Oétobr. dode
C 2
Eran
*)
te
Alt dette figer Hubertus Thomas, og giver sin Mening herom heel tydelige« tilkkende.
Hans Herre Pfaltz-Graven gaf det i fsrstnmgen ligeledes klart at forstaae, udi sit Svar, som i
samme Bog kand terses.
)(** "Imperator (ajebat Granvellanus) dabit illi patrimonium Norvegix, & vult ut
"jura & a&iones ad Danix regnum illi obueniant, & ad hoc per tuas ditiones inferiores auxilio
”efle fpondet. Refpondi, Imperatorem dare avem fub coelo volantem , quam ne capias, multa
’’impedimento effe poflint, & ferè impoffibile exiftimatur.” Hub. Thom, lib, X fag. 'fi-

(•**) Hvitf. fag. tfit. ed, in fol.
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Francifcus Sforza, ligeledes uden Arving.
)
(*
Hand giorde fît
Testament paa fin Sotte Seng, og befalede at den forhen bencrvnte
Grcev Maximilianos Stampa ffulde bringe det til Kceyser Carl, og
recommendere ham stn unge Enke Fyrstinde paa det beste. • Kceyseren
blev over denne Tidende heel bedrovet. Hand var den Tiid i Napel,
og nyligen kommen, over Sicilien, tilbage fra sit Africanffe KrigsTog.
Did kom ogsaa chriftine selv til hannem / )(** efter hendes
Herres Dod.
Siden reyste hun igien til Brabant, og forblev hos
hendes Frue-Moster Dronmng Maria afUngern. Udi eet afCorneiii
Scepperi Breve til Biffopen af Ermeland / som jeg har Copie af,
dateret 1535. ten 6. Decembr., lcefts, at hun bekom i hendes Herres
Tcftamcnt det Marggravdom Vigeuano, med alt dets Tilhorende,
som var af 10000. DucaterS aarlig Indkomst. Hertugen havde og
efterladt i bare rede Penge en Skat afTolfHundreke Tusinde Ducater,
som faldt nu i Kcryserens Vold, )(***
tillige med Hertugdommet.
Efter

(*) De NederlñNdfke Hiftorici-, Pontus Heuteru« og Francifcus Hamis, (hvoraf denne
sidste megetoste ikkun copierer Ord fra Ord den forste,) fa a vel fom kontanurihant Hiftwia Gdric«,
skrive , at hand esterlod vores Chriftinam, viduam intaélam.
Paa tt andet Sted siser HeuterUs:
Moritur Francifcus Sfortia, nullis ex uxore Chriftierna, quz nondum pubuerat, liberis reliáis.
Andre ere endnu mindre hsvsike, og sige/ at Sforza var impuiflåntIblant dem tt Varillas,
Hiß. de François I. pag. 385- Tom. 2. edit, de Holl, in g. Derimod toftt matt hos Paul. Jovium,
in Elogio Franc. Sfortia; ”Superi Sfortiain, quod aliter fieri non poterat, novae nuptae deliciis
” indulgentem, ex levi lippitudinis initio fuftulerunt.”
)(** Cxfar graviflime videbatur afflitius, maxime cum Dux vidua, cognata ipfius,
Neapolin ad ipfum veniret. Jo. Bapt. Villanova Hiß. Landis Pomp, /, 4.

(***) Scepperi Ord ere diste: ''Dux Mediolanenfis mortuus eft, relióla Chriftiernî
’> Regis filia , egregie dotata, cui teñamente contulit Marchionatum Vigleuani, cum omnibus
” appendentiis.
Eft is valens decem mill. Ducatorum in fingulos annos.
Reliquit adhxc idem
”ille Dux duodecies centena millia Ducatorum in prxfenti pecunia, in quam fuccedit illi, ficutin
’’ totum Ducatum Carolus Cæfar.
Ita illuni Principem Deus undique beat ; ab omni enim parte
” veniunt illi pecunix.” Mon man ikke her haver bundet Sceppero noget paa Mrmet / og Summen
af Ducatet ne haver været meget mindre? Ellers var hand og selv Mand fvratgiorestorre og mindre
af Tingene, ligesom hand fandt det for got. Men Varillas er artig, i at fingere ester sin Sædvane;
Hand siger om chriftine, (som hand glor til den «Idste af disse tvende Kæyserens Nièces,) qu'elle
gagna fi finement les plus confiderables fujets de fon mari, que les Espagnols n’eurent aucune
peine à s’emparer du Duché de Milan, lorsqu’ il mourut.
MêN hertil behsvkdes iNgêN Mneflfe
eller Klogskab af hende, ved en Tiid, da Frantzosen ingen væbnet Mand mere havde i Italien; og
Milaneserne vare vel nu ikke saa daarlige, at tænft paa nogen Modstand imod Spanierne, strap
ester deres Hertugs Dod , og da Keryseren var fag uær ved HamidenHvorledes det ellers gik
sil, kand læsts i Jofephi Ripamontii Hißor, Medióla», lib, X.
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Efter Francifci II. Sfortiæ Dod er der strapen bleven meget og
vidtlsftigen handlet, om Fyrstendommet Milan, imellem Kcryseren
og Kongen af Frankerige.
Man veed, at Kong Francifcus i.
prætenderet beständigen en Arverettighed til disse Lande, ligesom
og hans Formand og Sviger-Fader Kong Ludvig xii.
Saadan
Arve-Pretention deriverede sig fra den Milanesiste Princeife, Valentine
Vifconti, Hertug Joannis Galeatii Vifconti Dotter, som var Kong
Ludvig den Tolftes Far-Moder, og Kong Francifci i. Far-Faders
Moder: End mere, denne sidst-bencrvnte Konge havde haft Kong
Ludvigs Dotter, og de Born hand havde, vare af hende.
Efter
bemeldte Joannis Galeatii Afgang havde den forste og store Francifcus
sforza, som endnu ikkun var en particulier, giort sig Mester af
Milan; Hvorved Galeatii Dotter, Valentine Vifconti, og hendes
Afkom i Frankerige, (nemlig hendes Son, Charles Duc d’ Orleans,
og Sonne-Son, Kong Ludvig XII.) bleve udelukte.
Milan var
ellers et Lehn af det Romerste Rige : Dette negtedes ikke af de Franste.
Men her yaaftod Kong Francifcus, og fodrede af Kcryser Carl, at
Forlehningen burde forundes til den rette Arving.
Herudi havde
tilforne Kcryser Maximilian fundet sig. Og man begierede ey andet,
end hvad Ludovico xii. var vederfaret af Maximiliano I. Thi denne
Kcryser gaf virkelige« Inventuren af bemeldte Hcrtugdom til Ludvig
Xii. tvende gange, forst An. 1505. til Hagenaw, og siden An. 1509.
mere fuldkommeligen, med Qvinde -Lmien indfluttet, til Trident.
Siden var dog dette bleven brudt; og den Milanesiste Ufurpateurs,
Ludovici Mori, som dsde fangen i Frankerige, hans crldste Son
Maximilianus Sforza i Anret 1512. kommen igien til Milan, med
Kayferens Forlehning. Denne Maximilian Sforza, blev, da Kong
Francifcus I. indtog Hertugdommek, An. 1515. forjaget derfra, og
dode siden i Frankerige; hvor hand, imodenaorligPenfion, overlod
sin Ret til Kongen. Men Kongen maatte omsider selv forlade Milan,
og see det i Kcryser Carls Vold. Langt om lcrnge forlehnede Kcryseren
den anden af Ludovici Mori Sonner, Francifcus IL Sforza, dermed
An. 1529. som forhen sagt er.
Nu da denne sidste Sforza An. 1535,
var dod, fremkom Kong Francifcus I. atter med sin Pretention.
Hand sagde, at "hand tilforne, af Kierlighkd til Fred, havde
C 3
"ende-
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” endelige« sñmtykr, hvad som var ffeet med denne sidste/ og , eftersom
"Paven og samtlige Jtalicrner ey havde vorret anderledes at tilfreds
"stille, havde handtaalet, at bemeldte Printz blev dermed forlehmt.
" Nu var da samme Mand dod uden Arving, og altsaa ingen i Verden
"mere til, som her burde eller kunde reüeâeres paa, og til hvis
"Fordeel Kcryseren burde disponere over Milan, uden allene Kongen
" af Frankertge og hans Hulls, som vare igien indtraadne i deres Ret."
Saaledes anbragte Kong Francifcus sin Pretention paa denne Tiid,
og paa samme Maade lod Hand den forestille hos Paven, Venetianerne,
og stere. Men som hand vel vidste, at diste samtlige Italicener funde
lige saa lidet deres Regning, ved atKong Francifcus ffulde vcrre tillige
Hertug i Milan, og Franff Konge, fom at Kcryseren ffulde beholde
Landet for sig, (*
)
saa foreslog hand, at vilde betage Dennern denne
Anst-ds Steen, saavidt fom hans egen Person angik. Nemlig paa
det de ey ffulde have at frygte, det Hertugdommet ffulde vorde formet
med den Franffe Crone, begierede hand det ey til sig selv, ikke heller
for fin Dauphin, men forlangede, at hans anden Son, Printz
Henrich, fom paa denne Tiid kaldtes Duc d’ Orleans, maatte forlehnes
dermed. Dette vilde dog ey befalde Kcryseren, som afflog dettereent
ud ; Men lod sig derimod forlyde, at den tredie af Kong Francifci i.
Sonner, Charles, fbm mfltl nu fdlDte Dued’Angoulême, ffulde vel
blive det ncrrmere, naar man forst var kommen overeens om nogle
visse Vilkor. Henrich, Duc d’Orleans, var denTiid allerede, ia tu
Aar tilforne, gift med Catherine de Medicis ; og hvis hand ffulde
vorde Herre af det Milanesiffe, vidste man heel vel, at det forblev
ikke derved, men at hand vilde tragte efter langt mere, i Folge af
Frankeriqes vidtlofrige Pretention^ i Italien, ey at tale om det
Meåeiffe Huses Anfodringer og Forbunde.
Tilmed havde samme
Printz,
)
(*
Jo. Bapt Villanova. in fíifioria Laudis Pomp. jl'L. 4, cinca fin, Quod fine liberis
decefferat Francifcus Sfortia > qui ipfi fuccedere in imperium poffent, illud vero diverfé affecit
animos Principum Chriftianorum. Cæfar exinde graviflimè videbatur affliäus, maxime cum Dux
vidua, cognata ipfiiis, Neapolim ad ipfumveniret. FrancifciRegisfopitæcogitationesdelmperio
Mediolanenfium occupando iterum expergifeebantur. Veneti impenfè metuebant, ne aut novum
in Italia conflaretur belli incendium, aut Ducatu in Cxfaris poteftatem redadlo, expeditius illi
pateret iterad ipforum libertatem opprimendam. Varix conditiones propofitx fuerunt, per quas
(atisfieri poffel illis, quorum intererat,
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Printzi til at arve den Franffe Crone, ikkun em Person for sig,
nemllg Dauphin, der endnu ikke var gift/ og maaffee kunde giore
ham Plads snarere end man tcrnkte.
Saadant var ogsaa nok til
KceyserensUndffyldningat rekfcerdiggiore, hos Venetianerne og andre
Upartiiffe. Og hialp det intet, at Kong Francifcus tilbod en formelig
Renunciación for fin S0N/ Duc d’ Orleans, pañ (Ut hvñdsomhelsi
ncrvnes og paatamkes kunde, af andre Jtalicrnffe Lande og Stceder
uden for det Milanesiffe. Kcryseren lod svare, at Kong Francifcus
vidste vel, hvor lidet hand selv havde holdet Forffcivelfer og
Renundationer; og af Sonnen kunde man ey andet vente, at hand
jo folgede sin Faders Epempel. Kort sagt/ paa ingen Conditioner/
virre sig den ene eller den anden, vilde man tilstaae Duc d’Orleans
Landet.
Derimod havde den Kcryserlige Minifter Granvelle visse
Puncter og Artikler tilrede/ hvorpaa hans Herre var sindet at forunde
Fyrstcndommet til den yngre Broder Duc d’Angoulême.
Den
Franffe Gesandt berettede derom til sin Konge; Men altsammen blev
forkastet.
Om Duc d’Angoulesme vilde hans Hr. Fader Kongen
flet intet hore tale; Dette var kun at give Leylighed til Had og
Ukierlighed, ja omsider til Krig og Tvedragt iblant Brodre/ som hand
vilde ar ffulde leve i Fred og Venffab tilsammen. (*)
Her ffulde man
nu tcrnke, at iblant disse Puncter, hvorpaa Duc d’ Angoulême
gaves Forhaabm'ng til Forlehningen, maatte og vcrret denne/ at
Kcryseren vilde have Enke-Hertuginden/ Chriitine af Danmark/ igien
forsorget, og ar saadant kunde ffee ved et Egteffab imellem den unge
Printz og hende. Men saaledes finder man det ikke i Negotiationen,
Guillaume du Bellay, som i den femte Bog fortæller derom
vidtloftigen, og til Punct og Prikke/ taler aldrig et Ord om dette
Forflag.
Za ey heller nsgen af de nyere Franffe Historier/ der
gememligen i dette Stykke folge hans Fodspor.
Derimod ffrive
Italienerne det aabenbare, at det var derfore Kseyseren vilde heller
sam) Udi Kong k'rñncisci Svar, paa Granvelles Conditioner, heder dette saaledes bos
(*
Langey, li-ur. V.
139. Quanta bailler au Duc d’Angoulesme fon fils l’Eftat & Duche de Milan
en excluant le Duc d’ Orleans fon autre fils, c’eftoit chofe où il ne voujoit aucunement entendre,
car ce feroit occafîon de haine & de picque, & à l’avenir de guerre entre les dits frétés, qifil
avoit nourris, & vouloir entretenir en paix & amitié.
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samtykke Duc'd
* Angoulême, nemlig paa det hand ffulde tage Enker
Hertuginden Chnftiernam. (*
)
Og jeg er forsikret at dette har og
vceret saaledes. Foruden den store Rimelighed, som derudi er, saa
sindes det endogsaa beviist udaf Cardinal GranvelleS Brefstaber til
Befançon, hvor baade et eget Bref haves om denne Post, nemlig at
Chriftine har vcrret i Forflag/ saa og at Kcryseren har felv ladet det
strive i sin Apologie imod Kongen af Fraukerige.
)(**
En
fuldkomncre Underretning heromgiver os Prudentius de Sandoval
Bistop i Pampelone udi sin Hiftoria del Emp. Carlos V. (lib. LZ. §. 14.)
Hand striver, at Kcryseren, i Aaret 1536. in Oétobri, lod ved sin
Gesandt, Grcrve Alferrez, overlevere til Paven, fom stulde vcrre
Meglere imellem ham og Kong Francifcum, viste Freds og ForligsArtikler.
Paven fandt dem tissammen nogenledes beqvemme,
undtagen allene tvende Hoved-Poster, der vilde vel give en hoben
Vanstelighed.
Begge angik de Vilkor, hvorpaa Kcryseren vilde
forunde Duc d’ Angoulême Hertugdommet Milan. Naar bemeldte
Printz egtede een af KcryserenS Nièces, enten hans Broders Kong
Ferdinandi Dotter,eller og hans Soster-Dotter,Chriftine afDanmark,
Enke-Hertuginde af Milan.
Den ene Artikel var: " Naar Duc d’
” Angoulême vil tage den Romerste Konges Ferdinand! Dotter, da
"er fornoden at man opsetterEgtestabets Fuldbyrdelse indtil sire Aar
"ere forbi i Henseende til hendes Ungdom.
Imidlertid beholder
"Kceyferen i sin Vold Regimentet og Fcrstningerne i Milan, til
" Forsikring , indtil de sire Aar ere omme, og Freds Vilkorene opfyldte."
Den anden lydde saaledes: ” Saafremt Duc d’ Angoulême tager til
" Egte Enke-Hertuginden af Milan, ognu straxen fuldbyrder samme
"Egtestab, da forlanger dog Kcryseren, at forend Regiments og

)
(*
Villanova iblattt andre Ñgtk/ loco nufer cit.
" A&um fuit de Mediøl. imperio
h aut ad Aurelianenfem Ducem deferendo, ut volebat pater ejus Rex Francifcus, aiitad Engolismx
”Ducem, itidem Francifci filium, fed natu tertium, ut volebat Imperøtor, ità ut ilk viduam
** viro Chriitiernam duçeret.e>

(**) Udi den fummariffe Extras, mig er meddeelt af bisse Breve / faaW Chriftine
de Dannemarc angaaer, staaer üdttykkellgen: ” l' Empereur propofe de la marier au Duç à*
Angoulesme, 1' investissant de la Duché de Milan?
v. Granvelle T. r. p. 2^7. Apol, dé F
Empereur pag. 133.
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" Fæstningerne i Milan overlades til bemeldte Printz , bor Kongen af
"Frankerige have opfyldt alle de ovrige Forligs -Puncter, som nu
"paastaaes." Heraf er det da klart, at der baade er giort Forflag af
Kcryseren om Chriftineé Gifterrnaal med bemeldte tredie Frantzoste
Printz , saa og med hvad for Ord det er steet.
Saa tiener os og
den samme Spanske Hiftoricus, til at vorde langt bedre oplyst, end
af nogen Frantzost Skribent, om Aarsagen paa Kong Francifci
Side, til endelige» at paastaae Milan, for sin anden Son, Henrich
Duc d’Orleans, og at vilde i ingen Maade forunde det til den tredie.
Nemlig Duc d’ Angouleme.
Sandoval bemerkev/ (*
)
ût Dauphin
eller den celdfte af Kong Francifci Sonner, var endnu i Live, og
skulde arve Kongeriget.
Den anden, Duc d
* Orleans, havde,
formedelst visse Packer og Indretninger, Ret til at tiltmde
Hertugdommet Bretagne, som sin Modcrne Arv. Dette Hertugdom
viide Kong Francifcus nodigen at stulde saaledes stilles fra den Franske
Crone, og vilde derfore handle med bemeldte sin Son, at naar hand
bekom dtt Hertugdom Milan, stulde hand frastrive sig Bretagne, og
afstaae det til at indlemmes fremdeles med den Franste Crone.
Denne Oplysning, hvilken Sandoval vidtloftigen har anfort, samt
og Kcryserens Svar dcrpaa, finder man, fom sagt er, hos ingen af
de Franste.
Og saasom Du Bellay er den enifte, som alle de andre
have efterfuldt, naar de strive noget om disse nu ommeldte Négocia
tions, saa siunes mig, at denne store Mand haver ey haft alle
fornodne Underretninger ved Haanden, den Did hand beskrev disse
Handlinger imellem de Kcryserlige og Franste Miniftrer til Rom.
Og hvi stulde hand ogsaa ellers have fortiet, at vores chriftine af
Danmark, nu Enke-Hertuginde i Milan, var i Forflag at giftes
med Duc d’Angoulême?
End)
(*
Lo otro era, que fi por cafo fe hizieffc el matrimonié del Duque de Angulema
con la Duquefa viuda del Duque Francifco Esforcia y fobrina del Emperador, y fe confumaífe de
prefente : que querría fu Mageftad que antes que fe entregáíTen las fortalezas y govierno al dicho
Duque, el Rey d-e Francia cumpliefle con eícóto todo lo contenido on los capítulos.
Sandwal
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Endnu videre; Jeg haver tilforne sagt, hvad for Aarsgaex
Kcryseren havde, til ingenlunde at forlene Kong Francifci anden Son
Henrich med Mila»/ nemlig hans Egtessah med tonPrínceíTe afdet
rige Medicæijïe Huus/ samt at hand havde ikkun een endnu ugift
Person for stg/ til at blive Konge iFrankerige efter hans Herr Fader.
Men foruden disse Betænkninger, hvilke Kcryseren og hans Miniftri fl t
ingen Dol bare paa, men ssriftede dem reeut ud, havde de een endnu
in mente (som man siger,) og var denne: De vidste, at der havde
udi Aaret ncrst tilforne (1535. om Sommeren) vceret en Handel fore
imellem Kongerne i Frankerige og Engelland om et Giftermaal
imellem Duc d’ Angouleme og den Engelsse Princesse Elifabeth, som
endnu var et ungt Barn. DennelraÄar, fyborom Mylord Herbert
omftcendeligen fortceller, (*
)
kom vel ikke til nogen Sluming/ saasom
begge Parter spendte deres Vilkore for hoyt. Men Kcryseren tog det
dog ril Eftertanke, at de torde maassee ved anden Leylighed begynde
den samme Handel paa nye, og derfore giorde hand sit Bestik saaledes:
at hvis hand ey kunde flippe anderledes fra K. Francisco end at tilstaae
Duc d’Angoulême Milan, (hvilket Land hand dog allerhelst agtede
at beholde for sig og sine,) maatte det dog endeligen ssee med Vilkor
aset Giftermaal i sin e^cn Familie, til paa flig Maade at formene,
det bemeldte Duc d' Angoulême ey med noget andet Huus blev forenet.
Jeg kommer iglen til de Fransse Skribenteres Stiltienhed,
angaaende Forflaget om vores Chriftine til Duc d’Angoulême ;
Hvortil er ingen anden Aarsag, end at de alle har copieret Du Bellay,
som jeg for sagde. Beaucaire de Peguillon, Bissop i Metz, maae jeg
dog her undtage / eftersom hand er den eniste / der siger at der blev
bragt paa Tapetet, udi den Conferentø mellem de Kcryserlige
Fuldmcegtige og den Fransse De Velly, at Duc d’ Angoulême mflafte
egte een af Kceyserens Nieces.
)(**
Men efterdi Kcryseren havde
flzre
) Herbert in the Life and Reigne of Henry VIII, fag, 383^
(*
liv. <f. ad an. 1535. fag, 334.
N

Stt 0g Thoyras Rapin
7

*)
(♦
Belcar. lib. 21. p. 664,
” De Engolismenfi non easdem fufpkiones fore ; tametfi
»enim à Rege patre, non fecus atque Aurelianus ñabit, tamen fi unam ex Cadaris neptibus duceret,
” uxorem ejus à Cxfare ftaturamj
*
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fiere Nièces, fattes endnu at denne Hiftoricus burde have navnt
Chriftine. Dog hvad siger jeg ? Haver endstiont Du Bellay manglet
noget til denne Sag, udi de Papirer h-mdstrev efter, saa kand man
alligevel nogenledes gokgiore den af ham selv; naar hand fortaller
faae Blade derefter, hvorledes "de Kayserlige lode AmbaiTadeuren
"de Velli hente til sig, og efter en langDilpurån, da de saae atde
" ey tunde faae andet ud af ham, end forrige Dagen, lode sig endeligen
"merke at de vilde Lilftaae Duc d’Orleans FyrstendommetMilan,
"dog med saa Skial, at Kongen af Frankerige vilde da see Enke«
"Hertuginden, Kayserens Softer «Dotter, forsiunet med et got
"Giftermaal; hvor de uden at forklare sig tydeliger, gave nogen
î'Leylighed til at tanke, at det var Kongen af Skotland, som de
"ynstede hende gift med." (*)
Thi, kiere, jeg vil nu sporge, hvorpaa
fluide vel baade denne og de forrige Dages Disputer have beroet, og
hvad flulde den Foyelighed betyde, som de Kayserlige omsider flrede
til, med Vilkor, at faae Enke-Hertuginden forsorget et andetfteds,
med mindre hun juft havde varet Aarsage i, at de Kayserlige, u agtet
alle Renunciations og andre Tilbudde, heller vilde unde Landet til
den ugifte og yngste Printz, end den gifte? Disse Oonkerentzer fleede
i Aaret 1536. til Rom. Siden i det naft folgende 1537. imod Enden
af Aaret blev til Leucate en Stilstands-ira<ftat sluttet imellem
Kayftren og Kongen, hvorudi denne Artikel blev samtykt, at den
ost benavnte yngste Franste Printz, Charles, (nu, siden at Henrich
var bleven Dauphin, )(**
kaldet Due d' Orleans,) flulde have Milan,
og til Egte Kayserens Hr. Broders Kong Ferdinand! aldfte Dotter:
Denne var samme Did ikkun elleve Aar og nogle Maaneder gammel.
Hvad mon der have ftaaet de Franste i Veyen hos vores chriftine?
D 2
Mon
) Lzvr. f. p. 14r. fi Au lendemain matin ils P envoyerent quérir, & apres une longue
(*
difputation, voyans qu’ils ne pouvoient tirer de luy autre chofe , lu y accordèrent le Duché de
Milan pour Monfeigr. le Duc d’Orleans, moyennant toutesfois que le Roy trouvait party pour la
vefue Duel.eñe niepee de l’Empereur, de fans fe declarer ouvertement donnèrent occaiïon de
penser, qu’ils entendiiTent, qu’elle fuit donnée au Roy d’Efcofle.
(**) Den forste Dauphin, Francifcus, Kong Francifci I. êste Son, dsde af Forgift
An. 1536. Herpññ bien den mellemste Broder / Henrich, strax kaldet Dauphin, og den yngste fik
NaVN af Duc d> Orleaes.
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Mon det var hendes Enke-Stand? Elllrat den Herre, hun 'havde
vcrret gift med, var tilforne saaildeafdennem medhandlet, udraabt
og diífamerct for hans flette Herkomst? Eller var det hendes og den
unge Printzes Ulighed i Alder? Denne sidste var dog ikke stor, og
beroede kun paa et Aar at hun var crldre. Og endeligen var hun vel
saa ffion en Perfon, og derhos af en langt hoyere Byrd baade paa
Fokderne og Moderne, end Catherine de Medicis
*

Udi den Optegnelse, mig er meddeelt af Cardinal Granvelles
Papirer, staaer ellers meldet om tvende Forflage til Partier for hende,
just udi selvsamme Aar hun var bleven Enke efter Sforza -, om hvilke
tvende mig flet intet er forekommet i trykte Boger. Begge bemerkes i
Defignationen / med diste Ord: ” L’ An. I5Z5. apres la mort du Duc
”de Milan, le Duc d’Albanie la demande en mariage, v. Granvelle
T.2.p.2<?2. Og dernast: ”IS35
*
On propose à l’Empereur de la
” remarier avec Alexandre de Medicis, v. Apol. de l'Empereur p. 133.
Jeg seer mig altsaa befeyet, til at opholde mig noget ved diste tu
Artikler, for at bekiendtgiore begge Herrers Personer og
Omstændigheder: Og vil jeg da forst tage fat paa den sidst bmcevnte,
eftersom jeg uforgribelige« er i den Mening, at Forflaget om hannem
har vcrret anbragt, forend at Hertugen af Albanien haver anmeldet
sig/ som Friere. Hvem Alexander de Medicis har varet, er ingen
fom jo vel veed: nemlig at hand var en u-egte Son af Laurentio de
Medicis, Hertug af Urbino, som efterlod allene eet SEgte-Barn,
Princesse Catherine, der siden blev Dronning i Frankerige.
Florentinerne havde forjaget denne Laurentii Fader / Petrum de
Medicis, (den gamle og store Laurentii Son, og Pave Leonis X.
Adere Broder /) med hans Born og den gandffe Mediceiffe Familie
af deres Stad. Derefter havde de tvende Paver, Leo og Clemens,
begge Medicécv, brugt alle Kunster, til at faae dem igien indsat i det
forrige Hrredomme. Dette lykkedes og endeligen, i synderlighed for
Pave Clemens, som An. 1529. ved den Hañm, Hand da indgik med
Kcryser Carl, bragte til veye, at Florentz ffulde indkommes og
fremdeles tilhore bemeldte Huns»
Hertil blev nu af Paven ncrvnt,
saasom den nmmeste, og den eneste Mand af Petri de Medicis Afkom,
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den forbemeldte Alexander, som ñf Faderen/ der NU lcenge siden var
dod, var bleven naturaliferer.
Og blev da i bencrvnte Forbund
indfort / at Kceyseren ffulde give hannem til Egte fin naturlige Dotter
Margarete, lade Hani/ i Steden for Medgift/ tcrlle 1000. vucater
aarligen/ og endeligen besorge Hans Jndsettelse udi sine Forfadres
Regimente i Florentz; Hvilket maatte ffee ved Vaaben paa begge
Herrers/ Kcryserens og Pavens/ Bekostning. Dette sidste gik for sig,
og Alexander blev strap Herre i Florentz.
Med Egteffabkt stod det
hen/ eftersom Margarete var den Did ikkun 7. Aar gammel/ thihun
var fod An. 1522. Omsider An. 1535. indfalder Hertugens Dodsfald
i Milan. Kceyseren kommer i samme Aars Efterhost hiem fra Africa
til Sicilien, oa derfra sidst i Novembri til Napel. Der indfinder sig/
iblant ñdffillige JtaliñNffe Herrer/ ogsaa Alexander de Medicis.
)
(*
Og at Chriftine, Enke Hertuginden af Milan er ved samme
Tiid der ankommen/ har jeg tilforne bemerket. Zeg flutter da / saasom
noget gandffe rimeligt/ at Alexander haver fundet mere Behag i et
Egteffad med denne PrinceíTe, end med Margarete, som ham tilforne
var titsagt, og at hand har formaaet de Kcryserlige Miniftrer til at
giore Forsi ag herom. Hvad heller Ghriftineé Skionhed har stukken
ham i Ovnene / eller hand har indbildet sig at kunde / tillige med
Florentz, bekomme Milan tilForlkhning/ eller og begge Fordeele har
svcrvet ham i Tanker/ lader jeg staae derhen; Saavelsom og/ enten
det er kommet fra Kamferen selv/ eller fra Chriftine, at Beqieringen
blev ham afflagen.
Hand haver derpaa i ncrste Aar 1536. holder
Bilager med stn forhen forlovede Brud ; og er nogle Maaneder derefter
bleven myrdt af sin egen Får/ i Begyndelsen af 1537. Atnu om
dette Forflag er bleven meldet i Kcrysirens Apologie, som forvares
ibl mt Granvelleé Skrifter / flutter jeg at vcrre ffeet af saadan Aarsagk/
at Kceyseren har vildet bevise sin gode intention, i Henseende til det
Kongelige Franske Huus; nemlig at hand havde deftineret Chriftine
til Kong Francifci YNgstkPkintz Duc d’Angoulême, hvis hans Fader
D 3
havde
) Belcar. tik 24. pag. 656.
(*
Meflanam Cæfar XII. Kai. Novembris iniit,
- - Neapolin VII. Kai. Decembris ingreflus, ac triumphali pompa exceptus eft, - - - Sub idem
tempus Cardinalis Senenfis ac Cæfarinus Pauli III. Pont. Max. legati. Alexander item Medices
Florentinus Regulus Neapolin appulerunt»
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havde vildet unde hannem Milan, da der An. izz6. blev til Rom
négocierez ja at den Propofition om at gifte hende med Alexander
de Medicis, var derfore bleven forkastet.
Om den anden af disse tu Friere, Hertugen af Albanien, er
dette at stge, at hand var af Byrd og Fsdsel en Skorst Printz, af
det Kongelige Stuartste Huus, og efter den da regerende Kong Jacob V.
den naste Arving til den Skotste Crone.
Dog var hand baade fod
og opdragen i Frankerige, hvor hand og blev gift og beständigen
boende, og tiente i alle Kriger under Kong Ludvig xii. og Francifco l.
Dette var skeet af saadan Aarsage: Hans Fader Alexander Stuart,
kaldet Hertug af Albanien, (en Titel, som den neest-celdste Skotste
Printz fordum gaves,) varen Son af Kong Jacob il, og faldt i
Unaade og i Mistanke hos sin Broder Kong Jacob ni. som den der
strabte hannem efter Regeringen.
Hand blev derpaa ftrngsligen
anholden; men fandt Leylighed til at stippe ud af Fangselet, og
komme til Frankerige, hvor Kong Ludvig XI. rog hannem i
Bestiermelse.
Dette steede hen ved det Aar 1479.
Hand giftede
stg i Frankerige med en Dotter af Bertrand V. Comte d’Auvergne
& de Boulogne, som var af Dronningens Anne de Bretagne
Forvandtstab. Faae Aar derefter omkom hand i en Tornering, ved
Kong Ludvig den Tolftes egen Haand, som var den Tiid Hertug af
Orkans, og ved en »forvarendes Ulykke drcebte ham med sitSpcrr.
Denne Alexanders Son var den nu omhandlende Hertug Joannes
Stuart af Albanien, en Printz/0M hvilken intet uden alk got er h ort, vcrre
sig i Krigs-eller andre Forretninger. Hans berommelige Rygrc giorde
og, at, der hans Farbroders Son Kong Jacob i v. var dod, i Aaret
1513. have Skotterne kaldet hannem ind fra Frankerige, til at fore
Regimentetog Formynderstabet for den unge Printz, (*) som da var
lidet over eet Aar gammel.
Hand kom der ogsaa, og fik meget at
bestille
(*) Buchananus jfl'jtzek herom Uk XIII. §. 47. Cum de Prorege ageretur, - - - - ac
in Jeannem Ducem Albinum, tum in Gallia fecundâ famâ degentem, plurima fuffragia convenirent,
decernuntur Legati, qui eum ad rerum Scoticarum regimen arceflerenf, non iolum ob virtutem,
fed propinquam cum Rege fanguinis conjunctionem; genitus enim erat ex Alexandro, Jacobi
Tertii fratre.
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bestelle meh de urolige Partier der i Riget/ men udrettede ikkun lidtt
efter Nnffe.
Hvorfsre hand blev kcred deraf, og reyste tn Aar
derefter til Frankerige/ med Lofte at komme tilbage, faafremt nogen
sier Fornodenhed ffulde udfodre hans Ncervcerelse. Endelige«, paa
deres indstændige Begiering/ og for at dmnpe de tilvoxende
Uroligheder/ begav hand sig atter derhen: Og holdte hand det saaledes
tre eller fire gange, med at reyse imellem Frankerige og Skotland,
indtil An. 1524. da hand sidste gang forlod dem.
c)
Som hand
nu ogsaa denne gang havde lovet at vilde vcrre der igien i samme Aar
inden en vis Tiid, men blev dennemforlcrngeude, erklcerede de deres
unge Kong Jacob V. som var kun paa sit tcettende Aar, for fuldmyndig/
og bragte ham til at opffrive Hertugen af Albanien Formynderskabet.
Herved forblev det ogsaa; meest eftersom bemeldte Hertug var udi
selvsamme og nachfolgende Aar forhindret med andre Bestillinger/
nemlig comman6erede den Krigs-Magt/ som Kongen af Frankerige
indffikkede i det Kongerige Napel. Siden da Kongen var bleven fangen
ved Pavia, sorde hand sine underhavende Tropper lykkelige» tilbage
til Frankerige. Hvorom Martin du Bellay taler / i Begyndelsen af
sin 3. Bog.
Udi Tra&aten til Madrid af 1526. den 14. Januar, om
KongBrancilci Lösgivelsi/ er handnervntiblanr de 12. Franffe Herrer/
som Kcrysiren forlangede til Gisseler tillige med Dauphin, og i Steden
for Duc d’ Orleans. Anno IZZZ. haver Kong Francifcus ffikket hannem
tillige med Cardinal de Grammont (AmbaiTade til Paven,hvor da hand
var den forste / og Cardinalen den anden AmbaiTadeur. Ved hvilken
Leylighed den Giftermaals Handel imellem Kongens Son og
Catherine de Medicis kom omsider til en endelig Slutning: Hertil
coéibuerede ikke lidet det Forvandtffab/ som denne Princelie og
Duc d’Albanie var imellem. Thi samme Joannes Stuart af Albanien
havde havt Catherines Moster til Egre; Hvorfore hand af
Guicciardino og flere Skribentere kaldes hendes Mor-Broder. )(**
Hand
)
(*
Hier. Hcnninges har vlvret ilde underrettet/ da hand flrev {Geneak Tom. IV. ?.
filt. 7dp.) Ad Limnuchum tandem ab Hamiltoniis eæfus eft An. Chr. 1)24. Zjgesaa El. Reusnex
in Bafilic. Geneal.

(**) ïaulus Jovius skrfvtt Ngkigtt/ Hifior^ lit. XXXI.

Joannes Stiurdus, Albanis
Regn»
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Hand var bleven gift An. 1505. med sin Mor-Broders, Jean Comte
d’ Auvergne & de Boulogne, hans Dotter Anne, som dode An.1524.
uden Born.
Hendes yngere Sester, ved Navn Magdalene, blev
her giort Forstag om ti! Kong Hans i Danmark, for at faae hende
giftet med Kong chriftiern li. Dette ffeede ikke een men fl re gange,
nemlig i Aarene 1506.1512. og 1513. og her sindes endnu Breve, tik
samme Sag horende, fra Kong Ludvig xil. til Kong Hans. Arrild
Hvitfeld taler endogsaa derom, under det forste af bencevnte Aar.
)
(*
Siden dette Partie ey gik an, flk Laurentius de Medicis,
Hertugen af Urbino hende, og blev hun saaledes Moder til Catherine
de Medicis, Samme Giftermaal havde end ogsaa bemeldte Hertug
af Albanien fordum negocieret, i Aaret 1517. med Pave Leo X.
Og bekom nu igien den Fornoyelse, at handle om et meget
storre Partie for Dotteren; ja, saa snart det var bleven besluttet,
selv at hente hende og fore hende til Frankerige: Hvilket Francifcus
Guicciardinus., Paulus Jovius, og Martin du Bellay omtale. Oger
denne Forretning, saa vidt jeg veed, ben sidste man finder af hannem
i bekiendte Skrifter: Som det ogsaa liuder i den nyeste Edition af
Moreri : )(**
Depuis ce-tems-lå (1533.) il n’eft plus fait mention de
luy, & il y a apparence, cju’il ed mort en France. I hvor stor Aère
og Anseelse haud har levet iFrankerige, kand fluttes deraf, atAn.1523.
da Kongen in Junio holdte sit Serbe i Parlamentet, med sine Fyrster
afBlodet, Pairs, og andre Printzer og Herrer afRaadet, er Hertugen
af Albanien indkommen, da Kongen anviiste ham Seede over alle
Ducs & Pairs de France, NKst efter Due d’Alençon, somvarPrintz
af Blodet, sigende, at hand vilde giore ham 2Ere, fordi hand var
Printz af Skotland, og giorde ham, saavel der som i Frankerige,
Tjenester. )Ç
**
Ligeledes blev hand i Tra&aten til Madrit afi526.
nervnt
Regulus, cum vígínti triremibus è Maffilia ad portum Veneris venit : Ejus uxor Catharinae fponfx
matertera erat, ipfeque jungendae affinitatis author, & iponfalium ¡praecipuus interpres extiterat.
C) Udi Kong Hansses Historie/

1066. tdit. i» fol.

(w) V» Stuart, fag, 390. b. edit, de Hollande 174O.
(♦♦♦) Ribiçr Lettre?
Mémoires d'Etat? T. I. fag. 284.
Dttte findes VgsñÑ «H
Hiß vire de la Ville de Paris par Felibieu & Lobineau, Vol. 2. ad Ah. 1523. 647.

_______________ Kottg Chriftierni IL Dotted.____________ 33
ncevnt ncest ester Duc de Vendôme forste Printz af Blodet/ og for
Ved Monsr. de St, Pol, som var Duc de Vendôme^Broder. Hvñd
Rang og Anseelse hand har haft i Frankerige / feer man deraf/ at
An. 1507. da Kong Ludvig XII. holdt sit armerede Indtog i Staden
Genua i Italien / reed hand ncest Hertugen af Lothringen. (*
)
Samme Rang havde hand An. 1514. udi K. Francifci i. Indtog i
Paris, ester Croningen til Reims, nemlig ncest efter Hertugen af
Lothringen, og oven for Grcevens af Vendosme, som var celdste
Printz af Blodet/ hans tvende yngre Brodre/ Duc de Bourbon og
Comte de St. Pol. )(**
Anno 152Z. da K. Francifcus holdte sit
Scede i Parlamentet &c. &c.
Anno 1527. i de tvende Seances og
Liéis de Juftice, som holdtes den 16. og 20. Decembr. for at
beraadflaae om de Vilkor, der vare Kongen aftvungne ubilligen i den
Madritffe^aÄat, havde hand sit Scede ved Kongens hoyre Haand,
ncest efter diste Z. Duc de Vendome, Printzen af Navarren/ og
Comte de St. Paul, og oven for $ andre Printzer. (V.Cerem.Franç.
T. 2. p. 478. & p. 490. & Favin Hift. de Nav. 1. iz. p. 749.) An.
1533. d. II. Oft. le Pape eft arrivé au port de Marseille, accompagné
de Mr. le Duc d’Albanie, & quinze Cardinaux Italiens, & faut
entendre que la dite Entrée a efté fort triumphante.
Godefr.
Cerem. Fr. T. I. p. Vs. Belcarius 1. 20. §. 48.
Jam vero Joannes
Stuardus Albaniæ Regulus, qui Bononieníis reguli majorem natu
filiam Mediceæ Catharina? materteram in matrimonio habuerat,
Gallicas triremes inftruxerat : quibus addita aliquot navigia, quæ
Cardinalium, ceterorumque qui Clementem addufturi erant,
impedimenta portarent : primum tamen. Catharinam Niceam
Allobrogum deduxit, mox adPifam portum Clementem excepturus
rediit : Is quarto nonas Octobris triremes confcendit, & paucis
diebus M afficiam felici navigatione
trajecit.
Imidlertid
forekommer oS nu, at hand i An. 15Z5. har giort Anssgning hos
Kceyser Carl, om at bekomme Enke-Fyrstinden af Milan til Egte.
Hvad herved ffulde have vceret stort at vinde, enten for Kceyseren
E
eller
)
(*

•)
(*

Cerem. Frang. Tom. I. p.
iVld.p.

fe{.
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eller for hende/ kand jeg ikke see.
Skulde det maaffee have vcrret/
at her var Haab til/ det hun kunde komme engang paa den Skotffe
Throne/ hvortil hand var den ncrste Arving, saaftemt Kong Jacob,
der endnu ikke var gift/ noget menniffeligt ffulde tilflaaes? Davilde
faadant vel ikke meget veye/ saasnart man var videndes, at Kong
Jacob var den Tiid ikkun 24. Aar gammel/ og Hertugen allerede
over sine halvhundrede.

Det er i faa Maader ingen Under, at Kceyseren 'og hans
Miniftret / i Steden for denne Arving til Skotland / langt heller
vendte deres Tanker til Kongen i Skotland selv.
Men ikke giordes
det fornoden, at de herom ffulde erindres ved den Leylighed af
Hertugen af Albaniens Frierie, eller ved andre; Helst efterat
Anledningen var given af selvsamme Konge gandffe tu Aar tilforne.
Thi udi Aaret 1534. havde hand virkelige« havt sit Bud hos Kceyseren,
og ladet begiere denne Danffe Princefle: Men kom den Tiid forsildig/
saasom hun da var, som man siger/ allerede soldt saadyrt/ fam hun
kunde gielde. Om dette Frierie er mand ey allene bleven underrettet
af GranvelleS Breve / hvorudaf det i Registeret liuder saaledts : ’’Elle
(Chrißine de Dementare) eft demandée en mariage par le Roy d’EcoiTe,
mais trop tard. v. Granvelle T. 2. p. 12p.
MtN MÑNd hñver end
desforuden en udforliger Kundffab af Buchanano, der udi sin Skotffe
Histories 14de Bog fovtcrller Sagen med Omstændigheder.
Det
eniste som man savner/ er at bemeldte Hiftoricus ikke ncrvner ChriftineS
Navn; saa at, hvis ikke det bemeldte Vidnesbyrd af Granvelle var
kommen til Hielp/ maatte man vcere uvis paa, hvad heller det var
hende, eller og hendes crldere SosterPrinceftevoroå, som Kong
Jacob havde Oye paa.
Narrationen hos Buchananum er faaledes:
” Kcryser Carl ffikkede i Aaret 1534. den 24. April, fra Toledo i Spanien
"til Kongen i Skotland, udi et hemmeligt LErinde en Mand ved
" Navn Godschalk Erikson.
Hannem var befalet, adffilligt at
"foredrage / nemlig om den Spot og Uret/ som Kcryserens Moster og
"hendes Dotter var vederfaret udaf Kongen i Engelland; om et
"almindeligt Concilio, som behovedes at faae sammenkaldet; om det
"Lutherffe Kicttterie at udrydde; og endelige» om et Giftermaal for
"Kong
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"Kong Jacob, hvorved et Svogerstab imellem begge Herrer kunde
" vorde stiftet. Angaaende denne sidste Post , da havde Kcryseren i sit
"Brev foreflaget udaf sine nærmeste Paarorende tvende Marier/ som
" Kongen kunde vcelge sig en Brud af: sin Frue Sester Maria Enke" Dronning efter Kong Ludvig t Unger«/ der omkom udi det Slag med
"Tyrken; sin anden Sesters Dronning Eleonora? Dotter/ Maria
" infante af Portugal; og sin Mosters (*
)
Dronning Catharinæ i
” Engelland hendes Dotter , Princesse Maria. Og eftersom Kaystren
"vel vidste/ at dette sidste Partie stulde frem for de andre finde
"Indgang hos Konge«/ saa brugte hand den meeste Fliid med at
"overtale ham til det samme, allermeest for at faae Skotteren afvendt
"fra d?t Venstab, hand inclinerez til med Frankerige/ og med det
" samme i U enighed og FienLstab med Kongen i Engelland. Herpaa
"gav Kong Jacob til Svar, at det Engelste Partie kunde virkelige»
"og i mange Maader vcrre ham fordeelagtigt/ hvis dertil var
"Fochaabning; Men samme beroede i stor Uvished/ vilde koste endnu
" mere at drive igieunem / ja udkrcrve en lcrngere Did/ end hans eenlige
" Tilstand/ som nu var den sidste Mand af sin Stamme, var tient
" med. Herimod var, iblant alle Kcryserens Paarorende/ den eniste
"Person, som hand fandt at vcere sig convenable, den Danste
"Princesse, Kong Chriilierns Dotter/ ogKcryserensSester Dotter.
"Hand bekom saa derefter Kcryserens striftlige Svar fra Madrit, at
"den PrinceiTe, som hand begierede, var allerede forsagt, og med en
"anden forlovet."
Saa vidt gaaer Buchanani Fortcrlning.
)(**
E 2
Nu
) Buchanan kalder hendr KlVyftteNs Amitam ; og hand er ey den enisteaf Skribentere,
(*
som herudi ftyler.

(**) I Latinen tt den saaledeé r Sub idem tempus de affinitate cum Carolo Cæfare
jungenda per Legatos agitatum ; tandem XXIV. April, anno millefimo quingentefimo tricefime
quarto Cæfar Godfcalcum Erycum, quo res effet'occultior, Toleto per Hifpaniam ad Scotuni
mißt. Is, cum expofuiffet mandata fibi à Cæfare., de injuriis Catharinæ amitæ filiæque ejus ab
Anglo faóiis, de uni verfall Concilio convocando, de hærefi Lutherana expugnanda, de affinitate
contrahenda : ibi Cæfar per litteras optionem Regi dabat - de tribus Mariis propinquis fuis:
hx autem erant, Maria, Caroli foror, vidua, cxfo a Tureis ejus marito Ludovico Ungaro;
MariaLufitana, ex Leonora forore, Maria Angla, ex Catharina amita nata. Et quia proniorem
in has nuptias Carolus Regem fore fciebat, in earn magis partem incumbebat, utScotumàGallicæ
amicitiæ refpe&u abduceret, & cum Anglo eâdem opera committeret,
Rex ad ea refpondit:
’’ Matri-
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Nu maatte man vel spsrge, hvorledes Dette kand vare gaaen til, at
Kong Jacob haver, frem for de trende Marier , fastet sine Tasker til
en Person, som ikke var bleven det ringeste Or^talt om i Kceyserens
Forflag? Og hvorfore hand just er falden paa, at udvalgeden Danste
PrinceiTe, den fangne Kong Chriitierné Dotter, deraf sig selv langt
fra ikke kunde medbringe fa adan Brud-Skat, soin Enke Dronningen
af Ungern, eller den Portugisiste infante ? Derpaa vil jeg nu svare
med et andet Sporsmaal : Om mand ey her haver en Miniffer-Strag
af Manden, der blev stikket afKayseren i dette SErinde? Buchanan
siger os hans Navn, nemlig at det var Godschalk Eriksen. Og hvem
er vel i Danmark saa ukyndig i sit Fadernelands Historie, naar hand
har last sin Arrild Hvitftld, der jo kiender denne Mand, og ved at
hand var Kong Chriftierni IL Canceller, og hans troe Tiener i den
Stokholmste Regering, ja og siden i hans Landflygtighed? Kayser
Carl haver siden betient sig af samme dygtige Mand, og brugt ham
til hemmelige Forsendninger, hvor hand ingen saadan Opsigt vilde
have'giort, som naar hand stikkede af sine egne bekiendte Folk; helst
da Manden var endnu ikke anseet for andet, end en Tiener af det
Kongelige Danste Huns. Jeg er da i den Tanke, at det haver varet
ham, der, paa egen Haand og uden for sin inftruétion, haver hvisket
Skotterne fligt i Oret, om Den Danste PrinceiTeOg at hand har
gjort Det af sårdeles Trostab, Kierlighed og Omsorg for sin gamle
ulykkelige Herres Familie. Jeg setter, at hand end ogfaa haver vidst
noget om hendes Forlovelse med Hertugen af Milan; Mon hand
ikke alligevel kunde tanke, og giere sig Forhaabmng, at, naar saadant
ulige hoyere og anseeliger Partie blev offereret, (foruden at ingen
narmere Vey var funden til at bringe Kong Jacob fra det Franste og
udi Kceyftrens Forbund,) stulde Kayser Carl, som i flige Tilfalde
pleyede ey at vare forlegen, vel sinde paa at kalde sin Accord med
Hertugen af Milan tilbage? Endelige» , er ogfaa rimeligt, at
Skot” Matrimonium cum Angla multïs qtíldem modis, fi confieri pofíet, utile fore; verum rem eñe
’’ fpei incerte, majoris periculi & laboris, ae diuturnioris moræ, quam folitudo ipfius, qui
” unicus ili fu a familia effet, ferre poffet. Ex omnibus Ctefaris propinquis, maxime commodam
” fuis rationibus effe Chriftierni Danorum Regis filiam, ex Ifabella Caroli forore genitam.” Ad
id paulo poft Caro.us Madrito refpondit, eam alteri jam proniiflam. Dm Ekgklsti Lord Herbert

à vgsüñ derom i K. Henrichs VIII. Historik/
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Skotterne have selv gierne samtykt, og ynsset sig en Dronning igien
af det samme Kongelige Dansse Huns/ hvoraf de tilforne havde havt
een, nemlig Kong Lkriüierm I. Dotter, $ruc Margarete : Hvis
Berømmelse man finder saaledes opssreven i deres Beger, at aldrig
er nogen Dronning mere bleven prifet.
Hos een af deres nye
Skribentere, Dr. Patrick Abercromby lceser man om hende dette : (*)
She was one óf the greateft Beauties of that age ; and yet her Beauty
and blooming Youth were the laft valuable of her Qualifications.
Her Behaviour was fuchas commanded Refpeét and taught Modefty,
a Vertue which for fome time before feemed to have been banished
from Court.
With herfelf she gave her Heart and Affeétions fo
entirely to the King her Husband, that she may wel by ranked
among thole, who have been moil remarkably famous for conjugal
Duty.
She did not forget, that she was born in Denmark, but
preferred Scotland to her native Soil, and the Honour of being
a Scots Queen to that a being a Daughter of a Monarch adorned
with a treble Crown. In fine, her Piety was fo eminent, that her
Life and Conversation were Patterns, not only for the Ladies at
Court, but to Virgins shut up in Cloy fiers, and by the moftfolemn
Vows and indifpenfable Obligations dedicated to the Service of God.
The wery Sight of fuch a Queen coult not by endear her to allranKs
of People &c.
Zeg beder om Forladelse, for denne noget lange
PaíTage, helst da den rkke egentligen tilhorer vores nu omhandlende
Materie.
Men da jeg ikke vidste, om mig nogentid herefter kunde
E 3
gives
(*) In the Martial Aichiévements of the Scots Nation, Vol. 2. påg. 407. HM Ct bib
vtd An. 1485- tllkr i486, ssm er at fluite af Buchanan! Ord lib. XII. §. 55. hvor det beder : Interes
liioritur Scotorum Regina, mulier fingulari formae gratia & probitate, quaeque viri effrenatos
impetus plerumque moderari credebatur. Virkelige» kN stvr Rves/ »aav man Ftittber bnilie Hiftotici
Skrwc Maadc. Et vidtloflikt Capitel em hende haves i F. Jacobi Philippi ßergomenfis libro de
claris feleSiisque mulieribus, impreffo Ferraria An. 1497. snenfe Majo, in fol.
Og ftfvfatillllC
Élogiüm haver Giufeppe Betuffi oversat paa Jtaliñnss, og indfort det i sine Additione al Boccaccio
delle Donne illußri, trykt i Venedig 1 $s8- in 8- fol. 16;. f.
Bergomenfis begynder sit saglebeSt
Margaritå, Chriftierni inclyti ac chriftianiflimi Dacorum Regis filia, Jacöbique Scotiae Principis
uxor, tempeftatehac noftra (Sixto Pontifice quarto præfu lånte) in Scotia infuià fingulari prudentia
ingenioque ac fanétimoniaüin pretio fuit non modico i quo autem tempore fit extinfta, nobis notum
non eft. Og dette ssrev hand dog ikkun 10. eller 12. Aar efter hendes D-d. Hand beretter ellers
ret og andet, som ey finnes at rime sig med Skotternes egne Historier.
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gives Leylighed, til at giere den bekiendt (da og àorikke er hos os
almindelig,) mener jeg ey at have forseet mig meget, i at fremstille
et saa herligt Portrait af den ferste Kongelige Dansse Printzeffe, udaf
den Oldenborgisse Stamme/ fra hvilken det heypriselige og lyksalige
Huns/ som endnu i denne Dag besidder den iStore-Brittannisse
Throne, nedstammer.

Endeligen, i hvorledes dette end har vcrret bessaffet/ forstaae
om Kong Jacobs Giftermaals-Tanke med vores Chrittine, faa er NN
intet vissere / end at paa saadan Tiid var den meget for silde tagen. Thi
forend Forstaget herom kunde fra Skotland komme Kcryseren tilhcrnde
i Madrit, var chrWne allerede bortreyft til Italien / og havde holdet
Bilager med Francifco Sforza. Siden, cfterat hun var bleven Enke,
finder jeg ikke det ringeste mcrldet udi de Skotsse Historier, at noget med
Kong Jacob er negocieret hende angaaende : da det alligevel bor holdes
for fuldkommen vist, at Kcryseren haveri Aaretizz6. arbejdet der«
paa med Alvorlighed. Thi end ikke forblev det derved, hvad de Kceyserlige Ministrer havde i bemerldte Aar in Februario givet den Fransse
^.mbalfadeur til Rom fordcekt at forstaae; Men de bragte det og siden
frem gandsse aabenbarligen/ icn Conferentz, som blev holden deref
ter til Napeh Hvor de iblant andre Forliigs-Conditioner paastode,
C) at " Kongen afFrankerige maatte endeligen mage det faa,at Chn"ttine Enke-Hertuginde af Milan kunde vorde Dronning i Skotland:
" Og som mand havde fornummet, at Kong Jacob ssulde nyligen vcr"re bleven forlovet med Princefle de Vendôme, udaf det Kongelige
" Fransse Huus/ faa maatte Kong Franciscos ssaffe dette igien ophcr" vet, paa det at Giftermaalet med Kcryserens Niéce kunde gaae for sig.
" Den af Vendôme ssulde man vel serge for paa et andet stced; og den
"Brudgomman allerede tiltamkte hende, var Printzen afOramen,
” René de Chalons. Vel var der talt om Hertugens Dotter af LothrinC) GuilL du Bellay, dans fes tyemoires Uvr. f. ptg. 144. e. Auifi vouloit 1’ Empe
reur, que le Roy rompift le mariage de la fille de Vendofine au Roy d’Efcofle, car il vouloit luy
bailler fa niepce la Ducheffe de Milan, & que la fille de Veijdofine fuft baille'e au Prince d’Orenge, deque le Roy print en foy la charge de bien collpquer U fille du Duc de Lorraine , de laquelle
avoitefté mention pour ledit Prince d1 Orenge.

_____
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"ringen for bemeldte Printz: Men hende fandt vel Kongen ogsaa en
" anden Leylighed til, og en Mandsom hende kunde vcere anstændig-. "
Saaledes hafdeKcryseren og Granvelle denne gang giort deres Plan,
ogpaaflig Maadene^ocierede man ide Dage, og byttede PrinceíTer
omkring. Men dette , som nu er omtalt, faldt ud til flet ingen Ting.
Kong Jacob tog hverken vores Chriftine, ja ey heller den Franske PrinceíTe Vendôme, u agtet hand var virkeligen forlovet med denne : Men
om Efterhosten i selvsamme Aar seglede hand til Frankerige / begierde
Kong Francifci egen Dotter til Egte, og udi ncestfolgendeAarsi5Z7.
Begyndelse holdte Bryllup med hende til Paris : og Printzen afOranine beholdte, og stk siden Bryllup med PrinceiTe Anne af Lothrin
gen , Hertug Antonii Dotter.
Her maae og ikke forbigases, hvad vi felv have udi vore Dan
ste Historier, hvorledes Grceve Chnftopher af Oldenborg, den Tiid
hand i oft bemeldte Aar 1536. var af Kong Chriftianin. beleyret t
Kiobenhavn, havde sit Bud og Skrifvelse hos Dronning Maria af
Ungern, Gouvernante i Nederlandene, og lod begiere vores Chrifti
ne, og at samme Frierie blev forsmaaet og med intet Ord besvaret (*)♦
Et Aars Tiid og noget lcengere derefter var et storre Giftermaals Anflag for hende udi Gierde, nemlig med Kong Henrich
Vin. i Engelland.
Thi da denne Konge var bleven Enkemand
kftereen af sine Dronninger, Johanne Seymour, som An. 1537. in
Oftobri dode i Barselseng, haver Kceyser Carl ikke vceret feen, til
at foreflaae ham sin Soster-Dotter chriftine af Danmark. Ikke
haver jeg hosThoyras Rapin fundet herom det ringeste. Mr. de
Larrey haver derimod ky forglemt det, men til Deels af andre, og
for storste Delen af P. Daniel, som vel kiendes, samlet et got
Stykke derom, som jeg herefter stal berore. Den Pfaltziste Hubert
Thomas er og for saa vidt et godt Vidne, som hand selv ved en vis
Leylighed havde sin Deel derudi, som og siden stal siges.
Dog
alligevel var hannem ikke andet bevidst, end at Forflaget kom fra Kong
Henrich selv, og havde ey tilforne vceret i Kcrystrens Tanker. De
Fran
cs Stt Hvl'tftld t PaS' '466. »g Nicol. Cragii Amall, pag. 127.
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Franste ere meget bedre underrettede,
kere Daniel haver udaf
Prefident La Moignon^ Bibliothek havt en Samling af Breve fra
de samme Tider/ fom de Franste Gesandterved adstilligc Hoffer have
strevet til den store Connétable Anne de Montmorency. Dmdlant
var ogsaa af den Gesandts/ som Kong Francifcus holdte ved det
Engelste Hoff/ ved Navn Sieur de Caftillon.
Denne strev til
Montmorency, om et dobbelt Egtestñbs Forbund/ Kcryser Carl havde
proponeret til Kongen af Engelland/ nemlig med Enke-Hertuginden
af Milan til Kongen selv j og med hans Dotter / den Engelste
PrinceiTe, Kckyserens Moster-Dottek/ for Printz Lovis af Portugal,
som da stulde forlenes med det Milanesiste.
)
(*
Saa let kunde
Carolus V. fette til Side alt det forrige Fieudstabog Had imod denne
Konge / baade i Henseende til Religionen og ril den Uret imod hans
Moster/ blot for at nyde hans Alliance og Hrelp imod Frankerige.
*)
C
Kong Henrich tog Sagen i Betænkning/ og meente maastee at
her var Tiids nok; Man kunde holde Kcryseren lidet op/ og see ham
nogle flete gode Vilkor afhandlet/ inden man erklærede sig paa disse
Giftermaale.
Men forend hand vidste af/ fontam hand sig herudi
bedragen; helst som hand fik hore om den Sammenkomst/ der stulde
holdes imellem Kceyseren og Kongen af Frankerige ved Nice ; hvor
ogsaa Pave«/ Paulus III. vilde indfinde sig/ og forlige disse tvende
store Fiender r Hvilken Sammenkomst virkelige« og gik for sig in
junio 1538. Over saadan Tidende blev Kong Henrich ey lidet bange,
og
)
(*
k. Daniel, under det Aar iZz8. Je trouve dans une lettre du Sieur de CaftiJIon,
Envoyé de France en Angleterre, écrite au Connétable de Montmorency n que F Empereur,
quelque semblant qu’il fit d’etre toujours mal avec Henry Roy d’Angleterre, il propofa dans
ce tems-là un double mariage ; savoir <eluy de la Veuve du feu Duc de Milan pour le Roy même,
qui en peu d* années épousa quatre ou cinq femmes les unes après les autres, & celuy de Marie
d’Angleterre fa fille avec Dorn Lovis Infant de Portugal, auquel F inveftiture du Milanez
feroit donnée.(**)

(**) Mant de Samvittigheds Stod og Nag/ som «ogle have meent at skulde darret
Aarsage tll Klryser Carls Abdication, opregnes ogsaa dette af Famîano Strada : loi fie fœdus cum
Henrico Angliæ Rege, à fidelium iocietate, diris Pontificiis, in Caroli gratiam expunélo.
In
quo ille & injuriam, quam ab Henrico acceperat, repudiata Catharina uxore, Caefaris matertera ; &
conftantiam promifli, nunquam fe cum haeretico rege, ni fi is Pontificiae dignitati fatisfaceret, in
gratiam rediturum ; nimis quam impotenter poft habuerat atroci inexpiabilique in Galliam
indignationi»
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og dertil havde hand vel Aarsage.
Thi/ hvis Kcryseren og Kong
Francifcus nu skulde blive Venner/ ved Pavens Mellemhandling/
saae hand sig af dem alle tre lige ilde lidt/ og i Steden for at blive
jcevnligen beylet til af de tu forste/ saa lcenge de vare i Fiendffab
tilsammen/ siden af begge foragtet / og fordeAarsager/ som hver af
dennem havde imod hannem/ forhadet/ ja vel ogsaa/ Paven til Vill;e/
traneret som en Guds Fiende og Kirkens Forftyrrere. Hvad havde
hand nu at giore? Hand tog sig fore/ paa eengang at flattere dem
begge/ nu den ene og nu den ande»/ for i det mindste at forhindre
deres Forliig / og at vinde een af dem tilbage.
Men hand kom
forsilde, blev selv fixeret/ og feet over Skuldrene af dem begge.
Hand bad den Franste Envoyé Caitilion, at strive til sin Konge / det
hand nu havde bestattet gandste at bryde overtvert med Kceyseren / og
vilde intet vide af noget Eatestab med Hertuginden af Milan.
Og
just paa selvsamme Tiid stlkkede hand sine Gesandter til Kceyser Carl,
for at bede ham/ ingenlunde at stutte enten nogen Fred eller
Stilstand med Kongen afFrankerige: Hvorved hand tilbod ey allene
Forbund og Hielpe-Tropper/ men ogsaa at vilde strax egte Chêne,
ja og gandste vist udruste en Flode og Krigs Magt imod Danmark/ til at
staffe hendes Herr Fader los af sit Fcrngel og paa frie Fod.
Dette
sidste bevidner ogsaa den forbencrvnte Pfaltziste Raad Hubert
Thomas; Hand som ftlv Zved sammeTiid modtes meddiffe Engelste
Gesandter/ og arbeidede hos Paven og KñysereN/ udi sin Herres og
det samtlige fordrevne Danste Huses SErinder. Disse Engelste aabenbarede hannem deres Konges Forstag i Faveur af den fangne Kong
chriftiern; og man maae troe/ñt hand igien gik dennem til haandt/ og affifteret)e i alt hvad hand kunde. Hans Forhaabmng var ham hertil en
stcerk Drivere/ nemlig at naar Kong Henrich bekom Chriftine, kunde
ved Engellands Hielp Kongerigerne Danmark og Norge vorde hans
Herre Pfaltz Grcrvenssom havde den crldre Soster-til Deehog hvad hid
indtil med saa megen og forgieves Moye var sogt og attraaet/ omsi
der naae sin Vil kning. "Men/siger hand/ (*
)
saasnartKcryserenvar
bleven
(*)

I Latine» linder dette, Annali, lib. Xtl. pag. rz-. Pontifex Paulus Imperatorem &
Re

$
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'' bleven forliigt med Frantzosen, vilde hand intet hore niere af
"de Engelste Gesandters Tilbudde.
Kceyserens Ministrer vare
"ey heller meget for/ at have Kong Christiern påa frie fod. Ikke
"heller faldt dennem nu tilpas, som forhen/ at Pfaltz Grceven
" stulde vorde Konge i Danmark. De holdte det endogsaa utienligt/
"at Engelland stulde styrkes ved en faa nar Forbindelse og et
"Svogerstab med Danmark; hvilket ey vilde vcrre got enten for
"Frankerige/ eller for Kceyserens Undersaatter i Nederlandene."
Saadan Forklaring har den Pfaltziste Miniftre givet/ om Aarfagerne/
hvorfore chriftme blev nu ey heller Dronning i Engelland.
Og
paa hans Narration, naar man legger dertil det/ som P. Daniel af
rigtige Documenter har sagt os/ kand man ulige mere lide, end paa
hvad en saa nye og u efterrettelig Skribent/ som De Larrey erz
fortæller i stn Engelste Historie: (*) I scer, naar hand siger, at de
Fordeele, som bleve Kong Henrich lovede, naar hand egtede vores
chriftine, bestode i successions- Retten til Kongeriget Danmark,
som hannem af Pfaltz Grcrv Friderich/ der havde dencrldereSoster,
stulde oplades. Hvilket ey allene er i sig felv utroligt/ at Kcrysercn
stulde fligt have proponeret, men og strider imod hvad Hubert
Thomas meget rimeligen har bevidnet. Det ovrige, som hos samme
nye Skribent laeses, kand for saavidt bestaae, som det stemmer overeens
med det forrige/ som hidindtil er hort/ men aldeles ikke videre: Thi
j hvad anden Roes denne Hiftorico kand tillegges, saa er dog vist,
at hand paa utallige Steder er intet mindre end accurat.
En
Om
Regem Francorum bello feffos apud Niceam convenit, & in concordiam redegit Anno 1538
*
Ad
quos omnes rogandos, ut captivi Regis Chriftierni memores forent, rurfum Genuam ut adirem,
Princeps voluit
*
Pontificem inprimis alloquebar > qui mihi refpondit, fibi eam caufam curæ fore
apud Cxfarem ; fed nihil minus præftitit
*
Cæfar vero totum negotium ad fororem rejecit, ad quam
ferió fe fcripturum pollicebatur. Aderant Regis Anglix Legati, qui Duciflam Mediolanenfem^
conjugis Principis fororem viduam in matrimonium depofcebant, <5c tum Regis Chriftierni Jiberatio»em certo fubfecuturam, certo pollicebantur. Quibus imperator principio quidem aures benignas
prxbuerat. Verum, reconciliato Gallo, duabus de caufis non amplius aufcultabat : primum quod
non usque adeo fui Miniftri liberationem Regis exoptabant. Secundum, quia Principem regnum
Danix affequi non commodum videretur illis,ut antea folebat. Adhxc ftabilire regnum Angliæ affinitate
Danorum, formidolofum Gallis & Flandrisiore, Quapropter, licet, quantum in me foret, urge$eiM3 nihil tamen promovi.

(*) Tot«. 1. pag. 40je
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Omstcendighed har hand, som jeg ikke vecd hvorfra er tagen. Det er,
at da Forslaget ftaKcryftrenblevgiortomehrMne, vilde Cromwel,
som der ffeede tit, ey tale derom til Kong Henrich, forend man fik
hendes Skilderie. Herpaa blev den beromte Malere Hans Holbein
sendt over til Nederlandene, hand bragte Kongen hendes Portrait,
som hand havde varet over at giere ikkun i tre Timer. Kongen blev
vel dermed forneyet; (*)
thi hun var og een af de sterfte Skienheder,
og det behevedes ey, at nogen Malere ffulde flattere hende. Her havde
da Hans Holbein snart kundet expedere sig, og hans Oprigtighed
var siet ingen Fare og Fristelse undergiven ; saaledes som da hand siden
malede Princeflen af cieve, og med sit Kunst - Stykke bragte Kong
Henrich i stor Sorg og Forlegenhed, men den arme Princesse i langt
storre, og endeligen Cromvel, der havde negocieret dette Partie, til
Fald og Ulykke.
)(**
Om vores Chriftme af Danmark var i alle
Mander bleven lykkelig med Kong Henrich, kand vel ikke saa sikkert
siges; Men vist nok var her aldrig bleven samme Arsag til
Forandring med hende, som mied den Cleviffe.
Hvis jeg og ffal
troe, hvad vores Landsmand Jan Isaksen Pomanus ffriver herom
i sin Gelderffe Historie, da har hun selv ingen Lyst havt til dette Eg«
teffab, nren staget Kong Henrich det plat af: )(***
Og bor man
F 2________________________ ikke
) L’Empereur rechercha fon alliance, en lui propofant le mariage de la Ducheffe de
(*
Milan fa niece, Princeffe d’une grande beauté.
La proportion en fut faite à Cromwel, qui
demanda à voir le Portrait de la Ducheffe, avant que d* e» parler au Roi fon Maître. On lui
accorda fa demande, & il fit paffer en Flandre, où cette Princeffe s’etoit retirée auprès de la
Gouvernante des Païs-Bas, un habile Peintre nommé Holbein, qui la tira en trois heures, & qui
en raporta la peinture au Roi.
Il en fut content, & donna ordre à fon Refîdent de conclure le
mariage. - De Larrey, pag. 40^
(**) Cromwel s’attira bientôt après la haine, lorsque ce Prince crut qu’on l’avoit
trompé. Il devoit pourtant moins fe plaindre de Cromwel, que du Peintre, qu’ il avoit fait pafler
à la Cour de Cleves.
C’etoit le même Holbein, qui avoit fait le Portrait de la Ducheffe de
Milan. Il iVavoit pas eu befoin de dater celle-ci, qui etoit 1 une des plus aimables Princeffes de
fon terns : mais on Paccufa d’avoir employé tout le fecret de fon art, pour donner à la Princefle
de Cleves des agréuiens quelle n’avoit pas. Le même pag. 42p. Conf. Thoyras Rapin- Zr'v. /;«
M*

(♦**) Reperio , iisdem in Comitiis (Ncomagi Àn. 1538. die fexta Januarii, injeéhmi
denuy de matrimonio inter Cliviæ juniorem Principem Gulidmuua, ac viduam Ducis Mediolanenfis
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ikke sige / at Hun giorde viseligen? Derimod havde Hun Aaret til»
forne vrist sig ey utilboyelig til et ringere/ med den ungePrintzWühelm
af Cleve, den Did Kcryseren havde samme i forsirt. Anledningen
dertil, og denne Sags Oprindelse og Beffaffenhed, var, fom folger :

Denudi Historierne af det XVI. Secuio saa navnkundige Her
*
tu g Carl i Geldern / gemeenligen kaldet C arolus Egmondanus, der,
« agtet sin Faders Adolph! fordums C eilion af sine Lande til detBurgundiffeHuus, kom dog alligevel, end ogsaa efter mange AarsFangfel/ herfrem, indsatte sig i Landene Geldern og Zutphen, forsvarede sig
derinde, og, ligesom en anden Mithridates, skaffede begge Kcryserne Maximiliano I. og Carolo V. nok at bestille. Saa at denne sidste
maatte endeligen taale, at hand dode i Fred derinde, over sine 70.
Aar gammch An. 1538. Denne Herre, siger jeg, som ingen LivesArvinger havde med sin Fyrstinde, havde vel yavt i Tanke/ at indfcette til Arving og Regent efter sig i bemceldte Lande sin Sester Son
Hertugen af Lothringen; Ja man kom og efter, at hand havde fore,
at unde dem til Kongen i Frankerige: Men saa lod hand sig dog en
deligen af sit Ridderffab og de andre Stander i Geldern og Zutphen
overtale, eller rettere saa got som tvinge, tilgt overdrage dem til den
unge Printz af cieve, Wilhelm, (*
)
den endnu levende Hertug
Johans Son. Hertil kand nu ikke siges/ at den unge Cleviske
Printz gelangende med nogen Arve-eller Slegtskabs Ret; saa lange
der fandtes andre meget narmere. Men det var Adelskabet og Staderne der funde det saa for got/ paa det at disse samtlige Naboc Lande, Geldern, Zutphen, Cleve, Gülich/ Berg, og de Herskaber
Marck og Ravensberg, kunde, under eet Hovet og Herskab staae
hinanden bi, og befficermes ved deres gamle Friheder. Kayser Carl,
som det LurZundiske Huses Arving, kunde dette ingenlunde staae
an. Vel havde hand r i Aaret 1536. (ey at tale om hvad forhen var
pasehriftinam, Daniae Regis Chriftiani It filiam, nec id videtur, nolente Cæfare, alit ipía, quae
Regi Anglørum Henrico VIH. nuptiasfuas negauerat. Pontan. Hifior. Gelr. lib. XII, ¡og. 792.

(*) Jeg kññd ky begribe 1 hvorledes André Favin i fin Hiß. de Navarre (Jib. 13.
7à) er falden paa, at kalde denne Printz ined vet Nasn årtili vue de eleves & dejuilüen.

pag,
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passeret/) indgaaet Fred med Hertug Carl, og derudi tilftaaet shannem, og hans retmcessige Arvinger , Geldern cg Zutphcn, stråledes
som med andre Rigs Forlehm'nger pleyer at ffee. Men hverken var
Forlehningen endnu derefter begicrrt, eller tagen, ikke heller, om end strå
var ffeet, var Printzen af cieve Arving. Og saasom Steenderne
havde faret til med en temmelig Haft/ at faae den gamle Hertug
Ceífíonen til den Cleviffe Printz aftvungen / og derpaa bemceldte
Printz ftrapen hyldet ikkun nogle Maaneder forend den gamle ved Doden afgik/ var her endeligen Liid nok for Kcryftrentil at bevcrgesig.
Saa fremstillede ftg her ogsaahosKñyseren den rette Prætendent og
Arving til Geldern, nemlig Antonius Hertug afLothringen, en Son af
Hertug Garoli Egmondani Softer Philippa. Hand foliciterefce ñfal
Magt, at bekomme de nu ledige Lande/ som sin Arv/ af Kceyseren
ti! Forlchninq. De Gelderffe Stcrnder havde vel seer og kiendt denne
Uleylighed ; Men havde derhos indbildet sig at de kunde faae den afhiulpen ved deres egnePaafund. De meente at det kunde ffee ved et dobbelt
Egteskab imellem det Cleviffe og der Lothringffe Huus : Hertug An
tonii Son Francifcus skulde have den Cleviffe Printz Wilhelms So
fter Anne-, (dette Egteskab havde og Foraldrene nogle Aar tilforne
befluttet imellem disse Bom:) Og Printz Wilhelm af cieve ffulde
have Antonii Dotter. Resien ffulde en anseelig Summa Penge gotgiore / som Standerne af Geldern og Zutphen fik at udrede til be
meldte Hertug afLothringen. Dette var just, fom man siger/ at
giore Regning foruden Vert. Hertug Antonius var flet ikke hermed
fornoyet. Hand blev ved at anholde hos Kcryferen, og fattede god
Forhaabning af de nogenlunde hoflige Svar og naadige Miner,
som hannem gaves. Standerne i Geldern forandrede da deres Plan
og giorde den gandffe om. De raadde Printz Wilhelm til at bede
Kceyseren om hans Softer -Dotter/ den Danffe Chriitine, EnkeHertuginden af Milan; Et Forflag, som og nogle afdennemhavde
tankt paa i Hertug Carls levende Live. (*
)
Kcryferen fik herom at
vide, og var saa langt fra at vare ugenegen til dette Partie, ar hand
F Z
paa
(*)
H- 793«

Hemri. er di.

hys Fontanum i Hiß. Gehtca, lib. XI. fra fag. 7$6, ftf
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paa denne Did intet heller ynffede: Altsammen af Staatsàïà^

sññsom hand vidste/ at denne Wilhelm var Fran tzost-sindet, og det
la-ae hannem hoyt Magt paa, at have udi de Lande, Gülich og Cleve
en Rigs-Fyrste, som hand kunde lide paa. Men Printz Wilhelm holdte
tilbage med fit Svar,og vilde ey erklcrre stg.Hand vilde forst verre vis paa
Geldern, og paa Keryserens inveftitur deraf.
Saadan Condition
blev hannem ikke tydelige« nok tilmeldet af dem, der vilde mergle
Giftermaalet imellem chriftine og ham. Kortsagt, paa deVilkor,
som hand fornam at Keryseren vilde forestrive, beteede hand flet ingen
Lyst dertil.
Hvilket man vil sige at stal have gaaet Keryseren nerr
til Hjerte.
Imidlertid, saasnart den gamle Carolus Egmondanus i
Geldern var dod, havde Keryseren ladet, ved sin Soster,
Statholdersten i Nederlandene, proteftere emod forbemeldte Landes
Overdragelse til den Cleviste Printz.
Her paastodes, at samme
Lande var det Burgundiste Huses rette tilkiobte Eyendom, og her
tilfoyedes alle opterukelige Truseler.
Slig Forkyndelse steede og ey
allene til Stcrnderne i Geldern, men ogsaa til Hertugen i Cleve.
Hertug Antonius af Lothringen stikkede ogsaa Gesandter til de
Gelderste, og lod proteftere ; givende dem at forstaae, at Hertug Carl
af Egmond havde hverken kundet eller burdet efterlade sine Lande til
andre, end til ham, der var hans Soster Son og eniste retmcrssige
Arving.
Ikke mindre blev bemeldte Antonius ved, at trcrnge ind
paa Keryseren med sine Anmodninger; Og det saa lange, indtil hand
erlangede et Svar efter 2)nffe, ja et reent Lofte, om Forlehning af
Hertugdommet Geldern og Grcrvffabet Zutphen. Herimod bleve af
Keryseren hannem forelagde visse Vilkor, som hand forud ffulde indgaae:
Hvoribîant de fornemmeste vare, at hand ffulde afstaae sit Forbund
med Franktrige, og at hans Son Francifcus ffulde egte EnkeFyrstinden af Milan, Chriftine.
Antonius trykkede sig herved;
meeft af Undseelse og Frygt for Kongen af Frankerige.
Men,
imedens hand hvegede, raadflog og betankte sig, betankte man ogsaa
paa den anden Side, hvem man ffulde faae, i Steden for hannem,
til Enke-Fyrstinden chriftine, saafremt hand stulde flaae Feyl. Her
fandtes
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fandtes nu de, (om forefloge og indbragte i Kcryserens Confeil etaldeles
Franst Partie, af det Kongelige Blod; som var med den unge Prmtz
flf Vendôme, HertUg Lari afLourhon hans Son. (*)
Nemlig
den Antonius, som fiden bekom til Egte Jeanne d’Albret Arving til
Kongeriget Navarre, blev Fader til Kong Henrich IV. og StammeFader til den nu regerende Kongelige Familie i Frankerige. Saa stor
Lykke, for denne Prmtz de Vendôme hans Afkom, stulde neppe Nogen
paa dm Tiid have haabet: Og Chriftinc var det ikke bestieret at faae
Deel deri.
Men derimod er udi vore Tider hende en anden Lykke
tüfêen, nemlig at hun er bleven Stamme Moder til den Romerste
Kñyftr Francifcus i. der nedstiger fra hende, fra Sen til Sen.
Dette er da steet, ved og formedelst den Resolution, som Hertug
Antonius af Lothringen langt om lcrnge tog.
Hand overvandt stn
Frygt, satte det Frantzoste Forbund til Side, og foruden andre
Artikler, som hand indgik, understrev en EgtestabsContra# forfin
Son, Marquis de Pont, med Enke Hertuginden afMilan. Samme
Contra# staaer indfort i P. Calmets Lothringste Historie. )(**
Den
Cleviste Princefle Anne, som bemeldte Lothringste Printz eller
Marquis de Pont, havde havt Tilsagn paa, fra det hand var9.Aar
gammel, var alt forhen, den Tiid Uvenstabet brod ud imellem disse
Huse, bleven los fra fin Forlovelse: Hvorpaa hun udi Aaret 1539.
var bleven giftet med vores Chråes forrige Friere, Kong Henrich
Vin. i Engelland, fig til liden Fornoyelse. Men Chrittines Bilager
blev forst holdet Anno 1541. den 10. Julii, tilBryffel, )(*** da hand
var noget over 23. og hun 20. Aar gammel.
Man vil sporge, om
maastee dermed blev forhalet saa lcrnge, fordi den Condition om
(-ciderens Forlehning ky var opfyldt? Zkkehar jeg fundet derom
noget, men holder det dog ey urimettgt. Thi udi Aaret ncrst tilforne
1540. fornyede Hertug Antonius fin Proteftation, og ved et offentlig

udi
) Herom haves ogsaa Udi det Register OD(t Cardinal Oranvelles Breve til Befançon:
(*
’’L’Empereur propofoit delà marier au Duc de Cleves, à l’heritier de Vendofme, ou au Marquis
° de Pont, felon les conveniences, V. Graduelle T, 2. p. 24p.”

)(**

)(***

Dans ¡es Preuves, Tom, 111, p, 3^7,

V. Richard Waffebourg Antiquit, de la Gaule Belgique, pag, penult•
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udi Trykken udgiven Skrift paa Tydff beviiste sin vááedVRÑ
til bemeldte Lande. Des u agtet forblev det allene ved forrige Lofte,
som aldrig andet fuldte paa: Ja end ikke efter det Aar 154z., dm Tud
Kcryseren havde med sine lykkelige Vaaben bragt Hertug Wilhelm af
Lleve paa det yderste.
Hvilken da saae sig nodtvungm til at falde
hannem til Fode, bede om Forladelse for hvad steet var, og om at
beholde allene sit eget Patrimonium, afstaae og frastrive sigOeläern
og Zutphen, renoncere sine Forbunde med Kongen afFrankerige og
med Kong chriftian in. af Danmark, og, i Steden for Påcellen
af Navarre, (som hand An. 1540. var bleven hoytldeligen forlovet
med i Frankerige, (*
)
tage til Egte een afKwyserens Hr. Broders,
den Romerffe Konges Ferdinandi, Dottre. )(**
Siden beholdte
Koeyseren felv det bemeldte Hertugdom og Grcrvffab, som det
Burgundiffe Huses Eyendom, og satte Prmtzen af Oranien René
de Chalón, (og ikke, som Varillas siger, Hertugen af Cleve) til
Statholder derover.
Hvor fortrydelig denne Lothringffe Forbindelse med Kayser
Carls
) Mémoires de M. du Belby, Livr. g. p. 274. c.
(*
Les noces furent célébrées à
Chattel!eraut, de parole feulement & non d'execution - parte que la PrinceiTe n’ eftoit encores en
aage nubile &c,
(•*) Varillas, en ret artig Skribent for dem, som det ikkun er om at have noget at
tefc/ men ingenlunde for Folk ber ville vide Sandhed, haver udi sin Hißoire de François i. gioet
(ibiant mangfoldige andre) os tvende Prsver af sin Maneer i at ffrive paa, begge i Henseende til
baade vores Dansse Princesse Chriftine, og til den elevisse Hertug Wilhelm^ Egtessab.
Forst
ssnver hand (Tow. 2. pag. 23» edit. dc Hol/.)
On donna au Duc de Cleves le Gouvernement du
Duché de Gueldres, à condition qu’il épouferoit Marie, fille du Roy des Romains, & Veuve du
Duc Sforcedx. Og siden pag, 3^5. V aînée des filles du Roy Chrétien de Dannemarc époufa le
dernier des Sforces, tout impuifiant qu’il étoit. - - Et apres fa mort elle pafla à de fécondés
noces avec le Duc de Cleves, lequel elle ne prit pour mari, que dans la vue de le detacher de
l’Alliance qu’il avoit contractée avec les François, en fe mariant avec Jeanne d* AlbretPrinceiTe
de Navarre &c.
Slig en Sammenbrokkere er denne Varillas paa utallige Steder i alle samtlige
hans Skrifter. Bayle har, ved den Article om Calvin 9 sagt om hannem, que fes fautes font ii
enormes, qu’il eft capable de faire renoncer à l’étude de 1’Hiftoire; car, les préjugez n’étant
pas plus favorables à une infinité d'historiens des ficelés paifez qu’ à lui, comment s’aifurera.4on que ce qu’on lit dans let autres historiens - est plus digne de croiance que fes fauifetesî Mett
dette er for stcerk sagt, og Har ingen Fare, saa tonge fom Studium criticum er til. Sette Studium
Har og allerede giort, at Varillas er falden i den stsrste Foragt Hos kloge Folk, og et Hvert HanSkrift anseet fom et Augix Mulm,
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Carls Huns faldt for Frankerige, kand enhver let tcrnke: Helst naar
der vides, at fra langsommelig Did havde vcrret et Arve-Fiendstab
og Jalouiie imellem det Burgundiste Huns og Lothringen ; hvorfore
og Lothringerne ftedfe holdte sig til Frankerige. Saa var og den unge
Printz, som.nufikKceyserens Soster Dotter, KongRrancisciGudSon / efter ham selv opncevnt, og havde i sin Ungdom vcrret fem
gandffe Aar ved det Franste Hof, bleven opfod med Dauphin og de
andre tu Printzer, og besynderligen elstet af Kongen selv.
Og var
saa ingen Under, om Kongen nu ansaae denne Omsadlen af de
Lothringer/ som en Prove af Utaknemmelighed, og sogte Leylighed
til at hevne den med een og anden Fortred at giore. Hand begyndte,
med adstillige Stridigheder paa eengang at oprippe, over Hoyheden
i det Hertugdom Lar, OMC Clermont, Coinmercy og Neuf-Chateaui
Og satte Antonio og hans Son saa stcrrk an, at de maatte i Aaret
1541. ved en offentlig A<ft erkiende sig for Kongelig-Franste Vafaiiet
for dennem og deres Arvinger ; tilstaae Kongen af Frankerige frie
Giennemtog for hans Krigs-Tropper, naar det forlangedes, dog at det
steede uden nogen det Romerste Riges Forncermelse; erklare at Regalia
og Hoyheden i Hertugdommet Lar var Kongen tilhorende, og Anto
nio samt hans Son allene paa Livs Did forundt; C) endelige« ind
rom me ham den Fcestning samt Herstabet Stenay paa visse Vilkor.
Herimod, og for flig Uleylighed erholdt Antonius og hans Son paa
den anden Side denne Trost og Reparation, at Kceyseren og Churfyrsterne erklcrrede Lothringen for et souveraine Hertngdom/ ftie og inde
pendent af det Tydste Rige / men de Stykker allene at vcrre lehnbare,
som de besadde uden for Lothringens rette Grendser: Og blev saadan
8ouverainetet dennem ved en offentlig Tra&at, med flere Herligheder
iudbegreben/stadfcrstetpaaRigsdagen tilNflrnbergA.i542.den26Aug.
Derefter blev det da roligt imellemFrankerige og dennem,saa lcenge An
tonius og i den korte Tiid Sonnen siden levede. Beaucaire de Peguillon
striver
) Dk hertil horende tvende Documenter og Recogmtione-’SrWe, som Antonius øg
(*
Francifcus maatte give fra fig, i Aaret 1541. det ene den 22. April. Øg det andet den 15. Nov,
haner Theodore de Godefroy Udgivet i |in Genealogie des Comtes & Ducs de Bar > trykt 1627
os Den lgien indfort dennem ô Ceremonial François Tom. 2.fag. 669.
67
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ffciver om denne sidste, at hand forde sig saa fornuftige« op, at hand
hverken gav Frankerige eller Kayseren nogen Aarsag til Fsrtornelse.
Man har al Anledning til at troe, det hans Fyrstinde/ Chriftine af
Danmark/ var herudi/ fom udi andet, hans beste Raadfmerffe.
Hun var begavet med en fortrcffelig Forstand/ havde Lyst til Rtgerings'Sager / og faadanne store forretninger laae hende mere paa
Hjertet/ end hvad mange andre af hendes Kionbemoyefig om. Dette
bevidner og hendes Reyse til den Spiriffe Rigs-Dag Anno 1544. midt
i Februario. Hvorom findes vel ikke mangestads noget maldkt/ ja
end ikke heller af P.Calmet; men er dog ffeet, og det ved faadan An
ledning/ fom nu stal fortaltes: Kongen af Frankerige havde i Aaret
1542. vaa nye begyndet Krig imod fin Svoger Kayseren, og ladet den
ved offentlig Manifeft kundgiore. Det famme giorde ogfaa Kong
Chriftian IH. i Danmark/ fom den Tiid var Frankeriges, og dessen
Anhangeres/ Hertugens af Cleve, Alliered. Da nu denne Krig i det
efterfolgende Aar var paa det heftigste / og Tyrken, formedelst et hem
meligt Forbund med Kong Francifco, var kommen i Spillet med/ og
havde ni Soes attaqueret Hertugen af Savoyens Fcrstning Nice,
frembod Hertug Antonius t Lothringen sig til at vare Freds Maglere imellem Kayseren og Frantzofen. Hvilket / da det af begges Par
ter var samtykt/ drog Antonius sidst i Aaret I54Z. til Valenciennes,
hvor Kayser Oari var ; og efter at hand havde varet der i nogle Da
ge/ var til finds at begive sig ligeledes til Konge« i Frankerige/ men
blev forhindret af Siugdom. Kayseren havde nu firår i Begyndelsen as
1544. berammet en Rigsdag til Sptir, hvor alle samtlige Churfyrster/ mere end scevanligen/ indfunde fig. Selv kom Kcryseren der
hen / med et Hierte fuldt af Iver og Bitterhed imod fin Svoger Kön
nen/ og udi en lang Tale klagede over hans ugudelige Forbund med
Tyrken," hvorved samme Konge havde nokfom gidet sig blot, atvare
"ey allene Kcryserens og hans Venners, men den hele Christenheds
" Fiende : Hand formanede samtlige Fyrsterne i Riget, assaadan Aar"sage at have en Afskyr for Frankerige, og dets Venskab, at trade
"endogsaa tilsammen, og staae deres Kayser bi udi denne Krig; Thi
* faaftemt man vilde tanke til nogen Fordeel imod Tyrke«/ maatte man
" af al Magt forst strabe at faae Frantzosen svakket." Kong Fran‘

cifcus

Kong Chriftierni II. Dotier.

51

dícus vidste nu endeligen forud, hvad der vilde kommet Forflag paa
denne Rigsdag, nemlig en almindelig Forbindelse afdet Tydste Rige
imod sig. Dl dette at forekomme havde hand stikket trende stne AmbáÑLdeurerafsttrd, som stulde i bemâe Forsamlig undstyldeog retfterdiggiore hans Forhold, bevise de Uretter, med Troe« og LovesBrydelser hannem i mange Maader vare af Kcryseren vederfarne,
frembyde sig til alle billige Vilkor, saasom hand stcrdse var redebon
til en crrlig Fred og al god Forstaaelse at indgaae rc. Disse Ambarsaåeurer, hvoraf den fornemmeste var den kcrkke Cardinal du Bel
lay, droge for det forste ey lerngere , end til Nancy i Lothringen,
og opholdte sig der ved Hoffet § saalcenge til de kunde bekomme Passer
og sikker Leyde, at reyse til Spiir. Fra Nancy stikkede de en Herold til
Rigs-Dagen, for at bede om Passer.
Denne blev meget ilde
imodtagen/ og efter Kceyserens Befalning arrefteret, endeligen efter
nogle Dage ladet loS, og sendt tilbage, med den haanligste Besteed,
og de verste Ord og Truseler.
Imidlertid havde man til Nancy
faaet at sporge om denne Herolds Arreft, og var ikke lidet derover
allarmeret. Herpaa tager vores chriitine sig paa, selv at reyse hen
til Spür, raler med hendes Mor Broder Kceyseren, og sparer hverken
Graad eller Bonner, til at formilde hans styre Forbittrelse, og
udvirke i det mindste de Franste Ambañádeurers AdmMon, som hun
haabtes at stulde tiene til en fordervelig Krig og det meget Chriftne
Blods Udgydelse at afstille.
Sandt nok, at herudi verferebe ogsaa
hendes egen og Lothringens Intereile ; Thi naar Krigen stulde fores
imod Frankerige fra Tydstlands Side, vilde Hertugdommet Lothringen
tage sin store Part i denne Uroe, og den Ulykke, som dcrmedfuldte.
(*)
Men hun havde sin Umage forgieves, og maatte drage tilbage,
G 2
med
)
(*
Belcarius stnvet herom, Commentay, rerum Gallicar, lib. 23. pag. 754. saaledeê:
0interim dum Legati Gallici Nanceji reditum heraldi præftolarentur , Chriftierna, Chriftrerni
’’Daniae Regis filia, Cæfaris è ibrorc neptis, Antonii autem Lotharingiæ Reguli nurus, Spiram,
M focero mitigante, pacem procuratura, cønceflit, ut quod Antonius non potuerat, ac ne quidem
* Paulus’ ipfe finiimus Pontifex, precibus <fc lacrymis obtineret : Quanquana enim Antonius neu0 tram in partem inclinabat, idque ut fibi liceret, longé ante impetrara t, tamen fine gravi provin”darum fuarum jactura bellum iftud geri non pofle fapienter providebat? Ligeledes haver 0g Fon
tanus fyrtalt dette, Hiflor, Geir. lik XII. ffig. <y§. 0 Dum adhuc Nanceji egent Legati Gallici,
” venit
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med flet Trost for de Franste AmbaíTadeurer, som og derpaa begave
fig hjem til deres Konge. Endnu bekom hun fra famme Rigs Dag,
faae Maaneder derefter, en vel saa flet Trost for sig selv; i det hun
maatte fornemme de Danste Ambådeurer der at vcrre ankomne,
og Freden imellem Kcryseren og Kong Chriitian iil at veere flutter,
med saadan Vilkor, at hand blev fuldkommeligen erkiendt for en
retmsessig Konge i Danmark og Norge, og hendes fangne Fader
Kong chriftiern med sin gandste Afkomme at vcrre excluderet fra al
Forhaabning om Aififtence udaf hendes Mor-Brodér, ved det
Forbund,- som da tillige imellem hannem og disse Riger blev
rreffet. (*
)

Krigen blev derpaa deciareret imod Frankerige i det hele Tydste
Riges Navn, og havde vist nok bragt Kong Francifcum i den storste
Forlegenhed, hvis Paven og Svitzerne, og siden Venetianerne havde
vildet staae Kceyseren ligesaa redebone og kil Villie som de Tydste
Fyrster.
Men hine var det ikke til pas, at Overvegten stulde blive
faa stcrrk, paa den ene mere end paa den anden Side.
Saa fsyede
sig og derforuden Lykken for de Franste i kiemont, hvor de vunde den
Bataille ved Cerifoies.
Derimod spillede de Kceyserlige Mester paa
den anden Kant, hvor Kcryseren selv forde Commando: Hand tog
Luxemburg bort, og Commercy, og fangede faa an den merkelige
Beleyring af Saint Difier..
Der var det at Hertug Franciscos af
Lothrinvehit Spiram Antonii Principis nurus, neptis Cafôîi Cæfaris, Chrîftina Danicå : qux Baud onii’’fit,.; quantinn in fe effet ., pro Galio agere : ut nimirum precibus & commendatione quadam fe» xus, ac fangumis propinquitate impetraret, quod aliis ipfiqu e Pontifici fuerat negatum. Sed &
>’ id fiuftra fuit-” P. Calmet har ikke det mindstederem. Men Belcarius vidste disse Sñger tilgavns,
som Lothringen angik, og havde vævet et Stund Bissop i Metz. See Bayle, i hans Article.

C) Belcarius, som jeg nys citerede , siger, (og er ey tie« emste', som detr striver,) at
Kong Chriftian iil qvltterede den Frantzoffe Alliance, siden hand horde at Kongen af Frankerige
var i Forbund med Tyrken.
Det heder hos hannem pagt 7rt-fq"ln hoc quoque conventu
’’ Daniæ Rex Cæfari per legatos reconciliatus eff, & a FrartcifciRegis amicitia propter divulgatum
’ Turcicæ focietatis rumorem difcéíBt.” MeN gandstk vist er , hvad Sandova! striver (HijL Gar; V*.
lib. 26; p. 47S?) El Emperador fe concordo con eí Rey de Dinamarca^ ChriíHernó tercero defie
nombre, que fue cofa de que los de Flandres fe holgaron mucho, por la vez indad que con el
tienen^ y por libraífe de las môlèfiiàs, que del recibían : y el de Francia • muy poco, porque
perdía amigos, que fe le boluian recios enemigos,.
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Lothringen , (hvis Fader àtonius var nu i denne Sommer dvd af fin
foromtalte Svaghed,) indfandt sig hos Kceystr Carl, havende med
sig, om ikke sin Fyrstindes Chriftines Person, dog vist nok hendes
Geist og inftruction, der og ikke lidet har contribueret til den Fred,
som siden in Septembri samme Aar blev stukket til Crépy: (og hvor
ved Frankerige afstod iqien til Lothringen Herstadet og Byen Stenay ø
omendstiont saadan ZEre bliver gemeenligen tilstreven allene Chriftines
Frue Moster, den Franste Dronning Leonore, fom ved sin SkrifteFader Martin Guzman, en Svanst Dominicaner-Munck, (*> og for
medelst en hemmelig Brev-Vexiing med Granvelle, (med hvilken
Ministre Chriftine ogsaa al ttn Did corresponåerede /) dragte dm kil
veye. Saa lidet som nu dette negtes, saa have dog Hertug Francifcusog chriftine ligeledes havt derudiDeel: Thi flere arbeide jo of
te paa em og samme Ting.
Ja, da diste havde alt tilforne ba
net Veyen, med den beste Forhaabmng om Fremgang, og Hertugen
var kommen hiem fra Kcryseren, gav hand Kongen af Frankerige
Kundstab om sin Forretning: Og fik til Svar, atKongen vilde aiecne see hannem hos sig, og conferere selv med hannem derover. Den
ne fatter sig til Hest, og var alt kommen et got Stykke paa Veyen,
da hand blev overfalden af en stcerk Colique, tillige med et Slag, og
maatte lade sig bñre til Bar-le-Duc.
Hand lod anmelde sin
Svaghed saa vel til Kñysererr, som til Kongen ; Og var endeligen
midt i Septembri kommen sig saa vidt, at hand reyste fra Bar-ie-vuc,
og besergede derpaa sin Faders Lug-Begcengelse.
I Aarek
derefter, imellem Paaste-og Pintse-Fest greb Siugdommen
ham paa nye an , hvoraf hand dede den 12. Junü 1545. og efterlod
sin unge Fyrstinde, med hvilken Hand havde levet ikke fuldt fire Aar
til Ende, nu saa uforventet i den bedroveligste Enkestand, med
trende smaae Born, een Printz, og tvende Prmtz'ffer, )(** hvorG 3_________________________ af
)
(*
Oh 1’ appella depuis le Moine de la Paix. Brantôme Vies des bommes illußres &
grands Capitaines François, i Part. Dijcours- 46. p. 3R3; ¿?' ,g;-.
)(** At der foruden disse Kende, haver endnu wet tre andre Born fodde af dette
faa korte Egteffab, alle tre dodc i Vuggen, er paa et andet Stad af mig bemcrrket; Item at man
maae ftatuere, det hi df bennem har »irret Tvillinger. Deres Navne, Joannes, Elifabetha og
Antonius, findes Ci) oUciie hos Olivar. Vredium in Geneal. Com. Flandr. og El; Reufiier. Bafilic.
fag.. PJV men ogsaa hos låmnæum, Jfer, Ml. lib, V. c. XI,
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Hertug
Til denne Herres SCreiNknde haves (»di Deliciis Poètar. Belgicorum f. 111. p. 526.)
Et Lannsk Vers, hvis Auéh>r Ludovicus Mazurius, Nervius, har varret en Client af dm gamle
Cardinal af Lothringen, og er ellers in Hiftoria Poetar. recentioruiM meget lidet hekiendt. Baillet
09 vort< Bornchius kiende hanvem ikke, da de dog opregne saa mange andre meget flettere. Man
nnver oog om hannem Underretning udi Franc. Sweertii Athen. Relg, it. Valer. Andr. & Franc. Je,
i
lclg* Verset er vibrdt at karses, og (eftersom chtiftinei Navn derudi ogsaaer
n<rvnt) lmder fra Begyndelsen til Enden saaledes:

Francifci Lotbavingia} Ducis Epitaphium.
FRANCISCO, fi vera fides, anticua redibant
Secla duce, æterni primo quae tempore veris
Aurea Saturnus magno pater intulit orbi.
Sed mors, humanae cura eft cui nulla fallitis
Promiflam populis invidit auara quietem:
Optataeque (nefas) autorem pacis acerbo
Funere, vix primi lapfis jam menfibus anni
Ex quo Dux patrio gentem pius orbe regebat^
Franeifcum rapuit. Patrix flevere parentem
Extinclum trepidique fenes dc mcefta juventus.

Feralem dextra tulit indignante cupreíTum
Auftrafiæ paflim populus, fiiiiul aurea dudum
Atria ceflerunt atro niiferanda colori.
Funereae mediis fpirantes ignibus umbram
Fu mauere faces, & facram humana per sedem
Fumus inexpleto fuffudit lumina fletu.
Perftitit ipfa fuo vigil indui gere dolori
Nobilis illuftri Regum de fanguine conjux,
Quam geminae circum dulciiEmâ pignora natae,
Egregiusque puer flentes : hic grandior xvo
Parvulus, illx altum balbo vix ore dolorem
Teflantes, miferx lacrymas auxere parentis.
Sic facies invifa mali, fie aerea durant
Secula, & Auftrafiæ moerent in funere gentes.

At CHRISTIANA uxor, quamvis dolor urget amantem
Conjugis amiffi, vultu meliora fereno

*
Aflimu
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Hertug Francifcus havde paa sin Dod Seng og ved Teftament
forordnet, at udi hans liden Sons Printz Carls umyndige Aar ffulde
Hertuginden og hans Herr Broder/ Nicolaus, begge foreRegimenmentet og forestaae Formynderffabet tilsammen. Dette stod vores
Chriftine intet an. Hun paastod/ at vilde fore Formynderffabet al
lene, og uden Collega, Herudi agtede hun vel at betiene stg af de
Raad og Miniftrer, somKcryseren havde tilsendt hende, Meilleurs d'
Andalot, Montbardon og Abbé de Luxeu, hvilke trek. Calmecncevner. (*)
Foruden dennem finder jeg og hos BaiTompierre, )(**
at hans Far-Fader, François de Beftein, blev af Kcryseren ffikket
til hende, som AmbaiTadeur extraordinaire, for at vcere hende til
Hielp udi Regeringen, i hendes Sons Minorité. Denne Formynderffabs Difpute blev stñrk dreven, saa kort som den dog varede, som var
ikke over et par Maaneder. Kongen afFrankerige, faavelsom NobleiTen
og Landsstarnderne i Lothringen, vare for at 'kettamemet ffulde
blive aldeles i stn Kraft; ja disse vilde jo ikke tillade Regimentet i Chrittines Hcender, men have deres fodde Printz, den sidste Hertugs
Broder, til Med Regent. Kceyseren tog sig dog hende an, ogrecommenAffimulans, premit ingentes fub pe&ore curas,
Sufceptamque regit patriis æquiilima plebem
Legibus1, ac prudens animo dat jura virili.
Cui mediam grato pulcherrimi« ire per urbem
Ipfe puer matri graditur comes, atque parentem
Obfcrvans, medio juvenum Dux agmine fertur,
Ille^novx , ni fata obtient, fpes una quietis
CAROLUS, & laetum cafiis folamen amari:
iHe expeña tam placidiilimus omine pacem
Felici, & regna antiquis feret aurea feclis.
Ille ingens animis, animo quæ maximus olim
Concepit genitor, populo , generique nepotum
Perficiet, patriisque reget virtutibus orbem
Auftrafium, & placidas mittet fub foedera gente-.
)
(*

)
**
.(

Hiß. Ec&J. ¿7 Civile de Lorraine, Tom. 2. col. ¡287.

Journal de la vie dn Marefib, de L a ño m pierre, Tom, 1. pag. 9,
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menderede hendes Paastand/ til Kongen i Frankerige/ tilCardinalen af Lothringen/ samt Duc de Guiíe; og den Kceyserlige Ambaffadeur giorde Forestilling i hendes Faveur.
Men her var et for
stcrrkt Parti iinod hende: saa at Kceyseren maatte omñder selv
made hende til at foye fig f og lade det komme til Forliig. Alting gik
dog siden vel af,og hun og hendes Svoger regerede tilsammen; den beste
Enighed»
Samme Printz Nicolaus var indtil denne Tiid Bistop i
Metz ; men aflagde nu den Geistlige Stand / giftede fig / og blev siden
kaldet Comte de Vaudemont og Duc de Mercæur : Hand var Fader
til Kong Henrich den Tredies Dronning i Frankerige. Een af vores
chriftineé og hans ferste Omsorgt/ i deres Formynderstabs-Regering/
var at ansogehosKñysereñ/ omat denLehns-Tagelse og Hyldnings«
Eed/ som den umyndige Printz var pligtig til af nogle Herstaber og
Står som vare under det Romerste Rige/ maatte opstaae indtil
hans myndige Aar.
Dette blev ikke erholdet; Hvorfore Printz
Nicolaus maatte/ i Aaret 1547. personlige» reyse til Kcryseren, og
pM Chriftineé samt egne Vegne tage Forlehningen/ i den unge Herres
Navn. (*)
Dette steede udi det samme Aar z som Kong Francifcus I.
af Frankerige sagde Verden gode Nat, og dode den sidste Dag Martii.
Hand havde fem Maancder tilforne, nemlig faae Dage for Alle
Helgen, beviist Enke-Hertuginden Chriftine den SEre, at besege
hende i Bar-le-Duc ; hvilket var ved Leylighed afben Reyse / som hand
i denne Host giorde, fet at beste sit Riges Grcrndser og Fcrstninger imod
Tydstlands Side. )(**
Aaret derefter 1548. indfandt sig hans Son
Kong
)
(*
Etbens Formular£ sotN Nicolaus for jig 0g Chriflins Mññttt afltggt til MysertN,
haver Chiffletius indfort in Comment. Loth avienfi cap. XL pag. 43.
)(** Mem. de Mart, du Bellay, I, X. fol.
a. Le Ray vifita Ligny en Barrois, 8.
Difier^ & autres places, à vint faire fa fette de Tou (Taints à Jainville, apres avoir vifite
Madame Ja Ducheife de Lorraine à Bar-le-Duc.
Saa priver ogsaa Thuanus, imod EndtN af
fin anden Bog: Barrum primariam regionis urbem adiit, ubi Chriftiernam Francifci Lotharingi,
quadrienni relido filio mortui, viduam officiofe invifit. Disse tvende gamle 0g ypperligt HistorieSkriveres Vidnesbyrd har jeg derfore anfsrt, dcelsfardiman ey finder denne Omstændighed hos de
nyere , Mezeray og p. Daniel, ja like end hos P. Calmet i hans storeLothrrngste Historie; Deels
for at vise, til hvad for et flags Skribent Varinas hsrer med sine Fortcrlninger. Hand ffrivernnder
det Aar 1547. imod Enden af Francifci I. Historie saaledes: Le Duc de Lorraine mireur tenoitdu
Roy le Duche de Bar; & la Duchcffe fa mere & fa tutrice, niece de P Empereur, s1 avança jusq
*
i h ville capitale de ce Duche pour faluer fa Majefte^ qui fit la moitié du chemin pour remercier
cette
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Kong Henrich II. paa samare Grcrndser i Champagne, og lod Chriftine
samt hendes Med Regent vide, at dm Bcftrsinmg, som de havde
foretag-t ved det Slot La Mothe, var hannem ey behagelig, og at
de maatte bore Dermed op. Chriftine reyste ftrax ti! Kongen, som
da dar i Joinville.
Hun blev imodtagen med allerftorfte Hoflighed
og 2Eres-Beviisnmg, som vedvarede i gandffe otte Dage, imedens
hun opholdte flz der ved Hoffet.
Men Slutningen blev, at hun
maatte indgaae og reverfere sig til ar ophore med Fcestmnss'Verket
ved La Mothe.
Saadant havde hun og forud sect og fluttet, og
derkore, samme Morgen, fom hun begav sig fra Nancy fil Joinville,
ladet giore en formelig Proteftation for Notario, imod alt hvis hende
af Kong Henrich maatte og kunde blive affodret eller aftvungen,
hendes unge Son til Aorncermelse.
Udi samme Aar havde hun hendes Gesandter tillige med hendes
Svogers Pfaltz Grcevms, paa Rigs Dagen ril Augsborg, hvor ogsaa
Kong chriftiani HL Befuldmægtigede indfunde sig.
Der ffulde da
varet afgisrt den Handel om Kong Chriftiernd tvende Dottres
Moderne, i Folge afen Artikel udi det Spiriffe Fordrag: Hvor da
vores Danffe havde i Befaknmg at byde dennem indril tu Hundrede
Tusinde Rigs Daler. Men som de Pfaltziffe og Lothringffe lode sig
forliude, at dennem var bodet i Engelland for deres Tiltale tvende
Millioner Guld, og paasiode, at Norge ffulde virre et Arve »Rige,
med
ceñe Princeffe de la volonté qu’elle avoit eue de le reconcilier avec fon onde. L’entrevue fe fit
à Bar-le-Dut ; où I on projetta 1’ Alliance qui fut depuis conclue entre la Fille qui vcnoit de naître
au Dauphin, & le jeune Duc de Lorraine, qui n’ avoit que deux ans. Z fcifjt fflfli Dît» stikker U U
tretibe Feyl og wigtigheder: hvoraf den mindste er, at Kongen var paa deune Reyse ved fit Riges
Gmndser i Aarct 1547- da h.ind i samme Aar er dod den 31. Martii, og hver Mand veed jo, at
Reysen skeede om Efterhosten, Og Kongen kom hiem til s. Germain en Laye fildigen i Decembri.
Dernast, at den unge Printz Carl var kun -.Aar gammel, da hand var visseligen paa det fierde,
nemlig fod 1543 den ¡8. Febr. Men det artigste t hans Digt er, at man den Liid projectcrebe
det Giftermaal imellem den unge Printz, og den Dotter qui venait de náitre au Dauphin.
Di
hun blev jo ikke sod, forend i ottende Maaned eiter K. Franeifci 1. Dod. nemlig 1547. den 12.
Novembris. Bay's figer ubi ft af fine Breve < til Du-Chat (fag. fff.') Un homme qui a lu les
bonnes fources peut trouver dans chaque pages des livres de Varillas, des peches de commiffio»
4k d* ouuffiim. Set ogsaa hrrom Le Long Biblioth^ hiftor. de Fr. pag. 979.
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med andre ubillige Artikle, (efter Canceller Hvirfelds Beretning,)
slog Handelen tilbage.
Saa meente og Kong Chriftian III. sig
Derefter dennem intet mere at vcrre pligtig, efter at hand saa godvillig/
i Folge af det Spiriffe Fordrag/ dennem saa anseeligt havde, for
Kcryserens Skyld, tilbudet: Da dog baade Pfaltz og Lothringen
havde med al Rette forspildt deres sal. Frue-Moders Brud-Skat/
formedelst deres stendtlige Forovelser, hvormed de Riget og
Fyrstendommene store Omkostninger havde paabragt. (*
)

Saa horer og dette til vores CllrMnes Historie, at hun var,
ved hendes sidste Egteffab, bleven Regentinde just udi det Land/
hvor der endnu havdes i Forvaring et merkeligtvexot eg Monument
af hendes Moderne kamille.
Hendes sal. Frue-Moders, saa vel
fom Kcryser Carls Far Moders Fader, var, som enhver er bekiendt,
Den navnkundige Burgundiffe Hertug Carolus Audax; som omkom
udi det Slag for Nancy i Lothringen / Anno 1477. Hans Begravel
se var, fra samme Tud af/ indtil nu, i s. OeorZü Kirke i bemeldte
Stad.
Endelige« faldt det Kceyseren ind, at tage dette til Efter
tanke, nemlig at det var langt sommeliger, det denne Herres Bene
singe deres Hvilestced der i Landene, hvor hand havde regeret, og hanS
Forfcedre laae begravne/ end i et fremmed og fordum ficndligtLand,
hvor Indbyggerne ffulde ftemvise et saadant Monument, af deres
Seyervindiug og hans Nederlag. Og lod saa Kceyseren Anno 1550.
degiereaf sin Niece Hertuginde»/ at hun vilde forunde ham samme
Liig/ til at hvile udi een af sine egne Byer, hvor hand havde nu fo
re at indrette ham et prcrgtigt Begravelse, nemlig til Brygge i Flan
dern. Dette bevilgede Mine; hvorefter Liget blev optaget/ og
udleveret tildeKcryserligeCommillarier/ med Ceremonier og megen
Soiennitet ; blevsaa fort fra Nancy til Brygge/ hvor det blev satt i
Frue-Kirke/ der hvor ogsaa samme Hertugs Dotter, Maria, Kcryserens
Frue Far-Moder, ligger.

Kcry)
(*

Alt dette Isses saaledrs hos Hvitfeld i K. Chtifthm ni. Historie, />«§. <744. edit, m

fok ad an. 1548.
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Kceyseren havde udi famme Aar berammet en Rigsdag tit
Augsbocg , og var selv der tilstå; saavelsom hans Herr Broder
' Kong Ferdinand, og hans Sen Ektz Hertug Philippus Infante og
ArvePriny af Spanien ; hvilken hand Aaret tilforne havde ladet kom
me til sig i Nederlandene, og fert ham allevegne omkring, for at fees af
sine tilkommende Undersaatcer paa denne Side Pyrenæerne. Kcrystrens Forscet var derforuden, ja fornemmeligst, at have denne sin
enesie Printz, og Arving til de Spanffe Riger samt til de mange NederlandsteProvintzer, endogsaa til sin Succeflor i Kñyserdommet.
Men hvad som stod i Veyen, var, at Kong Ferdinand i Böhmen og
Ungern, Kceyserens Broder, var alt for mange Aar tilforne ud«
valk til Romerst Konge. Man kunde sige, at hvis end ikke saaledes
havde vcrret, vilde vel dog ikke Tingen havde faldet saa lcet i Traad,
saa at alle Csturfyrster stalde herudi have samtykt. Men for disse sid
ste var Kceyser ål mindst bekymret. Hans Vcelde og Myndighed
var paa denne Tud steget til det Hoyeste, og hvad stulde vel have kün
det staae hannem imod? Her giceldte det allene om hans Broder at
faae overtalt, til at afstaae fra det Romerste Kongedomme, og paa
denne Rigsdagsamme at renoncere, til Fordeel afPrintz Philippo ;
som man da ingen Tviil bar om at stulde jo med gode eller onde
faae Vedkommendes Stemmer. Kong Ferdinand var tilforne afKceyseren fonderet og ombeden, og hannem proponeret mange stionne
Vilkor. Men hand var ferme, og havde ikke staaet til at bevcrge.
Churfyrsterne havde og faaet Kundstab herom, og de arbejdede med
al Dkagt at styrke hannem i bemeldte Forsatt, ey at overdrage fin Ret
og afstaae denne Hoyhed fra sig, som alle vare Fornoyede med, samt
og lig? Forhaabningfor fin Son Maximilian, som af alle var afholden, til sinBroderSon Philippum, for hvis Stolthed hver og een
gruede. Saa megen Vanstelighed og Modsigelse Kong Ferdinand
fordum havde fundet, forend hand blev udvalt, saa megen Nidkierhed viiste man nu for at beholde ham. Hand og hans Son elstedes nu
lige saa meget,Kayser Carl blev frygtet,og Philippus var hadet. Kcryser
Carl faldt da paa, at vilde faae udrettet ved Varner, hvad hand
hidindtil havde brugt Mandfolk til.
Hand vidste, at Dronning
Maria af Ungern, deres Softer, og Hertuginde Chriftine af
H 2
Loth-

6o________ H. G. DM Chriftine af DñNMÑtk/
Lothringen, deres Sester-Dotter, havde meget kündet Udrette iandre
Ting og Smitte-Anliggende (dog uden Tvivl ey af soa stor Vigtighed)
hos Kong Ferdinand; og at imellem dennem og ham var en scer
Fortrolighed.
Hand bad dennem da begge, at mode tilsammen til
denne Rigs Dag. Begge inDfunde stg ogsaa. Dronning Maria fom
forst, og ey ret lcenge derefter ankom Chriftine.
Beaucaire (eller,
som hand kalder stg paa Latine, Belcarius,) der var selv tilstede paa
samme Rigs-Dag, saasom Fllldmcrgtig af Cardinal de Lorraine, den
Tiid Bistop i Metz, har medFliid givet Agt paa ogantegmt/ hvad
fom foregik ved denne Leylighed.
Hand beretter, et da chriftineå
Ankomst blev forkyndet, rede baade Kong Ferdinand og Pri« tzen
Philippus et meget longere Stykke Vey ud, for at tage imoo hende,
end som tiiforne imod hendes Moster Dronningen.
Man saae og,
hvad for Hoytid og Galanterie Philippus var bestätiget med ar giere
denne fin Coufme: hvor iblant var et Turnere-og Ridder-Spil,som hand
lod holde hende til A§re.
Hver Mand var forsikret, ja det var
gandste ingen Hemmelighed, at Philippus havde hende faa kier som
sine egne Ayne; og saasom hand samme Tiid var Enkemand, var
der ingen i Verden, hand heller havde taget tit Egte, (*
)
end
Chriftine. Men dette Giftermaal var ikke eftsr K-kyser Carls StatsCalender. Chriftine havde intet at bringe hans Son til, ud n allene
Forstand, Artighed, samt en ugemeen SkronheS ; Ingen Kongeriger
og Lande, med mindre at forstaae dennem paa faadan Maade, som
vi tilforne har hort Ot Hubert Thomas sagde til Granvelle, fññdñnne
som den Fugl der styver oppe i Luften. Philippus maatte da bir endnu
i sire Aar, indtil at hans Herr Fader fandt et Partie for hannem,
der var noksom convenadelt med hans Maximer; nemlig den Engelste
Dronning Maria, Kceyserens Moster-Dytter.
Her var vel ingen
Skion) Belcarius lií. XXV» p. $13»
(*
Eodem tnenfe (Äugufto anni i^cö.) Augufcun
”acceflit Maria Hungariæ Regina Cæfaris forot, tum ut Ferdinahdo Imperii praerogativa, hoc
”eft, Regis Romanorum titulo, Philippo cedere perfuàderet. - - - Mariam‘paulo poft fecuta
’’eft Chriftierna, Chriiiierni Daruæ Regis filia, Francifci Lotharingi reguli vidua *■ Dum fplendido
’’comitatu Auguftæ appropinquaret, Ferdinandus avunculus ac Philippus extra urbem circiter bis
’’mille paiTus, quod liberale officium Mariae non prae (Hierauf, illi obviam prodierunt. Philippus
etiam in ejus gratiam certamen equeftrc celebravit, eandem, fi pater annuiflfet? cupidüfimr
’ ■ uxorem ducturus.
*
1
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Skisnhed , som hos chriftinej her var snarere tvertimod, og i en
anden Yderlighed.
Men her fandtes de andre Ting/ som Kceyser
Carl havde beständigen Oye paa.
Nu at komme til Rigs-Dagen
igien til Augsborg, da fik Kcryseren al sin Umage spildt, og hans
udstuderede Kunster, ved disse Damer at nego ciere, nyttede ham til
intet/ errdffrsnt det blev ved Dronning Maria tvende gange prevet.
Hun var reyst biem til Brystet om Efterhosten: Men Kcryseren bad
hende atter at komme igim efter ncest folgende Nyt Aar f og giere det
sidste Forseg hos Kong Ferdinand. (*
)
Hand blev alligevel
ubevcrgelig: Og hvad de Tydffe Fyrsters Yndest og Tillid ey havde
vcrret forhen stor til hannrm, der blev den siden.
Chriítine havde
paa famine Tiid / som Maria tog ferste gang Afffeed z begivet sig
derfra, nemlig i O&obri.
Hun blev ledsaget et Stykke paa Veyen
af hendes Svoger, Chur Fyrsten af Pfaltz, )(** som derefter om
Sommeren 15^ Mge med Chur-Fyrstinden, hendes Sester, gav
hende en Besegelst i Lothringen.
Her falder mig ind, ikke at lade
«bemerkt en Forskel, som stg har fundet imellem den Spanffe HistorieSkriver Luis Cabrera de Cordoba, og dkt som jeg NU ñf Belcario
har fortalt, angaamde Forhandlingen imellem Kceyser Carl og Kong
Ferdinand paa denne Augsburger Rigs Dag. Cabrera, i hans Historie
om Kong Philippo II. giver at forstå, Kcryser Carls Forfcet at have
vcrret, den Tud at takke af fra Regimentet, og overdrage Kcryserdommettil Kong Ferdinand, saasom Romerffe Konge, med saa Stikl,
at Philippa ffulde igien udvcelges til Romerffe Konge, og i sin
Tiid fuccedere Ferdinando, dñ Philippus imidlertid ffuldk regiere i
Nederlandene ; Men atKcryserens egne Ministrer vare der imod) ja at
H 3
Dcon(*) êeehktôm endmi ötdeee hoê belcarium,
cit.pag.si4. îhuanuspaa dit kîcd, hvsr
hand taker om denne AnqsburgcrRiiqsdag (lib. Vili. pag. 236.) nmlder flet intet om chriàe, men
âne om Dronning Matia t Hucufqve inter Cæfarem & Ferdinandum de Imperii íucceílione astum
fuerat i média Maria forore, Patmoniæ regina, cum nihil profectum fuiifet, Maximilianus, cujus
confiiio & contemplatione eflfeéhmi credebatur, ne Ferdinandus Cæfaris voluntati obtemperaret,
foceri offcnlionem veritus, quamprimum iriHifpaniám transmittere & inde uxorem jam duorum
liberum matrem deducere conttiwic, itaque cliiti patre Augufta III. Eid, Martii (an. MDLL)
di fcc dit.

(**) Herom take? Hubert Thomais Annalium de Vita Frld 11. Palat, lib. XllL p 27H
og fremdeles indtil
277.
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Dronning Maria var ey heller dermed tilfreds / og vilde nodigen
qvittere sit Statholderstab, og den Hoyhed hun, som Regentmöe,
havde i Nederlandene. Dog blev dette forhandlet i storste Hemme
lighed, faa at Kong Philippus ey engang kom derefter. (*
)
Saaledes be
retter denne Skribent, uden Tviil efter rigtig Kundffab og Underret
ning/ helst hans Skrift er igiennemseet af det Kongelige Spanffe Con
feti , og udgivet An. 1619. ti! Madrit, med fuldkommen Approbation.
Og lærer man derafogsaa dette/ at Kæyser Carl havde allerede den Did
sin Abdication besluttet/ og det midt i sin storste Flor og Lyksallghed;
Hvorved bortfalder deres Gicetning/ der have meent, at fligt kom han
nem ferst i sinde/ efter hvad som hannem vederfores An. 1552. vedBeleyringen af Men, og siden af Churfyrst Mauritz iSaxen. Men hvad
vil man mere have, naar det er bekiændt, at hand allerede An. 1548.
udi sit Testament, foin hand den Did gjorde, talte om samme sit
Abdications Forsæt/ som en gandffe Fastsat og befluttet Sag. )(**
ChriftineS formynderlige Regimente i Lothringen, som nu hid
indtil er omtalt varede ikke længere/ end til An. 1552. om Foraaret. Og
hvad som foraarsagede. flig forandring, var dm Krig, som Kong Hen
rick
(•) Publico Dieta por convocatoria el Enperador, para celebraría en Anguila a ventinueve
de Junio, i partio de Brufeles en los últimos dias de Mayo con las Reynas fus hennanas i el Principe
*
Defeava elegirle Rey de Romanos, renunciándole íus Filados, i él ínperio en fu hermano Ferdinando. Contradezian los Miniílros i la Reyna Maria, que fentia mucho dexar el goviemo de
Flandres, fus regalos, i poder, abfoluto. Tratavefe con gran fecreto ; mas Don Filipe no callo cl
intento con el plazer enemigo del confejo dec
*
- - Cabrera Don Filipe fegnndo lib, z, Cap, 3, fag. ¿3.
Gregorio Leti striver ellers i sin Vita di Filippo II. lib. IX. pag. 19S * at Kñyser Carls Forsiag var til
fin Herr Broder, at tage ham til Med-Regent i Klkyserdommet / paa den gamle Maade, som da
der regerede tvende Kmisere (Compagnie. Ikke veed jeg om saaledes er bleven omtalt, eller hvorfra
Eeti har denne anecdote ; men biffe ere hans Ord : Per tirar Carlo al fuo volere il fratello, Padefco
con ?oflferta d’ aminetterlo feco in quell’ horamedefima alP Imperio, della ftefla maniera come
Pera fatto P altre volte, negli antichi tempi, ne’quali regnauano Mue Cefari in compagnia : Ma
ferino Paltro ael fuo parere fcufoíli di non poter determinare cofa alcuna fenza ii’figliuolo, Le.

(**) Ego, etfinonfum nefeius, grandia confilia à multis plerumqvecaufis, ceu magna
aavigia à pltmbns remis impelli, tamen non facile mihi perfuaferim, in Cæfaris animo magnam fibi
partem vindicafle aut fortunae commutabilis metum, aut alium quempiam leviorem motum. Siquidem
annis ante obitum ejus ferme decem, hoc eft, in ipfo viétoriarum flore, in eo quod Auguftæ condidit
teflamento, de hac ipfa regnorum abdicatione mentionem fecifle conflat. Fam, Strada I. 1. p« 12.
cd, Rom, is fol.
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rich il udi Forbund med Churfyrst Mauritz af Saxen og flere Tydste Fyrster, forkyndede Kcryser Cari Udi Manifeftet, som hand lod
udgaae, stod end ogsaa Chriitineå Navn nennet: Nemlig der nioeldedes, iblant andre Bestyldninger imod Kceyseren, at hand havde
raadet sin Soster-Dotter Chriftme, Hettugen af Lothringens Enke,
fra at erkiende Frankeriges Hoyhed over FyrstendommetLar, og at
svcrrge Kongen Huldstad og Trostab deraf, saaledes som de forrige
Hectuger havde giort.
(*)
Derpaa forsamlede Kona Henrich sin
store Krigs-Magt imod Lothringens Grcendser, for at bemcegtige sig
de trende Tydste Rigs-Står, Metz, Tull og Verdun, hvilke hand
og alle tre indtog. CKriftine havde imidlertid, saa snart hun merkede
hans Tilberedelser, stikket til sin Mor Broder Kceyseren, for at sporge,
hvad Partie hun stnlde tage. Kceyserenlod hendesvare, at, efterdi
hand var selv for langt borte, og hans Leylighed var ikke at stikke
hende nogen Hielp til, fandt hand tienligst, at hun gav Kongen af
Krankerige de beste Ord, og begierede hans Fred og Bestiermelsefor
Hertugdommet Lothringen; Hvilket ogsaa Kcryseren lovede at stuldr
blive af hans Tydste Tropper uberort. Derpaa drager chriitine selv
hen til Kong Henrich, som, tillige med sin Dronning Catherine de
Medicis, og hele Hof, var nu i Joinville. Med hendes godeVillie
steede dette vist nok ikke; Men hendes Sons og Lothringens Vekfcrrd
og intereifè drev hende afsted. )(**
Man bkviiste hende til Joinville
al den 2Ere og Hoytid som kunde optcrnkes.
Hun haabede og, at
man stå lade hende vcrre u-anmodet om at tage nogen flags Deel i
denne Krig. Men hvorledes kunde hun formode saadant ? Lothringen
var Frankeriges Grcendse, og naar Kongen vilde attaqvere Metz og
Verdun,
)
(*
Manifeftets £)tb atlførø Thuanus saaledts //S. X ”Ut veroilluftri indicio fe male
” erga nos affectum proderet Cxfar Chriftiernæ Franrifci Lotharingiæ Ducis viduæ ae ipfius foro»
8>ris filiæau&or fuit, ut Barrenfis Principatus, qui fine controuerfia Gallicæ jurisdiétionis eft,
$) nomine fidem mihi, quam debet, quamque fuperiores Lotharingiæ Duces præftiteriint, præfiare
’’reciifaret.
herom Videre Blondelli ©frift l'Mbd ChifBetium, kaldet Barrum Campano
*
Francicuni, fag 78.79. & 84. f.

(**) ”Eo Chriftierna, Francifci Lofharingræ Dwcis vidua, à Cæfaris foröris filia, ad
Regem venit, non fponte, ut creditum eft, fed quod alioqui filii fortunas in fummum difcrimen
adduâura crederetur/ Thuan. Hiß. lib. X. §. 0.
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Verdun/ mon Hand da vel ffulde see paa, at Kceyserenbetiente sigaf
Ml Myndighed hos sin Sester-Dotter / til at foranstalte det
allerringeste derndi til Hindring? Sligt gav man hende at forftaae i
al Venlighed.
Hun drog denne gang bort med et Hierte fuldt af
Harme, deed sig i Lipperne, men holdte, for alle som saae hende,
gode Miner. Nogen kort Did derefter,- da Kongen havde bestikket
adffilligt i de Pladser, hand havde indtaget, kom hand tilbage, og
tog Veyen lige ind i Lothrrngen. Her kom hun da hennem i Mode/
med sin unge Printz, og hans Far Broder, samt et stort Folgestav
af Adel.
Strax efter Kongen fuldte mange Compagnier af hans
Franste Krigs-Folk, som bleve indkvarterede i Forstaderne og i
Byerne omkring Nancy.
Selv logerede hand sig ind paa Slottet,
og kaldede sit Confeii til sig, hvormed Aftenen blev tilbragt.
Hvad derudi blev befluttet, yttrede sig Dagen efter; da hand lod
forkynde Hertuginden
Chriitinc sin Mening
over tvende
betydelige Poster.
Dm ene var, at faasom hun var Kceyserens
Niece, og det var heel naturligt, at hendes Hierte mere var hannem
tilvendt end Frankerige, saa kunde man intet längere fee Regeringen
af Landet i hendes Hcender, men samme maatte fortroes allene til
hendes Svoger og [Did) »Regent Grrrven af Vaudemont.
Hvad
hendes Lif Gedmg og Indkomster angik, da ffulde deraf hende ikke det
mindste afgaae. Den anden og meest-empfindlige Post var, at hun
maatte lade sig befalde, det hendes unge Son Printzen blev ffikket
til Frankerige, sammesteds ved Hoffet at opdrages, hvor Kongen
forsikrede baade at vilde vise ham saa stor Kierlighed, saa og i Tiden
at drage saa stor Omsorg for hannem, som for nogen af sine egne
Bern. Dette var alt som et Tordenflag for Chnftme, og snart li
gesom en Knif i hendes Hierte. Men Tingen var refolveret saaledes
l Kongens Confeil, og befunden saa nodvendig, at den ty taalede
nogen Forandring, Den unge Printzes Oder-Hofmester, der hidindtil
havde vceret een af de fra Kcryftren hende tilsendte Miniftrer, ja endnu
siod virkeligen i Kceyserens Eed og Pligt, blev betakket.
Hans
Præceptorer og Tienere, og hver een, som var om hannem, vare
Brabanter eller Tydste. Alle diffe finge ogsaa deres Afstå Man
gav hannem en Frantzoff Hofmester/ og et Antal Opvartere af
Kongens
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Kongens Folk. Og den Kongelig Befalnings-Mand i Champagne,
Sieur de Bourdillon, fsrdk ham Med tvende Compagnier Ryttere til
den Stad Reims ; hvor Dauphin den Did var, og tog imod hannem.
Thomas Cormerius udi sin Latinske Historie af Kongñenrici il. Be
drifter, strivcr at Kongen affignerede til hans aarlige Underholdning
40. Tusinde Franste Livres, og gav ham et Regiment Cuirañerer,
som i hans mindre Aar blev commanderet af Mr. BroiTe-MouiHy,
der nu var bleven hans Hofmester i staden for Mombardon : Item,
at alt dette steede, fordi Kongen var videndes, at hvis man ey stille
de Moderen og Sonnen ad, kom Kayseren til at raade baade for Lan
det og for den unge Hertugs Giftermaal ; Hvorimod Kongen forsikrede hende, at hand ey allene vilde sorge forhans Optugtelse, men
end og for hans Egtestab og give ham een af de Kongelige Pnnceffer. (*)
Imidlertid havde Dagen tilforne, for den unge Hertugs
Afreyse, hans Frue Moder giort det yderste Forsog paa at faae denne
Refolution tilbage.
Hun stillede stg ind for Kongen i det store
Gallerie MÑ Slottet Nancy, hvor hand stod omringet af sit hele Hoff:
Der giorde hun hannem en dyb Reverence, og med Synene fulde af
Graad, som strommede hende ned paa Kinderne, forestillede ham
den Haardhed, hvormed hun gandste uforffyldt blev begegnet.
Hendes Veltalenhed, og den Yndighed i hendes Manere, og i hvert
et Ord hun fremforde, tillige med hendes Graad og dybe Sukke,
bevce) Rex, quod Chriftiaaiam Carolo Cæfari propter confanguinitatem magnopere ad(*
di&am intelligebat; eandemque Caroluni filium ibi elocaturam praevidebat, ubi Cæfar vellet:
ite mque eam ejus arbitrio, ubi opus eflet, Lotharingiam permifluram : é qua maximis incom
modis afficere Galliam poffet, Carolum Ducem in Galliam mittere conftituit. Chriftianæ matri
ut cum regiis natis perquam liberaliter educetur curaturum : & cum adolevifiet, regiam puel
lam ei uxorem daturum promittit, eidem Duci annuum quadraginta millium Francicüm confti
tuit : atque cataphra&orum equitum turmæ præficit : cui propter infirmam Caroli aetatem Broffamolium legatum, quem tenerae ejus aetatis moderatorem, rejeéto Mombardone dabat, jubet præeñe. Saaledes lyder det i bemeldte Thomæ Cormerii Alençonii Rerum gefiarum Henrici IL
(Paris, ap. Sebaft. Nivellium 1584. in 4.) libr. 3. fol. 72. Denne Hiftoricus er ey af de almindelig
bekiendte og bliver h el sielden citeret. Le Gendre Dimmer om hannem sñüledrs: Son ouvrage eft moins
une hiftoire qu’un Panégyrique, dont le ftile eft net& la latinité eft belle, v. Le Long no. 76 58.
Men at hand 0g ey er fardeles accurat, kand deraf tiendes, at paa tvende står hvor hand taler
om vores chriftinedeDanemarc, figer hand/ at hun havde vmet gift med Hertug Arrtvnio j Loth
ringen (Antonio Lothatingiæ Duci quondam nupta) fot 7s. a, yg kol, iZ7» d.

Z
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bevrgede alleOmftaaende, ja Kongen selv, til Medlidenhed. Hand
trostede hende alt hvad hand kunde, og gavhmde de allerbeste Ord i
Verden.
Videre naaede hun ikke; Men gjorde stn Reverence til
Afffeed, gik bort, og grced bitterligen. Hun stal, efter BrantômeS
Sigende, have stden givet Duc de Guife, hendes afgangne Herres
Fcrtter, meest Skyld for dette; Efterdi hun tilforne havde noget
rundt asflaget hans Tilbud afEgteffab, og svaret hannem, at hand
et) maatte mnke, det hun agtede at forringe sig, og tage en Cadet
af det Huus / hvoraf hun havde havt Hovedet og den Ypperste. (*)
Hun meente nu, at det var ham, der havde givet Kongen fligt et
Raad, for at hevne sig.
Strax tre Dage derefter pakkede hun
tilsammen, drog til Biamonr, som var hendes LifGedinq: Men
blev der ey heller ret lcrnge, forend hun sagde Lothringen flet farvel,
og begav sig til Elsatz; hvor Kcryseren den Tild var ankommen.
Iblant Lothringern vare vel de, som toge nogen Part i hendes
Bcdrovelse, og som det gik ncrr til Hierte, da de maatte see sig ffilte
ved deres unge Herre °og hans Frue Moder.
Maaffee det gik dem
endnu ncrrmere, da Kongen af Frankerige lagde paa samme Tud en
stcrrk Garnifon i Nancy og i andre Stceder. Imidlertid vare de dog
flere, som toge sig hendes Bortgang heel let, meest iblant Adelen,
der ikke udi alle Maader vare tilfreds med hendes Regimente;
eftersom hun gierne besatte de vigtigste Pladser og Btieninger med
Tydffe, Flaminger, og andre Kcryserens Undersaatter, hvoritnod
Landets egne Indfodde saae sig foragtede og udelukte. )(**
Dette
)
(*
Brantôme sigtt,
492» dela dem. edit.
J’ai ouy dire, qu’ apres Ia perte
de fon fils, elle demeura fort mal contente de Monfr. de Guife, & de Mr. le Cardinal fon frere,
les accufant d’avoir perfuadé le Roy à cela, à caufe de leur ambition, tant pour voir leur confín
fi proche, adopte fils > & marié à la maifon de France, que pour avoir refufé que ques tems
auparavant Monsr. de Guife en mariage, qui luy en avoir fait porter parole
Elle qui étoit
hautaine en toute extrémité, dit qurelle n’ épouferoit jamais le Cadet de la Maifon y dont elle
avoit époufé aine : & pour tel refus Mr de Guife la luy gardoit bonne jusques-là.
Dell Ne Vflp
Francifcus Duc de Guife, hvis Fader Claudius de Guife ygk kN YNgre Broder af HettUg Antonio,
Chriftine¿ Sviger-Fader.

(**) Dette, siger k. Calmee i Hiß. de Iaty. med udtrykkelige Ord.
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Dette sidste, stiont det ikke er til hendes Roes, har jeg ey vildet
efterlade at bemerke, eftersom det findes saaledes med udtrykkelige
Ord hos P. Calmer, der dog ellers erfparsomnok, i at optegne hvad
som horer til vores Chriitineå Historie.
Thi jeg maae sige, at det
meeste jeg har kündet brugt ham i, er just dette Stykke, som vi nu
har hort, angaaende hendes Afscrttelse fra den formynderlige Regering,
og hvorledes hun med storste Hiertens Bedrovelse maatte forlade
Lothringen, og see sig berovet sin miste Son , som blev bortfort til
Frankerige.
Herudi haver og Pere Calmet intet andet sagt, end
hvad noksom af de beste Franste Wñorici8 er rilforne bevidnet og pan
lige Maade berettet; nemlig af Paradin, Thuano, Belcario, Mezeray,
og mange flere. Hvorfore man ret maae undre over, at den eniste
André Favyn er Udi fin Hiftoire de Navarre falden PÑÑ, at forkaste
denne Ting gandste anderledes, og har vildet bilde sig og andre ind,
ligesom det var et oplagt Raad imellem Kong Henrich og Chriftine,
at hun forlod Lothringen, og overlod sin Son til hannem utvungen,
ja med al Fornoyelse. Favyn feeretter / at " den Did Kongen endnu
"opholdte sig til Joinville i Champagne formedelst Dronningens
" Sygdom, er Chnftierne de Danemarc , Enke - Hertuginde i
"Lothringen, kommen didhen at besoge ham, ogathunsklvoñererede
"ham sttLand, kastede sig, med hele Lothringen, og sin unge Son
"Hertug Carl udi hans Besturrmelse og Salveguarde, helst efterdi
" hun var bleven advaret, at Kayseren vilde nu oprippe den gamle
"Trette og Misforstand, der havde verret imellem hans Far-Moders
"Fader den sidste Hertug af Burgundien, og Hertug René af
" Lothringen, den unge Printzes Far-Faders Fader; hvorved Kcryseren
"tragtede efter at faae den ungePrintz i sin Vold, tillige med Landet,
' for at legge det under Grcrvstabet Flandern, og give Printzen en
"Pension t Spanien.
Hvilket var da Aarsage til, at Hertuginden
"tog imod Kongens Forflag, nu hand proponeret hende at give
"hendes Son Printzen, som da var 8« til 9. Aar gammel, sin anden
"Dotter Claude de France til Egte, og stikkede ham til Paris der at
" opdrages tillige med Dauphin.” (*
)
Dette Stykke stulde jeg mene,
Ir
at
C) Le Roy fejournant à Joinville ea Champagne à caule de la maladie de la Royne
Cache-
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at vcere iblant andre noksom tienligt til at bevise, det denne Hiftorfeus
horer til samme Clafle som Varillas, og at man har lidet at agte paa
hans Fortåinger, naar man ey finder dem bckrceftede af andre mere
tilforladelige. C) Den Autor, som har continueret Les Annales
d’Aquitaine de Jean Bouchet, er Vkl lñNgtftñ ñt scrtle sñSdñN Farve
paa Tingen, som Favyn har gisrt; Men faa er hand alligevel i
bemeldte Handel ikke frie for al Fiétion, og Gietning af sit eget Hoved.
"Hand siger fersi/ at da Chriftine kom til Joinville, klagede hun til
"Kongen over den Lasi og Tynge, fom Lothringen maatte lide,
” faafremt Arméen blev lcrnge staaende der i Egnen : Hvorpaa Kongen
"gav hende de besie og hofltgsie Svar, saaat hun drog bort fornoyet,
"og at hand samme gang, iblant andre VenffabS Tegn, tillagde at
"vilde gifte een af sine Princesier med hendes Son, og med forsie
" besoge hende til Nancy." )(**
Siden ffriver band, at "da Kongen
"udi Nancy havde besiuttet i sit Conseil, at sinde den unge Hertug
" Carl til Frankerige, og dette, paa det at Kcryseren ey ffulde fore
"ham bort, og imod en Penfion bemcegtrg? sig hans Land og
"Fyrsiendom, da fandt vel Hertuginden Chriftine faadant heel
hamdr,
Catherine de Medicïs fa femme , la Veufue Ducheffe de Lorraine Chriftierne deDannemarc
le vint vifitcr, & offrir fon pa’is, fe mettant elle fon païs, & le jeune Duc Charles fon fils en fa
protection &fauvegarde, d’aultant qu’elle cftoitadvertie que F Empereur vouloir remuer la vieille
querelle de Charles dernier Duc de Bourgogne fon bifaieul, avec René Duc de Lorraine bifaieul
du petit Duc, lequel il defiroit mettre entre fes mains avecques fon paysy pour l’unir & joindre
à fa Comté de Flandres, & luy faire quelque penfion en Efpagne. Ce qui fit relouldrela Duchefie
à ce que le Roy luy propofa du mariage de Madame Claude de France ia fécondé fille avec le Duc
fon fils aagé pour lors de huiét à neuf ans, qu’elle envoyeroit à Paris .pour eftre eslevé & nourry
avec Monfeigneur le Dauphin François-, André Favyn Hifi, de Navarre l, 13.fi 7Ç&. fi
)
(*
Tous les ouvrages de Favyif, qui autrefois ont fait honneur a leur Auteur, qui
à la vérité mérite qu on le loue pour le deffein qu’il a eu de bien faire, font peu confidérek
préfentement
On y obferve des choies fingulieres, dont il feroit à fouhaiter qu’il eut cité íes
garants. Diflionn. de Morery, dans fion Article,
(♦♦) Le Roy fejournant à Joinville - - pour attendre la convalefcence de la Royne,
Dame Chriftierne de Dannemarch, Duchefle de Lorraine - - vint voir le Roy, remonftranf
que fon païs avoit beaucoup à foufFrir pour la grande pénurie des vivres & cherté d’iceux , fi
Farinée y faifoit longue demeure, le Roy l’accueillit fi honneftement, & luy ufa de propos fi
honnettes, qu’elle s’en alla contante, luy accordant entre les autres obligations d’amour, une de
fes filles pour Moniteur le Duc fon fik, & qu’il la verroit à Nancy. Annales £ Aquitaine
t
Partie fag, 627. edit
*
de Poitiers par Air. Mamin rô44
fil*
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"Haardt, men Kongen vidste stråledes at formilde hende, at hun gav
"sig end ogsaa selv i hans Proceffion/ (*
)
og endeligen, at "da
"den unge Hertug var bortfort, haver hans Frue-Moder vel varet,
"saasom naturligt, noget bedrevet, mm derhos tillige glad over
"een saa anseelig Alliance som hannem var deitineret, hvori alle af
"det Lothringffe Huus toge Part/ Cardinal de Lorraine, Duc dé
"Guife, Duc d’Aumale, &c." )(**
Saaledes har denne Skribent
**
)C
understaaet sig at forklare omtalte Hendelse, og mcenget i Hob
sine egne Gietninger, med det/ som hand maaffeehar meeytatvcere
af andre alt for kort befattet.
Efterat Ckriåe havde ndi Elsatz talt'med hendes Morbroder
Kceyseren/ )(**** og oerefter opholdet stg i faae Dage til Strasborg,
fortsatte hun sin Reyse, rned sine tvende unge Prmcesser/ til Bryst
sel. Hun fandt der ec storre og mere talrigt Hof, end da hun var der
i hen) Le Roy par advis de fon Confeil & pour grandes caufes trouva qu’ il feroit bo«
(*
retirer le petit Duc avec Mr le Dauphin en France, tant pour l’ancienne querelle de la Maifon
de Bourgogne avec ceux de Lorraine, que pour les affaires du Roy, qui jà F avoit reeeu fôn fils:
Car fice Duc venoités mains de l’Empereur, en danger qu’il ne luy fift quelque penfion & le fift
hors de la Duché'
La DucheiTe trouva cela fort aigre : Mais le Roy la fçeut fi bien adoucir,
qu’elle mcsme auflï fe mift en la protection de Sa Maje fie. ibid, pag.

)(** Parti le jeune Duc, la DucheiTe Madame fa mere trifte (comme le naturel le
portait) de joyeufe de fi noble alliance qui fe fai foi t, mesure par le confentement de tout le
lignage du fang de Lorraine, ailavoir MeiTeigrs. le Cardinal, Dûc de Guife, Duc d’Aumale,
P Evesque d* Albi, le Grand Prieur de France, le Sieur de Vaudemont, qui fàges prevoyoient de
grands inconvenians fi la chofe fuft autrement advenue.
Tôutesfois le regret furmontoit le
contentement.
La bonne Dante fe retira à Blamont, qui eft lieu de fon domaine, au grand
deplaifir de fes fubjets7 qui aymoient au furpliL leurs princes:
au vray dire, telle départie de
la mere & du fils fut par eux trouvée c ft range, comme s’ils fufient demourez fans Maiftre, â
tout fuft perdudont la Cité demoura tout en deuil.
)(*** Drt er bekie^dt / at Jean Bouchet har felv ikke continueret fit bemeldte Werk/ les
Annales d’Aquitaine, längere end fil An. 1545. og at de sym ndi sildigere Editioner fiar fortsat det
indtil 1555- vidss ikke dvem de egEqen har vKket.
V Le Long No. 15129. â p. Niceroni
Mémoires pour fiervir à P bifi, des bwnmes Hk Tom. XXVII. pug. 13. feq,
(** e4) Clegando eí Emperador a Argentina^vino alli a vi litarle fu fobrina Crifticrna, viuda
dé Francesco Duque de Lorena, y loro con el fus duelos y difdichas. El Emperador la confolo Jo
que pudo, y dixo ; que fe fueflé con fu tia la Reyna Maria. Sandovaí ¡ib. ji, /. 24. ud. An, z/p.
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i hendes forrige Enke,Stand. Thi, foruden Dronning àà, levede
nu og,aa sammesteds hendes anden Moster/ Dronning Eleonore, som
havde forst havt Kong Emanuel i Portugal, og blev siden gift med
Kong Francifco i Frankerige. Chriftine drog siden til Mecheln, og
vjiotejer Hoffor sig selv. Omdetharvceretmed hendes gode Villie,
eller tkke, at hun saa plat forlod Lothringen z stal man efter Calmeé og
nogle andre Beretning, ey kunde decidere. Og hvorfore blev hun
ikkeboendepaa hendes Lifgeding tit Biamont, som stal havevåret den
deyllgste Stad man vilde see medOyne? Detertroligt, athuneyhar
havtmeere Behag iatvare udi det Land, hvor ey allene hendes Mynmghed og Anstelle var til Ende, men hende ogsaa maae vare kommen
for Orne, hvad en stor Deel, som hun ey havde varet til Maade, snak«
kede om denne Forandring. Saa meget veed mand, at da hun rykte
op fra Biamont, og drog til Elsatz, var hendes Lofte og Forsat, al
*
drrgatsette Foden mere i Lothringen. Rofieres i hans Bog, kaldet
Stemmata Lotharingie & Barri, siger ñt K0NgHenrich II. Vilde endeligeN
have hende bort. (*
)
Og Marefchal de BaiTompierre striver î Le
Roy Henry If. vint en Lorraine, d’où il chafía la Reyne de Danemarc, & envoya le Duc Charles en fon Royaume, Jeg holder 0g
for, at Kongen ey stiottede om hendes Narvarelse längere deri Lan
det , og at alle de, fom kunde fortankes für nogen Correspondence med
Kayseren, maatte tillige drage ud. Thi end ogsaa hendes Svogerste,
Anne de Lorraine, den sidste Hertug Francifci Soster, reyste med
hende til Brabant. )(**
Denne var ogsaa Enke, og havde havt til
Egte René de Chalón Printz af Oranien, Kayserens General og til
lige Statholder i Geldern: Hun blev nu kortderefteri Nederlandene
giftet med Philippe de Croy Duc d’ Arfchot.
Siden udi det Aar
1555« sinder man Chriftine paa den store og merkeligeDag, da Kay
ser Carl sagde sig af med sin Regering, og sine samtlige Riger og Lan
de;

C) Dtr hedrr dkt: Rex expulit Chriftinam è Lotharingia.
)
*
C
Belcaritie tib. 16. pag. Sig. ” Chriftierna Renatam ae Dorothea»! filiae fecum duoen«,
’’ Argentoratum primum, deinde in Flandriam abiit: quam Anna Lotharinga, Araufii Principis vi’’dtia, ac Caroli Reguli amita comitata eft, (hæc mox Philippo Croyo Arfchotiae Regulo nupfit :)
" ll«
roque enim Rex c Lotharingia difcedcre juflerat."
*
Og gltsqg hqx Rofieres yg Eaefompierre
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de ; som ffeede den 28.Ostodr. Herudi folger jeg Biffop Prudeûcïodè

Sanfloval, der siger(1. Z2. §.ZZ.p.8O2.) atdetvar den 28. Oétob. Si
monis Scjudæ Dag/ kfterat Messen var holden. Andre ffrive den 25.
o¿tobr. til Brysiel. Der stode da ved den hoyreSideafKcryserens
Throne/ hans Son Kong Philippus n. afSpanien/ hans BroderSon og tillige Sviger-Son Kong Maximilianus afBohmen/ og hans
ncrr fforvandte Hertug Philibert-Emanuel af Savoyen : Ved hen ven
stre Side stode Kcryserens tvende Sostere, de forbencevnte EnkeDron«
ninger, Eleonore afFrankerige og Maria af Ungern, hans egen Dot
ter Dronning Maria af Böhmen, og vores Chriítina af Danmark/
Enke Heruginden af Lothringen.

Kcryser Carl er derpaa i ncestfolgende Aar seglet til Spanien;
Det er ikke en ringe Feyl hos Le Clerc, naar hand strap i Begyndelsen
af hans Hift. des Prov, Unies siger, at Kcryser Carl takkede paa engang
of fra sit Kcryserdom og hvad hand i Tydffland besad til sin Broder/
og fra de ovcrge sine Riger og Lande til sin Son, og derpaa reystei
selvsamme Aar 1555. in Sept, tit Spanien.
Enhver veed jo/ at
hans Aftakmng til hans Son Kong Philip ffeede ey forend sidst in
Oåobr. 1555. hvorledes kunde hand da i Sept, samme Aar reyse tit
Spanien? men den Abdication af Kcryserdommet til Kong Ferdi
nand ffeede ey forend Aa et efter, ved et Instrument dateret d. 16. Jan.
1556. hvormed Printz Wilhelm af Oranien blev sendt. Siden efter
foregik hans Reyse til Spanien in Septembri, hvor de tvende hans Sostere, Enke Dronningerne, Eleonora øg Maria, fuldte hannem med/
som bekendt er.
De ved tabte Nederlandene, og i sier Brysiel/
storste Dien af sin Pragt og Herlighed. Kong Philip blev nu allene
iglen, som endffiont/ hand havdetü Egte Dronning Marie i Engelland/
nu dog, formedelst sin Krig med gran ferige, meest opholdte sig i
Nederlandene, men hun 1 hendes Kongerige. Den som nu giorde
Prydelse, LEre og Gl nds til hans Hof, var Christine; Thi ellers
havde det sect alt for ode og mo kt ud omkring ham, som Bran
tôme siger. C) Sligt vidste ogsaa Nederlanderne/ de store faa
vel
(*)

492. hvor det heder : Le Roy fon coufinhcroyoit, & fo Soit en elle & luy
por-
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vklsom deringere, nok at ffionue paa, og ynffedederfore intet heller,
end at beholde hende hos stg. De faae udi hende et livagtigt Munster af
Deres forige Héroïne, hendes Frue-Moster, Dronning Maria.

Jeg havde Mr forglemt at berøre en besynderlig Feil, som sin
des hos den Spanffe Luis Cabrera, i hans Historie af Kong Philippo
H. og som horer endnu til Carls sidste Regierings Aar 1555. nogle
Maaneder før hans Abdication. Man veed, at udi May < Maaned
samme Aar blev holdet en Forsamling imellem nogle Kayferlige og
Spanffe Miniftrer paa den eene og Franffe paa den anden Side, paa
et Stad kaldet Mere imellem Ardres, Calais øg Gravelines, til at giøre
Fred imellem Frankerige og Spanien, hvor Cadinal Polus oa flere Engelffe indfunde sig som Mellemhandlere. Denne Handling flog ôp og
blev ftugtløs, eftersom Parterne paa begge Sider giorde deres Paa
stand alt for strange. (*)
Nu melder Cabrera, "at medens c ardi" nal Polus sparede ingen Fliid og Moye til at treffe de billigste Middel,
"ffulle de Franffe iblant andet have soreflaget et Giftermaal imellem
"Enke Hertuginden asLothringen ogHertugen as Savoyen,og at de paa
" faadan Vilkor vilde give hannem endeel as hans Lande tilbage." )(**
Her udi har den gode Mand merkeligen faret vild. Vores Enke-Hertugin
de af Lothringen blev maaffe ikke Mvnt i denneForsamling,vist nok blev
der ikke talt om noget Giftermaal for hende: Og ikke seer jeg, hvad der
ffulde bevaget he Franffe til, at give Hertugen af Savoyen en Fod af
hans Lande tilbage,hende til 2Ere,eller for at see hende nred nyt Egteffab
forsiunet. Af Lothringen kunde jo de ikke heller derved vinde den mind
ste PletJord; thi dette Hertugdom hyrde jo hendes Son til, ikke hende.
Men
portoit une tres grande affection & amour : Audi Iuy faifoit elle valoir & briller fa eour, qvifans
elle eut été fort obfeure: Et pourtant depuis, comme j’ay ouy dire, ne Ta pas trop bien re
connue,
C) See herom Thuan. lib. XV. p. 464. à»
edit. Amfterd. in 4to, og an-re fiere.

aj An. 1555, pN 527. fq.

(**) El Cardinal Polo trabajo mucho en echar los fundamentos para fixár la paz) mas
los Francefes pidieron el Ducado de Milan en matrimonio o fatisfación i que el Duque de Saboya
cafafe con la Viuda del Duqve de Lorena i fe le rçftkuiria alguna parte de fus Eftados, Efclui¿as citas peticiones por los Imperiales
Cabrera
ïik Scwndo libro /. ç. p\2^

_
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” Men at der er bleven handlet om Hertugen af Savoyen hans

Reftitution, er vist/ ja endogfaa om et Giftermaal for hannem,
ikke med vores Chriftine, men med Kongens Softer i Frankerige PrinceiTe Margrete, med hvilken hand endcligkn sire Aar derefter kom i Egtessab. (*
)
Og er dette altsaa et utilladeligt quid pro quo, ja en
meget
) Conclyeron la tregua potf cinco annos con las condicione« ordinarias, i con que ne
(*
fe entendiefe el comercio en las Indias, ni fuefen comprehendidos los foragidos Napolitanos e«
Francia, ni el Marques de Brandenburg ; ni fe avia de tocar a lo que pofejan los Francefes en
las tierras del Duque de Saboya. ibid. Af disse Ord tort vi, at denne gode Mand har forregnet sig i
Dden; band har meent, al den fem Aars Stilstand, som blev fluttet An. 1555. horde til den Con-

xres i May-Maaned, der holdtes til Mere ved Calais. Den horde og virkeligen dertil, men som
en Sag der blev opsat, ogsomffnlde enande« gang ved bedre Liid og Leylighcd foretages. Imid
lertid er denne gang hver Mand dragen sin Vey, og Krigen vedholdte derpaa det qandsie Aar igiennem;
indtil de samme Commiflarier An. 1556. kort efter Nyt-Aar komme igien tilsammen, oa fluttede
ben ûf Cabrera ommñldte fem Aars Stilstand, paa et andet Stard, nemlig i det Abbedi« Vaucelle«
ved Cambray. Dette haver Cabrera ry paa agtet. Men at der da i Tractate« blev indfort det Aarstal 1555. ffe ed e, fordi man i de Dage endnu ffrev Aarstaklet af det forige Aar i Januarii og Februarii
Maaneder, og saaledes indtil Paaffe ever den 25. Martii, ligesom man endnu gisr i Engånd;
Thideterfsrst ffeet An. 1564- at Kong Carl ix. har indfort ved en offentlig Forordning, at Aaretffulde i Frankerige begyndteS d. i. Januarii, da det tilforne fra utaenkeligc Tider ey var begyndt
forend om Paaffe. Og i Lothringen blev dog samme Forandring ikke ret fastsat forend An. 1579.
Denne Obfcrvation, naar man ikke veed den, eller og ey har den tagt og Hukommelse, kandiblant
forvilde en Historirffriver; Og just har den her forfort og confunderet Cabrera, der connccterer om
talte Stilstand med Forhandlingen til Calais, og lader den saaledes gaae for
Carls abdicati
on, dadog samme abdication var gaaenfor sig over z. Maaneder, forend Stilstanden blev treffet.
See herom Thuanus Jib. 17. pag. S'4- Popeliniere livr. 4. au commencement. Mexeray Abrégé
Tom. IV. p. È99. edit, d' Amft. 1641. in /. P. Daniel ad An. spf6, p. m./pg. P. Chr. Bor. Nederiandfthe Hiftor. fai. li. a. Ac. Skulde nogen herimod objicere, at Traktaten af Vaucellcrr dog

giort i Kayserrns Navn, og Kong Philip kaldes derudi ikkun Konge af Engelland, ergo maae den
vsre giort for Kcryserens abdication; Da svares, at Commiflarieme vare de selv samme, font
håndledet forrige Aar. 1555. in Majo til Mere ved Calais, og denne Handling i Vaucclles var kun
en Continutaion deraf, uden nogen flags andre Fuldmagter eller Crcditifs, end den de havde havt
fta Kñyseren og Kong Philip til de« forige Sammenkomst. Til Overflod vil jeg endnu anforedetU Vidnesbyrd af Sandoval, der siger med klare Bogstaver Ub. 32. §. 37. p. 314- a cinco de Mehrere
del anno de mil y quinientos y cenquenta y feys, el Emperador y fu hyo el Rey Don
Felipe hirieron treguas con el Rey Henrico de Francia por cinco annos con ellas condi
ciones Le. Mr. du Mont har flet à »arret bedre opliust, end forbemeldte Spanier ; Thi
udi Corps Diplom. Tom. tv. P. Hl. p. 82. staaer bemeldte Tractat af Vauccllc, indfort iBegym

senafAareti;;;. ligesom detpleyer ester vore Tiders Regning atffee; da den med al Rette burte haft
Stod i Tom. V. p. z. under det Aar 1556. Saa er og deriurst i bemeldte Corps Diplomat, pag. 85.
sat urigtigt AarStal ved begge Adies de Declaration , saavkl Kong Philips som Kong Henrichs, nem,
lig 15$$. for 1156. da ven forste er dateret til Bryfsel den 19. April, og den anden til chambord d. z. Maj!. Jeg t-kvedde paa, at der staaer 1556. i begge Originaler, endffont der staaer lige-

'.
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ledes
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meget stor og u-unlffyldelig Feyl hos Cabrera. Jeg vil langt mere
holde hannem til gode, hvad hand siger strax efter, at som man ey
kunde komme til rette om en endelig Fred, blev alligevel bcfluttet en
Stilstand paa ftni Aar. Dette er afhannem, fom en Hiftorico, me
get for hastigen avanceret ; Thi hvo veed ikke, at da denne Handling til
Mere ved Calais var bleven forgieves/ begyndte Krigen igienligesaa
heftigen paa alle Sider fom tilforne: Og at det ikke kom til nogen
Stilstand forend An. 1556. d. 5. Febr.
I hvilken Tractât vores
Chríftine virkelige« blev indbegreben, og hende denne Fordeel be
tinget/ at hun ffulde nyde Frugt og Virkning af denne fem Aars
Stilstand, og at hun kunde fredeliger komme og refidere, saavel i
Lothringen / som andensteds, hvor hende helst behagede. (*
)
'

Denne Stilstand, som var giort paa fem Aar^, t hvilke der
ffulde arbeides paa en Fred/ varede ikke det forste Aar til Ende.
Pave Paulus IV. som / i Forbund med Kongen afFrankerige, havde
haft sin Deel i Krigen imod Kceyseren/ saa vit de Spanske Lande i
Italien angik, var aldeles ikke fornoyet med Stilstanden. Hand fik
da endeligen ved sine Kunster og Practiker )(** udrettet / at Krigen
gik paa nye an i Italien f og derpaa strax ved Aarers 1557. Begyndelse
blev
ledes
hos Limig R. A. Part, Special. Cotttin. 1. pag, 2^3. £)y Mr du Mont havde derfor
giort vel, hvis hand havde sparet lin remarque ved den forste Act, hvori Philippus kalder sia Roy de
Caftille, deLæon, d’ Arragon &c, nemlig denne notam : Il n’ etoit pas encore Roi de Efpagne, car
fon Rere n’abdiqua qu’ à la fin de cette année 1555. Jeg Vil sporge, 0M ikke just deNNe KvNg Phi
lips £ttd i en Hoytîdelig Act burde have givet ham en Scrupel om Aars Tallet? burde hand ey have
esterflaaetide Fransse Historier, for atsee, naarTrackaten blevgiort, horpaa disse Acter bleve ud
stå? Og hvis hand havde spurds sig for, vare vel fundne de, der havde underviist hannem om den
gamle Aars-Regning forend An. 1564. Man finder det jo hos k. Daniel selv, tvende gange i Kong
Caroli IX. Historie, pag. 837. 0g/>»F. 101Z. edit. Aw/leld. 172O. in ¿¡to.
)
(*
En laquelle (Treve) delà part de Leurs Majeflés Imperiale & Roy d’Angleterre
fon fils feront compris le Pape &c. - - les Ducs , Ducheífe, et pais de Lorraine ; pour jouir la
dite Dame del’ effet de la dite Treve, et de tout ce qui lui appartiendra, etd’ aller et refider, tant
On Lorraine, que ailleurs, ou bon lui semblera. Saalcdks liUdttdets Traktaten, fait& pafleen
1 Abbaïe de Vaucelles le 5. jour de Février 1555.

(**) San lovai sparer ikke ak tale derom saaledes, lib. 32. p- 756. {edit. Pampion. 163 p.)
Papa Paulo IV. confu vieja pa f] i oh ardia aquel fugeto feco, y fin poder mas fingir la santidad con
que tanto tiempo avia engannado, quitando la mascara a fu hipocrefia, antes que eñe anno fe
acabañé inovio la guerra, y perturbo la paz en odio del Emperador &c.
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blev den af at Magt foretagen af de Fransse imod Nederlandene.
Man veed, med hvor stor Heftighed den ncrsten i tvende Aar blev
fortsat; og hvor stor SEre dens Udgang, nemlig Freden, som
derpaa fulbte, haver tilbragt vores Lothringsse Enke «Hertuginde
chriftine af Danmark/ er endogsaa af alle Historier vitterligt.
Dette bliver alnu'ndekigen fortalt saaledes:
Begge Kongerne, af
Frankerige og Spanien, vare allerede kerede af deres Krig, og Kong
Philip, u-agtet hans hafte Fordeele/ l-crngtes efter at bessikke sine
Nederlande i Fred , og siden reyse til sit Kongerige Spanien. Hand
gioröe sig altfaa ingen Betcenkning, i at giore det forste Skrit til
Forliig, endssiont nogenledes uformerkt. Cabrera siger virkelige«/
at det var Chriftine, Hertuginden af Lothringen, som ferst raadde
ham hertil. Ç) Thuani og fleres Fortcrlning, saavelfom p. Caimets
i hans Lothringsse Historie/ er saaledes, at Chriftine haver om
Hoften 1558. paataget sig en Reyfe ind i Frankerige, af Forlcengsel
at see sin unge Sen.
Hun lod anholde om Kong Henrichs Leyde,
som hende strap blev stikket, og lydede paa den StadPeronne; hvor
hendes Sen Printzen blev strap fert hende til. Hun fandt ham saa
scerdeles vel optugtet, saa fortreffeligen i Sceder og Skikkelighed
forfremmet, saa vel oplcerdt i Studeringer og i alle flags Ovelser,
at hun kunde aldrig have ynsset bedre.
Men at dette LErinde til
Frankerige var ikke hendes eniste/ det blev siden nokfom bekiendt.
Hun havde, foruden andre/ udi Folge med sig Bissopen af Arras,
Antonium Perenot de Granvelle, Kong Philippi fornemste Rññd og
Miniftre.
Og man veed, at samme Did blev begyndt at tale om
Forliig og Fred, imellem de tvende krigende Magter.
Siden blev
Grundvolden lagt/ in Oétobri nceft efter/ til Cercamp; hvor
chriftine aabenbare negocierebf/ og bragte Stilstanden til Slutning.
Den ZEre af flig Freds-ådiation, som hendes Herre Francifcus
fordum / og hans Fader Antonius havde affe&eret, men forgieves,
den bragte hun nu til Veye for sig og sin Son. Saa at, da Freden
paa Chateau -Cambrefis kom til Slutning / blev hendes Navn i
Iraàtens Entrée pññ en gñndsse honorable Maade indfort / samt
K 2
der)
(*
Chriflierna hija del Rey de Denamarck Duyiefa de Lerena prima de Don Filipe
le aconíejaba i pedia la paz. lib¡
29/.
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dernast hendes Sens. (*)
Herudaf er det og, at samtlige HistorieSkrivere tillegge vores chriflme storste 2Ere og Berommelse for
denne Fred. )(**
Jñ/ at deFrantzoffe Poeter herudi lige saa lidet
have forsommet flg, kand gotgiores med wende af de fornemmeste
paa de Tider, som ere Joachim du Bellay, og Pierre de Ronfard.
Af den ferste haver NIÑN felgende Infcriptionet paa Madame de Lorraine
la Douairière: )(***

r.
Id antique honneur des plus braves guerrières
Cede au renom de celle, qui a fait

Jurer
(*) Efter at de til Trañaten fra alle Sider Committeredes og BeHildmeegtigedes
Ravne ere opregnede folger dette : Lesquels en la pre fence de Tres-haute & puiflànte Princefíe,
Madame Chreftienne, Duchefle de Lorraine, qui a de long temps travaillé à promouvoir la dite
reconciliation entre eux; & de Très-haut L puiiTant Prince Charles, Duc de Lorraine Le.

)(** Foruden hvad hos Thuamim lœfei lib. XX. striver Famiarrns 8trada, lib. 1. " kt
Opacis quidem conciliat« laus penes Chriftiernam Lotharingix Ducem fuit, mediam inter
r> utrumque Regem ; quippe Philippi coniobrinam, & recenti affinitate Henrico gratam,”
Det
samme haver Fontanus Hiftor. Gelr. lib. XIII. pag. 872. Lodov. Guicciard. lib. 3. de Comment.
ÿÂg 202.
Intervenendo principalmente ne! trattato, come parente, & mediatrice, Chriftiema
DucheíTa de Lorena, col giouane Duca fuofigliuolo : laquaP Principefla, & quiui & a Cercamp,
& allai prima s' affaticó per qucfta pace molto virtuofam ente, con grado <& fatisfatione grandiffima
delle partly L dell’ uniuerfale. Brantôme Ct Vidtleftlger, pag. 491.
A cette paix elle y fervit
de beaucoup- voire du tout: Car, les Députez, à ce que fay ouy dire1, après s’y eftrebeaucoup
peinés, & coiïfummés à Cercan plufieurs jours, fans y rien faire ny arrefter, eftans tous en
defaut, & hors de quelle, à la mode de Veneurs ; Elle, ou qu’elle fuft inftinéle d1 un Efprit
divin, ou pouifée de quelque bon zek Chreftien, & de fon bon efprit naturel - entreprit cette
grande négociation, â la conduifit fi bien, que la fin s’en fuivit fi heureufe alors par toute la
Chreftienté.
Auffi ne fe ponvoit-il trouver perfonne, ce difoit-on, plus propre pour remuer,
de a (Teurer cette grande pierre: car elle étoit une Dame tres-habile <L tres-advifée, s’il y en fuit
oneques, & de belle & grande airthorité à. Paa samme Maadr taler en mindre almindelig Skribent,
Milles Piguerrc, t Hans Franste Histories 5. Bogs 4. og 6. Capt'ller, og flutter saa, que la
Ducheife de Lorraine aura à jamais cette gloire d’avoir donné le commencement ck la fin à cette
Paix y & d’avoir reconcilié ces deux grands Rois, fi fort irritez Om hvilken Figuerre Mig Maat
tillades at anmerke, at den Underretning, som J. le Long i BibUoth. Hiflor. de la Fr. No. 7942.
giver om hannem, er noget ufuldkommen, og bor endnu fupplereg af Du-Verdier p. w. og af
La Croix du Maine, p. M. fovubctt det som k Long af famme toende har anfort. At ellers samme
er en piomp Plagiarius, og har mangesteds copieretPopeliniere, er vist.
Men det samme has
hand og giort ved andre, og ffrevet ud afParadin; som ex. gr. den fange Kong Hemichs Harangue
til vores Chêne, som Brantôme Ñl'ger sig over Paradin for, og kalder den un grand fatras
•de paroles.
)(***

Oeuvres françoifes de Joach.du Bellay, à Rouen 159I, Îüi2. p. 527. h.
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Jurer enfemble un accord fi parfait
Les nations du monde les plus fieres. .
2.
Pour aflembler d’un lieu non vulgaire
Un Tres-Chreftien, & Catholique Roy,
Une CHRESTIENNE, & de nom & de foy,
Seule pouvoir tel Ouvrage parfaire.

ZPour dechaffer la fureur Thracienne,
La PAIX du Ciel en terre deicendit:
Et à nos yeux vîfîble fe rendit
En la benigne & fage Auftrafienne.
Oô ñf Pierre de Ronfard dette Epigramme (*)

til hender

La belle PAIX abandonna les Cieux
Pour accorder l’Europe, qui t’honnore,
Et fe voyant loger dedans tes yeux,
Elle penfoit dans le Ciel eftre encore.
Forend denne Fred kom til sin Slutning / fom steede forsi j
Aprili 1559. og imedens Stilstanden varede, blev Bilageret imellem
Kong Henrichs Dotter, Claude de France, og den unge Hertug
Carl af Lothringen , holdet i Februario til Paris. At Kong Henrich
havde lange tilforne tiltcenkt hannem denne sin Dotter, og med
Moderens Vidende forlovet dette unge Par tilsammen, er velingen
Tvivl om. Ja at hand haver end ogsaa yttret dette Forsket til hende,
ved sin Ncervcerelse i Haney An. 1552. den Did hand Mede Moderen
og Sonnen ad, hvorom tilforne er talt, siges tydeligen afeen og
anden Franst Skribent.
Efter Bilageret forfoyede Brudgommen
Hertug Carl sig til Chateau - Cambrefis, hvor hans Frue-Moder
beständigen ved Negotiationen opholdte sig, og hvor hand nu ogsaa
K 3
maatte
)
(*
Oeuvres de Pierre de Ronfard ? à Peris i62z. in fok Tow, 2, dans le Recueil des
MafcM'ildes^ag, 1569.
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maatte overvñre den sidste Sammenkomst til Freds Slutningen.
Og eftersom hun endnu ikke havde havt den Fornoyelse at fte stn
Sons Brud, overtalede hun ham til, at hand tog hende did
sammesteds med sig. Sidenr der Traktaten var kommen til Endftab,
begave de sig derfra videre, for at aflegge deres Besogelse hos Kongen
af Spanien. Hoybemeldte Konge var paa den Tiid til Mons i
Hennegaw. Chriftine kom med dennenr i Folge, og det unge Fyrste
lige Par blev af Kong Philippo paa det herligste imodtaget, og med
kostbareste Skcrnk begavet. (*
)

. Aaret tilforne 1558- var Chriftines baade Herr Morbroder
Kayser Carl V. saa og begge Fruer-Mostere, Enke-Dronningerne
Eleonore og Marie, ved Doden afgangne.
(Besynderligt var/ at
de alle tre dode i eet og det samme Aar i Spanien, og udi den Orden som
de vare gamle til; Dronning Eleonore i Aprili, Kayser Carl den
21. Septembr. og Dronning Maria den ig.Oftobr.) Statholderffabet,
som denne sidste havde fort i hendes Herr Broders Tiid i Nederlandene,
havde hun sagt sig afmed paa den selvsamme Dag, som hand aftraadde
samme Lande ril sin Son: Og derpaa er hun og den celdere Soster,
om Aaret derefter, seglet med deres Herr Broder til Spanien.
Saasom nu Kong Philip, i dette Aar 1559. efter sin Fred med
Frankerige, og efterat Dronning Maria i Engelland, hans Gemahlinde,
alt et Aar tilforne var afgangen, lavede sig til at tage Afsseed for en
lang Tiid fra sine Nederlandske Provintzer, saa stod hand lcrnge i
Betænkning, inden hand fik befluttet til hvem hand ffulde betroe
Statholderskabet over bemeldte Provintzer. Herom finder man vel
eet og andet hos de beste Nederlandske og Spanske Hiftoricos-, men
de berette det ikke alle paa eens Maade. Pontus Heuterus siger, at
"her vare tre i Forflag: Emanuel-Philibert Hertug i Savoyen ;
"Chriftine
)
(*
Belcarius lib, XXUX. pag. 91g. ” Decimoquinto Kalend. Martii, Claudiæ Henrici
” Regis filix cum Carolo Lotharingiæ Regulo nuptiae magno apparatu , ut Gallis inoseít, celebrat»
” funt. Eodem menfe ad caftellum CainbrifiumHenrici Philippique legati convenerunt ; qui tertius
conventus fuit. Affuit & Chriftierna, ac Carolus Lotharingiæ Regulus ejus filius, quafi pacis inp terpretes.
Ea videndæ nurûs cupida > filio perfuafit, ut eandem illuc deduceret :e quæ inde
pMontem usque Hannonix oppidum, ubi tum Philippus agebat, dedu&a, humaniflimè excepta
"à muneribus pretiofiffiinis donata eft.”
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"chriftine afDanmark Enke-FyrstindëâfLothringen; og Margareta,
"Kayser Carls naturlige Dotter, Enke Fyrstinde af Parma. Dm
"Savoyiffe kunde nu ey have hermed at bestille, (*
)
stden hand ved
"sidste Fred havde bekommet sine egne Lande igien. Chriftine
"attraaede denne store Charge-, og hende var Printzen afOranien
" meget for, fom den Tiid var Enkemand og friede til hendes yngste
" Dotter Dorothea. Men herimod arbejdede visse store Mcknd, ikke
"fordi de havde noget paa chriftine at sige, eller at de holdte
"Margrete bedre, men for andre heel vigtige og hemmelige Aarsagers
’’ Skyld, som hverken Chriftine fik at vide, eller man vel stal kunde
"opliuse." )(**
Hernceft haver mottFamiani Stradæ Beretning, efter
hvilken der stal have vceret fire paa Tapetet, tvende af hverr Kisn:
nemlig Printz Wilhelm af Oranien, og Grceven af Egmont, (her
ncrvnes ikke Hertug Emanuel - Philibert -,) og de tvende Fyrstinder,
vores Chriftine af Danmark/ og Margrete af Parma.
"Men,
"(siger hand) da Prmtzen afOranien frygtede, at Hand neppe ffulde
"for sig selv kunde trcenge igiennem/ tog hand det Partie, at ar beide
" tillige for Chriftine, hvis Dotter hand tænkte at faae til Egte / og
"saaledes at kunde faae Haanden i Regeringen, under sin Sviger"Mårs Navn. Og just blev dette ey et ringe Stod for Chriftine,
"tit der kådes om saavant Giftermaal: ja endnu mere hendes
"Svogerffab med det Franffe Huns, i bit hendes Son havde faaet
"Kong Hermchs Dotter. Man maatte, sagde Granvelle, således
"lave sig til at see alting besatt med Frartzoser og Lothringer, og
"disse vilde faae mere at sige, end her dkv tienligt; Hvad heller
"hand nu, som en Burgunder gav fl-gt at forstaae, af Had til
"Lothringer, eftersom disse tvende Folk have fra crld-gammel Tiid
"met
C) Hand havde dog havt Titel af Statholder, ester Dronning Mari# Abdication, og
' forestaaet Regeringen i Nederlandene- i den Tiid Kong Philippus opholdte sig i Engelland.
(**) Dux Chriftierna Belgarum præfeéhiram appetebat n eamque fummopere Aurantii
Princeps, non ità dudiim defun&â uxore viduus faéhis, ejusque filiamnatu minimam Dorotheam
in uxorem ambiens, probabat. Sed haec magnis aliquot viris, ob ingentes arcanasque caufas,
miniis placebat; non quod in Duce Chriftierna aliquid defideraretur, quare Margaritam illi
praeferendam ducerent, fed arcanae Tuberant caulae, ipfi Chrifticrnæ incognitae, nec detegendi/
Pont» Heuter»
Auflriacar. lib, XV. cap, 7,

So
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" været hinandens DodFiender ; eller og snarere, fordi hcnd merkede,
"at Kongen var selv mere Mineret forlHertuginden af Parma/ og
" hand derfore vilde betimeligen infmuere sig i dennes Gunst." (*) De
samme fire Personer/som Strada omtaler, ncevner ogsaa Hugo Grotius-,
Men saasom Hand er meget kortere, toer hand om Chriftine ikkun
dette, at "saa meget som hun havde Printzen afOranien og samtlige
"Nederlcenderne for sig, saa meget var Hertugen af Alba, og
" Granveiie Biffopen af Arras / hende imod." )(**
Den vidtloftigste
udaf alle er Cardinal Bentivoglio, der dog ikkun taler om de tvende
Prineesser allene , imellem hvilke Vallet i Kong khillppi Conseil ffulde
vcrre bleven anstillet.
"Herom, siger hand, var en stor og vigtig
"Dispute, hvilken af diste tvende man ffulde give Fortrinet.
"Chriftine var celdst; Hun havde mere Bekiendtffab der i Landene;
" hun var beromt for hendes store Dyd og ugemeene Forstand, hvoraf
"hun havde givet Prever, medens hun som Enke-Fyrstinde havde
" fort Regimentet i Lothringen. Samme fortreffelige Rygte var og
" mere tilvoxet. formedelst den sidste Fred til Cambresis, hvorudi hun
"havde arbejdet som Mediatrice, og bragt fornemmeligen dens
" Slutning til Veye. Denne hendes sidste Fortienefte havde tilvunden
"hende megen Anseelse hoS Flamingerne, saa at alles Hierter vare
" hende tiigenegne. I scer og frem for alle var Printzen af Oranien
"paa
(•) Imo nec ipfi Lotharingie magnopere contulit ad præfe&uram Belgii capeflendam
fama connubii, quo jungenda ejui filia cum Orangio ferebatur. Quanquam ei ad hanc rem multo
plui obfuit inita cum Gallo nuper affinitas, Carolo filio Lotharingix Duce cum Claudia Regis
Henrici nata in matrimonium collocato.
Admonuerat enim Regem «, ut ajebant, Granuellanut
Antiftes : videret, ne hujusmodi Gubernatricis occafione, -Galli Lotharingis immitti ultro citroque
commeando Belgium complerent. Sive id Burgundus homo fuaderet, ne Rurgundis‘Lotharingi
imponerentur veteres nationis hoftes: five potius, quod cum propenfum Regis animum i*
Margaritam Parmenfem introfpexiiTet, ipfe quoque in illa anteponenda operam conferre fuam,
partemque gratiae occupare feftinaret. Strada Hijl. de Bello Belg. lib. L ad an. /jjp.

(**) Philippi Regii difceflii de fumma prxfcéhira certatum eft. Non erant infra hanc
fpem Araufionenfis à Egmondus ; fed ømiffus uterque hpc obtentu, ne praelato altero, perpetuis
fimultatibus diftraherentrempublicam. Tum inter fceminas ambigebatur, Chriftianam, cui maritus
fuerat Francifcus Lothar. Dux, avunculus Carolus Gxfar, à Margaritam, qux ipfi Carolo extra
conjugium nata, Alexandro primum Mediceo, inde Oäavio Farnefio, ParmcnfiumDucinupferat.
In Chriftiernam promota Araufionenfis à Belgarum ftudia, fed contra tendebant Ferdinandue
Alvares Toletanus Albx Dux, L Antonius Pcrcnotui Granvclla Atrebatum Antiftes.
Grotiwi
Annalium lib. L pag. /a.
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"paa hendes Side, og haabeöe baaöe ar blive hendes Sviger-Sen,
" faa og at faae ved hende Statholderffabet faa got som i sine Hcender.
"Men tilsidst fornam man/ at Kongen determineret sig for
" Margrete , saasom den der baade var fed og opfed i Nederlandene,
"faa og var, efter hendes Mede Herre, Regentinde i de Stater
"Parma og Placenza, hvilke Lande vare i Foreening med og til
"Styrke for Hertugdommer Mrlan; Ja hun og desforuden erbed sig
"at fende hendes eniste Sen Hertug Alexander til det Spanffe Hof,
" der at opdrages, til Forsikring om en fuldkommen Dependen^ af
"Kong Philip : I den Sted at Chriftme, med sitLothringffe Huus,
"var saavel i Henseende til Lothringens Egenffab, fom end mere for
"dets IntereiTe, forpligtet til at dependere af den Franffe Crone.
" Ja hvad mere var, den felvfamme store Attraae, som Nederlcrnderne
"lode faa aabenbare kiende, og deres Forlangende at bekomme
"Chriftine til Regentinde, ffadede hende meget mere hos Kongen og
"de Spanffe Ministrer; og med dennem havdeBiffopen af Arras
"foreenet sig, hand som blev meest brugt, frem for andre der ved
" Hoffet.
Udi samme Hensigt giorde baade hand og de andre deres
"Fliid, til at forhindre Pcintzen af Oraniens Forehavende,
"formeenende at det tiente her ingenlunde, at tilstede et faa ncer
"Svogerffab imellem hannem og Kongen selv, og derncrsi ved Hielp
"og Tilstod af Lothringen, at giore ham sierre end hand ellers var.
"Dennem stuntes at man havde allerede klart formerket, hvor meget
” der laae ffiult hos denne Printz af Indbildning, Mod og LErgierighed,
"faa at det ey giordes behof at opvcrkke etter give Anledning til
mere.
()
Saavit
)
(*
Grande fu la conteía inanzi che foffe determinato quai delle due haueffe ad effere
prefertta»
Era Chriflierna d’età maggio re ; conofciuta molto in Fiandra per la vicinanza della
Lorena ; commendata di molía prudenza, per haver foftenute (rimafta vedoua) con gran virtù il
governo di quello Stato; e le haucua accreíciuta poi una grandiilîma riputatione la fopracennata
pace di Cambray, che per fuo mezzo , e con la fuá prefenza principalmente, s’era maneggiata, e
concluía. Il qua! fucceffo, come haueua liberata da ogni moleftia d^rmi la Fiandra ; cofi ancora
haueua conciliati fempre pin gli animi de’ Fiamminghi veríb la íua perfona. Deíiderauala fopra
tutti gli altri i’Oranges/ per la fperan^a nella quak era entratø d’ dauere una fita figliuola per
moglicj
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Saavit gaaer Fortcrlningen af Bentivoglio
*
Hvortil jeg
endnu maae foye en lige faa vidtlsftig afLuis Cabrera, helft derudi
haves visse Omstændigheder, der ey ere berorte af de Nederlandske.
Denne Spanffeberetter, "at Kongen stod i Betænkning, hvemhand
"ffulde ncevne til Statholderffabet, og beraadstog herom med
"Hertugen af Feria og de tvende Spanske Secreterere viego de Vargas
’’ og Francisco de Erafo, hvorover Nederlanderne vare heel bcdrovede.
"Printzm af Oranien og Graeven af Egmont, begge stolende paa
"deres Herkomft og Hoyhed, faa og paa deres forige samt nye
"Fortienester, tragtede den ene saavelsom den anden efter dette boye
"Embede, og havde hver for sig ikke liden Forhaabning.
Men
"Kong Philip vidste, at Nederlanderne ikke vare for at regeres enten
"af deres egne Zndfodde eller af Fremmede, og at hvem fom ffulde
"herske over dem, maatte verre af det Kongelige Blod, Herfore
"sendte Hand forst Rui Gomes de Silva tit Spanien, at hente derfra
"hans Son Printz Carl, fom nu i Aaret 1559»var 14 Aar gammel,
"og kunde altsaa for Alderens ffyld holdes beqvem nt Regimentet,
"naar det ffulde tiltrådes ved Arf: Men faafom denne unge Herre
"befandtes gandffe ufflkket dertil, blev der intet af dette Fvrscet.
"Graven af Egmont, da hand faae sigudekukt, gav An flag paa
"Kayferens Son Don Juan de Auftria : Men her tog man i
"Betragtning, at hvis hand blev valget, kunde bc frya les/ at band
"vilde faae Lyst ttl Herredommer, og fette sig faa fast deri, samt
"tilvinde
mobile, & percio ne faceua ognï prattîca, (perando infierne , chT un tal matrimonio doueífe poí
metiere quafi pin in mano à lui, che à Chriftierna 5 Famminiílrarion della Fiandra, Mapreualfc
finalmente^ F inclinatione del Rê verfo Margherita ; come quclla, chTerà nata, enudríta inFiandra;
e chauendo gli Stati di Parma e Piacenza, di fuo marito lotto alle forze del Durato di Milano
in Italia, e che riíblutafi ancora d’inviare Aleífandro fuo figliuolo tínico alia Corte di
Spagna, prometteua una piu abfoluta dipendenza dal Re ; la doue all’ incontro la Cafa di Lorena,,
per la qualita del paefe r à piu ancora de gli intereífi, era cofiretta à dipendere quafi del tutto
dalla Corona di Francia.
Oltreche il defiderio fteífo, c’haueuano mofírato i Fiamminghi dy
bauere Chriftierna per loro Reggente\ ne haueua refo tanto piu alieno il Re, & i Miniftri
Spagnuolt , eo' i quali andana vnito il Vefcouo d’ Arras, Miniftro anchr egli de’ piu adoperati,
che'foífero nelh Corte. Quede confiderationi fecero, ch’efli parimente impediífero all’Oranges
il matrimonio accennato ; parendo loro, che won conuenifíe di coníentire , ch’una tal parentela,
fi proíTima al Re medefimo, e c’haurebbe refo F Oranges par grande in Fiandra, co’l vicino
appoggio della Lorena? haueífea fufeitarnel fuo animo fpiriti piiiambitiofidi quelli 7 che pind’ una
volta inlui s’erano digià mol tø chiaramante feoperti. ^Bentivoglio^//# Guerra di FiandrarP.I,JibJ9
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"tilvinde sig Indbyggernes Gunst/ at det blev vanffeligt at faae ham
" igikn derfra.
Endelig befluttede Kongen at folge sin Herr FaderS
"Viis, der havde fortroet Statholderssabet forst til sin Faster Frue
’’ Margareta Hertuginde af Savoyen / siden til sin Soster Dronning
" Maria af Ungern, og derfore til at formene al Avind og Jaloufie
"hos Mands-Personer, at valge ogsaa denne gang en Frue. Printzen
"afOranien bragte da i Forsiag Hertuginde chriftierna, en Dotter
" af K. chriftiern t Danmark, hvis Kongelige Person samt hoye
" Forstand og Klogffab var noksom bekimdt i Landet , og var ingen
" Tvivl om, at hun joffulde erholde ey allene 2)ndest/ mm endogsaa
" Myndighed hos Nederlanderne. Samme Forsiag fandt og Bifald
" hos Graven af Egmond.
Herved sogte hand af Oranien at blive
"Mester af det hele Gouvernement, i Tanke af Hertuginden
" chriftine ssltlde vel give ham een af hendes Dortre til Egte.
Ja
"man havde anholdet hos Kongen om Tilladelse, fligt atbegiere afHer«
" tuginden, og det siuntes end ogsaa ikke at have nogen Vanffelighed.Bi
*
" skopen flfArras, Antonius Perenot de Granve11e,havde hidtildñgs va" ret Prlntzens af Oranien store Ven. De havde fta den Dag/da Kceyser
" Carl satte Granveiie i sir Raad/ levet i den beste Forstaaelse tilsammen:
"Men just over denne Sag blevede de storste Uvenner, og der opkom
*efter samme Tiid imellem Printzen afOranien samt Graven af
"Egmond paa den ene/ og bemeldte Granveiie paa den anden Side/
" en stor Misforstand og et aabenbare Had.
Thi Granveiie lod sig
"merke/ at det ff.kkede sig ikke at Chriftine ffulde vare Regentinde, hun
"som var alk for god Ven af Nederlanderne, og som tilmed havde
"varet gift i det Lothringiffe Huus/ der havde stedse varet Fiende
"af det Burgundifft/ og i Krigerne giort eet med Frantzosen: Ja
"end mindre kunde det gaae an, at hand afOranien ffulde vare
" hendes Sviger Son/ da hand havde sit Land i Frankerige. Deri"mod fremkom Hertugen af Alba, og foresiog Frue Margareta,
"Hertuginde al Parma, Kong Philips Soster, som hand sagde at
"ffulde vel kunde forestase Regeringen ; Hendes Son kunde Kongen
"beholde udi sit Hof i Spanien til et Pant paa hendes Troffab;
"ligesom ogsaa hendes Mand kunde vare Cronen tilTieneste i Italien.
£ 2
"Hun
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"Hun havde beviist stor Lydighed og TwM^od hendes Hr.Fsde'r
"Kceyseren, indtil endogfaa at forlade hendes Mand, den Tüd hand
” beteede stg fiendtlig. - - - Hun vat fed og baaren i Ned rtandene,
" elffede fit Fàrneland , og vidste dets Manere. Dttte fidste kunde
"Prützen af Oranien ingenlunde fordoye eller tilstaae/ nu hand
" fornam at hans Giftermoal med chriftmeé Dotter vilde gaae over
"styre, og hans Myndighed i Nederlandene vilde blive saameaet
"mindre, helst hand havde varet Frue Margrete imod, der nu vilde
" holde sig til Granveile,
Hand sagde, at Margrete var nu bleven
"gammel-vant i Italien, forst i sit Egteskab med Hertugen af
"Florenh, og derefter i Parma, hun havde lcrnge siden foralemt
"baade Skikke og Manerer, saa og Folk og Ting, som hun fordum
" havde seet og kiendt i Nederlandene. Dette alt manseet grelt te her
"nu mere hvad andre sagde, der havde Kongens Are; og da de
"Spanske Herrer gave deres Bifald til GranveReti Mening, saa
"beholdte og denne Overvcrgten.
Sagen blev dog i al Sti'hch
"forhandlet.
Men derudaf opspandtes en hemmelig Kng imod
" Gra.nvelle, udafPrintzen af Oranien, og Grceverne af Egmont og
" van Home, Diste komme tilsammen i en Have til Brystet, hvor
"de sammensvore sig at vcereGranveiieog Frue Margretebcftandigen
"imod; og fra denne Dag afoplagde de deres Raad og Gmninger
"imod begge disse saavelsom imod Kongen selv. (*
)
Skulde
) Trato de nonbrar Gobernador de los Paeíes al Duque de Feria con los Secretarios
(*
Diego de Vargas i Franci ico de Erafo Efpannoks i lamentaban grávente los Flamencos»
El
Principe de Orange i el Conde de Egmont fiando en la nobleza i grandeza de fus perfonas , cafas
i férvidos antiguos i frefcós, pretendían con emulación i no pocas efperanças quedar con el
gobierno.
Mas Don Filipe fabia desplaze a los Flamencos fer gobernados de naturales o
eftrangeros, i convenia fuefen de la fangre Real fus Regentes. Por eftoenbib antes a Rui Gomes
de Silva a Efpànna a llevar al Principe Don Carlos, que en ello anno mil i quinientos i cincuenta
i nueve tenia catorce de etad, conpeterite fegun derecho para gobernar, fi eredara ; mas fu
incapacidad lo inpidio todo.
Si ponía por Lugarteniente hijo del Enperador (como quería ci
Conde de Egmont viendofe efcludido, ) fe podía temer, que cevado en el mando fe arraigafe^
i aficionandofele los Eftados feria difícil removelie» Conforme al eítilo del Enperador fu padre,
que tuvo por Gobernadora a Margarita Duquefa de Saboya fu prima, i a Maria fu ermana Reyna
de Vngria7 hafta que renuncio las tierras> determinó eligir muger para el gobierno ¿ evitando
la fofpecha i rezelo de los varones.
El Principe de Orange propufo a la Duquefa Madama
Cnüierna ? hermana de la Condefa Palatina ? hijas de Criftiemo Rey de Denamarck, perfona
Real
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^Skulde maaffee nogen falde paa at dadle, det jeg her havde

indfort Ord fra Ord disse hele og til Deels lange Paflager om denne
Handel, da holder jeg ufornodent at giore Undffyldning derfor; helst
Smagen er saa adffillig saavel i derte Slags Skriverie, som i andet
Slags.
Jeg bekiender at jeg kunde have sparet Lceseren fta at toft
tu eller tre gange det samme, naar jeg havde flaget alle disse
Fortaelninger tilhobe , og giort een deraf.
Men baade ffulde dette
kostet mig mere Umage, saa og er jeg i den Tanke, at udi en
particulière Afhandling, som denne, hvor man foretager sig at
Qpliufe hvis merkeligt der findes om een Person allene, gier man vel
i, at ffille undertiden visse Teftimonia og Underretninger fra hinanden.
Jeg giver Magt,at jeg kunde gierne ladet det blive ved det korte Begreeb,
som Mr. le Clerc har giort (meest af Bentivoglio) som hand pleyer,
saaledes: "Kong Philippus var i Tvivl, om hand ffulde betroe dette
"vigtige Embede til Chriitine, Hertuginden af Lothringen, eller til
L 3
MarReal i prudente, conocedora del Pais que avia de gobernar por¿ efto agradable a los Flamencos,
de buon entendimiento i autoridad, i favorecía efta propuefta el Conde Egmont, Con
cito quedaría el du Orange du enno de toto el gobernó, i ella obligada a darle en cafamiento
una hija , i avia suplicado ál Rey lo tu vi efe por bien i pídíefé a la Duquesa, i no le desplazio,
Antonio Obifpo de Arras, hijo de Nicolas Peienot de Gran vela era en el Consejo i en la gracia
del Rey Católico, Era íii amigo el Principe de Orange, por la comunicación i beneficios quede
fu padre recibió
Andaban unidos en prospero i adverío, i ayudados entre fi.
Nacieron deípues entre los dos i el Conde de Egmont difenfiones i declarados odios; porque
Granvcla dixo, no convenía gobernase Criftierna amiga de lo» Flamencos, i aver fido los de la
caía de Lorena enemigos de la de Borgonna en las guerras que le hizieron Franceses, i mas fi el
de Orange era íii yerno, que tenia citado en Francia. Truxeíe come dezia el Duque de Alva a
Madama Margarita Duquesa de Parma lu hermana que gobernaría bien, teniendo el Rey en fu
Corte de Efpanna el Principe de Parma fu hijo en prendas de fu fidelidad, con que el marido in
Italia acudiría mejor a fu Corona.
Fue fii hermana obediente al Enperador hafta dexar a fu
marido, tiendo enemigo del Cesar, i retirarte a la ciudad de! Aguilaeh el Abruzo porfafisfazelle.
Nació en Flandres, amaba fu patria, sabia fus columbres. Contradezia efto el de Orange, por
que se le quitaba la ocafion de cafar con la hija de Criftierna, i feria menor adelante fu autoridad
en los citados-, i Margarita contraria por no la aver propuefto, i favorable a Granvcla.
Dezia
que envegeoda in Italia tiendo muger del Duque de Florencia - i por fu muerte del de Parma
*
a^ia olvidado los ufos y conociemento de las cofas i perfonas de Flandres. I*uede i vale mas el
‘ cita en la gracia del Principe ; i aíli de los Sennores Efpannoles favorecido el parecer i defeo
Granvcla prevaleció.
Efta fe trataba en íecreto, i pasando las conpetencias a guerra oculta
totitra Granvela, el de Orange, Egmont, i el de Horne conjuraron en una huerta en Brufe^s
contra el i contra Margarita, i desde efte día encaminaron fus hechos i consejo contra ellos i
contra el Rey, Cabrera à V< cap
*
2.pe zty.jty
*
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’’Margrete, Hertuginden ûf Parma-, Men hand lod endelig sit Val
falde paa denne sidste, helst hun var fod i Nederlandene, og hendes
Mand/ Hertugen af Parma og Plaifance/ dependerebc i Uvisse
' Maader af det Milanesiffe; ja hun derforuden tilbod ar sende sin
'Son Alexander til det Spanffe Hof.
Man fortceüer ogsaa, at
'Prmtzen af Oranien var meget for Hertuginden af Lothringen/
, hvrs Dotter hand friede til; Hvilket var/ i Kong Philips Tanker en
jlor Raifon, til ikke at give hende Statholderffabet; ey at taleom/
,,at hand troede det hun for Lothringens Skyld maatte vel nodes til
at have megen Undseelse for Frankerige.
Saa forhindrede man
også«/ at der ey blev noget Giftecmaal af imellem Printzen af
Oramen og Christines Dotter, paa det hand ey ved faadant Partie
og Lothringens Naboelaug ffulde blive endnu mcrgtiger i
^Nederlandene, end hand var." (*
)
Manffuldeflutte, at Printzens
Attraae, og Ansognmg, om at komme i dette hoye Svogerffab,
henjaae ikke just allene til Statholderffabet for Chriftine, saaledes,
at hand jo ynffede sig hende til Sviger-Moder desforuden.
Det
stod allene paa Kong Philippi Samtykke, som i Begyndelsen lod
sig ansee ey at vcrre derimod , som vi af Cabrera har hort , men
blev anderledes tilsinds, og vilde siden ikke vide deraf.
Saa
beretter og bemeldte Hiftoricus, "at Printzen en "temmelig Did
"derefter, da hand fornam at Kongen ey vilde foye hans
"Begiering og unde ham Chriftmeé Dotter, ffrev hand Kongen
"til, at hannem nu var giort Forflag om et Giftermaal i Tydffland
" med afgangne Chur - Fyrst Mauritü Dotter af Saxen, hvortil hand
" bad at Kongen vilde give sit Bifald. Dette Brev sendte Kongen til
"Granveile, som gav Printzen at forstaae, at man undrede sig paa,
"hvorledes hand fik i Sinde at gifte sig med en Kicetterffe, som hand
" vidste at Kongen ey kunde lide. Den anden svarede, at hand havde
"nu givet sit Ord, og agtede virkelige» at holde det.
Granveile
" efter Kongens Gotfindende androg dette for Confeillet, og klagede
"Printzen Haardt an; men denne ffiottede intet derom; hvorve«,
"prange onde Ord bleve vexlede dem imellem, og de bleve fremdes
"Do^
O Clerc Hift, dts Prav. Vnies T. I. fag. 4.
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"Dod . Fiend er af hinanden."
)
(*
Dette foregik i Aaret 1561.
vel halvandet Aar og mere efter at den anden Sag om Statholderstabet
var til Ende; ja og en god Stund siden ChriftineS Bomeyse fra
Nederlandene.

Skal jeg ellers sige mn Mening, om Aarsagerne hvorforedettt
hoye Embede/ som chriftine saa meget tragtede efter/ blev hende
negtet/ da tcrnker jeg at der kunde vel endnu legges een til/ som alle
de opregnede Skribentere have fortiet/ eller maasteeglemt/ og
hvilken ey heller er bleven aabenbaret/ den Did Tingen var fore og
blev om beraadflaget. Bistopen af Arras Gran velle Jac gandstevist
varet den / (som og alle bevidne,) der har givet hende Exciufion,
og har hindret af al Magt at hun ey stulde blive Regentinde.
Her
var og nok til at excludere hende; saalcrnge som denne Bisp selv
stuldl vcere med iRegimentet/ have det ypperste Votum i Raadet/ og
som den meest fortroå hos Kong Philip, regere alting efter sit Hoved.
Hand var af Naturen fio t, indbildist/ hastig oa vredladen; var udi
Smd og Adfcerd intet mindre end geistlia; Z Steden for at stiule
ten Credit, hand havde hos Kongen / giordehand sig gierne til deraf/
og
) Luís Cabrera lit. VI. cap 1. pag.
(*
fep. El Principe de Orange viendo que no
le ayudo el Rey como qui fiera para cafar con la hija de la Duquefa de Lorena, le eferivio era
rogado en Alemania con el casamiento de la fobrina del Elector Mauricio Duque de Saxonia hija
del Duque Hinthieft, i para effettualle le diefe licencia. &c. Dette Monílrum gfOrd Hinthieft

ssñl Uden T 'iv! betyde Cbur-Fyrst Auguft. Sññdgnne Feyl í fremmede Navne ere ikkentedvanliae
hos denne Skr.bent, der maastee ey bar knndet tøfe ondt Skrift. SaalcdeS kalder hand eensteds
Holsten H arta vu, Duque Adolfo de Haítayn hermano de Chriftiano Rey de Denamarck. Gaa
og dette em hans FevI, at hand her striver den Saxiste Printzeffe, somPrintz Wilhelm fif, at have
vceret en Confine af Chnr.Fyrñ Mamitz, da det var hans Dotter, oq Chur,Fyrst Auguft var ey
hendes Fader, men Far-Broder.
Den Skribent, som har ffrevet Oraniens og dets Printzers
Historie/ kaldet Tableau de Fhiftoire des Princes & Principauté d’Orange, par jofeph de la Pife
Seigr de Mauceil, &c. à la Haye 1629. in fol. figer iblant anbei, pag. 287.
Le nœud de ce
mariage fut la rupture entre le Prince & le Cardinal. Ils eftoient paravane fort familiers amis
mais dcslors il ny eut plus entre eux fréquentation ni amitié'. MêN af det fsregaakNde har MÑN

terdt, at deres Uoenffab var alt tilforne begyndt. Og at samme Hiftoricu, har ey vcrrek noksom
vel sorsiunet med Underretninger, lader stg paa mange andre Steder kiende. Jeg vil «llene melde
eet Exempel; Hand siger om Prh'tz Wilhelms tredje Giftermaal, at detsseede da hand varb'evesr
Enkemand An. 1575. Il eftoit devenu veuf depuis quelque temps de fa fécondé femme Anne de
Saxe ; il convole maintenant en troifiesmes nopces Le. p. 424. Me» hvo Verb ikke denne Anne af
Saxen hendes Skiebne? Hun dode ikke forend in Dec 1577. i hendes 8«derneland (ser Müllers
Sachs. Annafa) men Printzen var alt gift lcenze for hendes Dod.
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og pukkede derpaa ; taalede aldrig nogen overlig ^Hindre at nogen

sagde ham imod, uden at bekymre sig om hvad Klage / Modstand
eller Misundelse deraf vilde paafolge. SaaledeS deriver vs hannem
hans egen Bellgions-Forvandte Card. Bentivogliot (*)
Z det Svrize
difpurerer ham vel ingen hans Klogffab. Og jeg mener at hand var
klog nok/ ttlatfte, det Cbråe og hand vare ikke ffakte kMr ffikkede
til at vcrre lcrnge tilsammen/ og at det vilde aldrig gase got eller
blive ham ncrr saa let en Sag/ at sidde med hende i Regimentet/ som
med Frue Margareta af Parma. Denne var laf et andet stags Vcrse-N,
og baade langt foyeliger, end den anden, saa og havde ingen synderlig
Erfarenhed/ enten i Regerings-Sager i Almindelighed, eller i
Særdeleshed hvad Nederlandene vedkom , saasom den der fra sin
Ungdom havde beständigen boet i Italien. )(**
Korteligen, i hvor
stor Forhaabning Chriftine havde giort sig, og hvormeget baade hun
og andre bemeyede sig herom, gik nu Statholderffabet hende reent
forbi.
Jeg strtter, at, hvis hun havde naaet sit Oyemerke, om
hun ikke da ffulde have strcebet efter at detiene sigaf saadan Leylighed,
til at opvwlke Uroe her i Norden, og underhaanden noget at foretage
imod disse Kongeriger, fra Holland af, som ey i alle Maader stemmede
overeens med det Spiriffe Fordrag.
Hendes Herr Fader var kork
tilforne, nemlig strap efter dette samme Aars Begyndelse, bortkaldet
fra Verden, her i Danmark, paa Callundborg Slot i Sicrlland:
**
)C
Og man veed, hvad for et Forstet hun omgikkes med, saasnart
hun
)
(*
Era altiero per natura, e colérico, è di ípiriti, che fapevano fpeíTe yolte piú di
profano, che d Eccleíiaítico : a ma va d’ oftentäre il fuo credito appreffo il Re, in vece di ricoprirlo;
e godeña d’apparir fuperiore ad ogn’uno frà il contralto, e 1’invidia, e con maniere imperiofe
piú tofto, che moderate. Bentiv, delia Guerra di Fiandra /. 2.

)(** Pieter Bor skriver dette sññkedes i fttî fsrste Bog Ordfpr. der Nederl. Beroerten,
fot. i6.
De Cardinael Granvelle voor hem ghenomen hebbende alie ’t gheheele Regiment van
de Nederlande alleen te hebben, hadde ghepraóHfcert, dat den titel ende Naem van Regente wert
ghegeven de Hertoginne van Parma (dewelcke alsdoen geen experience met allen en hadde van de
Sake ofte Genegentheden der Nederlanden, mits dat fy haer altiit hadde gehouden in Italien) op
dat daer door fy bedwongcn fonde wefen haer te gedragen naer’t gene hy haer wijsmaken ende
te verftaen gheven fonde.(•**)

(•**) Den Apde M-Nd, som hñk oversgtt Horatii Turfdlini Cwtyendium fílflorut
Cmiverfalù
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hun var kommen i Lothringen tilbage; Hvor hun dog langt fra ikñ
havde saa god Anledning dertil. Men herom stal vorde meldet i det
efterfolgende. Imidlertid, og hvorom alting var, blev hun nu ikke
Gouvernante i Nederlandene. Og er det ikke at sige / hvor ttforneyet
hun blev herover, og hvor dybt denne Tort og Uret/ font hun tog
der for/ ffar hende iHiertet. Saa klog og hoysindet som hun ellers
og i andre Tilfa-lde var, kunde hun dog ey forsmerte, hvad hende her
ffeede/ eller fordolge sin Empfindtlighed. Ja hun viisie end ogsaa/
at hun havde noget formeget af sit Kron, i det at hun brugte Munden,
ffaanede hverken den ene eller den anden, og saaledes hevnede sig paa
en Maade, der kunde hverken forffaffe hende nogen Reparation for
det som var ffeet, eller Reipeét, ja ey heller ffade Kong Philip og
hans Ministrer. (*)
Hertuginden nf Parma forglemte hun det ikke
heller. Imidlertid have Nederlanderne giort hende den Juftice,' at
de sagde almindeligen, det Kong Philip maatte heller have undet hende
saadan 2Ere, hvilken hun stem for den anden havde vel forffyldt af
Landet. )(**
Kong Philippus, som nogenledes kiendte hende, og alt forud
havde-seet, naar hand negtede hende Statholderffabet, hvad der da
vilde folge paa / havde beredet sig for i Veyen.
Hand lod / forend
Sagen
Univer/alis paa Frantzsff, og sait udi Aumerkningerne lange Forbedringer dertil, figer i den
Anmerkning, ved An. 1523. om Kong chriftiern il Tom. Iil.pag. 227. dette om hans Endeligt:
L’ an 1546. il fut transféré de fa prifon au chateau de Calemberg dans le Duché de Brunswich
en Baife-Saxe, ou il finit fes triftes jours 15ZZ.
Hans Moreri har vkl fiperkt hñM, der hak
Calemberg paa. C. MM Kalingbourg PÑÑ K.

(♦) I Registeret af Card. Granvelles Breve îil Befançon haves derom disse tvende
Artikler: " An. 1559. Elle étoit fâchée de ce qu’ on ne luy donnoit pas le Gouvernement des Pais»
’’bas, & en parloit desobligeamment .Granvell. Tom. 6. pag. 6-p'
*
” vouloit mal à Madame de Parme.’’ ibid. p. ÿo.

’’Et pour cette raifon elle

(*») Foruden hvad Grotius og de andre har sagt, i de Ord fom tut af hannem ere
anforte, de Belgarum in Chriftinam ftudiis, bevidner Emanuel van Meteren det famme, üb. I.
p m. 46. interpretationis German. Köllig Philip hat die Hertzogin V0N Parma jur Regentin verordnet,
darin» Er dann etlicher Ursachen halber die Hertzogin von Lothringen überschritte», von der» doch
jedermann hielt, daß sie diese Ehr umb die Landen besser verdienet hätte.

M
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Sagen kom til Ende, hende giore een og anden Hoflighed, gav hende
ogatforstaae ved sine Miniftrery det "hand ffionnede paa, hvor
"Hoyt hand var hende forpligtet for de Tienester, hun havde giort,
" faa vel udi andre heel betydelige Omstændigheder, som fornemmeligen
" ved den sidste FredsMcegling. Hand ynffede kun at vide, hvorledes
"hand ffulde vederlegge faadant; Nu da hand vel tankte, at hun
" agtede sig igien til Lothringen , for at boe og vare hos hendes Sen;
"Og hand vilde for ingen Deel, at hun ffulde drage bort uforneyet."
Hun lod Kongen paa det heftigste betakke, og give dette til Svar,
at " hvad Lothringen angik , da havde hun vcrret der saa lcenge fom
"hun agtede, og hendes Forscrt var ikke, der at fceste sin Boepcrl
"mere.
Skulde Hans Majest. ikke sinde, at hendes Tieneste kunde
"längere vare ham til Nytte eller Behag i Brabant, da havde hun
" et Lif- Geding i det Milanesiffe, hvor hun kunde reyfe hen og boe
" paa z naar Hans Maj. vilde lade hende det igien bekomme ub ffaaret:
" Hvis dette ey kunde ffee, bad hun at for det som hende udi saa mange
"Aarstod til Rest, baade i hans Majest. Herr Faders og hans egen
" Tiid, hende maatte nu i den Sted forundes det Hertugdom Bary i
"fret Neapolitan^, og derforuden for hendes Reystr og mange store
" Omkostninger , fornemmeligen ved Freds Mcrglingen, et Hundrede
" Tusinde Rigsdaler." C) Saaledes kunde nu Kong Philip ey sige,
at hand jo havde faaet Svar paa sin Compliment.
Det beste var,
at hand fandt sig overbeviist om sin Skyldighed: Men saa meget at
miste og paa eengang flippe ud af Hcrnderne, agtede hand ey tjenligt.
Hand igientog sine Hofligheder, og fvrogede dem paa det sineste.
Og for det forste bad hand og raadde hende, som en oprigtig Ven og
kier Fcrtter, at "hun vilde forglemme sin forrige Ulyst i Henseende til
''Lothringen, som hand vel vidste at have sin Oprindelse fra hendes
"fal. Herres Paarorende, de Guifer: Hun ffulde tilsidesatte alt
"saadant, qvcrledet gamle Had, og ikke unddrage hendes emste
"og hoytelffede Son den 2Ece og den Fordeel, at have sin Frue
"Moder hos sig, af hvis Raad og hoye Forstand hand langt mere,
"end
) ’’Elle demande à Philippe la jouiffince de la Duche de Bary, & cent mille ecus cw
(*
recompense des Voyages à des Dépenses, qu elle avoit fait Gr
*nv,
T. 6. ch-, ad an. 1559
*.
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"end af nogen andens kunde profitere i sin nyebegyndte Regering.
"Men derimod, dg for det andet/ hvis det ingenlunde var mueligt/
"at hun kunde overvinde sig herudi/ og tage bemeldte hans Raad for
"got / tilbod hand hende een af sine Byer i det Neapolitan^, til at
" refidere og holde sit Hoff udi, og derforuden Ti Tusinde Rigsdaler
"aarligen , saa âge Hun levede." C)
Endelige» / saasom Statholderssabet nu var borte / blev det
hende meget for kedsommeligt/ ja hvert etOyeblik for tungt og
ulideligt/ at opholde sig lomgere i Brabant/ og At capitulere med
Kong Philip. Hun tog da omsider udaf sig selv den Refolution, at reyfe
ril hendes Son i Lothringen : )(**
Og var siden saa langt fra at
fortryde den, at man ey fornam nogen Levning hos hende af den
forrige Ulyst.
Saa bedrovet four hun paa ottende Aar tilforne gik
ud af dette Land , saa fornoyet fandt Hun sig der nu / formedelst den
LEce og Kierlighed/ som hende vederfores.
Ingen Moder kunde
ynsse sig inere af sine Boru / end hun nod af hendes. Hertug Carl
var en dydig Herre/ og hans Siels og Gemyts Egenffaber svarede
til hans udvortes Anseelse. Hand var den ssionneste Printz man vilde
sirste Oyne paa/ og derhos den frommeste/ belevenste, og for sit
Lands Velsirrdtomhyggeligste. Hand betreute sigaf sin Frue Moders
Raad i Regerings og andre Sager/ og her blev intet af Vigtighed
foretaget/ at hun ikke ogsaa blev hort derover.
Naar hand og hans
Fyrstinde reyste til det Kongelige Fransse Hof/ saasom udi Aaret 1560.
saa forestod hun Landene/som Regentinde. )
***
(
Af det samme nu om<
meldte Aar haver P. Calmet siet et Bref fra hende til Granvelle, hvorudi hun klager over Kong Philip, at hand endnu ikke havde givet hendes
Sondet Gyldene Flies, da dog Kongen afFrankerige havde bmretham
M 2
med
(*) ” Philippe luy confeille de demeurer en Lorraine, & d* etouffer 1st haine > qu’ Elle
°avoit contre ceux de la Maifon : à defaut de cela, il luy offre une ville pour y refider dans le
Royaume de Naples, & cent mille ecus de rente fa vie durant, ibid.p. 66.

(**) ”l’An. 1559. Elle fort des Païs-bas, & fait ceffer les jaloufies. ($rm. T. 7,

C**) M dettr bliver fortalt as k. Calmet r. 2. & p Hiß, de à.

92

h.

G. à Chriftine ñf Danmark/

med sin Orden af St. Michel.
Men Kong Philip baver vel ikke
bekymret sig om denne hendes Klage/ og Hertug Carl bekom ingen
Liid det Gyldene Flies/ i det mindste ikke af denne Konge. (*
)

Imidlertid haver ved hendes og hans fornuftige Regimente
Lothringen saaledes forbedret sig og tiltaget i Reputation, at
Fremmede/ som nu en Tidlang ingen Agt havde havt derpaa,
begyndte, ar foge derhen/ og giere sig Umage for deres Venskab.
Man faldt end ogfaa paa, at fpaae vores Danmark nye Ustkkerded og
Uroe af saadan bemeldte Huses Tilvcrxt.
Sligt var og gandffe ey
forgievcs ; og var aldeles ikke Chriftincé Skyld / at det eygik for sig.
Kong Chriftian ni. var nyligen, for et Aars Tiid siden eller mere,
dod- Og her fandtes iblant vore Danffe Folk een og anden, hvilke
den hoysal. Herre, der var den allerfrommeste Konge/ men derhos
en retskaffen, gudfrygtig og alvorlig Juftitiarius, havde revset for deres
Udyd; og som derfore havde vel ynffet nogen Leylighed til at hevne
sig paa hans Herr Sen.
Saa var end ogfaa nogle faae ffiulre
Levninger her tilbage af Papisteriet.
Om og fra saadanne Folk
erholdte Chriftine Tiid efter anden de Underretninger / der stode hende
vel an. Hun stillede sig for, (som man gieme pleyer/ om det man
ynffer,) at udi Tingene felv var endnu langt mere end i Tidenderne.
Za, hun giorde sig den Forhaabning/ at naar Kong Philip med en
Flode fra Nederlandene/0g med et Antal Folk vilde staae hende bi, ffulde
de MisfornoyedesTal her iRigerne vorde meget anfteliger/ogDanmark
og Norge uden stor Vanffelighed gaae hende til Haande.
Herom
vexlede hun adffillige Breve med Granveiie -, Men kunde aldrig bevege
ham,
) Hans 9ïat)îÎ
(*
og iffC i den beklendte Bog / Le Blafon des Armoiries de tous les
Chevaliers de P Ordre de la Toifon d? Or, depuis la premiere Inftitution, jusqu es à prefent, par
J. B. Maurice, Héraut
Roy d? Armes de Sa Maj. Catbol. à la Haye 1667. in fol. ' Mm
Spsrsmaal / om dog ikke Hertug Carl bekom det Gylpene Mes af åyser Maximiliano il anno
1572? Hos Cahnet og de andre Lothringer soger man saadan og mange andre Underretninger heel
forgieves. Men iblant Walfinghams Breve/ som var Engelsk Ambafladeur. iFrankerige, lcvftrjeg
udi eet, til Ober 8ecretereren 8ir Thomas Smith, dat Paris d. 5. Dec. 1572. p. 301. There is daily
here looked for the Mailer of the Emperors horfe $ being Pent hither to congratulate the Queens
delivery, als alfo to bring word, that the Emperor hath chofen Monfieurand the Duke of
Lorrain Knights of the Order of Toifom
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ham, filer bringe ham til noget Bifald afhendes Projeét. Tvertunod,
hand raadde hende at flaae disse Tanker af Hovedet; (*)
saasom alt
hvad paa et saadant DeíTein blev anvendt, blev kun ilde spildt, og til
lutter Fortrydelse.
Denne Brev-Vexling steede udi Aaret 1560.
Og man haver ikkun at lcrse i Kong Friderich den Andens Krvnike,
)(** hvorledes Kong Philip var sindet imod Danmark; da hand just
udi samme Aar stikkede en Ambaflådeur herind fra Toledo, for ak
lykynste vores hoybemeldte Konge til sin Regering, og paa det venligste
at begiere, at deres Fcrderne Forbund, Venstab og gode Forstaaelse
maatte ftaae ved Magt, samt den Handel og Vandel, som fra An.
1544. havde vceret imellem begges Undersaatter fremdeles maatte
vedblive. Saa lidet kunde Chriftine vente sig Hielp af denne Konge.
Ikke desmindre blev hun dog ved i sin Forhaabning, og at vogte
paa alle Leyligheder til at givre Regeringen for Kong Friderich II.
usikker: Omendfkiont det vel vidstes, endogsaa i Danmark, hvorlidm
hendes og Lothringens Kraft og Formue var til at stade, eller her at
frygte for; saalcrnge ingen anden mEgtiger traadde derind med : Herom
er og noget at lcrfe udi den Chur Sariste Minifterå Ulrich Mordeissens
og den Franste Hubert Languetg Breve. )(***
Der forfvyede sig
imidlertid ud til Lothringen nogle faae af Danst Marion, som formeente
sig at have Aarmger til nogen Misfornvyelfe i deres Fcrderneland.
Den fornemmeste deriblant var Peder Ore, som og blev i nogle Aar
udi Lothringen boende, ja var i besynderlig Anseelse hos Chriftine^
indtil hand endeligen blev iglen forso net med Kong Friderich n. og
bebente siden den boyeste Charge her i Riget. Men om hannem har
jeg udforliger hanvlet i min Fortale til Nicolai Cragii Annales Regis
chrifiiani in. )(**** som derfore er til Overflod her at igientage.
Een Anmerkning kand jeg dog ey forbigaae her at tillegge, som er,
M.z________________________ at
(») ’’ En F année i$(So. Elle entretenoit des pratiques contre le Roy def Danemarc,
” que Granvelle désapprouve. Granu. T. 6. p, 113. p. up. ¿T p. 127. it. T. 7. p. 76.”

)(**
•)
(*

)(****

Pog- 4'. titø 4^.
See heroin Laugueti Epifl. ¡ib. 2, edit. Lttdev. epifl, p. 7« it. i04. top. ¿7 za6,
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at samme Mands Disgrace og Landflygtighed f om dog hans Herre
Kong Friderich saameget til Nytte, at hans Majest. blkvtilfulde
underrettet om, i fovati Terminisibet|íot>imtilemChriftine oghendes
Slegt og Venner, hvor troe og sikker en Bunds-Forvandt Kong
Philippus li. var af Danmark, og hvor lidet man havde Aarsag her
at bekymre sig om de Lothringer/ for saavidt det beroede paa denne
Konge.
Hvorfore og Kong Friderich blev af famnre sin RigsHofmester tilraadet, stedse at holde Venskab med det Burgundiste og
Osterrigiste Huns. Saadant blev og paa de Tider ingen Hemmelighed;
saa at de Franste og Engelste Miniftrev, samt Printzen af Oranien
vare ikke vel tilfreds med Peder Oxe, som de sagde at vcere soldt til
Kongen afSpanien, og kaldte ham imellem sig den Danste Burgundier.
(*)
Men at komme igien til vores Materie , da var det ogsaa ved de
samme Tider, nemlig i de Aar efter 1560. at man fpurdte om
Chriftineé hemmelige Handlinger og paa-arbeidede Forbunde imod
Kong Friderieh il, nu med Grceven af Ost-Friesland, nu med de
Svenste: hvorom ogsaa noget i bemeldte Fortale tt meldet.
Det
samme confirmerez end videre af hendes Breve til Granvelle, udaf
det Aar 1565. da hun har ladet hannem vide, hvorledes KongFricK
af Sverrige havde giort hende Forsiag, om at hielpe hende til at indtage
Kongeriget Danmark. )(**
Endelige» er og andensteds af mig
erindret, )(*** efter P. Lalme^ Beretning , hvorledes hun à. 156z.
satte
)
(*

Herom tzar man en Paffage k den ffngeffFi Ambafladeurveb det Fransse Hofkrancifc!

Walfinghams Breve, nemlig udi det hand har skreven til Milord Burleigh Anno 1572. den 29.
Martii, hvor det heder i den Fransse Vtrfion : Pour ce qui regarde F amitié qui vient de fe nouer
entre le Roy de Danemarc & le Duc d’Albe, J’Auibafladeur de France en ce païs-là m’en donne
avis, & me dit, que cela fe fait par la corruption de M. Bourgignon, qui gouverne entièrement
le Roy. Men herudi er en Feyl degaaet af Oversetteren/ i det hand har meent/ det den Fransse
her verende Gesandt (som var ¡Charles Danzay) havde skrevet saadant til Walfingham. Saaledes
var det dog ikke, ey heller siaer denne fligt. Hans Ord i den Engelske Original (pag. 183. edit, in
fol. Land. 1655.) ere disse; Touching the faid amity grown of late between the King and Duke,
this Kings AmbaiTadour there, doth avertiffe thereof, and sheweth that the fame cometh about
by the corruption of M. a Burgonian, who altogether ruleth the King. Dette skrev Walfingham

fra Blois i Frankerige/ hvor hand havde erfaret udaf de Fransse Ministrer, at saadant var af
Danzay blkve« berettet til det Kongel. Fransse Hof.
)(** ” Le Roy de Suede luy propofoit (en
de Danemare. Granvelle T. 10, p. gf. ¿p 135,”

(***) Prof ad N. Crag, pag, S3, 'not, ff.

de l’affifterpour conquerir le Royaume
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satte Saltverket ved Rofiereå i Stand / og i den prcegtige Opskrift,
som hun derved lod siktte, kaldte stg en fod Dronning af Danmark,
Sverrtge og Norge &c. Hvormed man vel kand parre den Medaille,
som hun tre Aar derefter lod stage, og som benævnte Skribentanforer,
i hans Explication des Monnoyes de Lorraine: Der sokkshlles hUN, siddende
paa en Kongelig Throne, med Krone paa Hovedet, Scepter i Haanden,
og denne Overffrift: CHRIS. D. G. REG, DAN« s. N. G. v.
SQ. dux LO. B. M. Q. hvilket skal hede: Cbrifiierna af Guds
Naade Dronning til Danmark, Sverrige, Norge, de Gochexs,
Wenders og Slavers, Hertuginde hl Lothringen, Bar og
Milan. Paa Reverten staae Vaabnene, og disse Ord: ME sine
CVNCTA RVVNT. 1566. d. e. Uden mig, falder alt dette
omkuld. Og herpaa giver Dom Calmer denne Forklaring : Parces
mots il semble quon vouloir marquer , qu’ elle rétabliroit fa famille
fur le Trône de Dane marc, uiurpé par Frederic Duc de Holftein.
Les titres qu’ elle le donne icy, & f appareil où elle paroît fur le
Trône, fortifient cette conjecture. (*
)

Anna
) Mîg falder ind ved denne Leylighcd at berore euAnmerkning, som chantereau le
(*
Febvre har ijt'ort i fin Bog, kaldet Conßderatiotis hißoriques fur la Genealogie de la Maiion de
Lorraine, (trykt ti! Paris 1642. irt fol.) Saasorn dette Skrift er allene tik at'refutere den Menina
VIN de Lothringsse Printzers Nedstamming fra Kcryser Carolo M. og til at bevise denukni ey ar kunde
verre Arvinger til den Franske Krone; saa har Autor mtb det samme anfortnogle Vers, Medailler
og Devifer, forø ttt bleven brugte af Lothringerne, og som hand mener at have sigtet til bemeldte
Pretention.
Deriblant (t ft Stykke, hvorom jeg «enfer at hans Gietm'ng ikke just er urigtig/
men allene ufuldkommen. Hand sortér (,«§./.) at udi det Aar 154z. dåden unge Print; Carl/
Hertug Francifd og vores Chriílineá Son var fod/ haver en Betient ved det Lothringsse Hof/
navnlig Edmond du Bellay dit Clermont, udgivet en Bog i Fransse Vers / trykt til Strasborg med
denne Titel: L» Dialogues des trois Etats de Lorraine, Derudi staaer paa den anden Side
Lothringens Vaaben, og nerst derved Danmarks; Neden under staaer disse Ord; forst Mieux nue
jamais, derefter Encore mieux, og endeligeu disse sire Vers:
Encore mieux le brave Lorrain
Par vertus fera triomphant,
Et mieux que jamais Souverain
Par il accez du Royal Enfant.
Hvorledes nu chantereau le Fevre haver forstemet dette, giver hand tilkiende med
disse Ord: Ces devifes, & ee Royal Enfant, qui defignoit Charles fils de François
Due de Lorraine & de Bar, & de Chriftine fille du Roy de Dannemarch, ni ep ce de
l’Empereur Charles V. ae fignifioient pas de petites choies ; le moins eftoit qu’ils preferoient
1’ Alliance
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Anno 1561. blev hun, tillige med Hertugen og hendésSÑgM
Dotter, rndbudden til Kong Carl IX. Salvings Fest, og var, baade
for og efter denne Hoytid, paa nogle Ugers Tiid ved det Kongelige
Franste Hof: Hvor hun forde sig op med en saadan Pragt og tillige
et velanstsndigt Viesen, at alle havde nok at forundre sig over, hvor
Le faae hende at fremkomme. Jeg mener, at Brantôme^ Fortcrlning
herom stal ikke falde Lieferen kcrdfommelig/ hvis jeg, i Steden for blot
dertil at henvise, indforer den her heel og gandste. Bemeldte Autor
haver ncest tilftrne berettet, hvorledes hand selv havde hort Dronning
Catherine de Medicis sige tu eller tre gange Lisie Ord om vores
Chriftine;
Voilà la plus glorieufe Femme, queje vis jamais,
Derpaa continuerer hand saaledes : C’ étoit lorsque elle vint au Sacre
du feu ‘Roy Charles IX. à Reims, où elle fut conviée : lorsqu’ elle
y entra, elle ne voulût être â Cheval, craignant ne pas montrer aifez
fa Grandeur 8c Alteifei mais fe mit dans un CaroiTe fort fuperbe, &
tout couvert de velours noir, à caufe de fa viduité, qui étoit traîné
de quatre Chevaux Turcs blancs, des plus beaux qu’ on a fçû choifir, 8c
atteliez tous quatre â front, en maniere de Chariot triomphant.
Elle était à la Portiere fort bien habillée, toute de noir pourtant, en
Robbe de velours ; mais â la T été, toute de blanc, & tres bien &
gentiment & fuperbement coiffée & habillée» A l’autre portiere étoit
une de fes Filles, qui a efté dépuis Madame la Duchefle de Bavieres,
8c au dedans fa Dame d’honneur, qui étoit laPrinceffe de Macedoine.
La Reine la voulut voir entrer dans la baffe Cour en ce triomphe, &
fe mit â la feneftre, & dit aifez bas: Voilà une glorieufe femme ! Et puis
étant defcenduë, & montée en haut, la diteReyne l’alla recevoir au
milieu de la falle feulement, au moins un peu plus avant, 3c plus
prés de la porte que loin, 8c fut tres-bien reçuë d’elle.
Car, elle
gouvernoit lors tout, pour le bas age du Roy fon fils, 8c le dreffoit,
8c luy faifoit faire ce qu’elle vouloit, qui fit grand honneur à fa dite
Alteffè.
Toute la Cour, tant grands que petits, l’eftimerent 3c
admirerent
l'Alliance 4e Dannemarch à celle de Bourbon, où s’eftoît allié Antoine perede François, qui avoit
epoufé Renée de Bourbon. Jeg tiiflaacr at hand har Rît ni ci) denne Forklaring, men ikke udsagt

alt hvad der laae udi; thi dette maac endnu leagestil, at her betegnedes tillige deres fmneente
Zirvk-kretention til Danmark, i hvilken Henseende Printzen er kaldet le Royal Enfant.
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admirerent fort, & la trouvèrent tres-belle ; encore qu’elle déclinât
fur Page, qui pouvoir être un peu plus de 40. ans : Mais rien ne fe
trouvoit encore en elle changé ny effacé > car fon Automne paifoit
bien l’Eté d’aucunes. (*)
Aaret derefter 1562. var hun z ligeledes i Felge med HendeSen Hertug Carl, til Frankfurt, ved den Romersse Konges
Maximilian! II. Val og Kronings-Dag, som blev holden sammesteds
i Novembri. Iden Bessrivelfe, som man haver paa samme Heytid,
udi Goldafti Politischen Reichs-Händel/ tresser man hendes Navn
tvende Steder antegnet. )(** Hun forblev engod Tiid derefter der ved
Hoffet. Til Dronning Catherine de Medicis havde hun forud / ved
Skrivelse/ berettet om denne stn Frankfurter Reyse, og undssyldet,
at hun ey havde taget den unge Hertuginde, Claude de France, i
Folge derhen med sig: Hun meente sig at have ey ilde giort, men
havt god Skiel og Aarsage dertil. Aarjagen kand maassee have vceret,
enten at der meentes det hun lavede til Barsel, eller og at hende, som
en Fille de France, sammesteds ey kunde tilfalde faa hoy Rang, iblant
de mange der forsamlede Tydsse Fyrstinder, som man vel ynssede.
Det Brev, som Chriftine derpaa bekom fra Dronningen, dateret tii
Paris den $♦ Decembr. 1562. sinder man heelt indfort af Laboureur,
t Hütts Additions aux Mémoires de Cafielneau, )(*** 0g er derñf N0ks0M at
merke det fortrolige Venssab der var imellem Dronningen og hende.
Laboureur gier og stort deraf/ at Dronningen gav hende i sine Breve
den Titkl, Ma Sœur, og at hun t dette Brev cornmitterede hende en
Sag at forrette, hos Kcryseren og Rigs - Fyrsterne, der var af sirr
Vigtighed og heel delicate. Den betressede de indvortes Uroligheder
i Frankerige, og den Striid, som nu stsrk udbrod imellem Regeringen
og ñuguenotterne. Disse, for hvilke Printz de Condé var Hovedmand,
havde
)
(*
)(**

)(***

Brantôme, Vies des Dames illtiflres, Dife. VIII. art. Up. 49O. ff.
Pag. 73. 0g p. 8».

Toas. s. liv, 4. pag. 47. fe^.
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havde stikket saasom Gesandtvits til Frankfurt den befienbtf Jacob de
Spifame, som tilforne havde vceret en Romerst- Cathslst Bistop tik
Nevers, men nu en ivrig Reformeret. (
)
*
Dennestulde forestille
for Kcryseren og Rigsfyrsterne de Reformeredes Tilstand i Fraàige,
og forklare deres Ustyldighed i det, som Hoffet og samtlige deres
Forfolgere dem paabyrdede. Fornemmeligen, at de langt fta ikke,
som Oproriste og Rebeller, havde grebet MVaaben, men allene tik
at forsvare deres Konges udgivne Breve, Haand og Segl, imod dem,
som med Voldsomhed og Freds-Brydelse fore afsted &c.
Og dette
stulde hand bevise med Dronningens egenhcendige Skrivelser til
Printzen af Condé, hvori hun bad hannem at forsvare Kongens Person
og Myndighed. )(**
Vel havde nu det Franste Hoff giort alle
Anstalter til bemeldte Spifames Handlinger at forspilde, ved fíne
AmbaíTadeurer til Kayseren og til bemeldte Rigs - Dag.
Men til
Sagens desto bedre Befordring strev nu ogsaa Dronningen selv til
Chriftine, helst hun noksom var videndes/ i hvad Añt og Anseelse
hun stod hos Keryseren og Kong Maximilian, samt hos visse Catholste
Fyrster. I dette Bref ” takker hun forst for den meddeelte Kundstab
" om hendes Reyse til Kongen af Böhmens Kroning, samt at hun ey
"har taget den unge Hertuginde, deres Dorter/ med sig paa denne
"Reyse, for de Aarsagers styld/ som hun (Dronningen) ey andet
"kunde finde end gode. Derncrstforhaaberhun, at samme Reyse stal
"blive til stor Nytte end og for Frankeriges Beste.
Og mand er
"forsikret, at naar hun der til Frankfurt er kommen / stal hun for den
"ncer Forbindelse, som er dennem imellem/ og det Venstab hunbcer
"til Dronningen i sier, naarsomhelst der kommer paa Tale om det
"Franste Riges Uroligheder, tage sig denne Materie faaledes an, og
"tale derom paa saadan Maade, som Dronningen vilde giere/ naar
" det gieldte om noget hendes (Hertugindens) Anliggende.
Siden
" fortceller hun hende vidtloftigen, hvorledes Printz de Condé, Kongen
r,af
)
(*

Set Thuan. U&.33. /. 27.

)(** Disse fire Dronningens Skrivelser ft! Printz Je Conde findes ey allene hos bemeldte
Cafielneau, Mkl» ogsaa hos Aubigné i Hiß. Univ, og i mange andre de Tiders Mémoires og
Hifioner.
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” af Navarren, og sitre af det Reformerede Partie have stillet dennem
"an, og at det er dem som ere allene Aarsage til al den Ulyst som steer.
"Item advarer hende/ hvorvidt der bor refleåercé paa de Breve,
"som Spifame vil komme frem med/ til at retfardiggiere Partiets
" Forhold / at det har grebet til Vaaben / ja end og til stdst kaldet de
" Engelste ind i Riget." &c.
At nu Chriftine har ladet sig denne
Commiifion vcere angelegen/ eringen Tvivl pññ/ ty allene for det
omtalteVenstabsSkyld medDronningen,men endogsaa udi Henseende
ti! Religionen, hvorudi hun stedse var scrr ivrig, og en stor Frende af
Lutheraner og Huguenoter. Men hvorvidt HUN Udvirkede i sñMMt
CommiíTion, derom har jeg ingen Underretning fundet: Og at tale
om, hvad det Reformerede Partie i Frankerige, vedLeylighedaf den
Rigs-Dag/ bragte til veye hos nogle-afde Tydste Fyrster, hvorom
kaiid laesis hos Thuanum og andre/ vedkommer ikke min Materie.
Endelige« er og dette vist, at/ ihvormeget hun af Kaeyser Ferdinand
var afholde«, saa stod det dog ey altsammen, hvad hun af denne
Herre begierede, hende til Rede. Derpaa er et Exempel, i det Aar
156z. da hun ikke kunde formaae hannem til, at bevilge hendes Son
Hertug Carl sin Bevilling paa det Regale, som Bistopen af Tul havde
til hannem overdraget. Thi omendstiont Cardinal Granvelle lagde
sig derimellem, stogKcryseren dog hende det plat af, og lagde hende
sine Raisons og Undstyldning klart for Syne, udi et Brev, dat. Wien
1564. den 4. Febr. (*
)
Ligesaa havde og fordum Kceyser Carl v.
i det Aar 1550. vegret hende enBegiering af selvsamme Natur, som
angik den verdslige Hoyhed i Stiftet Verdun.
Fra Frankfurter RigsDag kom hun hiem, Anno 1563. imod
Foraaret, med en Siugdom paa Halsen, der holdte hende lcenge ved
Sengen; Siden lod hende vel nogen Frist; men dog ikke anderledes,
end at Hubert Languet har strevet, )(** det hand fandt hende An.
1564. om Sommeren heel svag, og at man var i den Tanke, det hun
N 2
gik
(*) Samme Brev sindes (Slant les Preuves tfl Calmets Tome III. col,
Vice-Cancelkrroi Matth. Séldii Skrivelse til Granvelle ym det saMMk.
(**) Lib. X. efiJL a<$.

434. f<j. yg derhys

too
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gik med en teerende keder. Desimidlertid havde hun havt den Gloede,
at see fin Familie formeret, og en Sonne« Son paa hendes Arme.
Denne Printz, som siden kom til Regeringen efter sin Herr Fader/
blev fod til Verden An. 1563. den 8- Novembr. Og hans Daab blev
celebreret Aaret derefter midt udi Aprili. Kong Carl IX. i Frankerige
og hans Frue-Moder Dronning Catherine vare begge i egne hoye
Personer reysie tii Nancy, til denne DaabsHoytid. Kongen holdte
selv Printzen over Daaben/ og kaldede ham/ efter sin Får og
Printzens Mor-Fader/ Henrich. Paa Kongen af Spaniens vegne
var stikket fra Flandern hans General, den beromte Grav Peter Ernft
öf'Mansfeld, til at forestillehoydemeldte Konges Person: Den tredie
Faddere var Dronningen af Frankerige. (*
)
Kong Philip havde ey
taget det vel op/ da hannem forst blev notificeret PmrtzensFodsel/
at hand ikke blev budden til at holde ham over Daaben. Hertugen
undstyldte det med den Aarsage, som var den pure Sandhed, at
Dronningen afFrankerige havde alt forud betinget denne Forretning
for Kongen hendes Son, der agtede selv at komme derhen, tillige
med Dronningen. Tiden var tilmed ikke endnu berammet, men fik
at beroe, indtil Kong Carls og hans Frue-Moders ncermere Ordre.
Herpaa begyndte nn Kong Philippus at studere, og lede efter, hvad
dette maatte betyde, at Dronning Catherine udi disse faa urolige Tider/
som her nu vare i Frankerige, vilde just foretage flig en Reyse, og
fore Kongen fra Paris til Nancy. Sligt kunde ikke vcere blot allene
for
(*) Der ere be Híftórící, som sige, at dnfe - Hertuginden Ghríffíne var ogsaa een af
Fadderne til denne sin Sonne-Son. Men dette er kun deres Gielning, eller de have maastee hort
tale derom saaledeö. Der var vist nok ey uden de tre, jeg nu har nmnt, tvende Konger, og een
Dronning. Man finder hos Godefroy i Ceremonial François Tom. 2. pag.
denne Dandis
Ceremonier bestredne.
Og er Stykket ey lcengere, end at jeg for en Curiofitets Skyld kand her
Meddeele det heelt o.z gandste: Ceremonies au Baptesme de Henry fils aisné de Charles 11. Duc de
En ce Baptesme furent Comperes k Roy, & le Comte de Mansfeld pour
Mr. de Montpenfier, <& de Nemours
portoient l’Enfant pour le Roy. Mr. le Prince Dauphin la serviette.
Mr. le Prince de Rochefur-Yon les badins, & P aiguiere. Mr de Vaudemont le ici. Mr.de Aumale le cresmeau. Mr.
le Marquis d’Ëlbeuf le cierge. Mr. de Guile, & le fils de Mr. le Marquis d’Ëlbeuf, portèrent
les bouts du couvertoir de 1 Enfant. Madame la Princefíe, fœur de Monfieur de Lorraine, lena
l’Enfant; Après que Madame la Douairière de Guife, & Madame Dorothée fécondé fceur de
Monsr. de Lorraine P eurent découvert
*
Madame de Vaudemont le démaiUoia apres les
Exortifations,

Lorraine, V An. 2564.

le Roy d’Efpagne: Et Commere la Reyne, mere du Roy.

_
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fok et Barsels ffyld, og at samme ffulde derefter opscertes.
Hand
mànkte, at her laae gandffe vist noget andet ffiult under denne
Reyse. Og hand havde virkeligen ingen Uret. Endelig gik da denne
BarselsHoytid for stg ; Men hvorledes? Med langt stsrre Soiennitet,
Pragt og Kostbarhed, paa det Lsthringffe Hoffes Side, end
Generofitet tf t)e hoye Faddere; Hvormed ingen blev mindre tilfreds/
end vores Chriftine.
Paa Kongen af Spaniens vegne havde
Hertuginden tf Parma Frue Margareta, som nu forde Regimentet i
Nederlandene, leveret eller sendt til Grcrven af Mansfeid cn tog,
som hand ffulde præfentere til Fadder Gave.
Grcevcn havde strap
forestillet hende, at hannem siuntes ikke at denne Ring svarede til den
Reputation tf Magnificent, som hoybemeldte Konge ellers havde og
plkyede afteélere: Men herudi blev dog ingen Forandring giort« Saa
at da Ringen kom frem, haver Chriftine ey kundet bare sig, at give
sin besynderlige Fortrydelse herover tilkiendt/ udi et Brev til een tf
Kong Philips Miniftrer, som sendte Brevet lige til Hertuginden af
Parma. Og hvo seer ikke, at herudi var, paa begge Sider, nogen
Levning af diffe tvende Fruers Concurrence om Statholderffabet
*
hvorom forhen er talt? Snart lige saa ufornoyet blev Chriftine med
det Franffe Hofs Opforsel udi samme Barsel Foerd: Hvilket ey heller
i nogen Maade havde fyldestgiort hvad det burde ; ihvormeget der end
forud var bleven talt om, og bleven lovet af Cardinal de Lorraine
store Ting. P. Calmer haver fundet i Cardinal Granvelleé Papirer,
at hun i al Fortrolighed har skrevet til hannem, que l’arrivée du Roy
à Nancy n’avoir été ni honorable, ni profitable, comme l’avoir fait
efperer le Cardinal de Lorraine. Chriftine Var, hvad Moed, Sinds
Qualiteter og Generofitet angaaer, een af de-storste Princefier i
Verden; og hendes Hierte sad hende langt hoyere, end hendes Lykke
var bleven hende efter hendes Stand og Herkomst.
Jeg flutter, at man vil her giere mig et Spersmaal/ hvad
det ellers var for et Myftere, Dronning Catherine de Medicis havde
under denne Barfel-Reyse, og som Kong Philip n. gjorde sig Umage
for at komme efter. Dette vil jeg da ogstra forklare / omendffiont det
flet intet vedkommer vores ChríftineS Historie, end ikke heller
N 3
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Lothringens ; har og voeret af de Franste felv ignoreret, indtil det blev
ved Laboureur bragt for Dagen, udi hans Additions til Caftelneau.
)
(*
Historien er denne: Dronning Catherine var sier bekymret 0M/
hvorledes man stulde komme uduf disse Religions Uroligheder, og hun
holdtefor, at det aldrig gik got, med mindre man gav de Reformerede
efter i visse Poster. Hun havdeKundstab om, atKcryser Ferdinand,
og end mere hans Son Kong Maximiliane, vare nogenledes af samme
Tanker.
Hendes Forlcrngsel gik nu derhen, at komme disse tvende
Herrer, eller i det mindste den ene af dennem i Tale ; da derved tillige
kunde handles med dennem om ncrrmere Forbindelse, og andet det
Wienste og Franste Hoffes falles Nytte angaaende. Hertil maatte
udfindes en Leylighed, hvorved de kunde komme tilsammen, ja en
saadan, at ikke noget blev forud derom rygtbart.
Saa snart hun
havde da faaet Tidende, om hendes Dotters, den unge Hertugindes
i Lothringen, Nedkomst med enPrintz, befluttede hun dette at vare
den ynsteligste Leylighed, til at faae en Sammenkomst berammet
med disse Herrer, eller med den Romerste Konge i det mindste. Ikke
at hendes Tanker var, at nogen af dennem stulde mode hende til Nancy,
eller komme der at vare Faddere: Hvilket strax havde giort Tingen alt
for aabenbar.
Ney; Det maatte stee saaledes, at Kayseren eller
Kong Maximilian komme af ñg selv og uformerkt udi den Egn af
Tydstland, som var ey vidt fra Lothringen: Og naar hun blev forvisset
om Tiden, naar dette kunde stee, vilde hun derefter lade indrette Tiden
af Printzens Daab til Nancy, og selv med Kongen hendes Son forfoye
sig derhen at vcere Faddere.
Strax derpaa vilde man bestemme en
Dag til Sammenkomst med Kcryseren eller hans Herr Son, saaledes
at hun og de droge hinanden i Mode: Og kunde fligt da ey passere
for andet, end en Hoflighed af begge Hoffer, naarsomhelst de befandtes
ved en Hendelse at vcere komne saa ncer tilsammen i Naboelaget.
Dette Anflag betroede hun i den allerstorste Hemmelighed til den
Franste Ambaffadeur i Wien Bistopen af Rennes, og ved jcevnlige
Breve og Couriers beordrede og formanede ham, jo endeligen at
formaae Kceyseren dertil: Og da hun fornam, Kayserens Helbred ey

(*) Tome r, ft- fag. 33$. til 3¡9. flf dM f-kste Edition,
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at kunde taale saadan Myse, da ingen Fliid at spare, i at faae Kong
Maximilian overtalt. Forst Havde hun bestemmet Tiden til HelligTre-Kongers Dag i Januario : Men da denne blev for kort, satte hun
den immer lcrngere ud, og befalede Biffopen af Rennes at giere
Forstag enten til Februarii eller Martii Maaned: Ja hun vilde end
faae Barrelet opsatt indtil i Aprili, om Ko.ng Maximilian vilde da
indfinde sig paa den omtalte Sted.
Efter alle disse Opsættelser maatte
nu Hoffet til Nancy rette sig / fom dog aldeles var uvidende om bemeldte
Aarsager dertil. Kong Maximilian maae virkelige« ikke have flaget
hende det plat af, men givet hende et stags Haab; eftersom hun end
og udi sit sidste Brev ril Bistopen af Rennes strev, at hun vilde vel
blive i Lothringen i gandste sex Uger/ for at vente paa ham.
Og
man finder, at hun og Kongen ere forbleven der indtil dm 9 Maji.
Hvad det nu egentligen var, der laae hende saa meget paa Hiertet/ at
forhandle i saa stor Hemmelighed med det Wteuste Hoff, det finder
man ligeledes i Brevene til bemeldte Bistop/ og bestod i rrende Poster:
(1) At de protegerende Fyrster i Tydstland maatte forbydes, udi ingen
Maade at bemcenge sig med det Franste Riges Uroligheder, eller tilsende
Huguenoterne, paa disses Ansogning, nogen flags Hiely; (2) At
beraadfl aae om Middeler til at dcrmpe Religions-Stridighederne/ eller
Lem for storsteDelen at ophcrve, saavcl iTydffiandsomiFrankerige;
Hvorved hun da meeute Frankerige at kunde komme til Rolighed. Af
det Tridentin^e Concilio, som nu nyligen var kommet til Ende, havde
man ey det ringeste got at vente; thi derved var Tingen langt mere
bleven fordervet end forbedret. Herfore var nu intet tienliger, end
at Kcryseren og Frankerige maatte foreene sig tilsammen over nogle
visse Artikler i Religionen, som maatte indrsmmes og tilstaaes
Proteftantetne overalt, samt og alle og enhver andre; og saadanne
Artikler Paven endeligen at aftvinges.
)
(*
Heraf var det
fornemmeste,
) Les inftances que ¡’Empereur Ferdinand I. fa i fait faire’par fes Anibafladeurs a ti
(*
Concile de Triente, pour le mariage des Pre tres, & pour la Communion fous les deux efpece»
donnèrent plus de peine au Pape, que tout le refte du Concile.
Bayle Rep. aux. Quefl. d un
Provincial. T. r. p. øo.J. Denne Historie kand man vel henfore til det/ som andre haoebemerket
om Catherine de Medicis hendes Foyeligheb i Beligions-Diksenet ’> Og at hun for sin Person vist

nok
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fornemmeste/ Atterens Sacrament under begge Dele, og ProsterneEgteffab; med nogle andre af mindre Betydning. Hun vidste / og
det var almindeligt aabeubare, atKtryser Ferdinand havde om begge
Dele stcerk infifteret og anholdet ved stne AmbaíTadeurer tit Trident,
og at denne Kceyserens Paastand havde giort Paven fiere graae Haar,
end alle de andre Sager i Concilio, Skulde nu disse Artikler blive
almindeligen bevilgede, haabede Dronning Catherine vist, at den
storste Part af Protestanter i Tydffland og Huguenote i Frankerige
ffulde give sig tilfreds, og Urolighederne derved at kunde dampes.
(3) Vilde hun have det Wienffe Hof overtalt til en narmere
Forbindelse og et fastere Venffab med Frankerige/ end med Spanien:
Og dertil ffulde Grundvolden legges ved et dobbelt Egteffab, nemlig
imellem Kong Carl IX. og Maximiiiani Dotter, og imellem dennes
aldste Son Ertz
*Hertug
Rudolf og den Franske PrinceíTe Margarete.
Disse trende Poster staae navnte i de omtalte hendes Breve til den
Kongelige Franffe AmbaiFadeur i Wien. Men afSammenkomsten
blev der intet. Kayser Ferdinand var svag og vattersottig; Hvoraf
hand og dsde i samme Aar 1564.den25.Mnii: og Maximilianos Dat
saaledes immer forhindret, at det blev hqnnem ikke mueligt at foye
Dronningens Begiering paa denne Tud,
Men
nok havde v«ret fcrrdig til at antage Reformationen, saafremt den- Partie var bleve« sinkest i
Frankerige.
See Mezeray Abrégé Cbronol. Tom. V. p. 72. edit, d' Amftevd. i6$i. in 8. og
Dictionnaire de Bay Je à 1' art. de Soubife (B.) Jeg lader dette staae Ved sitD«rd, 0g tl'Oiï flttUiC,
at denne Dronning havde ulige heller omskiftet sin Religion, end fluppet sit Regiment.
Men at
hendes Hierte var noaensinde got til de Reformerede, er intet omHer paa denne Reyse havde
hun vel ynffct/ med Kceyseren eller Kong Maximiliano at faae et Middel treffet, ti! at bringe denne«
enten i Rolighed, eller i stor Spliid og wenighed tilsammen.
Men da dette flog feyl, drog hun
Aaret derefter med hendes Son Kong Carl lx. til Bayonne, og med Duc d'Alba aftaldc og bcfluttede
de allerfarîigste Raad til at forderve bemeldte Reformerede. P. Daniel i hans Historie, under det
Aar 1565. p. m. 839. vil mene, at der blev intet sårdeles beputtet i denne Sammenkomst til
Bayonne, men at Huguenottree allarmeredes mere derover, too de havde Aarsage til. Hand
citerer allene 8trads, om hvad den Spanske Dronning havde raadet Kong Carl og Dronning
Catherine (ti. Men hvis hand havde flaget efter hos Cabrera, (hvilken Skribent hand og undertiden
har betient fig af,) havde band hos ham fundet disse Ord, Ub. VI. c. 13. p. 3^. A quinze de Junio
entraren en Bayona coi) (olene recibiemento i fie11 as que duraron muchas dias.
Juntaron fie en
e) Gabinete o Cbnfejp privado el Rey i las Reynas, i el Duque deAlva i Don Juan Manrique de
Lara, i. refolvieron el dar a .las cabeças de los Huguenotes una vifpera Siciliana i a los mas
importantes, difponiendo el tiempo las armas.
Heraf man lñrcr, ñt hu« og hendes Soñ

Kongen havde allerede da pññMMtet, hvad de syv Aar derefter, An. i;7L. satte i Berk»
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Men. nu at komme derfra tilbage til vores Materie, da var det
Dsdsfald, soru nu blev ommelder , eet af de sorgeligste for Chriftine,
nemlig at hun mistede Kcryser Ferdinand, den af sin sal. Frue Moders
Sovskinde, som hun, ncrstFrue Maria afUngern, meeft havde elsket
og var elsket af. Men saa var og hans Sen Kcryser Maximilian li.
ikke mindre hende bevaagen, og gav sin Fader ey noget efter i Kierlighed
og Omsorg for hende/ sin saa ncer Slcegt. Dog alligevel var chriftine
ikke hermed fuld » fornoyéd.
Hendes hoye og stolte Mod var ikke
saa meget for Venffab og Kierlighed / som for Mre. Hendes Pasfton,
eller rettere hendes Sinds Siugdom/ var at ville brillere, at ville
regere, at vcere stort anseet i Verden/ ja at passere for at have Influent
i de storste Stater, og at vcrreeen afPillerne/ somEurop-eVklftrro
beroede paa. Hun gav Cardinal Granvelle (*
)
at forstaae, udi et
Bref af Aar 1567. at Kceyseren og Kongen af Spanien kunde sagte
giere hende dette ti! Villie/ selv at becrre hende noget oftere med deres
Skrivelser/ ja at lade hende besege ved deres Gesandter Did efter
anden, til M forskaffe hende n ogen mere Anseelse og Myndighed, end
den hun hafde. )(**
Zeq tvivler dog meget paa/ at hun naaede dette.
Kong Philip var hende visseligen ikke meget til Villie, udi det som var
vel vigtiger og solidere. Hand tog det ey i Betcrnkning, at beskiere
hende en Deel af hendes Lifgeding/ som hun havde i det Milanesiffe,
efter hendes forste Egteskab. bramóme havde hort noget herom, og
skriver derfore saaledes: Depuis, comme j’ay ouy dire, il ne l’a
pas trop bien reconnue, ny bien traitée en fes terres, qui luy eftoient
échues pour Douaire au Duché de Milan, où elle avoit été mariée avec
le Duc Sforce : car, ainiî qu’on m’a dit, il luy en avoit ofté & efcorné
aucunes. Dette famine bevidnes end mere udaf Cardinal Granvelles
Papirer/ hvor det heder udi det mig meddeelte Udtog: ”En 1567.
’’elle fe plaint, qu’on luy ait oté le Château de Tortone, qui lui
” avoit
C) Jeq haver tilforne ikke ««sut hannem med Cardinals-Sife!, fsrendefterà. 1561. Thi
ubi dette Aar er hand fsrst bleven det.
(**) ” En 1567. elle íbuhaitoit, qu,e pour Pauthorifcr, F Empereur & le Roy luy
écriviffent & l’envoyaient vifiter de teins en tenir. Grauvelle T. 11, />♦ 45*.
$2.

0
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"avoir autrefois efté aflignê pour fon Douaire. Grany. T. 2. p. 92^
Den anden hendes Fatter, KayserMaximilian, var hende en bedre
og oprigtiger Ven. Hannem havde hun og at takke for det Partie,
fom blev i Aaret 1567. flnttet imellem hendes aldste Dotter Leá og
Hertug Wilhelm af Bayeren z og fuldfort i Aaret 1568. (*
)
Af
samme Egteffab stammer den nu regerende Chur » Fyrste afBayern
i lige Linie.
Det var denne Princeffe, om hvilken Hubert Languet
havde dette Indfald z (i hans Skrivelse til Ulrich Mordeissm af An.
1559. d. 25. Novembr.) at man giorde vel , hvis man aweidede paa
et Giftermaal for vores Kong Priderieh u. med hende; Hvorved baade
Fiendffabet imellem de tvende Huse kunde hore op, og Danmark
komme igien i Svogerstab med det Osterrigffe Huns.
Den anden
c hriffines Dotter, Princeffe Dorothea, blev kndeligen Anno 1575.
da hun var alt over sine zo. Aar , forlovet med Hertug Erik den yngere
af Brunsvig , )(** og deres Bilager stod derefter til Nancy.
Paa
dette Bilager haver man obferveret tvende Médailler at vare stagne.
)(***
Paa den ene staaer de Ord: ad perpetvam felicis
CONNVBII MEMORIAM. 1575. Og inden t f midt paaPladsen,
det Ord FIDEL Reverfen forestiller det Lothringske Vaaben i otte
Qvartere. Den anden Médaillés forste Side er gandske liig den
forestaaende: Men paa Reverfen ffak, i Steden for Vññbenerne
staae allene de tvende Bogstaver DE i et Chiffre, med Overffcift:
ERIC VS ET DOROTHEA.

Endelige« komme vi nu til Chriffines Borkreyse med alle fra
Lothringen, og til hendes Levnets sidste Did, som hun tilbragte ret
andet Land.
Hertil stal hendes Helbreds Aftagelse og vedholdende
LegomS
) Med hvor ñor Pragt dette Bilagers Hoykib er holdet til Mánche», fand striktes
(*
reraf, at Brudens Moder Enke-Herkugmden chriiimefom dermed 100. Heste, Enke Churfyrstindeu
<rfPfa!tz, Brudens Moster, med 6r. og Brudens Far-Broder, Duede Mcrcæur, med 174. Heste.
Mercar. Gallo-Belg. ad b. •«**

*)
(♦
Calmet Tom. 2. col. 1276. kalder ham uretteligen Emefl. Samme Feyl har jeg
»g mttkrt hos nogle andre Skribentere.

(•**) Calmet, dans /’Explication des Monnayes des Lorrains^ pag. 17.
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Legoms Svagheder have vcrret Aarsage. Virkeligen var dog hendes
Alder ikke saa hoy endnu, som hendes Krér vare aftagne, forme»
Mft Podagra, ®íd)tz og flere Tilftelde. Derfore, udi Aaret 1578.
da hun har vceret 57. Aar gammel, refolv$rede hun at giore en Reyse
til Italien, og gav for, at det var for nogle Lofters ffyld, som hun i sine
Sygdomme havde giort til Loretto og andre hellige Stceder. Bran
tôme legger dette dertil, at hun havde besluttet, med det samme at
retirere sig, og blive boende paa hendes Lifgeding i det Mlanesiffe,
for at betiene sig af de varme Bader der i Landene, for hendes Gicht.
Hun havde alt nogen Did tilforne erholdet afKong Philippo, at Tor
tone, og hvad mere hende af Lifgedinget forholdtes, var blevethen
*
de iglen indrammet og tilbagegivet. Ja det kommer mig for, ligesom
atjeg eeråds har lcest, at hun var engang selv i Spanien hos Kon
gen, og fik da denne Sag i det Rede og afgiort. Men Steeden, hvor
jeg har leest det, kand jeg nu ingenlunde komme ihu, tor og derfore
ey forsikre derom, som noget vist. Men at hun nu i forbemeeldte Aar
drog med alle til Italien, er sikkert. Den bekiendte Jeiuit Horatius
Turfellinus, haver, udi sin Hifioria Lauretana (derer trykt til Mceyntz
1599.) en lang Fortcelning om hendes Reyse til Loretto, og hvorledes
hun sammestoeds blev forunderlige« helbredet. Den er, iblant de andre
mange Fabler og Eventyrer, samme Bog er prydet med, ikke det flet
teste Stykke. Og hvorfore ffulde man ikke ogfaa unde den her et
Stwd? Hand ffriver, at da hun Zar bleven meget til Alders, og
angrede« af en Rorelse, giorde hun det Lofte at reyse til vor
Frue i Loretto.
Den Tud var hun endnu hiemme i Lothrin
gen.
Man Mede hende fore Besværligheden af saadan Reyse,
helst i den Tilstand hun befandt sig. Man foreslog at forskaffe hen
de en Difpenfation fca Paven, og Tilladelse at omskifte dette Lofte
imod andre flags gode Gieminger. Men det var alt forgieves : Hun
vilde i ingen Maade staae derfra.
Hun lod sig da bcrre udi PorteChaife lige fra Nancy til Lorette, havende med sig' et prcrgtigt og me
get stort Folgeffab, bestaaende af mere end 500. Mennisker. Neppe
var hun kommen der til Kirke-Porten, forend hun fandt baade en usi
gelig Glcede i hendes Siel, saa og en fuldkommen Sundhed i hendes
Krop. Hun stod ud afchaifen, og fornam at hun havde faaetalt Styrke
O 2
nok
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nok i hendes Been og Fodder, som hun tilforne ey var god for at bru
ge. Hun provede/ om hun ogsaa kunde gaae noget videre foruden
Hielp. Hun gik, ligesom hun aldrig havde ffadet noget/ Let hele vor
Frues Capeli rundtomkring/ til alle hendes Medfolgeres storste For
undring; der ikke noksom kunde prise og opheye dette Mirakel, som
Gud og Iomftue Maria havde udvirket udi hende. Derpaa gik hun ind
iCapellet, kastede sig ned for vor Frues Altere, med Taare udi sy
nene af Gloede, og med Munden fuld af overflodig inderlig Taksigel
se , Lof og Priis til Gud og vor Frue.
Til et Taknemmeligheds Tegn og en stcedsvarende Amindelse offcede hun strax et stort
Hierte stobt af purt Guld/ med en Krone over, fom hun havde
fort med sig i samme Forscet/ og lod det her ophoenge paa Alteret i en
Guld-Kiå Siden gav hun endnu og offrede en kostelig GuldKicrde, en Krone med Perler, et Armbaand med Juveler / famt
pmgtige Alrer»og Messe Klcrder, afSolvstykke og bordyrede, og ende
lig en stor Sum rede Penge. Paven, som var paa den Tud Grego
rius XIII. spurdte om hendes Didkomst. Hand sendte hende strax fra
Rom et stort Jubilæum, eller et fuldkomment og oversiedigt Af
kald, baade for hende selv/ og hendes hele Folgeffab, at tage Deel udi.
Imidlertid bekom hun sammestcedS en bedrovelig Ddende om den ulyk
kelige Kong Sebaftian af Portugal, der var hendes Sodffindk'Borns
Son, (*)
hans ynkelige Afgang. Hun var ikke feen, til at celebrere
hans Liigbegcengelse paa desprcegtigste, og lod sige jeg veed ikke hvor
mange Tusinde Messer hans Sicr! tilgode/ og det udi samme Kirke til
Loretto, Endelige» besogte hun tvende gange Hospitalet sammesteds,
og uddeelte til hver af de Siuge tvende Du cater i Guld. )(**
Saa(‘) Turfellimis kalder ham feroris ipfins filium, føm et ikke ret. Hand var hendes Ms»
flevS Catharinx Ssnne Ssn, eg tillige hendes Morbroders Kayser Carls Dotker-Ssn.

)(** I Turfellini smukke Latin linder Historien saaledcs, lib. 4. c. r6. Chriftierna,
ieu Chriftina, Danix Rege & Caroli V. Augufti forore genita, eademque Dux Lotharingiæ , faminaextitit virili virtuteeximiaquepietate. Hæcmagno jam natu, quamvis ætate ac paralyfi im«
pedita, voti caufa LaiiretUm venire infHtuit, Nec unquam pafla eft, id fibi votum, fuorum ro
gatu, à Pontifice cum aliis pietatis officiis, commutari ; adeo ardens erat Laure tan æ Virginis vifendx cupido. Leéfica igitur cum Regio pæne comitatu in Italiam Picenumque delata , pergit ire,
quo deftinarat, fatis fidens, ab fe valetudinem B. Mariæ ope recuperari poste. ' Ergo in fanélisfîHix domus aditu non coeleftem modo lætitiam haufit animo, fed pristinam qtioqve recepit corpori»
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êaaledes haver Turfeiiinus fortalt os dette Mirakel / som jeg
hverken haver i Sinde / ey heller agter eengang vcerdt at iurodsige.
Zeg vil kun erindre, at samme Jefmt erlangt fra at have mer saagot
et Rygte for sin Trofasthed og Oprigtighed i £i ft otier, (*
)
som for
sin ovrige Lcrrdom.
Hand taler ellers ikke noget videre om
Hertugindens, vores Chriftineå, Reyse tilbage fra Loretto, Hvilket
jeg her melder med Fliid ; og det fordi P. Calmer, (som ikke haver agtet
PÑÑ denne PaiTage, forend hans gandffe Verk var fterdigtrykt, og
derfore satt et Udtog deraf paa Frantzoff, paa det allersidste Blad
efter Registeret,) hand legger sammesteds disse Ord ril, ved
Slutningen af Turfellini Fortàing: Apres quoy elle revint
heureufement en Lorraine. Men hvor haver ken brave Dtñttd den ne
Underretning fta? og hvoraf veed hand, at hun kom tilbage til
Lothringen? Virkelig troer jeg, at Hand har giertet saaledes til, og
meent, at hun burde, naar hun havde faatt sit Helbred, reyse ttl
hmdes rette Hiem igien.
Men herudi har hand dog giettet feyl.
Brantôme lider jeg herudi langt mere paa, som siger, at hun kom ingen
O 3
Liid
ris fanitatem. Illa membrorum, quibus\capta erat, ufum ac vires extemplo fibi redditas senti
ens, primum praeter morem, fine ullo adminiculo inftitit pedibus, periculum virium fa&ura.
Inde eum res fatis procederet, egreffa, per fe nullo adjutore, facrofan&am Virginis cellam fuis pe
dibus circumiit gratulabunda, ejus familiaribus miraculo attonitis, Deique acDeiparæ donum certatim extollentibus, AtChriilina, quam ea res propius attingebat, obortis gaudio lacrymis, in au»uúiíHmum facellum regreffa, ante coeli Reginam provolvi : nullum Divini beneficii efferendi mo
dum, nullum agendarum gratiarum finem facere, fe fuaque Deo, ac Dei matri dedere. Exinde
ut tanti beneficii monumentum extaret, ingens cor ex auro folido coronatum, quod hunc ad ufum
domo attulerat, ante B. Virginem catella aurea fufpendit. Regia deinceps dona promit, torquem ex
auro egregium, coronam ex unionibus baccisque, monile ex gemmis clarisfimis; ar£ infuper acfacerdotis miniftrorumque folenni cæremonia facrificantium veftes argenteas opere damafceno fane
mirabili: demum regalia munera ingenti pecunia cumulat, Ñec inde ipfa indonata abiit. Grego
rius XIII; Pontifex Jubilæum illi ampliflimum ab Urbe miferat , quod ipfa cum univerfo comitatu,
(in quo erant homines facile quingenti,) rite percepit. Cæterum, læfum donis coeleftibus peéhis
triftis de morte Sebaftiani Lufîtaniæ Regis, (eratisfororis filius,) nuncius turbavit. Verum in tan
to tanaque improvifo vulnere, egregia generofæ piæque fœminæ enituit virtus. A lu&u propin
qui Regis ad opem ejus animæ ferendam verfa, funus illa > quanta maxima potuit pompa, celebrauit : fed ita ut in Æde Lauretana quampluriina pro ea facra facienda curaret. Ad ultimum
Chriftina pietate ardens, Nofocomium Lauretanum bisinvifit
*
binos fingulis ægris nu mos imper
tiens, haud minore liberalitatis laude quam humanitatis,
<e ("
*)
Vid. Matth. Berneggeri Demolitio Idoli Laarefani, cap, X
pa§,
*
Schoockii FaM. Hamelcnf, Part. 2* cap, 2, p, 4;. Jig,

Mari,
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Did mere til Lothringen, men at hun levede og dede i Lombardien»
Herom stunes P. Calmee ey at have havt mindste Kundstab ; I det
mindste melder hand ikke noget Ord derom.
Jeg finder hos de
Brunsvigste Historie-Skrivere, athendeS.Sviger-SsnHertugFrich
haver i samme Aar 1578. vcrret reyst til Italien, med stn Hertuginde,
den Lothringste Princefle, og at de ere sammesteds en lang Tud
forblevne, efter at hand havde kiobt sig etFyrfteligtPalatz i Venedig;
Hvor hand holdte sit Hoff. Jeg er derfore i den Tanke, at hand har
ledsaget sin Frue - Sviger-Moder Enke-Hertuginden fra Lothringen,
til Loretto, og at det deraf er kommet, at hendes Suite var saa meget
anseelig og Folke - riig. Der haves end; ogsaa noget mceldet om den
ne hendes Valfart udi Ludovici Cavitellii Annalibus Cremonenfibus.
Hand striver allene, at hun var Anno 1573. til Loretto, og offrede der til Jomfrue Mariæ Billede store Gaver, for at erlange hen
des forrige Helbred igien. Men om hun var saa ilde og svag, som
Turfellinus foregiver, og om hun strax derpaa blev frist, siger hand
os intet om : meget mindre rorer hand med allerringeste Ord om noget
Mirakel. Derfra, siger hand, kom hun igiennem Ferrara og Man
tua til Cremona, hvilket steedei Novembri, og blev hun i Cremopa med stor Ceremonie imodtagen. (*)
Dette var og Veyen til
hendes Lif-Geding, hvortil horde den Bye 'Fortone. Der holdte hun
hun siden Hoff, og blev der i Landene almindeligen kaldet Madame
de Tortone. Hun blev besogt og opvarter af de ypperste Huse og
Familier der rundt omkring. I sier havde hun fortroligt Venstab
med Ferdinando Gonzaga , Rigs - Fyrste og Herre af Solferino,
og hans Fyrstinde, Martha Tana y Santena, en Spanst varne. Der
om haves noget i B. Aloyfii Gonzagæ, som var bemceldte Ferdinandi
Son,
(e) Cavitellius, ad an. 1578. a Chriítiema n Chriftierni olim Regis Sueiiiæ, Daciæ <fc
” GothiaeL illic expulfi, filia ex Itabella forore Caroli V> olim Imperatoris, & prius nupta Fran«
” cifco Secundo Sfortiæ olim Duci Mediolani , &, co mortuo, Francisco, olim Duci Lotharingiæ,
” die vigefima Novembris acceflit Cremonam , &ibi fummo cum honore fufcepta per illic Magiftra” tus Regios, nobiles & populares, ex ordine Regis Hifpaniæ propinqui fui, & hofpitata in ædibus
’’magnificorum de Trecchis yicus 8. Agathx per dies feptem, illuc appulfa navigio averío flumine
” Patii, ej usque aquis augefeentibusob frequentes pluvias tunc cadentes, ex Mantua, illuc profeéh
” adveniens ex Ferraria, & templo honorabili Laureto in‘Piceno eredi in honorem B. Mariæ Vir” ginis ) ei oblatis donis multi pretii pro recuperanda ipfius priftina valetudine ”e
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Son, hans Levnets Bessrivelse, udgiven af Virgmö~Cepariö^
og flden Mdrykt t Afta Santtorum3 med Conradi Janningi AnMtkrkninger. (*)
Chriitinæ Dotter og Sviger-Sen Hertug Erich
komme og siden igien der i Landet til hende udi Aaret 1583. og
hand dede i ncestfelgende Aar 1584» til Pavía ; hvilket saa vel
af de Brunsvigsse Historier / som af Chytræo, Sleidani Continuatore, Refenio i Kong Friderici IL Historie, 0g MÑNge andre
Kroniker bekiendt er.
Om Dorothea, samme Hertugs Fyrstinde,
staaer vel i adssillige Beger, end ogsaa udi dennem som man haver
til daglig Brug, saasom O/à-rà de Morery, og Hübners
Genealogier, at hun ssal vcrre dvd An. 1587
*
Men hun levede
viffeligen over de 20. Aar lamgere.
Thi Anno 1589
*
tog hun imod
og fuldte fin Broder-Dotter til Italien, som blev gift med GrofiHertugen i Eloremr; Thi der ncrvuer Thuanus hende, som strap
herefter ssal hores.
An. 1594. blev en Artikel, i hendes Faveur,
indfort udi en Tra&at imellem Kong Henrich IV. i Frankmge, og
hendes Broder Hertug Carl; og samme er at finde iblant de
Documenter bag i Calmets tredie Tomo. An. 1608. Var hun endnu
i Live, og tilstede ved hendes Herr Broders Dod-Seng, og siden ved
hans BegravelseDette Mr man gandsse tydelige» i den
Besseivning af samme pnrgtige Liig-Beg«ngelse, der blev udgiven,
est r Sonnens Hertug Henrichs Befalning, ved Secrctereren Claude
de Ruelle, og trykt til Nancy An. 1698. in 8. Derudi staaer ferst:
)(** Le Duc Charles expira le 14. Maji 1608.1' an de son regne 63. &
de fon age 65.deuxjmois 29. jours, prefens Madame la DucheíTe
de Brunswich, fa Sœ:ur, Monfeigneur de Verdun, fon Cou fin &c.
Og siden, )(***
udi Procelïionmd Bessrivelse: Madame de
Vaudemont,
*)
(=
ad d. XXI Jun. pag. 931. Çt'OÏ dette forf«8es cm B. Aloyfio: "lu fermone folen"nefuum obtinebat, ut non nifi de rebus Diuinis differeret; idque tanta verborum fententiarum” que gravitate, ut cum fub id tempus una cum matre Dertonam fefe, ad falutandam Ducem
’’Lotharingiæ, i llu ftri il: mam fæminam, qu.c cum filia fua Duce Brunfvicenfi illae iter habebat
’’ contuliffet, ejus Principis afficias omnes loquendo ftupefaeeret.’’ Janningus beMKlkek / />. 933.

dette at v«re skeet An. 1530.

*'() $«g. c. /.
** p«g. D. 7. s.
)e
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Vaudemont, Madame la Princefíe, & Madame la DucheiTe de
Brunswick étaient vêtues de robbes de deuil, coiffées d’un grand voile
de crefpe &c.
En anden vel saa merkelig, ja endnu rarere
Underretning om hende er/ at hun, efter Hertug Erichs Dod, er
trædet i andet Egtestab , med en Mand ved Navn Marc de Rye,
Marquis de Varambon, Comte de Varax & de la Roche, som blev
af Kong Philip II. giort til Gouverneur i Gelberen og Artois , saa og
til Ridder af det GyldeneLlies. Dette har jeg fundet udi Bldßn des
Armoiries de tous les Chevaliers de la Toifon d’or , par f. B. Maurice, hvor
det paa tvende Steder omtales/ baade udi Hertug Erichs Artikel
pag, 275. saa og udi den bemeldte Marquis de Varambons, pag. 304. (*)
Med hannem havde hun ey heller Bern : og haver hun alligevel beholdt
fremdeles hendes Titel af Fyrstinde af Brunsvig/ eftersom Hendes
sidste Mand var af saa meget ringere Stand.

Af de Bern, som Chtiftineg foromtalte Son/ Hertug Carl
havde, kand man let tænke, at ingen har maattet være hende kierere,
end den Dotter, som var opnævnt efter hende selv, eftersom og den
samme lignede hende meeft i Dyder/ Forstand, og Legoms Skabning.
At samme PrinceíTe haver i sin Ungdom vævet udi det Kongelige
Franste Hoff en lang Did, og er af sin Mor-Moder Dronningen
bleven opdragen, er noget, fømMezeray og flere have antegnet,
ved visse Leyligheder i Kong Henrick) den Tredies Historie. Men hvor
tilig hun er kommen did, kommer jeg ey ihu at have bemerket: Zeg
troer, at det er steet ved den Tiid Enke-Hertuginden, hendes FarModer , fik i Sinde at forlade Lothringen og flytte til Tortone. Men
ihvad end om Tiden kand være, saa er dette vist, at Dronning
Catherine holdte hende siden hos sig, som sin egen Dotter, ja giorde
saa meget af hende, at det blev hende end ogsaa ikke for vel udlagt,
det
(*) Paa det ferste Sted, nemlig om Hertug Erich, staaer: Sa vefue, Dorothée, filte
de François Duc cte Lorraine & Chriftierne de Dannemarcq, fe remaria en fécond lid, avec
Marcq de Rye, Marquis de Varambon - Chevalier de 1’ Ordre, L Gouverneur de la Duché de
Gueldre, qui tretpafla fans hoirs.
Paa det andet, 0M Marc de Rye: Il trespaifa fans lignée,
ayant épousé Dorothée de Lorraine veufue d’Erich Duc de Brunswic, ôc fille de François Duc de
Lorraine & de Bar^ à dé Chriftierne de Dannemarck, Hos Calmei stydks gqndffe Mîetdkrom.
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det en Princcíle ñf Lothringen blrv trsÄeretjust paa samme Fod / som
en Fille de France.^ Dronningen sergede og for hendes Lykke : Hvilket
steede , da Groß Hertugen Frandfcus i. as Florentz dode, og hans
Broder Ferdinandus, efter erholdne Tilladelse af Paven ñt aflegge fin
cardinals-Hat, antraadde Regeringen af Groß Hertugdommet.
Saasom nu det Kongelige Franste Hof var hannem herudi scrrdeles
beforderlig, saa blev med det famme ved Dronning Catherine
forhandler om et Egtestab imellem hannem og den Lothringste Princefle
Chriftine.
Dette steede 1588. hvorom er at lcrse hos Thuanum.
(*)
Siden fortcrller samme Hiftorkus, )(** hvorledes samme
Princefle reyste til Italien , at holde Bilager med fin Brudgom i
Florentz. Hun indfandt sig An. 1589.in Martio tfl Lyon: Der kom
hende i Mode hendes Faster Dorothea, Enke Hertuginde af
Brunsvig/ og fslgede hende siden med. Fra Marfeille er hun med en
talriig Flode af Tofcaniffe/ Pavelige, Genueflste og Maltheflste
Galeyer seglet til Genua. I denne Stad var da hendes gamle FarModer, vores chriftine af Danmark, allerede ankommen, og
havde reyst fra Tortone til Genua, )(***
for at vcere den forfte til at
omfavne sin kiereste Sonne-Dotter paa den Jtalicenste Jord. En
Glcede, hvilken man vel kand ternke at have ikke lider bedet paa dm
Sorrig, som hun havde havt for Dronning Catherine de Medicis
Ded.
Thi samme Dronning var just i dette Aar den 5. Januarii
afgangen, og Bruden var endnu for hende i dyb Sorrig; indtil den
Dag da Groß-Hertugen kom hende imod ved Porta da Prato, hvor
Sorgen blev aflagt, og hand satte hende Kronen paa Hovedet. Dette
steede
) ” Eodem tempore Ferdinandus Medices Cardinalis 5 magnus Etruriæ Dux, de uxore
(*
pducenda & liberis ad firmandum imperium tollendis cogitans, cum in Gallia jam cum Rege &
9> Regina parente de accipienda Chriftierna, Caroli Lotharingiæ Ducis & Claudiæ Regis fororis
’’filia convenait t, ut fe Cardinalis dignitate cum bona Pontificis gratia honorifice "abdicaret,
^ Nicolaum Tornabonum - - - Romam mißt. Thuan. I.
17,

)(** Lib» p4 §. //. øg alt öette MdtA
Novenaire af An. 158?.
.

fortuit fif Pierre Viétar Cayet i Chronol.

)(*** ’’Genuæ Ch riíHemam aviam, Chriítierm H. Regis Danise filian^ ouæ Dertona illuc
î? defcenderat, íalutavit. Thuan. /. c.
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steede den zo. Aprilis-, da hun og nred det prægtigste Indtog blev
indfort i Staden Florentz, og Bryllups Hoyt-dm samme Dag
celebreret. Men ved denne Heytid var dog den gamle Far-Moder
chriftine ey ncrrvcrrende; saasom hendis Alderdom og Svaghed Mod
ikke , at hun kunde folge en saa lang Vey med. (*
)
Formedelst dette
Egtestab er det Mediceiffe Huns blevet forkplantet/ indtil det nu i vore
Tider er uddoet paa Mands-Linien.
Thi at dets gandffe Pofterftet
er afgangen, kand ikke siges; eftersom Enkr Dronningen afSpanien,
EUfabeth af Parma, er udaf det samme: Og hun stammer fra nu
benannte Ferdinand! og Chriftine af Lothringen deres SenneiDotter,
der kom i Egtestab med Odoardo I. Farneiio, Hertug i Pafma, dm
Spanste Dronnings Elisabeths Fak'Fad er.

Vores Chriftine af Danmark var nu ved en temmelig hoy
Alder, og gik ncer imod sine 70. Aar.
Her var ogfaa en gandste
halvsnees Aar passeret, siden hun for Legoms Brest og Svagheds
styld forloed sin Son og Dotter i Lothringen, og retirerede sig i
Italien, der at vente paa sin Afsteeds Time.
Monne hun og med
det samme stulde have forladt Verden? Jeg mener, have allene
bekymret sig om det Evige, og flaget det Forgængelige af Hoveder?
Intet mindre.
Verdens Hoyhed og Herlighed, med Kroner og
Sceptere, laae hende endnu paa Hiertet, og besad dagligcn hendes
Tanker, Sandfer og Indbildninger. Og, hvem siger os og, ar det
bliver saa let en Sag, udi sin Alderdom at Dde sig loes fra et flags
Afguder , som man forhen i al sin Lives Did har offrez til, og som
man kcrnker at veere berettiget til at holde ved, og dertil paa en vis
Maade frem for andre privilegeret ? Med hendes gode Ven Dronning
Catherine de Medicis var hUN endnu i bestandig Corresponden tz: Og
af hende stulde hun ey blive opbygt, til at forsage Verden og dens
Forfængelighed.
Samme Dronning havde i sine sidste Aaringer
udstuderet et Forflag, ti! at beholde den Franste Krone for sic eget
HuuS
)
(*
Cefare Campana Hifior. del Mondo Vol. 2. /. X.
407. Felicementepervennero a
Genova, dove dhianzi era arriva ta la Reina Chriítierna di Dani marca, fuá auch paterna, dacui
fu caramente riceuuta , quantumque per una certa fuá indifpofiticne, e per la giauezza dell’ eta,
non pçteffe accompagnarla 2 Fiçrenza, vid, & P, V, Cayet Chronok Xovenaire T 1589, fol, jjo, a»

___________ Kong Chriftierni II. Dotted_____________ Hg
Huns og sin Affomme: Og da hun ingen Afkom havde feet af alle
sine fire Sonner, hvoraf tvende Konger vare dode barnlose, den
treiie ingen Haab havde til Arving, og Duc d’Anjou doL ugift,
tcentte hun at faae mdsatt Sonnen af Hendes Dotter Claude, den
Lothringffe Printz, til Arving af FrankerigesKrone, og at succedere
Kong Henrich III. Saaledes skulde da Kongen dfNavarren udelukkes,
og de Fran-ffe, udi hendes Tanker, stette deres Legem Salicam tilside.
Om denne hendes chimere findes en heel Deel anmerket og fortalti de
Franske Historier affamme Tider. Laboureur i hans Additions aux Memoires de Cafieineau ev herudi ikke sparsom / men igientager det paa adffillige Står; og, at jeg ffal forbigaae siere, saasom Mémoires de fyi
Ligue, Davila, i hans 9. Bog, Thu anus Hb. toi. (*
)
Mezeray, baade
Hans store Historie, saa ogi Abrégé, da haver P. Daniel allene, vel
sire eller fem gange , rort denne Streng, og givet tilkiende, hvor
meget det laae denne gamle Dronning i Sinde, at faae sin Dotters
Son af Lothringen til Konge r Frankerige, naar Kong Henrich in.
ffulde afgaae. Det er artigt nok at lcese, hvorledes Mezeray fortår og raifonnererom disse Vifions de femme, som hand kalder det.
3 hans store Historie heder det: )(**
La Reine Catherine de Medi
cis, aveuglée de haine contre la Maifon de Bourbon, & d’amour
pour les enfans de là fille, mariée ,au Duc de Lorraine, avoit mis
dans 1’ eiprit de eeluy-ci, que la Couronne de France luy appartenoit: Et déjà elle même avoit taché par avance de mettre fes enfans
en poflefliondes honneurs, qui n’ appartiennent qu’ aux premiers
Princes du fang, traitant la fille de ce Duc comme Fille de France, &
délirant avec paillon que l’on appellât leMarquis de Pont simplement
Monseigneur, qui eft le nom de l’heritier prefomtif de la Couronne.
Og Udi Hans Abrégé' Chronologique de 1? Hifioire de Henry III. UNdtv dkt
Aar I58z. La Reine Mere, qui ne fe foucioit gueres des Loix fonda
mentales de la France, vouloir appeller á la Couronne les enfants de
fa fille & du Duc de Lorraine > elle avoit souvent fondé l’eiprit du
P 2
Roy
(*)

Httiblant bsr og fornemineligc« reg«e- D’Aubignc Hiß, Univ, Tom. HI, livre i.

eba¡>. if. sol. 16o, ey at tal- sm La Popeliniere y. a. m,

(**) Tome j.fag, 8ft, edit, de Paris tiff.
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Roy fur cela , 5c tâché de luyperfuader, que le Sang étoitbien mor
fondu au delà du fîxiême degré, que les Bourbons ne luy étaient plus
parents que d’Adam 6c d’Eve, 5c qu’ il eiloit plus naturel deíaiíTer
la fucceflion à fes neveux qu' à des gens fi éloignez. Il y a apparence,
qu’elle eût reufïï dans fes intentions, fi le Duc de Lorraine 6c fon fils
eussent eu le courage aufii élevé, & autant de grandes qualitez qu?
en avoir le Duc de Susse. Hvñb tñnksr MUÑ ikke üt dette hñk VMet
foren Vederqycegelse for vores chriftine, udi hendes Eenfomhed og
Retraite at blive spiset med denne kostelige Forhaabnmg, det hendes
Ssnne-Sen ssulde komme paa Frankeriges Throne at sidde? Vil
man mene , at hun var uden for dette Anslag, eller i det mindste levede
ubekymret derom, da tager man heel meget ftyl. End mere, man
kiender vores Heroine ikke ret. Hendes Son Hertug Carl biede og
ikke längere, end til Duc d’Anjou, Kong Henrichs yngre Brodér/
var dod, forend hand erklcrrede sig, og sogte at blive Hovedmand
for Liguen, Man haver kun at lcese Thuanum, P. Daniel og flere,
om hvad somi Aarene 1584. 1588' og 1591. foregik. Hand skikkede
og sine Tropper (*
)
til at agere tillige med Liguisserms. Ncrr var
hand
(*)
De som soge herom nogen Underretning i P. Calmets Lothringffr Historie, finde fig
bedragne. Langt fra at faadant er denne lmde Mands ffyld, men det er deres, af hvilke hand har
maatter dependere, og som har faaet hans Werk ü. Revißon, efferat oet var trykt. Disse nave
fundet for got, at udtage af Historien alle de Aar, i hvilke hand om dmne Krig har ffreoet. Wer
ket er herover blevet defect. Og saadan Mangel forekommer i den Anden Tome,, hvor man har
udtaget og cafferet 14. Blade, fra col. i;yl. til 1442 incluí, eg allene der f sieben omkrykt
tvende Blade, tit at conneétere Narrations; Dog saaledes, at sta An. 1570. indtil 1594. ri et
urimeligt Vacuum i den«; smukke Historie. Til Lykke / ak Revlfores kke haar ttSîlkt paa, at for
andre og omtrykk« Registeret uf bemerldtr Tomo; hvilket alt saa kand b«re Vidne om, det Auélof
ikke har forsommer hvad hamdurde, nemlig hvad ham tilkom at be- ette, som en Hiftoricus, j nog
le og tyve Aars Tiid. Jeg har haft den Curiofité, ar bemerke de fieeste St«der ' Registeret, ved
hvilke Tallene af de Sider eilee Columnir, som fattes, findes antegnede, ex gr. Bouillon. Charles in.
Dinteville. Cuite. Hauffonville. Henry III. Henry IV. Henry Marquis de Pont. Jametz Langres..
Lenoncourt. Duc de Mayenne. S. Menehoud. Møntigny. Nancy, Affemblee. Duc de Parme.
S alm. Schelmdre. Stenay. Tremblecourt. Tiirenne. VaiTy. Vezelife. I stede« for alt dette, fomi

disse og ffere Artikler har varret omrort, og hvoraf intet er, font jo uforbigMaelig horer til Hertuz
Carls og den Lothringffr Historie, har man tvunget Manden til at skrive paa det forste vmtrykte
Blad, c»l. 139t. disse Ord t je n’entre point icy dans le detail des guerres civiles & de Religion;
qui partagerent la France& qui y caufcrent tant de defordres à 1' occafion de la Ligue : Ces .cho
ies n entrent point proprement dans mon deifein , & on les trouve amplement traitées dans le».
Histoires de France. Pendant cet intervalle le Duc Charles 111. employa tous fes foins & toute fa po,
litique
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hand og selv ved/ eengang at blive ihielflagen, i samme Krig/ ved den
Fasining Marsal. Ja «di den Campagne af An. 1589. ffikkede hand
endnu et Antal Tropper/ under Anforing af sin Son Henrick, som
den Did kaldtes Marquis de Pont. Tu Aar tilfornk/ nemlig 1587.
som var da Krigen for Alvore blev begyndt/ havde hand (Hertug Carl)
affærdiget en Edelmand Gesandt viis til Rom, ved Navn ve Villiers:
Hand ffulde anholde hos Paven om en Penge Hielp forDàiüerne/
samt formaae Paven til, at hand/ til ald ond Tanke at betage om
Opsætsighed eller Opror mod Kongen/ vilde erklare Kong Henrich in.
selv for Hoved og overste Anforer for eignen, hvis Forsirt allene var
at bekriae og udrydde Kisetterne.
Bemeldte De Villiers havde den
Vanlykke, at hand paa Hiemreysen blev opbragt og fanqen af de
Tydffe Ryttere, der vare nu indkomne i Frankerige, Kongen af
Navarren og Huguenottemc til Hielp. Man examinel’ebe ham / 0g
fik at vide, forsi hvad nu er sagt, og derncrsi at Paven (som var
Sixtus V,) havde ingen Penge vildet give til denne Krig, men
tvertimod formanet Vedkommende til ae holde Fred med deres Naboer/
og ingen Fortrced giere Kongen af Frankerige. Om dette De Villiers
hans Udsigende vare der mange / som tvivlede, at det var rigtigt ; helsi
efterdi man fandt hos hannem et Brev fra dm gamle Fyrstinde
chriftine, Hertugen af Lothringens Moder/ som paa de Tider var
boende udi Torkone i Italien. Samme Skrivelse var i Chiffra, oa
derudi opmuntrede hun sin Son "tit at fare forti hans Krigs"Forehavende; faasom her aldrig forefaldt en ffionnereLeylighed for
"hannem til ar faae Sceptret i Haanden og Kronen paa Hovedet/'
)
(*
P. Daniel, som haver bemerket denne Hcrndelse, saaledes som
P ;
hand
litique à ¿cárter Y herefîe de fes États, <& à les policer par de bonnes Loix et par de fages Regle

ments, Ikke veed jeg hvad sligt ffal hede, at ove saadmr inquifitions Werk imod Hjstoriffe
Boger, til at ffiule og fmdolge de Sandheder, som hver Mand veed. Oa herved
bliver Folk kun meer begierlige ester at soge dem i andre Skrifterx C) Thuani Fortàiiîg herom er ssaledes, UL
/. 9.
ibi captus villenus, qui
Romaeo a Lotharingie Duce miflus revertebatur : Cumque fuper mandåtis fibi datis rogaretur
refpondebat, ad petendam à Pontifice in bellum pecuniam Romam fe profeólum, & ut Regem
fæderis contra Seâarios initi, ad fufpiciones purgandas L tollendam invidiam y funimum ducem
;
*
pronunciare
Pontificem vero ad has petitioner nihil aliud refpondiffe, quàm utpacem cum vicinis
colerent?
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hand har fundet den fortalt i Mémoires de la Ligue, (*
)
forvilder sigret
deri, naar hand siger/ at ommeldte Brev var til Liguiftetneè Hoveder
og Anforere (les chefs de la Ligne,) og at ingen skal kunde size, om
derudi var meent enten de Lothringffe Printzsr, eller Cardinal de
Bourbon» )(**
Men sandellgen / hvis hand havde givet «oyere Agt
derpaa, og desforuden erindret sig/ (hvilket siunes at hand ikke har
giort/) at den felvsamme Historie findes endnu meget klarere beskreven
hos Thuanum, havde hand let fundet/ at Brevet hverken var eller
kunde vcere til nogen anden/ end den regerende Hertug afLothringen.
Ja/ lad vcere at Thuanus aldrig havde sagt oS det/ maatte jeg dog
vel sperge/ hvorfore chriitine skulde bekymre sig faa meget om de
andre/ at hun ffulde ynffe dennem den Franske Krone? Der var jo
imellem hende og de Guifcr aldrig nogen ret Fortrolighed. Og hvor
skulde hun vcere for/ at unde Cardinal de Bourbon den Fordeel/ fom
Dronning Catherine havde alt lange deffineret til fin Dotter-Son og
Chriftineö Sonne«Son ? Man tanke NU/ hvilken Trost det har varet
for vores Heroine i hendes Alderdom / at have faaet saadan Fode for
sine hoye Indbildninger. I Skeden for een Krone, nemlig Danmark/
havde hun nu tvende for hendes Afkom at roe sig ved, nemlig Danmark
og Frankerige tillige.
Men ffulde hun nu ikke for denne/ hvortil
Forhaabningen var saa neer/ have opgivet og staget den forste af
Sindet? Ingenlunde. Hun bestyrkedes end mere i sit Haab og sin
Pretention til Danmark.
Hun lod udi dette selvsamme Aar, som
dette
colerent 1 neque Regi molefti effe pergerent; fe, qui pacem cunáis denunciet ac fu adeat, in belli
ufus pecuniam non habere ; neque vero decere, ut eam in bellum fubininiftret
*
Sic ille referebat,
ab omnibus non utique creditus : nam literæ cum eo captæ à Chriftiana Dana Lotharingi parente,
quæ Dertonæ in Italia commorabatur, notis fugientibus feriptæ; quibus illa filium ad bellum
fufeeptum fortiter perfequendum hortabatur, cujus eum exitum beto animo prxfagiebat, ut de
fceptro dc corona Gallica ipiius capiti imponenda bene fperaret. Itaque is fervatus; decretumqut
fuit, ut ad Navarrum cum literis interceptis mitteretur.
)
(*
Tom. i. pag. 2Zs. h-or dette om Brevet lirses : Mais de Villiers portoit une lettre
fort mal écrite, qu’ il difoitétrede la propre main de 1’ AlteÎfe Lorraine, mere du Duc, contenant
en fubftance ces mots : ° Je fuis très aile, d’entendre Teftat de vos affaires, & fuis d’avis, que
** Vous pallier outre, car jamais ne fe prefenta une plus belle occafion de Vous mettre le feeptre en la
’’main, & la Couronne fur la tefte ”

(•*) k. Daniel dans I' Hißoire de Henry III, png,

edit, d’Aœfterdatn, in 4.

Kong Chriftierni II. Dotter.
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dette nu omtalte foregik, staae den smukke Médaille, som findes ogsaa
her i det Kongelige Cabinet: Paa hvis ene Side staaer Danmarks
og Lothringens Vaabener/ og der omkring hendes Titel:
CHRISTIANA D. G. REGINA DANIÆ. D. L. B. (Chriftiana
af Guds Naade Dronning hl Danmark, Hertuginde hl
Lothringen og Bar.) Paa den anden Side et Altere, eller en Base,
paa hvis ene Side sees de tre Lover/ med Hierker/ og oven paa Alteret
en Kongelig Krone; men ved hver Ende staaer et Allker, betydende
Handels Bestandighed; med
denne
Overstrift:
sedet
ÆTERNVMQVE MANEBIT, (Det sidder fast og stal vedblive
evindelig.) Nederst under staaer Aars -Tallet 1587Man seer/
hvor fast hun havde satt sig udi Sind og Tanker, at vilde vcere
Dronning i Danmark, og at fortplantr denne Pretention paa stn LEt
til evig Tiid. Calmet siger, i Forklaringen paa selvsamme Médaille:
Elle vouloir marquer (par la Bafe & par les deux Ancres) la folidité
de fes pretentions fur ce Royaume, & ià confiance à soutenir fes
pretentions. Hertil horer endnu en besynderlig Omstændighed, som
Brantôme har bemerket: Hand striver, at et Aars-Tiid forend hun
dede, tilkom hende den Tidende, at hun nu virkeligen stuldevaere
Dronning i hendes Fcrderneland, og at Riget her var hende aabet og
hiemfaldet: Hvorpaa hun forandrede stn Titel af Airelle, og lod sig
siden give Ma^stets Titel indtil hendes DoSe-Dag.
"Men, siger
"hand, dette store Navn varede hende ikkun omtrent en sex Maaneders
"Did: Og var alligevel en sierdeles Lykke og 2Ere, som hende
"vederfores for hendes Afsteed fra Verden, at hun kom til at
"bcere det." (*)
Saadan var en Brantomes, saasom en gammel for
dærver Hofmand, hans idée om 2Ere og Lyksalighed her i Verden.
Man har ellers ingen Aarsag at fcrupulere over dette hans Vidnes
byrd,
)
(*
Brantomes Ol d ttt biffci'Elle mourut un an apres avoir fi¡íi les nouvelles., qu’ elle eftoit
Reyne de Danemarc, d’où elle eftoit fortie, & que le Royaume luy eftoit efeheu; de forte, qu’
avant mourir, elle vid changer le nom d’ Altefle > qu
* elle avoir porté fi longtemps en celuy de
Majefté, qui peu T accompagna, à Ravoir, environ fix mois. Encore celuy a efte un honneur & bon
heur avant la mort, de porter ce nom: Et pourtant, à ce que fay ouy dire, elle eftoit refol uë de n’
aller point en ce Royaume , mais ¿fe finir le refte de fes jours en fon Douaire d’Italie à
Tortone,
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byrd , saavidt Hoved-Sagen angaaer. HanS Heroine er vist nok
falden i saadan Svaghed, som hand taler om. Man veed jo at den fol
ger undertiden med Alderdommen, og forsges ved Hicrrnens Svæk
kelse, nemlig atdessdeForhaabninger ogZndbñdmnger, man bestän
digen har omgaaets med, forvandles paa Sidstningen udi Tankerne
til lutter Realitet. Ja, saa har hun og ved samme Tud haft et flags
Fundament hertil, føm var, at hun fik at vide om Kong Friderich
den Andens Død, iAaret izZZ. Men hvoraf vidste hun, at Riget
stod hende aabet,daa ftemt hun vilde resolvere til at komme herind?
Altsammen hendes Drøm og Indbildning. Her i Landene er jeg vis
paa, ar det aldrig kom nogen Sicel t Sinde, at hun da ffulde vcere
Dronning i Danmark. Kong Chriftian iv. som endda var minorennis, vgr bleven udvaldt og hyldet afalle Ståender, paa fierde Aar
forend hans Hr. Faders Afgang. Videre er at agte, at eftersom Hoystforbemeldte Kong Friderich il afgik ved Deden den 4 April. 1588.
som var 2 Aar og 8. fulde Maaneder forend chriftine forlod dette
Timelige, saa maa hun enten have heel stldigen bekommet herom
Kundffab, eller og hendes Majestets-Titel har varet hende noget
længere, end i de sex Maaneder, som Brantôme omtaler. Thi hun er
ikke dod førend i det Aar 1590. den 10, Decembris. )(**
Endnu noget at tilføye, til Slutning, om hendes Persons
Egenffaber, da vidner oftbencevnte Brantôme, som havde kådt hende
af Person, og seet hende ofte baade i Frankerige saa ogi Lothringen,
at med alle hendes Dyder og fortreffelige Sindets Gaver, var hun
den hoymodigste og crrgierigste Dame, man vidste at sige af.
Dronning Catherine de Medicis Øvede sig ret, i at sætte hendes
Stolthed paa Prøver, og pleyede at sige om hende, (som vi tilforne
har hort;) Voila la plus glorieufe femme que je vis jamais’
Dronningen af Skotland besøgte hende engang; Men havde ald fin

Klog)(** Dette bevidner, foruden visse Fransse Skribentere, iniof i« Geneal. Gall, m
sieerr Genealogier. Arrild Hvitftld derimod t Kong Chriftierni II. Historie t>ag.
og Cyprgue
inHifior. Eedes. Slefo. & Holjat. pag.404. tage gandsse fryl, i det desscioe Eßende at vñre bod
An. 1580. hvilket er just i det Aar, hendes veldre Softer, Churfyrstinde« af Pfaltz, Dorothea,
Sobe. Hieren. Henmnges MerhèNdes Kods-Dñg til den lO. VIIbris, og hel>dcsA!dectil67.Agí-:

i besge er haBu-riá
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Klogffñb og Agtsomhkd fornoden/ at Chriftine ey ffuîde tage Ran
gen fra hende. (*
)
Hun var een af de ffionneste Personer i hendes
Tiid,havde et meget yndigt Ansigt/ en hoy og rank Tallle/et Majestcrtiff
Vcrsen, deilige Hcender / og en scerdeles behagelighed i Talen. )(**
Hun talede og strev fcerdigen i fem Sprog/ Frantzoff, Tydff/ Hollandst/ Italicensi og Spansk: Forstod Mufiquen, baabe Vocal, og at
siunge i Partie/ faa og paa alle inftru menter. Dette sidste har jeg
fundet/ med mere/ udi een afLiguifteriué Pièces, der er trykt til Paris
Rar 1589« in 8' med denne Titel: Origine, Genealogie <¿r Demonflration
de cefle excellente & heroique Maiflon de Lorraine,
Guifi en dependente &'c.
Hvor der siges om vores Chriftine : Elle en fon temps a efté l’hon
neur des PrinceíTes de T Europe, tant á raifon de fa parentée, naiifance, facultez, vertus, et l’efprit quafi divin , & fçavoit parler & efcrire, Alternant, Flamant, François, Italien, &Èfpagnol, chanter
en partie, et jouer de tous inftruments muficaux: Aurefte, de corps
l’une des plus belles, laifte, difpofte, grande & droi&e, qui fepou
voir fouhaiter. Man seek/ at denne Skribent )(*** taler om hende paa
den Maadt/ som hun alt kunde have vceret dod og afgangen; hvad
heller
. (*
) Brantôme, p. fn, 40f. Son Altefle de Lorraine eftoit fort glorieufe, et un peu trop prefomptueufe. Je 1’ ay connu quelquesfois à P endroit de la Reyne d’Ecoflelaquelle, eftant Veufue, alla faire un Voyage en Lorraine, où f eftois. Mais, vous euiliez dit, que bien fouvent Sa
dite Altefle vouloir aller d’egal avec la Majefté de la dite Reyne. Mais elle, qui eftoit tres habile
et de grand Coeur ne luy en laifloit pas pafler une, ny aucunement P avancer, encore qu’elle
fuft la douceur mefme; aufli que Monfieurle Cardinal fon Oncle P en avoit bien advertie & inftruite de 1’ humeur de la dite Princefle : Laquelle, nefe pouvant défaire de la dite Gloire P en vou
lut un peu accommoder envers la Rey 11e-Mere, lorsqu’ elles fe virent : mais ce fut à glorieufe,
glorieufe & demy. Caria Reyne-Mere eftoit la plusglorieufe femme du monde, quand il faloit
- - - Toutesfois elle fe portoit modeftement à P endroit de Son Altefle, luy déférant de beau
coup, et l’honnorant, mais, tenant pourtant toujours la Bride en la main, tantoft haute, puis
bafle, de peur qu’ elle ne fégaraft, ou fe débauchait,

( *) Brantôme, pag.4$4,& fuiv, Cette Princefle, à mon gré, a efté une des plus belles
PrinceíTes, et autant accomplie, que j’ay point veu. Elle eftoit de vifage tres-agreable, et eut la
Taille haute, et le Difcours tres-beau Elle avoit fur tout une des belles mains que l’on eut
fçù voir ; aufli l’ai-je veu fort louer à la Reyne-mere, et comparer à la Tienne.

)(*** Hqnd kalder flg Jacques Baron Licentié es Droiéls? sg har dediceret jilt Traéiat
til Duc de Mayenne. Ott deraf
ÑNfovte stññkr pag. 7.
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heller hand ey har vidst andet/ eller og fordi hun ikke var mere i den
store Verden, men havde afsondret sig derfra. At hun har elfftt
Videnffaber, og beviist sig gavmild imod Studerende, finder mgn
ogsaa omtalt. Jblant dennem/ som hun gav aarlig Penfion, skal ogsaa
have vcrret den bekicendte Michel Noftradamus. Dette haver cn Tydfk
Medicus, til Augsburg, ved Navn Hieremias Martius, sagt og skrevet
til hendeselv, i Dedicationen af Noftradami tvende Beget/ som hand
har oversat PÑÑ Tydff og udgivet til Augsburg 1572. (
)
*
Den ferste af
diste Traéiater kV den des Fardemens & des Senteurs, dtN ÑNdkN, des»
Confitures.
Oversetteren har dediceret fît Arbeide til Hertuginden
Chriftine, som hand kalder Gederne Königin zu Dennemurck,
Schweden, und Nordwegen / Hertzogin zn Mäyland,
Lothringen und Bar: Og, efter de mange Berommelser, som
hand tillegger sin Au&ori for hans ugemene Videnffab, faa vel t
Medicin, som i Aftroiogie, striver hand : "So vil mir bewust/ und
" ich durch Derselben Hoffgesindt erfahren hab können, haben ime
"E. F. D.da er noch im Leben war, mit Gnaden zuforderft wol
"gewogen gewesen/ und haben ihn auch järllch mit einer stattlichen
" Schänckung verehret." Men foruden des/ var vores Heroinet Lyst
bksynderligen tl! Jagt, og andre flige Mands Ovelstr.
Hertil var
hun bleven opdragen og tilvant hos hendes Frue Moster Dronning
Maria, der havde sårdeles meget holdt af hende/ som den der var efter
hendes Sind i alle Ting. Hun reed som den beste Cavalier, og havde
en
) Noftradamus havde paa denne Tl'l'd virret ö.Aardod; thi hand afgik 1566. t>. 2. julit
(*
S«rtnok, at denne Mand har hast den Vanlykke, at udaf dem, der have skrevet os Indices hiftoricos & Bibliothecas Medicorum, ssasom LindeninsMercklinus, og stUNtllge deres Copiiftçc
ogEsterfolgere, haver ingen vildet nnde hans Navnet Sted udi deres Fortegnelser; da hand dog varen
promoveret Doétor til Montpellier ; og, iblantandre hank Skrifter, har verteret «n af Galeni Boger paa Frantzoff, og udgivet et Skrift, kaldet Receptes pour entretenir la fanti da Corps. Zkke
seer jeg derfore, hvad Hand har syndet, mere end Rabelais, til at udelukkes. Derimod haver man
em hannem, saa meget behov giores, hos Richelct ,g Mareri.

______________ Kong Chriftiernill. Dotter._____________I2Z

en ugemeen, Grace til Hest siddende : Dette havde hun ogsaa lcrrdtaf
hendes Tante; og af hende ltrrde Dronning Catherine de àdicis det

igien/ (*
)
nemlig at holde sig vel opret paa Hesten, og at ride med
Stigboyler, i Steden for Planchette, som Damerne ellers brugte.
Hun reed ingentid uden de kosteligste Spanske, Tyrkiske og Moriré
Heste / og de ffionneste Gangere, og af saadanne havde hun et got
Antal, de ene skionnere end de andre.
Efter alle flige Vidnesbyrd
og Beskrivninger, kand man vel ikke stge, at det er blot et Poetisk
Flatterie, men visselig en heel Deel Sandhed iblant, hvad den beromte
Poet Pierre de Ronfard haver siunget til hendes Roes, udi efterfolgende
Vers, der forekommer iblant Hans Sonnets divers; )(**

A l' Altefle, Mere du Duc de Lorraine.
Pour celebrer l’honneur de voftre Race,
Noble du fang d’Empereurs & de Rois,
Qui noftre Europe ont mis delfous leurs Loix,
Puis dans le Ciel Demi-Dieux ont leur place:

O 2

Pour

) Brantôme, pag.
(*
Ejle fe tenoit fort bien à cheval, & de fort bonne grace,
& alloit toujours l’eftriew fur l’Arçon, dont elle avoit appris la faconde la Reine Marie fa Tante,
Et j’ay oui dire, que la Reine-Mere l’avoit appris d’elle; car auparavant elle alloit à la planchette?
qui certes ne monftroit la grace, ny le beau gefte, comme P Eftrieu,
Elle vouloir fort en cela
imiter la Reyne fa Tante : & ne montoit jamais que fur des Chevaux d’Efpagne, Turcs, Barbes^
à fort beaux Genets, qui aliaifent bien l’Amble ; ainfi que je luy en ay vu avoir pour un coup
une douzaine de tres beaux , qu’on n’eut fçû dire les uns plus beaux, que les autres.
Cette
Tante l’aimoit fort, & la trouvoit felon fon Humeur, tant pcilir les exercices, qu’elle aimoit#
& des Chasser, & autres, que pour les vertus, qu’elle connoiffoit en Elle.

(**) Oeuvres de Ronfard. Tome s.fag.

de P edit, à Paris 1623. infoL
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Pour celebrer voftre port, voftre grace,
Et voftre AlteiTe, il faudroit que ma voix
Devint airain, & faudroit que mes doigts
Devinssent fer, mon encre eau de Parnasse.

Voulant deferiré ou Voftre honnefteté,
Voftre prudence, ou Voftre Majefté,

Que le Lorrain & le Flaman admire,
Je fuis muet & la voix me defaut,
Car pour louer tant de graces, il faut
Ou bien chanter, ou du tout ne rien dire.

Hvad ellers hendes Dyder ogOpfsrfel er angaaende, da var hun
andcegtig og meget ordentlig i hendes Guds Timeste, barmhierrig og

gotgiorende
(*)
Hendes Rygte var baade udi, og efter hendes
Egteffaber, uden allermindste Flek og Smitte : Og da hun ey tzar uden
24. Aar gammeh den Tiid hende frådede hendes sidstf Herre, Hertugen
af Lothringen, haver hun derefter fremdraget sine 4$ Aars Enke-stand
med den ftorste Roes og Reputation af Dyd, Kydffhed og Afhold fra
ald Vellyst. )(**
Et Vidnesbyrd om hendes Religions-Iver.haver
man
(♦) Ses exercices eftoient tres-beaux, faints & honnettes : à fçavoîr, prier’Dieu, &faire de grandes Aumofnes & charités envers les pauvres, & fur-tout envers les veufves,” Bran,
tome pag, 4999
(**) Brantôme, pag. 498. il faut eftimer grandement cette Princette, Savoir eilefi
belle, & gardé fa viduité jusqu à fon Tombeau, & reveré fi inviolablement & impollument la foy
aux manes de fon mary. Et après, a la page 499. &■ fuiv. Voilà ce que j’ay pu dire fonnnairement
de cette grande Princeffe, & comment Veufue à tres-belle ; elle f eft fagement conduite» 11 eft
B vray,

____________ Kong Chriftiemi IL Dotter«
manudi et Brev/ fom ten

I2Z

9Ítgd » Vice-Canceller Seldius strev

til Cardinal de Granvelle, Anno. 1564. in Majo, fot ñk undskyldt/ det
Kcryseren ikke kunde tilstaae Hertug Carl af Lothringen det anfogte
Regale i Stiftet Tul. Hand siger derudi/ at "der gik et bestandigt
"Rygte, at mrsten hele Lothringen vaklede i Religionen, og at der
"siuutes ligesom Hertugen selv og Hertuginden vare paa Veye attrcr"de til de Reformerede. Men hvad den gamle Hertuginde angik,
"tilstod hand, at man maatte billigen have stor Refpe<a for hendes
" sårdeles Bestandighed.i Religionen, saa vel som for hendes Forstand,
"hvocuci yun overgik andre af hendes Kion, (*
)
Jeg maa end
ikke lydlfi forglemme een Post, endstionk ey af saa stor Betydning,
som er, at imedens hun var endnu iden store Verden, og undertiden
i hele Maaneder tillige ved det Franste Hof, klcrdde hun sig saaledes
til Hendes Fordeel, og fandt selv paa Moder udi Dragt og Coiffu
re, som alle Damerne havde storste Behag udi/ og toge dem op efter
hende; kaldede og flige Manerer i at pynte sig/ à la Lorraine, eller à
1’ imitation de Son Alteffe.
Dette har MÑN ogsññ hos Brantô
me. Og kand samme endnu illuftrereå med en Anrrrcrrkmng, som
p. Montfaucon hargiort udi hans femte Tome de s Antiquités de la Mo
narchie France, nemlig at hunharmaast e vieret den forste, der brag
te indi Frankerige de nu igien udi vore Tider opkomne/ og indtil den
ne Dag ansteligen forbedrede store Skiorter. Thi den ellers almindelige
Q 3
Mode
vray, qu’ on pourra dire, qif elle ávoit eftémarie'e deux fois; la premiere avec le Duc Sforce ; mais
il mourut auflitoff, & ne demeurèrent pas un an mariez enfemble, & elle fut Veufve à Page de
quinze à feize ans : Et puis P Empereur fon Oncle la remaria avec le Duc de Lorraine, pour s’
affermir de plus en plus d’alliance ; mais elle fut veufve aulfien h fleur de fon age, n' ayant pas jouy
de ion beau mariage longues années.
Et celles qui luy refterent - qui furent les plus bei.
les & plus à prifer, à à mettre en befogne, elle les fit & confonima en un retiré & chàfte
veuf vage.

(*) Dette Brev forekommer, paa Latine, iblant 1« Preuves til den tre die Tome gf
Calméis Jijtfire de Lorraine, «ol. M.
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Model hendes Lider, var at bcere dem vel store og udstaaende nederst
imod Zorden, men meget smalle op ad og imod Livet. Montfaucon
forestiller hende udi saadan Dragt, paa den 42. Kobberplade , (*
)
ogsammestceds, saavelsom tilforne, paa den
Plade, andre FrinceiTers Dragt afde samme Tider; hvorudaf man seer Forssietten. Der
efter paa den46. stnder man Marguerite de Lorraine, DucheíTe de
Joyeufe^ (der var den Dotter af Chriftines stdste Herres Broder,
Duc de Mercœur, og en Sester af Kong Henrici ni. Dronning ;)
Denne har stt Skiort af lige façon, som Chriftine. Hermed vil jeg
dog ingenlunde sige, at Chriftine er deraf den forste Opfindersse; da
det var alt tilforne en Spanss Mode. )(**
Forbencevnte lourde BenediÄiner giver ellers , i Texten sammestcrds, os denne Forklaring herPM: Nous ajoutons icy Chriftine de Danemarc. Elle époufaen
1540. François Duc de Lorraine, & mourut 1590. Sonvertugadin eft fort enflé dés la Ceinture, contre la mode de
France de ce temps-là.
)
(*

(*•)

ad

pag.311.

See herom Dictionnaire de Trévoux, paa det Ord Vertugadiu.
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Prove af Danske Ord og Talemaader,
af det Engel-Saxisse Sprog forklarede.
il et Lands Historier og Antiquitæter horer momgcrngeligen
dets Sprogs Kundffab, ey allene for at kunde forftaae de
Skrifttr, som dertil horer/ mm endogsaa til at kunde domme
om dets Folkes og Indbyggeres Herkomst/ eller Vers
Slegtstab med andre Nationer.
Sagen er i sig selv klar, og saa
almrndeligen tilstaaet, at det maatte regnes mig til en Daarltghed/
ja til en ffeyl af den Re(pe& fom jeg er ffyldig tit saa viis og opliust
en Forsamling/ som denne/ hvis jeg foretog mig at bevist den med
end det ringeste Argument. Thi det var jo / som om een vilde komme
frem og holde en lang Tale ont / at man fik at have Glas og Kikkerter/
til at obfervere Stierner med. Saa er og enhver bevidst/ hvorledes
fremmede Nationer / deTycste, de Franste/ de Italiener/ og andre/
have i Proportion, som deres Historier ere bleven opliuste, foreget
den Videnffab om deres Sprogqes Bkffaffenhed: saaledes at naar
man ligner/ hvad end og de lmdeste Mcrnd for et par hundrede Aar
og mere har ffrevet derom, med hvad som nu i vor Tiid er bragt for
Linset/ er derForffiel paa/ som paaNatogDag. OmvoreDanffe
vi! jeg saa meget mindre tale/ som det er mig ikkun maadelig bevidst/
i hvad detmaaemreandre / hvorvidtnogenderiblantkand have bragt
der med vort Tungemaals Efterforffning. Vel veed jeg/ at stden nogle
lmde Jslcendere have/ besynderlig fra D. Oluf WormsTiib af, og
maastee noget tilforne/ fort os paa de Tanker, at det maatte
uftilbarligen vcrre hos dem og i deres gamle Norffe og Jslandffe Vers
og Historier/ vi maatte soge vores allerceldste Dauff, saa er dette
bleven en Theiis og en saa fastsatt Meemng hos de Fleeste/ at man
ikke har bekymret sig om at ga.-e videre.
Haver der end fundet sig
nogle / der har taget dem den Moye/ at eftergrandffe Oprindelsen til
bemeldte Sprog, forstaae til det gamle Norffe, (etter som de Norffe
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og Jslcendere selv kalder det/ Det Danffe Tungemaal,) da er det
steet, med at soge det i Hebraisten, saasom alle Tnngemaals Moder.
Men hvorvit dette har kundet lykkes, og hvad der fornuftten er at
domme om saadant Arbeide/ behoves ikke, tøt jeg denne gang mere
omrorer.
Jeg for min ringe Deel vil ikke negte/ at/ siden jeg aldrig har
kundet troe andet, end jo de tre Nordiste Kongeriger og deres saavidt
adstilte Lande, Provmtzer og Ser, have, endstiont med eet og det
samme Sprog, dog stedse vceret adstilte i Dialerer ; Og at, endstiont
det Jslandste kom i gamle Tider vore Forfcedre meget lettere for/
end det af os nu om Dage forstaaes, saa var dog det Danste Sprog
og det Norste eller Jslandste ingenlunde eet og det famme.
En
Danst og en Jslcrnder eller Norst Mand forstode hinanden i de Dage,
saaledes som nu en Ober-Saxer og en Hollænder. Vi veed, i hvad
Did Are Frode, vi veed, naar Snorre Sturlefon har levet : vi veed
og/ at baade for/ udi og efter de samme Tider have adstillige
Islændere opholdet sig her i Danmark, ved Kongernes Hoffer, og
vundet 2Ere og Dndest med deres Digter : Altfaa haver man forstaaet
hinanden med langt mindre Besværlighed, end nu om Dage. Men
at vi her udi Danmark have derfor havt den famme Mund Art, eller
talt den samme Diaieå, fom Islanderne, folger siet ikke deraf, mere
end at Polst og Russist stulde og derfore vcere eet, fordi begge disse
lader sig til Nod forstaae indbyrdes.
Proven har man ey langt at
lede efter: Den ligger os tilrede i de gamle Skaanste, Scrllandste
og Jydste Lov'Boger: Jblant hvilke Christen Retten, saaledes fom
Hadorph har ladet den trykke , bcrrer Merke af det œibfle Document,
om jeg veed mig at have lcest i Danst. Saa kand man vel og beraube
lg paa en Deel Nomina propria locorum hos Adamum Bremenfem,
)vilke lyder langt ligere efter det som Landene og Åerne endnu kaldes,
end hvad de samme heder i Islanderne deres Skrifter. Ingen mene
sig at vilde sinde nogen Trost i crldere Tider, fom for Exempel i Kong
Regner Lodbrogs Vise, den hand siges at have siunget til Afsteed
udi Orme ^Hullet.
Jeg for min Deel stulde lige saa let kunde troe,
at Prometheus, Hercules og Ajax havde selv digtet de Taler, hvilke
ZEfchylus og Sophocles lkgger Dem i Munden, som at t^nke Kong
Regner
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Regner til dette Poete Spind/ der visseligen er af en 2 à ZOO AarS
yngere Tird, og har havt en artig og flnderig Isländer til Opfindere.

Men imidlertid ere de gamle Jslcendere allerstsrsteZErevcerd,
og vi har Aarsage at prise deres Ihukommelse, for det meget de have
strevet i deres Sprog, og hvad fom deres Efterkommere deraf har
bevaret til vore Tider.
Hermed har de vundet den Roes, at vare,
foruden Historiens Opliusnmg, ogsaa almindelige Sprogmesterefor
den hele Norden.
Mon eftersom siet ingen Jslandst Digt findes,
Ler kand med sikkere Argumenter bevises at verre eeldere, end imod
Enden af det ottende Seculo, og intet er bleven strevet og i Pennen
forfattet i bemeldte Sprog, fsrend det ute Seculum, (jeg taler om
hvad der kand bevises, vist) saa kand let fluttes, hvor fornoyeligt
det waatte vcece, hvis man havde nogen ydermere Efterretning om
vort Sprogs Tilstand i de crldere Tider, nemlig fsrend Islandernes
Digter eller Skrifter tager deres Begyndelse. Men til flig Efterretning
finder man virkelige« en stor Hielp, sterre end mange stulde tanke,
i et Sprog, som hvad Skrifter og Bsger angaaer, haver en temmelig
Tiids Fortrin for det Is landste; jeg mener det gamle Engel-Saxiste.
Hvilket Sprog til deels vore gamle Forfcedre fra Synder-Jylland,
til deels deres Naboer Saxerne, som man stden har kaldet Holster,bragte
over med sig til Britannien, og siden efter, da de havde vedtaget
Christendommen, udbredede det i deres mangfoldige Skrifter. Udaf
disse Skrifter er visselig en utallig Hob gaaen til Grunde, men dog et
got Antal til overs, som af de Engelffe Bibliothek Catalogis
Manufcriptorum endnu kand kiendes. Saa mange ere imidlertid ved
Trykken udkomne, og i alle Folkes Hcrnder, at de staffer en overmaade
Nytte for dem som ville studere med Fliid det Danste Sprog, ikke at
tale om vore Naboer, de Tydste.
Haver nu disse, i særdeleshed
Schilter, Scherz og Wachter, (ey at Meldt 0M Francifco Junio og
Stiernhielm,) med saa stor Arbeide og Flittighed betient sig deraf,
i deres GloíTarüs, til at illufirere en stor Mangfoldighed af Tydste
Ord; hvorfore giore vi Danste da ey det samme; efterdi det gaaer os
visseligen lige saa ncer an, som dcnnem?
R
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Dette er da, hvad jeg har vildet give mig den Frihed at frem«
siette, efteratjeg havde befluttet Denne gang aL fyldestgisremin Pligt,
med en liden Prove af nogle DanffeOcd og TéMaader, fom man
almindelige« enten ikke ret forstaaer, eller ey ve^d at giore Skicel og
Redefor, uden ved Hielp af det Enge! Sux-ffe. De ereftmlede af
en meget storre Hob, liggende tilffaaren og tîlrede i de Excerptis,
som jeg for en Tiidlang haver giort, da jeg igiennemgik de Engel SajctfFc Kongers LoveMickeüi Thefaurum, Spelmans, Somners, Benfons
og Dr. Wilkins GlofTaria, endeel og afde Bibelske Boger, famt af
Bedæ Kirke Historie, hvis Overftkttelse er den store Kong Ælfredé eget
Arbeide. Jeg har med Fliid feet til, at udi ncerverrende min Prove et
ikkes noget stuppen ind, med mit Vidende, somdeTydffe, ogifterdeleshed Waebter har udi stt Arbeide, (i det ringeste har jeg ey tref
fet derpaa ved Eftersogning,) faa at ingen stal kunde sige, at jeg haver
laant det af ham. De Fleeste der iblant finder mand ligeledes Lius og
Oprindelse til hos de Islandske; naar man dog forst haver beviist, at de
res Brug har voeret hos de celdgamle Saxer og Jyder, lcenge forend
de ere komne i noget Islandsk Skrift at staae.

1.
r Spiritus, it. Anima, Vita. ex. gr. mm Gier!
og Aand. Saa lange der er Lrr> og Aande t mig. At Spiritus
og Anima ogsññ i Engel « Saxiske Skrifter kaldes ond, det beviser
Hickefius in Grammat. Anglo-Saxon. & Moeft-Gotfaica, pag. 11 g. saa og at
der hos Skorffe Poeter bruges And og tnd i samme Bemærkelse.
Paa Jslandff heder det vinde, hvoraf et Andas, at doe, at opgive Aan
den: Andlat, mors, animæ amifíio. I det gamle Gothiske, h. e.
in Codice argenteo, er Ahma Spiritus, Ama veifas, dkN Hrlllg Añnd.

2. Aarle, tilig, om Morgen tilig, eller i Dagningen. Det
te Ord maatte vi snart kunde glemme hos os, (saa ubrugeligt er det i
Kiobenhavn) hvis det ikke stod i Bibelen, ex. gr. i Passions-Histo
rien. I Jylland hores det dog hver Dag, hvor der siges, I morgen
Aarle, craftino mane. I Engel-Saxisk er det vocad. A ar, mane;
Item Ærtide, og Æring, diluculum ; \ Artice, (adverbium,) i
Morgen aarle ; Ædeotfat, diluculo, q. d. Morgenliust.
I
Islandske n

af det Engel-Sariffe Sprog forklarede/_______ izi
Jslandsten har vi ligeledes den Radicem
mane, diluculum, prin
cipium diei-, Arla, tilig ; Arla-dags, Tilig pañ Dagen. Og deraf
kommer det Ord Aarvaagen, bemerkende i scrr den, som vogner
op i Dagningen og staaer tilig op; isi. Arvakr, inSpecuio Regalt
Udi Gloflis Lipfianis (nemlig dem, som )uflus Lipfius i den bekieendte Epiftel til Henr. Schottum har meddeelt/) er Adro, diluculo. Em
deligen iEvangeliisGothicislcrfer man Air, i steeden for prius, ante,
pin air this Dagis, meget for Dag; og dertil horer de Tydffes Eher,
Erste.

*3 EdM/ sobrius. Engel-Saxerne har kaldet sobrium <7,dreoh. De have endogsaa brugt den samme metaphora drri, som La
tinerne i Sobrias, fflfl at adverbium Gedrohlice, er prudenter, caute.

4» Erlllhs f negotium. Det samme betyder Erende hos
Zstcenderne! og Eriadislaus, negotio vel fine fuo fruftratus,nub uforret
tet Sag: Araa (verbum) ar bestille etLErinde, negotium expedire,
it. At mergle , umage stg for nogen, intercedere ; ifinni Aman, i
fln Forbon til Gud (citantibus Verelio & Gudmundo Andreæ,) Men
i de eeldere Tider flunks det Ord 2Lrmde at have veeret fignificatu
ftriítiore, og alleneste sagt om Bud, Budskab, eller Sendebuds For
retning, som det lader flg kiende af Ordets Brug. Thi Engel-Sa
xerne har det stcrdse saaledes. Hos dennem er^, Nuntius, et Bud.
Deraf kommer Ærend, Nuntium : Ærend-Boc, en Skrivelse, et Bref.
Ærend-Saca , Legatus ; og sññ heder Apoftolus udi Ælfrici Glosario
pag. 69. hvor jeg mener at Æread-raca, som der staaer i Exemplaret
er en Trykkefeil, pro, Ærend-faca. Ærendian, annuntiare, intercede
re. 3 Cod. argenteo har MÑN ligeledes Airuns, nuncios, Luc. IX. 52.
og Stiernhielm vidner, at i Helstngeland kalder man Kongens Bud,
Konungs-Ara. 3 Dawieíii Léxico Cansbro-Britann, heder Herod, nuncius.
*5
f bruges, som en interjeétio averfandi, deteftandi,
dehortandi tanquam rem turpem ôcerubeiçendam. Man holder for,
at dette Ord, saavelfom flere lnterjeÄionesi Sproggene, erselvgiort,
og at Modre og Ammer haver forst Eaffet det i Brug. Men herimod
*
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kand erindres/at i Engel Saxiste heder ^¿/^probrum,dedecus,en st-m
Gierning. Og at dette er gammel Tydff/ beviser GloiTæ Lipfianæ, hvor
Ogfilfl Efl-vit eï probrum. Ædvitan (verbum Ang!o-Sax.) improperare,
at forekaste een noget flemt; Æ^/W(particip. pair.) irrifus; Ævifcnyjje,
dedecus, impudentia. I en gamme! haandsttevenPostill/ stceven
udi Skaanst Dialeét, midt udi Sec. XV. staaer om Sara Raguels
Dotter i Todicr zde Gap. hvis syv Mcend den onde Aattd havde drcrbt:
Ok then tidh hun crvittes for them, tha jagdhe hun ij since
BMce til vor Herrer &c. □: da hun blev bespottet derfor. Og i det
Svang: da JEsus traadde i Skibet/ staaer/ at hand avite sine
Disciple, at de havde Litlcr Troe. I Evang. pa« Kcere-Sondag :
Hvilken af edher forma rcrtvistiche avitcr mech at hafve giort
nogrcr Srnd? Heraf siges og/ en bidende og avidends
Samvittighed / h. e. fe ipfam aecufans & condemnans.
Item
udi Psalmen.
6. Aved/ betyder i vor Danste Lale/ det samme/ som
urigtig / galen / ikke vel forvaret i Hovedet.
Ex. gr. Hand løbcv
Aved om. Dette er jo gandffe aved og bagvendt. Dr fiteste
mene/ at stige Talemaader ere metaphoriste, og at den egentlige
Bemcerkelft er/ naar Aved siges omKicedebon/ og er da det samme
som vrangt / nemlig naar den urette Side vendes ud.
Thi her i
Staden siger man: Dette er den vrange Side; Men i Jylland:
Dette er Aved - Siden.
Men mount det ikke vcne tverrimoL?
Nemlig / «t Senfus er proprius, naar Ordet Aved bruges om
Mennister/ og translatus, naar det siges omKlñder? Thi ttdiEngelSaxiffen er Aved infanus ; Aveden og Avedden, insaniens; Avedan,
infanire, apoftatare, debacchari.
Det studk / est r al Anseelse 0g
udvortes Rimelighed/ virre af samme Oprindelse/ som det Svmste
Aftvita / og Afwitning / quafi af med sit Vid/ vibløs.
Men
om denne Etymologie til Aved kand dog meget tvivles/ og intet
Studium er i saa Maade mere bedrageligt/ end det Etymologiske.
Thi raar jeg finder i Engel-Saristen / at end ogsaa Verbum fimplex
Wedan, tv infanire, furere, æftuare ; saa maat jeg stuttk / at-r in aved
er iffc particula privativa, mtn intenfiva. OgNñar Avednu saalkdes
har betydet i vort gamle Sprog/ saa siges jo endnu proprié, hand
lKbep
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løber aved om ; og improprie ae translate om Klcrder: Dette er
Aved-Siden; hvilket og mange kalder den gaine Side.
7. Bielde/ er et gammelt Danff Ord, som jeg erindrer
mig at have grüblet paa i mm Ungdom, da jeg fandt i vore PsalmeBoger og Gradualer det Latinske Refponforium , Regnum mundi &
omnem ornatum fecuti, sññledes satt i Danff: Verdens Velde/ med
sit Beide, haver jeg forsMaaet med à Nu ffulde jeg meget tvivle
paa, at Beide betyder Ornatum, (feil, quia Bold eft pulcher,
ornatus,) men at det allene er parret til Velde for Rimers Skyld;
siden jeg yarlcrrdt/ñt i Engel Saxiff er 5^,audacia-, Beata, audax; Beaidtice, audaáeri item at Ordet var hos de celd gamle Gother, i selvsamme
Bearcrrkelfe: og at een af deres Kongellge Stammer havde deraf sit
Navn. Thi saaledes siger Jornandes om Alarico c. 29. Baltharum ex
genere origo mirifica, qui dudum eb audaciam virtutis Baltha, i, e. audax
nomen inter fetos acceperat. I Rabani Mauri Glofts er Fiducia fortolket
paldi, (thi denne GloiTator har meeft allevegne P. for B.) paiduhho,
fiducialiter. 3 Rhythmo deS. Annone v.817 .vaL niman ni folti gebaiding
at ingen ffulde torde vove, eller fordriste sig. I de Svenffe Lov-Boger
Baildr, elatus, potens. Og dertil horer viffeligm vores gamle Ord
Balde, som og lkke ilde passer sig til Verden og hendes Hoffart.
8. En Blegne har maaffee i sin Mste Bemerkelse vaeret en
PestByld.
Thi jeg finder Biegene i Engel-Saxiffen, med den
Interpretation, Anthrax; ^Blacan, nigrefeere. Siden kommer ogsaa
Blegene før / fim pliciter pro puftula; hvilket heder ellers Blade, paa
Islandsk Bladra ; Item, paa EngelSaxiff bu» og àà, vitiligo;
nemlig tfblacian, albefeerej pallefcere; bUce, pallor: paa Danff
Bleg.

*9 Bllh er paa Islandsk Blidur; og Blida er benevolentia^
blandities; Bit dmali, affabilitas. Paa Danff sige vi Mild og Blid.
3 Engd'S ,krff er Bleade og Blide, lætus ; Blidelice, lætd hilariter;
Blidnyfe exultado, gaudium ; Elfan, gaudere.
Z Evangeliis
Gothicis betyder Bieitb$s barmhjertig, og Gabieithian, ar forbarme sig
R z
over
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over. Luc. 6, V. Z6. VAirthnd bleithjandans, fua fue jah Atta izvara
bieiths iß. Hos Wachter har jeg ikke kundet finde Blid, da det alligevel
er et saa gammelt Tydsk Ord; og Bliden findes ofte hos Otfndum,
pro gaudere, laetari; it. Blid, hilaris; Blid«, gaudium; Bildliche
lonan, rigelige« belonnk / compenfare largiter.

io. Bonde; Dette Ord tages og forstaaes paa "adskillige
Maader. Thi i.) erbet Colonus, rufticus, og heder i Engel'Sarisk
Buend, fom particip. adt. af Buan, feu Bugan, colere ; Buenda-leas,
incultus.
2.) Er og i Engel' Saxisken Bonda eller Band», maritus;
hvoraf i bemeldte Sprog, saavelsom hos os i Dansken, haves
Husbonde: Abraham var Saras Husbonde. Zblant KongLnud
den Stores Love fiaaer §. 70. ” Vbicunque maritus habitaverit
" absque lite & absque controvertía, habitet quoque uxor ejus absque
” lite.” Dette heder i Engelfken: Th<er fe Bonda fet uncryd and vnbecreafod,
fitte ther Wif &c. Og i den Latmffe Oversttttelse , som Lrornpton i
sin Krontke har indfort/ lyder samme Ord saaledes : vki Bonda manferit
fine compellatione & querela, maneat uxor ejus.
Dette hñk 0g VLkret
beholden saaledes her i vore Lande, i en lang Tiid, snart til bet
xvide Seculum. Thi ubi et Brev eller Testamente , giort af Frue
Ingeborg Holgers Dotter Zes Giordtzens Efterleverske Anno 1497.
staaer: jor mm øitfbs Bestand else, og nun knere Bonde,
B-rn og Foraldre. &c.
Item, i et Svensk Brev, af Frue
Mcrretha Claus Dotter, de Anno 1451. kalder hun sin Dotters
Mand : tftinDotters Bonde. Saaledes ogfaa i ben Norske Lov,
her og ber, ex. gr. Arve Balkens Cap. 13. &c. 3.) Er Bonde
enhver Paterfamilias i Landet, saasom naar der staaer: Bonden er
Boens varge. Og almindeligen i Lovens Artikler : Tager nogen
Bondens Hest, &oe &c.
Og i saa Maade skriver Christen
Ostersen retteligen: "Ved det.Ord Bonde kand forstaaes i
"Almindelighed, efter Lovene, cujuscunque ordinis homo, som udi
" Landet boer, og nyder Landets Beskcermelse, samt derimod er pligtig
"at staae til rette efter Loven."
Det i den Skaanske Lov Bog saa
ofte forekommende Tvlter Etl) Vdolbondä, verterer Andréas
Sunonis , Bondonum duodecim juramentum. Af Ü)ostgiötiha LagheN

citerer
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citerer Loccenius dette Î Biftop ffol BondeOun warn; h, e.
en tkrlig Dannemands Sen, Herremands eller andens.
Og
Ennignup, føm/ efter Suenonis Aggonis Beretning/ forestod
Danmarkes Rige/ i den ferste Kong Knuds Minorennitet, siges af
bemeldte Hiftorico at have vcrret en Bond» siaiandenßs,
Mere om
dette Ord er vel ufornedent.
li. Bord/ som bor regnes iblant de allerarldste Ord/ baade
i og uden for Danmark/ efterdi det end ogsaahaves idet Cambriste
og Aremoriffe Sprog / har og ligeledes vcrre Engel Saxist, og bety
det alt det samme in DialeitoAnglo-Saxonum, som endnu hos os i
Dansk. Thi I. er det MenfaOgderaf siger Spelmannus, at de Bon
der , som laae til Kongens / eller en anden Herres Bord / kaldtes Bordarn ; og at faadant et Gods kaldtes Bordland ; ligesom det ogsaa i Nor
ge y'ddt Bordhold / hvilket Jens Bicrlke forklarer i sit indice Termi
norum juris. Du Cange, og ve nye Fordedrere af hans ciojfario, ci
tere’ en Merngde paffages af gamle Skrifter og Documenter til de
Ord Borda, Bordi, Bordarii, Borderia, Bordagium &c. søm sittNks døg
ikke alle at kunde vedkomme den Originem & fignificatum af Menfa. II.
er Bord'/ aller,s tabella; en Ficel, Dcele .Hvoraf kommer Bord-ivaca, pa
ries,laquear. Bordiode, fervitium quibusdam ufufraétuariis impofitum,
quo afferes vel tabulas feétiies de iylva in curtem Domini deferre te
nerentur; à vet. Saxonico Borde, tabula, affer, & lode, onus, farcina.
Saaledes striver Sornnerus i sit Glojfario ad X. Anglican<e hiftoriœ Scripfores. Til denne Bemcrrkelse horer ogsaa SklbsBorde, og de Talemaader, at gane om Borde/ verre fra Borde, have inden
Borde med sig. Item det i Franste og Engelste medii ævi fcriptoribus forekommende Ord
domus, ædes, tugurium; unde eti
am Bordile & Bordellum, føM først b: tyddk tugurium, øg sidtN locum
minus honeftum, fom bekiendt et
*.
I Cod. argenteo er øgfaa Baurd,
affer, tabula; øgFotubaurd, Fødstammel/ et Bret til atstrtteFødder
ne paa. HL Heder Bord i Engel-Saxist, faavelføm i Danst og Tydst/
margo, extremitas : Om hvilken Signification kñnd ltrfes høs Wäch
tern m ; øg end videre i Du Ganges Gloffario novæ edit.
Der
til hører øg nøgle nyk Engelste Ord, Border, (nom. fubft.) øg
Border, (verbum,) Bordering, Borderer, &c. Til Modena i Italien
kaldes
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kaldes visse Bielker i deres Huus-Bygning Bordéale: hvilket Muratorius
i sit Catalogo Fac um Italicarum
*
(som siñLér bag t hñNs Antiquitatum medii
Ævt Tom» 2da) beretter saakedes/ under det Ord Bruiio : " Mutienfes ad’’ huc vocabulum retinent Bordónale, quo denotant Trabes, quibus do” morum teda, tum fuperiora, tum interiora fuftentantur. A Bord
” efformatum Bordone ; inde Bordonale. "
12. Dey, og Deyner. Begge Ort finder man i EngelSaxisten: Hvor Dah heder Majfa farinacea: Thavian* depferc: Og
Thœman, madefacere. Udi de Glofîs Florentinis, solli Eccard h Lk Ud
givet bag i sin Frankiste Historie, findes, Pafta
* Teig: Fermentum,
Theißno.
13» At Dolle, eller, som vi nu om Dage striver, atd-lge,
celare, occultare, blevi gamle Dage strevet at dyllte/ og occultatio
kaldtes Dyl: som erfares af de gamle Lov Boger, hvor samme Ord
meget oste kommer fore.
Ligesom det ogsaa strives i Zslandstm,.
bylta / hvoraf er participium paff, buldr, paa Danst dult, og
fordult. Til dette Verbum og dets Cognata og Derivata finde en
god Deel gandste overeensftemmende i EngebSaxisten, saaledes at de
ere af een og samme Rood. DigUan
*
occultere ; Dygie
*
Dyhie, Dig
* it. Diglice
ie
*
occultus ; Deohl«. idem Diol»
*
arcana ¿ Digel-tvriter * Secretarius ; Digelnejfe
*
occultatio ; Bedigelan, abfeondere ; Fordilgian*
delere, obruere, 0g fiere. Sññ heder ogsaa Dilgian, delere ; Hvil
ket kommer overeens med den Bemærkning/ som Verbum Dyiie haver
i vore celdste Love/naar der staaer : Om nogen sigtes for nogen flig Gierning, hand bederre Mark/eller Dylie med TylterEed; it. hand
Dylie med Jern / eller med Narfnd. Thi da er Dyiie
*
inficiari & dif
fiteri faétum, vel crimine fe purgare. Jeg har fundet, at i det gamle
Cambriste heder Diléu (verbum trifyl labum) og diehvi
*
delere , loco
movere. Det Tydste verbum 7Ugen er og udentvi! dertil horende.
14. At Drcebe, hvoraf Drab og Drabsmand kommer,
strives med?, i den Skaanste Lov-Bog / ligesom iJslandst, hvor
man ogsaa haver Drap og Drapsmadur. Iblant Odins Navne i Edda er
Drepstvarpur, lethaliter feriens eller jaciens. Hickefius anforer, af
Paraphrafte
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Paraphrafte Bíblico Anglo-Sax, et EpeMpel PÑÑ Drepe i bemeldte
Sprog/ nemlig det Gornpollturn Death-drepe, violenta mors, occifio.
15. Eggtk , tilsty nder. Ligeledesi EngelSaxist erEggian,
concitare.
Og i Islandst er Eggia, det selvsamme, nemlig af^r,
acies i som heder i det Cambrige Sprog

16. Em, vapor : bliver i Jylland udtalt , fornyr. Idet
gamle Engel-Sax. heder det Ædm, og ædmian, er exæftuare.
Rimeligen har det fås Oprindelse med det Grcekiste
og
I Islandst er det Ebne og Eimur. Skk Eddæ P. 2. in Ellds-Heite.
*
17
Ettle^Mg, er et Norst Vocabulum, og bemcrrker een
som er antagen i Sons Sted og liust i Kuld og Kisn, fíiíus adoptivusf
Saa at naar der staaer hos Plautum (in Pcenulo'') Demarcho ipfe fuit
adoptaticius, heder det i god Norst , Hand» var Demarchi Ettleding.
Maatte vi ikke gierne ynste os saadanne Ord, til at forbedre vort
Sprog med, hvilket ey formaner at exprimere denne Ting, uden
med en vitloftig Phrafe? At og de Norste haver Verbum dertil, at
Ettlede, adoptare, forstaaer sig selv. Der haves i den Norste Lov,
(jeg mener den gamle,) et heelt Capitel, hvorledes man etledes til
Arv, (Arve Valkens Cap. 8.) det begynder saaledes: En Mand
maae vel etlede hvem haw got siunes, og giøve den til sin
Arving &c. Atter: Etledrng stal tage al den Arv, som kand
tilfalde den, som hannem etledet haver, til evig Did. Le.
Til sidst: Linse stal man sin Etleding hver tiende Aar, til saa
lcrnge at hand tager Arven, efter den hannem etledet. Saa
ere og alle samme Ord udi Islandsten, som kand sees (ikke i Gudmundi
Andrere elltk Verelii Lexicis, MM) t dm Islandske Nucleo Latinitatis
paa Adoptare og dets Derivatis. Æt er i Engel-Saxisten domus, hiem:
Men i gammel Danst og Norst, Genus, Stirps-, hvoraf er det
Jslandste Ættar-tala, genealogía. I den Norste Lov har man deraf
Etleg : Odels Balckens Cap. i. Først kaldes den Jord Odels Jord,
som har ligger under eet Etleg i 30. Vintere, eller längere.
S
Den
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Den maae ingen Lov føge fra den Et, fom den i saa lang
Hcrvd haver havt. Saa findes og Ette Green i samme Nerste
Lov , pro peculiari ftirpis alicujus ramo f, ftemmate : sññfom deres
Kongelige Hoyheder, KronPrintzen oghansGcmahlmde, ere afeen
Ett, men af tvende Ette-Grene.
Ligefaa hos de Svenste EtteO-vistar; Ette-Balken, Ettlinger, confangvinei -, Etting,
generatio, af Ktten generare. Altsammen af det gamle Ætta, og
Attin, pater, i Evangg. Gothicis Atta. Ett har Vi endelige« beholdet
i vores Danst, indtil denne Dag, og siunger i vorePsalmer: Vier'
din Arv og 2Ltt.
Hvi har vi da ikke ogsaa giort derivata deraf,
fom de Norste og Svenste?

18. Faae, pauci, er et meget gammelt Ord, og haves i en
hver gammel Dialeét af Tydsten.
Cod. Argenteus Matth. IX.
Høstener stor, men Arbeikerne faae; der beder det fivai, og mange
stere Steder. Nogle mene, atderaf stulde komme fattig, fattugr,
c^\, foiv-athugr „ som gatter eller haver lidet. I Tatiani Harmonia:
Den Vey er trang, og der ere faae, fom finde den: ln ti fohe fintthie
then findent.
I Engkl Sax. Fea 0g Fealva, ligeledes Matth. VII. 14.
Featva find the thone Weg finden. Compar. fiara, pauciores, Danice,
færre. Feanejje, paucitas. I Islandsk er far , paucus ; fara vetrtf
frefur, poft paucos annos, fññk VMtkks Fl ist. Deraf kommet Oßfdd
føye, saasom en føye Tiid ; Hvilket heder i Engel - Sax ist fcatid,
modicum temporis. Dette Maae jeg endnu tillñgge, at med detOrd
faae haver man i gamle Dage have adskillige rer beqvemme Compofita,
som NU stetere forglemte og ubrugelige/ ex. gr. faakundig, imperitus,
1. parum gnarus ; faany tte og faany ttig ; faafang &c. fanytte ere
alle M«n, i hvilke ey er Guds Vüsdom, staar deri en gammel
gejstlig Bog. it. fanytte 2Lre, og fafange 2Lre, som vi nu kalder
forfcengelig 2Ere. Faavidzstoe/ Dumhed/ Uvittighed, af Vid,
(feil, i den samme Forma som Elsto, Gñlsto &c.)
19. Falle , eller rettere Fcelge, er Hml- Randen, eller
Buen omkring Egerne i Hjulet.
Den kaldtes ligedan hos es for
1300. Aar siden, saasom og mange andre af strge daglige Ting- i
Huusholdntng
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Huusholdninq og Landbrug. I Engel < Saxiffe Boger heder
f. Felga, Canthus.
Og det heder endnu i Engklff Felleiv eller Felly,
Ligesom i Hollandsk / hos Kilian, Raed-relge. In Gloffis Florentinis,
(hos Eccard pag. 986.) Occas, Felgam. Og siden efter p. 987 r Gamites
vel Canti, Felga circa rotas.
H Gloffis Pezii, Kelga.
Thi dtt tt 0g
Tydsk, og staaer j Luthe ri Bibel. I Jylland pronuncerer Bonderne
det FM. Navet paa Hiulkt, som vi kalder det, heder ligelede-i
Ælfrici Glosario Anglo Sax. Naivethe ; 0g t Gloffis Florentinis stañett
Modiolus (rotæ) Naba.

20. Feig/ i e. fato fuo appropinquans, mortis Candidatus,
Dette bruges endnu hos os, saa og ofte i vore gamle Skrifter, ex. gr.
Hand ster udrilat vcrre ferg, o: Dån staaer malet i hans Ansigt.
Den Mand er feig/ o: Hand staaer snart en Ulykke eller Doven
for. Z HoÜÑNdst ligeledes, og hoS Kilianhar maN, Een veegh Menfch,
homo morti proximus, mortis indicia præferens. Dkt stttdes ogsññ i
de celdste Jslcendske Boger, Volufpa og deslige: Fe¿g«r er y dar vußry
morti vicinus eft dux vefter. I Engel Saxisk heder det F»ges hvilket
man dog ikke tresser hos Somnerum eUct hos Lenton ; MenÑicKeftus
in Grammat. Anglo-Sax, hevistt det Mtd stere end Lkt Exempel (if dt
gamle Skribenrere.
2i. Ferff, er pur gammel Saxisk, og det samme, som
novus, nye. Unde fersk émøv, fersk Fisk &c.
De Tydske,
Franske og Italiener have vel ogsaa det samme Ord, men per
Metathefin fristh, fraîche, frefo. SüñdñNNe transpofitiones komme
ofte for i de Ord med r, saasom Grces, i Engel Sax. G¿rs; Dristig,
dirhßig See. Kilian i Vocabulario giver tilkiende, at Ferfch er ogsaa
brugelig i det Never Tydffe.
Vi have i vor Danske Lov den
Terminum, ferske Gierninger, ex. gr. Tager man Tyv paa ferske
Gierninger.
D tte stod saaledeS tilforne t Birke-Retten, og i
Kong Friderici ldi Haand Fñstning.
Men om samme Phraíis
haves ogsaa i de celdre Lo v Boger, kommer jeg ikke ihn. Mig stuneS
at i den Sted staaer: Stiel nogen, og vorder Hand tagen ved.
Imidlertid er ingen Tvivl om> at jo Talemaaden er af de heel gamle.
S 2
De
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De Engelske have iblant deres crldste Terminos juridicos nogle ligedam
ne, og af samme Origine, saasom Frifia foraa, i. e. vis nupera, re
center illata ; som Spelmann det fortolker. Cowel og Giles Jacob
have nsyere forklaret samme Ord, saavclsom e&Frefh Diffiifm, freßßit, og flere.
22. Den ftyerste, pro, -en Smukkeste, Len Skionneste, saa
*
somi det Vers af en gammel Vise: 2Lxen erdetfyerst Treer Sko
ven. Er en Superlativus af det gamle Saplste og Engkiste Pofitiva
ßger, pulcher, comptus : som heder paa DanssZflandst/^,unde verbum, fegra, at pryde, exornare > i Engel-Sap. gefœgerian.
Unfæger, A. Sax. er deformis, larvatus. Flere er uforneden at op
regne. Fagrind, er i gammel DanskSubftantivum afßgr, pulchri
tudo, saasom Aniita fagrinf fadei venuftas. Afhaver ogsaa Kong
Harald Hårfager fit Navn; og den Islandske Codex Ms. Fagrskinna,
som T orfæus saa ofte citerer. Hertil horer og Fagarne(fe I Tatiani Har
monia Fvang.
2Z. En Siflere kalder mand den, fom er ustadig i Ord og
Gierning, ncrsten det samme som en Qvaklere. Og at der er et gam
melt Ord, viser det Engel-Sax. Ficol, inconftans, verfipellis : Hvor
af ogsaa er i Let nye Engelff FicUe, inconftans; og Ficklenefs, inconftantia. Hos de Tydffe saasom i Henifehii Thefauro, og Kilians Voca
bulario) har man verbumfickelen, ferire, leviter virgis percutere.
Ficken, fricare? 0gFickfaken, agitare, unde tickfaker, ardelio, ho
pe maaffee ogsaa derhen.

24. At fnyse, et gemeent og brugeligt verbum, baade i Bi
belen og i -aglig Tale, have visse iblant vore studeerte Folk vildet
hente fra
og m Jeg lader det gierne staae, ar visse Ord i Grcrkiff og i Danff, kand foren tu til tre Tusinde Aar tilbage, have havt
en rilfcelles Oprindelse. Mm herom kand gives & yltghed til at tale en
anden gang. Hos Engel-Saxerne haves fnæftan, flatus, Fnofa og
Fneofung, fterautatio, a verbo Fneofan ; hvilke MÑN klender Ñt VLkre
ncer beflegtedemeb v. Fnyfe.
25. At forlofte, er at fuldbyrde, udrette tilfulde. Er hos
'

v

.
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o« for saa lang tiib siden kommen af Brug og forflidt, at man har
forarget sig over,at blev saa lcenge staaende i een afvoreDanste Psalmen
Den signede Dag er os beteed, nemlig ,; Det timbe hand vel
forliste: Indtil man omsider paa eengang udmunstrede det, i den
Revifion som blev holden over Dr. Kingós Psalme Bog. Peder Syv
i sine Bettenkninger (pag. 79.) siger, at det bemcerker det samme,
som at formane, og at det findes tit i de gamle Boaer. Ja, vi
har dette, saavelsom flere Ord, tilftelles medHollandsten: Og hos
Kilian ftaaer : ’* Ferkeßen, parem fumptibus ferendis eife, perficere,
" parachever quelque chofe. " Simplex er det tkldgñMle Tydste Leiften,
og EngebSarisie Laftan, perfeverare, praeftare, peragere. Leftend,
executor. Udi en afKong Ælfreds Love staaer, "Si quis adjuramen”tum coaélusfuerit, quod tendat ad proditionem Domini, veladin” juila aliqua auxilia, tunc reétius eft hoc ementiri, quam imple
re.” Der heder implere, gekftan. Ligesom udi den 1ranfaâion imel
lem Kong Ludwig og Kong Carolum Calvum, til MeÇ, An. 842. oba
Karl thea Eid, then er finemo Bruodher Ludhutvighe ftvor, geleiftit; 3: DkksSM
Carl holder og fuldbyrder den Erd, som hand svor sin Broder Lud
wig. Ergo er Foàsie ogsaa t Danst, at fuldbyrde, fuldkomme.
Z gamle Danste Breve findes og: At forleste Leyen rebeligen til
retteDbe: o: berate, præftare locationem, 1. pretium conduétionis. Saalede s i Bisp Mogenfes Fundation paa de Boder i Odense af
An. 1477. Videre kñNd lcrsts 0M dette Ordi Schilrers, saa -g Wach
ters Gloffariis.

26. Fornoon sg Efternoon, pro Fornnbdag og
Eftermrbbag, horer man i Vendernes hver Dags Tale i
Wenosyffel, ligesom man horer dem hver Dag ncevne i Engelland.
Men ikke kand jeg mindes, at have i mit Fcederneland hort MiddagsTiden at kaldes Noon, saaledes som hos de Engelste og Neder Tydste,
(hvoraf hos Kilian og andre haves Fettr-Noon og Nae Noon.) Idet
nye Engelst er det og blevet saa gemeent, at bruge Noon i Steden
for Middag eller midt paa Dagen, at man ogsaa har transfereret
samme Ord til Midnatten, ex. gr.
Natten er avanceret til sin
tToon, (te her Neon ft) HvSrpañ stager et Exempel i Boyers
S 3
Dictionnaire.
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Dictionnaire. Og Kiüanus figeV/ ût Noonftonden et hora meridiant, ab XI.
usque ad primam. Men virkelig har saadan Bemcrrkelft indsneget sig i
Ordet ved Misbrug og U erfarenhed, og bleven bestyrket ved Tidens
Lcengde: som det og er gaaen med flere.
Thi fra Begyndelsen har
det ikke kundet betyde Middag, eller den Did fra Klokken uve til Eet.
Non er i stn forste Bemcerkelse hora nona, det er, (efter Romernes og
fleres Maade at regne paa,) hos os Klokken z. om Eftermiddag:
Hvilket aldrig flaaer ftyl.
Men hvorledes er det da kommen til at
hede Middag? Jegsvarer, dertil har Spise-Tiden vmet Aarsag.
Den var, som bekiendt er, hos de Romere Klokk.z. om Eftermiddagen;
hvilken Time de kaldte Nonam,- at forftaae om deres Prandio,
De
har formodentlig efterladt denne Skik, tillige med Ordet, hos
Engellcenderne; Og siden har Munkene holdet begge Dele ved lige.
Thi end ogsaa fra de crldste Kirke Fcrdres Tider, vardet en Regel hos
de Gejstlige, ikke at spise forend Klokken 3. efter Middag, i. e.hora
nona. Athanaf. libro de Virginit. Jejuna totum annum, nifialiter cogat
necesitas, hora vero nona, cum jam in hymnis ¿r precibus perfeveraveris,
fume panes tuos cum oleribus conÇperfis oleo. Derfor siger Cardinal Bona
{Divina pfalmodit cap. 9. §. z. hvor Hand har en smuk og lcecd Dissertation
om den Materie,) Extra quadragefimam prtcipit Eccleßa, ne ante horam
nonam manducemus.
Siden efter, da S, Benediéti Regel blev giort,
blev derudi forordnet, at om Sommeren, fra Paaffe indtil Idus
Septembres maatte Munkene spise hora fexta, det er, om Middagen
Klokken 12. Men ab Idibus Septembr.usque ad Caput Quadragefimæ,
ffulde de spises hora nona, det er vores Kl. z. Eftermiddag, in
Jpuadragefima vero usque ad Pafha ad vefperam demum reficiant. Imidlertid
blev dog om Sommeren, foruden den ordinaire Middags Spiisning
(hora 6. eller Klokken 12.) forundt Munkene i bemeldte Regula, endnu
cn Refeétion, for Torst og Vansmcratning ; Og denne RekeLion blev
kaldet Biberes Nonales-. Item, hvor Ol var brugelig, Cerevifia nonalis.
Herom kand lcesks hvad Goldaftus har annoterer i sine Alamannicis#
ad Ekkehardi monachi cap. 9, & cap. XI. Dog sindes hos Du Cange
en bedre og fuldstcendiger Artikel om dette Biberes,- hvilket bestod ikke
allene i Drikke, saasom Ordet lyder; men ogsaa i Brod og Suul; som
erfares , af denne loco Ordinis officii Benedit.
Intrantes in Refeiïorio
accipiant
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accipiant fingidos Biberes & panem, & quicquid eis appofitum fuerit.
Stem, af Cap. 39. ReguU S. Bened. føm fait begî)ui)er : Sufficere credimus
ad refeflionem cottidianam, tam Sexta, quant Nona, omnibus menfis coda duo
Pulmentaria. Men dette maae vcrre nok om Munkene. Og at andre
Folk, i de Lande, hvor Romerne havde efterladt saadan Skik,
ligeledes have holdet den ved lige en lang Did (nemlig at spise Kl. 3.
om Eftermiddag) siunes rimeligt.
Men da de fineste Leigfolk siden
fanit for got, at anticipere Tiden / og fviiste imellem Kl. Elleve og
Eet, er Ordet ogsaa dleven transfererer til den Did, saa at MiddagsStunden er dleven kaldet Noon. Saadan Betydning stal dog aldrig
besindes / at dette Ord har havt i Engel Saxernes Did: Og det er
gandffe rigtigt hvad Somnerus striver: " NON erat hora diei nona,
" which was at three of the Clock Afternoon. Non-mete, refe&io, prandium:
” Vnde, cum pofterioribus feculis Noon pro meridie ufurparetur,
" Noonmete idem fuit , quod hodie DinnerA Herpaa kand sig fremføre
et lige Exempel, udaf et Ord, som er saa almindeligt i Jylland,
som noget i Verden.
Der kalder Venderne deres Middags-Mad
Undem, eller Znden.
Hvad er dette for et Ord? Det heder Í
Engel -Sapst Fudern, 8c eft Tempus, antemeridianum , hora diei
'veterum tertia, nofra nona. UMf kN Libro Vet. Medicinali MS. giver
Somner bi r ønt deNNk Locum t Sele drincan on threo Tida: On Fudern.
On Middag. Ou Non. i, e. Potandum detur ad tria tempora, hora nona
matutina, meridie, & hora 3. pomeridiana. Og ändern-mete, it.
Fudern-gereord, forklarer hand (Somnerus) Jentaculum , merenda.
Men Ælfricus, der nasien er 700. Aar altere end Somner, haveri
sit Glojfario, pag. 67.
Fudern - gereord, prandium ; Æfen-gereord,
Cœna; Non-Mete, merenda. Ja endnu i denne Dag kalder gemeen
Mand i Ndrd-Engelland Formiddagen Yeender, etter Fonders saasom
John Ray bevidner in the Collection of English Words not generally ufed&c.
pag. 55.
Og der have vi vore Jydste Bonders Undem.
Thi,
omendstiont denne Spiisning er nu hoS de-mem forlagt til Klokk.ir.
eller 12. saa har den dog beholdet famme Navn, som da den gaves
dennem Kl. 9. U i den Sted bekommet de samme mine LandsmcrnS
et Jentaculum, omtrent Kl. 9. eller 10. som de kalder ^ornoons
Mrldmad; Og den Mad, de siden faaer, imellem Mden og
Nadveré,
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Nadvere, omtrent lKlokken z. à 4. kalde de Esternoons Mellem
Mad : Men i Norge har denne Navn af Noons Maaltrd, som
anrncerkes i Christen Zenssens Norske Vocabulario, pag. 23. Denne
sidste Mellem Mad er de gamle Latiners Merenda, fíe diffa, quia
dabatur operariis ære merentibus, siger Scaliger.
Z det gamle
Léxico, s0M er Latino - Gallicum, 0g kñldts Catholicon Parvum:
Merenda, le Manger de l'Heure de None. Oß ñf kN Poeta medii ævi,
citeret as Du Cange in V. Biberes: Tertia prandere pofiulat, ut folitum
eß, Vefeitur ac nona Merenda mejfor in hora.
Af hvilket MÑN ydermere
leerer / det Mefíbres i de Tider singe deres Prandium hora tertiabit er
Kl. 9' om Formiddagen, som kaldtes hos Saxerne Vndern ; Ogderfore
har de Zydste Bonder indtil denne Daa betzoldet Navnet af samme
Time til deres Prandium.
Til Slutning / hvorledes Dagen var
jnddeelt hos Engel - Saxerne sinder man i de Gioffis, som staaer bag i
Ælfrici GloiTario pag. 75. Den bestaaer af 8. Dele: Vthentid var
matutinum eller antelucanum (det allertiligste om Morgenen / naar
Hanen galer;) Prim, af Prima Cantione, vores Kl. 6.
Vndern»
hora tertia, vores Kl. 9; Middag/ hora 6. vores Kl. 12.
Non,
Vores Kl. 3.
Ofernon, PÑÑ Latin Suprema, Vores Kl. 6.
Æfen,
vefperum, vores Kl. 8.
Bed-Tld, ferum, Kl. 10.
Derfra
differere^ dog noget lidet bemeldte Engel Sårers OEciurn Diurnum
eller Horæ Canonicæ, som man sinder i Ælfrici Epifcopi Canonibus ad
Wulfinum, pag. 131. edit. Lombardi: hV0k dk opregNtv saaltdes: Vthfang,
Cantus antelucanus (hvoraf er vores Ottefang, á vet. vocab. Vht, som
heder paa Norsk Ote i) Primfang, Cantus matutinus ; Vnderfang, Cantus
tertianus > Middagfang, Cantus meridianus ; Nonfang, Cantus nonalis;
Æfenfang, Cantus vefpertinus; Nihtfang, Cantus noéturnus. Hos os
kaldtes de selvsamme 7. Tider, saalcrnge som Pavedommet varede,
bestandige« med disse Navne: Ottesang, prim§ Tertz-Gang,
Sext, Noën, 2lftensang, og Natsang.
Saa at til Under-Gang
og Middag-Gang havde vi faaet Latinffe Navne, i sieden for
Engelste eller Danste. Heraf udi en gammel Evangelii Bog streven
lcrnge for Reformationen, har jeg fundet om Arbejderne i
Vingaarden Timerne saaledes exprimerede: Hand ntgik om TcryTime,
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Time/ og fan nogrcr standar fastenge &c.
Hand utgrk om
Sext «Time og Noons Time , og grorde fammledh : Hand
ntgrk og om Astenfangcr Time &c. Om Bondens Seyer-Verk
i Norge, som stal bestaae af uve Parter, maae jeg henvise til
forbensvnte Christen Zenssensvånarium, fom er trykt iKiobenh.
An, 1646. in 0&. ubi v. pag. 23. 24. feq.
27. Forvtden / cunofus, den somfpsrger om mange Ting,
som vil vide" alt hvad ham intet kommer ved : Een som alting st-der,
(fic Focabular. Lat. Dan, impreiT. Paris. 15IO.) Imod hvilket Vitium
Plutarchus har strevet det smukke Skrift, de vitanda Curioßtate. Der
er ingen Tviil om, ar jo Forviden er de Tydstes furwitzig og de
Hollandstes veurAvittigh. Men hvorledes kand dette verre, og hvad
Bestaffenhed mon det have, at Navnet, der ester ald Anseelse betyder
at sporge og vide om Ting forud, og i kraft affin Compofition med
für, figter ikke ti! det ncrrvcerende, mm til det tilkommende at rand
sage, kand dog allene bemcrrke, ved nogle Hundrede Aars Brug, curiofum rerum præfentium, velpræteritarum percunétatorem, nun
quam vero futurarum? Er det maastee, fordi det forst har verret brugt
om Aftrologis og andre Spaamcrnd? Saadan er Wächtern Mening,
den jeg af hans lmde ciojpmo vil fremfare med hans egne Ord:
■’ FurwitZ, vi compofitionis â für & u>à, eñ prßcientia futuri >
”& aliquando fuit in honore, cum adhuc divinationes <3c auguria om" nium animosfafcinarent. Somnerus in Diétion.Angl. Sax. forwitig,
" præfcius;/ôrw/g«^,præfcientia; Forvitigean, ratiocinari. Poftea,frau”de Sacerdotum dete&a, quod Chriftianæ religionis ope faétum, coepit
" vituperari,3c de intempeßivafciendi cupiditate(etiamfi üijvoce nullum cu" piditatis veftigium fit,) ufurpari. Hinc vulgo dicitur de iis, qui vel ali" ena, Le ad fe non fpeâantia, vel feitu inutilia foire defiderant. " Jeg
er afen gandste anden Mening, og tor vel fige og paastaae, at Wachter
ikke har eftertankt Sagen neye nok. Hvilket jeg saa meget mere un
drer paa, som hand selv sammestceds, nast for ved de nu oplaste Ord, ha
ver anforttrende Beviser, af det allercrldste Tydst, man haver, der
burde have vrist ham Ordets rette Oprindelse og Betydning. Bevi
serne ere visse: I. ex Gloilis Pezii, Curiofus, viritviz. II, ex Gloflis BoxT
horniij
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hornii, Firivicikem. IH. ex Ocfrido ! Ziu fint thle javo Wizi Tbesfii
*
lib firwwizzi ? d: Cur funt veftri fenfus harum rerum adeo curiofi? MkN
det finnes at Wachter havde denne gang glemt , hvad for en stor
Forskiel der var i det aldgamle Tydffe imellem de tvende Particulas
fir oQftr. Og derudi bestaaer hans og fieres Vildfarelse. Havde
hand givet agt paa denne Difference, og de gUNdffe adskilte Significatus
i bemeldte particulis, var handlet kommen paa Sporet, og ey havt
fornodenat opdigtede« Translationem ab auguriis, som vi nu have
hort. Thi at nogen vilde tcenke, det de TyLffk for 1000. eller 8 à 900.
Aar fiden,havde faaledes confunderet deres fir og for, som de nyere fi»
Len har giort med vor og fur , hand tcenker urigtig. Fora, for og vor,
har feorfim & extra compofitionem stedse i det gamle Tydfi bkty»
itt ante, præ, og pro, ligesom Lktgiorendnu. Og In Compofitione tog
Let altid den Vocal a eller e efter fig/ saasom forefagan, forewijfa &c, som
herefter ffal mcrldes videre. Men Fir haver langt fra ikke den Bemerkning: Og samme particula finies skrevet adskillige«/ nemlig/r, vir,
fer og ver. Seorfim & extra compofitionem haver det tvende Hoved«
Bemcrkelser: Dct betyder (1) remotionem, fi. procul, fra eller langt
borte fra, og (2) amplificationem, fin. late, vior og brebt. Dertil ho
rerda ogsaa detgamlezTy'fie verro, det nye Tydsk feme, Nederlandste
«verre 0g «varre, det gamle Danfie og NorLffe fiær,filtra Qftfiærn, fiermar,
longius,/-^, longiffimé, Angel Saxernes /E, og det nye Engelske
far. Ja deraf er og det gamle Frankiffe>»- vems; det Norffe/^,
removere, elongare, og mange dcfiîg?fiere. Men naar den samme
particula fir eller vir. componeres mei verbis, er dm de T ydskes endnu
i saa maade bekiendte og brugelige partie. Per, og haver nu den ene
nu den anden af forbemeldte 2de Hoved; B mcrrkning^r. Schilter in
Glojfario figer pag, }oz. "Fir in compofitis, idem quod Fer, ver: et eft
" particula
" Hand figer paa et andet ftceb, (pag w.) " ver,
Vir, particula interdum intenfiva, interdum contraria. Intenfiva in
” Vergichten. confiteri &c. Deftruétiva in Verfingen, denegare, Verwün
schen, maledicere, & pluribus. ” ©agen et/ naar ien tï intenfiva, da
fiateS til dens Signification/^, vidt og bredt; N' en deftruttiva, til procul,
Unat fra, bort afVeyen. Og paa begge Significatus har man io Cx«
emplee i Mængde: Til imenfivum horer Vergeuden/ i gammel Tydff
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firguldan-, verspreche«/ promittere, og verheisse«; Verwahren/ og
utallige dejlige. De gamle Lremer og Frisér kaldte et vift flags af deres
Koer, Fehr-Melk, 0gLeibnitz in Specim. Glojfarii Chaucici siger, ñtdeter
quafi Firnen-MiIch i die noch Milch haben im andern Jahr, obste gleich
nicht gekalbet. Til figníficatum defiruUivum horer endnu vel saa mange,
om ey stere verba : Firbiuden, Isi. faurbiudan, er verbieten, feil, at byde
fra, byde ey at komme ncer. Firkoufien, verkauffen, paa Svenst/å-i,,
quafi kisbe bort, fra stg. Fridan, perdere, verthun/0g i vore gamle Lov
boger, at forgøre/ forvlrke , qu. procul à fe facere, stille stg ved.
Firdiion, exscindere,vertilgen. />/F^,vergehet,preterir, qu. gaaer bort/
ñf sinne. Firlazan, relinquere, verlassen, qu. ferne von sig lassen; is).
firiiata, og ligeledes/âà, foragtet. Nemlig i alle disse Lompofitis og
deres lige seer man atfir hensigter til sin fignificatum remotionis, procul:
Ligesom
firfiweran, pejerare, firfpurnon, aberrare, gaae langt ud af
Sporene,die Spur verlieren. Kort sagt alle verba med firmer eller w
have flet ingen Samfund , hvad deres prapofition angaaer, med fur
ante, eller med VOV/ pro & præ : Og intet Ord, af dem, der haver i det
celdste Tydst ticmt componeret med vir, fir eller ver, som nu er sagt/kand
nu have nogen anden end een af forbencevnte tvende Bemcrrkninger,
omendstiontde nyere Tydste havde ti gange forvendt og omftobt dette
fir til fur og Vor. Den dybsindige Claubergius haver i sin Arte Ety
mologica Teutonum noyé randsñget og igicnnemgaaet alle de Ord, som
findes componerede med Ver, og derved udgrandstet og aftieelt bemeld
te particulam til 12. speciales fignificatus. Nññr MUN NU vil prove
dem ret/ stal man fornemme, at de alle hver og een svare til den gamle
præpofition fir, og kand saaledes alle 12 reduceres til de 2. forbencrvnte generales fignificatus, nemlig at betyde enten intenßve, longe & late,
eller definitive, procul & remoté. Som nu Vocalerne meget omstif
tes i Sproggene og forandres, scerdeles in compofitione, saa er i sie
den for fir og ver undertiden bleven satt for, i selvsamme signification,
ex. gr. iden celdgamle Abrenundatione Diaboli, som er fra Sec. VIII. Forfachiftu Diabole? Ec forfacho Diabole. MtNUMUkligt Vardkt, ñt dette
for kunde confunderes med den anden præpofition, der bemerrkede
pro eller ame, eftersom denne stedse og beständigen havde en vocalem
T 2
efter
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efter fig/*
eller <?, og hedde saa ikke for, men fora ellerfon, ex. gr. forafagan,
prædicere; forafegin, prophets; forefiht, Providentia Divina ; forege
fan, præefle-, foretvisfa, præfeire; Og paa saîNMê Msadk i Engel Sspiffen, hvoraf Wachter har anfert forewittig &c. Da man nu siden
i de nyere Tider afkappede den Vocal, og i stån fot fore^ijfa, ffref
fortviffa, har Confu fionen indsneget sig, og de Tydffe Philologi bleven
felv forvildede i Ordenes Herkomst og Bemcerkeher. Men saa lidet som
Prafetas og Curiofus er ut og det sammei Latin, ja saa lidet som vor«
wissend og fnrwltzlg er eet i Tydff nu om Dage, saa lidet har og
disse tu sidste bemcrrket eet og det sammei gamle Tider, enten lan
guria vare i 2Ere, eller siden de komme i Foragt. Thi aldrig har få
witzig betydet den som vil vide Ting forud, ellersorend hand bor; Og
vil man end sige, at det samme sindes undertiden ffrrvetigode Skrifter
forwitzig/ da negtes og ingenlunde dette ; Thi for er da det samme/ fom
fir, ver og feor : Hvis det var ante Og ffulde bttybt tempus præcedens,
maatte det abfoluté hede forewitzig; ikke forwirzig. I Somneri
Diccionario har Wachter, som vi fer horde- fundet forewlNg / præfcius, (ingenlunde curiofus,) men hvis hand havde fl.get tilbage en
5. á 6. Blade forved, kunde hand ogsaa have fundet hvad curiofas^
de hos Engel-Saxerne, nemlig feorteitgeorn, og feo tvitgearnes, curiofitas, nemlig à feorivitan, procul remota feire, & georn, iludiofus,
attentus, fedulus (det Tydffe og Dsnffe gierne ) Paa Zflandff er
forvitnt, curiofitas, Og forveitgiands, hos Verelium. Ikke forevitni
eller Foreneitgiands. Man kunde sperge hvi da ikke Mrwitz var
kommen til ar hede i Hey Tydff Verwitz, da de andre fir olm faa
*
ledes omstobte? Men derom maae sporges ufus tyrannus, der har
ffasset os de mange Excipe i hvert et Svrogs Crarnmatica. Fiirtvitx,
feer man det allerede ffrevet i Winsbekta Paranefi adfiliam §. 37. Der
Farlvitz, machet Kranken mut. Men fligt er ikke ak undre paa, da fy alle«
ne den Auétor, saa og k. Tyrois Parænefis, men end og den hele store
Mcrngde af de andre Tydffe Poeter af Seculis Xli. og Xili. som
Goldaftus i sine notis har excerperet, bruge den Maade, at ffrive
ûÿunSatum i stceden for f vel 1000. stceder, saasom og articulum fæ^
mininum die, ffrive de fast overalt da, dü bereit, dü Strafe &c. Og
fra de Tider, og deres Skrivemaade er det ogsaakommen, at man siger
og
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og striver endnu i Tydsten für und fur, it. hmführo, i fremtiden,
der aldeles ereaf>, longe & late, og ingenlunde af fur, ante, cum
contrarium plané iignificent. Og saa er det og med Fürwitz. Ja
hvo vil negte eller tvile paa, at jo vocales lirteræ immer forvandles
og forandres i Sprogenes Dialerer, og af
faaledes bleven nu
fer, nu für, nu for/ jaendogsaa/^? Bemærkelsen er det allene, som
det giår om/ og vi nu omtaler; den kand aldrig forandres/ i
hvad for Omstiftelser Vocalerne end bekommer. For Epempel: I
Rabani Mauri Glofis heder Anathema Farhuazzan (pag. 952. b. edit.
Eccardi) ; MM i Glofis Florentinis heder det Furwazzin; Ogadje&ivum
deraf heder dog in Glofis Theotifcis Ebneri, (ligeledes hos Eccardum
pag. 1003.) Firwazeno, og firvñzenu, profanus. Spaten har lukket Viic»
wltz plat ude af fit Léxico, og i dets stad satt wrrrwltz, som stal
l)tå?ars veteratoria, á wirren, turbare, implicare. Henifchii Arti
kel til Furwitzer riig og fortresselig: Den haver forst alle Erempler
ñf Lutheri Bibel, saa og wende verba, fürwitzen og verfürwitzeü,
lNkd Exempler, og derforuden nreere end en Sttkks aamle Tydste
Ordsproge til bemeldte Ord; hvoraf ikkun et miste forekommer udi
Joan. Agricolæ Islebii Samling/ endogsaa af den sidste Edition, trykt
til Hanaw 1534. (Af hvilken Bog, ut hoc obiter addam, Hertius in
Paroemiis Juris Germ, har allMk kiéndt dm forste Edition, trykt til
Magdeb. 1528. med ikkun ZOO. Ordsprogge; da den sidste har 75O.
Men sal. Dr. Heineccius haver i fin Anmerekung von derRechtsGelahrtheit m Sprichwörter pag. 70, begaaet en Feyl, med at
tilegne bemeldte Verk Rudolpho Agricolæ, og lagt endnu denne Feyl
dertil, at det stulde findes iblant hans Opera trykke til Basel in fol.)
28. At fusk/ er et gammelt Ord, det samme som athaste.
Deraf er fremfusende, it. en Fusentast.
Paa Jslandst er Adj.
Fus, promeus ; fufri, promtior. Det sñMMe Adjeétivum findes hos
Engel Sårerne ; hvorpaa Hickefius giver Exempler, saasom, iblant
andre, om s. Andrea, fus an forthiveg, promtus ad decedendum 1. ad
mortem. Heraf er og dette i vores gamle Psalme : Vi blive udfttss
og Graven gitres trang, h. e. Man driver os fort, hastigen ud
paa Dorren &c. I det gamle Cambriste Sprog er Ffjfg, feftinatio,
og Ffjfghid, feftinator, pernix.
T 3
29. Gal,
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29. Gal , Galen, er ligesaa heel gammelt: Helst der erede,
som ville hente os det fra den Flod Gallo i Phrygien,
magnæ
Matris comites bleve kaldede, og hvorom Strabo taler / saavelssm
Ovidius 1. 4. Faftor : Amnis it inJana, nomine Gallus, aqua: Qui bibit,
inde furit <¿rc.
Altsaa stulde Ordet være kommen , med de Afiatiffe
Folk, fra Phrygien herind i Norden. Men sññdanne hoye Derivationer
kand man overlade til vore Naboer, og andre som dertil have Lyst.
Jeg kand ikke endnu overtale mig til, at gaae hoyere i vores Originibus,
enten hvad Sproggene, eller hvad vore Forftedres Vandringer og
Htdkomft i disse Lande angaaer, end saavit man har Skrift og Bogstav
for. Og med Ordenes Alderdom at randfage, da holder jeg mig inden
LuropX Grcendser, og ved den Tiid, da Phrygerne ogde andre Ahaner
allerede havde lærdt at strive paa Luropreist. Thi at jeg ellers stulde
negte, dem ar vcrre vore Forfadre, naar som andre have giort sig
Umage for at underfoge og udfinde det, er flet ikke min Agt.
Det
hoyeste jeg derfor kand komme med det Ord Gal, er at det heder i
Angel-Saxist libidinofus, malus, luxuriofus; deraf tt SubftanL
Galnejfe og Galfyp > luxuria, it. ftuprum. Wingal, vinofus, vinum
luxuriose appetens, Gal efter Viin; ligesom vi kalder en libidinosum,
i Danst, Gal efter (Kvindfolk.
Det finnes at vare contraheret
af det gamle Oeltiste og Aremorlffe Ord Gadali hvori endnu Gadalus
er libidinofus ; og Gadales, meretrix.
Men i det Oarnbriste stal Gal
tjære Inimicus; in piur. Galon, inimici, alieni ; hvilket jeg ikke tor sige,
om det just horer til samme radicem. Det Tydste Gell, horer vist
nok til Gadal, $$ det Engel-Saxiste
libidinofus, tvivler jeg ikke om.
I Jslandsten er Gal, infamis ; men ey udi saa gamle Skrifter, som
Angel «Saxernes; og er vel Ordet blevet saaledes efterhaanden
transfereret à fpecialiori fignificatu ad generalem. I den Norste Lov
er Gaiind, furiofus, afsindig, een som man stal lukke inde og holde i
Hegtelfe, at hand ey stal giore Skade. Saa siger man og om den,
der er overmande vreed,hand er bister og galen; hvoraf kommer
det gamle Subftantivum i den Skaansteog SvensteDialeå, Galsto
eller Gcrlste; saasom i dette Viismandens Sprog: 23Iøt>t Svar
bryder Vrede, men Haardt Maal opvækker Gcrlste.
Ztem:
End-
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Guds Ord byder os , at staae imod Vrede og Gcrlsto.
End
videre er Galan (Verbum,) og 6"å?r i Enge! Sax. Incantare ; Galere
eller Galdere, incantator, augur; Wyrmgaldere, i Bibelen / ferpentum
incantator, ført! Slangen stopper sit Øre for. Ligesom ogsaa Galdur,
i ZslMdffen; og Gaidraiifl, Tryllm'e; Gala, at trylle / it. at svane.
Derforuden er Subit. Galle, paa Islandsk / Vitium, defe&us: unde
Argalli, hyr Tud; GaU, Adj. infæcundus, efFætus, nemlig det som vi
udi Danff kalder Gold; En Gold 2xoez GoldAmme.
30. Gammel f fenex, antiquus.
Dette Ord tvivler vel
ingen paa at vcere Danff, og ikke Tydff, (undtagen i en vis Signification,
som man finder antegnet i Schilters Giojjårio.) I Islandsren strives
dkk gamai, og t EngelSaxisten Gamoi. Deraf er og etCompofitum,
Gamolferbt, hvilket Somnerus 0g Benfon fortolker. Vir magni animi.
Men Hickefius i sin Gram mat. A. S, visir, at det er brugt af en
Paraphrafta Bíblico om Abraham, og er det saMMk svM Senex Patriarcha;
item -tit simplex Gamoi singer í Ct Kalendario Rhj/tmico Anglo - Saxonico)
pro fene & annofo.

31. Gammen, er nu gandste glemt og ternkes ikke mere paa
hos os Danske, ¿a vi for ioo. Aar og mere brugte det endnu fommetids
i Vers, efter Forsirdrenes Exempel.
Z Engel-Saxist er Gamene,
ludus, jocus, fubfannatio;, Gamestice, ludiere ; Gamenian, & Gæmian,
ludere ; Gamenung, ludus, jocus.
3 3^lündsttU tt Gaman, ludus,
obleétario ; Gamanræda, SksiMt/ verba joeofa ; ex. gr. in Spec. Regali:
Skipt ecki Gamaneadas vid heimskan Man, h. e. Skift ikke SftkMt Mkd
en daarlig Mand, ne mifeeas jocos cum ítoiido.
Udi een af vore
smukk ste Danske Psakmer, nemlig den : Af dybeste N-d lader os
til GUd &c. stod fordum i det sidste Vers staledes: Bevar udi vor
Hiertes Grund Dm Guddoms Ord allefamn. n, Og hielp at vi
dem allenstund BetceiEe ret uden Gammen. Og ftaledes sang
vore Menigheder end og nogle Aar forend M. Hanfi Thomissms
Psalmebog kom ud. An. 1569.0g lige indtil fcenRevifion, somsteede
over Dr. Kingos Psalmebog, circa An. 1696. da det blev forandret til:
Betanke ret med Gammen; Eftersom de godeMamd meente, at
Ganrmen
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Gammen var og havde altid vævet det selvsamme som Glæde; fordi
man siger/ Glæde og Gammen. Nu kand vel ikke negtes, at Gaman
haver jo ogsaa havt flig en god og uffyldig Bemærkning/ i den Frankjffe
og Hoytydffe Diaieét; som vi og sinder hos Otfridum i dette Vers:
Thir in Himil Kamaru Irfullit jo mit Gamanu, i.C.Hvilke hñNd Í HiMMtleNs
Kammer opfylder med Glæde.
Men i den gamle Saxiffe Dialed,
saavelsom i Danffen, er det gaaen dermed, ligesom med Quean yscaic,
Theof., og flere. Quean betydde forst en ærlig Qvindes - Person / Scale
og Theof, en Tienere, ávñ, en Tjeneste Pige: Men siden, formkdelst
Synden fom regierer i Verden, blev Quean til et uffikkeligt Qvrnd Folk,
Scale blev det samme fom nequam, og med Theof Qif det paa lige Maade
som med Vocabulo/à i Latinen. Gammen har og stråledes betydet
forst en uffyldig og gandffe sommelig Glæde, i sær hos Frankerne i
Otfridi Tider : Men hos de Nordere Tydffe, og hos os her i Landene
bemærkede det aldrig uden Skrymterie, Giækkerie, Leeg, Raillerie
og Skiemt.
Med Ganrmen, er da paa Danff, det samme som
Skrymtviis, med Skiemt; og uden Gammen, er derimod ret
alvorlige», uden Raillerie. Dette bevises end ydermere af en anden
gammel Psalme, (nemlig af 200. Aars Alder,) som staaer ogsaa i
M. Hansi Thomissons og flere Sangboger, og begynder faaledes:
O Verden, hvor gruer mig for dit Væsen ; hvisàà er Hr.
Arvid Pedersen. Derudi lyder det sidste Vers stråledes : Det begiere
alle Ehristne fromme, Dl priis Dit Navn komme, H^rfomme
uden Gammen, Og sige allefammen Amen, Amen!
32. Gang, er et alt for gemeent Ord, at jeg vil opholde mig
derved, saavik den almindelige Bemærkning anbelanger.
Men det
haver en egen Betydning i vores Danffe Bibel, saavelsom i den Tydffe,
Matth. XV, V. 17. hvor det svarer til
Og mig undres derover,
at Did. von Stade ikke haver sagt os et Ord derom i hans lærde og artige
Bog. Thi at Lutherus og Dr. Bugenhagen jo vel haver vidst / i hvad
Bemærkelse de satte det, naar der staar i Grækiffen aípeSpotiv, ffal ingen
bilde mig ind. Det Engel Saxiffe Nye Testamente haver paa dette
Sted,
fyd on Fordgang afend. Øg de Engkl-Saxiffe Lexica sige
videre, at Gang er ikke allene iter, GreiTus, men ogsaa Lamna,- hvilket
sidste
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sidste ogsññ kaldes Gangpytte.
In veteribus Gloflis Florentinis (apud
Eccardum pag. 982?) lLkses Latrina Mtd dM Fortolkning Feltganch-, til
ydermere Beviisning / at denne Bemærkning er i Tydsten heel gammel.
I Danst siger man ogsaa verecunde Et Sted hvor man gaaer hen.
Om nu hertil stulde henfores, hvad Du Cange haver om det Ord gangia,
tor jeg ikke determinere. Det lyder stråledes : GANGIA, occulta loca
<flfifbterranea : Gangagia Grad vocant, ita Glojjie MSS. MeN Hand MeNtt/
at det maae vcere forstrevet/ for Ganea; efter det som Feftus haver:
Ganeam antiqui locum abditum ac velut fub terra dixerunt. Ellers kUNdk 0g
Vel Latrina, eller en Gang / verre en locus abditus & subterraneus.

33. At GlEttk/ og berflf Subftantivum a&ionis (UlEsNMsi/
conjectura, ere rene Danste Ord. Thi at Grsse og Gisning, som
Le fleeste udtaler dem her i Kwbenhavn, erSvenst. ZJslandsten
heder det/ ligesom i Danst, at gieta.
Den gamle Paraphraftes
Biblicus Anglo-Sax. som Hickefius har betient sig af/ i sin
Grammatica Anglo-Sax.Cap.21. bruger Gtetan» pro ænigma folvere,
obfcurum aliquid explicare : Hvilket og er snart det samme,
fem divinare, vel conjicere. Ellers CV Getan (Mkd -.) det stlMMe s0M
obtinere, it. confirmare. I Jylland siger MSN fcoprice' til den, som
vi! paaty^e en anden noget Skaike-Stykke: Ja du glatter m Greet/
og tykkes en Tyk. Og Hickefius citerer en Ugedan Lalemaade / og
kalder den en phrafin Cimbricam, at geeta gatN/ i. e. Conje ¿tu ram
facere.
I Runa-Capitule y. 25. staser eff thu getur, som betyder / li
discis , 1. fi didiceris.
Gudmundus Andreæ, in notis fuis ad h. 1.
deriverer det ret artigt à nomine Gattsom bemcerker Januam,
aperturam Oftii, unde phrafis, ^urd er à giaette/ Janua pater, er
oplukt. Thi og / fandt at sigk/ at gicrtte er ligesom at treffe en Dor
iMorke.
Gaden er ogsaa en Dsr i gammel Tydst-Heldenbuch
pag, q. 2. a. Die Tl)nr ward bald beschlossen mit Rigeln für das
Gaden, it. pag. y. i. b. Da schloß die Reyserinne drey Rigel fur das
Gaden. En mcrrkelig Pafiage kand jeg her ikke efterlade at ommelde,
som forekommer i Baldvini Comitis Flandriæ Legibus de Homicidio,
udgivne Anno Chr. 1200. og indforte i Martene og Durand deres
Thef. Anted. Tom. 1. col. 765. Deri findes et Par Artikler, hvorledes
U
Ler
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Ler stal svcrres ndaf Sandemcrnd paa Hug, Vold og deslige; Den
sidste Artikel lyder saa: ” In juramentis illis, nullæ occationes
" ammifcendæ funt, quæ Gitta dicuntur/’ Her sporges, hvad kr dkt
for Occationes, font kaldtes Gitta ? Editores i deres Indice Onomaftico,
dag i den 5te Tomo forklare det saaledks: Gitta., five Getia, frfitigu
fer manium invocationem & maleficia. MtN her giEtttk de godt tiTVÍC
Mlknd sig frem.
Og de andre Benediétiner, der have forbedret os
Du Cangii GloíTarium, ville ikke tage denne Forklaring forfulde,
menende, at det heller bor hore til det Engelste Ord wc, aftutia, dolus.
Zeg er i den Tanke/ at Gitta er i bemeldte Lov pnre Gicetnrnger,
nklnlig at Lovgiveren forbyder, det Dommeren til flige E der at giore,
enten for eller imod den Sigtede, ey maae antage nogen, som svar
efter Gicrrning eller Præfomtion.
Fremdeles kand dtt med ingen
Skcel bevises, at Gitta er det samme som
hvilket sidste fortolkes
in Glofits vett. at voere maleficior. doctrina : Nogle mener af dlt Gr.
andre af en Lg^xtist Troldmand, navnlig Geu.
Vid. Du
Cange in h. I.

Z4. At Giste og giftes, har vi ogfaa fra ds LEldste Tider
r vores Sprog. Thi baade A&iva og Pair, forma hujus verbi, mcd
mange dets Derivatis, forekomme ey allene i de Zslandste Boger,
ex. gr. gifta, giftaft, gifting, giftar-ord &c. &C. MM 0gsa« i Anglo^
Saxonis, hvor gi-fin tt nubere; giftian, nuptum dari; gifta, nuptiae;
giftebare, thalamus; Matth. XXII. 2.
En Kongelige Mand, der
giorde sin Sons Bryllup: The macode hys Sona gyfta. EÜêts fl‘ ogsüN
Gyfta, dos, Medgift, in LL. Ælfrtdi fag. 25. Z dm Norstt L0V tt
en Piges Giftingsmand, hendes Fader, Broder, eller den Mand,
som er efter Loven hendes ncrste Arving: og i den Skacmste Lov kaldes
en Enke- niest Forvandte og Lav Vcrrge, hende nceste Frende og
henna OiftWaldar.
Hvortil end ogfaa horer de Geisiiige QvindFolkes Veerger, foil.de, som Closter-Jomfruer, Abbedisser eg
Priorinder maae have med sig t verdslige Forretninger, ved Kiob og
Sal, it. paa Skifter, atque in aliis cautis forenfibus. Derfore si der
jeg saadan een kaldet vaa Latin Botinas, i vore gamle Breve, ex.gr.
An. 1321. gior Softer Cathrine Abbedisse i St. ciaræ Cl. i Rostlide
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et Mageffifte om Jordegods mcd Aage Rane;og det Gods som hun han
nem overlod/blev ham tiiffiodetpaa Lands-Tinget ved hendes Lauværge eller Giftings Mand. Brevet er paa Latin, hvor het heder ; Scotari
bona nofira praenominata cum eorum attinentiis præmemorato Aughoni fecimus
in placito generali, per fon, Dotinum nofirum. Der CU dñ ft Vocabulum
til at forbedre Du Gange med. Thi det findes end ikke i hans sidste
forbedrede Edition.
35. At være Giist paa en Ting, er en Jydff Talemaade,

pro vehementer cupere, inhiare. Dette Cl og AngelSñPist, hvor
Gytfian og Gitfian tt cupere > Gytfiend, cupiens; Gytfung, amor, avaritia.
Hvormed og det Tydffe Geltz og geltzl'g ere nær bkflægtede.
Altsammen af det gamle Geltiffe Gitan og Geitau, appetere : Hvorom
videre er at læse i Schilteri 05 Wachters Glojfariis.
36. GlSksum, er et Ord/ som forekommer i de gamle Danffe Love 1 paa adffillige Stader : nemlig i den Store Kong Knuds
VOitherlaghS Rett/ f. fure Aulico & Caßrenß, Í Kong Waldemars
Sittllandffe Lov,saavelsom og i den Iydske Lov.Der strives det over
alt (Børfmn; men i de nyere Tider har man sat 1. imellem, chriften O#
stetsten i sitGlojjariofuridtco, Stephanius in notis adLL. Caßrenßs, og Refenius i fine vitlosttigere Anmerkninger til de samme, have vel giort stg
Umage for/at vilde forstaae og forklare det,brugende her til Hielp Canuti
Epifcopi Verfion og Glofler, saavelsom Erich Krabbes Oversættelse af
den Zydffe Lov. Men detvil alligevel heel lidet betyde alt hvad de siger,
og, at jeg stal tale lemfældeligen, da have de gode Mænd brudt deres Ho
veder med dette Ord til forgæves. Canutus Epifcopus er maaffee falden
dem noget obfcur. Erich Krabbe har ladetsignoye med,overalt at kalde
Mrsum,Versohmmñ.Saa at ved hielp afviste tvende har Stephanius
og Refenius ey kundet nogen Vey, ja langt komme fra ikke gelange til no
gen ret Opliusning. Thi hvad de selv kalder at være Gorfummens Ety
mologie, kommer flet ikke derved. End er det ogsaa en ret latterlig Tan
ke , som er fsrst kommen Stephanio i Sinde, og som Refenius derefter
har forøget, Uñar hand skriver (nemlig Refenius in notis ad Canuti M.
fus Ault c. p
*g. 704.) ’’ Fox h<tc aut compoßta eft â gtØVC / facere, 8c
•
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” Sum, û: fumma, ira ut (SiØrimt rit
OVergiOVt Sum ; ” (oa dette
har Hand taget af Stephanii notis;) ’’ aut deber fuam originem verbo
" Dánico glares / o: fuperfluere : ex. gr.
0Í0VC6 / cerevifia
” íuperfluit ; quia (Ai^rsnM mu! ¿la fu per ordinariam mulétam
erogata”. Slige Etvmologier horeohng farlig til famine ClaíTem,
fern Magifter á magis & ter; og, soin jeg har last ten trykt Danst LigPradiken, "Et Menmske á Meeneedlffe, per conrra¿tionemí
Tyi vi ere blevne Dîeenediste imod Gu " Dernast, hvad G^rsummens Fisk, som hortr nl Kongens Bord/ i den Sicrlandste lov, an«
belang r, veedOsterstn og Refenius ligesaa lidet, hvoraf den haver
siiadant Navn. Refenius applicerer her Ot verbum gitres, fuper
fluere, oa komer saa frem med denne l>- droveligl Forklar inarGijsrfummens Fist en Fist fom er til Overflod paa Kongens Bord; q«u
udJuperfluitatem menfe Regia imponitur. Saadanne Abfurditæter falder dk
til/ |om negligere alle fremmede endogsaa Nuboe Tungkmaal, og mene,
P.1Ñ sin Varronianst, at alle gamle Ork stalderiveres aflir eget Lands
Sprog; lig som dc der mene^t de forste Folk i et hvert Landstab ere vor
te op afJorden i der samme Lan', foruden at have havr Foraldre andensteds. Nu -vad stal ta delte Ord (giørfum hede ? I;g svarer, at Or
dets aldstt B merkelse, saavidt mig endnu er bevidst, har nan i E' gelSaxisteN/ hvorC^å, ^Gerjume, er egentlig, Opes, rhefaurus, res
pretiofa, Kenodie. I chronico saxonico findes det saaledes nogle gange,
feil. ad An. 1035. item An. 1065. aerarium fregernnt, & thefauros
ejusabftulerunt: dette heder i Originalen: and his Gerfuman namon. Gerjimar, in piur. h der det vaa Iflmtst/ og tor; kommer meget ofte i de
Nolste og Istandste gamle Boger, HerrandsSagt/ GautreksSaga / Olafs » Gaga &c. og Vereiius forklarer det/ Dyrebara
Går, Clenodier. Ligeledes ide Svenske Love Giærfimai vid. Loccemi ind. &Haqu. Spegels Giojfr. Dernast bllv Ordet/ bos EngelSaxerne , i Scrrdk'eshed brugt om et cienodie, fom manpllyedeat
give ril, i et Kiod, eller i et Faste eller Forv gtnmg/ ligesom endnu steer.
Ex. gr. Man gioc et Kiodpaaioooo Rdr. og indgaaer at give der
foruden nl den Salgmde, eller hans Frue, etCienodie, eller roo.
Ducater, eller d stkge Vardie. Dette er Go/fum. Item man faster
en Tiende for ioo Dalers Afgift aarlig; man giver ftrax zo Daler til
Fcrste
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Fckstk. Dette sidste er Görfum. Somner i fîtlDiétionan As. mener
üfífoV f flt Garfume betyder quodcunque prxßo eß ac paratum, & confeftim
reprafentatur, à Sax. Gearoo: paratus, cum terminatione furn, ficut
in Vinfum, jucundus,’ gehyrefum, obtemperans, Scc. & ficut in Da?
nicis, arbejdsom, hielpsom, snaksom, grusom &c.
Zeg ffulde lige
saa snart troe, at det var af Geara, provifio ^apparatus, impenfa, som
horer dog til samme radicem; og hvoraf vi har det Ord Glared i
de gamle Love, saasom Bryllups-Gåd, Begravelse-Gåd,
Arff« Gicrrd; item Gicrrd, Skat, Udredning: og udi Kirke og
Gcsttlig Brug Dde-Gicerd, h. e. officium facrum anniverfarium,
som man enten een eller siere gange om Aaret er pligtig at begaae. Hvilko
Ord man vel oqsaa kunde henfore til verbum giøre, hvis Brug og Bemcrrkelser hos de Gamle gik videre, end nu om dage : ex. gr. naar man
gav Godstil Klostere og Kirker, at holde Siaele-Messer af, heder det
undertiden i gamle Breve: til at giøreformin og mm Hustrues
Gral med. &c. it. i et Bref af 1458. jeg oplader ham min
Gaard nl Eyendom, dog saa, ar der gtøres astil Byen, det
sig bør med rette, o: ffattes, udredes. Men at komme iglen til Sa
gen. Sagt Gôrjum, clenodie, eller Fcesie, blev oqsqa i fordum Da
ge indfort i K ove Forste og Leye - Breve, hvoraf Spelmannus, Du
Lange og hans Fv! berrere, har samler en Deci Exemvler, alle afLatinffe Documenter, somi Eng lland tre gjorte ogffrevne, ex. gr.
Pro hue concejjione pr<edi¿lus Andreas dedit mihi marcam argenti in Gerfumam.
I Monaflico Anglicano, ‘Tomo 2,p. 92O. stiver indfort kt Btkf, HVvrUdi
en Engclff Dame, me^ det Kongellge Huus forvande, ved Navn
Alizia ComitiíTa Augi, ff cenker til et Closter kt ji ykke Landgods, som
hunhêklSbtstñ tila» Radulphode Wicham oq Hans à'Sdre; og
paiMût Closteret kunde dedolde det, frir for Reluition, ffulde Radulph og ha s Arvinger have A rllgen til hver Mkchels^Dag/v de
narios, pro omni fervitio, quod ad eum pertinet. Siden kommer i Brevet :
Pro hac autem emptione ded- p r£di¿lo Radulpho unam Marcam argenti in Gherfumam, & fingulis ejus fratribus 12. denarios, Et ipfi affidaverunt pro fe & h<eredibus fu:s,hanc conventionem tenere. Dette kV 0g, hvad som hedêt ! FtÑNtzoff/e- Pot de Tin, 0g ! got LâtM Corollarium. SaaltdesbliverdktNU
lat ot forklare, naar det udi den Iydffe Lov forekommer ide Artikler
om Mandkbod, saavelsom i den gamle wrthetlags Rek; thi der
U 3
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var GØrsum ligeledes en Tilgift, naar som nogen^ñmicidakiobte sin
Fred/ og afsonede sig med den DodeS Frender formedelst etcienodie
eller en vis Penge/ over det som Loven havde nævnt og festsalt al dem
stulde gives, nemlig zdie Parten afden hele Mandcbod. Loven ex. gr.
siger, at for Mandflæt stal bedes zgange 18 Mark. Dem betaler den
styldige/ og derforuden giver hand til den Dedes Venner saa meget som
for billigt bestås, eller best kand accorder^ om. Thi GØrsummens
Tart er flet ikke determineret i Loven men dependerá: af den Dræbtes
Frenders Haardhed eller Lemfældighed ; dog stal ben endelige« være be
tinget/ ferend Mandebod kand udgives, og forend Kongen kand bevilge
Freden. Og stråledes er den JydsteAovs lensus lld.z. c.21. Mn Gør
sum ere e,føm førve Vordher melt/ther Both festeS/fortl at Awe
woldermest GØrsum. CanutiEpifc. verfion lyder: illud quod vocatur
G'ôrfium tantum erit, quantum fuerit prædiftum, quando Emenda fuitfirmata.
Elam quilibet tantum offert in Görfum, quantum timet in caufa, 3: quantum quit
timet vindiftam, tantum contribuet. Zeg toiler flet ikke om, at Bistop Ca
nums har jo noksom forstaaet/ hvad Loven vilde sige i Danst ; men han
nem har fattest den Gave, at forklare hendes og sin egen Mening i rem
og tydelig Latin. Derimod er Erich Krabbes Tydste Oversættelse alde
les reen og rigtig: Zur Versöhnung giebt man jdviel, als beyde
parten eins worden feynd, ehe man dann das Wehrgeldt
ansgelobet und verheijstn hat : Dann Furcht macht, das man
Gohugeldt ansgiebt. Biafius Eckenberger har ilde fattet, og sand
ste taget feil af Lovens Mening/ ja/ somdetsiunes, er bleven forfort
af Cannti Epifc. uklare verfion; hans Fortolkning er: Gorfumiseven
jo vele, alfo vorgerneIt, trenn Bote gevefihet tvort. Hand burde allene sagt:
Gørsum er det, som bliver malt og forud betinget og samtykt,
førend Bod kand fæstes. Thi at det var even fi ved ais de Bote, (saafremt dette er hans Menivg/) er falstt. Det kand maastee have væ
ret sommetider mere ; men mange gangevar det og mindre end Lovens
Boder, eller Mandebod. I witherlags Retten havde Kong Knud
den Store ikke nævnt eller forordnet nogen Penge Straf; Men i Kong
Nicolai Tiid blev der domt/efter Boe Hedenson afWendsyssel hans For
sir / at for Hug og Saar/ naar man flog en afRidderne i samme Selstab, stulde betales 40. Mark Selv tit Kongen, (det er, efter vores
nu
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NU varende Mynt og Soldets Vcerdie PÑÑ ncervcrrende Did over
4oo9î ^afevi Croner,) 40Mark ril alle Hofmand, og 4vMark
tit den Forurettede, og til denne sidste endnu 2 Mark Guld i Gørsum ('om var circa 200 Rdr. i vor Mynt.) Og om Kong Knud selv
forrås, at ter hand Selv var forfalden i saadan Skyld og Brode, tik
boö h ns sig, i stån for 40 Mark som var almindeliqen Drabs Bo
der/ at bode z6oMark/ og i Gørsirm gav Hand yMarkGuld. Der
sammestcy's haver Saxo Grammaticus oversatt Gøtsum, Donum :
Hutcjiimmx (feil, trecentorum fexaginta talentorum,) novem talenta au
ri doni nomine adjecit. Og Anders Wedel har iaien fortolket dette paa
Danst : til eu Gkcnk. Saxo kand ingen bcere Tviil om/jo at have for
smået Ordet ret; Og hans Fortolkning stemmer overeens med Ordets
Brug og BemErkning i det Engel-Saxiffe. Et Exempel paa hvad jeg
sagde, om den Zhielstagnes Frenders Haardhed eller Lemsirldigbed i faa
Maade,og tzvorl desAve volder GØrsirm/haver man iPederSkmmS
Historie : der var, overt tu gandste Aar om at vilde forsone sig med
Anders Vinters Sicegt, men kunde ikke komme med dem tilrette/ for
end langt i det Tredie, da hand gav dem 7o Mark i GylLene og 100.
M-rk i rå P nnmge, over den ordinaire Mavdebod: Hvorom jeg
har haft Original-Documenterne i Hcende, og kand endnu fremvise
Copier efde samme. Ordet Gersum er derudi ikkebrnat / ja eich ikke i
langt crldere Skrifter, saa at det siunes atvcrre aaaen afModen; og mig
(saa vit jeg mindes) ikke forekommen in feculis XV. aut xiv. I et Bref
samme fl -'gs Materie, An. 1471. da en Forligelseblev g-ort imellem
M untz Nielsen paa Aagaard iHsnherretog Bissop)epaf Börium,
foren af Bistoppeus Tienere, som Mauritzes Folk havde ihn-staget,
ftaa« r til sidst ftaledes : ydermere stal formvntc Mauritz Ñieisisn,
IcrggeBistopeu enbeqoemmelig Høvsthcd ud for hans Skade
og Oedermod, enten efter vor Tfkke, eller hannem ud at lagge
med sin Eed, hand af hannem yende ville i deflige Gag. Eudkligen al ko nme tilden Giñlandste Lov, som taler om (Biørfum#
mens Fist - lib. 6. c. 21. øtøn# hor trl sonings Bord ; forti
man kalier then Gørsommens Fist vare; da belwverdm locus nu
mgen anden Forklaring, end ak man kaldte den Fist, Skøtte, pi-
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feem thefauri feil. Regii, et Clenodie eiïft Regale, som herte Kongen
og khans Hoff til. Andreas Sunonis Legum Scan. lib. g. c. I. Omnet
pifces * - - occupantibus conceduntur, prater Sturionem, qui juri Regio a
quoeunque repertus fuerit, totus cedit. Pga saMMk Viis haver det sig Mkd
Losog Maar stind i den gamle Norffe Lov, Li^Sbe Balkens e. 9.
Los og Maard skal Ombudsmand kiFbe honningen til beste,
og gwe Banderne Vard derfor; Men Ulf Skind, Rev Skind,
Odderstind, Bidrnestind,Ellettdshnder, og andre pildvahre/
mne Banderne ftelge til hvem de ville, uforbudet.

*37 Det gloer i Marken: it. Det gloer og stikker af, siger
den gemeene Mand om noget der feer herligt og stadseligt ud, faasom
broged Silketoy, galonerede Klår, &c. nemlig af Anglo-Saxon.
Gleiv, fplendidus, Island. Gloa, refplendere.
I dkt tkld - gamle
Cambriste Sprog, er Glofri, luceo, Galena, Iucefcit, Goleu og Gloyt»
lucidus, Glo, prunas og den heder og paa vores Danff og Islandsk
Glød, og Glad, Giodekar, isl. et RogelseKar; Det Tydffe glsend,
gloende, ardens ; at gl-de Jernet; gl^de S^lv ud. Ltgksaaog
l Isl. Glys, fplendor, Glands/ 0g Glyslegr, fplendidus,
38. At gaae til Haande, en Talemaade, som lceses ofte
i vore Krsniker, om Slotte og faste Stcrder, og deres Hsvedsnurnd,
naar de tager et andet Herskab. Andet er, atgaae een til Haande
i hans Gierning, o: at hielpe og tiene een, rage Haanden i med.
Men naar enFcrstning eller commendant gaaer rnFyrste tilHaande,
er det at give sig i hans Vold, in fidem ejus fe tradere.
Og, at
holde paa hans Haand, er fidem ei addicere & fervare.
Slottet
Warberg stal af mig og mine Gunner holdes til Bong
(Hristoffers Haand » staaer i Hr. Axel Pederssens Brev af 1442.
nemlig af den Brug, at levere og tage Neglerne i og af Haanden.
Item, er Haand i flige Talemaader ncesten det samme fom
Ordre, Befalning, Fuldmagt og commijfon. Jeg stal holde det
til Longelig Maiestets troer Haand. N. N. strider øg oplader
Peder Degn af Nyborg , til Hr. Steen Basses Haand, en
Gaard t Rostndorp.
til hans Fuldmagt. Deraf kaldtes fordum
i Engel-
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t ENgelSaxiskeNHandgang, deditio, mancipatio; handfaften, fidem
dare ; toeorpan te hande, reftituere alicui aliquid ; in Legibus Ina Regis.
pag. 20,
Z9. HñM/ er et Overtog, eller et Skiul, faafomenMafque,
Metaphorice', en fremmed Gestalt. Verelius citerer ûf en Islandsk
Fabel: Medan han var i Vargs ham » o: Medens hand var i Ulfs Skikkelse.
3 Volufpa staaer og, i Trods ham, h. e. gigantis exuviis indutus, f.
in forma gigantea. Hamskiptaft, transformari. I Dansk stger maNt
Ieg stal vel drage Hamnren afham, saa at Skalken stal staae
var. I en gammel M8t.Postill, skreven i Begyndelsen «f Sec.XV.
(Ands SM tvkTtoelstns Ham, tomer Mandoms Natur, og
giorde stk ligher Mennisten. Man stger det proprié om Snoge,
at de ffydeHam, og angvis exuviæ, som man finder paaMarken,
heder Snoge Ham. Dertil horer og end-hama,^eundæ, qu.BsrneHam, in Æifrici Glof], as. p. 70. it. en Feder Ham, som man lceser om
i Islandske Fabler og i Kcempe-Viserne, at man tog paa stg, for at
flyve fra eet Land til et andet. Z Engel-Sax. Disonaras heder ellers
Ham, Camifia, Superpelliceumí Hamod, indutus ; Fetherham, talaria.
Hickefius siger, at Ham er ligeledes Bindet asen Bog, thi saaledes
har hand fundet skreven foran i en gammel Bog : Aidreddis Bocgehamadi,
Aldredus hunc librum tegumento muniuit. Wachter
vel IZ. à
14. andre Bemærkelser af det Ord Ham, samlede med stor Fliid; men
deriblant dog ikke denne, jeg nu har omrort, de exuviis, larva, aut
indumento, eller noget af hvad som jeg har i ncervcerende Artikel
annoteret.

40. Det Ord Hartkorn i vores Danske Matricu! og IordeBeger, har man vel meent ar skulde vcrre reen Danff, ja een af de
aUtræiDflc Terminis iwrt©vrod, og at have varet brugt, saalange
der var Skat og Land »Gilde ril i Danmark.
Dets Notion og
Betydning nu om Dage kand ikke vare os ubekiendt, nemlig at det er
en Eftimarion af Land Gods, og en Regel, hvorefter de Kongelige
Contributioner sattes og fodres, det samme som udi Tydskland kaldes
Anschlag der Greter, hvortil horer de Latinske Navne af medio
T
revo.
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EVO, Canon, Cataßrum, Cenfus terrarum, ôg vkSttge. MM Hñk0g det
Ord Hartkorn havt alle Tider saadanBetydning, enten heri
Danmark eller andensteds? Visseligen ikke: Og derom kand Arndt
Berntson og Hans Hanssen Skonning noksoin give os Opliusning,
saavit Danmark angaaer, i det de overalt giver tilkiende, at Hartkorn
vemcerker i) egentlig og i stg selv ^orn« Skyld eller LandgildeA-rn, 2.) translaté, Landgildens Laxk ogOñrdie , naardeovrige
species og SmaaeRedsel blive til Korn anstagne og reducerede. Thi
naar man i gamle Dage vilde vide en Bondegaards Veerdie, da
begyndte man forst med at regne Rug og Biuq tilsammen: Man
fastsatte en Orte Rug til lo.Skiepper, og en Orte Brug til 12. Skievper,
for at giore dem lige i Vardie ; eller, som nu er brugeligt, et Pund
Rug til 31 Tonde, og etPundBiug til 4 Tonder; (Thi og saaledes
gaaer begges Priis i de fieeste Aarrnger ncrsten lige op.)
Siden
reducerede man Havren , og alle Species af Smaae Redsel, Lam,
Gicrs, Hons, Boel Sviin, Liuse Garn, Fist, Salt, og hvad anden
flags det end var, Pengene ogsaa, hi Rug og Brug, brugende dertil
de Tabeller, som man havde i gamle Dage in MSS. paa RenteKammeret, og i alle Amtsstuer, ja i hver en Proprietarii og Ridefogeds
Vare i det hele Land; og finder man samme stags Tabeller trykte ey
allene i Arendt Berntsons Danmarkes og Norges frugtbar Herlighed,
men endogfaa nogle Aar tilforne udi den Taxte Boq, som Hanfi
Hansson Skonning udgav i Aarhuus An. 1647. Paa denne Maneer,
og ved flid Calculation, naar en Bondegaards gandsse Landgilde,
med Smaaredsel, Penge og alt, var reduceret til et vist Quantum
af Rug eller Bmg, med eet Ord til saameget Korn af det flags som
der avledes meest af i den Proving, (ex. gr. iSiMand Biug, og i
Jylland Rug,) da kaldte mandet, at den Gaardvar saameget i
Hartkorn,nemlig saa mange Pund,Tonder,Skiepper, Fierding-Kar og
Album; og folgeligen var Gaarden saadan Capital vcerd, som dette
Hartkorns Vcerdie var den aarlige Rente af til 6. pro Cento. Denne
Beregnings Methode var u - omgcrngeligen fornoden forend
Souveraineteten, da her endnu ingen Matricul havdes, og ingkn vis,
i det mindste ingen sikker, ja overalt ufuldkommen Eitimation var
over Landet: Hvilket, (foruden at dåndere mig i videre,) klartnok
er
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er at see udaf Hoylovlige Ihukommelse Kong chriitiani iv.
Forordninger om RofiTienesten, der siden bleve indforte i Receflen
af An. 1643. Der staaer, hvor mange Tender Hartkorn i Jorde
gods der ffulde udgiore en berustet Mand og Hest, og at enhver som
"eyer Adelsgods, til at giere Karl og Hest af, ber til den Ende at
" fremvise sin Jordebog til Ritmesteren, med sin egen Haand under"ffreven: End fremviser hand ey sin Jordebog fuldkommelig/ og
"derved forringer sin Roß-Tieneste, hand er falden for dobbelt rc.
" End kommer der Tvivl om, da stal Jordebogen for Rigens Marff
"eller Raadet fremleggesre." (nemlig for at see, om Godset er af
Eyeren anflaget til saa mange Tender Hartkorn, som det med rette bor
efter den Landgilde i Korn og Smaa-Redsel som hand deraf nyder.)
Ydermere staaer der sammesteds foran i den 4de Art. "Udi forbemeldte
"Korn (feil. Hartkorn,) skulle ogScedegaardene tillige medBonder" Godset anstaaks for Hartkorn, efter som de udi Sydffende Skifte
" gaaer, og med rette bor at gaae &c. " Altsaa seer vi, at man kom
aldrig til nogen sikker Regning eller Kundskab i de Dage, til at vide
hvormeget Hartkorn der var i Landet: Og Arendt Berndtson, som
skrev sin Bog 12 Aar efter at ReceiTen udkom, og ikkun 5. Aar for
Souveraineteten, siger endnu, t sin 2den Bogs forste Partpag. 42.
" Mange fornemme Hoved-Gaarde og store Herre Seeder ere til, dessen
"Jord og tilliggende Eyendom ikke er satt for nogen visse Skyld, ey
"heller i Hartkorn beregnet, at derefter i Skifter, eller i Kiob og
" Sal, med Vederlag, Zcrvned etter Betalning kunde rettes." Man
maatte og derfore ofte begynde at regne over paa nye, naar et nyt
Skifte, eller anden forekommende Leylighed det udkmvede, altsammen
med at flaae Indkomsten an i Hartkorn.
Saa bleve ey heller de
Kongelige Skatter i de Dage paabudne eller colieårede efter
Hartkorn, men allene paa Slump, ex. gr. " En Daler af en heel
" Bondegaard, en Halvdaler af en Halvgaard eller Boel, og den rige
"at hietpe den Fattige."
SaaledeS lydde i Almindelighed SkatteBrevene ; og udi dennem ffal man aldrig finde Hartkorn ncrvnt fsrend
Souveraineteten, (Roß Tienesten, hvorom jeg for meldte, undtagen.)
Men da Hoylovlige Ihukommelse Kong Friderichin. fik Regeringen
satt paa en gandffe anden Fod, var hans Majestrt straxen betcenkt
X 2
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pía kN universelle Matricul at faae gjort over hele Riget, og til den
E nde befalede An. i66r. at alle og enhver Zordegodfts Eycre ffulde
indlevere deres Jordebsger i Amtstuerne, hvorefter 't Hartkornet udi
hver Proving Herret og Kirke-Sogn kunde vrdes, G roro for Gaard,
Bonde for Bonde, altsammen efter Landgilden. Hvilken almindelig
Matricul ogsaa vel endeligen blev forfterdiget, og Skatterne oerefter
lagde, men formedelst mange Aarsager , (som nu blev for udnoftlgt
at opregne,) med stor Ufuldkommenhed. Sligt gav da Aarsag til dm
store Land Maalings Lommillion, fom i Kong Chriftiani V. Tud
An.i68i. blev foretagen, og da lykkeligen til Ende fort ved den Matricul,
som endnu til denne Dag subllllerer.
Man lcrrer saaledes af alt dette, at Hartkorn, som nu udi
fin brugelige Notion er et Landg odses Taxt, hvorefter dr Kongelige
Skatter fodres, bemcerkede tilforne intet andet end Landgilde, tlVt
rettere, det bemcerkede egentlig det Korn, som gaves ril L andgilde,
naar Lam, HonS og Gices og al anden Smaaredsel tillige var giort
til Korn, Rug eller Biug. Nu kommer vida igien h1 Sporsmaa^ett
Hvoraf kaldte man da Landgilde-Kornet Hartkorn? Her fremkommer
den årlige og for sin gode Bog roesvardigeA ndtBe ndtsenmed sit
Svar paa dette Soersmaal; menhvikct Svar giver nlkiende, at det
er gaaen ha-nem i hans Tider, ligedan som det er gaaen mig i mut
Tiid.
Thi naar jeg for 20. ja vel 30. Aar siden haver undertiden
purt heel lcerde og kyndige Folk om dette Ords Opkomst og Etymologie,
)ar jeg aldr«g faaet noget Svar, som kunde kornene mig, men alt'ammen af bare Grcrtninger uden BeviiS. Arndt B rndtsons Bog
tk jeg siden efter l Hcrnde, og lcrfte den: Der fandt jeg e" Forklarma,
i hans anden Bogs z ie Gap. pag.95. som lyder saaledes: "Nogle ere
"i den Mening, at Hartkorn haver sir Navn af Harpet, ogffulde
"hede Harpe Aorn, son, det der er flagen igienn m en Harpe og
" reens r. Men (siger hand,) efterdi dette er en sielden Brug, og den
''ringeste Andeel Korn saaledes bliver medhandltt; Tilmed haver man
" utvlvlagtig ikke af saadan Harpen fordum vidst ar sige, da dog Navnet
" haver vcrret i Glcenge, da siunes fcrdi rettere, ved Hartkorn at stal
" forstaaes got og fuldsomt Korn, som man ellers kalder fti idt Korn,
"hvilket,
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"hvilfft, naar det udi Haanden fattes og sammentrykkes/ det da
"formedelst sin Fuldkommenhed befindes fast, og ligesom hart og
"moostridigt, og ikke som svagt og ringe Korn, der rinder igiennem
"Fingrene." Men dette er ligeledes af pur Gicetning, og vedkommer
end ikke Materien.
Thi her tales jo ikke, i Landgodses Beregning,
eller i Jordegodfes Taxt paa Skifter, eller i Kiob og Magelav, om
Landgildens Qualitate, og om den ydes paa et eller andet Sted i stridt
eller svangt Korn, men om dens Quantitate.
Skal det komme an
paa Quäkten, da mener jeg , at en Kiobstced Mand, der kiober
Bonden hans Korn af, faaer det vel i alle Maader liqe saa got, stridt
og fuldlomt, som Kongen eller Husbonden, naar Bonden faaer kun
vel Penge derfor; Hvi kaldes dette da ey ogsaa Hartkorn? nemlig
her paa Torvet? Ey heller brugtes flige Epitheta til Landgilde-Korn,
near m n ffe" Fcrstcbreve flier Contrato; men man kaldte det got
Korn og Gaft
Altsaa har Arndt Berendtsen hos sine Orader
ikke havt bedre Lykke, end jeg hos mine.
M m maatte sverqe: Mon der ikke ikal vcrre et Engel Sopisk
Ord, eller efter samme Sprogs analogie og imitation. Thi udi En
gel Sar. Beger, By v" og Documenter haver man de Ord Harthpenny, og Harthfilver, )O
*T1 Var t flags Skak eg Contribution, føttt
ma finder hos Lpelrnannum, Somnerum øg flere, af Harth, det sam
me som Heard, kN Bolig, Huus og Famille, det samme som Heerdt y
focus -, Dera^ er og Heordfgfie, en som bo r oaa Gaarden, enFtkstebonce, Heordcntht, Bonn's Dreng eller Karl. Harthpenny og Harthfdver var da vel hos de gamle Engellceuder / det samme som HeerdeSchilling hos de gamle Tydste, ja som Rauch Geldt; ir. wm Fe«age eller Focagium hos de Franste som Arnegtald ellcr Terragium i
Syltder-Iyllaiid. Ja end ncermtre ligesom n an i Tydstland haver
Hofstorn, og Hnbekorn rc. hvorom Klockms og andre have mcrlder. Og kunde ikke oa paa flig M'å Ko^ n Skat og Landgilde hos
os vare kommen til ot bede Harthkorn, af Harth en Gåard eller Bo g,
enten forend vore Jyder og Holster gm.e over til Eng lland, eller og
siden efter, da vore Ko tger forte een og anden Engelst Skik indi Dan
mark? Jeg svarer, Ney ; Og at i hvor fpecieufe end denne Etymologie
kand siunes, er den dog iangt fra y den rette. Thi i. ikke at wle om,
$3
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at man da maatte vel have havt i Engettand, i de gamle Saxers Tider,
tigefaa vel det Ord HarMorn som Harthßlver og Harth penny; men
Harthkorn findes der aldrig ; da II. betyder//^ eller Heordikke nogen
Ager Jord eller Bonde Gods, hvorafKorn bor ydes, men allene Hu
set, die Heerde,enten der er Avling til eller ikke; oglad vare det vel
offtest bruges omBonder-Hnse, der giere det storste Tal i alle Lande,
saa dog ikke i Henseende til Avlingen ; ni. Hvis vores Hartkorn var be
siegtet med detEngel Saxiste, da maatte det, ligesaavel som de andre
Ord, der ere af samme Herkomst, vcrre jo meget gammelt hos os her
i Riget. Men langt fra, at det er saa gammelt, og hvo dette tcrnker,
hand tager mcerkeligen feil. Arndt Berndtson er dog af saadan Me
ning , ogtroer at det har vcrret til, endogsaa forend man forstod at har
pe Korn: Jeg tor derimod sige, at den Tiid Arndt Berndtson ffrtv
sin Bog, var Ordet neppe nok ioo. Aar gammelt i Danmark, ogfolgelig hu ikke 200 Aar, siden det kom hos os i Brug. Udi ingen afvore
gamle Love, os i intet Document , som er crldere end an. chr. 1550.
lader det sig tilsiune. Der er udaf gamle Breve om Jordegods, nemlig
afSkioder, Magestifter, Panteforstrivelser, Gavebreve, Fundationer, Traditioner, Jordeboger, Registere, Skiftebreve, Lodseddeler
og desiige, at regne fra an. chr. 1100. indtil midt i det i6de Secuto
og lcengere passeret igiennem mine Hamder og under mine Ovne ikke nog
le Hundrede, men nogle Tusinde, hvor man udi hvert og eet havde havt
Leylighed til at bruge det Ord Hart kom, hvis det havde vceret bekiendt
eller i det mindste antaget i vort Sprog; Men aldrig forekommer det
noaenstceds, og ingensinde har jeg kundet tresse det, forend i et MageSkifte, som K. Friderieh II, giorde med Canceller Niels Kaas, om noget
Gods i Jylland, circa An. 1580. Derudi staaer endeligen disse Ord:
" Og for hvis fornevnte Gods hans Majestet mig haver udlagt,efter Be" sigtelse og Lignelse belober sig mere, end mit Gods, som er afEyendom
" og Landgilde udi Hartkorn beregnet 2 ITonder zSkiepper &c. haver
"jeg til hans Majestctt udlagten min Gaard udi Liusegaardherredt i
"Skreybye, som stylderAarlig lOrte Rug, lOrte Brug iBrendsvin og
"LSkilling Penge."

Hvis derfor Ordet, forend den Did omtrent, og virkelig forend
Kong
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Kong Fridenci II. Regering bat vcrrethososbekiendt og indfort/ da
maae det alleneste have varec i daglig-Tale, (ligesom vi endnu brm
ge fremmede Ord afalle flags i vore mundtlige Samqvemme, men ey
udi Skrifter og Breve/) helst efterdi det j var ikke et Danff, men et
fremmed og Tydff Ord. Thi (endelig at komme nu til Sagen) da
erdet uden ald Modsigelse kommen herind fra Tydffland; Ogden
Maade at anflaae alle Species til Hartkorn er virkelig ex imitatione
Germanorum, I Tydffland/ og strrdeles i MarkBrandenborg/ saavelsom i Nürnberg og deromkring, gior man denne Forffial paa Kor
net/ at kalde det hart og bl-dt eller weiche. Das harte Gerraydc
kalder mand Rug/ Hvede, Byg/ og Erter: Vas weiche Gerrayde er Hafte. Dog er sommestader Difpute om Biuget, hvilket nogle
regne til det blöde Korn. Man kalder o- dette sidste das rauhe Ge»
trayde ; og da sinder man Diítínétionen stråledes : " Zu dein harten
"oder glatten Getrayven werden gerechnet Roggen, Weitzm,
"Erbsen/ Linsen, Wià und Heidekorn; und zu dem weichen
"oder rauhen geboren Dinckel, Gersten und Haber." Om hvilken
Difieren^ \X/ ehnerus in Obff. Pratt, ad v. Getreydig ffriver sññle" des : Licet aliqui ex L. modios, &c. (*
)
colligant, frumenti ap"pellatione non contineri hordeum : Moribus tamen noflris diflin"guitur Getraydig in Hart oder Meiches.
Hart Geray"vig continet triticum, filiginem, hordeum 8c ciceres, gls RocktN/
"Weitz.N/ Gersten, Gemanckrc. wcichkornu. Getraydig com" prehendit Avenam, HabkM 6cc. Hordeum tamen apud Colerum ha” betur für weich Getrayv/ fed apud Koppenum fumitur fnr har
tes." Saavitt
Wehnero. I de gamle Brunsviger-Stads Love,
som Là tz har udgivet à-///, ftaaeri det Tredie Stykke, §. z.
hvad Told der ffal gives *van harderne Korne, van Hoppen, van Honeghe &C.
faa
(*) Denne Lex Modlos fiaaer i Cod.LX tit, 70. og er Lex. p. hvor Kseyfeme Valen,
tin. TheodoC oq Arcadius gier Forstiirl paa Frumentrtm og Hordeum, figende: frumenti quinqttagefimas, hordei quadragefimas , vini ¿7 lardi vicefimas dari praecipimus. Men M0N det tkke
vme tilladt at hver Laño haver herudi sin Maade efter Velbehag/ og af visse Aarsager. JTydssland naar man Mvner Kortt, da forstaaer man fornemmelig og meest altid Rug; I Jylland
ncesten paa samme Maade. Derimod her i Solland, hvor Bygget erden st-rste Said, er Kornvocabulum til BlUgtt approprieret.
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sañ at det ogsaa der har vceret et gemeent vocabulum i Sec. Xlii. Derncest, hvad Beregningen fig anlanger/ nemlig den Reduction af alle
Species og Landgodses Indkomster til Hartkorn, da er denne ligeledes
fra Tydffland, omendffiont med nogen Forbedring; hvilket kand sees i
Dietherri Continuat. Thef. Befild. ad V. Anschlag, 0g dMNeM s0M HM
Citerer, nemlig Pruckmanni Conßlia, Koppens Decißones, og fornemmeligen i Scheplitz Conßuetudd. Marchicis. lib. IV. tit. 8. §. 6. Dertil
kand jegfoyedo. Wilh. Roev^enRruncks Rechtliches Bedenckett von
Anlagen, Kontributionen mW allerhand Schatzungen 6cc. hvor
der iblant andet staaer: Auf ein Malter Hartkorn jährlicher Rente,
so viel als von ioo Thalern : hvrlket er just vores nuher i Danmark
brugelige Dalemaade, og i nogen Maade fcimitie Reglement og Metho
de. Virkelig maae man tilstaae, at faadant Reglement er heel begvemt,
og ulige meget rigtiger end den gamle Taxation paa Jordegods her i Riget/til Leding og Landvwrns Udredning,den tiid man regnede paaFavneJord, Boel, Half-Boel, Fierdings-Iord, og Ottingsboel, item
den oeldgammel Taxt af Guld og Golf, saasom Marck-Gulds-Jord,
Mark Golfs, Ortug-Solfs, Skillings-Jord à. hvorafvi have udi
Lannffe Breve, forend man begyndte at skrive dem paa Danff, Mar
eas terrarum, grojjos & folidos terrarum, [olidos annona, terras quinque
marcharum & trium orarum in cenfù, it. •uigintiJolidi terrarum in cen/u
•vel in aflim alione , 6
* jeftendecim Jolidi annona in redditibus, pg MñNgt
flere deflige.
41. Hellede.
SaaledeS kaldes Kcrmper og Helte udi
Kcempe-Viserne: De floges i Dage, de flogest toe, De rede
tilsammen de Hellede saa froe: og mange Steder ligeledes. Vifseltgen er dette den gamle Forma af Ordet, hvilket man fiden har
omqiort og contraheret til Helt.
I Engel-Saxiff heder Hale og
Haled, Dux, vir excell ens. Deraf har baade Somnerus i fit Ditfionario,
0g Hickes in Grammat. Anglo-San. anfvrt kN godDttl Exempler ñf de
celdfte Skrifter. Idet gamle Frankiffe Sprog er det//à Wachter
raifonnerer fcerowc (i det Ord Keld,) oggicetter, at det ffulde komme
af et gammelt Verbo Hellen, der ffulde betyde ["guare, praliari, som
fcet Chaldaifíc Chel, militare : Hvortil ogfaa ffulde hore Hild, prælium,
og Hellebart, Jeg kand ikke bifalde hannem. Hild er proprie Lellona,
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Dea bello præfîdens, øg per metonymiam poeticam ogsññ prælium
eller Bellum : Om hvilken Bencevnelse kand lcrses den 66. Fabel i
Edda y øm H'ógne og hans Dotter Llillde.
MkN Verbum Hellen har
man ikke i noget Skrift, mig videndes. Jeg troer derfor, atDr.Hickes
har treffet rettere, i at derivere Hæle og Hæleth af Verbo Hæla, i. e.
laudibus evehere, celebrate. Eft enim Haletb heros celebris & rebus
geftis clarus. Sññledks er i Rhythmo S. Annonis v. 409. Manigin Helii
‘vitigut y mange meget gode og ypperlige Herrer: og i Begyndelsen
•v. Z. M/i Çneiie Helide vuhtcn, hvorledes de rafte Helte fegtede. Goidaftus har og vildet have, at Held ftulde vcrre ftrevet i celdre Tider
med ch, nemlig for ac vcere det samme som ceiu. Vid. ejusnotr.ad
Tyrolis Paranefes p. 366.
42. Helvede, haver Peder Syv i stneBetcenkm'ngeromdet
Cimbr. Sprog (p. 74.) forklaret at vcrre Hewey, qu. HewedisVey,
Plutonis Via. Endeligen er sandt, at Edda kalder den Heltveg. hvor
Hermod reed hen, for at hitte Balder. ^.44. Men rimeliger siunes
Overeensstemrmlftn af vort Danfte Ord med det Engel-Saxlfte
Helletvite, eller Heltvite, som er Inferni Jupplicia: Og samme kalder den
celdgamle Tatiani Interpres HellatvtzJ: Ligesom Notkerus kalder locum
inferni Hellagruoba. I Engel-Saxernes Skrifter heder Pluto Helgod,
Helvedes Gud, og Cerberus Hellehunt. Gudmundus Andreæ i sine
notis over Foiufpa, pag. 47. haver den samme Forklaring om det Ord
Helvede, NkMllg ñt det kk ñf Hel, og Wite, pæna, fupplicio.
43. Higer efter , fom den torstige Hiort efter Vand, heder
ogsaa i det Engel-Sax. Htgan, contendere, feftinare: Hige, diligen
tia ; Higian, afpirare ; higleaft, negligens. Diffe kunde vel 0g Mññftee,
have nogltt Slegtftab XW^Hyge, animus, mens ; det gamle Tydfte
Hug, hos Otfridum og stere; det Jstandfteå^»r, H»ga, Htggiany
Vores DanfteHn, hvoraf ere de verba, hugstr, Ihukommer Lte.
have i Huge, ftaaer i Fortalen til Kong Waidem. Lovbog.
44. Et Hivme, angulus, heder i Jslandften Her», og
Morhofius, i sin Unterricht von der Deutsche» Sprache, har
fundet, at i en aammel Tydft via!eå har det hkdet//-r«,- nemlig at
rallshorn vñk fuuem angulus,: (at Paid er kN Bttak kütk Sckdk, pñü Dünft
A
og
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og Evenir, crbekjñndt, ogi Jylland bmgesdttendnuhoS Bonder.)
I Engel Ssxiff vruges baade Hyr» QQHern, pro angulo. 'Ev irÄ«T«iiw
ryoùviouç- Matth 6. heder , an flrau hyrnum. Hyrnjlan, lapis angularis :
Men Matthcri XXi. heder
in Cod. A. Sax. Uge efter
Let Hyrnanheafde. I den gamle Kirke Lov, som ftaaer bag i Sicellands
Lovbog, tales om de Tilså, naar man stak vite Kirke ande» sinde,
og deriblant er, naar Hymmce bryster afAltere, in Lingva Cám
brica kaldes Angulus Cornel.
45. Hiul, tor man ikke tvile paa, at jo haversamme Navn
i Engel Saxist, saasom et Ord der horer hl Landbrug, som jeg iilfome
sagde om Fcrlge. Det er rart, at jo baade Tydst, Danst, Engel Sax.
og de andre Naboe-vialeÄer havde saadanne Términos tilfcelles. Z
Engel Sax. er^å«/, ^.ota; Sommestcxds strives det Hneogui. Z
Ælfrici Glojfario er det Hweol; hvoraf Hvseolrad, orbita ; Hviolfage, cyclus.
Z det Cambriste heder det Omveii, som jeg ikke veed om horer dertil.
46. AtHonse, som er at statte og give Forcering til tøv ReyseStaldbrodre, ved visse Stader, hvor man ey haver vceret tüforne,
bliver meeft brugt til Skibs. Jeg sku de troe, at der Camdro-Britiste
Oti Honftl, som betyder Nyt Aars-Gave; item Huns og Hunsla paa
Engel Saxist, samt udi de saa k ildede Oothiste Evangeller,varde med
soroandte. ThliCod. arg. heder det E prog Matrh. 9. Mifericordiam
volo , & non facrificium, Armahairtitha villan jah, ni hunsi. Og Joh.
16/ 2. Den som staaer eder ihH/ stal mene, at hand gior Gud en
Tit-neste dermed, thuggkeit hunsla faljdn Gotha, h. e. tykkes at give et
Offer (I. en Gave) hi Gud. Maaste dit Ord Haandstl, (som man
ellers vil derivere af Haand/) kand ogsaa-erre kommen af dkt Camdriste Honflk Thi som dette betyder den forste Gave man faaer om
Aartt, saa er og Haandstl eaentlig de forste Penge, en Krobmand
faaer i stn nye Krambod. Jeg veed nok, at visse Lcrrde har remarqueret,
Ht Häuftlen stulde hede, societati vel collegio alicui initiari; ab Hanfa, fæ
dere, societate. Item at Han/e eller Anja, har bemerket et stags Told,
eller onus, pro libero mercium transitu, samom der staaer i gamle
Breve: liberi ab omni telonio & Hanfa. Ja det stal vivre mig ligem eget/
om nogen vil derivere Huirse og ^jSnsnlngen derfra. Og öm Hanf»
kand
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kand de finde Materie i Msmgde, samlet af Werdenhagio, Bangerto,
Micræ’.io, &c.
47» Hofferdig/ og det Tydste Ord aflige Lyd og Betyd
ning/ ffulde vel de sieeste Mennister vilde paastaae, at vcere enten af
fertig/ promeus, eller, som Wachter haver, af verbo fahren. Hoffertig / quafi elatus & in altum tendens, ^ochfarende. Nogle af
vore Danste Niesten ligeledes ; iblant ankre M, Peder Winslöv in Farragine Arctoa, der gier Retferdig ex. ret & ferd: ThiFerderiter,
profeåio, eg ferdaf, proficifcor. Zeg derimod er fast forsikret, at Hofferdig, Retferdig, Spagferdig, Tungferdig, Letftrrdig, og alle
andre comporta med sert, fart og ferdlg, komme hvert og eet af det
gamle Ord, & quidem fubftantivo, Perhtb, som man haver mangfol
dige Stader i Engel Saxiste Skrifter, og er det samme som Animus,
Mens, fttritus. Og stråledes finder vi/ at i Engel-Sax-sten er Heahferbtb, elati animi homo, fuperbus, nemlig det samme som H^ymodig,
paa Zydst Storsindet. , HicKefius har giort sig den Umage, at sam
mensanke et heelt Antal ejusdem formæ, ex. gr. Gleatv-ferhtb, vir fa
pie ntis animi, à Gleatv, fagax. Stith-ferbtb, conflans & immoti animi,
Stind-eller Stifsindet: Gamolferbtb, vir fenili animo & prudentia ;
Sar-ferhth, hedrvvkt/ Hierte-Sññret; Stathol-fehrtb, flabilis & firmi
animi; Stolfearth, magnanimus; unde Scoticum vocab. Stalhvart,
t e. fortis. Paa samme Maade ere vore Danste Ord, Bodferdig,
Spagferdlg,Fredferdig,SeenferdLg,Mngferdig,Scc. it. Letferdrg: hvilket sidste heder i Engel-Saxist Gaiferhth, libidinofus, og bru
ges UudithsBog om Holofernes. Vid.quæ fupra obfervatain voe.Galen.
Dl dem, som mene at stige Ord kome affertig, promtus,maae man svare,
ak der ere mange Ling der seehinanden heel lige, og ere dog ey de samme:
Og hvor mange Exempler har man ikke in ¡ludio etymologico af deflige Illufioner? Wachter har ladet sig selv forfort af dette Ord/
og deriveret Bussfertig og Leichtfertig afadj. fertig : Og fertig la
der hand siden komme aset selvgiort og opdigtet futåntivsFert,der stal
i hans Inddilding betyde facilitatem in agendo. Men til dette sidste fin
des vel ingenstceds Exempel. '^ert er incellus, via, occafio. Og adj.
Fardig, promtus, celer, kommer af Farde, (med *
) som er i En-,
gel Sax. Exercitus, it, expeditio militaris ; f*
r a» <v celeriter ire ; far,
N L
greífus
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greíTus fubitaneus ; faringe, subito, illico ; far-dead, mors íubitanea,
Brad-Dod: Til disse kandfoerdrg (promeus,) henfores. Og dermrd
har hverken Letferdig, Bodferdrg, eller Hosserdig noget at be
stille; men maae aldeles siges componerede med Ferhth, Sind og Hierte ; ligesom ogsaa Hosiverdighed kaldes in Codice argenteo, HAuhnir
*
thei, nemlig ab Hairto, corde.
48. Humle/ fom man bruger til M/ heder ogsaa i EngelSñxiss Humele, Za llldlt haver i Du-Canges Glosario he Ord Humel9
og Humio af Latinsse Closter-Breve iFrankerige, ex. gr oßroidus fer«vus folvit de Húmeteme modium unum. Benediktinerne sekter en Notam der
ved f og mener at Húmelo kommer af det Franske Houblon, og dette sid
ste af det Latinsse Lupuio, elifa ab initio littera L. Dette sidste gioreS
ikke fornsoen, saafremt ellers Salmafius bar rit, der foutenerer<it¿«futui er ikke det rette Navn paa Humle i Latin, men at det hedde fordum
Opulus eller Vpulus. Vid. Menage Origg. de laL. Fr. in Houblon. Daviefiusi vidner ellers, at Cambro-Britanni kalde Humle oppjs49. En Jette / er h-el gammelt, og betyder en Kcem^e, ho
minem monftrofæ magnitudinis. I Engel So p'sscn sindes det Ord
Eten, Gigas. Verelius dadler med rette Arngnmum Jonam, saa og
Speimannum og sheringham, at de henfore dette Navn, saa og det
Iflandsse Jotun, til at betyde Gotherne.
50. Iglen. Paa Engel Sar. er ¿gen, iterum. c<en$$
Gien, adhuc. Ligeledes in compofit. Hvorom videre kand lcrses hos
Hickefium pag. II4. Agencoman, revertere : Ongeanbringan , referre ;
Ongeanfaran, regredi. Pññ ZstñNss kk 0g Gen, iterum, retro, con
tra, cenoria, atvcerge og forsvare sig/ som kaldes i den Sallandsse Lov
1. 2. c. 18- at geentaghe. item retro. Sicrll. Lov. lib. 5. c. 33. det
kr^b gaar igien/ o: crlbage, cafleres.
og /0?^« er dette i gam
mel Tycss / som kand vel vrre contraheret til Gen.
51. Jgjennem, heder i Iflandss
Men i Engel Saxiss
Geond, fiiafOUl 0g in Compofitis : Geondfare, pertranfire; Geondfiinan,
perlucere; Geondfecan, GienliemsSge. Flere Præpofitiones og Ad
verbia kand man endnu sinde Lighed til, ex. gr. det Dansse ellers,
alias, som heder nu i Tydssen Sonsteu, er paa Engel-Saxiss à
Za
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Ja end og, idet gamle Lingva Theorifca, hos Otfridum og Interpret
temTatiani, var Alles, aliter, 0g alio qui n. Imellem, inter, hvil
ket de Jydste Bonder pronuncere Ameld, og som man finder ofte i
gamle Breve, for 2 a zoo Aar siden, ofte streven â/à oa ¿mellom,
heder i Nord-Engelland endnu Amen, eller Ameld: Som er observeret
flf John Ray, een af de forste Membris i det Kongelige Societet, i hans
liden rare Bog / faßet Collection of Englifh words, not generally »fed, and
proper to the Northern, Eaß-and Southern-Countryes, trykt Í en liden Odtav
til London An. 1674»
52. Ild, er paa Islandff E/idr, oqU den gamle Skaanffe
Lovbog Eld og Eide. I det gamle Engel-Sax. Asled, hvoraf er det
verbum
, accendere, givre Ild. Matth. $/ 1$. Ondlan pro ac
cendere, ffal endnu vatre i Brug 1 de Synder-og Astre Dele af En
gelland, font John Ray bevidner i sit nys citerede Skrift pag. 7Z.

53» Sotfr, heder i Jslandffen med samme Navn, eller og
Iørd. I Engel Saxiffen sindes ve> ofte £ard.- men snart lige saa ofte
med o, Eord eller Eorth, ogi Ælfrici Gloflario Eortha. Deraf er Eordling, colonus; Eordgemet, Geometrid ; Eordrtce, Jorderige, orbis terræ.
Vldere tager jeg rkke med, af de ovrige Tykffe Dialedter, om Hertha,
Erch, Erde, hvorom Schiller, Yachter og andre Haveoverflodigt.

54» KioN, Adjedl. bruges ofte i vor Danff, pro smuk, ssikkelig,
velartende. EnkiønMand; en kiøn pige. Og i Foråres i Jyl
land deres Formaninger rt del es Bo n er intet almindeliaer,end: Vtltu
vare kiøn, saa ffalt du have meget gøt af mig. I den Skaanffe
Lovvog staaer en Artikel, om dem, som flauerandre Folkes Hunde ihiel,
og hvad Straf d? ffal give : Der heder det Ub. 9. §. 20. Draper man
konan Rakka, bote siax ^re: Draper man Midhund, böte halv
Mark: Draper man Gardtik, böte tweL>re. Der er en fø#
Rakke, en Hund af beste Art, en ff-on Hund. Af denne Bemcr kelse i
Ordet, som er hos os saa gammel, bor man si -tre, at det horer til Radi
cem , cyn, genus, propago ; Ligeledes som udaf Art kommer i Tydff
og Danff det Adjeétivum artig, ejusd. notionis. Engel-Saxerne have
ligeledes adjediiv. Cyn,, som tDiétionariis fortolkes congruus, conveniens,
V 3
vklssikkkt.
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velssikket. Altsaa er denne Mening vel ikke rigtig, hvilken nogle have,
at vores Dansse H-H.Riøn er de Tydsses Lån, og de gamle EngelSaxers Coon og Cene, fortis, belliger, audax : Cenlice, audaâer : Og at
samme er bleven transfereret à bellica fortitudine ad omne genus vir
tutis defignandum, ligesom er gaaen med Gråkernes che/ri, og de Lati
ners Virtus.

5Z. Kyns, eller, (som det udtales) Riøns, haver man fra
celdgamle Tider havt, iOompolltione, medet andet Ord for iVeyen:
da Z^yitö har bemerket Slags/ Sort ; nemlig som man nu om Dage
siger Mynt - Sorter, &tøt> Vahre, Silke « Vahre , Troe Last,
Jern-Fang. I vore gamle Love forekommer Alkyns, som vil sige Allesiags; og Jlffens er af det selvsamme. ZdenSicellanksseLovsiaaer
hvad støns det er, pro l hvad stags. Endnu i denne Dag siger den
gemene Mand i Wendsyssel Rornkrøns, AiØdkiØns, (vel Atønfø)
i Steden for at sige ^ørn Vahre og Ixiød - Vahre, i sier naar de tale
om ven Forraad som man har inden Dorre afjllgt, kil HuuSholdningen:
Uden ald Tvivl af cyn, og Kyne, som i Engel - Sax. samt gammel Dansk
er Genus, Propago, Familia: hvoraf vi endnu har det biomen Subftant.
Klön, pro Stegt, Forvandtffab &C. Kennan er nafci : Og ligesom vi
horte om Alkyns og Alskens, saa er vel og sysken af det samme : Thi s«$ og
sislice, var i gammel Tydss,>, ulis, det samme som Solche. Kynßmi,
er Confangvinitas, á Kyn, tyßman vel fuman, tilsñMMkNs.
56. At Kildre, Titillare, er det pure Angel Saxisse àà,

titillare ; Kitelung, titillatio.

I Islandssen ligeledes, Titillare, Kitla.

57. At kåre sig om noget.

Ex. gr. Jeg klarer mig ikke

øm (1. efter) enten hans Gunst eller Vrede: er vel ligeledes en
gandsse gemeen Talemaade. Dog siunes mig, at Wachter, der haver
ellers overflodigt om andre Bemærkninger i Vebro Keren, haver gandsse
udeglemt denne Phrafin. Dog finder man den opliust af Engel - Saxisseu, hvor Cere, og Cara, er Cura ; Caran, follicitum efle ; Carian ) curare.
Hos de Tydsse Skcibentere, end ogsaa af 14de og i$î)t Seculis, finder
man det samme ligedan ssreven med in tempore imperf. Joh. Rorhe
siger

af det Engel-Saxiffe Sprog forklarede.

175

stgerÍ fitl Tl)ttringsse chronica col. 1731, edit
*
Mencken. Do karte ßch der
Grafe nicht an, i, e. Dergiorde Græven flg ingen Bekymring om.
58. En Kog/ heder et flags Baad/ saasom paa Limsiorden
Sildekoge ; og de Roge/ i samme Fiord/ imellem Vendsyssel og Aal
borg, hvormed man fletter faae Personer over ad gangen, saafom de ere
mindre end Færger. Jeg tor snart holde dette Ord for eet af de celdste i
Europa ; Thi udi det Cambriske Sprog heder Linter eller Cymba cw,
uden Tvivl af det gamle Celtiste. Siden have de celdste Britanniffe
Hiftorici, naar de fortæller om de forste Engel-Saxers Overkomst / kal
det de Fartoye cogones, som Hengft og Hors, og deres Selskab, komme
over paa. Uftlldarligen have dog disse været storre, end Jydernes Koge
nu om Dage. I Hertug Henrici Leonis Fondations - Brev paa det
Biiklpsdom Swerin of An. 1170. staaer iblant ander r ” Cives Sveri” nenfes ad ufus mercationum fuarum, in portu qui Wiífemer dicitur,
” duas magnas naves, quæ Koggen appellantur, & minores quotcunque
’’voluerint naves alias, fine contradidione quorumlibet hominum
" femper habebunt,” Gefla Alberti Epifc. Livon.
Herr Gruber har
udgiv« t) nger pag. 39. ” Erat eodem tempore fames & penuria ciba”rior, magna, & mifit mirabiliter Deus facerdotem quendam de Got” landia, cum duob. coggonibus, impletis usque ad fummum annona
” <3c fimilibus, quænecefiaria erant.” Saa 'cv'er Man 0gsaa in Hijlor.
Archtepp. Bremenfium : ” Pofuerunt magnam navim, vulgariter didam
” Kogge, cum armatis viris,” Fontanus in Origg. Francicis (lib. I. c. 9.)
forklarer det, Navicula oblonga, & aperta, velifera. Vid. & Du Cange in
Coggo : & Menf. Alting. Notit. Germ. Infer. P. 11. §. XXIF. in v. Aimere.
59- En Kå/ eller rettere, en Kolne, som man torrer Malt

paa, (paa Tydft eme Maltz Darre ) er det samme Ord, som de EngelSaxers Cylne eller Cylene, fornax, uftrina, som ogsaa kaldes Cyline-heorde.
Deraf h^der endnu i det nye Eng 1st, L/», en Ovn; Lime-KUn, en KalkOvn, Brik-min, en Tegl ' Ovn.
Mm med vores R^lne til Malt at
terre, kommer dog mere overeens, det som haves i de gamle Gioffù AngioSaxonicis, dag efter Ælfrici Glojfarium,pagß8,b. hvor der staaer, (yin, Siccatorium. Man skulde snart sige, at dette Ord kom nfcuißa: Dog
saadant
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saadant behoves ikke; ligesaa lidet, som at derivere Halm af Calamus.
Der torde vel findes et andet Sylterne til flige Coincidentia»

6o. Liig-Beñtrngelse: kommer afen Tydst Talemaade,
hvilken, saavelsom Bestaten, bruges om Exequiis og Juftis funebribus,
som bekiendt er. Zeg har sogt i Wachter derom, men ey fundet noget
dertil horende. Hvis hand haver meent, at saadan Brug af bemeldte
Ord var nye, eller ikke vcrrd at oplinse af Alderdommen, da har hand
Uret. Began er i Engel'Saxist, incumbere, infervire, coiere : it. begangan, Begang, eller Begeng, tt cultus, obfervatio. Bigenga, cultor.
Btgegnes, ftudium. Dttharve forftvcrret a Verbum facrum, ad offi
cia divina pertinens, nemlig udi Henseende trlde hoytideligeProceffioner. Thi man sagde, at begaae en Fest, eller Helligdag. Saa
brugtes det og heel ofte om Begravelse og Liigfterd, og deraf kommer
Liig Begcmgelse. Johann Rohre i sin Dyrrngste Chrjsnike (T. 2.
Mencken, col, i?$2 ) Wie man Landgraf Ludivigin begrub unde beging. Item: De
gefchab groß, und berliche Begengnijfe, vele Meße unde grofis Opfer. Zkkt üt
tale om mangfoldige Tydste Kloster-Breve og deslige Documenter.
3a udi mange Holstenste og Neder-Saxiste Breve, staaer Began, pro
jufta facere. Men hvoraf flig Talemaade ? Nemlig, som jeg for sagde,
af Proceffioner, som i gamle Dage holdtes over de Dode med SieleMl sser, Aar Tider, og anden deslige Daarlighed. Hvorafvi finder saa
ofte i gamle Breve 05 Donationer til Kirker og Klostere, at den eller den
Herremand eller Frue har givet dette Gods tll Klosteret, at Brodrene
stulde holde dem aarlige Begcrngelser. An. 1407. gaf Rigild Puge af
Alstrup en hoben Gods til Bistopens Bord i Wiborg, og Bistov EaZhe
ferpligtede sig og sine Succeflores at celebrere Giverens og hans Frues
Anniverfarium diem obitus med Messer 0g 4.Prcester i Wib. DomKirke. Z eet af Dueholm Klosters Breve af 14)5. staaer : Item stal
Prior og Brodrene i Dueholm - Closter lade begaae min Fader og Mo
der, min Husfrue, og Born, Herr Niels Eriksen og gamle Erik Nielsen
og andre mine Foraldre en Tid hvert Aar, med alle Préster i deres Clo
ster, saaiomge jeg lever, og »aar jeg er dod, da stulde de holde en cevig
Messe rn Daa hver Uge for mm og mine Foråres Siele. Erke - B»
Byrge i sin Fundarían, eller saa kaldede ¿ian¿luana, forordner, at i
Lindberg,
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Lindberg, hvor hansForcrldre laae begravne, skulde Prüften holde en
Aartid for bemeldte hans Forerldre, femper, finitis miflîs, eundo ad fepulchra parentum noft rorum, cum refponforio Abfilve Domine can
tando, og t Lunde Dom - Kirke ffulde holdes Aartid og Begomgeise over
ham selv til evig Tid: Hvilket hand kalder at gange procejjionaiiter de
jùmmo Choro neder ad fepulchrum noftrum, og at ttunge en heelt Antal
Colleger, Antiphonias og andre Sange, som hand sammesteds har ind»
rettet. Til Begcmgelse horer da ogsaa det Tydffe og Dauffe Verbum,
Beståede, som man baade stger cum adjeéto, feil. Beståede hl Jorden, saa og abfolute bestoeten, i. e. begrave. I Rhythmo de S. Annone
§. V. SS
*
Seinte Jacobus inHierujalem, Nu is her dar in Gallicien biften, o;
fepultus. Od i Heldenbuch stger Wolfram von Eichenbach (pdg.P. ; .h.)
Die wurden zu den Stunden Bestat mit grosser Ehre.

61. At Liuse, Liusne, lucere, 3c fulgurare; hvormed de
Islandske à og
ere eet og ftmme; have ogsaa deres ncrrbestegkede Ord i det Engel Sariffe. Thi udi den af Hickes saa ofte citerede
Paraphrafta Bíblico stüüer den phrafis, Scyldaslixton, Clypei fulgebant:
Og udi Somncrs og Benions Theiauris tt Lixan, fulgere; lixend,
candidus ; Lixte, fulminavit. I det Cambriffe Tungemaal er Lleivych,
lumen, fplendor, fulgor; Lleivychu, fplendere, lucere, it. fulgurare :
Llucheden, fulmen & fulgur.
62. Lov og Tov/ er en formula Juris i Dansk. Man stger
om en u cerlig Mand, ham kand og bør ingen gaae i Lov og Tov
med. Jeg haver hort dem, der vilde forstaae det stdste Ord om KrigsTog, quafi diceres, indignus quieum velin foro confiftas, vel in mi
litia 3c expeditione verferis. Men rettere er det meent om Tog, Borgen, nemlig den der ey kand tages forfulde, og til Borgen med, eller
for andre cerlige Folk. Hvad Tog eller Tov, TØvmaal, Rrdemcrnds og Sandemcrnds-Tog, Tovesmcrnd og at Tovftette,
havefor Betydning i vore Love, er noksom bevidst; og derom opliuser
Chriften Ofterfon. Det Ord Ledtog, som betyder Selffab, mener
jeg at have en anden Oprindelse: Ikke af Tog, expeditione militari,
endffiont dm forste Pm Led vel kand hore derhen, nemlig til Leding :
Z
mm
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men af et gammelt Ord Thofta , hvoraf man finder de Engel-Sax.
Ord, Gethofta, iodalis > Gcthoftian, foci etatem inire » Gethoftfiipe,
consortium, contubernium»
6z. Hand lurer afr siger man i GemeenTale, om een der
sniger sig bort. Men Laure,y og paa Dansk Lure/ sidde paa Luur/
erjogandstenoget andet. Hvorfor ey heller Wachter har kundet be
nytte sig af, hvad jeg nu vil sige/ fom er, at forbemeldte Talemaade
kommer overeens tNed det galNle Saxisse Geleoran, vel Geleornian, tranfire, difcedere, transmigrare
*,
Geleornefle, tranfitus.

64. Messe-Hagel, er eet afde Kirke-Ord/ som beforsie Engelste Bistoper og Prcrster have bragt med herind i Landet.
Thi udi Engel Saxist heder det ogsaa Mefl'e-haceie, Cafóla, veftis facerdotalis : ab Hacele, fom CL
*/
efter Somners Anmerkuing / undertiden
Chlamys, en kort Krigs Kappe / ir. Lacerna, og Pallium , undertiden
Subucula. Ubi Du-Canges Glosario haves ogsaa Hacia, pro genere veftis, og dertil citereS Ct Mf. af Sec. XIII. PalTagen lyder 0M/ hvorle
des man om anden Paaste Dag, ubiProceftion, skal præfentereChriftum, kommende tilde tuDiftlplersom ginge tüLrnaus, da det heder:
Accedat quidam alius, in fimilitudinem Domini, hacia veflit us tunica. NkMlig, Munkene og Prasternetll Mre, ma tte Christus have en MesseHagel paa, ligesom naar kegwer Patriarcher og Apostler PaternosterPaand i Hcrnderne. Om nogenstcrds i Ty" stland dette Ord hav-s, en
ten hos de Catholste, eller andre/ er mig nbekicrndt. Z de nye Tyd
ste Lexicis har jeg sogt det/ men forgreves. Og lige faa lidet har
Wachter ncrvnt det allerringeste derom, naar hand taler om andre Ord
til Mefs horende. Men at der dog har vmet Tyd st i gamleDaae, og
kaldet MijflMfyi tent/ ligesom hos os, er upaatvileligt: Og stigt be
viser jeg med eet af de Tydste Poeters Vers,af dem som Goldaftus äuss
rer i sine notis ad Winsbekum, fag. 427. vet ed. Hand trllcrgger dem en Ano
nymo Cancellario Imperatoris (Mññstte Kayser Priderici IL) og kk kN Inveftiv imod de Tiders Gejstlighed, der brugte heller Vaaben og Varge,
end Bibel og Sialesorg: deriblant laser man da tisse Ord : Miflachelhin,
her vmpenrok ; Hin Buch , her Schilte breit. MêHagel er ufejlbarlig det
sam-
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samme, som kaldtes i de gamle Dage Cafaia, saa og Planeta. Og den
blev giort af kostbart Toy, undertiden og bestukken og bordyret, efter
Leyligheden. Zeg haver nylig seet et Inventarium over Em-Kloster i
Jylland, giort Anno 1554. den tiid det blev fecuiariferet. Derudi op
regnes iblant Kirkens Klenodier i. red Floyels Hagel, i.blaae Floyels
Hagel, i gren floyels Hagel, 2 hvide Damastes Hagele, i blaae
Gyldenstykkes Hagel, i Satins Hagel, sort; iparMesseklcrder, Ha
gelen af Solfstykke. Udentvivl har vel meer end halvparten af saa
mange Hageler til eet Stred vcevet af got Folkes Forceringer, efter de
Tiders Skik og Såane. Man har end og Fingeret Historier om
Jomfrue Maria, ligesom hun endnu stulde sidde med hendes Piger i
Himmelen, og sye Messe-Hageler, til at forcere hendes besynderligste
Favoris og Tilbedere paa Jorden med Befalning at holde Messe der
med paa hendes egen Hoytids - Dage. Og derom har hvert Land sin
Legende; I Svanste Beger finder man, at hun bragte saadan en miraculeus Messe-Hagel til St. Hildephonfo ErkeBistop i Toledo ; i Fran«
kerige har de en ligedan Legende om St. Bonito Epifcopo Arvernenfi;
og i Engelland om St. Ahorna Cantuarienft. Jngentcenke, at dette er
taget af en proteftantist Skribent, der kunde have anfert disse gamle
Digter,af Seculis crasfiflimæ ignorantiæ, til at fpotte Catholikerne der
med, hvilke kunde foare, at det var nu alt lcrnge siden, at man havde ladet
af at troe faadant. Ney : Det er ingenProteftames Raillerie : men
jeg har lcrst det med al Alvorlighed fortalt hos en temmelig nye Frantzost
Prælat, der har levet endnu for nogle og 60. Aar siden, nemlig André du
Sau flay, som vartilsidst Bistop i l’ouï, og tilforne Grand Vicaire i Erke«
Bistopdommtt i Paris for Cardinal deRetz, nil Card. Mazarins Tiid
og derefter, en Autor af adstillige Skrifter, hvoraf jeg selv eyer nogle
Volumina in fol. Og disse Historier har hand i sin Panoplia Sacerdo
tali P. I. lib. 6. i det Capitel om cafàu. Esterar jeg havde strevet dette,
tr ssede jeg i eet af Paithenii Breve tit Did. von Stade en Article, stråle
des ! ydende : " Inter alia quoque grata obfervatio tua eft de Dánico Mis"hagely quod ego à Latino Mijpile fenfu adjetftivo, quo qualemcunque
”rem ad celebrationem Miflæ adhiberi folitam defignat, hucusque exi"ftirnavi deducendum. Nunc lubens mentem muto.” Af hvilket
Z2
jeg
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jeg lcrrer, at Mishaget maae vcrre de Tydsse et ganksse fremmed Ord,
efterdi von Stade 05 Paithenius kalder det Danss; og torde jeg srart
vedde paa, at det som von Stade derom har ltrrtdrn anden, harvceret
den Nylig citerede locus ex Cancellario Anonymo hos Goldaftum.

65. Messing; Derom haver Wachter saaledes: Mesfing,
Orichalcum, as mixtum, vel mixti coloris, à Mifihen, mifiere, atril ore Martinio.
Og ikke et Ord mere. Her er denne flittige og lcrrde Mand sig noget
ulig, og kunde lige saa gierne skrevet flet intet derom. Martinius er og
ey den Arår, der pleyer lcrre noget rart om Tydsse Ord, men velom
Latine og Grcrkiss. I Engel-Saxiss heder baade Kobber og Messing
Maslen og Muftien, og enKodbersmid faÎM Mafiling-Smid. Item sind er
Man hos Somner Maftling vas ftanneum. Hos Skinner sinder jeg i dm
2den Part af hans Etymologico, at Maßling er splendor, fulgor, og
hand mener, at dette Ord kommer af det Engel Sarisse àà», q. d.
inflar aurichalci fulgens. Monne det ikke vivre tvert imod? Nemlig
Radix, der kand have betydet fulgere, og hvoraf baade Mafiiing og Mes
sing have faaet Navn, er bleven borte, som mange andre. Imidlertid,
nuatvildegicettesigfrem, med Mifieo, som Martinius og flere, og med
Mafia, som Skinner, (quia, inquit, Metallum hoc in magnas maífas fun
ditur,) er intet bevendt. Thi Engel-Saxerne brugte jo eet og det
samme Navn til Kobber, Tin, og Messing.
66. En Mlle, fræni genus, eller en Mkyl- Tomme. Er vet
det samme, som i EngebSaxiss heder Midia, fræniim; Unde Gemidlian,
frænare. Mid lfinum Midlumgeivyldan, med Jern Bidsel at termine.

67. En Nsivee, heder et stort Bore, T er eb rum grandius. I
Edda kaldes det Naffar, nogle gange i den 62de Fabel.
Paa EngelSariss Nafegar; JLlfrici Glojfario staaer, Terebrum, Nauegar, Ellers
ogiaa Næfebor; nemlig et Bore til Nr/k, eller
som vi kalder hos os
et Hinl ^Iav: ligesom vi kalde et mindre Bore, til Spigere og Som,
rtSpegerBor.

6Z.Nymcre,
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68. Nymere, tt fitarert tt gammel Tydff end Dl'nff Ord,
som man brugte cie novo rumore, mærkeligt nyt, somervcrrdtattale
om og ved Folkes Tale at giores kundbart. v. Luther har brugt der i
Jule Psalmen: Vom Himmel hoch da komm ich her. Ich bring
euch gute Mm Mer. Deras man finder Nymere, saa som eet Orb,
ofte i oe Danske Boger, som ere crldere end et hundrede Aar, ja oa i vore
gamle Viser. Peder Syv finnes at have taget det for reen Dansk, oq
derfore, i fine Betnnkn. ?• 89« figer, at det betyder synderlig Nyt.
Videre forklarer hand det ikke. Stammen dertil har man hos de crwfie
Tydffe,^ illeramum,Otfridum og flere; Thi Mara og Mari er hos d.Ñi'M
det samme som Rumor, fama. Orfridus figer om Jofeph,St. Mariæ Hus,
Hönde, Thogihoritb er Mari, Thaz ander Kuning vari. Auétor Rhythmi 'de S.
Anonne §. 20. V. Z0Z. Deift'm heidnißhin Büchin Meri, dkt kb rygtet 0-1 hxkandt af Hedenske Boger ; Maren og Mari duen, vulgare, rumorem
fpargere; Mari ward, percrebuit. Hos de Tydske Striben ttre k See.
XIII. og de Poeter, som man baner i Heldenbuch, og dem Goldailus har
saa flitt'gen liest, findes det Ord Mere oversi odig en brugt, pro rumore,
fama, hiftoria, fermone, narratione, et Rygte, en Tidende, saavkl
sand, som «fand, ex. gr. Ir sollen kein Geschwerean euerem Herne
tragen, Ich wü euch gute Mere von eurer Tochter sagen.
Der f og hos amme flags Skcibentere, Nuwe Mere, LügenMere Geugel < Mere, Un - Mere. Og hos Königshoven i hang
Elsasser Thr-nick naar hand tarer om der Bedragere, der gav fia ud
for Kcry^ r Frid. 2do. 25. Aar efter hans Dod: Do disse Mere^åg
Rudolffe fürkam, do duhte es in ein G spotte, u achtete in fur
einen Toren Og deraf er Måbridn. Hos Engel-Saxerne ligeledes
er Wyd-mer, fama, q. d. vidt - udspredet Sagn. Mære, celeber i M<mman, vir inclytæfamæ.

69. At Rysle/ siger man om dem, fom soaer og seer sig om
kring, for at l gg > et ril rette, og at finde et andet. Jeg gaaer her o«
nyslcr. I Engel Saxiff har man Neoßan, vííitare ; Ne»ßmg. vifitatio.
Del kommer maaskee afå/Ll. no/*
, h. e. Nafo : og Xwt - vris saale3 3
to
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des og at hore til Neofun. I Schilters GloITario bliver Neufin og Erneufen, fOVÍOÍfrt inquirere, og citeret u&flf Keiferspergs Skrifter.

70. Des, er det samme som Saft, af Urter, Ebler, ever an
den Frugt. Z EngelSaxist er Wos, decoétura, Wofig, fucciplenus.
71. Dmflñt, og DmÑEtlg, horer til det gamle Verbum,

Wlatan, fædare, deturpare, it. naufeare : Hvomfer i Engel - Sax. det
Particip. Geulæten, fædatus.
Wachter derimod deriverer Un flat/
ñf particula privandi Utt, 0g Witte, decor, pulchritudo. Men hand
tager uden Tvivl feil, og wUte har der intet med ar bestille. Um i Tydst
og Danst, og Vmbe i Engel Sax. er circum/ og Wtetig er fædus, inqui
natus. Sonus vocis & concurfus litterarum m. & f har i Tydsten 0Mstiftet Umbflnt til Unflat ; men dette Um eilet Om er bleven beholdet
i det Danste Ord.
72. Drdviis/ fic dicitur vulgo intempeftivê facundus, feu
moleftus <5c arrogans difputator ex. gr. Hand er sññ OrdvttS; it.
Hand vil have Ordet og Visen allene. Det kand »vcere kommen fra
de gamle Engellcender; Thi udi Engel-Saxisten er worfoife, Sophifta.

7Z. Psinî>e, frons-, og Pande, patella, strives hos os, pa
ren og den samme Maade. H os Engel-Saxerne heder^Ek, Cranium;
og paa Walish eller Eambrist heder den penglog, h. e. Hoved «Skal:
Men Patella heder i Engel « Saxist
/ og i Cambrist Padeii. De
Hoytydste kalder dette sidste Erne Pfanne : hvorom kand terses tilstrek«
kelig Forklaring hos Wachter, saa vel som hos Du Cange in v. puma.
Men hvad sig Pande, frons, anbelanger, da er samme vel eet af de erlöste
Ord i Verden. Thi forst veed vi hvad det er i Hebrcristen. Derncrst
betyder og^ i det gamle Britjst og Aremorist caput, og haver end i
samme Sprog alle de Bemærkelser, som Vocab. Hebræum
da det
er baade Caput, saa og Initium, Principium; it. praecipuum quod
cunque; it. extremum; it. Dux, Princeps; it. Cacumen, vertex;
nec non Promontorium Scc, Saa kommer og deraf Penninus, Deus -in
summo cacumine montis refidens atque ibi coli folitus ; og det Berg
Aventinus,

af det Engel-Saxiske Sprog forklarede.

I8z

Zpenninus. I Spanssen Penne, mons, cacumen. JUNgerssPâ^, et
Berg Í Panduri. monticolæ. As Pen, i alle flags Bemærkelser/ seer
man en gandffe hob Derivata i Dawiefii Diftionario antiqua: Lingva Britan
nica. Og i Engelsse Historier lcrses, at den gamle Britisse Konge, kort
forend Angel Saxernes Indfald/ hedde pendragon, h. e. Caput f. Prin
ceps Regum, som Baxter i hans Archaologia det og forklarer. Det Slavonisse Pany, Dominus, Gubernator, Princeps, og Pannus Croatia hore til
samme Radicem.
74- Jeg stal sertte Pind derfor , at det ey ssal ssee, siger
man i gemeen Tale, pro intercedam Vel prohibebo. Man ssulde teenke,
at denne phrafis var metaphoriss, og i Danssen selvgiort, udaf den
Maade, at scette Pind for en Der, som man lukker til. Men i
Engel Saxiss er verbum Pyndan, gandsse proprie, at holde tilbage,
intercludere, prohibere, remorari ; vinding, prohibitio. Og jeg sin
der ikke, at Pynd eller Pind, er udi samme Sprog/ det som hos os;
Men vel at Calamus eller penna kaldespmna, ikke allene t Engel Saxiss.
men endogsaa i det gamle Britiss , fom man nu har tilovers i det
Camdrisse,

*
75
Pitstt 05 Bod/ fenfu Ecclefiaftico, ex. gr. i PassionsPsalmen / for os hand pligtogBod fnldgiorde. I Engel Sax.
haver man å, periculum; og verbum Plihtan, (pondere. Der
for-:', enten stg fortolker det, Periculum noftrum fuilinuit, eller iponfionem pro nobis obivit, da sinder man autoritet for begge Dele. Om
de ellers gemeene Bemærkelser i det Ord PfUd)t. (saasom ere obligatio,
debitum, cenfus, veétigal, fervitium à colonis præftandum See.)
sinder man nok hos Wachter og ankre. Ell rs horer ogfaa til pligt,
samt til Plihtan, fpondere, dkt in icriptoribus medii ævi sgñ ofte foreko mmende P/^å, pro Vadimonio ; item Plegius, fidejuíTor, iponfor.
ADucefufficiens fit Regi cautio, miffis Obfidibus, Plegiis, juramentoque recep
to-, figer Guilhelmus Brito t sit Poëmate 0M Kong Philippo Auguílo,
Og i den Traétatirøfikm samme bemeldte Konge og Grcrfven af Na
mur, (hvilken Convention Le Blåne har excerperet, i hans Traite
biflor, des Monnoyes deFrance,') repeteres dette ofte; ex, gr. Iflijùnt Piefit
Èomini
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Domini Regis, fuper matrimonio inter Philippum Comitem Namurcenfem dr Ma
riamfiliam Domini Regis celebrando. Comes S. Pauli eft Ylegitis de duobus mil
libus Marchis erga Dominum Regem pro Comite, ¿y erga Comitem pre Domine
Rege. Joannes de Nigella de millibus marchis pro utroque. ¿ye. Merk künd ltkses hos Spelmannum in Archxologico, ffld 0g hos Du Cange, it. i Dr.
Wilkins Glofiario ad Leges Anglo-Saxonum, og dkNNkM hand citerer
ved bemeldte vocab. piegius76. Om det Ord QviVM bor jeg ikke sige andet, end ¡o Wach
ter har saa meget, som derom behoves, til at vise dette samme Ord i
de gamle Sproge: saasomaf Cod. arg. Marc. 9,42. ^uaim; af Zslandffen Kuern, etíft Kuorn ; ilf Pezii Tydffe Glo flis f>uirn ; af EngelSaxiffe ctveorn eller ctvym &c. Hans Gioetninger om dets Herkomst
vil jeg ikke rere ved. Men at jeg alligevel mcrlder om dette Ord, ffeer
allme for deres ffyld, der have forbedret Du Canges GiofTarium, og
ladet fee en stor Uvidenhed om dette Ord. Artikelen lyder saaledes:
"fituerna, num ager frumento confinis, à Teutonico Chern veXCborn
*
’’frumentum, aut locus quernus, velquerneus, quercetum I Tabularium
" S. Florentii : Herveus auxit denum fuum, dr dedit molendinum cum Ruer
na , circumdata aqua.
Dkk heder dkt jo klñrt N0k t ^)(Ulb gav tll
Closteret endnu en Molle, med LLvcernftade og MMedanr. Og ikke
en Korn-Ager, eller en Ege-Skov; som Benedidtinerne har vildtt
gicette.

77. Det MM ham intet: pro, Det kommer hannem intet
ved. it. Hvad rager det mig? Mon dette ikke ffal henfores til de EngelSax. Ord, Rece, Cura
*,
Reccan, curare; Recceleas, negligens? Udi Zflandffen er ligeledes Rabia, curare, ftudiofê exequi ; Rxkilega, accurate -,
felicite-, Ragt, Omsorg. Raecken, og anracken er i Hollandff atzv^re,
anr-re: Hvoraf ogsaa er denne phrafis: wat raeckt mich dat?

78. Ran, er noksom bekicendt, baade i vore gamle og
nye Love, saavelsom i Islandffen, med sine Derivatis, og ad
skillige Compofitis.
Og det heder i Engel-Sariff ligeledes Ran,
rapina; saa og forekommer ofte i de Engelffe Kongers Love, saavel i
„Canuti
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Canuri M.fotn Guilieimi Nothi og fleres. Videre kand om dette Ord
lcrses, i adstillige Artikler, hos Spelmann, Cowel, Gilles Jacob,
Chriften Öfter fön og flere.
79. Reysnere, bruges ofte i vor Danste Bibel, saavelsom L
vore Kroniker og Historier, for Ryttere. I den Svenste Bibel heder
de og Resenarar: men i Ronung Balken cap. 17. Reefoner, som
Loccenius in Lex. Terminor. Juris fortolker Equites, vel qui in expedi
tione equeftri funt. Ordet er af stn Herkomst Tydst, og heder i Neder«
Saxiste Beger og Skrifter ligedan.
Bugenhagius har ogsaa i stn
Plat' Tydste Bibel- Verfton paa nogle Steder, hvor Luther bruger
Reysige, sat Reyfeners, ex. gr. Gen. 50, 9. Dar togen ok nret em
henup Wagen unde Reyfeners. Og iBremiste ogOldenborgste
Documenter finder man wapende und ridende Reyfener. Lutherus har i stn Tydste Bibel, som bekiendt er, mange gange de Ord
Reisige, og Rensiger Zeng; endffiont hand langt oftere har detal«
.mindeliger Ord Reuter.
Bugenhagen endnu oftere Ruters.
SaaledeS og i Tydste Chroniker Reysige Jungen, pro juventute
equis militante. Vore gamle Danstt Fortolkere har fuldt Luthero
efter, ex. gr. iReg. 4, 26. Röttig Salomon hatte 12000. Reysige
Dan. 12000. Reyfenere. Det er af andre lcenge tilforne bemerket,
hvorfore de saa kaldtes, nemlig fordi i der gamle Tydste bliver Reise gemcenligen og i stn scrrdeles Betydning forstaaet om expeditione militari:
De gamle Frankers Krigs-Tog steede meest altid til Hest, saavelsom flere
Nationers, og deres Krigs - Hcer var aldsammen Rytterie. Schilter og
Scherz have paa adstillige Steder opliust dette; og man haver og nok
som Exempler, foruden dem de have citeret.
Derhen horer og de
Talemaader, Reyss und Folg, i de Tydstes Lehn Necht og i Jure Con
foederationis, it. Reyfi wagen schicken; Reyss, Musterung, und
Austoderung rc.
Dette Ord har og her i Danmark lcenge vcrret
brugt pro expeditione militari, som kand mcerkes, naar man lcrser Hvitfeld. 3 et Bref af 1519. lover Erik Spendt paa Segaard cil Eyler
Bryste Hovedsmand til Lundences 6. ftedeOxen paaKongens vegne
for denne ncervcerendes S verriges Reyfe fom i Aar er. 3 det
Aa
Kon«
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Kongelige Danske Archiv er et Latinst Breft somstaar øq trt)ft i Arild
Hvitfelds Kroniker, nemlig i Kong Chriftophori IL H ftøtie,fub Anno
IZ2Z. Deri forpligter Hertug Henrich af Meklendosig til atlie le
Kongen af Danmark og hans Efterkommere, saa ofte de have det b hof,
cum Ç o .hominibus dextrariis & armatis,^ettt verterer Hvitfe!d,t denDanste
Extrait af Brevet, faaledes: med 50. Reystner vel fterdige med
Heste og Harmst: Men derhos var denne Vilkr, ar Kongen skulde
betale hvad smaae Hefte,(nemlig de fom brugtes til Trosser og Bagagen,)
der missedes i Campagnen. Dette heder i Lati n : Rex parvos equos,
quos nos vel homines noflri amiferimus in eadem Reyfea, perfolvet. Ottfridus
/. 4. c. 4. har kaldet Chrifti Indridelse til Jerusalem en 2^ey(é : Er ren in
Mitte, fo gizam, So iztho zi thero Reife biquam, o: Hand reet i Mitten, som
det sommeoe sig/ og som den Tiid hans Indtog beqvemmede. Derfor
erSchilter kommen paa den Tanke, at derivere Ross af Reissen, efter
faMMe Analogie, som Sios à fließen, Kos à Kiefen,Gros á Gruffen, Bus à Buffen.
Thi Ross, siger band, ” eft equus ad expeditionem & profectionem.
" aptus,” Reyse - Pferd ; ficut is, quo ad vehiculum utimur eft
Pferd. Saaledes er og Rersige Rutschen und Russ Wagen diítingueret fra andre Vogne: vg Rüstige H sie fra gemme Hesse, udi
baade Danske og Tydste Skrifter. Ross veed enhv r at verre ey allene
et gammel Frankist, Danst og Islandsk Ord; men blev paa Jydsk og
Engrl-Saxrst kaldet Hors, per metathefm, ingenlun e saal des kaldet,
af Horn, cornu, quafi Cornipes, fom Somnerus af pur Gi tning harftatueret. Thi hvo veed, om ikke Hors ell r Hros er et ligeså ! gammelt Ord,
fom Horn. Hors kaldtes i det $te Seculo den cn1 af Angel Saxernes Anforere herfra vore Lande; oghansSmlddroder Hedden/.- ligesom
man i de Dage kaldte ogsaaFolk, Br^rn, Ulf Hund og Hvalp. Og
er ikke ogsaa Orsreen gammel Tydst. laavessom sVrs ? da man finder
dem baade i wisMu Pa^nefi fler endeenstets, men endog med mange
andre Exempler confirmeret i Goldafti notis pagg. 406. 407. og 408.
UÜ Legibus Municipalibus Civitatis Brunsvic. hos Leibnitz (Tom. III.
p. 434.) begynder det allerførste Stykke faaledes : 1‘o derne Hertvede hort
dat befe Ors : is des dar nicht, fo fehal men geven dat befe Perdí, offt id dar is.
Hvor man sser at der var Forstik! paa, og at en ors var bedre og anseeliger.
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ßer, end en Perdu ja end og dobbelt faa god/ vid. earund. Legum 5te
Stykkes Art. 20. Saadan Forstiel var og her i Norden fordum paa
Heste/ hvilket man leerer af de gamle Svenske Love/ hvor de handler om
Skatter/Told/ og Croncns Taxationer : I Vplands Laghen (af An.
1245.) er en Hest tareret til 6 Ore, men en Skint (Arbetds-H/st/Mmentum) til 4 Ore. I wäfmanne - Laghen, er en Gñttgare
3 Mark veerd/ enSkmt ikkun en Mark/ men en Ors 6 Mark. NB.
En Oxe er overalt stedse regnet lige i Vcrrdie med en Skint/ og enKoe
halvt deriinod. Her falder mig ind at sperge om man ingensteds i
Tydste Skrifter stulde finde Reiss/ i samme Bemærkning/ som Ors og
Ross/ u-agtet at hverken Schiiter eller andre har obferveret dette ? Da
jeg har havt et Danst Brev i Hcrndek/ nu over 200. Aar gammel, som
beviser/ at man her i Landet kaldte en Hest en Reyss. Det er streven af
en fornemme Adelsmand/ Jakob Sparre (hvis Broder var forduin
Erke - Bistop i Lund/) til een af sine gode Venner, An. 15Z9. og derudi
findes disse Ord: " Som I agter/at stikke Eders Son udenlands, og
"I haver Brost for en Heft tll ham, og Eder er tilvidendes vorden, at
"jeg haver en brun bless tReyfi ftaaendeS, faa fender jeg Eder samme
"Reyft/ at I maae beste ham, om hand er Eders Ganninge/ faa er
" hans Kisb i det noyeste 40. Daler, og jeg vil ikke fatte Eder ham i det
"dyreste; var det en anden, vilde stg ikke «mette ham den mindre end
T60 Daler."
80. Rister / nemlig at stege paa Rist/ hvoraf er Ristet Lax,
Ristet Br-ld. Er det Engel - Saxiste Verbum hierßan, og;gehirflan,
frigere in fartagine ; ahyrßey frixus. Thi transpofitio litterarum, i scor
litteræ r, er heel gemeen; font vi nyeligen faae i Hors.
Roßen har
Wachter/ og forer dets Origine af det Cambriste/ font hand confererer
med de andre mere b kiendte Sprog. Hand har dog ikke bemærket, at
der findes udi GloJJis Florentinis Craticula, l<eß-, item at Roßen, aifare, og
Rôtir heder ogsaa i Jtalicrnsten arroßire, og moßo alfurn: Ont hvilket Ord
Muratorius har commenteret i fin Cataloga Vocum Italicar. peregrina
originis, og med al Skiel og Raifon refuteret Menagii Og Borelli
Etymologier.

Aa 2

81. Rud-
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81. Rudsover, er at ssve Haardt«

I Jslandff heder Hryt,

fterto ; hrot ellerbrytr, rhonchus. Øg p ia Enge ff er Verbum bruta»
ligeledes ftertere, rhonchos ducere. In Gloflis Theotifiis Ebneri, som
staar bag i Eccards Hiít. Francica, pag. 1003. Stertat, raize.

82. SñNV (Adj.) verus: paa Islandsk Sannur, Sannas
Sandhed, res veræ ; Sannliga, Sandeligen. Den -e Notion har nu det
Tydffe Sprog ikke mere. Men at det har ha t den, vises endnu af
nogle faae tilbage blevne Ord i de erldste Tydffe Dialeéter.
3 det
gamle saa kaldede Gothiffe, udi Lod. argenteo, heder Veàs sunja, og
deraf forekommer og bf«»jai, sandeligen, qu. bey der Wahrheit, s«»jan., verificare, it. juftificare. Øg i Engel Sax. Kt Sod, verus, veritas;
Sodlice, vere, certe ; Sodfaga; veriloquium, hiftoria, en Sandsagn.
Vocalcr forandres og omffiftes uden Ende, so n erfares endnu, naar
manreyfer Tydfflands mange Kredser og Provmtzer igienmm. Øq at
». nutilscettes, nu udelukkes, for ved d.^t. er en gammel bekiendt Ob
servation hos Etymologifter.
83. En Skrcedere, har nogle vildet mene at ffulde komme
af det Tydlke Schneider, med at giere ». til r. Men dette er forha
stig at gaae til Verks. Skrcedere som og heder paa plat Tydff Schr-,
der, har lige saavel sit eget verbum, at kaldes af, som em Schneider
har verbum Schneiden, in Cod. arg. er dtff'kreitan, at rive i styk
ker, Marc. 14,63. (om den Ypperste Prcrst der sonderref sine Klcrder;)
og Mare. 15,38. Forhcrnget revnede l tu stykk< r;)
¿¡i s™, difkritnoda in tva. I Engel - Saxiff er Screodan og Scredan, fecare, ampu
tare ; Screadunga, fruftum, fragmentum ; Rereadung, refeétio, Screadfax, fealprum. Øg deraf kommer det Danffe verbum, at ffrelde,
og deraf det nomen Skrelding, saasom Eble-Skrelding. Øg fbred
og fhredding har man endnu i det nye Engelff. Dertil horer nu ufeil#
barligen verbum serydan, veftire, at Klcede, giore Klcrder til nogen.
Jeg var nogen, og I kladde mig ikke, lc tvns nacod, and ge me nefryd
don : Serud og Serydde, veftitus, veftis.
Serit, (particip. paiE)
veftitus ; it. geferyd-, idem. Wanferydde, male veftitus. Scrudr, er
ligeledes Klär, paa Jslandff, nemlig veftis ornata & honora
tior:
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tior : oz skmdhus, iSacristiet/ hvor Messe - Klcederne forvares.
Man maatte sporge, hvorfor en Skrcrdere ey havde faaet Navn af at
at (ye, hos de Danffe og Tydffe, ligesaa vel fom hos Latinerne/ og
Grcrkerne? Mon det ikke vcrre fordi Kunsten hoS 06 bestod ikke i Syening/ hvilket alle Qvindfolkene forrettede, (ligesom endnu i Island/)
men i at giere Formen, og sticrreToyettilsaatedks saafom det burde,
hvorfore og vore gamle Love giere Forfficrl paa tilffaarne og syede Klcrder/ som de kalde Skabte Alcrder, og paa Tey/ som er endnu
rrstabt. V. Sollands Lov. Lib. 5. c. 39. &iib.6. c. 14. Udi et Bref/
som Herr Anders Zcepsen Lunges Frue af Eaede har givet til hendes
Mand(afi423.)staaer: Item/ naacGudvil/ tyet mm kicrre
Herre afgaarchvad jeg da hafver af giert Guld/ og giort
og skaarne Klcrder, som til mit Lif ere giorte/ det stal jeg til«
forne have uthen Skyfte rc. nb. staarne, non syede. Derfor
heder det ogisa i de gamle Brunsviger-Stads Love cap.
16. Swe enem
Serodere bringt want, dar he eme Cledere van fniden fcaly vorkofty eder vorfat de Scrodere dat Want, feal me deme Serodere volghen mit der Feme. £>$ t
Heldenbuch (f ag. Aa.
Von rotem Samat niiWe Schnidt fy uns allen
xieydt : Og aldrig/ som jeg troer / finder man, at lade bleeder fte, i
saa gamle Skrifter. Ergo ere vore Kcrmpe-Viser nyere.

84. Skrammer, holde mange for/ at vcrre det samme, som
forssrcrkker, glor Bange. Men dets rette Beryduing er vel, at hindre,
ftudse nogen, fatte ham øtøb i Veyen. Lad dig ikke stram
me, d. e. Lad dig ey hindre dercra, og drive tilbage. Thi saaledes er det
og i Engel-Saxisk nemlig verbum Scremman, ponere offendiculum,
lcrgge Sted i V yen.
85' Skygge,

Vmbra, heder vel mangestcrds i de Engel«
Saxiffe Skrifter scheade, ligesom det Tydstr Schatten. Men det
H»der ogsaa paa andre Stceder scua, scuwa, og scuia. Hvorfore Hickefius (Gramm. Anglo-Sax, pag. gjr) ØpvegHerbftibtant ôf vocabula, som
hore til Dano-Saxoni^. og Jo. Ray anferer det iblant de Ord / som
bruges ide Syndre«og Hstre Provintzer i Engelland endnu omstunder.
86. AtsMM PÑÑ noget, pro, at pense ogtomkeoverpaa,

Aa Z

fpeculert
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fpeculere og randsage med sine Tanker. Dette har ingen Samfund med
verbo guflandi, i hvor megen Rimelighed der end siunes at kunde vare
derfor, baade i Henseende til Ordet selv, og til Betydningen. Guß are,
heder i Engel Sarisk Sm¿cc<m; og Sapere ogsaa Gejmæccan,• Sm«c eller Smec
er Guftus. Men et gandffe andet Verbum, som end og paa en anden
Maade orthographeres, er Smeagan, contemplari, fcrutari, penfare;
contrade Smean, meditari ; Smeagunge, meditatio, contemplatio. In
Legibus Regis Inœ, fl‘ Smeagan, confultare, deliberare. SmeathancfuUnyflè,
meditabunda penfatio, feil. Nññr MSN tankefuld PSNftr 0g slNñger PÑÑ.

87. Hand leer saa smoretderaf, er ikke af gemeen Mand
opdigtet, eller en afGiekkerie fefogtortPhrafis.
Thi og hvad Sam
menhang kunde man fingere imellem Smor og Latter? Men Talemaaden er lat expliceret, naar man veed, at udi Engel Sariff er Smare,
rifus ; og Jmærian, fubridere. Og/ efterdi r. og i. gemeenligen sorber
les med hinanden/ i mange Tungemaah saa tvivler jeg ikke paa, at jo
VerbumØmtle har ligeledes sin Oprindelse afår-/ og saa meget
mindre, som Schmieren er i gammel Tydff, irridere, illudere, hvilket
Pachter ikke saa gandffe og vel har opliust/ som handburdte. Helden
buch ( pag Qj. b ) tTTit falsch aber schmieren Der IxMllg do began,
h. e. Hand begyndte med Falffhed at belee og spotte.
88. Somme, nogle/ quidam, nonnulli: er virkelig got
gammel Tydff, endffiont Wachter har ladt det ude/ uden Tvivl fordi
det ey mere er brugt i Tydffen/ jeg veed ey i hvor mange Seculis,
in
Cod. argenteo heder Sums, nogen, in piur. Sumai, nogle. In Rabani
Mauri Gloßis : Quendam, Suman : Qvidam, Sumen. Saalkdts forekommer
ogsaa hos Otfridum, Willeramum, Keroneni og flere af de LEldfte:
Sumert Sume, Sumes, Sumeßunt, Sumetvyla, Sumltch &c. Hvñd Under dñ,
at ligeledes i Engel # Sariffen Sum og sume leeses, og at de nye Engelffe
har beholdet Some, ligesaavel som Islanderne Sumr, og vi Danske
Somme?

89. Sit ftcftlC, citare, in jus vocare, er af det gamle Ord
ellers, en Rest: Hvilket har varet Tydff, og er siden bleven
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til Stimme ; efter at det har hedet Ä4 i detLand, hvor de saa kaldede
Gothiffe Evangelia eller Cod. arg. er skreven. Marc. IX. V. 7.
Stibna u$ thamma Milhmin, Der kom en Rost af Skyen. I de EngelSaxiffe Evangelier ftaaer paa denne famme Sted det Ord stefn: And
Stefn com of thære Lyfte andctvæd. Og kN 9îô|ï k0M ñf LuftkN 0g sagde. 3
vore gamle Breve heder det : Vi stefnede hannem for hansBtdfioel
med vor levende Xøft
90. Stlffadtr/ Stlf-S oN/ og de andre dertil horende / ere
af de Ord, hvori vore nye Ortographifter lade deres Virsdom see. Thi
jeg feer mange af dennem nu om Dage ar strive Stedfader/ og Stedøøn. Saa visse ere de paa den Etymologie, at bemeldte Navne betyderdkm, som ere i Faders og Søns Sted. Iegtorikke give mig
ud for faa klog/ og bekiender/ at med al mm Efterfogning veed jeg endnu
i gen sand og sikker Oprindelse til diss Ord ; Men dette ror jeg vel sige/
at den Derivation af Sted er falst og urigtig. Ligeledes er og hvad
som Christen Ofterson/ og hans Lcrremester/ (uden Tvivl Dr. Claus
Plum,) have giettet derom. Hand siger/ at Stessadep/ betyder
Stye - Fader/ eller Styre - Fader/ i den rette afdode Faders Sted/
nemlig/ til at styre/ saa og med Styr at opgolde og ncrre de smaae
Born/ med hvis Moder hand kommer r Egtestab. Menkilatrekutere
altdett"/ som sññiedessammendlgtes af de Donste Ord/ Sted/Stye
og Styre/ bebo es ikkun at sporge, hvo' lore haves da dette r. i de
Tydste Ord/ Skief- Vater/ Stief Mât/ Sties-Kind &c.
hvilke man aldrig stal bevise andet/ end at vcrre lige fta gamle Ord i
Tydst N, !0m Stiffader er i Danst? I Stad/ Stye og Styre
h.lves jo ikke f. Og hvor findes nogensteds t enisteretstrevet Danst
Document, hvor der ikke i Stiffader og Stifsøn sees enten f. eller og
dets cognatum />.? I Eng l- Saxiste Skulker/ fom ere langt crldere
end alle vore Beger og Br eve/ heder de steop-father, Steop-fin &c. Hvad
d.tte Steop gmtlig har betydet/ harSornnerus ikke tröstet sig til at sige
os. Wachter haver i en Artikel om stief examineret med Fliid andres
Etymologier, ogretteligenforkast tMartmil, Skinneri, Voffii, ogDiderich von Stade der s. De tu foisie har meent/ at det var af Steif
durus, rigidus, afper, nemltg fordi Stiffader og Stiftnoder ere ge-
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meenligen haarde imod Bornene. VoíTíus derimod deriverer det à
verbo fly-ven, ellerfleijfen, firmare, quia vitricus & noverca fimr, loco
verorum parentum, nova domus fulcimenta. Og dette kommer dñ
overeens med Christen Ostersens Stye, vider, von Stade vil have
det af ftiffien, conftituere, ordinare. Men herudi mangler Wachter
med god Skiel, at-.i fliften cr littera radicalis, og burde altfaa ikke ta
bes i Derivatis. Dicimus enim Stiefkind, non Stift-Kind. Selv kom
mer hand (nemlig Wachter) paa de Tanker, at detenten maae verre af
Stot», Anglo - Saxonico, som betyder Locum: quafi patris loco, patris
vice fungens : og Stieffon, quafi vice-filius: Og dette er PÑÑ samme
Maade, som vore nye Orthographiftet¿ Stedfader: Eller og hand
Mener/ at det kUNde Verre af vocabulo Sorabico Stav, quod Conftitutionem notat: quafi patrem & filium Legalem. MkN med MgM ñfDtlene troer jeg, at hand rammer Maalet. Det dobbelte
i Enden af
begge disse gamle Ord, sqavel det Engel-Saxiste^å, loco, som det
Sorabiffe à, conftitutiene, rimer sig ikke lcrtteligen med p. og f.
i vores omspurdte Vocabulis.
Og bemeldte p. og /. findes der«
udi saa radicaliter, og saa rodfcrstede/ at os feyler allene/ hvad
Å'tief eller stuph idet allercrldste Tydff eller andet celdgammel Sprog har
bemcrrket. Man haver endnu i de TydskeVocabulariis af 8. til 900.
Aars 2Elde de samme Vocabula, som nu omtales, med pb. off. Udi
Gioffis Florentinis, som Eccard har ladet trykke/ staaer alle disse tre/
Stuphater, Stuphfun, Stuphmutter. Og i Gloifis Lindenbrogii Stiufkint,
privignus. U6i Rhythmo de S. Annone, som er over 6oo. Aar gam
mel, finder man stiff»», Stroph. 29. V. 486. I den gamle Sielandffe
Lov findes det trykt styjfaderog Styffonx Men idenZydffk/ saa mange
som jeg har fundet Exemplarer, ffrevne og gamle trykte/ Stipfader &c.
I Documenter og Adels Breve, afdet iz. Seculo, iKoNgGhrifiianil.
Tid, pleyer i bemeldte Ord deres Sted meesten allevegne at bruges/
Fosterfader/ Fostermoder/ Foster G-n, og Fosterdatter: ret
ligesom disse vare smukkere/ og de andre u-ansterndige og plumpe/ og
derfore at overlade til den gemene Almue. Det kand maaffee ogsaa
have verret saadan Aarsage, som har afffasset de gamle Ord steopfather
og
hos Engellernderne, hvor de nu i den Sted bliver kaldede KtthertnLalv, Mother in Lav, Son in LOv, Daughter in Lav, NtMlig fordi
Loven
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Loven mdscetter og authoriferer dem i de rettes Sted.
Hvilket har
Rapport med vores Lau Vcrrge, eller, som det heder i den gamle
Skaanske Lov, LagheVcrrende, hvilken Andreas Sunonis kalder ndu<t legitimum provinrent. I et Brev af Anno 1447» inudes/ at Frue
Sophia Albrechtsdotter Anud Andersens Efterlever stod paa
walborghs Herrets Ting, og kefede sich en Lawlech Vcrrie
Erich Jepsen, som kaldes Bille, hennes Frende. Hvo som ikke
noksom var forsigtig, og besiagen i de etymologi^ Vanffeligheder,
kunde ved en Deel gamle Danffe Breves Lcrsning, saavelfom ved visse
Engel - Saxiffe Ord, snart vorde bragt paa de Tanker, at Lav Varge
havde en anden Oprindelse og Bemcerkelse, end af Lagh, Lov, quafi le
gitimus tutor. Thi i Engel » Sapiffen er Laf, fuperftes, Laua og Lave,
vidua» Verbum Lafan, relinquere, Lafed, reliétus : hvoraf vi have
endnu det Danffe Verbum, at levne.
Ergo maatte Lav-Vcrrge
hede, tutor fuperßitum, vel reliftorum, de efterlevendes Vcerge, Enkers
og Umyndiges. Man mcrrker og i gamle Danffe Breve, at Enker
ffreves meget ofte Efterleve, og ikke altid, saaledeS som nu.
Efterleverne.
Ex. gr. I et Brev af Kong Chriitiano i.
An. 1467. FrueHylleborg Herr Nnud Henrichfens Efterleve,
og et andet af An. 1466. Frue Cecilia Awesdatter af Abramstrup
Herr Torben Billes Efterleve, nemlig, ikke just à Lefve, vivere,
quafi. fupervivens, men af Lafan, relinquere, h. e. à conjugis obitu
religa.
SaaledeS, som det Ord oideiefve, der er en reen gammel
Danff Terminus til at betyde ongefcer det samme, som det Norffe odel,
og kt vi vocis, bareditas à majoribus, avis atavisque relifta. Z et Btkf as
An. 1476. siges, at dette Gods er kommen af min rette oidtièfve,
og er faaledes mm Ependom. Ztem i et andet Bref af An. 1468.
Det Gods har verret r min Faders Verre og i hans Oldefaders
Lefve. Og at komme igien til Enkerne, da ffal moxen aldrig i noget
Latinff Bref hos os findes, aten Frue kaldes Vidua, men stedse, (idet
tingksie fieeste Steder) relifta : Agnes, relifta Domini Jacobi Muus de Höpby
Militis, og saaledes paa utallige Steder.
Saadanne Ob fer vationer
kunde vel forfore een til at troe, at Lav Vcrrge maatte hede reliftarum
tutor.
Men det er falff; thi det er visseligen, og uden Modsigelse,
Tutor legalis feu Legitimus.

B»
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91. Tarvelig/ er hvad som horer t-lForn^knh'd, de rebus feil, diéhim, knap og nap: og heder paa Engel-Sar sk thearfiic,
Nemlig à Tbearfe, neceflltas, utilitas. Thearf 0g Tbarf, indigentia,
ufus. Det ovrige, hvad derom kand siges / har 8chilter og Wächter
i Overflodighed, fub vocabulis Darben, Darufen, og siere dermed
deflegtede.

92. Teet
t'stànfor, Viser sig. Islandice TU, demonftrare. Dertil finder man og Spor t endeel Engel Saxiffe vo
cabulis, saasoMF^â, monftratus : Ateo-ved> oftenfus ; Getheon, vige
re, crefcere. Angaaende dette sidste, da siger jea ogsaaiDanff, om
Korn der kommer ftem paa Ageren: Det teer sig ret kiMt.
93» Teigl/ og Teiglsteen. Her undrer mig / at Wachter
ved bet Ord Ziegel, som hand/ efter Francorum autoritet, deriverer
afdet Latinffe Tegula, ikke haver eengang noevnt de Engrlff-Saxiffe
Ord Tiegi, og rigel, som betyder det samme; hvoraf Tigei-^yrbta
rr en Tetglbrcender.

94. At tcelge / h. e. alssicrre Pinde, og andet smaat Trere
til, cultro lævigare, fom Haq. 8pegel fortolker det; hvorafenTñlgeknif siges. Hertil stnnes at henhore adfflllige Ord / af si. re gamle
Sprogge; saasom det Ord Talea i Satinen / Namque Nonius Marcel
lus teftatur, Taleas eile feifilones lignorum, velprafegmina, Talea oleaginea,
hos Catonem de re ruft.: Gloifæ veteres : Talia,
talia, %'8cc%sç.
Deraf har Varro intertaliare, lib. I. R. Ruft, og autores de Limitibus
Agror. Taliaturam, h. e. fciíTuram. hvilket in Legib. Longob. re
gis Rotharis (Jeg. 242.) heder Theclatura. Si quis liber homo arborem, ubi
tbeclatura fatfa eft inter fines difernendos, inciderit vel deleverit &c. ubi vid.
not. Muratorii. it. 1. 24$. Sifervus extra juílionem Domini fui tbeclaturam aut finaidam (NB. à fneiden) in filva alterius fecerit, manus ejus
incidatur. I monumentis medii ævi sinder MÑN talare ligna, pro fein
dere. Hos desamme er Taiea, & Talium, en Karvestok, saadan som
vore Bryggere og Kroerster bruger, til atholde Regning medhinanden.
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Og stere deslige vocabuïa, som i Du Canges Gloffario noksom

ere ovlmfte : item (if Dr. Wilkins ad calcem Legum AngUcarum, og an
dre I Engel Saxist er Telga, og Teig, ramus, TeIgra, virgultum. Z
det Cambriste eller gamle Britisteer Deut eller Déliten, affer, afferculus-, En D^le. Miufhew og Wachter mene, at Teller / (Taller
ken) kommer asdet famine, in ciojjis Florent, har man Planea, duo. og
liden ibid. Pluteusf. tabula parietis, Dilo. Tbillian, (verbum) eriEngelSaristtN tabulare, contignare. Og Thille kt' tabulatum. Saalkdks heder
og et Fnrlegulv, eller Loft paa gammel Danst og Norst/ og deraf
er i Visen : Dm Havfrue danser paa Thille. Endeligen veed jeg
ikke, om ey ogfaa tm, paa Zstandst en Fill, og Tbeia, limare, ho
rer sammkstrds hen.
*
95

Tht / nam, enim.

I EngelSaxisten heder Thy, ideoi

propterea,quia, og Tbyte, quoniam. IZsiandstà^, nam, namque«
96. Tims r er et Slags tf tnt Sold, hvor igiennem Meelet
sceldes, det Fine fra det Grove, saa at det, hos os her i Landet, er midt
imellem grovr og sigtet Meel. Unde verbum at timse, hvoraf tim
iet Brjsd siges. Teems heder et Sold (cribrum) paaHollandst, og
temfen, cribrare. I Diétionariis Anglo-Saxonicis sindes getempfud,
cribratus. John Ray i tf t lidet Verk/ kaldet Collection of the Englifh
words not generally ufed (som hand lod trykke An. 1674. in 8. 0g er
nu overmaade rart,) bemcrrker, atide Nordere Provintzeri Engelland
kalder de sigtet Bred, Temfe-bread, ligesom vi Danste. Men Or
det maa ogsaavcrre heel gammelt i det Tydste Sprog, endstiont
hverken¡Schilter, Wachter, eller andre, afdemjegkiender, har det;
Thi udi Du Cangii Gloffario citeres ex Herimanno de Reftaurat. S. Mar
tini Tornac. Nec cribro, nec tamifio farina purgabatur.
Hvoraf k0MMtk
de Franstes endnu brugelige Tamis.
Benediktinerne, som har for
bedret Du Cange, gier denne annotation : ” Cribrum inter et Tamißum illud intereft difcriminis, quod Tamifii tela fit ex ferico vel equinis
jubis, Cribrum vero ex pellibus hac illae perforatis, ligesom hos os.
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97 Tosta og Tostum forklarer nogle Engaste Jurifter at
*
vcrre i deres gamle Latinste Closterbreve, det famme som Mafure
i Fransten, nemlig et Stykke Jord , hvor der har ftaaet en Gaard,
eller Bolig paa, og er bleven ode: Andre mener, at det er »n Uden
Lund eller Arat. Herom handler Spel mannus og Somnerus, inen
fornemmelig Du Cange, der anforer en heel Deel paiFager baade af
Chroniker og ArcUiv-Documenter, hvori bemeldte Ord findes: Hvilke
loca mesten alle siunes at bestyrke den forste Forklaring. Saa siger
og Christen Zensen i sit Norste Dictionavío , at Tofft kaldes den
Grundplads, man bygger Huns paa (p.i26.).
Ret nok; thi i
Norste Lov staaer, Aandsleye Balken ^/>.25. at naar Huse ere op«
brcrndte, da bør Leylomding at flytte Tømmer og aid Tilfang
paa Toften, til flig Huns, som før stod, ogIorddrotten ar be
koste der at opbygge. Og c^. 52. taleé om dem, der styrter be#
res Hust af gamle Tofrestñder. Habetur et fæpe in Leg. Weftrogothicis, obfervante Loccenio in Indice Jurid. Vide et Leg. Scan.
Hadorphii p. 9. & p. IZ, & Andr. Simonis L. 9. c. 4. verba ult.
Og Arndt Berndtfen 1.2. p.Ztz. SicellandsLov p. 48.4‘). NB. a. b.
54. For dm andm Mening har man derimod i Engel-Sax ste Diétionsriis det Ord Gethufte, fruticetum, n mlig af Thnfe} germen, frutex.
Hos os i Danmark heder en Tofr et Stykke mdlukt Jord strox oed
Bondens Gaard, saa at den kaldes ogsaa Eaards-Tofr, Toftegaard, og Landboe Toft : Ord som undertiden forekommer i de gamle
Lovboger, Vid. Chriften Ofterfen l Tofte, item Arndt Berndtfen
3 Bogs z part 2Cap. p.449. Men og derforuden, har Ordet den
tredie Bemerkelse til Skibs, nemlig paa Orlog Skibe, og andre af
samme Storelse, som i gamle Dage kaldtes Langstrb. Saaledesbefales i Udfare - Balken Cap. X. Ved hver Tofte stal ligge en
lang Bøsse, som de tu derpaa sidder og roer, stal forskaffe dem,
eller gieide 2 Mark Sølv til Konningen rc. Og Cap7xVin. Den
fom bygger Langffib, og ikke ville sige ril r hek'ende, hvorhen hand
agter sig dermed, stal Bønderne rage fra hanncm Seylet og
spilde hans 2Vyfe. Giøre de det ikke, da gieide hver en Mark
Sølv til honningen for hver Tofte rc. Det heder Toftegold.

98. Hsy-
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98. Hoytravende Tale, er, tftcr fin rette Derivation og
Oprindelse, ikke |U|î det samme som fermo cothurnatus & quafi tolutim incedens, feil, á verbo at trave, somen Hest. Men egentlige»
CV bet fermo fublimis & fimul argutus, plenus argutiis fublimi didi
one prolatis. Hvorfor? nemlig fordi i Engel-Saxiffen heder Thrauo,
argutiæ, à verbo Thratvan, crifpare, rotare ; hvorafer Thratvin-ffinte,
calamiftrum, et KrolleJern. Og saaledes er en Hoytravende Ta
le, Oratio fublimis & calamiftrata. Heste-Traven er noget miDit;
Og dertil horer det Ligeledes åglo-Saxiste Ord Trage, curfus. End
ydermere vi have i vort Dansk det hekiendte Ord Trave, til at berncrrke 20. Kimve Korn i Straae/ eller 20. Knipper Halm, ja og
2v.Kooste. Dertil horer det Angel-Saxiffe Threaf, manipulus ; men
endnu r cecmere til vores Ord kommer det i de Norderlige Dele af Engelland brugelige Ord Thrave, a Shock of Corn containing 24./heaves, te
nante Jo, Rayo in opufeulo fupra laudato, fag. 48.
99. Vaade/ er meget gammelt Danff, og bemcrrker Nod
og Plag. Det ffal vel komme asá, som i Engel Sax. erdetsamMesomrnoellus, vexatus, afflidus. Wa, dolor, væ. MñN kunde
vel og dertil henfore Woede (adjediv.) h. e. moleftus.

I OO. Verge/ i Lius eller Lampe: Heder i Engel - Saxiff
Wecca, 0g Weoce, Candele-Weccan ellychnium. Ergo er Ordet lige sññ
gammel hos os i det mindste. Og i Engelffen harman beholdt det ind
til denne Dag ; thi week er endnu der en Vage r Lms.
101. Vag/ siger Bonderne i Jylland, i staden for Svag,
ffrobelig. Man kanddog ikke derivere det af Svag, eller give no
gen Skål for, hvi den Bogstav S. ffulde saaledes afkappes for af
bemeldte Ord. Men afEngel-Saxiffen bliver man underviist, at Vag,
er et celdgammelt Ord/ og vel eeldre end Svag. Der heder wac,
vilis, infirmus, langvidus. Compar, tvacor, Supert tvacojlWaclic,
fragilis, debilis, vilis; Waac, lentus; gewacan, languefcere; Wacmod,
pufillanimis. I Eddæ 2dkN Part er Wak, mollis, imbellis.
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IO2. VñNte, Chirotheca, er endnu et sññ gemeent Voeabulum i Danffeu/ som det i gamle Tider/ vel for iooo. Aar og mere/
har været gemeent og brugeligt i Tydstland/ Frankerige og Lombar»
dien; ihvorvel de Hoy-Tydste nu ikke ville kiendes derved i noget af de
res GJoiTariis, saavit jeg har kündet finde: men vel de Neder-Tydste/
Flamste og Hollændere. Jblant de Franste Lærde haver Adrien de
Valois pññstññkt/ at Wantus var Originis Gallicæ, formedelst den Lo
cum in Vita S. Columbani : Tegumenta, qua Galli Wantos vocant, quibus
in laboribus uti filebat, depo[kit. ’’Ergo, figer Valefius, nomen eft Gal” licum,non autem Francicum, feu Germanicum-/ ' ( Valefian. pag. 178.)
Doa ere de fieefte andre Lærde/ saasom C lu verius in Germania antiqua,
Voílius de Vitiis Sermonis, Menage i Etymologique de la Langue Françotfi,
samt og i hans Origini della Lengva Italiana, Godofredus Henfchenius
t ACtisfinCtorum, Furetiere l fit Dictionnaire og Jesuiterne t Dictionnaire
de Trévoux &c. &c. i den Tanke/ at det er gammel Tydst eller Flamst.
At jo de Frantzostes Gant er deraf kommen/ saavelsom de Spanstes og
Jtallæners Guante, er vel ingen som tvivler paa/ helst man finder og
mange gange cuantos i Medii ævi Latinitate, alligevel ikke saa tit som
wantos og wantones. Men hvad dets forste Oprindelse anbelanger/ dñ/
endstront dit ubiSeculo 6. og 7. i hvilke S.Golurnbanus og hansvifeipei Jonas Hiberius levedt/ var gemeent/ og blev holdet af dem for et
Franst Ord/ faa finnes dog rimeliger/ at faadant Klædebon er/ tillige
med Navnet/ kommen fra den kolde Norden/ og af de fi)dlige blevet an»
tagen/ og kommen i Brug for dets Beqvemheds styld. De Norste har
og paa deres Primstaf mærket Caiixti Dag (14. Oétobr.) med en
Vante/ til Kulden at betegne/ fordi det er den forste Vinter Dag. vid.
01. Wormii/å/?. Dan.i. 2. p. 91. og Christen Jensens Norste Diction.
Hermed mener jeg dog ikke/ at Franste ogJtaliænerjoharhaftHandster i gamle Tider. Men paa Handste og Vanter flutter jeg at der har
været den samme Forstiel/ som endnu. Thi Vanter var Imo. end ogsaa i de ældste Seculis meestendeels for Bonder og Arbeids-Folk; og
2do. havde en Vante ikkun een Finger/ nemlig Tommelfingeren.
Hvoraf bevises nu dette? vil man sporge. Jegsvarer: Det forste be
vidner eN locus in Hißoria miraculorum S. Maximini Epifc. Trevir. (ACt.
SS.
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SS.Maji Tøm. VIl.p. 28-) s0MM MUNkVkd 9Tattn Sigehardus j Keyset
Ottonisl. Xiib har skrevet. Den lyder tøfl : ibat ergo (S. Maximinus)
cbirotheca manu fuperduéla, quant rufttci Wantum vocant, demonflravit.
Ergo var Vanter Bonde-Handffer, ligesom hos os. Det andet finder
man udi vita S. Majoli Abb. Cluniae, (i Tomo 2. Majipag. føi.j Manum ad je
revocat fanam 6
* incolumem, &(ic tantummodo folum digitale guanti perdidit:
Nemlig hans Haand blev flagen eller huggen, og alligevel ved Mirakel
uffad, men Fingeren af Vanten gik forloren ; Hvor der tales ikkun om
een enifle Digitali. Men at dog ingen stal tcrnke, det Handsker med
fem fingre er nogen nye Mode, da finder man gamle haankffrevne Bo
ger, med Billeder udi, som ere skrevne og malede i Seculis xiii. hvor der
sees Handsker af lige samme Façon, som nu om Dage, nemlig ikke
med een Finger, men med fem. Og til disse sidste har man og straxm
appliceret det gamleOrd Wantex fornemmelig uden for Tydffland, saasnart det var bleven Moden, ey allene hos den gemene Mand, men
endog hos de Hoyeste og Fornemmeste at have noget paa Hcenderne
imod Kulden. Man lod da ogsaa Vanter glore afdet kosteligste Tey,
bordyrede og med Guld besatte. Hos Du Cange citeres dfHariulpho,
Wanti coftanet auro parati: og af en Biskops Testamente end og af Sé
cula X. disse Ord ♦ Annulum aureum unum, cum gemmis pretiofis, ¿r Wantos paria unum. Zr III af Chronico Novalicienfi : Sceptrum cum Wantonibus indutus tenens in manibus. Hos 0s kk VñNtk, kndnu dkN Dñg Í
D 'g er meest og allene til Vinrerdrug, og derfor enten fores, eller gis
tes af tyk Tov som kand holde Kulden ude: Og Haq. Spegel i sit
Svenske Glojfario fortolker Vante en stor eller fodred Handske.
Den Svinske Prcrst Samuel Rheen, som har fourneret Scheffero en
he l Deel Matériaux til hansLappoma, siger iblant andet iMcap.de
Veflimentis Lapponum pag.2os. Höe bruka the i fina Hanfkar, och felian om
Winteren Wanter. Hvilket Schefferus verterer : Fæni genus inferunt
manicis fuis, raroque hyberno tempore habent chirothecas é lana.
Hos de gamle Franker brugte man dog Vanter lige saa vel om Som
mer-Handske, for Ep. i det Capitulari Aquisgranenfi, af An. 4. Ludo
vic! Pii, hvor der opregnes de Klåm on som Abbeden ffulde forsiune
enhver Munk med, lcrser wan, Camifias duas, tunicas duas, cucullas duas
- - - Wantos in aflate, muffulas in hyeme vervecinas. In Glofts Florentinis,
(som
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(som mange har meent at ffulde vcrre Latino-GothicX, men er virkeligen Latino-Germanicæ) staaer Wanti & Matrict, som Latin, og For
tolkningen paa Tydffer Handfiuoha. Scert nok og besynderligt er det,
at dette Vocålum Wane har vceret i den Bemærkelse saalidet iBrug
her hos os i i vore celdste Skrifter. I den Skaanffe Lov, som er af
Sec. XII. ftaar Hantzka, naar der bydes, at man i anden Mands
Skov ey maae tage flere Redder/ end sin Hat eller sin Handffe fulde.
De celdste Isländer har det ey heller. Edda udi den Z8. Fabel, hvor
der tales om den store Trold Skrymner/ i hvis Vante Thor var kreben
ind og havde sovet Natten ud/ der kaldes det Hansta, og det som vi
nys herte at kaldes i Latine Digitale guanti, heder i tømme Fabel 7%«mallinn eller Thumlungur Hanfkans. Hos de nyere Jslcrndere er det Fautr
eller VjKttr/ in duali Vetter, unde diminutivum Fetlingur, chirotheca, og i Norge kalder Bonden en Vante, Vant, telte chriitiano
Jani in Diilion. Norv. Gudmundus Andreæ vil have det deriveret à
Kat«, humiditate, quod fæpe madefiat, apud laborantes in mari aut
agro. Men denne gode Mand viser alt for ofte, at hand er en heel flet
Etymologiil > Ikke stort bedre end de/ som Furetiere ommelder/ der
meene at Vante kommer af Fagina. Man finder det samme i Rob.
Stephani Diilionaire François-Latin 0g er f0kV0ldet ñf dkN Lttghkd lMklleM
Gant 0g Gaine, hvilket sidste manifefte er ñf Fagina. Rimeliger siunes
baade Vanke og Vcrtter at here til de gamle Engel - Saxiffe og Tydffe
Ord, hvormed Klcrdebon/ DcrkkeogSkiulbemcerkes. Nemlig i En
gel r Saxiffen har man Weda, veftis, indumentum, Wedel,fafcia. W<eda-ieas, nudus, uden Klceder paa Kroppen, og i det gamle Tydffe
Wedan, induere, Gerede, yeftçs. N. flectes oste Md for ved T- ex. gr.
Wetur er Vinter/ Vatn/ Vand &c. Paa Jslandff er Wet operculum,
et Log, eller Dekkel, i 6. Olufs Gaga, citante Verelio. J Gioifis
Lipfianis har man end ogsaa Wanda, veftimentum, hvoraf Leinwand
siges. Lambert ten Kate, Udi sin Eerjie Præve van geregeide Afleiding,
trcekker dem alle fra det Verbo Winden, involvere, inneéiere, impli
care. Derhen bringer hand ogsaa Wante, Chirotheca, manica, els eene
Omkleeding om de Hånden. Dette lader sig meget vel hore, oger efter
Analogien af andre Sprog. Man kand maaffee have kaldet det i Be-
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gyndelsen Ha^d-wante, og siden ladet det forste Ord gaae bort ligesom i
mange andre er ffeet. ex. gr. En Klud i Steden for en Halsklud Ac.
Jeg kand bestyrke dette med de Paifager af den gamle Skaanffe Lov,
hvor den taler om Jernbyrd. Den siger i den 7de Bogs 16. Art. Er
armar hällgher Dagh i Uku, tha skal angin Man Jam boere,
og ey hafve Vantce ofna Hcrnde.
Derncest i den 9de Bogs
26. Art. Thagher Icern er boreth, tha ffal Vanta ofna Hand
lathe od) Injeyla fore sietthia: Dette verterer Andreas Sunonis
(1.7. C. 15.) fññledes * judicio completo, incontinenti vel pedes, fi vomeres
calcati fuerint, vel manus, fi ferrum geftatum fuerit, panno aliquo involven- tur, cui diligenter adftrifto, fiftllum etiam apponetur. Her Market vi/ ñt
hand ey har verteret Vanta chirothecam, fom det her ikke heller var,
men et omfvobt Klcede. Saa at ufejlbarlig maae dette vcere Oprindel
sen/ forst Hand Vante, et Klcrde til Haanden med at forvare, og siden
Vante absolute pro Handske Chirotheca.
I det gamle Camvriske
heder efter samme Analogie Chirotheca Amlaw, nemlig af Am, cir
cum, & Liai», manus. Og iEngel-Saxiffm VtUandcopfas, manicæ,
quafi dicas manuum tegumenta feu pallia.
Men at MÑN ikke hñk
hverken i det nye eller gammel Engelff/ er velkommen deraf/ at
deres clove er af de meget gamle Ord, som Saxerne have adopteret,
saasom det ogsaa oyensynligen er af det nys bemeldte Eeltiffe
manus.
IOZ. Vlvtskab, brugtes i forige Tiders Danff oftere end som
nu/ i steden for Gilde og Gicrstebud: Vi vare jammen for nogle
Dage siden til et Vcerffab, 0: i et Giestebud. Et Bryllup, Bar
fe!, eller andet Vcerskab. Vcrrdskab er i gammel Danff Converfatio, Samqvem / ex. gr. paa Dommedag skulle onde og
nmilde Mcrnd Mlles fra halge Mcrnds Vardffap og Guds
Afyn.
Om det Tydffe kVertschafft vid. Wachter in Wirth. ir.
Rothe in Chron. Thuring. (Menck. T. 2.) col. 1699. og 1761.
Heldenbnch (pag. N. ult. b.) Dem Edelen Fürsten werde was
mit der wirtfchafft wo!.
Mon det ikke have kundet hede
i celdgarnke Dage Bcrrstab, og vcrret det samme som Angel-Sa
xernes Gebarfyp , convivium? Hvilket Gebarfcjf, item Gcbiorfcip,
Ct
fine
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fine profthefiilla Germanica, hebet ellers Beorfiip, og ft egentlig com
potatio. Somner hat temmelig vidtleftigt derom i sit âô Angsax.
in verb. Gebeorfhipe. Beor eller Bior hebet i dt Engi'bSaxîsk Di¿tionariis, Mtfifam, hydromeli, Miod eller Melske: Men t de Jslmdffe er
lior, cerevifia, ligesom det langt celdere Celtisse eller Carnbr-ske Bir,
fom betyder det samme, a Børdum wartha Biör 0g Wim, Bagnar Jatuteir, citeret Gudm. Andreæ ex Clavi metrorum. Biorteigur, h.iufttis
cerevifiæ. Biorfal Jotuns i Volufpa,, kt K^MPkNs D itkestue fll’t
Kieelder. Ofl i Regner Lodbrogs Vise (Titflet t Dreckom bior at bragdi or
biugvidom haufa, bibemus cere viña m brevi ex concauis craniorum
poculis. Altsaa er heel rimeligt, at Bi-rstab eller Beerstab har vce
ret det samme hos os/ fom Beorjcip eller Gebarfyp hos Engel Saxerne/
nemlig Compotatio, og B siden udtalet som W. Paa samme M-ade
blev ogsaa det Ord $\ brugt hos vore Forfcedre nemlig pro Convivio,
unde F erstens st^l / Convivium propter fponiàlia. Barst! er sia og
ContraÄafBarNSA. Bud--ll et et gammelt Otd pro Convivio,
CommeíTatione. I en gammel ssreven Postil: Herodes giorde
BudhsL>l , og lob drerge Johannem. it. De som r Mat ok Dryk
ok Venner BudhjSl staaramot, at GudsHorlge Ande ey kan
them s-ter wordher. Deraf er Bnddel, ti Gilde. Og i de Sven
ske Love s^lbttden, invitatus ad nuptias vel convivium : Olbudsmcrnd/LonvivX. MenKroe-eller Vertsyuus-Drikken kaldes penmngsquia cerevifia iftic non gratis, fed nu merata potatur pecunia. I
ftrbemeldte Postill staâer ofte Olfylle pro ebrietate.
3 Olfylle
Gamqveemd mistes Guds îstaade.
Ellers er og i Island sten
Werdur, epulæ, unde Dagiverdur, prandium, Natt-verdur, coena, unde
Danieum Davre, Nadvere. ^orstb^r, fine dubio Korse bier;
Q et Brev af An. 1524. haver Borgerne i Nestved forpligtet Niels
Ibsen Moller i Hollofe Molle, at for nogen Jord , som hand bruger ved
Nestved, skal hand male ald Byens Malt uden Told, og dertil give
BymcendenehvettAarèn Tonde Ol til Korseder.

104. At
in fenfu translato, saasom: Hand stod og
vervede, it. hand vcrvede for sig, i steden for, hand stammede,
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og vidste ey, hvad hand skulde stge. Man maatte veisporge, hvorledes det verbum havde faaet flig Bemcerknmg; thi ingen fornuftig raison
eller Skicel er der, til at ligne enVavere og hans Arbeide med en Stam
mere , en Tvilraadig, eller en ubered og ilde-talende. Jeg troer ikke,
ar en Vceoeres Arbeide gaaer seenere og flottere fra Haanden, end
andre Handverker. Skulde det vcrre, at hand flaaer 2. à 3. gange til,
naar hand har flaget Traaden igiennem, da hvorofte maae ikke en Smid
flaae, og en Snrdker fare over med sin Hovl, inden de ere fcerdige?
Korksagt: At vave, i forbemeldte fenfu, er ikke afå eller texere,
ikke end af Penelope selv, der vcevede frem og tilbage. Vcrfve, aåive.
Vceve og drage, Eicrllands Lov F. 40. a. PoitillaMs. De som udelykke Gud afthercrHughokHicertcrokvefvesrtherceUkyffheds
ly líe fxvafom Hefter ok ulule. Det er et eget og fardeles verbum,
som vi endnu finder : Engel Saxisten, og der heder Wafian, flu&uare,
hæiitare, vacillare, ftupere. Wafung, ftupor, fluéiuatio, dubitatio. O til
det Jslandste verbum Fofa, oberrare, (idem atque at svave herom,) er
ogdertil henhorende, stal jeg ikke sige. Item den Engelste terminus juri
dicus , Greife, paa Latin tvAvium, som betyder Hittegods, nempe
res, quæ nullius proprietati attributae, fine pofleflionis reclamatione
funt inventae, quæ usque ad annum & diem fervandæfunt. Cowel
bekiender, at hand ikke har kündet treffe dets Etymologie : Ey heller
¿ÄtSpelmannus vidst den. Efter dem, har jeg dog fundet, at Giles
Jacob in v. Waifs er kommen paa, at derívete det af V. Angl. Sax.
Wafian, dubitare, abprpre. Derimod strives texere anderledes, nemlig
med e eller eo, wfan og wofan i Web, tela; Webba, textor. Den
Satyriste Talemaade, at vcrve pirkens Vadmel, om en Prast,
der prcediker ubered og ilde, er lang nyere opfunden, og beviser intet tik
den omtalte Etymologie.
105. Ved/ pro med, bruaer Jyderne endnu, nemlig Ven
derne i hele Jylland indtil Skagen: At tale ved een, Jeg har talt
ved ham t gaar.
Synder ude, h. e. i den Deel hvor det Danste
Sprog endes, og det Tydste begynder, bruges det endnu mere, nem
lig ey allene pro med, men og pro hos, apud: Jeg var ved ham
Ce 2
igaar.
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pro hos ham. Dette sidste ffurrer fangt mere i en Kisbenhavns
Mands Øre, end det forste: Og sandt at sige, hvor ved ikke kand
forklares i god Danst ved med, og i Latine ved », troer jeg ry, at
det kand eller bor taalcs. Dog siger man, at vare ved, d: hos,
naar en Ting skeer, Siånds Lov fol. 27. a. Ved pro med, er heel
gammelt, og med mindre man vil sige, at Jyder ere autores til Stilen
i den SiàndsteLov, saa har det ogsaavaret brugti Siånd, rette
L. Sæl. £ 12. b. Det er af with. fol. 20. a. 21. a. b. i
106. Wer, i det Norste OrdFiffever, er egentlig Septum
eller captura. Finmarken bestaaer saaledes af mangk Fiffever,hvo-af
hver gier sit Diftriét. Norske Lov siger i Tingfare-Balkens 1 Cap.
hver tredie Aar stal holdes Lavtmg udi hver Frstever t Finmar
ken. Vid. Arndt Berndtfen 2 Bog pag. 19.20. Jens Bielke i fît
gi.
fhr over de Norste Terminos Juridicos siger, at " Werr eren Øe,
” som ligger langt i Havet og got Fisterie er hos, saasom: Udvlr Soer- ver, Hennings ver rc." I Engel Saxiste Diétionariis finder jeg wer,
feptum pifcatorium, captura. Og i Lit. F. anfores Fifi-ver, cap
tura pifcium, vivarium pifcinarium, med Excmpel af N. Teil.
Angl. Saxon. Luc. V. V. 4. L<etad cowre Nett on thone Fifc-iver, xhKcî&ts
tå Fiwrua vfÀtov iiç «7pav. Almindelige« eri Sngel-Saxistw-à, mu
nire, og iveüng, agger, en Demning. Uden Tvil af det gamle verbo,
som hos Danste og Islandske ogsaa haves, vora, at forvare,giemme/unde Ward, Vagt, w<fir3 forsigtig 6cc. In Gloflis Florentinis pag. 982.
Propugnacula, Wert.

107. Vildere,

er i gemeen Mands Tungemaal i Jylland,
det samme som mecr formuende, riger og mcegtiger: ^and bliver al
drig vildere , siger man om en sier Huusholdere, som, i hvor meget
andre end vil hielpe ham ti! rette, dog ikke kand komme sig. Z EngelSaxistkN heder dkt ligeledes myldre, potentior, opulentior. Pofitivus
af dette Ord er mig ey forekommen, lige saa lidt fom af det Danste
Vüdere. Ellers er vel dertil horende, disse efterfolgende , ligeledes
Engelste »Saxiste Ord:
felicitas y Weian, opes, wz,. multum;
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layldan, regere, dominari, Pfalm. XVIII. v. 14. loylding, potentia,
regimen.

ro8. AtleggeVmdpññ/ veed alle hvad betyder/ og eren
Dansk Talemaade/ saa crrbar og skikkelig/ som nogen anden i vores
Sprog. Men hvad er da Vmd for et Ord/ og afhvad Bemærkning?
Thi deraf kommer ogsaa Vmdffibelig.
Jeg- svarer/ Vind er det
samme/ som Arbeide/ Flid/ Strån.
Thi saaledes er det ogsaa i
Engel »Saxiffen/ men foruden d. i Enden,
win^wine, er labor,
fortitudo : Winful, induftrius, laboriofus ; Winvan, 0g Winnian, eft la
borare, contendere ; arbeide og ftmbe. It. agrum colere. Ligeledes
et i vort garnie Islandsk/ Vinna, laborare, labore acquirere ; vinnumenn, operarii, laboratores ; Vinnulitil, ignavus, som lidet gider ardeidet: hvilke trendeOrdVerelius haver opfort i sin indice og tagendem
tf Norffe og Islandske Boger. Sagen er da klar nok, hvad det gamle
Ord wind anbelanger; Angaaende 6en Formam t Adjetivo Vindsktbelig, da er samme pur Engel - Saxzff. Thi i deres Ord finder man
sdpe og fcipehce, foyede til andre Ord/ som af mange hundrede
Exempler devises/ og er det samme som hos os ffab/ og hos Hoytydffe
Schasst/ Freundschafft heder i Engel-Saxisk vreondfdpe.
Paa
samme Müñde winfdpe, laborioíltas, diligentia ; Winfdpelice, diligens.

109. Vissen, har man ogsaa i Engel «Saxiff/ hvor Wisnan
og Weosni/in er marcefcere, arefcere, Weosnicnde, aridus.

no. Uqvcems.

Vi har t vore gamle Love, saavelsom nye/
màt om UqVKMs Ord/ \ saadan B tydning/som Skclds Okd.
Og i det gamle Norske er og okvædins ord, det samme/ Verba probrofa,
ab o part, negat. & quadin, compellare, vocare, quali verba male no
minata.
Saaledes forklarer baade Verelius, og vore Jurister det/
hvorimod og intet falder at sige. Og selv hur jeg icvst Documenter og
Tings Vidner over zoo Aar gamle/ hvor ogsaa Aghenavne ere kaldte
Usivedhns (Drb. (1462.) Men her er at mmke/ at der er ffeet en
nuerkelig Confufion i tvende heel adffilte îerrninis, forinedelst den forCe z
dervede
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dervede Pronunciation af Uqvedns , som man har giort ved Tidens
Lcrngde til Uqvems, der vi originis fuæ er gandste noget andet.
Imidlertid kunde ogU^voems have faavel en anden og noget mildere
Bemcrrkning/ faavelfom en anden Etymologie og Oprindelse. Dertil
haver man Anledning i de Engel Gagiste Ord : cww«, placere, de
legare ; G»emend, placens, gratus, acceptus i Ovemnyffi, gratia, fatisfaélio, I de Engel » Saxiste Evangelier, siges Marci 15, v. 15. om Pi
lato : Pilatus tvolde tham folee gectveman, hand Vilde behage Folket, C lkMpt
sig efter Folket. Deraf er det gamle Tydste Adjeéhvum biquam> con
gruus, hos Otfridum og andre: og de endnu brugelige beqvwm, beqvcrmmer &c. Qvarmmelig, lcrses i Fortalen tU vor gamle Lov,
pro congruus, decens. Uqvsemmelig er derimod indecens, inhoneftus, ^skikkelig, ja og ffammelig, ex. gr. ØFøv og uqvemmelig
Tale, Sermo obfcænus & inhoneftus. Altsaa er tftct denne Etymo
logie Uqvcrms, ingratus, incongruus, u » anstændigt. Anders Bor
ding bar brugt dette Adjeélivo saaledes i sit Vers udi Mreboes Hexae
mero : Deter, ô Danste Mand, uqvcemsDig fremmed Ord at laane,
" fra Tydren, Seyne, Rhin og Thems Og saa dit Sprog forhaane Scc."

ni. Vrede, ira, er i det gamle Engel-Sñxiffe wr<d og wrxd,
hvoraf Wradian, indignari, Wradan, infeftare ; Wradlic, infeftus. 3
Islandsten er w. borte og Iratus heder der Leide, wrath og wroth ere
endnu bkkiendte og brugelige Ord i Engelst.
n2. Vrinsk, almindelig siges dtt om Heste.

Siden og per

translationem de hominibus libidine furentibus. Men i Engel Sñlisten bruges det promifeue, hvor Wr
*n
t er libidinosus, furens-, tvrxnnyjje,
libido.

nZ. Mmyg,heder i det gamle Engel-Sa,riste Edmod eller sad-

mod, humilis, mitis. Matth. XI. it com biletvite and eadmodon heortan. Ed.
modnejji, humilitas ; Eadmodan, humiliare.
Eadmodlic, fuppliciter;
ydmygelig. Nu kunde det siunes meget rimeligt, hvis man vilde flutte,
at af eadmod var forst giort i Danst edmodig, og dette siden contraheret til
ydmyg. Helst da man ogsaa i Hollandsten haver oodmoedt og oodmotdigh.
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digh. Men her falder tn vigtig Modsigelse af dem, fom vise at vi haver
i vores Danst det Ord myg, der betyder fmcoig, bøyetig, lcrt til at
bukke og dreye hvor man vil, og vet famme som i Fransten fiupie.
Samme heder og paa Islandsk miukog miukr er og mollis, modeftus,
humilis î mykia, moUctacere, mulcere ; Mykinde, neutr. piur. res mol
les. Saa er og i Engel » Saxist meek, det samme som vores myg. I
nogle af vore Danste Glose-Beger, haver man at myge sig, pro at
bukke sig. Og i den gamle haandstrevne Posiill afà. XV. som jeg
tilforne har citeret: Han (JEsus) myugte sik såer amot os
HØghfcrrdughe, (cha han kom til Wehrlden) item i samme Bog
Myngdom,pro Ydmyghed,(som dog ellers ogsaa afbemeldte Auétore
kalves Ddhmiughd.) MLugdom giør Menmffene lige Eng
lene, og Høgfterdhen giorde Dioefle af Englene. Jeg er derfor
heller vis paa, at Hdmyg kommer af Myg, smedig og Couple, eller
bukkende; Men hvoraf haver det da den forste Stavelse, Fd? Dertil
svares, at det ma-e vel vcece det Islandske aud, hvoraf audkvend (Edd.
Mythoi. 28.) cognitu facilis, got at kiende, eller det i Engel Saxjtken
overblevne ead eller ed, facilis, (som og ellers betyder, felix, ogfubftantive, felicitas
*,)
Hvilket ead seks ligeledes i edmod og edmodlic, som for
sagdes.

114. Ank/ Anker, ynkelig; have vi i det gamle Islandste
Aumkan, querela ; 0g Verbo aumka jig, queri ; thi aum, stal Vivre mifer,
eller øm, unde aumhiartadur, mifericors, Omhierted. Men neermere
siunes det Engel -Saxiste à, querela, til det Danste Fnk.
Butan
talium incan, fine omni querela. Scii, hic idem quod Danicum Ank.
115. A^)er kaldes paa Danst vUr vaccarum, vel aliarum pecu
dum. Og id t gamle Engel - Saxiste ligeledes Tver, iblant de Ord,
som Dr. Hickes har bemerket.
li 6. Kel ren Leder Rem: Og heder ligeledes i Islandsten,
funis ex cono. En Leder Pidst kaldes i vore gamle Viser, som underti
den i Jylland endnu, en Del - øvøbe. I Engel - Saxisten haver en
Leder-
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Ledrr> R-m. som man binder Skoene med, det Navn oi-ivv«%r.
Jblant oe gamle Avvordninger som folger efter den Skaanske Lov, er
den om Urbotñmnñl/hvor ben 7de Artikel, som taler om den der fan
ger og binder frels Mand, byder, at den som sigter, stal fremfore til
Tings tillige med sine Vidner, de £>l og Baand, som den anden bandt
ham med. Saaledes heder det i Hadorphs à f,6i. mcn i der Danffe
Exemplar flößet Rem øg Bññttd.
117. Hl, Cerevifia, er saavel ide allemldste Engel»Saxiske
Skrifter, som endnu i det nye Engelsk, eaU, eaI. I Kong Inæ (som
regierede fra An. Chr. 688. til 728.) hans Love ncrvnes nyujbEat, cere
vifia Wallica. Og Ealahus, erDrikke-Huus, hvorom Somnerus i hans
Gloßario. ad X. hiftoricos har en lang og lerrd Obfervation. I de eeldsie
Jslandffe Skrifter heder Ol Attl> som kand sees i Eddæ anden Part,
saa ogi de adskillige gamle Vers og andre Scriptorum locis I Bartholini
Antiquitatum 2 Bogs 12 Capitel, item Hl i Edda paa mange Steder,
in Glofario Chaude« har Leibnitz mcrrket, quod AHLA fit aqua infeiïa,
tVltbc, non limpida, qualis edam AHLE, cerevifia nempe frugum fucco infeffa, Ita ille.

Hertil gaaer min Prove paa ncervoerende Tiid.
Jeg kunde
have giort den lcenaere, hvis ikke mit Forscet var, nu at gaae alt det
forbi, som kunde siges at vcere endnu ligesaavel Tydsk, som Dansk.
Thi som jeg for sagde, saadanne Ord haver man af Wächter noksom opltufte og forklarede, saa at det blev et utidigt og forgieves Arbeide. En
anden gang kunde jeg vel ogsaa udbede mig deres Taalmodighed, i at
hore en anden Prove, af Danske Ords Lighed med de Cambriffe, for
maaskee deraf at kunde giore, efter andre Nationers Exempel,
nogen Slutning til det crldgamle
Celtiffe.

Forske
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Hvad Begyndelse, Fremgang og Modstand
samme har havt
fra 1539 til 1543.

Meddeelt
af
Ludvig

Harboe.

t betragte Guds Riges Beskaffenhed, hvor herlig det
udbreeder sig, og hvor fast en Grundvold det har, at
alle dets Modstandere med deres Magt og List, med
saa vel aabenbare som hemmelige Anslag ey kand formaae noget mod samme, er een af de fornoyeligste Forretnin
ger, man kand forlyste sig med, og tillige een as de nyttigste
Ting, man kand opbygges ved. Derfor have mange brave
og berommeligeMcrnv ikke sparet nogen Umage, at udfore
saa vigtig en Materie, ikke alleene i Almindelighed, ved at un
dervise os, hvorledes Guds Rige er bleven grundet og udbre
det allevegne, men og i Særdeleshed at meddeele os udfor
lige Beffrivelser, paa hvad Maade et og andet Rige, Land
eller Stced er bleven oplyst, og kommen til Sandheds Erkiendelse.
Dd
Dette

sio__________L. H. Forste Afhandling_____________

Dette har og bevceget mig / at foretage ncervaerende
Afhandling om Reformationen i Island.
Naar Khristendommen forst er bleven indfort idette
Land, er noye og omstændelig bleven udfort deels i Chriftendoms Saga.ed.Skalholt i688.4.OlufTryggefons Saga trykt
pa(i Skalholt 1680,4, Part. IL p. 21$, 238.
Schedis Ara
Prefts Froda ederet Skalh. 1688.4. pag. 6. feqq.øgilffcitø
D. Chr. Worm Oxon. 8. Cap. Vil. p. 42.feqq. ligeledes ñf

sal. Andrea Buflæo Hafn. 1733. 4, Cap, VII, p. 33 - 49.
deels og i den lcrrde og accurate Isländers Herr Amgrim
Jonilens Skrifter, i fcrr hans Crymogæa Lib, I, p. 103, fqq.
at fegstal forbigaae en Deputation de prima fundatione Re
ligionis Chriftianæ in Islandia, foni en Jslcrnder Jonas Davidis 1696. har ladet udgaae, efterdi derudi kun kortelig findes
excerperet, hvad udi de anforte udforlig berettes, endffiont
det derhos ikke kand negtes, at det meeste l denne Materie er
' skreven i et Sprog den mindste Deel forstemer/ ogatdeBoger
derom paa Latin ere udgangne, ikke ere almindeligeDerimod er om den i Kirke-Historien saa merketøe
Periode ñNgÑñende Reformationen i Island ikke retmeget
bekiendt, hvilket og i et af de berommelige Skrifter, Danne
mark har Ere af, nemlig det Danste Magazin Tom.HL 35de
Hefte p.338.er bleven erindret; thi vel forekomer adstilligt om
Reformationen sammesteds LvoresstoreHiftorie-Skriveres
A,FIvitfelds Krsnike, Cunradi Aslaci Chronologia, Cragii
0g Stephanii Annalibus, og forbkNWVNte Herr Arngrirn Jonffens Crymogæa Lib, III. p.145, fqq. Comment, de Islandia
P.II.p. 63.66.

Anatome Blefkeniana P. II,Lit. H.2.ed,

Holanæ og p. 42. fqq. ed.Hamb. 1613, mm

som det ikke har
vtvret

__________ VM

Reformationen i Island.________

2ir

vceret nogen af disse Skribenteres Hoved-Byemerke, at
ffrive en udforlig Kirke-Historie, saa soger man hos dem forgieves en tilstrekkelig Beretning, hvorledes Reformationen t
Island er bleven indfort,og hvad Modstand samme har haft.
Da jeg nu deels den Tud, jeg opholdt mig i Island,
deels siden har faaet adffillige Manuicripter i Hcender, der
kunde give nogen ncrrmere Oplysning i denne Materie, saa
troer jeg, at een og anden ffeer en Lieneste derved, naarjeg
meddeeler, hvad jeg herom har kundet opspore, hvorhos jeg
formoder, at andre derved lade sig opmuntre, at fuppiete,
hvad herudi mangler, paa detman med Tiden kand faae noget
tilstrekkeligt og sammenhcengendes.
Detvilvceremig tilladt, atjegiForveyen korteligviser, horledes deres Regimente, der stulle have vceret etLys
OgExempel for andre, en Tiidlang for Reformationen har
vceret beskaffen, og hvor lidet af Christi Sind hos dem
har vceret at finde, der ncevnede sig Bistoper og Meenighedernes Forstå nd ere, paa det og derved i Henseende til Island
det merkvcerdige Vidnesbyrd kand stavfEstes, som den sa
lige Lutherus aflegger om de Tiders ynkelige Tilstand i Kir
ken! Totum orbem tædere corruptionis cæperat, nemo
enimabufus ferre amplius volebat, ita ut ad inordinatum
impetum & periculofiíTimam mutationem, cum totius
Religionis interitu, ¿kchriftianismi in atheismum conver-

fione perventum fuiñet. Vid. Seckendorfii
Hilt, Lutheranism! L. II. S. 14.
§.44, Add,
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§. I.
^ES^en Overmod ogHaardhed/som de sidste Catholffe Bisper i IsÇgO land lode see mod Almuen samesteds, foraarsagede megmUvillighed ogGienstridighed blantden gemceneMand/ hvorvel in
gen Tviil er, at den storste Deel mere hemmelig har sukket over de dem
tilfoyede Trcrngseler/end at de offentlig torde lade sig merke dermed, af
Frygt, at de ikke maatte falde under Kirkens Band/ og deres Eyendom
dem vorde frarovet; dog blev samme ved een og anden Leylighed kiendelig nok, hvorom jeg vil anfore nogle Prover.
Allerede hundrede Aar og lcrngere for Reformationen horde
man de bitterste Klagemaal, over den Haardhed de Catholffe Bisper
traÄerede Folket med; derfor blev i Aaret !4ZI-Loverdagm na'st efter
Peders Messt/ af Hirdstiorene eller de overste Befalnings Mcend, LavMcrndene, Lavrettes Mcrnd og Almuen paa Althtnget, saaledes befluttet, og derpaa gave de hinanden Haanden, at de ville vcrre deri s vcerdige ¿erreErich, med Guds Naade, Norriges, Danmarks/ Sverriges
og Bothers Konge og Hertug over Pommern/ huld og troe, og holde de
Love, som 8. Olaf havde givet, og hans rette Efterkommere siden havde
stmtykt imellem Kongeriget, og dem/ som boede iLandtt, efter det som
Lov-Bogen, Christen-Retten og Kongernes Rette-Boder indeholdt/
men alle nye Paalceg, som Bisperne ville giore, ved at feite i Band, at
giere Forbud, og at herffe over dem/ videre end udi det Forbencrvnte an»
fort er, ville de paa ingen Maade underkaste sig.

I Aaret 1481. da Olaus 1. (*) var Biffop i Holum, beklagede
24Prcrster af Holum Stift sig, udi et Brev til Kongen/ Erke-Bispen
og Rigens Raad i Norge over den meenige Almues afvendte Sind fra
Bispen ; dette Brev er ffreven paa Holum iHialltedai in vigilia St. Ja
cobi Apoftoli 1481. og sindes udi en Copie-Bog i Holum Stift-Kiste/
hvoraf jeg i seer vil anfore de Ord/ hvormed de tilkiendegive deres For
trydelse
(*) Denne Biskop Olaus Rögnvalldfen blev 1458. Mandagen »test ester Barnabæ Apo
ftoli af Prarsteffabeti Holum Stift udvå til Biffop, og heder det, i det derpaa ndst<xdcdeBrk0/
tlk det er ffeet Gud, sto Johanni, den gode Gudmund og den hellige Kirke til TEre.
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trydelse over Almuens opbragte Sind; Saa strive de: "Helldrvitúm
’’vier, adAlmúgennhefr fkulldvid Bifkupinn, fuohann måKyrkjun’’narRietti ey framkoma fyrer fceirra Ofurdådigheit : er og fo ftór
" miffemia kominn millum lærdra Manna og Almugans um alk Island,
" at vier £einkjum, ad Chriftinndomr muni forgángaft, ef fuo fkal
" leingi ftanda. i. e. Men vi vide, at Almuen har opsat sig imod Bispen,
" saa at hand/for deres UregierlighedsSkyld,ey kand udforeKirkens Ret«
"tigbed; der har og sira stor en U eemghed opspnnden sig blank
"lcrrde Mcrnd og Almuen over heele Island, at vi har den
"Tanke, ak Lhristendommen vil gaae kil Grunde, dersom dek
"saaledes lcrnge stal Vedblive."
J et andet Brev skreven af XI.
Prcrster Loverdagen ncesi efter Peders Messe 1481. finder jeg, at da
Brstop Olav/i LavRetten paa Oxeraae-Thlng, lod opicese de Privilegia,
som Kongen havde givet Holum Dom Kirke og Bipperne, en Lav-.Mand
ved Navn Raffn Brandssen og hans Tilhængere gjorde Skraal og
Larm, paa det mgen maatte hore det, som brev ovlcrst, de viisie Bispen
ud af Lav-Retten, og truede nogle, at de vilde myrde Prcesterne, hvis de
ikke lode deres nye Pialceg fare : ” ad had mundi gyllda Preftanna Lyf,
’’ ef Veir liete ecki af fijnum Upptektum." Samme Klage igientages
i det rredieBrev, streven i samme Aar af 12 Prcrster, in oåavavifttationis Sanétæ Mariæ Virginis, 0g MEldks k erudi blñNt ÑNdkt: At den ge«
meme M rnd ey vrlde rette sig efter Praesternes Domine, men de domte
tvert imod de samme udi Sager, som angik Kirken, saa at Bispen og
hans Ombuds Mcend ey kunde udfore Kirkens Ret, de saae ikke heller
nogen Redning for Kirken, hvis ikke GUd selv, Erke Bispen i Tronhiem
paa Kirkens vegne, Kongen og Rigets Raad i Norge, ville bevise Kirken
den Hiclp, at den maarte faae den 2Ere, som den tilkommer, og Kirkens
Lov om formcelder; derhos anfore de, at denne Opfttsigh d, som Ab
muen beviifte, ha . de taget sin Oprindelse af Bistop Olavs Nidkierhed
forK'rke s B sie, hvilken veîsirrdeles bestod derudi, at handunder alle«
haande Paastud kunde tage andres Eyendomme til sig, og derved
foroge sit Gods.
At de Jorder, som Hand paa den Maade havde fa aet fra Almuen
ey har vcrretfaae,kand sees af hans Testamente, forfattet Fredagen
Dd 3
ncesi
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Est efter Olavs Messe ^n.1479. hvomdi hand, GUd, Jomfru
Sandio Johanni Epifcopo Holenfi, (
)
*
dm flODe GttdMUNd Biffvp
PÑÑ
)
(*
Om denne Johanne eller Jon Augmundfen Distop paa Holum, hvls Navn 1 litt
Tiid har varet saa beromt, at mangiorde mange Lofter og Benner til hamsomen stor Helgen, ril
jeg kortelig berette det fornemste tf en Historie , som haves i Mfot. i det Islandske Sprog, og
Hr. Atfeifor Arnaz hiagmilfen har taget fig den Umage, at oversattepaa l-atiii> hvilket Et. forefin
des blant hans ypperlige Samling af rare Documenter paa Univerfitsets-Bibliotheket. Jon AugmundiTen, er fod i Aaret 1052. paa Bredebolftad i Flióts-Hlüd; hand blev i sine unge Aar sendt
til Bistop isleif paa Skslhollt, for at informeres, og vandt ved sin Fliid Bispens Bevaagenhed. Da hand var blevcn Diaconus, reiste hand, ongefehri Aaret 1074., til Norge, derfra filDan.
mark og endelig til Rom; ben anseelige Person hand forte, gjorde ham vel behagelig, men scrrdeleS
hans gode Opforsel, og hans Videnskab at synge ogat spille paaHarpen. Ved sin Tilbagekomst til
Island bragte hand een af sine berommeligste Landsmand Sxmund Sigfuflen med sig ( •'mag” num illum & nunqvam fine honore nominandum Island!« facerdotem, cui haberemus fane
’’qvod deberemus, nifi infignia cjus feripta , plena fapientiæ & eruditionis, temporum no•’bis eripuifiet injuria, ita S, V. D, C. Wormius in Differt, de Ar« vita dt feriptis, fubjunéta
•' ejusdem Schedis de Islandia pag. lgz.'') pg begav sig til sit Fsdestñd Bredebolftad, hvgr hand
forti Prarst boede larnge, og sde gange indlod sig i Hgtestab. Anno 1105 blev hand som den forste
Bistop udva't i Holum Stift, og forfsyede sig til Dannemark for at iadesigindvie af Erke Bistop
øzur eller Adzer, men hand giorde bam det vanskeligt, fordi hand havde havt 2de Koner, og be«
foelham at reise til Rom, for at ssge Pavens Tilladelse- Hr. Jon Augmundffen maatte babegive sig
paa denne Reise, og udrettede ved Erke-Bispens Recommendation sit tzErende saa vel, at Hr, Adzer
fik Befalninq af Paven at indvie ham, hvilket og strebe zCal. Maji noä. i hans Alders 54. Aar, (ikke
64. fomArngrirnus Jon« in Comment, de Islandia fol. 59. m«lder.) Saasnart hand havde tiltraadk
sitBispe-Embedei Holurn Stift, varhanbbetarnktpaaat bygge en stone Kirke paa Holum ; og paa
det unge Mennister i lide kunde præpareres til det, som denTiid blev udkrtrvet afen Preest,oprettede hand
en Skole, og antog til L<rrer drrudi en Prarst af Gothland Gisle Finnefen.derstuldedocereGrammaticam,
derhos maattehans egenCapellán og sårdeles Veo, Rich'mns, undervise demi Sang og atgioreVer?;
hand forbod viffeDagrs Udvaeigelse efterHedningers VilS,og at synge losagtige Viser,som den Tiid vare
brugelige. Een af Difciplene Klxngur Thorftenfen der siden blev Bistop paa Skalholt, vilde
band ikke tsistede at lñse Ovidii Epiftplas Amorum, paa det hand ikke deraf maatte forfores; de
Navne Odins Dag og Torsdag aflagde hand forsi i Island, fordi de smagede af Hedenstabet,
hvorimod de Navne Midvikudagr og Fimtudagr bleve indforte, som endnu ere brugelige; derimod
anbefalede hand, at soge flittig til Kirken paa Hellige Dage, og andre bestemte Tiber, og underviiste
Praesterne, hver Dagaarle »g sildig at soge tsi Kors og Kirke, og formanede enhver at haveet KorS
i sit Huns, og ved ave Leyligheder at tegne sig med Korsets Tegn; hand paastod og', at hver Mand
fiuldk vide Pater Nofter og Credo in Deum. Paa det Hand des bedre kunde tage vare paa sit Etilbede,
overlod hand Bispestolens Oeconomie til andre. Som hand hsylkgen berommes for det exemplariffi Levnet hand forte, den store Gavmildhed hand tidvisste,’Beden og Fasten, hvormed hand Dag
og Nat tvang sit Legeme, saa roses hand sårdeles for de idelige Formaningers styld, hvilke hand
gav, og sine Prædikener, som hand leeste af Bogen, paa det Folket skulle see, at hand tog dem af
hellige M«nds Boger. Hand var ellers meget elsket, og mange sogte til Holum, for at hore ham,
hvorfore drog hygte smaae Huuse omkring Kirkegaarden for at vcere hannem des nærmere. I Aaret
1121. blev hand syg, lod sig efter Papistist Viis smore med Olie og annammede Christi Legeme; hvorpaa Hand sang den Psalme : Refeóti Demine pane coeleßi ad vitam qvxfuiuus nutriamur »ternam,
og
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paa Holum (*
)
og alle Guds Hellige til Mre, henlagde disse Jorder tik
tn Proches Underholdning, der hver Dag stulde lach en Messe i Holum
Dom
os side«: Benedicam Domino iti omni tempore,- fémperlaus ejus íu ore meo, tindet hvilke Old hand
opaav fin Aand 9 Ralead. Maji, da hand havde »æret 15 Aar L istop og levet 69 Aar. Hans klig
bleo 1198. iglen som en Helligdom opsvgt; men fsrst I2oo.- qvinto Nonas Martii med Proceflion
Sknin lagt, siden blev hans Dods Dag helligbolden, som een af de storste Apostel-Dage, hvor«
c i ti dei hver saaledes ien Pergaments Bog der indeholder adstilligt om de Helgenes Hoytider: •’ágixta
” hi tid eigum vier at hallda Jons Hola Biíkups, fkulum vier patin dag hallda fem ftærrftu
” Poftula Meflr.” Man indbildte stg, at hand giorde Mirakler, hvorfor man giorde mange Lofter
og Bonner til ham, nogle at de vildesynge 5 gange Pater Noster hver Uge, andre 90 gange Pater
»öfter og Ave Maria, andre hver Lsverdag 50 gange Paternoster; Dette er en kort Indhold af den
temmelig Vitl oftige Jon Bilkups Saga. I Laurentius Bifkups Saga, (som fegi den henseende agter
f'r een af de beste Zrlandste Historier og Levnets-Bestrivelser, efterdi adstilligt merkv«rdigt om uden«
landste Affairer deri berettes , hvoraf faaoel en og anden Feil i vore Historier kand rettes, som og
Historien paa en og anden Maade íúppleres) findes Cap. 4. at Kong Erich i Norge «rede ham
fom en Helgen, saa lrnge hand levede, forbi hand meente engang ved hanS Forbon ak have faatt
god Vind , hoorftr hand og 1286. forante fin beste åbning tik hans Amindelser om Gudmund
den Gode, som strop mere stal mås om, berettes, at hand altt'id bar et Been af denne Johanne
hos sig, j de« Mening, at hand derved ville udrette store Ting.

) Een ved Navn Broder Amgrimur har bestreven denne Gudmundi Arafons Levnet, hvil«
(*
kenBeffrlvelseer fuld afJertegn, der stal va-restrebte af ham, saavel for som efter hans Dod : Hans
Fåneland var Island , hvor hand blev fsdt uño. (andre ñqe ie6m) I hans irte Aar blev hand
Acoluthus r (hvad dette Embede Med sig forte viser 1 Bingham in Antiqq : Eccle£ vol il og J.G.
Veberin Sched. de ordin. Eccles, päg. ÑY.) i Hans I Zde Mr Subdiartmus, birpafl
Diaconus, eg
i hans 24de Aar blev hand viet til Prast og forrettede dette Embede paa adstiliige Stader; hand
var allerede den Tiid agtet for en hellig Mand; thi en Abbed ved Navn Carl gst i Proceflion mod
ham, da hand kom til hans Kloster, og sang det Refponforium : Virifte in populo mitiflimus appa
ruit, Sanctitate autem et gratia plenus, iste eft qvi aflidue orat pro populo, & pro civitate
ifta. Da hand 16 Aar havde vieret Pr<est blev hand udsalt til Bistop paa Holum, og blev An. 1202.
XVI. Calend. Octobrisaf Etkebistop Erick iTronhiem indviet,' Men hand var Neppe kommen til
bage til Holum, som steede i Anret 1203, forend hand ved at kage dem under sin Bestiermelse,
der havde begaaet grove Excefler, ved at bandsette, at lade K rkerne kaase, og at forbyde
Guds-Tienestens Holdelse, i den Meening derved at bringe sine Modstandere til Ydmygelse, op
vakte sag mange og mivgtige Fiender mob ft j, at hand maatte vige fra Bispe-Stolen , og opholde
sig snatt her, snart hisset i Landet; hand sogte personlig Hielp og Bistand hos Ei kebispen i Tronhiem,
hvor hand bl-v i 4-Aar, men kort ester at hand havde indfundet, sig iglen paa Holum, bliver hand der
as sine Fiender fangen tagen, og en tidlang nsye forvaret, af hvilket Famgsel hand til sidst ved en
Bonde Eyolf Kårfon befries; hand soger vel adstillige gange iglen at faste Fod paa Holum, men
har samme Skiabne som tilforn, nemlig at hand atter fangentages. Endelig stevnes band og hans
Uvenner for Erkeblspen, som finder Gudmund» Sag af den Bestaffenhed, at hand dommer Gud
mund kand ey beholde det Blflopelige Embede uden at Paven vil difpenfere^m, hvoraf man let
kand slutte, hvor grove hans Forseelser maae dav« vivret ; band sendte da en Prast ved Navn Ketel
med et Latinst Brev til Paven, og forestillede ak hvad passeret var, derpaa fik hand det Svar, at det
fivd i hans Magt, enten hand vilde blive i Bispe Embedet eller ikke: Si vult «edere«dat Men
detñ

216

L. H. Forste Afhandling

Dom » Kirke for alle Chrisines Siele.
Da denne Bistsp Olav 1497.
ved Doden afgik, fuldre Hans Broder-Son Gottfchalk li. hannem ikke
allene 1500. i Bispedommet/ men hand overgik ham og meget i Haardhed, i det hand under Lovens Skin frarsvede andre deres Gods ; hand
lod nemlig ved sine Speidere udforste, hvad der blev spiist og talt i Him
lene,
dette sidste havde hand ingen kyst fil, hvorfor hand, efter 4. Aars Forlob, vendte iglen til Island,
forat forrette sit Biskoppelige Embedet Holum Stift, dog det gik ham ikke bedre end for, hand
maatte nemlig vige to gange efter hinanden, og gdie gang beqvemme sig til, som en Fangest mre
forvaret paa Holum, Endelig flap Hand dog los, og levede de 4 sidste Aar rolig ; hand bode 1237.
17- Cal. April, i hans Alders 77de og Btfloprlige Embedes 34dkAar. Denne Historie flutter
af Brodér ArnZrirnur med folgende Vers:
Me difpone pia poft mortem virgo Maria
Pontificis mundi fub prxfidium Godetnuudi.

Efter Laurentius Saga Cap. 30. lod Diflop Audun paa Holum efter Kong Haagens Tilskyndelse/
rzl)- sogc efter hans Been, thi ingen vidste hvor de vare henlagde, man grov i Choret, men fandt
dem ikke, endelig bleve de fundne i For-Kirken, og lod da Biflop Audun samme legge i en Kiste,
og satte dem for det store Kors i Kirken, hvorpaa man allevegne fra Island sogte derhen og giorde
Lofter til ham ; Saa blev i Aaret 1402. da saa svar en Pest grafferede i island, at naar 15. Meunifler fnldte eet Mg til Graven, ikke mere end 4. af dem komme levendes tilbage, for at afvende denne
Lunde-Plage beflnttet, at give en halv Dertt, det er 40 Pund Solv til Holum Dom-Kirke, for deraf at
forfcrrdige Gudmund den Gode et Skrin eller Kiste. Der er tæt ved Holum Bispegaard et hsyt Bierg
og imod den sverste Hoyde en Hule, hvori Biflop Gudmund lod opreise et Alter af Jord, denne
besværlige Bey gik hand hver Morgen i Fasten med bare Fodder, for der at giore fin Bon.
Skulde nogen have Lyst at laese mere om ham, faa Fant) sturhmga Saga tiene til videre Ef
terretning i Tredie Part. Cap. i. 2.3.4.5. serrdeles, hyor der handles om hans Opforsel, Fliid, Bonner
og Almisser, hvorved hand forhvervede sig det Tilnavn Gudmund den Gode. §6.8.9.20.32.33.3^.36.,
FierdePart. Cap.7-ro. I Femte Part Cap.i-ix. XII.XXIII. xxiV. xx vn.XXix. xxxii. xlvii.
Siette Part. Cap. 8-11.13.14 49. udi hvilket sidste Capitel berettes, at Gudmunder levede de 3 sidste Aar
ruml ia fra 1234. til 1237. fern en rolig Eremit og ey somen haard Biflop, hand havde den Tiid liden
Hilsen |og kunde ry see at lasse i Boger, men i det sidste Agr blev hand gandste blind; Imidlertid
lod hand laese for sig hellige Mrnds Historier paa Latin; hand roses yg der meget for sin Godhed,
og at Kong Haagen og Erke-Bisperne Thoris og Guthorm med andre Laerde M«nd i Norge, flal
have elflet ham som en Broder, og anmodet ham om Forbon for dennem ; Om hans Gudfrygtig
beds Oorlse brrettxs dette,at hand hverMorgen,naar hand opvaagnede, betegnede sig med Korsets Tegn;
S:gnde hann fig fyrft, og siden sang Adefto Deus unus omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanélus,
derpaa Credo inDeum, siden Confiteor, videre den Bon Omnipotens Sempiterne Deus, qui es ter
nus & unus, da Aflkhie nobis &ç. Pater nofter Ac, NVgle DñVids PsalMtk, 0gendelig Exaudí
orationem meam og andet Mere.
Bartholini Adverfariis Miet, ad Au. 1237. anfskes folgende afñollandi Añ. 8. S. Feb.
T. r. p. 3 .6. S. Godermundus Epifcopus & martyr in Islandia refertur in Mfct. Florado, &
Molani Additionibus ad Ufvardum, nobis ignotus,qvia diverfum remur ab Jona Ogmundo Epifcopo Holenfi,
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sene / og udsuede derefter paadetubarmhiertigstedem, hvilke hand fore
gav at have overtraadt Guds og Kirkens Love; dette hans uretfærdige
Forhold gisrde ham saa forhadt/ atder ikke allene blev klaget over ham
tilErke-BispGamoi Thronhiem, men hand blev og kaldet den Grum
me, hvilket Navn hand, til at stille ham fra en anden af det samme
Navn der var Bistop i Holum 1447./ indtil denne Dag forer» Særdeles viiste hand et uforsonligt Had mod en Lav Mand Jon SigmundiTen,
hvilken og hansKone hand stilte fra alt det de eyede,og des uden satte dem
i Band; Jon SigmundiTen forestillede vel Kongen og Erke-Bispen
den Uret hannem var steet; Erke-Bispen gav og i Aaret 1509, en
Skriftlig Befalning til Bisp Stephan i Skalholr, Abbeden pññ Helgefeld Closter Hr. Halldor, og Hr. Narfe,at de stulle stevne Bistop Gottfkalk og Jon SigmundiTen for stg / og med Kirkens Prælater og de
vittigste Mænd domme imellem dem; menendstiondt JonSigmundTfen tydelig nok kunde bevise sin Uskyldighed, saa trængte dog Bistop
Gottfkalk ved sin Magt og falste Vidner igiennem. Der fortælle-/ at
da Bispen var i et Giestebud, og horde Jon SigmundiTen var dod,
blev hand forstrekket og sagde : ad på være mål at bua fig til o: Nu var det
Tud at og hand bercdde sig til sin Bortreise, hvor paa hand styndede
sig hastig til sit Hiem, og efter en haard Sygdom ved Doven afgik i
Aaret 1520. (*
)
De Jorder, som hand saaledes havde lagt under Bifpe-Stolen/ tillige med andre, hand havde kiobt/ befalede hand/ at stulle
legges til Siele Messer/ hvorom hans Teftamente uh^rtiå formælter,
som er strevet Onsdagen for Larnadæ^pottoU 1520.
Til samme Did/ nemlig fra 1494. til 151Y./ var Stephan Jonfen
Bistop paa Skalholt; Hans Opforsel bestrivks af jon Ligilfen «N Con
tinuation
)
[*
Angrimus Jonæ in Comment, -le Idandia k. II. fol. 63. skriver dtlOM saaledes:
Anno 152O, cum inter pocula & voluptates convivales verfaretur, audiretque obiifte Jonam
Sigismundum, qvem cum uxore & liberis multos annos crudeliilime vexaverat, in fubitum
morbum repente incidit, 6c lie paulo poft eam , qva in tota vita in miferos fubditos ufus eft
vim, cum miferabili morte commutavit. MäN fiuder og adffilligt Otti den Uvet 0g Doid Jon Sigmundffen Mññtte taale , t en meget rar piece paa 3 Sirf, fom 25iÿop Gudbrand Thorlakfen An. 1608.

8. Har ladet trykke pm ttolum om de faljke Breve, fom vare digtede paa Lav-Mand Jon Sigmundf»
fen, lEnge efter Hans Då

Ee
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tinuation af Hungervauku , der findes i Mfct. saaledks: At hand var
en lcrrd Mand/ og fandt fin Fornoyelse i at undervise andre/ at hand
aldrig drak saa meget
i den Tiid hand var Biffop / at man ffulde
have fret ham drukken, at hand aldrig aad Kiod uden vaa Juuie og
Paaffe-Dag, aldrig havde Skiorte paa, eller aa^ Melk-Mad (hvitann
mat) uden paa Sondagen. Hand beretter ellers en etheroiffGierningom denne Biffop, og noget merkvcrrdigt, som i hans Tiid har
tildraget sig / at nemlig i Aaret 1513, een indfandt sig paa Skalholt med
Aflads-Breve fra Paven, og der opholdt sig i 14. Dage, men ey fik
Bispen mere i Tale end 2 gange, da hand talede Latin med Aflads
Krcemmeren, paa det andre ikke saa lige maatte forstaaedet de talede
samme»/ og erklcrrede sig, at hand ve! ikke ville imodstaae Paven eller
hans Sendebud, og maatte hand scelge sine Aflads Breve til hvem
hand vilde/men ingen afdem,der vilde folge hansRaad/ffulde kiobe dem,
ikke heller nogen af hans Folk, hvorfor samme Aflads Krammer med
uforrettet Sag og en tom Pung maatte reise fra Bispe Stolen, og
hos andre der i Landet soge at faae sine Vahre afsat ; Ellers mcelder for«
anførte Hr. Jon Eigilfen om ham / " at hand forfoer saa Haardt
"med dem/ der havde forseet sig i noget, med Revselser og
"andre haarde paaleeg, at mange heller ndvaldteisigD-'
" den/ end faadan haard Medfart." Deraf kom det og vel, at hand
med sine Mand eengang blev overfalden/ og en Deel ilde Mcdhandlede,
paa hans Villtats; derom bar en Dom Vidne, domt afi2.Praster,
over Morten Olassen og hans Son isleif i Aaret 151Z. Hvilken Dom
findes paa Pergament skreven iSkalholts Stift-Kiste. Jeg kand ved
denne L ylighed ikke forbigaae at anføre om denne Biffop Stephan
joniTen, at hand har vceret udenlands, og bes-et sig i frenrmede Lande,
hvor hand og blev Magifter Artium. Biffop Sven gav ham i Aaret
1422. Tilladelse at vare borte i iv Aar / derom vidner et foralder Per
gaments Brev, ifornavnte Stift-Kiste som jeg herved uforandret vil
meddeele r ’’ Noverint univerfi per prefentes, qvod nos Sveino, per’’ miflione Dominica Epifcopus Scalholtenfis, in vigilia Pafche vide
licet, XX o&avo die mentis Marcii, anno ab incarnacione Domini
"MCDLXXo. fecundo, inecclefia noftracathedrali apud Scalhollt
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” in Islandia lacros & generales ordines celebrantes ; Dileéhim nobis
* inChrifto Stephanum Johannis diaconum noftre dioecefeos ad utilita" tern diète Ecdefie noftre Scalholtenfis, ad omnes sacros ordines,
" fibi concelTum, de qvo reputavit fe contentum, in Presbyterum cano" nice ordinavimus tunc ibidem, qvem prius duobus preoedentibus
" sacris ordinibus, fcilicet Subdiaconatus & Diaconatus, ac etiam omni" bus & lingulis minoribus ordinibus videlicet hoftiariatus, Leâoratus,
’’exorciftatus & acolutatus, (*
)
ftatutis ad hoc a jure temporibus,
" Canonice in Ecclefia ordinavimus fupradiéta,ac eciam diâo Domino
" Stephano licenciam dedimus, qvatenus fcolas in partibus tranfmari”nis freqventare & luas peregrinationes poflit peragere, ubicun”qve fibi placuit ex devotione Sanctorum liminum, fit ita, qvod
’’infra decennium revertatur. Veftram igitur caritatem affectuofe
’’rogamus, qvatenus Dominum Stephanum, in fuis neceffitatibus
"veftris confiliis misericorditer adjuvetis, ab omnium bonorum.
” opum retributore mercedem in futurum defiderabilem percepturi,
"in cujus rei teftimonium Sigillum noftrum prefentibus eftappen”fum. - - - mois Anno qvarto poftpreferipta Et. - - §. 2.
De tvende sidste Biskoper for deformationen/ eftergave de For«
máte intet udi Haardhed.
Disse vare Ogmund Paulsen og Jon
Aresen, den forste Biskop paa Skalholt, og den anden paa Holum.
Om Biskop Augmund Paulsen findes en smuk Efterretning/ der er (fre«
ven af en Krrd Isländer/ Jori Olafsen, udi Dansse Magazins 35 Hefte
P2g.zz8-Z48/ og kand samme give en temmelig god Oplysning om det,
som i hans Did forefaldt ved Reformation^/ i Island ; Jeg vil ikkun
for Historiens Skyld tilfoye noget lidet om hannem/ som ikke er anfort
paa forbencrvnte Sted ; Hand/ Bissop Augmund, havde i sin Ungdom
vcrret i Engeland,og maae hand have havt gode Midler ; thi da hand var
der, forstrakte hand een afsineLands-Mcrnd en Sum Penge, som jeg
Ee 2
har
)
(*
Om disse aMllige Ordener sg deres Forretning frrtienerat eftersees D. Johan.
Sinterns in DifT. deV, D. Miniftrorum ordine ac, vocatione poteftate. Hamb. I6$o. 12. Joh. Georg.
Weber de Ordine Eedes, ed.1730 P. 66. Ó8. ft<|. D, Joh, Alb. Fabricius in Biblioer, Antiqvaria
k 4$2. 457-
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har lcest i et Vidnesbyrd udgivet/ 157z den 7de May af SigurderOrm-sen/der havde vceret Biffop Augmunds Tiener. Medens hand var ung
var hand temmelig for Pragt, men siden skiottede hand ikk? meget om,
hvorledes hand klcedte sig. Af Natur var hand haard og strcrng mod
dem, hand omgikkes med/ og flog sine Tienere/ som smaae Born ; Naar
en og anden gjorde noget/ som ikke var efter hans Hoved, saa var HoreSonden beste Titus hand gav dem/ de maattevcrre Fattige eller Rige,
og havde hand for sin Stormodigheds.ogHaardheds Skyld liden Derllghed i Stiftet. Hand var ellers af Person en velvoxen Mand/ hoy
og feer/ havde smaae og ffarpeSyne,et guultHaar, og var rund af
Ansigtet. Allerede 1504 maae hand have vcrretPrcesi 1 Breedebelsstad i Fliotshlyd ; thi i Skalholts Stift-Kiste findes et Brev ffreven raa
Pergament afBiffop Stephan, paa forbemcrldte Sted in Translatione
Sanéti Benediéti Abbatis & Confeílóris Anno MDIIII. hvoruî j haud gi
ver Herr Augmund Paulsen/ som hand ncrvner sin Promt,s ldkommen
Magt og Tilladelse, at lade sig i Bispens Fravcrrelse afen Prcrst abfoivere i Skalholts Stift,som hand vilde anmode derom,afdkSynder,som
hand uformodentlig kunde falde udi/ paa det Guds Tienesten derfor ey
maatte nedlegges. Da Hand der var Praft xañerede en egen Cafus,
hvorved hand vilde lade see hvor reisens og nidkier hand var for Guds
LEre; Der var nemlig til samme Tiid en stor Hungers-Nod i Landet,
hvorfor man fegte alle Udveye, for at finde noget til sin Underholdning;
Man havde blank andet og opstillet et Fugle-Garn, for at fange Fugle
dermed. Det ffeede da paa en Paaste-Dag, at saadant et Gar n stod op
stillet paa Bredebolstad, og havde enMcrngde Fugle samlet sig under
samme, hvilket man forkyndede Prcrsien Ogwund, men hand forbod
at lade Garnet nedfalde over Fuglene, af den Aarsag, fordi det var en
Livsens Dag, og ikke enDodsDag; dog ffeede det at en Koe fleed sig
los, og med Foden traadde paa Strengen, saa at Garnet faldt over
Fuglene, uden Tviil saa kaldede Ryper, som findes i stor Mcrngde der i
Landet, disse vare 3001 Tallet, og bleve de alle glemte i en Stue til efterfolgende Mandag Eftermiddag, da man forst slagtede dem, og
giorde Herr Ogmund sig derover folgende Tanker, at dette var et Mi
rakel, som Gud havde giort, for at frelse mange Menniffers Liv, lige-
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som hand havde sorget for Sielene, og frelst dem af Helvede/ det som
våre kand vcrre merkmrdigt om denne^ Mand, stal i det efterfol«
gmdeanfores.
Om Bissop Ion Aresen bor og noget mceldes/efterdi hans Navy
siden udi den Zslandsse kî.e5orm3à8-Historie meget ofte forekommer;
omendffiont hand i sine Forfcrdre var af fornemme Slwgt, og sogte en
TEre derudi/ at hand kunde opregne sit Stamme Register fta Adam af,
fra hvilken hand vilde v«re den 85 (*
)
Green/ saa vare dog hans ForEe z
celdre
(*) At eftcrfolgende Stamme-Tavle, som Biskop Jon Arase» selv har forfattet, her tllfoyes,
fleer blot for at fornsye en og andens Lurisåt, dermaaflee finder Behag i at see, hvorledes drnneve.
nc-losiffe Label! er indrettet.

1 Adam.
2 Seth.
3 Enos.
4 Kenan.
5 MahalaleN.
6 Jarcd.
7 Hanoch.
8 Mathuselah.
9 Lamech.
10 Noa.
n Japheth hans Son.
12 Jafne eller Javan hans Så
13 Jothum hans Son.
14 Syprus hans Son.
15 Cretus eller Denus hans Sorr.
16 Saturnus i Cryt hans Son.
17 Jupiter hans Son.
18 Darius hans Son.
19 Oxitonius hans Son.
20 Throashm-sSon.
21 Ju!us hans Son.
22 Hundaan hans Son.
23 P iamus
Munan eller Mennan Konge i Tro/a havde
Priami Daatttr til ZEgte.
24 Priami Daaiter heed Troana.
2; Hendes Gon Throar, som vi kalde Thor.

26 Hans Gon Evlda eller Jndrida.
27 Hans Son Lorica.
28 Hans Son Dinge Thor.
29 Hans Son Vinge Ner.
30 Hans Son Modan.
31 Hans Son Maage.
32 Hans Son Sesep.
33 Hans Son Ledius.
34 Hans Son Atra.
35 Hans Son Trinan.
36 Hans Son Heremot
37 Hans Son Skialldr eller Skiold.
38 Hans Son Beuf.
39 Hans Son Godolfer.
40 Hans SonByrta.
41 Hans Son Fialfr Borek.
42 Hans Son Doven eller Odiñ.
43 Hans Son Skiolldr.
44 Hans Son Fridleifer.
45 Hans Son Fridftode.
46 Hans Son Herleifer.
47 Hans Son Havar Handrame.
48 Hans Son Frode.
49 Hans Son Vermundrr den Kloge
(hinn vitre.)

50 Haus DaatterOlof.
51 Hendes Son Frode Fridsame.

52 Hans
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aldre Are Sigurdffen og Ellen Magnus Daatter meget fattige, og
blev hand fedt i Hefiords Syssel i Holum Stift i Aaret 1484. Man
fortæller, at hans Moder, forend hun blev gift, stal have havt en
Drom, at hun var svanger og derpaa fodde en Slange, hvorhos hun
havde hort en Rost, at i det overste Chor i Holum Dom-Kirke en Reede
var bereedt for denne Slange, hvilket hendes Moder saaledes stal have
udtolket, at hun ssulde fode en Son, der ffulde erlange en smdeles An
seelse i Holum Stift. I sia Barndom maatte hand, for stor Fattig
doms ffyld, ofte lide Sult og Hunger, der gik saa vidt, at hand eengang ville stiele et Faar, hvis hans Moder ikke havde forhindret ham i
dette hans Forstet. Samme Rod drev ham endelig ril Muukathverraae Kloster, hvor hand blev brugt til at rense Koe-og Heste-Staldene.
Paa dette Sted lcerde hand formodentlig det hand vidste, at lasse i det
Jslandffe Sprog, og maaffee saa meget, at hand kunde kiende de Latinsse Bogstaver/ paa det hand siden maatte vcrre i Stand at líese Mes
ser, men hand fik aldrig nogen Grund i det Latinsse Sprog; hvorfor
og Peder Pouelsen, som siden blev Abbed paa Muukathverraae, og i scrr
en Prcrst ved.Navn Bodvar, vrocetterede, da man udvaldte ham ril
Bissop,

51 Hans Ssn Fridleifr.
5Z Hans Son Frade hinn Fræknc (ben
Dappere.)
54 Hans Ss« Halfdan.
55 Hans Ssn Hro«.
56 Hans Ssn Baldar den Milde.
51 Han« Ssn Harald den Gamle.
58 Han« Ssn Halfdan Smalle.
59 Hans Ssn Iper Vidfadme.
60 Hans Daatter Audr hin piupaudga
(den meget Rige.)
61 Hendes Ssn Randver.
62 Hans Son Hringr.
63 Hans Son Ragner Lodbrog.
64 Hans Ssn BiornJarnßda.
65 Hans Ssn Asleiker.
66 Hans Ss« Hroalder Hryggr.
67 Hans Ssn Bl'srn Byrdusmior.
68 Hans Son Hofda Thorder,som boede paa
HsfdeiHsfdestrand paa Island.

69 Hans DaatteyHerdis
70 Hendes Daatter Thorlaug.
71 Hendes Son Eyolfer Hallte, paa
Modrevall.
72 Hans Ssn Gudmunder.
73 HanS Daatter Thunder.
74 Hendes Son Thorvalder hinn Audge.
75 Hans Ss« Gudmunder Dyre76 Hans Ssn Einer.
77 Hans Son Erik.
78 Hans Son Brander.
79 Hans Daatter Oddni.
80 Hendes Ssn Steinthor.
gi Han« Daatter Oddni Skerkerllngr
82 Hende« Daatter Ellen.
83 Hendes DaatterThora Brok.
84 Hende« Daatter Ellen.
85 Hende« Son Jon Arasen Bissop paa
Hoolum.
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Biskop/ i det den sidste meente man burde agte paadengeistligeLovs/
eller Christen Rettens Bydende/hvori var befalet, at en Deel af de Bi
skoppelige Forretninger, fom at indvie Kirker/og atftrmeBorn/stulde
skee i det Latinste Sprog, hvis samme skulde vcrre af nogen Gyldighed.
(*) Biskop Jon Arafon/ giorde over denne Herr Bodvars Modsigelse
folgende Vers:

Latina er lift mæt
Ihenne eg kann
Til Nauda hefrnóg tråd,
Hotte mier ho riett

ESglhar Bodvar
Ecke par Bødvar
Nu har Bodvar
Hitt svar Bodvar. i. e.

Du Lov - kyndige Bodvar ! det Latinste Sprog er en herlig Videnstab,
men kicre Bodvar, jeg kand ey der ringeste deraf, imidlertid har du fagt
nok derom mig til Modsigelse, endstiont det syntes mig, min gode
Bodvar, atdutalede ret.

Naar hand derfor stulde strive et Latinst Brev, eller efter de Ti
ders Scedvane i samme Sprog lyse Band over nogen, maatte hand
bruge andres Hielp, og i sær Jon Matthiesens, der var Prcrst og
Bogtrykker paaBredebolftad i Westerhope; Der berettes, at da hand
i sine opvoxende Agr, faldt i Sovn paa en Hest, og af samme i en
Morads, hand stal have tilraabt de narvarende Arbeids Karle: ftidied hier Bifkups efned. i. e. hielper den Op, føm engang skal blwe
Bistøp; hvilket man vel den Tis loe over, da d.t havde flet Udseende
dertil, men man maatte til sin Tid erfare, at hand uvidende havde spaaet
Sandheden. Abbeden paa Muukathveraae Emer Benedictsen, en
Mand, som siges at have vceret snart den eeneste i Holum Stift, der
vidste noget Latin, viiste ved alle Leyligheder sig ham bevaagen, og paa-

min(*)

Saa herder det i Thorlaks Runolfsens og Ketkk Thorstenffsns gamle iChristen Rett.

Cap. IX. ef mapr letr pan Byfcop vigía Kyrkjor, epr By fcopa Baurn creigi er a Latino tungo Jerpr, ok
verpr hann fekr uni pat prim M.n kom vip penna Byfcop er ker er ipr. .... Svo fkalKyrkjovigia
oc Byfcopa Baurn, fem ecki fe a rat gert, pott peir hafi yfir fungit er eigi ero a Latino tungo lerpir. i, c.

Saafremt nogen lader en Brstopindvi Kirker, eller firme Bmn, som ikke forfîuaer dttLatinssr Sprog,
dsr hand derfor bo-de 3 Matti,I den Bi-kop, som her er tilforn. Naar Kirker indvies oa Born finnes
af de Personer, som ey forstaaer det Latznffe Sprog,saa stal denne Forretning dog igientageS, ligesom de«
ikke tilforn havde vmet foretagen.

224

L. H. Forste Afhandling

mindede de andre Munke hemmelig, at give ham noget' af deres Spise;
hand stal og undertiden have sagt til ham: Hvorledes det og ganer,
jaa siger mit Hierte mig, atdublwerenst-rreMknd end jeg er.
Siden forlod hand Muukathveraae Kloster, og opholdt sig hos sin Mo»
der, og arbeydede for hende indtil sin Alders 24de Aar ; derpaa reyste
hand til Holum og blev indviet til Prcest. Hand fik forst Helgestad
Kald i Reikiadal, hvor hand tog en áitreñe Helge Sigurders Daat»
ter, der blev hos ham indtil hans Dods Dag; de Navnkundigste af
hans Bern vare, Are, Biorn og Sigurder, hvis Navne siden efter
forekomme, de 2de forste erklærede hand 1522. paa Himmelfarts Dag
for sine Born og Arvinger.
3 hans Embedes andet Aar blev hand forflyttet til Hrafnagils
Prceste Kald, reyste i den Tud 2 gange for Biskop Gottschalk til Norge,
og blev efter hans Dod, forst Officialis og siden Biskop i Holum Bispe
domme, hvilket Embede hand forestod indtil 1550, da hand i sit Alders
66de Aar blev henrettet, hvorom siden mere stal vorde anfort.

I sin heele Opforsel viiste hand sig haardnakket i hoyeste Grad,
hevngiertg, og fornsyet, naar hand kunde vende alt op og need; hans
stsrmodige Sind forforte ham til de stsrsteLxcelñr, der endelig udbrod
til en aabenbare Ulydighed imod Kongen og hans Befalninger ; Der
hos var hand for at lade sig see ; ved Solennités lod hand sig opvarte af
i2 Tienere, af hvilke hver maatte bcere sit Lys for ham ; Som hand var
meget beqvem til den Islandske Poesie, saa anvendte Hand den og ved
alle Leyligheder, til at bestrive sine egne Forretninger, hvoraf siden adstillige Prover stal meddeeles.

Kort for sit Endeligt forfærdigede hand et temmelig viitloftigt
Poema overkaffionen, kaldetplår§roatr, som Herr Bistop Gudbrand
Thorlaksen har ladet indrykke udi en Viise-Bog trykt 1612.4.p.2ç6.fqq.
Man har og af ham en anden Digt over den 51. Psalme, som sindes 1. c.
k' 2ó9.fqq. Endelig tillegges ham og et Jslandstkaema over Christi
Lidelses Historie, og et Vers, der er giort Zomfrue Maria til LEre, og
endnu sindes i MSSt. men om Hand har kündet saa meget Latin som
samme
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samme er blandet med, tviler jeg paa. Maria kaldes derudi : Matrona
Angelorum, gemma polorum, gloria Sanétorum, auxilium miferorum, exemplar morum, porta Coeli &c. Det man har at takke hñM for,
er Bogtrykkeriet/ som hand izzo. forffrevftaSverrig; hand stal der
udi have ladet et Breviarium trykke i 4t0, men det er nu bleven usynligt.
§♦ ?»
Disse forbencrvnte Bisper Ogmund Pouelsen og Jon Araftn
laae hverandre fra den forste Tiid/ de kom til Bispe-Scrdet, i Haarene;
Ogmund var af Brffop Stephan Jonsson udseet til at vcrre hans Efter«
mand/0g blevBisp i522.Som hand derhos tillige forrettede enHirdstiores eller Stifts Befalningsmands Embede, (*)
saa havde og Kanikerne
i Tronhiem givet ham fuldkommen Magt over Hole Dom-Kirkes Eyen«
domme og Penge/ hvorfor hand allene vilde have at raade over det heele
Land, saa ingen i begge Stifter foruden hans Villie maatte foretage no
get: SDîcn Prælaterne og Praesterne i Holum Stift, havde allerede til
forn fra de samme Kantker i Tronhjems Capittel faaet denBefalmrig,
at de i den afdode Biffop Gottschalks Sted, skulde udvcrlge een, hvilken
de selv vilde/ og derfor udncevnte de i Slavet 1522.Jon Arafon til deres
Biffop. Delle deres Adfterd forsvarede de ikke allene med den Fuldmagt/
som de dertil havde faaet fra Tronhjems Capitel/ men og derved, at
Dom-Kirken i Holum havde lidet stor Skade, naar Bisperne i Skalholt
havde havt Opsyn over Holum Stift/ i det de havde borttager meget
Gods og Penge derfra, og ey givet nogen Erstatning derfor; i scrr
havde Biffop Ogmund tilbageholden en Summa paa 200, Riinffe Gyl
den, der tilhorde Hole Dom Kirke, endffiont Erke Biffop Erik havde
befalet, at de igien ffulde udleveres; Hvorfor de appellerede til bencrvnteErke«Biffop og hansCapitul, imod Biffop Ogmunds Dom,
og bade at det Val, som de havde foretaget, maatte vorde stadftrst;
dette merkelige Brev sindes udienLopie-Bog i Holum Stift-Kiste,
og
(•) Denn« stor« Myndighed ffal hand derved have forhvervet sig, at hand ved Forcering
vidste at infinuere sig hos den bekicndteDuwrke, da ellers Kong Chrift.ii. ikke var ham gunstig, fordi
Ogmunds Folk i Aaret 1519. havde ilde tilredt og samet nogle Mcend, fom tilborde Kongens Ombuds,
mand paa Beosested.
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og er dateret in craftina Die Apoftolorum Simonis & Judæ Anno Do
mini 1522.

Bistop Augmund satte sig af yderste Krafter imod dette Val/0g
sendte til den Ende en Prcrst ved Navn Olaf Grflesen til Holum, at
forelase Jon Arason et Brev, hvorudi hand forbod ham, at reise ud
af Landet ; Samme Mand torde ey vove sig langer end til Wiidenas,
en Gaard, som ligger tet hos Holum Vispe-Gaard/ hvorhen hand cite
rede Jon Arasen for at hore det SErende, hand havde medbragt. Jon
Arason lovede vel paa efterfolgende Dag at indfinde sig, men fom hand
let kunde flutte, hvad LEcende Sendebudet havde at fore, iforte hand
en Prast ved Navn Thorsten Gunnersen sine Klader, satte ham ester
de Tiders Sadvane en Struds-Feder paa Huen, (fette uppa hann
mukähafn med Sernot staaer i en Relation) og lod ham, ñkleidet ñf
alle sine Tienere og sin Son Are, gaae til den af Bistop Osmund
udsendte Olaf Gistesen; Efterdi nu denne Olav tankte/ at Thorsten
maatte vare den udvalte Bistop / giorde hand store Complimenter
for ham, og overleverede Bistop Osmunds Brev/ hvorhos hand i
Forvirrelse lod Hatten falde. Dette Brev fik Bistop Jon aldrig at see;
men Thorsten Gunnersen svarede igien striftlig i Jon Arasons Navn/
og forebragte sine Undstyldninger/ hvorfor hund ey kunde rette sig ef
ter den tilsendte Skrivelse, endelig satte neden under Brevet:

Vafade i Vyenes, valinntil at bera skiai,
Setti nidrfinn Hatt, og (al, ha) Sveinenn fann (qvadde) hann
HorÜein. i. e.

Den som var udvalt til at bare Brevet kom ubetanksom tit Videnas,
og lod sin Hat falde, da hand fandt (hilsede) Tieneren Thorsten;
hvoraf Bistop Augmund strax fluttede, at hans LErende ikke ret var
bleven bestilt; derfor sendte hand 2de gange efter hinanden 2de andre
Praster, af hvilke den eene var Jon Eimrsen, som Augmund vilde
have til sin Ombudsmand eller Bistop i Holum Stift, da hand vel
faae, at Hand eene ikke kunde bestride begge Stifter, men den underfun
dige Jon Arason magede det saa, at de Breve lkke bleve laste, hvorudi
Ogmund giorde Forbud paa hans Udreyse af Landet. Endelig sendte
Jon
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Jon Arason sin Tiener til Biffop Äugmund og tilbod ham Fred ; men

medens samme Mand var paaSkalholt og blev derveltraåeret, sam
lede Biffop Augmund zoo Mand, hvormed hand agtede uformodentlig ar overfalde Jon Arason. Forberorte Tiener erfoer ferst efter BiffoppensBortreyse, hvad hans Agt var/ hvorfor hand kastede sig !paa
Hesten, kom Bispen forbi/ og til Holum, hvor hand forkyndede hvad
der var i Vente. Allevegne hvor Biffop Augmund kom i Norder etter
Holum Stift, tvang handPrasterne til at igienkalde bct Votum, de
havde givet Jon Arason, og at give det til den af ham Renommerede
JonEmersen; Een ved Navn Thomas/ Prcest/ og Raadsmand paa
Holum/ som ey vilde lade sig tvinge, grebe Biffop Augmunds Folk,
da hand stod for det hoye Altere i Holum Dom-Kirke/ med en stor
Kniv i hver Haand/ for dermed at forsvare sig/ bandt ham i en HesteTomme, og flabede ham med sig ongefar zMiilVcys til Meelefels
Dal, hvor de lode ham fare. Jon Arason var imidlertid kommen paa
et Skib, som tilhoxte Tydffe Folk ; Biffop Augmund sendte vel derhen
og lod dem haardelig true, hvis de vilde understaae sig, at tage Jon
Arason med sig af Landet, men hand fik til Svar, at de ey frygtede sig
fer at komme til ham, og ffulde de hverken spare Lod etter Krudt. Dette
fttte ham i saa stor Frygt, at hand lod i2Mcend holde Bagt hos sig.
Derpaa lod Bisp Augmund allevegne forbyde at lade nogen Kost og Tcering vcrre folgagttg til Skibet, hvorfor de som vare paa Skibet moxm
uden Taring maatte begive sig til Soes. Sgmund sogte vel i Norge
formedelst forbi meldte Jon Einersen, at beffylde Jon Arason
for adffilliae Forseelser, iblant andet/ at hand havde staalet
alt Selv af Holum Dom-Kirke, og fort det bort med sig, men
Jon Arasen fremlagde Lovfaste Vidnesbyrd, at det altsammen var
nedgravet i Kirken, og derfor udrettede hand intet med denne Klage,
men Jon Arason blev 1524. indviet til Biffop over Holum Stift; og
beretter de Jslandffe Annaler, at da hand var bleven indviet og gik fra
Erke-Bispen, Biffops -Huen ffal vare falden af hans Hoved, hvor
over hand selv giorde den Udtydning, at den Vardighed, hand som Bi
ffop var ophoyet til, iglen hastig vilde mindffes og fra ham tages.
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Hand kom derpaa 1525. tilbage til Island, og sad stille indtil
1527. da begge Bisper rustede sig med Mugt imod hverandre, og modte
hinanden paa Lands-Thinget ved Operaae; Biskop Augn und nu d 12.
til I4OO Mand, og Biskop Zon Arasen med 900 Mand, dog bleve de
formedelst Abbedernes, og de fornemste Pwsters Mellem handling saaledes forligte, atdetvedenEenekamp ffulde afgiores, hvorudiBiffop
AugmundS Mand fik overhaand.

Som diffe martmiffe Bisper vare deres Underhavende og Al
muen, med flig en Opforset, til Forargelse, saa forsomte de og ikke at
bruge al Haardhed mod dem, der paa nogen Maade forsaae sig imod
dem, og naar de da vilde forsvare sig, varedestraxftrrdigemedatfttte
dem i Band; Jeg har funden en Loneept af fligt et Bank-Brev ffreven paa Pergament, men udenAars-Tall, i Stifts-Kistn paa Skalholt, hvormed Biffov Ogmund scvtter een ved Navn Eyoi er Einer fin i
Band, for det hand blank andet havde stået ham udafLandet, uden
Tviil for Erke-Bispen i Tronhiem.
*
4
Midt udi denne jammerfulde Tilstand forbarmede GUd sig i
Naade over sit Folk i Island, og lod «formodentlig Reformationend
Lys frembryde; Dette begyndte forst at ffinne i Skalholts Stift og
paa Bispe Gaarden selv, hvor Morkhedens Magt hidindtil havde havt
sit Sade. Det forste Redffab,som GUd brugte dertil,var Herr Odder
Gottffalksen; Jeg har vel paa et andet Sted (*
)
allerede kortelig
mceldet, hvor meget Island har at takke denne brave og retsindige
Mand, men jeg agter det fornoden for mit Oyemeeds Skyld, at igjentage det samme,og at tilfoye et og andet. Herr Odder Gottffalkson var
en ond Faders god Son; Thi Blffop Gottffalk paa Holum, om hvilken
tilforn noget er bleven anfort, havde avlet ham, efter de Tiders Scrdvane, da Bisperne udenPaa-Anke holdt Makreller, med Valgerder
Jons Daatter; Hand havde den Lykke i sin Alders siette
Aar at blive sendt til Norge til sin Fader - Brår Guttorm,
som der var Lav-Mand, hvilken bar megen Omsorg for ham, og lod
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ham undervisse i det Latinsse, Tydsse og Dansse Sprog. Da hand
fornam at mange lcerde og fornuftige Mcrnd vendte sig til den Lutherie
Religion, blev hand derover urolig'i sit Sind.
Paa det hand nú
maatte komme til en Hiertens Forsikring i denne vigtige Sag, saa
vendte hand sig til GUd, og laae i 3 Ncetter, da alle vare i Sovne, i den
bare Skiorte i Bonnen for ham, og paakaldede ham, at hand vilde
aabne hans Hierte, og overbevise ham, saa hand maatte faae den rette
Forstand paa den sande Religion, hvortil hand foyede det Lofte, at
hand afalle Krcefter vilde fortplante og udbrededen Sandhed,hand blev
overbeviist om, og forsvare samme indtil sit sidste Endeligt.

Hand bevidnede, at hand, siden den Tiid, fandt en stor Averfion
for den Rom. Catholsse Lwrdom, og at derimod alt var bleven ham
klart og ydeligt, som hand latste om den Luthersse Religions Grund«
Sandheder.
Da hand siden kom til Dannemark og til Tydssiand,
hvor Hand üuäerede i Wittenberg, blev hand mere og mere rodftrstet
i den Lårdom, handnubekiendtesigtil, og da det var hans Forset tro
lig at sagre med det Pund, GUd havde betroet ham, saa kiobte hand sta
gode Danste, Tydste og Latinste Boger, og reyste dermed til Island
for at tiene sit Fåene Land; der vendte hand stg til Bissop Augmund,
og insinuerede stg stråledes hos ham, at hand blev hans Skriver; Bissoppen havde og gllrne viet ham tilPrcest, men hand undssyldte stg
derfor, og foregav, at hand, efterdi hand havde en meget flet Rost, ey
kunde synge de strdvanlige Horas, Messer 0. s. v. Omendssiont nu Od
der Gottssalksen ikke understod stg offentlig at fremfore den erkiendte
Sandhed, saa laae dog der Lofte, hand havde giort, hannem bestandig
i Minde, hvorfor hand hemmelig sogte at udstroe Guds Ords reene
Sced, hvilket og vilste stn Kraft, og ved hans Tieneste flog Rodder i en
og andens Hierte. I sier fik hand en Opsyns-Mand paaBispe-Gaarden Odder Eyolfsen paa sin Side, saa og den, som var Prcest ved DomK'.rken Herr Gisle Zorsson, hvilke hand hele Dagen igiennem infor
merede udi et afliggendes Huns, og videre underviiste, udi det som horde
tilden sande Lcrrdoms rette Kundssab og Forstand.
Sf 3
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Det er troligt,at hand ved denne Leylighed ncermere har veyledct
Kirke-Prcesten at randsage den Hellige Skrift ; Thi der fortcelles, at ved
samme Tiid bemcetdte Herr Gisle Ionsson uformodentlig er bleuen fun
den af Biffop Augmund staaendes for Kirken at lcrse i dttLatinffeNye
Testament/ og at Bispen, da hand fandt samme hos ham, ikke allene
med star Vrede spurdte hamad/ om hand havde Zuckerl Vildfarelser,
men og reev det Nye Testamente fra ham, og flcengte det paa Gaden.

Der fandtes og ved den Did en anden Prcest paa Skalholt Herr
Ion Einersen, der ligeledes fik Smag paa den Sandhed Herr Odder
Gottffalksen ikkun i Eenrom forkyndede. Hand blev saa dristig,at hand
paa en Kyndelmisse Dag offentlig i enPråkentalede om detMguderie, som blev dreven ved Helgenes Paakaldelse; Derover blev Bispen
meget forbittret, hand tiltalte ham derfor/0g sagde, at hand aldrig havde
anfeet ham for saadan en Mand, der ffulde vakre indtagen af Lutheri
vildfarende årdomme ; Prcrsten forsvarede sin Thefin efter Guds
Ord, og lod stg blank andet forlyde, at Paulu- mod denne Dids Lcerdom
og Praxin havde lcert, at en Biffsp, en Prcest, en Diaconus ffulde vcere
een Qvindes Mand ; hvorpaa Bispen svarede: Paulus var en Leerer
for Hednmgeue, og ikke fox os: Et herligt Svar afeen, derffulde
have Kundffabens Negle og virre de Blindes Veyviser, og et u-imodss
geligt Vidnesbyrd, hvad Kundffab hand har haft i Guds Ord. Der
efter var Bispen betcenkt paa, at ffaffe bemcrldte Prerst fra Bispe-Gaarden, paa det ikke, som hand sagde, flig en Vildfarelse maatte udbrede sig
fra Bispe Scrdet, men fordi hand ellers var hans Ven, gav hand ham et
andet Prceste Kald, derivar bedre, nemlig Odde i Rangervalle Herred,
hvor hand fik mere Leylighed, og friere Haand, at pmdike Guds Ord
uden Menniffe-Bud.
Herr Odder Gottffalksen forsomte imidlertid ikke, at
anvende Tiden paa et meget nyttigt og nodvendigt Arbeyde,
nemlig det Nye Testamentes Oversættelse i det Jslandffe Sprog.
At hand des mere rolig og hemmelig kunde anvende Tiden paa
dette Arbeyde, lod hand stg i enKoe-Stald er lidet Rum indrette, og fo
regav,
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regav, athand varoceuxeretmed, atlcrse og afskrive gamle Beger/ og
B stopelige Stafuter, som hand og foreviifte dem/ der begierede at fee
hvad hand forehavde ; det samme havde hand og overtalt Bispen at troe,
hvorfor hand i Begyndelsen bekom saa meget Papiik/ som hand behovede/men det er troligt, at Bispen endelig ved sine Speydere har opda
get/ hvad hand forehavde/ og hvad Lcrrdom Hand indprentede andre,
som hand omgikkes med/ thi hand havde ikke bragt mere end Matthæi
Evangelium i den forehavende Oversættelse til Endt/ forend hand be
gav sig bort fra Bispe-Stolen/ og forfoyede sig ril Reykjum i Slveft,
hvor hand videre fortsatte sit Arbeyde.

Saaledes maatte Bistop Ogmund med Grcrmmelse see/ at
Guds Ord er som en Suurdey, der igiennemlyrer den heele Dey , og at
den rerne Lcrrdom videre oa videre/ efter saa ringe en Begyndelse udbredede sig. D tte bragte ham i saa stor Bevcrgelse, at hand Anno 1539. in
ipib die Sanéti Gregorii d. 12 Martii lod en DoM UdgÑÑk moi) Lutheri
Lcrrdom(videDansteDlagazms 35Hefte p. 342.) hvori hand stger/ñt
den store Vildfarelse og Vantroe krcår ham/ som tiltager i dette fattige
Land/ og at en Munk, som har opreyst stg, og prcrdiket den nye Vildfa
relse og Vantroe, stal ligeledes have udstikker sine Sende-Bud/ saa vel i
dette Land, som andensteds; Mm efterdi hand ingensteds kand finde, at
dette Kretterie bor agtes eller adlydes, saa dommer hand det udygtigt og
ingenlunde efterretligt; forbydende alle i Skalholts Stift,at holde der
med, saalcrnge, og indtil et aaber Brev indkommer i Landet fra den Pa
velige Magt og Kcryserlige Majestcrt; de Fremturende truer hand paa
det haardeste med Band, og tilbyder siguden Penge-Straf at aflose
dem, som have funden Smag i forbemcèldte Religion; derhos befaler
hand sinePrcrster, at lcrft dette Brev off ntlig, hver i sin Sogne-Kirke,
og at holde sig det efterretlig/ dog uden al Haardhed og Umildhed.

Dog GUd vilde nu u - agtet al mennistelig Viisdom og Magt,
som lagde sig derimod, udfore sin Gierning,og vriste ligeledes her, at
hans Raad er underligt, men at hand udforer det herlig.
§« 5»
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Biffop Augmund havde i sin Alderdom, da hand var hen ved 70
Aar, mistet sit Syn, og var bleven saa fvag, at hand var betcenkt paa en
Succeifor i sit Embede, der med sierre Fyrighed kunde imvdsiaae Le for»
meente Vildfarelser, hvilke hand saae mere og mere at tage overhaand;
dertil udvalte hand sin Sester-Son Sigmunder Eyolfsen, som var
PrcrstiHitardal; Samme Mand gik izZ7. til Norge, og lod sig der ind
vie til Biffop, men hand levede ikke lcenger end 19 Dage, da hand fik
Krcrftiden ene Fod, hvoraf hand dede, og blev begraven i Tronhiem,
og maa hand have vcrret den sidste Catholffe Biffop, som er bleven ind
viet i begge hans Majestcets Riger. Da nu en anden i hans Sted ffulde
udvcelges, faldt Biffopens og alle Prcesternes Vors paa Herr Gisser Einersen, en Mand,som GUd siden brugte til et nyttigt Redffab i sin Viingaard, for at udbreede den Evangeliffe Zions Gierder, hvorfor hand og
fortiener at hans Levnets Omstcrndigheder noget mere anfores, hvor
ved jeg foruden adffillige andre Manuicriptet soerdeles har betlent mig af
en Beretning, som en ved Navn Ion Gissersen, der har vcrret af Herr
Gisser Einersens Slevgt, efter ffriftlige og mundtlige Beretninger har
optegnet ; Hans Familie var een af de anseeligste i Island, thi hand ned
stammede fra Biern Thorlevsen, der blev Ridder, og forde en sort
Biorn i guult Feldt i sit Vaaben, og fra Lopter den Rige,
som ligeledes blev Ridder, og forde en hvid Falk i blaat Feldt i sit Vaa
ben ; hans Fader Einer Sigvaldssen var saa hoy af Vext, at hand var
moxen 4 Alen hoy, hvori og denne hans Son flcegtede ham, i det hand
siden blev hoy og anseelig'.af Vext; hans Faster Halldore Abbedisse i
KirkebayKloster, tog ham tilsig, oglotzham undervise, og som hand
havde et ypperligt Hoved, og derhos var meget flittig, saa overgik hand
alle andre, som vare paa samme Kloster for at undervises, i de Studerin
ger, som der bleve rrårede. Da Biskov Sgmund fik Efterretning
derom, ffrev hand et Brev til fornavnte Abbedisse, og bad hende, hun
maatte sende denne sin Frcrnde til ham, og tilbod sig videre at sorge for
hans Studeringers Forfremmelse, hvilket Tilbud hun gierne imodtog,
og lod ham, da hånd var 16 Aar gammel, rejse til Skalholt. Herr åg
mund blev snart ôverbeviist, at Rygtet om dette unge Menniffes Mun
terhed og Fliid, ikke var siorre, end det befandtes i Gierningen, derfor
giorde
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giorde hand sig om saa meget mindre Betænkning, at lade ham, paa sin
Bekostning reyse til Hamborg, og at så ham t Skole sammesteds;
den Tiid hand var der, beviiste hand en overmaade stor Fliid, og som
hand var fcrrdig t at strive, saa optegnede hand alt, hvad hand saae og
horde, ikke allene i Skolen og Kirken, men og andre merkvcerdige Ting,
Ler ellers kunde forefalde, hvorover hansLcrrere meget forneyede sig,
og derfor engang sagde til ham: Det seer jeg pan dig dn Islandske
Dreng/at din Haand i sin Tiid vil hielpe dig frem. Denne Ecedvane holdt handog siden bestandig ved, faa lcrngehand levede, at hand
og antegnede de mindste Ting, som hand fik afeen og anden, og hvad
hand ved Len eller hin Leylighed kunde love Nogen. Siden forfoyede
hand sig til Wittenberg, og horde der Lutherum og Melanchthon, og
af deres Underviisning samlede hand sig den Skat, hvormed hand siden
var sit Fcrderne » Land til saa stor Nytte. Foruden andre Videnstaber
havde hand i den Did hand var udenlands, faaet saa stor en Færdighed
i det Tydste Sprog, at indfodde Tydste ofte maatte bekiende, at hvis
de ikke vidste, hvorfra hand var, vilde de troe, at hand var fed i Tydst«
land ; hvorpaa og det anfores til et Exempel, at da hand var udvalt til
Bistop i Skalholt, og i Aaret i5Z9« kom til Kiodenhavn for at indvies,
hannem af Kong^llriMan in. blev forelagt, at tale Tydst eller Latin,
og da hand udvaldte det Tydste Sprog, vilde Dronningen ikke troe det,
at hand var en Jslcender, hvorfor man, for at overbevise hende derom,
maatte soge en Jslandst Dreng, der stulde tale Jslandst med ham, da de
og maatte lcrse den lille Catechismum paa Jslandst. Efter at hand i zde
Aar havde continuent fíne Studia paa foranførte Stceder i Hamborg
og Wittenberg, kom hand tilbage til Island, men fandt en unaadig
Bistop for sig, thiAgmund forekastede ham, at hand var bleven Lurherst, og havde cedet Kiod paa Fredage. Da nu ingen blivende Sted
var for.ham paa Skalholt, forfoyede hand sig til sin Moder, der levede
i stor Fattigdom, hvorfor hand fandt sig tvungen til, at begive sig med
andre Arbeids-Karle paa Fisterie, og gav Gud hannem saadan Velsig
nelse af Fist, at hand mestendeels kunde betale den Gield hand uden
lands havde giort, og desuden underholde sin Moder og hendes Born.
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Dog opvakte GUd snart en anden Leylighed for ham, at hand
igien kunde tanke paa sine Studeringer/ thi en Adbed paa Tyckebcr Klo
ster ved Navn Sigurder/ fom var en Elskere af Studii?, tog Hrr Gisser
Einersen til sig/ og gav ham fri Underholdning i Klosteret i to Aar; I
den Tiid studerede hand flittig og bekiendte siden ofte med Taknemmelig
hed, at hand deraf havde havt den storste Nytte/ efterdi Hand der havde
forefunden mange gode Beger. Endelig maatte Biskop Augmund af
Nod kalde Herr Gisser til sig igien/thi hand havde ingen der kunde fere
hans Regnskaber, og bringe alt i Rigtighed/ som hand havde at svare til
Kongen for z Aars Reftanect?/ hand var ffyldig at betale for den Tiid,
hand havde havt Island i Forlehning, hvorfor hand saae sig tvungen til
at sege hans Hielp. Herr Gisser var og dertil villig, og beviiste udi det
ham Anbetroede al muelig Troffab, hvorved Ogmund igien lod sig bevcrge at fatte Godhed for ham, som hand og derudi lod see, at hand efter
et Aars Forlob, gav ham Tilladelse at prcrdike. Kort Tiid derefter
giorde hand ham til sin Diaconum, og sendte ham derpaa med 2 andre i
et vist 2Erende til Erke-Bispen i Tronhiem Oluf Engelbretsen, hos ham
forblev hand et heelt Aar, og kom i faadan Yndest hos ham, at hand
giorde ham til sin Lcrse-Diaconum. (*)
Endfftont hand nu afMenniffeFrygt ffiulte de Principia hand havde/ saa forsemte hand dog ikke hem
melig at ove sig i Lutherske Bogers Losning; da hand engang lcrste i
saadan en Bog, kom Erke-Bispen uformodentlig over ham, og vilde
vide, hvad det var for en Bog hand lceste i. Herr Gisser kastede Bogen
om paa et andet Sted, end hand havde lcest i/0g gav Erke Bispen Bo
gen, som da vel kastede Oye iden, men strap gav ham den tilbage uden
videre at sige noget.
Der var ham en ftor Gloede, at Hand? paa den
Maade flap, thi hand sagde siden ofte, at hand vilde vcere kommen i ftor
Fortråd, saafremt Erke-Bispen havde lcrst den Locum, som hand havde
for sig, da hand saa uformodentlig overfaldt ham. Men paa det hand
ikke oftere maatte komme i flig Nod/ tog band sig siden bedre vare, og lod
giore et lidet Skriin, hvori hand lagde sine Lutheriske Boger/ og nedgrov dem i Zorden indtil hand reiste fra Norge; dog der modte ham ikke
lcrnge
) En gæffrDiaconus blev sterdeles brugt af Bispen før ak l«se før ham, hvad som forekom,
(*
hvorpaa man sinder et Exempkl i Laurentius Saga Cap. 43.
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lcrnge derefter en ny Fare ; da hand med sine Kammerater havde udret
tet deres 2Erende hos Erke Bispen, og faaet deres Afsteed fra ham, og
de vilde gaae om Borde for at begive sig tilbage til Island, fik Herr Este
Bilde een afKongens Raad ogHovedsmand paaBergenhuus denEfterretning, atdervareMcend, fom forte Breve imellem Erke Bispen og
BistopAugmund. Det erbekiendt hvor urolig enDtand da vcrrendcErkeBistop Olav i Tronhiem var, og hvor opsetsig hand beviiste sig imod
Kongen, derfor bleve vel de Tanker fattede, at hand forde forbuden Cor
respondence. Herr Bilde lod disse Mcrnd strax opsoge,og alle deres Klseder, Mellem-Foret, og Skoene paa det noyefte giennemsoge, om hand
kunde finde nogle Breve; Men Herr Gisser, som var Formand for disse
Sendebud, vidste jaaledesat stiule Brevene, at de ikke bleve opdagede.
Imidlertiid maatte de alle z vandre i Fce-igsel, og bleve hver for sig for
varede, Herr Gisser var indfluttek paa et Loft. Endelig antog Bispen i
Bergen Mag. Geble eller Gebierus Petri sig hannem, og formaaede saa
meget hos Herr Este Bilde, at de ester z Dages Forlob bleve satte paa
frie Fode, saa de kunde ubehindret begive sig paa Reysen. Dette stede
uden Tviil i Aaret 1536 ; thi jeg finder et Brev, som Bisp Ogmund har
tilstceven M. Geble iAaret 1537. hvori hand takker ham for de Velgier«
ninger, hand havde beviist mod hans Diaconum Herr Gisser Einerssen,
og lover at betale de Penge hand havde udlagt for ham. Herr Gisser
maa og have aabenbaret sit Hierte for M. Geble, og derved vundet hans
Kierlighed og Forsvar, hvilket jeg flutter af et Brev, som jeg har blant
mine Papirer, streven 1538, hvori hand paaminder ham at tilstrive sig
og at bevise sig troe i Herrens Viingaard ; Brevet er kort, hvorfor jeg
her vil indsoredet.
Salutem per Chriftum.

"Jeg tacher echer kreere Herre Gisser for alt got, og vil gierne
" meth ether forschylde. Gode Den, jeg hassner jute Scrisselfe
" faaek af ether, thi beder jeg ether, scrrfftter mig thil.
O mi
” Frater in Chrifto perdilé&e, labora in vinea Domini, & certa bonum
’’certamen, ac ejus fmcerum Verbum femina, ut peflit aliquando in
” tua terra ferre frudum in patientia. Dominus JEfus Chriftus dabit roGg 2
”bur

F

236__________ L. H. Forste Afhandling
” bur & fortitudinem.
’’Cathedra An. 1538»”

In Chriíto vale.
.

Raptim in Die SanétiPetr

Efterat nu, som oven meldt er, Biffop Augmttnds Anflag at
faae sinSyfter Son til fin Succefíbr, ved hans DoL var gaaet ov r styr,
var hand betankt paa at aftræde Bispe-Stolen til en anden, og blev med
Prasteffabet i Skalholts Stift derudi eenig, at udvalge Herr Gisser
Em rsen. Da hand af dem var bleven udvaldt, begav hand ñg med et
Haurborger Skib paa Reysen, og havde et Brev fra Blffop Ogmund til
hans Majestät med ñg, dateret paa Althinget feria tema næil efter St.
Peders og Pauls Messe 1539
*
hvorudi hand i Begynd, lstn takker Kon
gen for de god? Paanrindelser hand i sine Referipter havde givet ham, at
bcere Omsorg for, at Guds Ord maatte forkyndes eg prcedikes for Al
muen, hvilket hand efter sin Formue og enhvers Forstand ffulde foge at
efterkomme ; men eftersom hand havde i Sinde at opgive Bsspe-Stolerr
og Stiftet, beder hand, at hannem, som en blind Mand, Vidoe Kloster,
paa hans Livs Tnd, som hand haabede at ikke ffulde vcrre lang, til hans
Ophold maatte forundes. " Og paa det Naadrge Zotige (ffriver
"hand videre) alle Indretninger og gerstlrg Regimente vel
" maae vedllgeholdes, da bede vi allejammen at Eders Ronge"ligeMajestcek, vilde bestikke hertil en anden Indfad, der veed
"vort Moders Maal, og bede vi allejammen om denne Herr
"Gisser Einerfen, der er narvserendes for Eder; Saafremt
" den samme behager Eders Naade, da vide Eders Kongelige
"Majestctt confirmere og indsttte ham, fom en Formand for de
" geistllge Prælater, (thl hand elster fcrrdeles Gads Ord) paa der
” detHelligeEvangelium her lblant os maa faaeFremgang,voxe
" og tiltage. Den samme ville vi efter Eders Kongelige Maje" ftcrts Befalmng vcrre lydige og underdanige."
Tillige gav
hand og Herr Gissr Einerftn folgende Recommendations - Skrivelfe
mcd:
Univerfis & fingulis Chrifti fidelibus præfen tes literas vifuris 8c
audituris Augmitndus Dei Gratia Epifcopus Scalholt, reverentiam 8c
honorem in omnium Salvatore.

Nove-
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Noveritis Nos, Chariífimi, propter ingraVefcentem fenedutem& nimiam corporis debilitatem SchalholrenfemDiœcefîn diutius
gubernare non poilë. Qyamobrem, cum cœteris Clericis & Incolis
Schalholtenfis Ecclefiæ, elegimus in nomine Sandæ & individuæ
Trinitatis honorabilem virum GISSERUM ENARI in Superinten
dentem & Protedorem prædidæ Schalholtenfis Ecclefiæ-,cum fit ama
tor verbi divini & converfationis Chriftianæ, cui etiam Jura & libertas
patriae noltræ haud latent. Ideo per nos emiiTus exiftit ad Dominum
Sereniflimum Regem acqvirendæ füæ confirmationis caufa. Qvare
rogamus inftanter omnes acfingulos, ad quos ipfum in hujus viæ progreiTu five egrefiu venire contigerit, humane eum pertredent, & ejus
commodum & caufam hac in re promovere velint, & fi praefatus Do
minus alicujus debitor fit, ei afliftant in quocunque indiguerit negotio.
Quod libenter una cum ipfo in pofterum recompensare ftudebimus.
Datum SchalholtiAo. 1539. i Julii
Sub Sigillo. -

§♦ 6.

Da Herr Gisser Einersen gik fra Island, havde hand Herr Od
der Gottffalkfen i Folge med fîg, fom derfor begav sig ud af Landet, at
hand kunde faae der ny Testament befodret til Trykken, fom hand havde
overfatt i det Islands Sprog, hand var og lykkelig i dette sit Foreha
vende, thi Hans Majkstm beføl ikke allene Redor, Dodores øg Profet
fores ved det Kongelige Academie i Kiobenhavn, at de skulde igiennem«
fee dette hans Arbeide,men hand forsynede hannem og med et Kongeligt
Privilegio, der sindes trykt før dette meget rare Testament og lyder
saaledes:
"Vi Chrestiann met Gudtz flaade Danmarckis florges
" Wendrs oc Gottis A.onnmg, Hertugh vdi Sleswigh Hol,
" sten Gtormarn och Dytmarsten, Gvessne vdi OldenborAoch
"DUmenhorst. (gitørev alle witterligt, at thenne BreffuMe
" off elstelige Otthe flovste Haffner derer for off at hand Haffner
"wdfett cher nye Testamente paa Islands Tnnghe, paa thz
"then menige Mand cher samesthet, Gom wille leffe oc wide
Gg 3
"then
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" then Hellige Scrifft mne then stiff forftaa. (De effrerthij at
" hMcerde Mend ojf elstelige Rector, Doctores oc Leftmestere
"vdi then h^ye Skole hervdi wor Stad Ai-bnehagen haffue
" offuerstet samme hans Arbeyt, oc thet befundet, ath kand
"rettheligen ath were vdsttt efster then Latiniste Translation.
"Thapaa thet ath then Almechtigste Gudz Loffog 2Lre maa
"formeres, och then menighe Mand, fom bygge och boo paa
"wortLand Islandt, och icke fuldkommeligen kunde forftaa
"andreTungemall, mue thes bedre bliffue undervist vdithen
" Hellige Scrifft, øoin thennem ernytteiigt til theris Salig"hed.
Haffue wijsamme ny Testamenthe befaiedt at lade
" trycke. Bethendis och biudendis alle wore Vnderfaathe, Bi"fper, prelather, Fogether, Embedz-Mend, och alle andre
"geistlige och werdzlige,oc besynderlige thennem fom bygge oc
"boo paa sorneffnde wort Landt Island at i tilstede jamme
"B-ger at fellies, ki-bes, och bruges, oc Lcke tilstede nogen thes
" emodHLnder ellerForfangh,att giøve ellerstee lade vnder wort
" Hylleste och Naade. Gessuet paa wort Sloth BaHbnehagen
"otthende Dagen esscher alle Helgen Dagh Aar &c."
M. D. XXXIX. vnder worth Signet.
De mandato Proprio
regie M.
Dette ny Testament kom derpaaaf Hans Barths Bogttykkerie
den 12 April 1540.8. i Roskilde under folgende Titul for Lyset:
£>etta er hid nya
Teftament, JEfu Chrifti
eigenlig Ord, og Evangelia huer hann
fialfr predikadi og kiendi, hier i heime, fem hans Poftular og Guds Spialla Menn fidan fkrifudar. Han
eru nu hier vtlogd á Nor
rænu, Gudi til Lofs og
Dyrdar, enn Almuganum tilSæmdar og
Saluhialpar.

i. e.
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L e.
Dette er det Ny Testament/ ZEsu Christi egne Ord / og Evangelia/
hvilke hand selv prcrdikede og lcrrde her paa Jorden/ som hansAvostler
og Evangelisterne stden streve ; de ere nu her udlagde paa Norst Tunge«
maal/ GUd til Lov og LEre, og Almuen til Nytte
og Salighed.
Jeg agter det ellers ufornoden her videre at strive om dette Ny Testa
ment, da jeg allerede i det Danste Bibliotheks îom.vin.p.2i-4i.udfor«
lig har handlet derom, og er vel u imodsigeligt, at ved dette herlige Mid
del og klare Lys Reformationen ikke lidet er bleven befordret i Island, da
man derved fik Leylighed at see del Merk og den Blindhed man hidindtil
havde vcerer udi.

At jeg igien vender mig til Herr Gisser Einerfen/ saa modte ham
en egen Hce? delst, der paa nogen Tird standsede hans forehavende Rc yse
til Krobenhavn. Hand var nemlig neppe kommen til Hamborg forend
hand maatte hore, at paa SkalholksBispe-Gaard var steetetMord
paa een af Kongens Land-Fogeds Claus van der Merwitz hans Om
buds - Mand Diderich van Minden, og adsttllige af hans Folk. Man
stod i de Tanker, at Bistop Ogmund havde vceret Ophavs Mand for
dette Mord, og Claus von der Merw-tz forsomte ikke ved fine Tilhæn
gere saavel at fverre Bistop Ogmund, som Herr Giss r Einersen, som
denne sidste beretter i et Brev streven fra Hamborg til Herr Ogmund,
hvorhos hand truige Elder, at hand og hans Medhavende havde fryg
tet for, de maatte for den Sags styld blive fastsatt. Derfor resolverede
hand til, ved et Sendebud, som hand leyede for 10 Gylden, og en Suppliqve til Hans Majestæt, at anholde om Kongelig ProteÄoriurn og
Tilladelse, at komme ttl Kisbenhavn, og da samme blev ham given,
efterdi man blev forvisset om hans Uskyldighed i den Sag, forfoyede
hand sig derhen, og anbragte sit LErende. Kongen modtog ham med
stor Naade, erkyndigede sig om Lan dets Tilstand, hvad Beskaffenhed det
havde med det bekiendtt Field Heela, og ommange andre Ting, hvilket
hand udforlig giorde Reede for. Derpaa bekom Profeflbrerne ved Kis
benhavns Academie Befalning at examínete ham, om hand og havde
deVidenstaber, som udkmvedes tildet Bistoppelige Embede, af hvilke
hand
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hand fikdet Vidnesbyrd, athand var cn lcrrd Mand, og derhos faaledes
stikket i fin Opfsrsel og Levnet, ae dñ Biskoppelige Embede ham vel
kunde bctroes. Den Hoysalige Konge giorde sig da ingen Bemnkning
at coåmere hans Val/ men derhos anbefalede hand hannem ar have
god Tilsyn med, at Guds Ord blev prcrdiket reent og klart udi det ham
anbetroede Stift efter den Ordínang, som derom var bleven forfattet,
hvorom Konge-Brevet selv videre formelder dateret paa Gottorp Slot
Mandagen ncrst efter Dom. judica 1540. (*)

"W.ii Christian & c. Gi-re alle witterligt, at effterdr
" thenneBreffvilfer Gydtzer Einerfen nduald och kaldet er afHr.
" Amonder Brstop/ menige Clericie og Meenigheden offner alt
" Skalholt Stigt for Synden paa vort Land t Islandt, atstntte
"ware Superintendent oc en Tilsiuns - Mand/ ak det hellige
" Evangelium Guds Ord reenligen och klarligen prcedickis och
" lås stall, och wir nn noksom forfarit haffueaffdewidms" byrdt/ hannem giffne ere aff oss elstelige Doâore, Lefemestere
” och andre lcrrdte Mcrndt ndi wor H^ye Schole udi wor
"Ri^bsted Li^benhaffn, at hand lcrrdt, och thifligeste udi
"hands LefUet och Omgiengelfe beqvemter er til fanrme Sn" perintendents Embette. Thi haffne wir tilkroed och befaldt
" oc nu medt thette wort obne Breff tiltroe och befale forstreffne
"Gydtzer Einerfen atstullehereffterwere och bllffue Superim
" tendent ndi Skalholt Stigt, som forstreffuit stander. Dog
" at hand stal were oss och wore Effterkommere honninger udi
"Danmarck och Norge huld og tro. Sammeledes stall hand
''haffue gott og flittig Opseende paa Religionen/ saaat thet
"HelligeEuangelium, Guds reeneOrd/4)råkis og lcrres
"klart og reent for den nrenige Mand offner alt forstreffne
" Skalholts Stigt epter wor Ordinantzis Liudelst/ wi derom
” beflnttet haffne. Och stall hand hielpe huer Mand Fattig og
"Rig, fom for hannem kommendis worder, medLoff og Ret,
" uden alt wild, Gunst eller Gaffue. Thi bede wir og stren"geligen
(*) Vid. Dansse Magazins 35 Heste p. 350. MS. des Roches i Hiftoire de Danneuiare T.V.
f. 142. naevner ham urtt Gisser Eversen.
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'geligen binde alle GeMige och werdtzlige, Biffoper, prwla" ter, provster, pruster, Longmendt, Sysselmendt, Laug»
"rettis Mcrndt, och Menigheder; i forffreffne Gkalholt Stigk/
" at I annamme forstreffneGydtzec Eynerjen forEdersAuper"intendent och geistirg Vvrighet, ocherehannem udialTilb^r
*
" lighed hørige och lydrge, som I aff rette pligtiche ere, och lader
" det ingenlunde under wor Hyldist och Ñaade.
Giffnit paa
" wort Slott Gottorp Mandagen nest efter Judica Anno 1540.

Bistopen i Siellands Stift D. Peder Palladius indviede ham derpaa i
vor Frue Kirke iKrobenhavn ttl Bistop over Skalholts Stift Domin.
Jairi 15:40. hvilket hans collations-Brev formelder om, fom jeg har
funden i en Breve-Bog, Herr Gisser Einersen selv har streven:
Piis Lectoribus Salutem.
Petivit å me Vir venerabilis Dominus GilTerus Enari natione Islandus
fuæ ordinationis teftimonium, id pro mea benevolentia erga eos, qui
facris literis dediti liant, neutiqvam illi negare potui ; mea igitur hac
propria manu coram omnibus teftatum volo,quod hic Dominus Giïlèrus Enari, plusqvam legitime vocatus fuerit in Superintendentem
trium partium Islandicæ terræ fcilicet Orientalis, Auftralis & Occiden
talis. Deinde ab Univerfitatis Hafnienfis Profeflbribus examinatus &
approbatus. Poftremo poftqvam Sereniffimo Regi noftro C hriftlano
fidelitatem juraverat, ab eodem confirmatus. Tandem hic Hafniæ in
Ecclefia majori more Apoftolico per verbum & orationem cum ma
nuum impofitione â me & fratribus meis ordinatus eftj Quod felix fauftumqve fit cedatqve in gloriam Dei fempiternam.Spero Ghriftum fuo
fpiritu ftudium prædicandi Evangelii ita in eo auéhirum, ut doétrina &
pietate plurimum profuturus fit Ecclefiæ Ghrifti ad gloriam Dei &
multorum falutem.

Proinde rogo quoque omnes, ut quantum poffint hujus viri
ftudia provehant, dignus enim omnino eft, qui apiis & bonis viris ad
Ecclefiæ ôcReipublicæ utilitatem foveatur.

Hh

Datum
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Datum Hafniæ eodem die quo ordinatus eft, nempe Dominica
JairiAnno Domini M.D.XL.
Sub meo Signeto.
Petrus Palladius Doéhor

Superintendens Selandiæ
Danorum.

§♦ 7*
Herr Gisser Einersen kom da i forbersrte Aar 1540.^ Hand ikke
var erldre end 25 Aar, fern den forste Lutherste Bistop til Island, (*
)
og forelagde Bistop Sgmund, flt Konge - Brev og de leftimonia hand
havde faaet, hvorpaa Herr Sgmund fuldkommen reftZnerede det Em
bede, hand hidindtil havde fort, og derhos striMg paammdche alle
Skalholts Stifts Indbyggere, at bevise den ny anfomne Bistoo al Trostab og Lydighed. Hans Skrivelse er i Henseende hi det som siden stal
meldes,vcerd at den her indfores, som,afdet Iblandste oversatt,staledes
lyder:
"Me dem, st>m dette Brev see eller h§re, sender Kgmund
” ved Guds Naade Bistop i Skalholt Hilsen nred Herder og 2Lre
" r alle Tings Gienl-fere: I vride vel kicrre Venner, atvifortil" tagende Alderdoms og anden Svagheds styld ey langer
"kundestyre og regiere Skalholts Bispedomme hvorfor vi i
" den Hellige Tree Enigheds îssavn havde kaaret og udvaldt
"den hcrderlrge Mand Gisser Einerfen trlFormand og Befal"mngS'Mand over forbenefnte Skalholts Domkirke- fordi
" Hand elster Guds Ord og et Lhristeligt Forhold, som og vort
” Lands Lov og Fruhed icTe er ham nbekient. Effterdr nu denne
” Eieétion ved Guds Hielp har hafft god Fremgang, i det for
"nefnte Herr Gisser Einerstn har faaet fin Confirmation af Hans
"kongelige Majestæt, og Skalholts Stifft hanncm er ble"ven
(*) Det er en temmelig Lapfus Memoriae, ft IN den berømte Theodorus Thorlacius in Diff.
de Islandia Seét. II. Th. ni. §. 4. har ¡wwí, hvor hand anforer Herr Morten Einerstn fom den ftrste
îutherstc Biflop. Samme Fehl findes og udi en Liig-Pr«diken hviden overBlssop Einer Lhorsrenstn
»aa Hoium. p. 33.
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" ven anbetroet, fom vor Nnadigste Herre konges det Harder«
"lige Univerfitæt i Ki^benhavn og Bispestolens Breve aaben«
" bare udviife, derfor overlevere vi fuldkommen og refignere fri«
"villig Skalholts Strfft med stirre og mindre Ting, som
" Stlfftet tilhorer, til forbenefnte Hr.Gisser. DenAlmaegtige
" GUd give,at hand maae styre forber^rte Stifft vel, sig selv til
" Lycke, og den Guds Hiord til Nytte, som hannem er anbefalet.
"Derfor bede vrmstarndig alle og enhver, at I bevise ham den
"samme Hyldest. Harder og ffyldig Lydighed, sbmIffullehave
" bevllst mod mig, og medtager derfor en uafladelig Ldn af
" GUd den Allmargtige iEvlghed.
TU dis meereBeviis og
"Atadféngpaa denne itellgnLtion have vi ladet vort Ind segl
" trycke for dette Brev. Skrevet paa Bispestolen Skalholt
" 14 Kalendas Junii. Aar effter Lhristk I'odsel 1540."
Efterat Herr Gisser havde faaet denne Resignation indfandt
hand sig paaAlthinget, og lod der oplcese sit Konge-Brev med andre
Documenter/ der tiente ttt Bkviis/ at hand var bleven retmcrssig kaldet
tilBissop over Skalholts Stift, og begierede efter den Tuds Scedvane
af Lau «Mand Erland Thorwardfen Syssel« Mcend, Lav «Rettes
Meend og Almuen i oftberorte Skalholts Stift, at de vilde give dereS
almindelige og villige Samtykke dertil, hvorudi og Lav-Manden med
hele Almuen samtykke, og derover udstcrdde et Brev, at de vilde antage
ham som en fuldmyndig Formand over alt Skalholts Stift. Tillige
fremlagde hand paa samme Althing Mandagen for St. Peders og Pauls
Messe paa et almindeligt Prceste Mode for de tvende Abbeder i Helge«
fell og Vidoe og en Deel Praester af Stiftet alle forbencevnte Breve, og
begmede ligeledes deres Samtykke derpaa.
Disse samtykte ligeledes
alle som med een Rsst, at hand skulde vcrre deres og Stiftets Biskop og
ingen anden, og lovede ham Troskab og Lydighed, hvorimod Bispen til
sagde dem, at holde dem alle ved Lov og Rert efter Kirkens gode og gamle
Love og dens Privilegier, og ikke uden Kirkens Samtykke at gisre nogen
Forandring derudi, saa viit de ikke vare mod Guds Ord. Denne hans
Forpligtelse er skreven paa ThiNgvelle in feftivitate Apoftolorum Petri
& Pauli 1540.

HH 2
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8.
Hidindtil var alt gaaet for Herr G Mr Emerse» efter Susse, og
alle havde med et bliidt Ansigt modtaget ham, men der varede ikke
lamge, forend hand maatte fornemme en stor Forandring herudi, og er
fare, arde, som tilforne havde syntes at vcere Haus Venner, fattede et
bittert Had til hannem. Hans Majestcrt lod ved sin Ombuds Mand
paa Althinget en Befalning kundgiore, at hver Mand i Fremtiden

ffulde rette sig efter den udgivne Kongelige Ordinary ogat
saavel i Lcerdom som i Guds-Tienestens Ceremonia
*
en
Reformation skulde foretages : Derover kom Prcrste-Standen
og Almuen for Norden og Vesten i Island, efter BFop Jon Amsens
Tilffyndelse, ifuldBevcrgelse, og forsamlede sia Onsdagen efter Petri
og Pauli Messe 1540. paa Althinget, og beraakflogc sig, hvad de ffulde
giore i denne Sag. Endelig bleve de med bemeldte Biskop Zon Arasen
vaa Holum enige derudi, at de vilde tilffrive Hans Majestcrt, og give
hannem at forstaae, at flig Forandring ikke bueöt ffee uden Pavens
Samtykke, men hvis dem en anden Lcerdom ffulde paabyrdes, end de
hidindtfl havde havt, saa vilde de heller med Hans Mcjestcrts Tilladelse
reyff ud af Landet. Dette Brev har jeg ved Herr Archivant Langehecks Godhed feet i Original, med Biffop Zon Arasens ogficrrs Jndfegk,
saa og en Oversettelse deraf i det Ptat-Tydffe Sprog. Dette handler
vel ellers viitlsftig om det Mord, som var ffeet paa Skaiholts BispeGaard paa den tilforn menåerede Diderich van Minden, men jeg
forbigaaer det, og vil ikkun anfere de Ord, fom tiene til mit inftimtum:
Vorurn Hogbornafta veralldligum Herra Dannmerckur, og
Norges Konge. Kong ChríílíanFredrichiTen y dur heilfum vier aller
ydar Herradoms Faræker .pienarar Kiennemennd og Leikmennd af
Islande med GudsKuediu. Aumyuklega føckannde Frid og Mild
heit fem ydar Herralig Majeft. hefer i afhan vid offogallan vorn Lands
lyd, fynt og giortth har Innanlands og vtan.
Vier hofum feingt
nockur Bréf med ydar Ombods - Mo nnu m fem liockud vppahliada
vmfkiptte kiennemannligs Embættis og kriftelegraSida, fuórum vier
fuo
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fuo partit at vier vilium giarna giera og tala allt fcatydar nadar Heidur
og Herradorn ma auka Kriftnenne til Styrkingar hat vitum at bells ma
gioraft fuo Gudelike enn Monnum hafæ. Enn ho vier hofum huorcke
lefit nie heyrtth fidan Nordur Lönden voru fyrfth kriftnud ad
nockud Kongligtrh Valid hafe vmfkipre ca giorrth kiennemannlegu
Emhætte vtan hat hafe verit innfett af Romuerfku Valide, ha vilium
vier i ollum Hlutum Hnèigiafttil ydar Nadar Vilia hat vier vitum off
giora mega fyrer vtan Skada Lifs og Salar, Aliar vondar ;0ueniur vi
lium vier aflnijda enn Guds Ordum ogydargodum Rcadum framfyligia eprter vorre fremftu Formogan hat Emhætte og Atrunad vilium
vier hallda fem vorer vifuftu lærder Menn verda aller famhyekeleger
og ecke eru imote riettum Noreges Logum. Vilje ydar Herradoms
Vmbods-Menn fetia upp a olT nockurn Han Atrunad at hallda fern
imote er vorum Skilninge.
J>a bidium vieraudmiukliga yda Konunglig Majeftæt at gefa off Orloff med vortt Hufafie at vier megum
hialpa offi Heim Rikium fem GUd vijfar huerium Huifuo mikell Fátækdomr og hallære hefer verit I Islande vm nockur forliden ar at
met Horre Neyd hefur Ordit hia ipad fatæku Folcke og Po hafa marger
Menn doait af riett Hangur heir fem eike hafa verit nær Heim godum
Monnum fem nockra Hiaip hafa getad giortth. Vilje ydar Herrdomur
lata hallda off med riett Norges Log fem ydrer og vorer Forfedur hafa
Jafnan halldit fijdan Kriftenndomurinn elfdifth ha vilium vier giarnan
aller lifa og deya vnder ydar Konugligre Vernd &c.
Voru heffar adurfkrifadar Greiner upplefner øg famhyekttar af
Byfkupe og Log- Manne og Logriettum Monnum a almennelegu
auxarar H)inge og har eptter af ollum almuga Nordan og Veftan
Islande. Til Audfyningar og famhyekttar hier Vm fetium vier Jon
med Guds Forfia Byf kup a Holum Are Jonffen Logmann Nordann 0»
Veftann a Islande Horleifur Grimffon, Islcifur Sygurdffon, Jon
Magnuflon, Einar Bryniolffon,Einar Jonffon, Gisle Hakonarfon, Skule
Gudmundffon, Einar Einarion, Brandur Olaffon, StiorHofkuldffon
Dade Gudmundffon, Erlingar Gislaffon, Olaf Gudmundffon, Audun
Sygurdffon, Gisle Jonffon, Syurdr Gunnarfon, Pall Grimffon, £
*orJeifrEinarfon, Narfe Ingemundarffon, Biarne Skulaffon, Ormr Jonf

fon,
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fon, Jonn £orlakíron, J) orit einn Simonifon og Biorn ^orwaldsfTon
Nefndar - Menn og Logriettu-Menn Nordan ogVeftan a Islande vor
Incigle fyrir petta Bref, er vpp varlefid og fampycktta almennetegu
auxarar jDinge Miduikudagenn næftann eptter Peturs-MeiTe og Pals
Arum eptterGuds burd. 1540,
(L.S.)
(L.S.)
(LS.)
(LS.)
i. e.
Vores Hoybaarnste verdslige Herre Dannemarks og Nomes
Konge, Kong Christian Frederichsen hilse.vi alle Eders Herredoms fat
tige Tienere, Prcester og Leeg Mcend paa Island med Guds Hilsen.
Vi tacke ydmygelig fer Fred og Mildhed, som Eders Herrligheds Majestcet bestandig har bevitst og ladet see mod os og alle vore Lands-Mcrnd
saa vel innen som uden Lands. (*
)
Vi have ved Eders OmbudsMcrnb faaet nogle Breve, som indeholde noget om det præstelige Embe
des og christelige Skickes Forandring. Dertil suare vi saaledes, at vi
gierne vil giore og tale alt det, som Eders Naades Heder og
Herredom vil foretage til Christendommens Bestyrckelse, saa viit vi
viide, at det best maae ffee, saa det kand voere Gud behageligt og Menneffene taekkeligt. Men endffiont vi hverken have lcest eller hort, fra
den Did af at i de Nordiste Lande forst bleve Christne, at nogen Kon
gelig
) I det Plattydste Brev beder det saaledes: Wij hebben enthfangen mlth Iwer K. Majest.
(*
Voaeth Bresse ludende op em ander Ordinatie des Presterstaps wnd alle andre cristlike ghewonten mikh
welker wij altijdth willen doe, wnd spreken willen, wach Jweer K. Majest. gheliiue schal tho starkinge
der Christenheyt dath wij wethen dett welcke vor Godth vnd den Menschen wol qhedaen is. Vnde
nochkansenn hedde wij niewarlt ghehort ofte geleß, dath die Konincklike macht heffth vandert diePresterschop oste de Ordinantie der Kercken dan by Jnscttinge der heyliger Römischer Kercke. - - - Ende wij willen wnderhollden die Ordinanti« vnd ghrlove die vnse Wijseste vnd Gheleerdste duncket
besth ghedaen to wesen vnd nichtt doende tegen wnse rechtte Norges Rechtt, wnde roil Iwer Dogeth
einen ander gheloue op vnSsette, dat wij nicht nu vorstae oste dath wnffeVorstanth te boroen gaeth So
bidde wij Iwer K. Maj. ons vorloffen to varen in eenen ander Lanth wndt Herlicheiten knytch wnsse Enve
ren dar wos Godth vijsen schall.
Under dette Plattydste Breo henger allene Bistop Ion Arasens Seigl i Vox, hvori sees
Christus paa Korset, derhos ved den venstre Side en tilbedende Bistop med Bispe-Stav, ved den hoyre
Side tti Bispe - Hue og hans Vaaben med en Lilie udi. Under Korset ligger et Dodninas Hoved.
Saa er og hos den hopre Side et flyvendes Blad med de Ord paa: do. Mis. me.
Omkring Seiglet lasses:
SECRE. PRS. AC. DNI. JOANNIS. HOLENSIS. EP.
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geligMagt har giort nogen Forandring i pmstelig Embede uden det har
vceret anordntt af den Rommerste Magt.
Saa ville vi dog i alle
Tmg rette os efter Eders Naades Villie, saa viit vi viide/ at vi maar
giore det uden Livs og Siels Skade. Alle onde Sædvaner ville vi afstaffe, og folge Guds Ord og Eders gode Raad efter vor yderste Formue.
Vi ville holde den Ordinantz og Troe, hvori vores vitstfie lcerdeMcrnd
alle vorde enige, og som ey striide mod de rette Norges Love. Saafremt
Eders Herredoms Ombuds-Mcrnd vilde have os Mat holde en anden
Troe,som gaaer over vor Forstand/da bede vi Eders Kongelige Majestcet
ydmyaelig, at give os den Tilladelse, at vi med vores Gods maae begive
os i dr Lande og Riger, som GUd vilviise enhver afos. Thi her i Is >
land har vceret faa stor Fattigdom og dyr Tiid, i nogle Aar, at man med
stor Nod har kündet hielpe det fattige Folk, og dog ere mange Mennisser
dode af Hunger, som ikkr vare saa ncer hos gode Folk, at de kunde hielpe
dem med noget. Vil Eders Herredom lade os blive ved den rette Nor
ges Lov, som Edrrs og vore Forfcedre bestandig har rettet sig efter, siden
Chrrftendommm kom paa Fode, da ville vi alle gierne leve og doe under
G ers Kongelige Bestnrmelft, rc. » » - D sie forestrevne Poster
bleve p aa det almindelige Omaae Thing oplceste og samtykke af Bisto«
pen, Lav-Manden, Lau-Rettes Mand, og siden af den heele Almue for
Norden og Vesten paa Island. Til Beviis og Stadfcrstelse herpaa
fette vi - - - - vores Indsegl for dette Brev, der var oplcest og
samtykt paa det almindelige Operaae Thing. Onsdagen ncest efter Pe
ters og Pauls Messe 1540.
Endstiont Bistop Oamnnd, som tilforn er bleven berettet,
havde frasagt sig Skalholts Stift, saa meente hand dog det var hans
Skyldighed, ligeledes at protefterr mob Ordinarien, derfor gav hand
og sit SamtM til det, som Bistsp Ion Arasen havde beflutter, og lod
ved bemeldte Brstop Ion Arasen saaledes strive til Hans Majestcet:
-s Enn um £ær Ordinantiur femydar Nåd hefr låtid inn fkrifa,
har i Landit, had ahrærer kennemannlegt Emhætte og kriililega fidu,
hvad Svar Almuginn gefr har uppa, kann ydar Herradomr vel formerkia, af pvi incigludu Brefi Almugans, fem vor Broder Jón â Ho
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lum, nu utfendr til ydar Nådar, og hvi famaBrefi høfumvierfampy cker ordit, treyftum vier at ydarHerradomr halldi off under ret
tu m Noregø Løgum, med Frijheit Krununnar og Kyrkjunnar, og
med |)vi viljum vier giarnann lifa og deya under ydar Konglega Valldi.
Tilfannenda hierum byfølum vier vorum Bródrfyrrnefndum Byfkup
Jone at fkrifa hetta Bref under vortt Inncigli, er fkrifadvari Nula i
Reykjadal, Transfigurado Dom. Anno Dom. M. D. XL.

Wier Jon med Guds Nad Byfkup á Holum medkîennunftat
vier høfum fo hliódandi Bref fkrifa látit, undir Inncigli vors kiæra
Bródrs Byfkup ^gmundar, fem hier fyrirfkrifat ftendr, og eingu
Orde hat aukit nie aftekir, og til fannenda hier um fetium vier vort
Zignett fyrer hetta Bref i fam a Stad fem fyrr feiger,

Men hvad ñg betreffer de Ordinantitf/ som Eders Naade haver
ladet sende striftlig til Landet/ angaaende det Prcestelige Embede og
Christelige Skikke/ sag kand Eders Herl. vel forstaae hvad Almuen hol
der deraf af deres beseglede Brev/ som vor Broder Jon paa Holum nu
udsender til Eders Naade/ og det samme Brev have vi samtykt. Vi
have den Titliid, at Eders Herl. holder os ved ret Norges Lov med Kro
nens og Kirkens Frihed/ og saaledes ville vi gierne leve og høe under
Eders Kongelige Regiering. Til Stadfæstelse herpaa befalede vi vor
Broder fornevnde Bistop Jon at strive dette Brev under vort Jndsegl, som var strevet i Muule i Reikedal transfiguran Dom. A. 1540,

Wi Jon med Guds Naade Bistop paa Holum bekiende at vi
have ladet faa lydende Brev strive under vor kiere Broders Bistops ¿fø
munds Jndsegl/ som her foran er strevet/ og ikke lagt et Ord dertil/
eller taget derfra/ og til Stadfæstelse derpaa sirtte vi vort Signet for
dette Brev, som var strevet paa samme Sted/ som før er meldt.
Bistop Ogmund lod det ikke blive derved/ men hand strev og et
viitløftigt Brev til Lcrrde og Leege udi Skalholts Stift/ hvorudi hand
beretter at hand har lader Kongens Oråantzstgforelcese/ og tilstaaer/
at hand deraf intet andet kand formcrrke/ end at Aongen har stor
herlighed hl Chrisimdommen og Almuen i Landet. Hans
Majestcet/
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Majestæt/ siger Hand, befaler, at vi skulle stadig holde den hellige
Troe, og troe allene paa GUd Fader, Son og Hellig Aand/ som Guds
.Son selv haver lagt Grund til med sin bittre Pine og Blods Udgydelse,
og Aoostlerne have lcert og prædiket i den hele Verden. Viidere, at vi
skulle holde de ti Bud-Ord, som GUd Fader gav sin Tienere Moses
paa Sinai Bierg paa to Steen-Tavler, og deto Kierligheds Bud, som
Guds Son befalede os i det Ny Testamente, at vi stutte elste den Al
*
mægtige GUd over alle Ting og vores Næste som os selv.
Derpaa
igiennemgaaer hand hvert et Bud, og anforer hos et hvert, atdenZslandste Lov-Bog forpligter dem til det samme.
Derefter anforer hand Kongens Befalning, at Præsterne stulle
prædike det Hellige Evangelium paa Sondagene, og at enhver saavel
Leeg som Lærd stulle lære og undervise deres Bom og Underhavende i
deres Borne-Lærdom i Modersmaal » - "vi sige alle dertil, (he" der det) med een Röst for vores Bispedomme, efter at vi have
"paakaldet den HelkgAand, at vi ville holde denne Tro, og i
" alle Maader forfremme den. Men om andre Ting fom staae
" i dette Brev (Ordinantem) byde vi og befale alle og enhver i vo"res Bispedomme, at J fremme den hellige Lærdom og gode
"Gierninger (Olmufu giordum.) Men hvad angaaer Foran" dring paa Guds Tienesten og Messer, da kunde vi for dette
"Lands Fattigdoms og Vanvittigheds Skyld ikke gi-reno" gen Forandring derudi, thi faa staaer i Lovens Regler : Nul" lus obligatus ad impoiHbilç. Ingen er forpligtet til de umuelige
''Ting."
Enhver som med nogen Eftertanke læser den Hoysalige Konges
Chrift. in,vratige og grundige Brev, som findes for Kirke-Oråantzen,
vil forundre sig, hvor listig Bistop Ogmund deraf har udplukket hist og
her noget, paa det hand maatte indbilde Folk, det angik ikke Troens
Lærdomme, som burde reformeret, og at Kirke Oråantzen ey i denne
Punct befattede eller befalede noget andet, end det som bestandig der i
Landet havde været i agttaget. Og at det særdeles ankom paa nogle
Forandringer med Kirkens Skikke og Messer, hvilke umuelig kunde forZi
andres.
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andres/ da Hand gandffe med Stiltiende forbigaaer / hvad derudi hand
les om den rette Maade at praedike Evangelium paa, om Saeramenternes Brug efter Christi Indstiftelse/ om de mange Vildfarelser, der findes
j den Papistiske Kirke/ stridendes mod JEsu hellige Lårdomme og
aabendarede Vlllie. Ellers bor det billig ansees fvm en stor Formastelse/
at da Biffop Azmund tilforngandffehavde nedlagt fît Embede/ ogaf
Hans Majrstcet en anden i hans Sted var bleven beffikket, hand ved flrge
eircuiå-Breve sogte at tilegne sig den forrige Myndighed/ og derved
at under-minere den Autoritær, som Herr Gisser Einerssen var satt udi.
Hand obrinerede og derved til ikke Uden Hinder for Evangelii Frem
gang/ det hvad hand sogte, thi Herr Gisser maatte fornemme, at de
flestes Sindvar afvendt fra ham/ og at Prcrsterne, naar de vilde raadfore sig i de Ting som angik deres Embede, begave sig til den gamle Biffop og betienre sig af hans Raad/ hvorimod hand for den formeente ny
Lårdoms Skyld intet blev agtet; saa at hand ikke kunde faae Huus/ og
maatte see sig forladt som en fattig Mand, ja ikke engang havde Lov at
raade over Dom-Kirkens Guld og Solv, thi der blev borttagen, nedlagt
i en Kiste, og forvaret i det Huus, som Biffop Sgmund sov udi, derimod
bleve de Klenodier, som Herr Gisser havde tillagt K rken, flomgedehist
og her, hvoraf man kand ffutte den Foragt man havde fattet til den ny
ankomne Biffop. Men det blev endnu ikke derved. Biffop Hgmund
áeñerede sig videre til Biffop Jon Arase»/ og bad ham hemmelig at
tale med Prcrsterne i sit Stift, at hand og de kunde komme Biffop Hg'
mund til Hiklp at kuldkaste Kongens Befakninger og Ordination, og
var det hannem ikke imod, naar Biffop Jon kunde faae Skalholts Bi
spedomme at raade over, faa hand kunde Heede saavel Epifcopus Skalholrenfis som Holenfis. Videre beffyldte Biffop Hgmund Herr Gis
ser/ at hand foruden mange andre utroelige Ting havde borttaget B.
Hgmunds Penge, som ikke vedkom Skalholts Stift, og derved handlet
moo ken Eed/ som hand hos fin Indvielse havde aflagt tik ham. Hvorpaa Herr Gisser gav ham tilGiensvar, at hand ey havde giert ham
gu Juramentum, men de Lofter hand havde giort Kongen og Præste
skabet havde hand i god Minde, derhos giver hand B. Ogtnund den Eed
at betcrnke, som hand ved sinBispe-Vtelse havde aflagt, at hand for
svarlig
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svarlig vilde omgaaes med Kirkens Gods (vos nolle infenfare feu alie
nare bona Ecclefiæ vobis commiiTa) mm nu vidste hand selv best , hvor
ledes Dom-Kirkens Eymdomme vare bleven adspredde og bortsoldte,
hvilket hand ey burde tie stille til. Det kom endelig faaviit, at hand
stcrvnede BiEop Ogmund, at mode paa almindelig Prceste-Mode i
Thingvclle Tirsdagen fer Peders og Pauls Messe 1541. for at hore
Dom for visse Breves ffyld/ som hand havde digtet og ladet strive/ Herr
Gisser og Dom « Kirken til Forklejnelse og Skade, men om nogen Dom
derover er bleven fceldet, er mig ubekiendt.

Dog hos alle disse Forttcedeligheder, hvormed de, der stulde
have vcrret ham til Trost og Bistand, kramkede hans Sind, var Herr
Gisser trostig i GUd, og forglemte ikke det Embedes Vigtighed, han
nem var andetroet; paa det hand nu des bedre kunde erfare, hvorledes
det tilstod i enhver Menighed, og tillige overbevise de Gienstridige ved
Guds Ords Kraft, begav hand ug i samme Sommer, da hand var tom»
men fra Kisbenhavn, i Msiordene, for at vifitere. Tilforne gav hand
ved Circulait-93rebe Prcefterne i samme Egn Folgende tilkiende:
Man t-r ikke umage sine B-m til mig til Bistops Firmen, thi
jeg fremmer ikke paa nogen anden Maade det Biffopelige Em
bede/end efter det |bm den lille LhristerrdomsBog eller vor ^nå
digste Herre Konges Ixirfe - Ordinantj indeholder, hvilken er
Lovtagen af alt Rigens Raad faave! Geistlige fom Verdslige;
derhos bad hand, at, saafremt nogen ey kunde eller vilde modtage ham,
hand i Tide vilde give ham det tilkiende, paa det hand kunde vcere betcrnkt paa et andet Herberg. Paa det hand med des storre Sikkerhed
kunde forrette stt Embede paa denne Reyse,tog hand 15 raste forstandige
Mamd med sig, der vare vel forsynede med Vaaben, thi endstiont han
var en meget sagtmodig og venlig Mand, saa havde hand dog at ftygte
figsaavel for Almuen som for Prosterne, efterdi deanfaae hamsomen
Kiettere, der vilde forfore dem, og forderve deres Siele, derfor bleve
og disse hans Ledsagere saavel Nat som Dag i deres Vaaben, indtil
Praesterne havde forsikret ham om deres TrostaH, og giort folgende
Eed, som hand forelagde dem at aflegge:
3i 2
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Jeg N. N. logger mm Haand paa den Hellige Bog, og
saa setter jeg min Aag til GUd, at jeg ml vcrre den hellige
Skalholts Airke, og dens Formand Herr Gljser Emerjsen saa»
vel hemmelig f om aabenbare huld og tro, som jeg tilforn har lo
vet hos mm Indvielst. Saa fandt hrelpe mig den Almcrgtige
GUd i Evighed!

Af dette Anfsrte agter jeg at vcrre aabenbare, atHerrGr'ffri
Lette Aar 1540. har vcrret i Island. Vel foregive nogle af vore berommeligcHistorie Skrivere/somå§rimu§70NXlLrxmo§L-3 L.ni.p.127.
og Cragius in Annal. Chrift. III. p. 218» at hand l samme Aar, da hand
som B'stop var kommen til fit Fædreneland/ nemlig i anforte Aar 1540.
igien stalde vcrre udreyst tilDannemark/for at anbringe de store Vanstellgheder som modte ham, men jeg meener, at det fattes paa tilstrekkelig
Beviis herpaa, thi foruden det, at hand tilbragte Sommeren paa stn
VifitaÇ, der efter Stedets Beskaffenhed var viitloftig oa meget besvcrrlig, saa havde hand desuden idetteAar nok at bestille med atpaastoae
sin Ret tilBffpe-Stolen, og at forsvare stg mod de Snarer man vilde
fange ham udi. Saa meget er vist, at hand i September Maaned
1540. var i Island/ thi jeg har funden et Brev i hans Copie-Bog,
(hvoraf jeg har taget de forbemeldte Befvcrringer over Béstop æg
munds hemmelige Raadflag og aabenbare Had mod ham) ffreven i
September Maaned, hvorudi hand begierer at faae rigtig Regnstub af
Herr Agmund for det som Dom kirken tilhorte. I det efterfolgende
Aar 1541. i hvilketandre ville, at hand stsl have giort en Reyse til Kis
benhavn, var hand ligeledes i Island, hvilk-t foruden andre Beviser
tydelig sees af en Befalning fta Hans Majestcrt, streven anden PaasteDag 15'41. (vid. Danste Mag. 35 Hefte, p. 351.) hvorudi hand anbefa
les, at vcrre Kongens Befalmngs Mand ChrisropberHvitftldved hans
Ankomst til Island bchielpelig ihansMrende, der paa Landet, hvil
ken hand og efterkom, i det hand inFeito Afcenfionis Domini 1541. er
indrede Prcesterne og Prcrlaterne, at de stulde mede ti! en bestemt Tiid,
for at hore og rette sig efter de Brev? og Befalnmger, som denne Herre
mand efter Kongelig Majkftcrts Villie havde at kundgiere.
Denne

om Reformationen i Island.________ 2ZZ
Denne Christopher Hvitfelds LErende var, at tiltale Bistop
Bgmund for det tilforn anorte Mords styld, der 1539.var steet paa
Skalholts Bispe-Gaard paa Kongens Fogeds Claus van der Merwitz
Fnldmcrgtig Diderich von Minden. Det vilde vorde alt for vidtlofrigr
og mit Oyemerke uvedkommende, saaftemt jeg stulde anforeLeyligheden ogAarsagcn til dette Mord, dog vil jeg ikkun med faa Ord melde
noget lidet derom. I Aaret 1538. forundte HanS Majestät denne
Claus van der Merwitz for hans troe Tienestes styld Vidoe Kloster med
alt dertil horende Zorde-Gods, dog med den Condition, at hand skulde
give de Munke, somder vare, deres trlbsrlige Underholdning.
Men
hand misbrugte denne Kongelige Naade, idet hand à. 1539. Natten
for Pintse-Dag anfaldt Klosteret med Vold, flog, saarede og bandt Fol
ket, som Hand der forefandt, borttog Klosterets Penge, mere end 20
Oxen, loo Faar, og 7000 Fiste, hvorfor Abbeden Alexius saae sig
nodsaget, at retírete sig andensteds hen.
Nogen Tiiv derefter vilde
denne ClauS van der Merwitz Fuldmcrgtig Diderich von Minden reyft
til Kirkeday oa Tukebai Klosterefor atmdtagedem, og da hand var paa
Veyen tit Skalholt, resolverede hand ar reyse til Skalhost, hvor
hano med mange grove Skiends-Ord overfaldt Bistop Ogmund, endstiont Bsioen lod ham faae alt hvad hand begierede.
Men RaadsManden paa Bipe-Srolen samlede en Deel Folk sammen, hvilke ihielfloge Diderich von Minden Selv-Tiende.
Bistop Osmund
kårede sig til Kongen, at dette Mord ikke var steet efter hans
Raad, og aiorde ligeledes paa Althinget sin Eed derpaa, hvorfor hand
og ved en Dom derfra blev frikiendt. Hans Majestcrt maae og siden
ncermere virre bleven overbe oust om denne Claus van der Merwitz og
hans Medhavendes Skalke-Stykker og utilborligeOpforfel, thi hand
lod 1542. Torsdagen efter Perers og Pauls Meste vaa Oxeraae Thing
hans Forhold underfoge, og da hannem mange flemme Ting bleve
overdkvnste, b'ev ham ikke allene Landet, som hand med en vis aarlig
Afgift havde havt i Foclehning, med Vidoe Kloster, som hand var tillagt
paa hans Lives Tud, fratagen, men band blev og kast i Fængsel,
hvoraf hand endelig ved R-gensRaads Forbon blev losgiven moden
skriftlig Forpligt hand tilforn maatte giore, streven i det Plattydste
3i 3
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Sprog til Rendsburg/ à. 154z. Torsdag efter Dom.OcuU, hvori
hand selv giver sig ffyldig for Opror. Dog at jeg igien vender mig til
Biffop Ogmund, saa fandt Hvitfeld det for got, atopsogehampaa en
Gaard Hialle i Elvest/ hvorhen hand efter hans Soffers Ausdiis Raad
og Begiering havde forfoyet sig/ hand lod hannem der, for at afværge
alt Oplob/ tage om Natten af Sengen, dog ttlffedde hand hannem til
forn at tageAfffeed medsinSeffer, hos hvilken Leylighed man siger/
at Ogmund ffal have tiltalt hende med disse Ord:
Huxadii um |)ad Hringalad
Hvad hlauft af Vilia hijnurn
Kølid eru jafnan Kvenna Rood,
Kicmur ad Ordum minum.

i, e.
Betcrnkdet, du Qvindk/ som bcer Ringe paa Fingerne/ hvad din Vkllie
har faaet for et Udfald. Qvindernes Raad er, altid svigelige,og blive nu
mine Ord opfyldte. <Hand ffal nemlig have vceret meget derimod, at
komme til hende/ sgprXsagsretsig, at noget Ont der vilde mode ham.)
Maaffee have de Stemplinger/ der vare imellem Biffop Ogmund og
Biffop Jon Arasm, at de vilde imodstaae Herr Gissers Foretagende/
og de ham af Kongen givne Befalninger, tillige med en billig Frygt/
at det endelig kunde udfalde til et Opror, naar hand blev der i Landet,
contribueret det meeffe dertil, at Ridderen forsikrede sig hans Perfon. (*)
Dette kunde ikke andet end fornoye Herr Gisser, at hand blev be
friet fra saa farlig en Fiende ; Imidlertid havde hand, endog da Os
mund var kommen i Hvitfelds Forvaring, ikke liden Frygt, at hand
maatte flippe af hans Hcender og foraarfage ham ny Fortrced, hvorfor
hand bad ham, at hand maatte have god Agt paa den gamle Biffop, fom
jeg finder i et Original-Brev bemeldte Kongl. Befalnmgs Mand tilffreven
) Herr Sgmund blev derpaa udfort til Kiobenhavo, hvor Kongen ssal have vi'ist Medli
(*
denhed over hans Alderdom ogBlindhed, siden f om hand i Soror Kloster, og blev der vel forsorget,
men levede ikke lamge, hvilket jeg flutter tf Herr Gissers cvpie-Bog, hvori hand jkriver : m. idusjulii
exiftimo Dominum Augmundum ex hoc feculo migraffe. Om hand nogensinde har Vlist nogen TilbSYUghed'til den Luîhersse Religion, derpaa toiler jeg, indtil noget tilforladeligt derom opdages.
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ven Loverdagen forPintse-Hoytiib 1541. hvoraf jeg vtl^nfore det her
hid Horender

Ibs
Salutem per Chriftum * - - vorder lene Crystoffer feet
tho, dat Zy den Voß nycht wedder vp dat Lande losslatenn de nu
vencklyck by jv ys, wente wenn he up dat Landt kueme, worde dat
Volck vprorisch synn. SzoyfletecknenRadtdatheupAldynch kame,
wente vele vann syennAnhengers werden dar kamen. Kann yckydt
doenn ßo schal yck ju ni. edder iiii.Dage vor Aldyng sprekenn.
Hyrmede syt dem Allemechtigenn Gade tho ewigenn Tyden bevalen. Geschreuen myt Hast yn Haukadal des Sonnauendes vor
Pynxtenàovomini M. D. XLL
Gizerus Einari
Superintendens Schholt«

Da Biffop Ion Arasen fornam, hvorledes bet var gaaet med
Bistop idgmund, kom Hand Derover i fuld Bevægelse, og understod sig
ikke, det Aur at komme til Mhinget, som hand havde foresat sig, men
standsede midt paa Reysen/ i Karlmanstungk/ uden Tvlil af Frygt, at
Det samme maatte mode hannem. Jmidlertiid strev band Christopher
Hvicfeld et Brev til, som jeg har ft-et i Original udenAarsTal, hvori
hand blank andet melder, at hans Pmster paa ingen Maade vilde til
lade ham, at hand begav sig til Althinget, som og Almuen var hart
derimod, og kunde hans Prcrst Olafer Hialtesen give ham Efterretning
om flere Forfald hand havde faaet, hvorfor hand beder ydmygelig og
kierlig, at Ridderen ly vil blive fortrydelig derover; thi det var ham
meget imod, at hand ey kunde komme i Tale med ham. Vildere stri
ver hand i famine Brev : De Ordinantor fàm Kongen vil her an«
ordne om Lbriftendommen og LcrröStanden künde Vi ev (nie
stort imod, faafremt den almindelige Gnds Lhristenhed, ogi
sterLapittelet (Capitu)eum) i Tronyiem samtykker derndl, rhi
der føgc vi vor Oøfl og Tilflngr, naar vi behøve ar forbedres
rLsre-Standen. Tyhkliger forklarer Hand sig i et Brev,streven paa

Perga-
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Pergament, tillige med fiere Prcrster, Lav » Manden og nogle Bonder,
og dareCft 2 Dage for Peders og Pauls Messe 15 4L " Vi bekom i
" øointnev vor H^ybaurnste Ronges forseigledeBrev, af dm
"Indhold, at hans Ombuds-Mand her paa Laudet stalde
" holde os v edLov og de gamle gode Ehristelige Sccdvaner/som
*’ her paaLandet ere bierne i agttagne. Derpaa forlode ri os,
” og begyndte rores Reyfe til Landsthmget til Karlmanstunge
"r Borgefiord, der bekom ri den Efterretning/ at Bistop s^g" mund rar bleren fangen mod sinVillie, og hans penge han"nem fraragne uden Dom - - - derfor ril Almuen ikke/
"at ri denne Gang stal riide tilAlthingek » - og efterdi ri
” Bistop Ion ere gongens Eedsorne Underfaakt, ligesom ri og
"have foren til Norges RigesRuad, faa forbyde ri alle Larde
"ogLeegmand i Island ar falde nogen Dom over os/ vores
"Dom Rikke, eller rortBiipedomme/ thin expeliere og ind" ferte al ror Aag, faaftemt nogen vil tiltale os/ eller klage paa
" os/ under vor H0ybaarenste Herre Konges ogNorges Riges
"Raads deres Raad og Behandling, da vi selv vil komme/
"eller sende vores fuldmyndige Ombuds-Mand, at svare for
"Rigets Raad efter Loven, paa Sted og Dag, som vorHSy" baarenste Herre Rongea anbefaler. - Skrevet i Ral" manstunge 2 Dage f-r Peders og Pauls Messe Aar efter
"Guds Byrd 1541,

§9.
Paa samme Landsthing, som i Aaret 15:41. blev holden ved
Hxeraae,kundgiotte atter Herr Gisser Einersen for Stiftets Prcrster:
de torde ikke vente, at hand vilde forrette noget i sit Bistoppelige Em
bede, der var stridende med den af Kongen udgivne Oråntz, som var
Lovtagen paa Althinget; hvorpaa Hand tilspurde dem, om de vilde
vcere Ham lydige og agte ham for Kirkens Forsvar, hvilket alle tilstedevcrrende svarede Ja til, og gave ham deres Haand derpaa, faaftemt de
ikkun maatte beholde deres Præstelige Friheder. Til samme Tiid blev
og i et Synodo besluttet/ at de, som levede i aabenbareLaster, stulde
staae aabenbare Skrifte, og ey tillades til Guds Bord forend de havde
ind-

øm Reformationen i Island._______
indfunden sig hos deres Prcest tüünderviisning.
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Videre var det et af

de forste Synodaiier, som ved Reformationen^ Begyndelse r Island blev
udgiven, at saa mange, som mueligt, stuldevcrre til stede hos desmane
Borns Daab og idet mindstePrcestens Huus-Folk. 3 fcer befalede
Bispen en Prcest Einer Arnason, at hand ssulde rette sig efter KirkeOrdinantøen, og begive sig i Egtk Stand, da hand ey havde den Gave
at leve i eenlig Stand, og udgav hand derover kort Did derefter, da
hand var paa sin Vifitaç, folgende Betænkning:

Univeriis 8c fingulis Chrifti fidelibus præfentes literas vifuris
vel audituris GiiTerus Enari Superintendens Schalholtenfis gratiam 8c
pacem per Ghriftum. Quia inprimis & ante omnia Pallores Ecclefiae
debeant ex præfcripto divini verbi gregem fibi commilTum regere,
opere etiam eodem vitae 8c converfatione Chriftiana cœteris exemplo
elfe, ut Petrus Apoftolusait, non dominantes in Clero, fed forma
gregis in populo. Enim vero Ordinatio Ecclefiaftica Daniae & Norwegiae (imo tota Sacra Scriptura) prohibeat in genere omnibus, Ipecialiter Sacerdotibus, concubinatum five impurum Coelibatum. Satis
admoniti fumus, ut ab inepta illa, qva haétenus illaqveati fuimus,
confvetudine illiciti concubinatus difcedamus. Nullum votum,
nulla lex humana poteft creationem Dei tollere, aut homines immu
tare fine lingulari dono Dei, ergo licet - Sacerdotibus, continen
tia? donum non habentibus, conjugium contrahere, quod Deus inftituit, ut elfet remedium humana? infirmitatis, quod feqventibus Sacras
Scriptura? testimoniis declarabo.
Gen. 2. Crefcite 8c multiplicamini 8c impleteterram. Item:
Non est bonum homini este folum, faciamus ei adjutorium fimile fibi
*

I Cor. 7. Propter fornicationem unusqvisqve habeat uxo
rem fuam. Item eodem capite : Melius eft nubere qvam uri.
iTim. 3. Oportet Epifcopum irreprehenfibilem elfe, unius
uxoris virum. Item Titum I. Constituas per civitates presbyteros, fi
qvis fine crimine est, unius uxoris vir.

Kk
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Non omnes capiunt verbum hoc, (ait Chriftus,) fed qyibtis da
tum eü, ubi loqvitur de Eunuchis, & cum continentia five caftitas fit
donum Dei, non eft in parte noftra.
Item vocat Chriftus matrimonium conjun&ionem divinam
eodem Capite.

I Cor. 7
*
San&ificatus eft enim vir infidelis per uxorem fide
lem, & fandificata eft mulier infidelis per virum fidelem.
iTim. 2. Salvatur mulier per filiorum generationem,
tanto minus coinqvinamur ufu conjugali.

Qyæ nunc feqvuntur jure deberent nos abfterrere a fornica
tione & immundicia adqve Conjugium copulandum invitare.
iCor. 6.

Fornicarii RegnumDei non poifidebunt.

Ebr. IZ. Honorabile fit inter omnes conjugium, & cubile
impollutum, fornicatores autem & adulteros judicabit Deus.
iTim. 4. Paulus vocat doétrinas Dæmoniorum, quæ pro
hibent matrimonium.

Ordinatio vero Ecclefiaftica, hoc præfenti anno a Clericis
Schalholts. Dioecefis in Synodo approbata & accepta, fic habet : Paro
chi five Presbyteri in genere omnes aut continentes vivant, qvibusid
datum eft, aut ducant uxores. Quod fi diverfum faciant, femel at qve
iterum admoneantur, fi refipifcere noluerint, deftituantur ab officio,
&in locum eorum alii præficiantur.

Ex his omnibus clare apparet, Sacerdotibus licere matrimo
nium contrahere, qui non pofiunt continentes vivere, concubinatum
vero fub periculo animas prohibitum eife.
Et quia honorabilis vir Dominus Enarus Arneri confenfum
petiit, ut fibi cum Arndife Snorronis contrahere matrimonium liceret,
ut
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ut præfcriptarum perfonarum filii & filiæ hæredes efficerentur legi
timi, Quod ex mea parte permitto, ftabilioSc approbo. In cujus teftimonium figillum meum præfentibus eft literis appenfum. Datum
in Kolfreynftad in Fwfkrudsfirde.
Idus Augufti Anno Servatoris
noftri 1541.

Dette Document, som er tagen af den Copie-Bog Herr Gisser
selv har strevet, agter jeg fardeles merkveerdigt, deels fordi deraf kand
fees, hvem den ferste Prcest efter rtekormationen har varet, som i Is
land har begivet sig i et lovligt Egtestab, deels og til hvad Did Prasterne har begyndt at kaste det utaalelige Aag af sig, de under Pavedommet havde vceret befvceret med. Derom kand mangfoldige Exempler
anfores, at ikke allene Pruster, men Bisperne selv i Island offentlig
har havt Concubina: og Bsm med dem, jeg har ikke heller funden at
nogen for saadan Uteerligheds ffyld, undtagen en liden PengeMulA, er
blevenanseet med scerdeles Straf, uden det jeg lceser om en Curato paa
Greniaftad i Holum Stift ved Navn Eyryker Eynarsen, at hand af
Brodrene i Klosteret Muukatverraae Anno 1488. var bleven udvalt
til Abbed, men at Bistov Olaf ey vilde give sit Samtykke dertil, fordi
hand ikke havde Kloster Kiod (og meeft fyrer had, hann hafdi ey Klaufturkiôt,) dogholdt det ikke hart, at faae Bispen bragt paa andre Tanker,
tbida denne Curatus foregav, at hand nu var saa gammel, athandvel
stalde tage sig vare og bedre sig, hand havde desuden giort Jomfru Maricr og Brodrene det Lofte, at vilde gaae i Klosteret, hvilket hand af
Frygt for Maricr Hevn og Vrede ey torde bryde, saa gav Bispen sit
Minde dertil, at hand stulde vcrre Abbed. Men da hand siden en Tiidlang derefter indfandt sig taten paa Bispe-Stolen, og havde Regel-Klcederne med for at indvies, havde hand tillige den Ansogning at giere, at
Hand maatte faae Absolution for Horerie hand havde begaaet, hvoro
ver endelig Bispen blev vred og ey vilde indvie ham til Abbed i forbemeldte Kloster. Men et crrligt Giftermaal efter. GUds Bud havde
siden 1179» strengelig vieret forbudet. (*
)
Nu derimod var den lykKk 2
salige
(•) Cceliiig Secundus Curio (liter aril's i belt tore95i?6PasqvilloEdtaticep. 98. P. Vidi
0. Gregorium & pofteum Papas, qvi Mitras, Infulas,fccrificia, oblationes,lumina & omnia fere, qvæ iB
I

veteri
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MgeTiid kommen, da det lesagtige Vcrftn nogle Prcester laae i, cffentlig blev straffet, thi endog i dette 1541 Aar blev en P ast Samui-dep'
Zonffen for stige Morkheds Gierningers ffyld paa Mhingrt assart ftsit Embede.

§. io.
Da Herr Gisser Emerfen, efter at Biskop Agmund var bortfort
af Landet/ havde ftiere Hcendev/ i det den Grotte var borte/ hvilken
den storste Deeh deels aadenbare, deels hemmelig havde hcelder sig til/
tog hand stg med Alvor for/ at afffaffe de Papistiffe Ceremonif 17 og at
indrette alt efter Ordinantørné Lydelse. Det vil ikke vcrre ubehageligt/
naar jeg anforer en og anden af disse Ceremonier, efter de Beretninger/
som jeg i nogle Jslandffe MSS. finder optegnet.
Zcg forbigaaer,
at tale om de adstillige Dider, de vare forpligtede at synge visse Pialmer paa/ fomOrmSongur, (
)
*
det var det forste som meget tilig om
Morgenen Klokken 3. blev siunget. Prim, da der blev siungen for Prcedike»/ Tertia der var det fom blev siungen i Messen / oa Nona, som
var den Gang man holdt/ efter at al GUds Derån var sluttet, hvil
ket man rmvnede frriggia leftra halid, efterdi 3 af Davids Psalmer da
bleve siungne/ og vil ikkun anfore efterfolgt nde :

Onsreteri Templo fuere in Novum TeflL importabant í M. Non adducebant uxores Veterum Patrum Î P,
Non, fed eorum ancillas: nam uxores negabant ad N.T.pertinere.

(*) Det Navn Otte har sin Oprindelse af det Engel-Sariffe Ord Vht oa bemærker tempus
antelucanum. Der vare ellers 2 faa kaldede Ottufaunger. Dr« sorste om Midnat, som de specialiter
kattede Ottu. Den anden indfaldt Klokken 3 tier 3’ ester Midnat, VÑ varede til Klokken 4’og n«v«rtr de den, for at stille den fra den forste, Efra Ottu. Den i Biflor. Antiqv.idandiz ierrdeles verserede
îauq Mand Paul Witalin haï iblam antre curieufe Piecer 1 MS. efterladt en uden Afhandling under
den Tital Allut Dagur til Stefen, hvori hand anforer adskilligt om dette Ord, saaogomNon, tomber
falder for »iitlostigt at udfore. I Norge er endnu M Ord Otte meget brugeligt Naar een stal staae
tilig op, Heeder det/ attaarOtta. Dn forste Otte eller som de NMner den Store Oita regner de at
yvere imellem 2 til 3. og öfter,Otti mcllm 3 til 4. Efter Midnat- Herr Chriftiern jani forer og vet
t hans Diftionario Norvagico ed. 1646 p- 22. det Ord Otte an, men har intet videre derom, endos
det er om Mo; genen tilig, naar Hanen galer. Hvem der ellers mañtte sinde Behag i, at eftåse,
hvorledes dora prima, tertia, nona ere blevne celebrerede, kand faak den fornsdne Efterretning derom
i Binghams Antiqq. T. V. p. 310. fqq-
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Onsdagen for Christi Himmelfart gik man i Proceffion omkring
Kirke Gaarden, fta den Kirke Dor, som var mod Osten, og til mod Vestrn, og derfra til Kirken. Der blev Vie-Vand og en Stage (Vphals
8tiå)baaret foran, Prcrsten, som ikke havde Messe-Klcrder paa, gik
Lerpaa med en Haand-Bog i Haanden, og lcrsie for sig selv, og altFolket
fuldte efter. Paa syv Steder paa Kirke-Gaarden bar etKorS opreyst.
Sondagen tilforn formanede Prusten Folket, at lasse deres Borneårdom, de Benner som de vidste, og at befale flg GUd.

Paa Palme - Sondag og PaaffeDag gik man forend Messen
begyndte i Procellion: Forsi blev Vik'Vand baaret, siden kom Prcrsten
eller viacomn med en (Stage (Vpphailds Stiku,) der var vel hoy, med
3 Piber vaa, hvori Z Lys våre satte. Efter ham ginge 2 Personer og
Ang, oß andre 2 hos Pmsten naar de kunde haves. De havde faa kal
dede Ryckeliin par uden Ermer,men Prcrsten stn Mess' Skiorte paa (og
bar hann irfkan KroiT fem KroiTmarck var c«, gitfrt af Leyre oc fmelltar iSteynar) og bar hand etJrlandffKorS Mkd etKorseS Tkgn paa,
giort af Leer og vare Steene satte eller smeltede derndr, derhos sang de
de tempore; paa Palme Sondagen de Introitu Chrifti in Urbem, me»
paa Pa ff Dag deRefurreétione.
Efter at Prcrsien havde ffriftet Folket, der vilde gaae til GUdS
Bord, gik hand frem iKån, eller saaftemt der vare mange, ned til
Ktrke-Doren, og icrste den Palme : Miferere mei Deus, og gav dem der
agtede sig til Guos Bord et Slag paa Hovedet med et Aflåsnings Riis;
Naar Psalmen var ttf Ende, begyndte hund at gaae paa ny omkring og
sagde: Z Navn Fårs og Sons og Hellig Aands, hvorpaa hand gav
enhver af dem, som havde ff iftet, z Slag med Aflosnings Risset.
Diaconen gik efter og talde, hvor mange de vare, som vilde til Guds
Bord; derpaa lcrsic Prcrsten en Bekiendelse om daglige Synder, og
Folket laste efter.

Vie Vandet blev viet hver Sondag for Guds -Tienesten, men
ikke paa andre Hellige Dage, derpaa blev det satt uden sor Kirke-Do
ren, og gik da hver Mand til, og toge af dette Vre-Vandi Kander,
Kk 3
Potter,
\
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Potter, Horn rc. og stankededet, naar de kom hiem, paa deres Fa,
deres Tyende og omkring deres Huuse.
Loverdagen far Paaffe blev Ilden udflukt i enhver Gaard, og ny
Ild sogt hos Prüften, fom da tilforn maatte vies af ham, saaftemtden
ffulde due noget, og kand man giette sigtil, hvor omhyggelig man har
varet, at Ilden ikke Aaret omkring maatte udslukkes, paa det ikke den
forckeente Kraft og Velsignelse,som var hos denne indviede Ild, derover
maatte tabes.
Hver Sondag efter at Vandet var bleven viet, gik Prasten frem
i Kirken, og Diaconm efter ham med Vand-Fadet, og stankte hand hist
og her med Stanke - Kosten paa alt Folket. Imidlertid laste hand de
Ord af den 51 Psalme: Afpergis me Domine Hyfopo.

Paa Palme-Sondag blev en Palme viet, og siden brandt til
Affe paa Alter-Steenen, der paa Jslandff kaldes Paxfpialld, oghvorpaa deres Venerabiie stod. Jeg har medens jeg var i Island hos ad«
ffillige Antiqvariis sogt,at faae Originem og Bemerkelsen af dette Ord,
men forgieves. Det er ellers bekiendt, (*)
at under denne firkantede
Steen, der ligger midt paa Alteret, et lidet Pergements Brev, inde«
holdende Efterretning, naar Kirken har varet bygt, og hvem den har
varet helliget, er bleven forvaret, tillige med nogle formeente Reliqviec
af de Helgenes Been, hvilket jeg og har funden her i Sielland i Boes«
lunde Kirkes Altere. Den Affe,som blev brandt afden indviede Palme,
blev forvaret i en Pose til Affe-Onsdag, da den efter Messen i Kirken
blev stanket paa Folket. Mand for Mand gik nemlig til Prasten, som
stod i Chors-Dorren, og stankede hand damed etlldet Riis noger paa
enhver af dem, imidlertid laste hand noget sagte hos sig selv.

Alle
C) Med hvad Ceremoni« denne Steen eller Tavle er bleve« nedlagt i Alteret, naar det
blev indviet, kand larses tJ.F SioyerS Mufeo Miniftri Ecclef n.p.20. fq. og om de derunder forvarede
ReliqvicrLaurentii Tcrpagri Diffide Sepulchro Altaris, f. Reliqviis Sacris inaltaribuscondi folitis,

nakn.r7o4.Sam.Schelwiq6 Prüffung desPabstthumsp.844.847 fq- Sam.TheodoriSchönkands
Historische Nachricht von Altären od. Lipf. 1716. p. 56.117. Cafp, Sagittarius de Martyrum NataUtiis. p. 50. fq.
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Alle biffe Ceremonier, Messer for LeAfdede, Papistiske
Sange, bestemte AarS Tider,utallige Helgenes Hoytider,som ex opere
operato blcve iagttagne, og derved Folket i nd bilder, atnaardeikkun
vagttoge flige udvortes Ting, deba vare i Naade hos GUd, afffaffede
Herr Gisser Einersen,og viistederimod, hvorledes man i Hiertcns Op
rigtighed, Aand og Sandhed ssulde paakalde den Tre - Enige GUd, og
tiene ham med en fornuftig Guds Dyrkelse.
Paa det hand og des bedre kunde forsikre sig om, at Prosterne
hver i sin Meenighed vilde rette sig efter de af ham givne Formaninger,
og ey fremture udi de Vildfarelser de hidindtil havde vatret hengivne til,
saa forelagde band dem Hans Majestcets Kirke Ordivantz, viiste dem de
Anordnmger/tom der udi varegiorde til deresMenigheters Opbyggelse,
og paalagde dem med en Eed at forpligte sig, at devrlde holde sig famine
efterrettelige. Jeg h r den Forpligtelse, fom Pmstessabet har udste
det, hvilken jeg agter vcrrd her at indfores:
Jititum vier Kiennemenn SkalholltsStiktes, ad vær vilium yfer
olT taka vors Heygbornafta Herra Kongfens Ordinatio, fem GUd gefur oíTfina Nocid til, og vor Formadur verdur oiT tilfeigiandes, ad
holldnum auilum Kiennemannlegum Freyheitum, ho afíeigium vier
hana ad motitanda i nockurn Mcata, had hefiu Lande bærelegt er.

i. e.
ViPrcester i Skalholts Stiftb tiende, atvi ville modtage vor
Hsybaarenste Hem s Kongens Ordinantz, saaledes som GUd giver os
Naaderil, og vores Formand tilsiger os det, naar vi beholde alle vores
Prcestelige Friheder, dog erkläre vi c s, at vi ey j nogen Maade ville
fttte os op imod samme, saavidt dette Land tand taale.
Imid«
C)Noql« af tie Iblandste Scr'bentere,oa ssrdelesHr.Zov Eiqilson-i Continuationem afHungervaka a-fore fom nv^t merkvardigt, at den rzde Liffop i Skalholt ved Navn Svenn, (der skal have
havt di-«Gave,at size mavgeTing tilforn,som hand og selv,da hand var Prcest paa Skalholt,sige« at have
spaaetsig, at band ffulde vorde Biffoo i samme Stift,) skal have sagt, at hans fierde Eftermand, som
Mi Herr Gisser Einersen, vilde afffaffe Siele-Messer, de mange hellige Dage, og da brugelige Ler«,
«ion?r, hvilket siden mere og mere vilde tage overh rand, saa hand til den Did hellere vilde gnñe ÑU
Son, atvme Hyrde paa Skalholt end Praest sammesteds-

264

L. PL Fstste Afhandling

Imidlertid fandtes dog adskillige, scerdeles blank de Gamle, der
ey vilde underkaste sig denne Kirke »Ordinanft ; Paa det nu Bistopen
kunde des neyere udforste enhvers Sindelav/ saa kaldede Hand alle Prcester af Sonder-og Dester-Fierdingen i Aaret 1542. til sig til Middal i
Laugardal, oplceste Kirke Ordmantzen for deny og forlangede, at enhver
reent ud stulde erkläre sig, om de vilde holde sig denne Ordinal efterret«
lig etter ikke.

Derpaa erklcerede 28 Praster sig, ardevilderette sig ester Ordínantzen/ faa vidt Prcrste Embedet vedkom, naar de kunde mch Ordmantzen faae de Beger, som de havde behov, bade derhos at Kongen vilde
lade dem beholde Kirke Godset og de scedvanlige Indkomme, paa det de
desbedre kunde iagttage deres Embede; endelig begierede de, at det som
efter Islands Leylighed ikke kunde holdes, og dog i Ordmantzen var an
befaler, dem ikke maatte paabyrdes, hvorover deres Superintendent
kunde give ncrrmece Forklaring. Deres striftlige Revers lyder faaledes:

I Nafne Heilagrar 4Drcnningar.
vier efterfkrifader Preftar Sxalhollts Stifftis ad å Midvi^kudagenn nærftan fyrerPetri ogPauli I Middal oft almennelegrePreftaftefnu,otrum effter Drottenlega Holdgan 1542. vorum vierkrafder
endelegs Svars vppoo vors kiærafta og Nadugafta Herra Kongfens Kyrkiu Ordn, fem vor Superintendens Hr. Gyffur Einarffon liet har fyrer
oiT upplefai Hvoria Kyrkiu Ordu vier famhyckium og med Tockum I
ellum heim Greinum, fem oahræra kiennemanlegt Emhætte, effter
hvi GUdgefur oils Noad til, og vor Yfermadunn verdur off tilfegande,
ef vier fatum ær Bækur med helfum Ordu Bæklinge fem offnaudfyniar, ad hølldnum vorum kiennemannlegum Fryheitum. Bidiande
vore Notdugafta Herra Kongl. Maj. ad unna off Hailds og Medferdar
effterSkiallegheitum oa Klauftrum, Kyrknagotfe og veniulegre Kiennemanna Rentu, fem tilfbrna hefur vered, ad heff helldur megum
vier gaumgiæfelegar vorum Kiennemanfkap framfylgia.
Vilium
vier effterfkrifader Preftar fy na vorum Nadugafta Herra Kongenum
allann hann fruñad, Hlydne ogHolluftu fem vier megum. Hier-

imot
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imot audmiuklega bidiande hans Ncaduguftu Ncttd, ad ßad verde ecke
hier i Lande fkickad og ítadfeftaf Kongl. Majt. Vmbodsmanne, med
vors Superintendentis og beftu Manna, lærdra og leikra, fem hier
kann ecke elfter £ effare Kyrkiu Ordn hallded ad vera, og hier krefur
annarar Skikunar, efter hvi fern vor Superintendens kann framar meir
ad lega. Til Sannenda og Vitnesburdar hierum ßrykium vier vor
Innfigle nedan â hetta Bref fkrifad afama Stad care ogDegefemfyrr
feger.

I) Alexius Palffon. 2) Bryniolfur Halldorilbn Prestur. Z)
Martein &c. Einarffon. 4) Bardur Scc. Eyolfffon. 5) Freiftein &c.
Grymffon. 6) Gudmundur 8cc. Jonilon. 7) Eyrekur Jonffon Scc. 8)
Magnus &c. Jonffon. 9) Jon. Scc. Biarnafon. 10) Svein Scc. Porbiarnarfon. ii) Eirekur Scc. Grimffon. 12) Biørn Scc. Olafffon. IZ) Jon
&c. £orleifffon. 14) Lofftur Scc. Narfafon. 15) Jon Scc. Einarffon.
16) Arne Arnorffon. 17) Turne Scc. Gudmundffon. 18) Stephan See
*
Hallkellffon. 19) Jon Scc. Jonffon. 20) Asgeir Scc. Hakonarfon. 21)
4>ordur Scc. Gislafon. 22) Oddur See. Halldorffon. 2Z) Magnus Scc. s
Eyolfflbn. 24) Einar Scc. Olafffon. 25) Snorre Scc. Hialmflon. 26)
Gisle Scc. Nikulaffon. 27) Gisle Scc. Jonffon. 28) Ólafur Jonffon.
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.) '

i. e.

I den Hellige Tre-Eenigheds Navn.
Vi efttrssrevne Pra'ster t Skalholts Stift defiende, at paa Onsdagen
for Petri og Pauli Messe, Aar efter Christi Byrd 1542. dlev i Middal
paa almindelig Prceste « Mode, vort endelige Svar fordret om vor kiereste og NaadigsteHr.Konges KirkeOrdinantz,som vor Superintendens
Herr
i) Abbed i Vidoe Kloster. Det var denne Alexius Vaulftn, som af Claus van Merwitzblev
dreven af Vidoe Kloster, hand opholdt sig siden paa Hole i Grimsnes, og havde sin Livs Tiid af ve dertil
liggende Jorder sin Underholdning. Tilforn havde hand varret Pr<rst paa Thingvrlle. 2) i Odde,
g)i Skadestad, sidenLiffop. 4)iReinevalle. s)>Stafholt. 6) 7)iReykholt. 8) 9) paa Brede«
bolstad, ro) iHvamme iNorderdal. u) i Gilsbacke. ir) i Rune, »g) i Valnsfiord. 14) i Stadar«
hraun. 1$) 16) i Hitardal. 17) ig) i Laugard-rle- 19) 20) i Lunde. 21) 22) i Gaulveriabai
23) i Selardal. 24) i Garde vaa Alftanas. 25) i Hollte under Orfield. 26) 27) fom siden blev
Bispi Skalholt. 28)
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HerrGisser Einersen der lod oplcese for os, hvilken Kirke-Ordinantz vi
samtykke og modtage Lalle Puncter, som vedkomme det Prastelige Em
bede, efter den Made, som Gud os dertil vil forleme og som vores For
mand ds tilsigendes vorder, saaftemt vi med denne Orcknantz kand be
komme de Boger som os fornodne ere, og vi maae beholde vorePmstetige Friheder. Vi bede vores Naadigste Herre Kongen, at unde oS
Ophold og Underholdning efter de skriftlige Beviistr (eller Jorde-Boger) som forefindes paa Klosterne, faa og af Kirke-Godset, og de sæd
vanlige Prcrstelige Indkomme, som tilforn haver Mret, atvides bedre
og med desstorre Fliid kunde fore vores Pmstelige Embede. Vi efterffrevnePrcester ville vise vor Naadigste Herre Kongen al den Troskab,
Lydighed og Underdanighed, som i vores Formue er; Derimod bede vi
Hans Naadigste Naade, at her i Island ey noget maae besiuttes og anordnes af deres Kongelige Majestæts Ombuds-Mand, som ey efter
denne Kirke-Ordinantz kand holdes, inen at det maae forholdes efter vor
Superintendentes og de beste saavel Lcrrde.som Leeg Mands Raad, ef
terdi her udkrceves andre Skikke, som vores Superintendent ncermere
kand berette. Til Stadfæstelse og Vidnesbyrd herpaa trykke vi vores
Indsegl neden under dette Brev, som er skreven paa forbencrvnte
Sted, Aar og Dag.
Derimod vare 6 andre Prcrster, der undskyldte sig for, at under
kaste sig Kirke Oråantzen. Disse foregave deres Alderdom og Svag
hed, og bade, at de ey maatte tvinges til de Ting, som de eyvarenragtige til atholde, hvilket deres egen Bekiendelse udforliger forklarer.

£ad medkiennunft vier Effterfkrifader Kicnnemenn, ad vier
hßfum heyrt nylega af vorum Formanne Hr. Gyffare Einarfyne vors
nadugafta Hr. Kongfens Bodfkap, i hverium hanns Nitid vil vmbreita
lCtita Embættis giørd kiennemannlegrar StiettarEnn føkum vors Alldurdoms og Veikleika, kennum vær oifecke Menn til, ad medtaka an
nan Kiennemanfkap, enn hann, fem vier høfum wdnr underjocitaft, og
vier hofurn leinge medblifed.
Ha bidium vier Hans Verduguftu
Noad, ad freyngia off ecke til heirra Hinta, fem vier erum ei Menn til
under ad ganga. Vilium vier giarnan fyna vorum Nadugafta Herra
Tru-
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Trufkap, Hlydne ogHolluftuiøllum jjeimHlutum, fem offer mø
gu legt. Og til fannenda hierum ßrykium vier vor Innfigle â hetta
Bref. Skrifad a Middal Mid vikudagen nærftann fyrer Peturs Mella og
Pals a allmennelegre Presta Stefnu Anno Domini 1542.

Sigurdur Abóte oa pyckvabæ (1) (*
)
4?orleifur6cc. Eireckffon (Z)
Ólafur &c. Kolbeinffon (5)

Bergur &c. Jonffon.
Jon&c. Hedinffon. (4)
Jon &c. Eireckffon. (6)

i. e.
Vi efterffrevne Pmster bekiende, at vi nylig af vores Formand Herr
Grsser Elnersen har hort vor Naadigste Konges Bud og Villie, efter
hvilken Hans Naade vil lade Priste Standens Embedes - Forretninger
forandre. Men efterdi vi ere gamle og svage/ finde vi os ikke duelige til/
at modtage anden Lårdom end den, vi tilforn have forpligtet os til/ og
vi lcenge ere blevne udi. Derfor bede vi Hans Vcrrdigfte Naade / at
hand ey tvinger os til de Ting, somvi ikke ere i Stand til at holde. Vi
ville gierne bevise vor Naadigste Herre Troskab, Lydighed og Underda
nighed i alle de Ting, som os ere muelige. Og til Stadfæstelse herpaa
fttte vi vores Indsegl paa dette Brev. Skrevet i Middal paa alminde
lig Prceste Savne. Ncrste Onsdag for Peters og Pauls Messe Anno
Domini 1542.
Hvorledes de andre Praester i Stiftet, hvilke og vel ere blevne tilholdne, at give deres endelige Meening tilkiende, have erklcrret sig, er
mig ikke forekommen, hvorfor jeg onsser, atnaar nogen derom stulde
have Efterretning, samme mig maae vorde meddeelt.

Ll 2

§. il

(*) O H<rr Sigurd« har siden forandret sine La à, thi ikke at tale derom, at Herr
Gisser noget bereiter recommendefebt ham e« ung Person til Uuderviisning, saa beretter Palladiut
udi en Skrivelse til Bistop Ion Arasen i Aaret iZ-tv at band havde antaget den reene keerdom. 3) Paa
Bredebo!stad i Fliotshliid. 4) i Saurbae. 5) i Watnsfisrd. Denne Pr«st domte A.1549. B. Jon
Arasens Forhold ulovligt og utilbsrligt, hvoraf jeg flutter, at haud sg maae v«re kommen til bedre
Eftertanke.
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§. IL
3 dette Aar 1542. (*) bekom Herr Gisser Einersen Befalning,
at hand ffulde komme tilKiobenhavN, efterdi Hans Majestät/ fom bet
heder i Konge-Brevet àretGottorp Loverdagrn efter Lætare 1542.
vilde lade ham undervise om en christclig Reformation, som H. M. med
Dannemarks og Norges Rigers Raad, efter lcrrde Mands Villie og
Samtykke, havde besluttet allevegne at ffulle indfores, og af enhver
iagttages. Ti! den Ende blev hand beordret/paa et afKongens Skibe,
som ham blev tilsendt, at forfoye sig tilKiobenhavN, og fik hand tillige
den Forstkring/üt Kongen vilde lade ham bringe tilbage til Island iaien.
De 26 Artikler, som dette Aar bleve foyede til Kirke Oråantzen/ have
vel givet Anledning til denne Befaknina, hvilken Biffop Gisser Einersen allerunderdanigst i-agccog og strap efter foromtalte PrcesteMode, nemlig Onsdagen efter Maricr Befogelse, begav flg paa Reysen
tilKiobenhavN/ hvor hand ankom den 25 Mi. )
**
(
Biffop Zon Arasen blev og i samme LErende tilffreven, at hand
ffulle mode i Kiobenhavn/ men hand havde ikke i Sinde,atboye stg for
Kongen eller at vige fra denPapistiffeReliZion, derfor holdt hand det
raadeligst/at blive tilbage, under Paaffud, at hand ey kunde taale saa
lang en Reyse til Goes, men paa det hand ikke maatte beffyldes for
aabenbare Ulydighed, saa sendte hand sin Son SigurderJonssen, sin
Daatters Mand JsleifSigurdssen og Herr Oluf Hialtesen til Kioben
havn, med herhos folgende efter Originalen paa Pergament ukffrevne
Skrivelse/ som Herr Archivarais Langebeck har vceret sila god at communiccre mig:

Vorum
)
(*
Herr Gissers anden Udreyse til Kiokenhavn er altsaa ikke at henfore tis 1540. men til
Naret 1542. hvilket Bioen paa Skardsaae og Biskop Blynjolf Svenonius i deres Annals rigtig
have obftrveut.
(**) Hand melder det selv i ssn Oopie-Bog med de Ord : Ann. 1542. laugdum vier til fio".
nr Straumfirdc affara Nottens Midvikudagfens næfia cifter Vifitationis Mariæ oc komumm in die Ja
cobi hora tertia.
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Vorum Heygbornafta Hera, Hera Kong Chriftian heilfar eg kiærliga
med Guds Kuedíu ; hacks eg ydrum Herradome audmyukliga oil
Milldheit og goda Giôrninga er ydar Herradomr hefur mier jafnan
giort, vil eg vnderuifa ydar Majeft. Ncod, at ec fieck ydar Nçqdar
Skrifelfi hlydándi, at ec fkyllde koma til ydar Næde med ydartSkip,
enn Hat fama Skip kom ecki til Islands og fuo Saker uors likamligs
Kränkleika, fem Gud og goder Menn vita, heir ydar Vilia fatt fefgia er
ec ecki Mann til at gefa mig til Sios uppa fuo langa Reifu til ydar Noidar
Heradoms, fem ydar Magift. NOfldar Herradoras Bref og Bodfkapr til
minn uppa hlyder, Hui med godra Manna Ron di hefi eg utfent vora
kiæruftu Vini Herra,Sigurd Jonilon Canick £>randheims Dom-Kirkiu
og Isleif Bonda SigurdiTon,og Siro Olaf Hialtaflon,treyftum vier at heffir fyrirf krifadir Menn mune beft Forftand a hafa, at forfara ydar He
radoms Vilia Islands Gagn og Biftand, hat eg og farækr Almugei Hola
Dom-Kyrkiu Stikte kann og ma Gudi og ydar Heradomi til Heidurs og
Æruadgiora, fuo og huadfem heñir Menn vilia ydrum Herradora»
lofaminnavegna, og ydar Kongligt Magift. ûill uppa mig fetia fkal ec
at Guds Vilia vel hallda epter allri minne Formegun hat eg kann og eg
ma og get giort, kunna heñir miner Sendibodar at feigia ydar Nmdhat
fleira eg fkrifa ecki Hui pat heir feigia ydar fkal fyrer minn Part aJleina
fem eg væri fialfr har nalægr. Hiermed bifalar’eg ydar Verdugu N«d
Almecktugum Gude nu og alia Tima, Var hetta Bref fkrifar i Hola
Byfkupsdæmei Islande næftaDag epter Olafs Meflb fyrre Ba lidet var
fra Guds Burd. MDXLIÍ.
V
ar

Jon med Guds £olennmædi
Byfkup Ctt Holum i Islande.

Opskrift:
Vorum Heygbornafta Hera, Hera Kong Criftian Fridrikfvne
korne Brefit til.

i. e.
Vores Hoybaarnste Herre, Herre Kong Christian / hilser jeg
med Guds Hilsen. Zeg tañer Eders Herredom' Ydmygelig

for
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for al Mildhed og Velgierninger, fom Eders Herredom bestandig har
beviist mod mig. Eders Majestcet vil jeg herved berette, at jeg har
faaet EderS Naades Skrivelse,hvis Indhold var, at jeg ffulde komme til
Eders Naade med Eders Skib, men det samme Skib kom ikke tit
Island. Desuden er jeg t Henseende til vores legemlig Svaghed, som
GUd og gode Mcend er bekiendt, der vil sige Eder Sandhed, ikke Mand
for at begive mig til Soes paa saa lang enReyfe til Eders Naades Her«
redom, som Eders Majestcecs Brev og Bud til mig om formelder.
Derfor har jeg efter godeMcrndsRaad udsendt vores kiereste Venner
Herr Sigurder Jonssen,Tronhjems Dom-Kirkes Canonicus,Jslef
Sigurdssen Bonde og Herr Oluf Hialtesen. Vi have den Forhaab«
nrng, at disse anforte Mcenb best ville have Forstand paa, at forfare
Eders Herredoms Villie, om Islands Beste og den Bistand, som jeg
og den fattige Almue i Hole Dom-Kirkes Stift kand og maae giere
GUd og Eders Herredom til Heder og SEre. Det som disse Mcend paa
mine vegne ville love Eders Herredom og Eders Kongelige Majestcet
mig vil paalegge, ffal jeg med Guds Villie efter min yderste Formue vel
giere, saa viit jeg kand og maae giere det. Disse mine Sendebud kand
sige Eders Naade flere Ting, som jeg ikke ffriver, thi hvad de sige Eder,
ffal for min Deel allene agtes, fom jeg var selv ncervcerendes. Hermed
befaler jeg Eders vcerdige Naade nu og altid den Almcegtige Gud.
Var dette Brev ffrevet i Hole Bispedomme i Island nceste Dag efter
den forste Olafs Messe, Aar efter Guds Byrd. 1542,

Hvorledes disse hans Sendebud i Kiobenhavn ere bleven mod
tagne, derom kand jeg intet videre berette end dette, at de holdt sig til
Herr Gisser, som i mueligste Maader gik dem til haande, saa at og Jon
Arasen siden i et Brev takkede Herr Gisser derfor.
Videre aflagde
Herr Sigurd Jonssen, der var Prcejt paa Greniadestad (maaffee og de
2 andre med ham) sin Troffabs Eed til Kongen, og lovede, at holde det
som Kongen befalede, hvorpaa Hans Majestcet og gav ham sit Beffiermelses Brev, men da hand kom tilbage igien, vilde hans Fader Bispen
intet vide af det, som var bleven lovet, og Herr Sigurder ikke heller
bryde den Eed hand havde giort, hvorfor hand og siden sad gandffe stille,
og ikke mcengede sigi alle de fortrcedelige Ting og Uroligheder hans Fa«
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der begyndte ; Hand kunde og om saa meget mindre finde Behag derudi/
da hand i Kisbenhavn uden Tviil nærmere indsaae denLutherffelteligions Sandhed/ som ieg flutter af et Brev, D. Palladius skrev til Biskop
Zon 1550. der til sin Did stal anfereS.

Jeg finder ikke heller at Kongen den Did er bleven unaadig over
Biskop Zon Arasens udeblivelse/ eller videre har befalet, ham noget
fsrend 1545. da hand efter Kongelig Befalning indsamlede 400 Lod
Solv af Kirkerne og Klostere i Holum Stift/ hvilke hand leverede tir
Herr Otte Stigsen. Maaffee er det skeetderfor/ fordi hand den Did sad
stille/ og Hans Majestæt endnu havde det Haab/ hand maatte ved
flig udviist Naade lade sig bringe til Eftertanke.

Herr Gisser Einersens Reyse var derimod hans Stift til megen
Nytte / thi hand bragte nogle herlige Anordninger med sig tilbage/ der
tiente til Guds 2Eres Forfremmelse og hans Riges Udbredelse i det ham
andttroede Bispedomme.
Paa det Kirken med Liden kunde vorde forsynet Med Lærere/ der
kunde være duelige til at undervise andre i den Saliggiorende Guds
Kundskab/ saa var Hans Majestæt betænkt pa«/ at faae Skoler paa Is
land indrettede/ hvorudi saa vel fmaae Bsrn kunde undervises i Læs
ning/ i Beger og anden Borne Lærdom, som og siden videre forfrem
mes i Stllderinger og boglige Videnskaber; Derfor lod Hans Ma
jestæt en Befalning udstede til Abbeden i Tickvebai Kloster/ Prioren i
Skride Kloster/ og Abbedissen i Kirkebai Kloster/ at de ffulde holde en li
den Bårne Skole/ som Befalningen selv videre om formelder:
"wir Christian merk Guds Made Danmarckis Hor
*
" giss wendiss og Gottis Ronningh, Hertug i Slefvmh/ Hol" sten/ Stormarn och Dytmerfchen / Greffue udi Oldennborgl)
"och Delmenhorst, helsse etcher oß Elstelige Regelbunden»
"Menndt/ Herr ^igvardt Abbett udi Cygkebeyer Rloster,
"Hr. Brander Pryor udi Skbrediofeldts Lloster, og Regel"bundenSøsterHalldoreAbbadissze, udiRirckebeyer Closter
evmdeligenn mett Endt og vor Made.,
wilder/ at wii

"haffue
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" haffue forfarett hvorleediiss att ther paa vortt Lanndt Iss
" landr, mettTydenn, om ther icke findissRaadt till udi Tyde,
"schall blyffue br0sth paa Sogne Prester, Sogne Degne og
"andre lerde Versöhner, thill Religionensudi thett
"att der paa Landet thesverre, Heer till icke hastver verrett
"holdne gode Schöler, effterföm anderstedts her udi Vore
'' Ruge Danmark og Norge. Og efftherthii, att I icke ere saa
"veil formuendiss, font andre Vore áster, Helligfeldt Mo"ster, ogwid^e Moster &c. at Holle huer Edher een Latinste
" Gchole, tha vedde Wii Eder og wille, att huer Edher retker
" sig effkher ath holde een lyden Barnestole, thervdi hvertt L.lo" ster akt opptugtis og larris Vnge B0rn theres a. b. c. d. og anden
" B0rne Lerdom vdi. Thefligiste besorge the Gcholenrestere og
"the persohnec, som kunde leere og uptuchthe famme vnge
"B0rn; Og oss Elstelig Her Gittzer vor Superintendent ther
" udi Skallholdt Stiat hver Edher tillstickendis vorder theris
"thilborlighe Underholdninge till Marde, Fode og andenn
" N0ttt0rfft. Dfligeste besorge samme unge B0rnn som vp" tugtes i samme Skole, theres Underholdninge, paa thetk att
"unge B^rnn saa megett thess williger maa dragis till Schole
” ogLeerdom, G Ud till Acre og Religionen og Lhristendommen
" till Beste og Forbedringe, och schall wor Fogett og Lens«
" Mandt, naer hanndk kommer ther till Landett, fielst haffue
"Tilsiun mett Edher att thette sira holdis. Heer wydher al" tingest att rette Edher esster og ladher thett ingenlunde ; Be" falendiss Edher Gudt. Gistwet paa Vortt Slotk M0bne” hastn Vor Frue Astkenn Præfentationis Aar. m.d.xlii.

Under Vortt Signett.
Chriftian,
Paa de andre to Klostere i Skalholts Stift Helgeftld og Wiboe vilde
Hans Majestcet have Latinffe Skoler indrettede efter et under samme
Dato udgivet Konge-Brev.

"Wil

—
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” WH Christian mett Gudts Naade &c. helse Ether os
' Eisteirge Regeibonden Mendt Abbedt Halldor udr Hellefieldtz
' kloster og Forstander og tîîcemge Convent udi W^ØØ ^Klø«
’’ sterevindeligen mett Gudt og Vor Naade. wilder, at wir
''haffve forfarett, hvorlediss att ther mett Tyden, om'thericke
stndcs Raadt tyl udi Tyde, schall blifve stor Brøst paa Sogne' prcrster, Sogne Degne og andre leerde perloner/ som manii
’’ kandt bruge ther paa wort Landt Island tyU Religionens BehoffVdithrz/akt hertyl, thisverreicke haffver werett hollet
gode Scholer ther paa Landett/ som anden stedtz, her udi
wortt Ruge Danmark og Norge. Thii bede Wil Ether og
wille, akt j for saadann Leylighedtz Gudc Allmcegtigste tyli
2Lre, og Religionen og Lhristendommen tyil beste, rette Ether
epter hver att Holle en rett godt Latinste Skole, ther udt Hel’’ lefeldtz kloster og widøØ Moster, og besørge ther Scholeme'ster Locater og persohner, theres NØdtØrfstige og tylloøriige
"Underholdinge, til Mñde, Føde, og anden NødtØrfft, som
osi Listelig Her Gitzer Enardtzon wor Superintendent ther
" vdi Skalholts Stygt,hver Ether ttlfygendis worder. This'ligeste besørge the fattige peblinge og unge persohner, som
" samme Schoie trl Lcerdom besøgendes vorde, theris Under" holdinge ther udi fornefnte Llostere, paa thet at unge perjoh" ner mue faa meget thes bedre dragiss tyli Schoie, at Øffve sig
" vdi Bogeiig Lcerdom, oggodeAonster, Gudttyll2Lre, og
” Lhristendommen tyli Nytte og Bestandt,og schall worFoget
"og Lensmandt, naar hand kommer, ther paaLandett, haffve
" tllsiun mett, att thct hoiiis.
Her wyder altingest att rette
"Ether epter og lader thz ingenlunde befalendis ethr Gudt.
"^kreffvet paa vortt Slott Riøbnehaffn vor Frue Afften
"Præfentationis Aar MDXLII.
Under vortt Signett.
Chriilian.

Mm
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At disse Anstalter vare meget priiftlige, kand ingen negle, og, fia
ftemtde vare bleven satte i Stand, kunde Guds Kirke deraf have ver tet
stg den storste Nytte, scerdeles da Lcererne vare rare, der med Ntdkierhed
vilde tage stg af deres Embede, men andre Forhindringer kom i Vcyen,
at disse Befalninger ikke fik Fremgang, men langt meere kort efter bleve
revócente, hvorpaa endelig Kloster Godset blev fecuianfent, og an
vendt til en anden Brug.
§. iZ.
Desuden var den store og lykkelige Reformator
Chriñian
HI. betcenkt paa, at udfeye den gamle Suurdey af Viduer, Messer og
andre Vildfarelser,der havde ftrstet Rod iIsland, derfor gav hand, uden
Tviil efter Biffop Gisser Einersens Forflag, der den Did, som tilforne
er anfort, opholdt stg i Kiobenhavn, en Befalning til Prosterne i Skalholts Stift, at de ffulde viise deres Tilhoren, at med flige Papistiffe
Messer og Vigilier Saligheden ikke blev forhvervet, men at GUd allene
ved stnNaade for Christi ffyld ffienker dem det evige Liv, som troe paa
hannem. Saa rart fom dette og andre Konge-Breve ere, der kunde
give en Oplysning i Islands Reformations Historie, i det deraf best
kand fees, hvor omhyggelig Kirkens Foster - Fader, den fromme Kong
Chriftian in. har vcrret, atten ffadkligeStol, som Paven vedfalffe
Lcerdomme havde opreisti Kirken, maatte kuldkastes, og GUd derimod
rn Tempel bygges, hvorudi hand kunde tienes i Aand og Sandhed, faa
fornodent agter jeg det, at dette og andre Refcnpter, der kunde give Op
lysning i de Tiders Kirke-Historie, her anfores, og haaber jeg, det vil
vcere een og anden kiert, at flige Documenter vorde confervente, der i
Historien ere langt meere umistelige, end andre tone Beretninger, og
ugrundede Gisninger, hvormed man opholder Laseren, at jeg ikke taler
om, hvor mange Feyl man kunde undgaae, faaftemt man var omhyg
gelig for, at forvare dem. Konge-Brevet er dette:

Vi Christian med Guds Naade &c. Helst Eder alle
Sogne praester og Guds Ords prædikere, font bygge og bue
ydr alt Skalholt Stigt paa vort Land Island crvmdelrgen
med
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nred Gud og vor Naade. Vrider at os er til viidendes vorder,
hvorledes ar ibland andet stal Iislands Løv der paa Landet ind
holde, hvorledes at Mennifferne formedelst ViZiller, Messer og
andre Mennefflige Indfetninger og andre u endelige Ceremo
nis ffulle kunde fange og forhverve deres Salighed, og mange
vores fattige Underfaatte der paa Landet af Uforstand og
Simpelhed ffnlle endnu staae, bygge og forlade sig paa famme
Messr, ViMerog andre gode Gisninger og Fortieneste, deraf
at fange deres Salighed og ikke formedelst hans Søns Døds
og Blods Udgydelses skyld. Thi beder vi Eder alle og Enhver
fterdeeles, at I fanmre Artikel udi famme Islands Lov forklare
for Eders Sognemoend og fattige simpel Almue, den atvoere
imod den Hellige Skrisst. Thi ak deres Salighed icke staaer
udi siradanne Messer, Vigilis, Faste og andre Fortienester, fom
deres Lov indeholder, og dehertil have bygt og forladt dennem
paa, men den staar allemste paa den Alrncrgrigste Guds store og
runde Naade og Miskund, formedelst hands øøns uskyldige
Død og pine, lom hand for vor Synds styld haver lidet paa
Naarfets Galge, haver Hand aftoet alle vore Synder, og der
med forhvervet os den oevige Salighed,med andre Guds Ord,
at undervisse og forklare dem udi, at de maa blive undervisset,
hvormed de stulle fange deres Salighed, og derhos og fremmerst dagligen øg ideligen loere dennem den Latechismum og
BØrne Lcerdom, fom gode Sogne-proester og Hyrder bør ak
giøre deres rette Faar og SøAnemoend, ladendes det ingen
lunde. Befalendes Eder GUd. Skrevet paa vort Slot
Wøbenhaffn Søndagen nest efter vor Frues Dag Præfentarionis Aar, MDXLII.
Under Vort Signet

Chriftian.
Dette Refcripe, fda gudeligt og nødvendigt det i sig selv var,
maatte nødvendig vcrre et Tordenflag i alle deres Aren og Hierter, der
hidindtil havde funden sig vel veddet, som Almuen maatte yde til dem
Mm 2
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for Siele Messer og Vigiliev. Da de nu ved Hr. Gissers Tilbagekomst
og dette Konge-Breves Publication faae/ at denne deres GUd blev dem
borttagen , og de ikke kunde raade over andres Gods eller stede sig af
andres Sveed/ faa meget dennem lystede, foraarsagede det den sterste
Forbittrelse blank de Catholffe Prcrster/ og faae man da, hos en stor
Deel/ hvor oprigtig den Eed havde met, som de tilforn havde aflagt
paa Kirke - Ordinance«. Nogle nedlagde deres Prcrste - Embede, faa
der i 2 eller 3 Aar ingen Guds-Tieneste blev holden i deres Kirker, andre
vidste at forestille Forceldrene disse Forandringer faa farlige og skadelige
at de ey vilde tilstede deres Born, som ellers havde lcertneget/ at vies til
Prcrster. De/ fom kom til Embedet/ vare enten de fattigste/ eller Bi
spen maatte tage til Prcrster dem hand ikkun kunde faae, og de vare kom
men faa viit, at de kunde læfe i en Bog, ja hand faae sig tvungen til f ar
tage Bonder til Prcrster, og fordi der var faa stor en Mangel paa stige
Ler vilde give Gud Meen, og fremfore Guds Ord uden Menniffe Bud,
maatte enPrcrst besorge 3 a 4 Menigheder; en Deel af Almuen vilde
ikke heller besoge Guds-Tienesten hos dem, som de meenteatvcrrebefcrnget med en ny Lcrrdom, og saaledes gik det mestendeels faa lcrnge Hr.
Giss r Einersen levede/ ligeledes i hans Eftermands Tud, indtil de gamle
Prcrster vare uddode.

Hos alt dette lod Hr. Gisser Einersen ikke Modet falde / men
giorde sin mueligste Fliid/ at faae Perfoner i Tide præparerede f der
kunde vcrre tienlige i Guds Kirke og Menighed. Til Bevris herpå«
land folgende Brev tiene, hvilket hand med et fattigt ungt Menniffe
sendte til Abbeden paa Tyckebai Kloster Hr. Sigurd, der moxen var den
eneste, som de, der vilde studere, kunde tage deres Tilflugt til:

Mitto vobis hunc pauperem puerum, ut pro gloria Dei fluatis
eum unum aut alterum annum in domibus veftris manere &aliqvid
boni difcere, ita ut deinceps idoneus fieri poffit Ecclefiæ Dei fervire.
Pro his indeficientia praemia ab eo percepturi, qvi nullius oblivifcitur
benefaéti. Sic teftatur dicens : Uni ex minimis meis qvi dederit po
culum aqvæ frigidæ &c. Oremus pro in vicem, ut falvemur.
§. 14»
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Imidlertid saae Kongen meget visselig forud,at Pmsternes Ind«
komme meget vilde formindskes ved det at de Papistiske Messer re. dleve
afffaffede, og at det vilde fattes dem, paa den fornodne Underholdning,
hvorfor hand var betankt paa anden Maade, at forskaffe dem lovlige
Indkomster. Herr Gisser Einersens Forestilling, som hand giorde i
Prcesternes Navn, blev derfor allernaadigst refle&eret paa, at der
ffulde tages Tiende af Kirkens Part til de Prasters Ophold, der ikke
havde det, de kunde leve af, derhos blev Bonderne anbefalet, ligesom det
tilforn havde varet sadvanligt, at yde til Prasterne Hoetold og for
Zordfard,. endelig blev Prasterne lovet, at Leens « Manden ey ffulde
have Magt, at paalegge dem nogen Tynge eller Udgift uden det af Kon
gen blev tilkiendegivet.
Dette er Hoved Jndholden af felgende
Konge-Brev:
Vi Ohrissian med Guds Naade &c. Gi^re alle vitterligt,
at meenige Sogne-Prasser udi Skalholts Stigr paa vort
Land Island hafve nu ladet give os tilkiende dennenr belan
gende, att efterdi Messer og Vigilier, og andre saadan ugude
lige Ceremoniet: og Misbrug, fôm hertü disverre baver varet
brugt, der paa Landet stulle nu blive, føm tilbørlig er aflagde,
da vil deres Rente og Underholdninge dermed blive formlndstet og for ringe fore at opholde dennem og deres Hustruer og
25ørn med. Da paa det at Sogne-praste og de Guds Ords
perfoner og Dennere, lom ssulle pradike og lare den fattige
simpel og uforstandige Almuge Guds hellrge Ord og deres
Siels Salighed mueliigevel have og fange deres nddt^rftige
Opholdinge ogdermedDLdenicke stal blrveBr^st förSognePraster for den Ophold styld: Da stal vor Lens Mand der
paa Landet med Os Elskelig Hr. Gitzer Einerstn vor Super
intendent udi Skaraldt r^tigt have Fuldmagt og Befaling,
at forfare famme Sogne « prasters Rente og Opholdmng^ og
hvrlke Sogne praste da sindes, fom Lcke have Rente nok, ar
kunde nMorftrg holde sig af, da stulle de rage jaa megen Rente
Mm 3
uf
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af ALrckemespartas Tiender , hvorAirckeme ere saa bygde,
ak de deticke selv behov have, og legge simime Wirkens part til
Sogne - præsternes Underholdmnge.
Dislige ville vt, at
Kanderne ogAllmnen derover altSkarholtGtigk ffulle hereprer lom tilforn ^give deres Sogne - prcester deres Hoetolde
og Jordfcrrd ,(
*)
efter som de af gammel Tud giort have.
Icke ville vi heller, at Sogne-prasterne der over alt Skarholk
Stigt ffnlle bejvcrrges med nogen Trnnge eller Udgift af vores
Lensmand, uden de vore aabne Breve derom fangendes vorde.
Givet paa vort Slott København Søndagen nast for vor
Frue Dag Præfentationis Aar, MDXLII.

Under Vort Signet
Chriftian.

§. iS»
(•) Ved Hoe-Told forstaaes en vis Afgift ever Tiende/ som enhver Boefiddende i Landet,
der havde nsgetHse at indhoste, aarlig havde at yde til Praesterne, hvorom jeg vil anfore nogle derom
giorde Anordninger.

I een af Retter-Boderne Heeder det : Hoe > Told stal paa det seeneste ydes til den sidste Ma
ri« Messe, men den, som ey vil kr«ve eller modtage samme, stal ey have nogen Hoe - Told det Aar.
Man ffal yde et ved Loven anbefalet Reeb med Hoe (Mññlbands Klifiñk er saaledeS at fvrstaae, at
ved Loven var fastsat, hvor langt det Reeb maatteveere,hvori Hort skulde bindes,naar det blev hengt paa
Hestene, der ffulde b«re det) som man giver Lammene, eller te Wetter Hoe (det er 160 Pund) naar man
vil yde det efter Wetter (eller i Punde-Tall.) Den som ey vil brtale,ffal give 3 Øre (i.-.rMark 8 S killingi Straf.

Anno 1510. den 5 Maji blev af Biskop Stephan, 6Pr«strrog 6 Lavrettes Mtvnd bcfluttet,
det skulde t fremtiden saaledes uforanderlig holdes, at alle de, som have Boe og nogen Grars Avling
stalle yde saa meget Hoe, som behoves til et Lams Foder, eller og betale fuld Penges Vverd derfor til den,
som det tilkommer, eller hans lovlige Ombnds-Mand. De, som ey vilde betale denne Told, betale
30re(2Mark 8 Skilling) og desuden deres Hor-Told.
Hvad Jordsands Penge angaaer, der bleve betalte til Praesterne for at synge over Liig og at
kaste Jord paa dem, saa heder det derom ide 2Biffopers Thorlack Runolfsens og Ketrl Thorstensens
Christen Rett C. 2.1 kirkiugarde fkal kaupa Leg vnder Mann XII. Alnum, nema Barn fie tanlauñ,
had fkal kaupa halfuodyrra. Preftur fkal hafa VI. Alner fyrer Lykfaung. i. e. Foret Gravsted paa
Kirke-Gaarden ffal man betale 12 Alen (d. e. en halv Rixdaler) men naar et Barn endnu ikke har Teen
der, stal manikkun betale halvdelen derfor: Prersten stal have 6 Alen (eller 24 Skilling) for at synge
over et Liig.
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§- 15Jeg har tilforn anført/ at Herr Gisser Einersen i Aaret 1541. ud
gav en Theologiff Betænkning, at Præsternes Giftermaal var arundek
udi Guds Ord; Paa Let nu Prcesterne og ved udvortes Fordeele
maattebevcegestil, heller at begive sig udi et ChristeligtEgteffub/ end
ved et u ordentligt og syndigt Levnet i deres Cælibatu vcere andre til Anstod, faa forundte Hans Maj'stcrt Allernaadigst, at naar Pursier gif
tede sig / deres Hustruer oa crgte Born ffulde gaae i Arv ester dennem.
Originalen af dette Konge Brev findes ffreven paa Pergament og Kon
gens Seigl derunder hengende i St;fts-Klsten paa Skalholt, hvoraf her
en accurat Udfftift meddeles:
Wi Christian» metí Gudts Naade Danmarck Norgis
wendis og Gottis Ronningh Herttugh r Slesaigh Holstnu
Gtormarnn ochDyttmerschen Grestue vdi Oldennborgh och
Delmennhorsth Giøre alle witterllgtk att wi affwor synderligh Gunsth och NaaderAaa och paa thct att prestemendenne
paa wortt Landt Isselandt schalle Hastae thes (tørre Orsagh till
att gistne thennom vdi ett gott erllgtt och christeligrrLestut
och huer heereffrer hastue fynn egenn egtte Hustrue och icke føre
saadantt lØsth SkiØrlestnitt som Heer till (thes werre) steedt er,
hastae vndt och tilladett och na metí thette wortt obne Brest
vnde och tilladhe Att hurlcke ast samme prestemenndt eller an
der geystlige personer ther paa Landett tom gisste segh adi ett
gott erligtt ecceschaff och tager sech en egtte Hustrue: tha mae
och schulle same theris egtthe Hustruer och beggis theris rette
egtte Børnn Som the estter thennom ladendis worder estter
samme preftemenndts Dødt were theris rette Arstumge att
arffue estter thennom allt theris rette estterladendis Godtzs
och Atff rørendis och vrØrendis Godtzs som thennom sielf
mett rette tlllhører liigesonr andre egtte Hustruer oc Børn ther
paa Landet: Dogh saa att forn prestemenndt schulle were
pligtige till at predicke och lere theris Sogne-Folck Gudts
Hellige Ordt och Euangelium reentt och klartt och giøre then
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nom tilbørlige Tienneste Vdi Rirckenn ochvdenn bode mett
Sacramentternes Vdtdielinge od> anden Rettighedt effter
Guddommelige Iudstttuinge ochBefalninge och raUeMaade
sticke thenuom effter wor Ordinanndts ft»m wij om Religioneñ
och andenn Rirckernnis Ordninngh mett wortt Elstl. Rugens
Raadt och effter andre lerde Menndts Raadt och Sambtycke
haffne offner alltt wortt Riige Danmarck og Norge ladett vdgaae. Thij fordrede wij alle ehuo the helsth ere eller were kunde
Serdelis wore Fogetther Embitzmeñdt oc alle añdre fornevnte
prestemenndt theris Hustruer och Børun Heer emodt effrer lom
forschreffuitt staar paa samme theres egtte Hustruer som the i
saa Maade till Egtt tagendes worder; etter samme theris
egtte Hustruer og BØrnn paa samme Arff effter fom forschreff
uitt staar att hindre, hindre ladhe: eller i nogen Maade Forfanngh att giøre vnder wortt Hyllesth och Naade. Giffuitt
paa wortt Zlott Lolenghussz Fredagen« nesth effter Sønda
gen« Ocuii Aar rc. mdxlv.
Vnder Vortt Signett
Chriilian,
Rltor OtteStyssen
HØvritsnrandt paa Iflandt.

Da denne Befalning indkom til Island meente Herr Gisser Einersen, den vilde foraarsage des storre Agtsomhed hos hans underha
vende Prcrfter, naar hand selv foregik dem med sit Exempel, derfor be
gav hand sig i Aaret i545.i Hosten udi Egteffab. Hand havde vel for«
end hand izzy. begav sig til Dannemark for at indvies til Biskop trolo
vet sig med Hr. Odder Gottstalksens Softer, men hun havde i hans
Fraværelse ladet sig besvangre af en Prcrftemand og fodde efter hans
Tilbagekomft z levende Born, dis uagtet havdehandiSindk/ at crgte
hende/ men hendes egen Broder forbenevnte Hr. Odder Gottss. gav li
geledes ved denne Leylighed tilkiende, hvor meget Kirkens og Guds Me
nig heds Sag laae ham paa Hjerte, thi hand sraraadde ham dette ForÄt
alvorlig/ og foreftillede ham den Forargelse, som derved vilde foraarsages, dertil kom et vrangvilligt Sind, som dette besovedeMenmsseudvilfte
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vriste, hvorved Bispen lod sig bevæge, at ftafalde sit Forehavende/ og at
vende fltiHierte til en anden, nemlig Catharine Hannes Daatter, LavMand Eagert Hannesens Soster. Derved bleve mange saavel gamle
som unge Prcrster bevægede, at gifte sig z hvilket de nusaa meget heller
giorde/da de kunde faae Deel udi den forommeldte Kongelig Benaading
for deres Hustruer og Born, og tillige derved sparede de Boder de til
forn maatte give til Bispen, nemlig 8 til 12 Rdlr. for hvert Barn de av
lede med deres Concubina.

§. 16.
I dette 1545de Aar lod Bistop Gisser Einersen en Dom få
over nogle Mcend, der for den Forandrings styld, som var foregaaet i
Religionen, unddroge sig fra, at betale den scrdvanlige Bispe Tiende til
ham, og blev saaledes befluttet,at efterdi Gud havde befaletExod.XXV.’
Levit. XXVII. Num. XVIII. at Tiende ffulde ydes, Christen Balcken
igientog det samme, hverken iTim.lil. eller Hr. 1. naar Paulus taler
om det Apostoliffe Embede, noget blev funden om Firminger eller Krismavigftur, eller andre Ting/ hvilke Hr. Gisser ey efter gammel Scedvane havde vildet holde ved lige/ Bispen desuden var dertil bestikket af
Kongen og af alle saavel Leege som Lcrrde Mcend paa Oxeraae Thing
antagen at vcere Prcesternes Formand, det da med rette tilkom Hr. Gis
ser at oppebcrre disse Tiender. Denne Dom er fåt den ute Januarii
1545. Som hand bar Omsorg for at holde Bispe Stolens Indkomme
ved lige, saa forglemte hand ikke andre Ting af hoyere Vigtighed, som
scrrdeles angik hans Embede. Hand saae nemlig med Grcemmelfe,
hvor langsom det fremgik med Reformationen, og hvor megen Hinder
derved blev lagt, at Praesterne selv ey havde den fornodne Kundstab, og
af Mangel derpaa fremforte deels vildfarende Lcrrdomme deels unyt
tige Ting, som man endnu har nogle af saadanne Prædikener fulde af
Legender, om Pavens og Bispernes Magt over Sielene, hvad Dage
man ffulde faste paa, og hvor fortienendes denne Gierning var, og s. v.
det som derhos meest maatte gaae ham til Hierte, var, at ingen tienlige
Boger bleve fundne i det Jslandste Sprog, som hand kunde recommendere dem at bruge, foruden det Ny Testamente, fom allerede 1540.
i deres Moders Maal var bleven bekiendt iblant dem, derfor lod hand
Nn
sig
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sig det vcrre angelegen, at faae denne Steen veltet af Veyen, hand over«
talte til den Ende An. 1545- den gudfrygtige Hr. Odder Gottstalksen
paa Althinget, at hand ffulde reyfe til Dannemark for at lade Antonii
Corvini (*
)
Postill trykke, som hand havde oversatt paa Islandff.
Man maa flutte af den Fortale, som Odder Gottff. siden satte for
denne Bog, at Biffoppen har opmuntret Prcesterne, at giere etTilffud, paa det dette saa nod vendige Verk kunde befodres tilTrykken, nren
der vare ikke mange, som vilde lade sig overtale dertil. Det beretter
hand selv i Fortalen til denne Bog med folgende Ord:
" Arcere Brødre : Jeg havde gierne Eder til Beste ladet
"siere aanderigeBøgertrykke- nemlig Udleggelser over Øøm
" dags Epistler og Evangelier de Sanétis Aaret omkring, havde
"jeg ikkun havtForraad paa penge, men efterdi forleeden Aar
" ikkun vare meget faae afEder Lurere, der vilde give noget der"til, (at dette Arbeide kunde komme for Lystt) faa var det mig
" allene umueligt/ at tage saa mange penge til Laans, der vilde
"udfodres til at vekoste fligt etArberde.
Herr Odder Gottffalksen reyfte da ud af Landet og begav sig tik
Rostock, hvor hand lod bemeldte Postill trykke under denne Titul:

Poftilla
Stuttar Vrfkyringar heirra Gudsfpialla, fem
a ellum Sunnudegum Kring vm Arit
predikut verda. Samanfettur fyre Fatæka
Soknar Prefta oc hubuendur af virdiligum
Manne D. Antonio Comino.
Enn a Norrænu vtlagdar af mier Odde
Gotsfkalksfyne
Prentadar i Raudftock af Ludowick Dietz
M. D.XLVI. 8.

i. e.

(•) Om demie berømmelige Theologo, der t sin Til'd blev brugt at reformere i adMige
kande, og endelig inaatte udstaae haarde Forfølgelser af interimißente, ber bragte Harn t et Haardt
Fcengsel/som varede i z Aar, fortjener Hamelmanni Opp p. 922. fqq. at efterlceses, der ncrvneham
Virum Incomparabilem, Udi Hr. V0N Skelens Philoe. Epiftdica p. 28. fq. anføres dette 0g titlige
Nico-

om Reformationen i Island.

28?

i. e.
Postilla. Korte Udleggelser over Evangelia, over hvilke paa
alle Sondage Aaret omkring vorder pmdiket. Sammensatt for fat
tige Praester og Huus-Bonder af den vcrrdige D. Antonio Corvino.
Men paaNorff Sprog udlagt af mig
Odder Gottffalksen.
Denne Bog bestaaer af 2 Deele, hvoraf den ferste gaaer tit
Paaffe og har 115 Folia, og den anden indbefatter i6i. Blade og gaaer
til 24 Sondag efter Trinitatis.
Udi Fortalen giver Hr. Odder Gottff. sit redelige Oyemcrrke til
gende/ at hand ved dette Arbeyde ikke fegte sin egen Roes,men allene, at
vcrre dem til Nytte, der ffulde prcrdike for andre, men selv ikke havde den
Kundffab i den Hell. Skrift, at de kunde samlnensette en Sermon, da de
nu havde Leylighed enten at tage Materien til deres Prædikener af
denne Bog, eller i det mindste kunde foråse deres Tilhorere disse Præ
dikener. Denne Fortale er ffreven i Rostock in Vigilia Nativitatis
Chrifti 1546.

Til Slutningen af Bogen findes en Epilogas, hvori Praesterne
paamindes, hver Sondag at foråse deres Tilhorere, saa snart Praedifen Mr fluitet, Lutheri Catechismum, derhos visses og, hvor nodvendigt det er for en årer, at hand selv veed og viser den sande Vey til Li
vet, og fom et Lys i Verden foregaaer sine Tilhorere med et got Exempel.

At jeg giver saa udforlig en Efterretning om denne Bog vil saa
meget mindre vcere ubehageligt, da den nu er bleven saa rar, at meget
faae Exemplarer vil findes deraf. Den blev den 16de April udi om
meldte 1546de Arr fcrrdig fra Trykken, og kom Hr. Odder Gottff. strax
med samme ind iIsland, hvorpaa Hr. Gisser Einerfen af al Magt drev
Nn 2
derpaa,
Nicolai Galli Brev kil Ioach. Westphalen. hvorndi band tilkiendegiverham Corvini Dsd, som indfaldt
i Slant 1553. og kaldes Hand der piu» Confeííbr Chrifti. Saa findes og adskilligt merkvardigt om hans
Forretninger og Aarvaagcnhed i Seckendorfs Hiftor. Luther. ed. Frick, p. 2340. fq 2241.1712.
M. I. A. Skrudbergs Reformation der Stadt Hannover p. 194. fq. og D. Langemacks Hiftotia Catech.
e. ll. p.468. fqq. Hr. Daniel Eberhard Baring har 1749.8. udgivet hans Levnets Beskrivelse.
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derpå«, at Prasterne ffulde detiene sig deraf. Jeg vil her indfsre et
par Breve, hvilke hand har ffreven i denne Sag, og som jeg har funden i
hans forommeldte Oopie-Bog.
Det forste er ffreven til Officiales L Skalholts Stift og af fol
gende Indhold : ” Jeg hilser Eder Sir N. N. Skalholts DomI^ir"kes Officialis med Guds og min Hilstn/ og giver Eder til"kiende, at Glid haver gwet god Lycke tu det ZErende, fom
"den arlige Mand Odder Gottffalkfen havde/ da Hand reiste
" ud af Landet, og i forige Sommer blev talt om, da prasterne
"vare forsamlede, faa at hand haver bragt med sig tilbage en
" trykt postill fuper Dominicalia Evangelia per an num, prentet med
"klar og god Stiil, hvrlken Bog snart alle praster icke maae
"undvære/ somicke have andrestickellgeognstrasseligeSermo"nev at fremfare. Thi da GUd nn haver givet os faadan Hielp
"ogStyrcke, at fremfare og pradike hans Guddommelige
"Ord/ bøt: det paa ingen Maade fra nu aflängere taales, at
" man ville tie dermed, og dette Guds Ord rcke skulle have
"Fremgang, jaa meget der staaertrl prasterne/ at de ved Guds
" Krafft og fornefnte Bogs Hielp føge at befordre det ; Derfor
"beder jeg Eder/ at I paa præsternes vegne i Eders Ombud
" ere betankt paa, paa forestaaende praste Mode atkiøbe nogle
" af disse Bøger, hvilcke de silden Lgien kand betale til Eder, thi
"jeg troer de faaes for billtgpriiS/ naar man vilhielpetih ae
"Odder faaer den Gield betalt/ jomhand paa nv har maatt
” giøre / at denne Bog kunde komme L Trycken. I viide felv/ at
"der ligger stor Magt paa, at vi ey forsømme noget af det vi
"bør grøre, saa vi icke maae staae til Ansvar derfor/ at noget
"ved vores Efterladenhed forsømmes/ der kand vare den AU"mcegtige GUd tll Lov og 2Lre/ og os felv og vores Ievn"Lhrisine til en nyttig Underviisnmg og avig Salighed.
" Bene Vale in Chrifto JEfu. skrevet i Skalholt naste Fredag
" effrer Lhristi Himmelfart Anno 1546. fub meo Secreto.
Det
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Det synes, nt dette Brev ikke har giort den forventede Virkning/
og at faae have varet villige til at kiobe denne Bog/ derfor lod Bispen
G. E. i efterfelgende Aar denne Paamindelse circúlete blant Prasierne
i sit Stift:
" Effkerdi alle prasier, fom ickun har Villie dertil , kunde
"faaeden meget nødvendige postillas den årlige Mand Odder
"Gottst.for billig Prus nemlig for zo Fiste (4 Marck Danste)
" som derfor betales i Hafnefiord : Gaa byder og befaler jeg alle
"praester, fom icke tilforn have denne Bog, at de uden Ophold
"og med det allerførste ansiaste sig denne Bog tilliige med det
"NyTestamente, og holde enTale paa hverGMdag ogH^y"tids Dag fom den derudi findes, og tilluge oplast den lille Oa'techismum i Modersmaal (Texta frædanna i Modurmale) nred
"vildere fom dertil h-rer, paa det Guds Hiord ey maae favne
"den Tilsyn ogF^de, fom den har meest behov og den tranger
" til. Ellers vil HErren krave de Mennesiers Srale af vor
"Haand, hvilcke ved vores Estterladenhed og Forsømmelse
" forglemmes, hvis vi icke suge og vnfe dem Veyen til Salighed
" af Guds Ord, naar vi kand have Leylighed dertll. Men jeg
"forbyder prasierne, at fremfare estter den gamle Vane saa" danne uforstandige Taler, som striide mod Guds Ord, og de
" tilforn omtalte BMer. De Wre bedre, at de tie stille indtil de
” fyívoc Ænfføffcf fig
unberfføae stA lá/ñt giøtrc
” mob / strafremt de ellers ville nyde got af de prastelige Privile" sier. Skulle nogle findes, fom ey ville vare denne min Befal" rung lydige, faa kand de vist vente sig, at de derfor stal vorde
” tiltalte. Jeg har bedre Forhaabning om de gode prasier, at
" de bevirfe sig lydige i flrrge Ting, fom ere af faa vigtig enBety" denhed, at det fornernlig maae ramme GUd til Lov og prus
" og dem og deres Ievn Christen til avrg Salighed. Skrevet
"SkalhOlt Feria Qvintain Cæna Domini 1547.

Saa ffrev hand og i samme pyemarke til em og anden Prasi
fardeles, som til een ved Navn Tbordcr Paulssen , hvilken hand paaNn 3
mm-
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minder, at prcedike for sin Menighed af denne Postill, ogffuldedetend
virre saa, at noget i denne Bog vilde forekomme ham anderledes, end
hand tilforn havde meent, og havt Indsigt i een og anden Sag, faa
ffulde hand dog med Tiiden, naar hand brugte den, finde det alt ander
ledes, thi GUd, siger hand, giver ikke sin Viisdom til lade og forsommelige Menmffer, men til dem som bede ham derom. Salig er den, som
over sig i Guds Ord,sig og andre til Forbedring,og bringer derved Siele
til GUd, verginge i denne Verdens Taage og Morkhed, hand stal faae
Frelserens Ord at hore: Du troe Tiener, gak ind i din HErres Glcrde.

Det samme igientager hand og tit en officialis £r. ©nom, og
slutter Brevet saaledes: Magis in hoc gaudendum, qvamretrogrediendum nobis eft, quod digni habiti fumus pro nomine JEfu contu
meliam pati. Qvia vero Simeon dixit, Chriftus poiitus eft in fignum
cui contradicetur, attamen certi fumus, quod hanc fuam ipfius caufam
fc. prædicationem Evangelii velit per nos miferos fervos fuos defen
dere & promovere. Dominus confervet nos ad fui nominis gloriam.
Saa aarvaagen, som Herr Gisser Einersen var, at faae Hr.
Odder Gottff. Bog i alles Hcrnder, saa megen Umage gjorde hand sig
og, at faae Hr. Odder G. overtalt, at hand selv vilde lade sig bruge som
et Redffab, offentlig at forkynde Guds Ord. Doét. Peder Palladius
havde forsogt, at bevcrge ham dertil, at hand maatte lade sig vietil
Prcrst, men forgieves. Nu gjorde og Hr. Gisser Einersen et Forsog og
ffrev derfor 1546. folgende Ord til ham:
Meffis qvidem multa, operarii pauci. Dominus DEus dignétur
nobis in fuam meífern operarios mittere, & tu ipfe, mi Otto, nullum
potes DEo majus obfeqvium præftare, qvam fandum Evangelium
pufillo Chrifti gregi ore proprio annunciare, iicut hoc ipfum tuis
fcriptis & maximo labore profeifus es. Qvia DEus ab eo plus reqviret, cui multum donavit. Ipfe te confervet ad gloriam fui nominis &
Ecclefiæ ædificationem Amen.
Dog hand udrettede lige saa lidet hos Hr. Odder G. thi saa gierne
som hand tiente sit Fcrdrene-Land med at oversette gudelige Boger, der
kunde
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kunde Virre hans Lands * Mænd til Opbyggelse, faa liden Tilboyelighed
havde hand at være iblant Præsternes Tall, men Hand udvaldte heller
en verdslig Betiening og modtog 1554. en Lavmands Tieneste, hvilken
hand med Retstndighed forestod indtil 1557. da hand paa en ynkelig
Maade kom af Dage. Hand var nemlig forpligtet som Lav - Mand
aarlig at reyse tilAlthinget, og ligeledes til Kongens Gaard Bcstested,
for der at levere den Afgift, hand havde at svare af Reinestæd Kloster.
Hand havde ikke allene z Aar tilforn spaaet stg, at hand ikke ffulde doe en
naturlig Dod, men og paa denne sidste Reyse, da hand paaReykholk
fuldte et Liig til Grave, sagt til dem, som vare omkring hannem : Hier
fitted hier fønn fem feigaftur er af ydur. Her secrJdm, som stal
lededen kortesteTild blant Eder. Dn synes og, at hand noget
har frygtet sig for, at gaae den ellers sædvanlige Vey, thi hand opholdt
tgi 14 Dage efter got Veyr, for at gaae en anden Vey til Soes, men
da Vinden ikke vilde foye sig, reyste hand Land-Veyen. Hand maatte
der over en Aae kaldet Laxaae, da hand horde Vandets Brusen i samme,
ffal hand have befalet sine Tienere, at riide ffarpt til, og derhos have
sagt : Timen er kommen, men ikke Manden. Da hand var kom
men i Aaen, styrtede Hesten og Hr.Odder Gottff. af den, hand kom
vel med Rod op paa en liden tor Piæc i Aaen, men den Kappe hand
havde paa, foldede sig omkring hans Hoved, og fangede saa megen
Vind, at hand paa ny blev udreven i 2(aen. Hans Folk naaede ham
dog endelig, og bragte ham levende i Land, men det varede ikke længe
forend hand opgav sin Aand, hvorpaa hand efter sin egen Begiering
blev flyttet til Skalholt og der begraven hos sin i Live kiere Vm Hr. Gist
str Einersen. At jeg endnu tilfoyer noget lidet om Hr. Odder Goktff.
saa var hand hoy og vel voxen, faae got ud, og var ellers i Anseelse saa vel
inden som udenlands. I sit Arbeyde var hand utrættelig, og havde be
standig noget at ffrîve og oversette. Hand havde Lyst trl Guds Ord,
som hans Forretr inger, Reyser, og Bekostninger,tillige med hans efter
ladte Ski ister udviife. Af hans Skrifter ere mange aldrig kommen for
Lyset; foruden det ved hans Omsorg ederede Ny Testament og Cor
vini
har hand og 1545. oversatt D. Joh. Bugenhagens Christi
Lidelses og Opstandelses Historie, som siden er trykti Kiobenhavn hos
Hans
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Hans Wmgaard 1^58» 4. med D. Petri kàdii Fortale, saa har Hand
og leveret en Oversettelse af Jufti Jonæ Latinffe Forklaring og Prædike
ner over Catechismum der 1562.4. er trykt i Island. Jeg flutter og,
at hand har oversatt den lille Catechismum, thi Hr. Gifler Eimrsen
paaminder Præsterne, at de ffulde anskaffe sig den af Hr. Odder Gottffalkfen medbragte Catechismum, og flittig lcrse dm for deres Tilhorere. Jeg har agtet det billigt, at giere denne Digrefllon om Hr. Odder
Gottffalksen, paa det denne brave Mands Ihukommelse her nogenledes
kunde conferveri, der ber ansees som een af de ferste Reformatoribus i
Island. (*
)
§. 17.
Endffient Hr. Biffer Einersen af yderste Evne fegte udi sit
Stift at fremfere den reene og saliggiorende Lårdom, og ey lod det fat
tes paa sin Side, at vidne mod de Vildfarelser, fom Pavens Tilhcrngere havde leedet Folket udi, saa maatte hand dogerfare, det sandt at
vcrre, fom c. S. Curio in Pasqvillo Ecftatico p. 48. siger : Non potuit
commodius unqvam fides oppugnari, qvam fuperftitione veræ reli
gionis titulo palliata, thi hvor meget hand ffrev, hvor inderlig hand end
formanede, saa blev dog den storste Deel fremturendes i sin Overtroe
og Blindhed.

De Bonner og Sange, hvilke de tilforn havde lcrrt, vilde de ikke
aflegge, men da de efter det sædvanlige præjudicium Antiqvitatis &
Auéloritatis meente, at deres Forfcedre ikke heller havde vcrret Daarer,
og Blinde, agtede de dem som Fsrforere, der vilde viise dem en anden
og bedre Vey. Jeg vil her anføre nogle Prover af de Bonner ogPsalmer, hvilke de brugte, og deels indtil denne Tiid ere bleven conferve
ret
(') Herr Odd. Gottss. Exempel kand sa tiene til Beviir, af den Regel ikke bsr agtes for al
mindelig : Nimmer nimmt ein gut End wo Politici die Religion curiren wollen, ssm Hand og fortiener et
Sted iblantde gudfrygtige Juristers Tall, om hvilke Joh. Philipp Schmidius har skreven en smuk Cata
logo 111 in Schediasmate Hiftorico Litterario de pietate ôr fcriptis theologicis ICtorum Rostock 1730. og
som hand p. 8. opregner en god Deel af dem, der har skreven ;i samme Materie, saa fertiener denuem at
tilfoyes Gottl. Frid. Giide de I ¿torum Meritis in S. Scripturam Lipf. 1729. 4. N. Henr. Engebr.
Schwat de Pietate & Meritis I ¿torum in Ecclefiam Lipf. 1730. Traugott Immanuel. Jerichoviani
Epiftola de Iótis Theologis. Lipf. 1721, 4. Carmen deOrthodoxia Iétorum, Rostock 1729.
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rede i nogle af de Gamles Hukommelse, deels ere extraherede af nogle
Pergaments Blade jeg har funden.

Naar de om Morgenen opstobe og lagde sig om Aftenen, var de
res sirdvanlige Suk denne:

Signe mig Mærenn millda Moder Drottens mijns i. e. dm Milde
Zomftue (Maria) min Herres Moder velsigne mig. '
Ved deres Arbeydes Begyndelse var .denne Bon brugelig:
Fridr og Nád Almåttigz ogEilijfs Guds ófkijranlegheit Heilags
Anda, Hiålp oc Trauft Himnarikis Drottningar Marie, Bæn allra Heilagra ftyrke og ftijre til alls Gods allt vort Råd nu pc ad eilifu. i, e.
Den Almcrgtige og Evige GUds Fred og Naade, dm Hellig
Aands u-udsigelige Fylde. Himmeriges Dronnings Marice Hielp og
Trost, alle Helgenes Ben, styrke og styre alt vort Raad til alt got nu og
til evig Tud.

Ellers var og denne Bon brugelig:

Fridr Guds Fødrs, NådocMyfkunfeme Guds Sonar, Huggun
oc Milldi Heilags Anda, Hialp oc Trauft Modr myfkunfemennar oc
allra Guds heilagra Manna Maria og IX. Eingla Chora fie yfir off nu oc
ad eilifu Amen.
i.e. GUd Faders Fred, GUds Sons Naade og Miffundhed,
den Hellig Aands Trost og Kierlighed, Miffundheds Moders og alle
Guds Helliges Marice og de nie Engle Chor deres Hielp og Trost vcere
over os nu og til evrg Tiid Amen.
Saa sang de og ofte efterfolgende Vers:
Fagr er faungr i Himna høli

Hå heilager Einglar fijngia
Oo

SkiWlfa

ago__________ L. H. Forste MandlmF________
SkiMlfa mun oc Vertflldinn tfll
Nær Dóm-Kluckurnar klíngia»
Jungfru Maria rióduft Ros
Hlífi oc fkyli oíT
fra ollu

Meine oc Grande,
L e. Den Sang i Himmelens Pallads er deylig / All Verden
mase ffielve, naar Klokkerne tilDommen klinge. Jomfrue Maria dm
rüdeste Rost/hielpe og devare os fra al Meen og Skade.

Ligeledes:
PetrocPWl tøRomi
Hiálpi mer á dómi
Og fo hin millda mær
Sem marga Bæn hiåGudi fær.
te. Peder og Paul i Rom hielpe mig yaa Domme-Dagm/ fas
Og den milde Jomfrus som ofte hos GUd -liver bsnhsrt.
Jeg forbigaser en anden viitloftig Pfalme af en Prcest Isn Povelftn, Jsmftue Maria ti! Mre forfattet/ der er en Blanding af Latin
og Jslandff/ fta det derhos maatte gaae den eenfoldige Almue/ der sang
samme, som Nonnen/ naar hun lceste den Latinste Psalter. Hun
Nes deri Maria confolata, Regina Cæli, San&a Mater Eli, Flos florum,
vas morum, hortus aromatum, dulcis charismatum, dulcorans eßfe&um deledtans deledtum &c. hyg nok herom.

Lige saa lidet vilde de lade den Afguds - Dyrkelse fare / fom blev
dreven med Korsets Tilbedelse/ og de Afhedes Relikvier.

En af de gamle Catholste Bistoper paa Skalholt T-orkaker
ThorhaWn/ som blevBzstop derpaa.Stedet 1178.0gdederis. (*)

var
(•) Jblant de curíente ost nyttige Efterretninger,som udi Darsse Magazins r;de Heste fore
komme, eros adssilligt mrrkpñrdigtvm denne Bissop Thorlak Thochalssen mifart p. 8. t^. , bog viljes
af
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var fsr lang Tud siden bleven agtet fom en Helgen/ og detSkmn hvori
hans Reiiqviti: vare forvarede/ blev med stor Andagt/ eller rettere med
Oo 2
en
af hans Levvels Historie, som manhaveriMx-t. i det Islandske Sprog, og andre Samlingertilftyect
og andet. I Aaret nzz. blev Hr. Thorlak Thsrhallssen fod paaHlidsrendeiFliotshlijd, som ligger i
Skalholts Stift paa JSland; I sin Barndom havde hand vel Re synderlig Nemme, men var desmere
flittig, hvorved band vandt errfærdeles Kierlighed af sin Læremester EyolfSæmundssen, der var Præst
paa Odde og i sin Tiid brkiendtforLærdomog Forstand. Da hand af Biskop Magnus var viet til Di#iconus, sz af Biskop Biorn til Præst,gik hand til Paris,hvor hand studerede lange, oq derfra til Lincoln i
Engeland; Ester6 Aars Forlob ssgte Hand igien tilbage til sit Fàrne-8and,vgsik nogle Aar derefter t
Sinde at gifte sig nied en Enke, men hand blev, som der fortælles, udl e« Dwm fraraad, at trade i Egtestand, hvorfor hand forandrede fint Tanker, og siden bestandig levede i cenlig Stand. En Prasii
Kirkebæ Biaruhiedin tog ham siden til sig,og forblev hand hos ham i et meget sortroeligtVenffab i 6 Aar;
Da en Mand Thorkel Geyrasc« stiftede et Kloster i Tyckebæ, blev hand efter Stifterens Forlangende, i
famnic Kloster Kannick, strap derefter n6g. Prior, og 1172, af Distop Klængr indviet til Abbed samme
steds. Der satte hand sig «Lerede i den Credit, at hand maatte være en hellig Mand, og troede man, at
det Band, som hand vrede, var kraftig til at hielpe Mennister og Fæ i allehaande Sygdomme, hvorfor
og dette Vand siden, da hand var bleven Bistop, blev forsendt igiennem heele Island som en herlig Lege
dorn. Z Aaret 1174. blev hand af Bissop Klængr, som da var bleven gammel, efter Erke - Bispens
Eysteins i Tronhiem hans Tilladelse, udvaldt til hans Sneceflôr, tog 1175. mod Bispe-Stolen, kom
^77. tilNorge og blev viet til Bistop n?8. 3 Dage ester Petri og Pauli Messe. Autor af hans Levnets
Beskrivelse giver ham folgende Character: Hand paammdede dem, som vare omkring ham, og forte
et ordentligt Levnet ; De Praester, som giorde deres Embede, ristede hand Hoyt,og efterlod ikke at formane
og straffe dem, som vandrede u-ordemlig, som hand oq gav agt paa sig selv, at hand kunde vaere andre til et
Erempel. Hand levede meget tarvelig i Spise og Klædedragt; hver Morgen hand paaklædde sig, sang
hand credo inDeum, læste saa Pater nofter, JEfu noftra redemtio, orationem Gregorii og den forste af
Davids Psalmer. Derpaa gik hand i Kirken og giorde sine Bonner til GUd, Kirkens Patron ogZomfrue Maria, bvorpaa hand kastede sig ned for Alteret paa sit Ansigt, og'der en Lidlang continuerez i
Bonnen. Hver Dag læste hand den tredie Deel af Davids Psalmer; Raar nogen vigtig Sag forekom
ham, bad hand den Bon, hvorudi Salomon paakalder GUd om Viisdom. Mod Fattige var hand me»
get Gavemild. Ved store Hoytider lod hand 8.10 fil 12 Personer komme til Skalholt, toede hemme
lig deres Fodder og gav dem Almisse. De Boder for Horerie og Blodstam, der efter Kirke - Love« til
faldt Bistopen, uddeelte Hand blaut Faderlofe og Huus-Arme ; Hand frygtede sig særdeles for de 4 Aars
Tider, da Præster stnlde vies,i Betragtning af deres,deels flette Videnstaber til Eorbedets Forelse, dcelS
flette Opfsrsel i deres Levnet; Efterdi hand bestandig havde en flet Helsen, brugte hand flittta Medicin.
Kort for sit Endeligt havde hand i Sinde at nedlegge fit Bispe. Embede, og igien som Kannlck at begive
sig til Tyckebæ Kloster, men da hand var i Borgefiord Herret, for at vifitere, blev hand syg,hvorpaa man
flyttede ham til Skalholt, hvor hand bode 10 Calend.Jan. 1193. da hand var 60 Aar gammel, og i
1; Aar havde været Biskop. Ibiant andre Gaver hand uddeelte for sit Endeligt, blaut Praster og Fat
tige, flienkede hand Bistop Brand paa Holum en Guld Ring og fin Syster-Son Povel den Ring, hand
daglig havde baaret. Det varede ikke længe, forend man tegnede hans Navn blaut de Helliges Tall.
Adskillige havde allerede kort for hans Dod bedet ham, at hand vilde være dem en aandelig Fader hor
GUd, men i Aaret 1198. tillod hans Succeflbr og Softer - Sen Bistop Povel, at giore Lofter til ham,
og blev den Anordning giort iilThl«ge,at der ffulde synges Messe paa hans Dods Dag, som og de«
Dag da hand var udvaldt tilBiffop, der indfaldt g Calend. Julii, siden blev helligholden. Kort
derefter blev Hand folemúter optagen af Jordes; Begge Biffspper i Skalholt og Holum, tilligemed

Gudmund
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en blind Overtroe, besogt allevegne fra; Dette Skriin/ hvoraf endnu
nogle Reliqvicr staae t Skalholts Dom Kirke, bare de tillige med Thorlaks Haand i Hr. Gissers Tiiô i Proceflion omkring Kirken og KirkeGsarden, og gik meget Folk efter samme med Sang og Lcesning. Det
blev vel siden, ved Hr. Gissers Foranstaltning satt i en Afkrog, men de
Gamle gik alligevel lang Tiid derefter, hen at besoge det, som en ftor
HelligGudmund den Gode/ der siden, som oven er meldt, blev ham adjungeret som en Helgen, vare derhos til
stede, de ginge med Kors, Lys, Reliqvi-tøg hvide K!«der til hans Grav, Bisperne havdeRogelsc-Kari
Hinderne, og sprøfternt intonerebe Veni Creator, hvvrpaa Lüget blev optagen og satt midt paaKirkcGulvet; Medens Pmsierne funge Litaniet krobe de Syge, somme til § riget, femme til hans Grav,
hvoraf de fom havde Skade, toge Jorden, og reve sig dermed, forat faae deres Sundhed igien, andre
toge den med sig bort som en stor Skat og Helligdom. Medens Antiphonia, Ambulate Saniffi Dei ¿1(0
stunget, lagde man ham hen paa det Sted, hvor hand siden blev dyrket paa, og læfø derpaa Messe. Hos
denne Aétu brrvndte i Choret og allevegne i Kirken 130 Lys, dette sseede 2 Natter for Mari« Magdalen«
Messe. Udi ru gammel Codex, ffreven paa Pergament, som har tilført Skalholts Dom - Kirke, men nu
forvares iblant Affeffor Amas Magnuffens Mscrpt. paa Univerfit. Biblioth. har jeg funden en meget
viitlsstig Crlleck, som er bleven brugt ndi de AnniverfarHs, der blcve holdne hannem til 2Ere; Begyndel
sen lyder fauledes:
Adeft fe ft ti m percelebre, qvo effugantur tenebre, mentem lumen Irradiat, gens devota tripu
diat, Aqvilonis jam latera, magno Regi funt fubdita, per Sacramenti foedera, & per Thorlaci merita;
haud tilbedes og beskrives i deme Collect faaîedes: O Paftor Hyslandic, Doñor veritatis, columpia
conflande, candor puritatis, dulcor es mxflitix, &fpesdefperatis, in cceleflis patrie, tunospafce pratis
. - - - - Hunc Regula Canonicum, agit & Evangelicuni, tandem virum Deificum, auget in
A pofto Ii cum. Auguftum qvetn rexit, regula & evexit, pro morum formula. Argumentofa flofculos, apis legit parifius, de qvorum meile populos, dulcorant diffufius, fvaves formans modules, in
fummi Regis laudibus, qvod in Scholis haufit habundius, hoc effudit turbis jocunditis ----Jubar vite luminofe, Thorlace preful indite, terre huic caliginofe, infudifti & abdite, Jam vi precis
pretiofe, fueeurre femper fubdite. Qvi eductam ab errore locafti, vero tramite gentem Chrifti, pro
amore fer opem tibi credite Mente fanßa fpontanea, arcebat Deum venerans, a plaga ethne
ignea, rite exuftam liberans
Claruit dum docuit, Iaeram theoriam, profuit cum prae
fuit, femus theufebiam. Hand kom siden i stort Udraab for Hellighed og Mirakler, som man tiistrev

ham, og hannem tilTEre bleve Gaver sendte fra Danmark, Norge, England, Svrrrig, Gothland,
Skotland, Arken-Aer, Hetland, Faerrse, Grönland &c. menfoerdeles fra Island. 1224. blev til hans
Amindelse en Kirke bygt af Baldvino i Eonstantittvpel ; Man bor altsaa sige, at de 8 Stykker som höre
til en Canonifadon, hvilke Dorol hcrus Ascanius Mer D. Matthias Zimmermann opregner in Montibus
Pietatis pag 506. fq. ere ham tiSagde, endssient hand ikke offentlig af Paven er bleven canoniferet.
Hans Navn er ellcrs i den Islandske Historie bekiendt, fordi hand var den forste, som 1179. forbod Pr«,
sterne at gifte sig. vid. Amgr. Crymog. Lib. i. pag. 109. Hand begyndte og forst ak disputere deni, der
vare Leegnitend/Patrocin um over Kirkerne, og Indkomme af sammes Gods, hvorover hand, som ven
telig, leed megen Modstand, og ey paa alle Steder kunde faar dette sit Forehavende i Werk satt-

Foruden det oven anførte, kand og adskilligt findes öm ham i StnrlungaSagaP.u, ¡ $tta te
luro C. 34.36, F.IIL Cap. 32,3$.
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Helligdom. Naar de havde ont, enten t Synene, eller anden Steds,
strvge de med Hænderne paa Skriinet,og siden paa det Sted de havde
Meen paa, i den Tanke, derved at faae deres Helbred, men naar de
kunde naae under Skriintt, troede de, at alle deres Synder vare dem
forladne.

Ligeledes blev et Kors, som kaldes det rode Kors, uden Tviil
fordi det var anstrogen med rod Farve, i Kaldadernes, scerdelesito Dage
efter Kors-Messe om Hosten, allevegne fra flittig besogt, fom en besyn
derlig Helligdom, og tilforladelig Forsoning for alle Synder, og manAe
Lofter giorte dertil. (*
)
Slig Afguds - Dyrkelse kunde denne retsin
dige Opsyns Mand ikke ansee uden inderlig Grcrmmelse, og som hans
Hierte brcendte i en hellig Nidkierhed over sira grove Overtrcedelser mod
Guds Bud, faa agtede hand det for en nsdvendig Embedes Pligt, at un#
derviise de Vankundige og Modtvittige, hvor haardelig de ved saadan
selv udvaldr Dyrkelse fortornedr den Allerhelligste, som ey vil give sin
Mre tit nogen anden, eller sin Lov til udskamme Billeder. Og som
hand havde Aarsag at frygte for, at endffiont hand vilde befale Prae
sterne i sit Stift at viise deres Tilhorere hvor grove flige Afguds-Dyrke
res Afvigelser vare fra Sandhedens Ord, en Deel ikke vilde agte det for
nogen Synd, og de fleeste af dem ikke vare i Stand til, grundig at over
beviste andre om deres Vrldfareher, saa giorde hand selv et Udkast, om
den Afguds Dyrkelse, fom derved blev dreven, at man tilbad Billeder oa
Helgene; Dette sendte hand i Aaret 1547. til alle Pecester, og befol
dennkm paa hver Kors - Messe at larse det for deres Meenighed. Jeg
har formyet mig, at jeg har funden dette vigtige Stykke, og er vis
paa, at det ligeledes vil vcrre andre behageligt, at lKse det, hvorfor tea
her vil mdfore en accurat Oversættelse deraf:
GrsserEmersttt Superintendent LGkalholtsStift øn#
ffer enhver af oem som begårlrg last og høre dette hans Brev

3

î^aade

) HmIonEigilsen beretter i Continuation af Hungervaka, med hvad Nidkierhed man
(*
fra alle Egne ssZte yen til dette rode Kors i Kaldadernes, og fortceller tillige/ at da man i Aar^t isos»
efter Scrdvane reyste derhen, 40 til 50 Mand bleve paa en sior Baad, blant hvilke en Prcrst i Garde paa
Alftencrs B-dvar, siden bles funden dsd med sin Haand-Bog paa Halsen, og hans Dotter med endeel
Så
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Naade og Feed af GUd Ladee ved hans Elffelige øøn vor
HErreIEfum Christum: Effterdi jeg fuldkommen forntsrfer/ at den Blindhed og Overtro tefe endnu faa meget afta»
Ser, Om være skulle, i det det vankundige Folck her i Stiffret
Oger sin Velfærd hos faa unyttige Ting, fom et eller andet
Billede er, færdeeles hos det røde Nors, fom er her r Nalldames, ved LØffter og Ossrmger, og pilegrims Gang, wert
imod Guds Bud, og vore Troes Articler/ thi GUd sirger faa
i anden Most Bogs XX. Lapittel: Du ffa! icke giøre dig udffaaret BMede, etter trogen Lignelse effter det/ fom er t Hint
len oven til / eller det paa Jorden neden til / eller det fom er
under Jorden.
Du (Talt icke tilbede dem og icke tierte dem:
Da man giør! tvert derimod, i det tze dyrcke og ære dem,
og Om Apostelen viidner til de Romntere C. i. forvende den
uforkrænckelige Guds Herrlighed til forkrænckelige Billeder,
og dyrcke og tiene Øfåbningen over Skaberen, hvorfor
GUd har givet flige Mennesker hen i et forvendt Sind,
ffammeligeBegiæringer, og adskillige Udyder/ at de faae de
res Vildfarelses Løn, og ere ffyldige at døe, Om giøre Oadanne Ting/ tilliige med dent, Om have Omme Sindelar»
nted dem, der giøre fliige Ting.
Derfor paaminder og ad
varer jeg paa Guds Vegne Thristne Menneffer, at de alle for
deres Saligheds og svige Velfærds ffyld aflade og vonteflg
for faadan unyttig Tirtg, og vederstyggelig Vantroe, jom er
at beviist nogen ffabt Ting end flige raadne og forgængelige
Billeder faadan 2Ere og Dyrckelst, fbm vi skulle beviist vor
Skabere alleene med at hædre og ære ham u-aftadelig t hans
velsignede Søn JEfu Christo.

Af den Aarfag har jeg ladet opffrive og forfatte nogle
korte poster, Omhandle om denne Sag, og befaler under ffyldig Lydighed, at de hver Nors Mefst i den Thristelige Meenighed ffal oplæsts, paa det man derom fand erlange en fand
Nuttdffab, og leedes paa den rette Vey fra flige farlige Af-

veye,
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veye, hvorpaa man alt for larnge har raver som de Vildfa
rende.
Jeg vil ellers gierne L andet meere, som angaaer
Christne Menneffers Salighed, v<rre dem nyttig og beviist
dem Tieneffe effter fom GUd giver Krafft til, naar det be
hov gitres, og befaler Eder alle HErren vor GUd, hand
vcrre med sin Hellig Aand, sin Naade, Krafft og Crø|i be
standig hos Eder, og give Eder efter dette Liv det arvige Liv
Amen. Skrevet paaHkalholt Mandagen effter Hellig Tre

Kongers Dag. 1547.

Forste Sporsmaal:
Maae man ikke taale hellige Mands Billeder
i Kirkerne?
R. Z anden Mose Bogsxx. Capitrel er forbuden, at giere
noget udffaaret Billede eller Afgud, for at dyrke og tilbede dem, thi
det er aabenbareAfguderie tvert imod det forste Bud, derfor borde,
som dertil bruges, ingenlunde taales.
Men det bor man vilde, at
Let i sig selv er tilladt, at have Billeder, saafremt man tager sig
vare for den Vildfarelse og Afguds Dyrkelse, som hidindtil er dreven
med Christi eg de Helgenes Billeder, om hvilke den gemeene Mand
har holden for at de havde nogen guddommelig Magt, j det de beviiste dem guddommelig Hader og LEre, og saaledes ved at paakalde
Helgene bedreveAfguderie.

Andet Sporsmaal:
Hvad stal man giøre, saafremt Folket dyrker og håer
Billeder?
R. Saafremt nogen Steds er et Billede, som Len eenfoldiae
og vantroe Almue lsber til, hår det, og ssger Hielp derhos, da
stll den verdslige Svrighed sammesteds tage det bort, at ftadant
Afguderie ikke meere maae drives, efter Kong Czechia Exempel, som
tklirest brod den Kaabber Hugorm i Stykker, hvilken Moses
giorde, thi det ugudelige Folk begyndte at beviise den guddomme ia
LEre og at tilbede den.
0

Tredie
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Tredie Sporsmaal:
ttîMe man da ikke heedreBrUeder?
R. Clemens sagde til vor Herres Bryder Jakob: (*
)
Gaafremi 3 tilborlig vil hcrdre Guds Billede, faa bwiiser Velgierninger
mod Mennister, der ere stabte efter GUds Billede, gisrer dem Hceder og 2Ere derudi, at I give de Hungrige Spiise, de Tsrstige at
drikke, de Regne Kloeder, de Troengende Tieneste, de Reysende Her
berg, og dem deres Rsdtsrft, som ere i Faengselet. Og vridere uger
hand: Hvad er det for en Guds Dyrkelse, at lobe til Billeder giorde
af Steen og Troe, og til unyttige Lignelser fom til en guddommelig
Magt, men forlade Mennistet, som i Sandhed er Guds Billede?
End vildere fliger hand: Hvad kand verre metre ugudeligt og utak
nemmeligt , end at modtage Velgierninger af GUd og flige Steene
og Stokke Tak derfor? Da ingen kommer til Faderen uden ved Chri
stum, faa rove vi Gud SEcen, og tillegge den malede og udstaarne
Billeder, ligesom de i nogen Ting kunde hielpe os.

Fjerde Sporsmaal:
Men Billeder: navnes jo af Gregorio eenfoldtge Folkes
B^ger?
R. Vel maae Christne have vor HErres, Zomsru Marier,
Patriarchernes og Apostlernes &c. Billeder, som en Mmdelse, thi
dertil nytte de, at paaminde os, thi naar vi see paa Korsets eller
Christi Opstandelses Billede, faa falder os strap i Hukommelse Christi
Dod, der har vceret os til Frelst, og hans cercfulde Opstandelse.
Hvilke Ting det er faa nyttigt fom nedvendigt at ihukomme. Paa
samme Sted siger Gregorius: Hvad Skriften er for dem, som kand
lerse, det ere malede Billeder for de Ulcerde. Dog er det de Christnes Skyldighed ikke alleene at icere af Billede-Beger, men sårdeles af
Guds egen Bog, som er den Hellige Skrift, og den, som vil leere at
kiende
)
(*

Vid. J. B. Cotelerii Patres Apoftolicos ed. Anaft, 1724. Tons. I.p. 614. dig.
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kiende GUd/ ber ikke allene sege det hos udstaarne oa malede Bille«
der/ men hand bor efter Christi Befalning randsage Skriften. Men
de som ey kunde laese, de bor hore Guds, Ord, rhi Troen fomnier af
Prcedikkn.

Femte Sporsmaal:
Hvad stal man da holde af hellige Menniffers
Reliqvier?
R. De Helliges Legemer ere Guds Bolig og den Hellig Aands
Herberg, hvorfor og deres Been i Begyndelsen blève samlede og for
varede af gode Folk til en Erindring ; Men deraf blev siden giort en
Van og Overtroe, hvilket var Aarsag til stammelige og vederstygge
lige Bedragerier og Digt for Vindings styld, i det man fremlagde et
hvert Been til at hcedre vet som Hellige Mamds Been ; thi Prosternes
Gierighed har ikke allene sogt en Vinding af Stok og Steene, men
de have og af dove Mamds Been giort et Reedstab til deres Roverie,
hvorfor det at optage de hellige Mcends Been (som de kalde det) er
intet andet end de Romerste Bistopers aabenbare Sviig, og man
gen eens Legeme er her paa Jorden hcedret/ hvis Siel ligger i Helvede.
Derom have vi et Exempel paa den Rovere/ der blev dyrket som en
Martyr/ hvis Altere den hellige Martinus nedbrod, som vi fand lcese
i hans Levnets Bestrivelse. (
)
*

Siette Sporsmaal:
Hvilke ere de Helgenes rette Reliqvier?
R. At vi efterfslge deres Tro, Kierlighed, BestaUdighed,
Taalmodighed/ og fette oS dem for til et Exempel, at ligesom de ved
Guds
)
(*
Conf, Sulpicii Severi Opera ed. Joh. Clerico. Lipf. 1709. g. p. 320. fqq. & Fortu
nati Vitam Sanéti Martini Turonenfis cit. à. b. J. A. Fabricio in Bibi. Latina medii ævi T.II.p. 539.
fq add. T. V- p. 109. fq. Denne Paffage fortiener og sit Sted i EufebiiRomani eller Pere MabilIons Skrift de cultu Sanélorum ignotorum, som hand sine Brodre i den Romerst Cñtholste Kirke

til liden Me har udgivet.
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Guds Made sprigtig troede paa Christum, elffede deres Neeste med
en brandendes Kierljghed, stode faste l Trom og Troens Bekiendelse,
og taalmodig taalede Deden for Christi stod, og ere dleven derlagtige
i Guds Rige, faa skulle og vi ved flige Exempler opmuntrede bede
GUc ydmygelig, at stienke os, som endnu striide i denne Verden, faa»
Lan Tro, Kierîighed, Bestandighed og Taalmodiqhed, og at band
ved sin Naade vil bevare os, at som de ere paa et u-omstifteligtSted,
vi og tilsidst, naar vi stulle Lee, maae efterfolge vores BroLre
Amen.

Da Herr Gisser Einersen u- agtet denne sin Aarvaagenhed og
velmeente Underviisning ey kunde faae denne Van og Overtroe ud
reven af Almuens Hierter, var hand dog bmwyet, at faae de ud»
vortes Forhindringer afskaffede og udryddede, vcd hvilke de bleve be
styrkede i deres onde Vane, og da det er at flutte, at den verdslige
øvrighed ey vilde giere den Afllftance, som hand onstede, saa lagde
hand selv Haanden paa Verket.
Hand begav sig nemlig i Aaret
1548. til Kaldadernes, og nedbrod det forommeldte rode Kors, og
lod det fette i Choret i Kirken, hvor det stod indtil Herr Gisle Jons
sen blev Bistop, som for at borttage al den Forargelse, man endog
Len Did drev derhos, lod dee bringe til Skalholt, der hugge i Styk
ker og opbrcende. Endog da stal nogle af de Gamle have opsogt
Spaaneneog Asken af dette Kors, og forvaret samme i deres Tork'ader, som en hellig og rar Ting. Paa denne Reyft, som Herr Grsser
Einersen havde foretaget sig, blev hand syg, hvilket de, der endnu holdt
fast ved Pådommet, anfaac som et Vidnesbyrd paa Guds Vrede over
den Gieming hand havdegio c; Da hand nu kom tilbage ti! Stachelt,
beredde hand sig meget christelig mod Doden, annammede kort for sit
E-deligt siddendes paa en Stol med stor Andagt det hellige Merens
Sacramente/ og opgav sin Aand i Fasten 1548« udi fln Alders zzde Aar.
§. 18.

Denne Dod maatte nodvendig vare smertelig for de faa, der el
stede Sandhed, thi de tabte udi hannem en troftst Forsvars-Mand, og
en
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en redelig Biffop, der ikke sparede nogen MoyH'at faae den Lutheriñ

Religion forfremmet/ hvorfor ikke allene de/ som havde een Religion med
ham/ som Doctor Palladius i St. Peders Skiib og Arngrimus Jonæ in
Crymogæa L. ni. p. 127. mastte give ham det Vidnesbyrd/ at hand var
et oprigtigt Sandheds Vidne, mm og hans egne Modstandere maatte
tilftaae/ at band var en stor Elskere af Guds Ord. Jeg har et Vers i
M5S. giort Biffop Ogmuid trl LEee og fuldt af hans Berommelser,
derudi Heeder det om Herr Gisser:
Fyrdar nefna Gizur hann

EinariTon at audnu fannan

Ærligann feigum vær frennanMann Blidur og vitur at boka kannan
Brognu m likar vel vid hann.

Gumna iveit at firra Naud
En acktar minna vm Veralldar aud

Giftur helle er gæten næfta
Elfkar hann iafnan Ordit hæfta
Get ek hat væra Gæfu ftæfta

At geyma hui fem Drotten baud.

Af fier bidur hann alla læra
Lyder f kulu med Lyfting næra
Hogværi med Hreyfti at færa

Ok’eggiar oîToû gæfku hot
Litelætes alla bot
En hvergi hydaft verken liot.

i. e.
Man agter denne Gisser Einersen lykkelig og cervcvrdig, Hand er mild og
har famlet stg Viisdom af Bogers Leesning, hvorfor hand og behager
Folket. Hand bcrrer megen Omsorg for, at hielpe Folket af deres Nod.
Guds Ord elffer hand bestandig, og ffiotter lidet om Verdens Riigdom.
Det er jo og den ypperste Ting, at i agttage det som GUd har befalet.
Hand beder alle, at folge hans Exempeh formaner os til ydmyghed, og
at Folket ffal leggeVmdpaa med Oprigtighed at ove flige gode Gierninger, som flyde af en uffromtet Troe og ey at have Samfund med
onde Gierningcr.

Efter menniffelig Anseende vilde Reformationen have havt sna
rere Fremgang i Skalholts Stift, saafremt det havde behaget GUd, at
Pp 2
lade
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lade hañem leve lcmger/thi endstisnt Hand fortyndede en Lcrrdomssom af
den stocste Deel blev imodsagt, saa vare dog nGle, fem med Glcede fegte
at udfore deAnstalter,hvilke hand feyedrGudsMeenigheder til beste,som
Herr Gisle Jonssen Prcrst i Selerdal/Herr Biern Olafsm i Hruna,Hr.
Jon Biarnesen paa Brede bolstad,Hr. Morten Einersen paa Stadestad
og hans Broder Peter Einersen/ som saavel havde varet i Tydstland
som Dannemark, og var paa Reynestad Kloster. I det rnindste udbrod det ikke i hans Tud til aabenbare Fiendtligheder, og hand havde strå
ledes satt sig i Autoritær hos den modige Biskop Jon Arasen, at hand,
faa lcenge Hr. Gisser levede, cy torde begynde noget i (gfafytité Stift til
Sandhedens Undertrykkelse, men langt metre tilbed ham Fred, hvilket
sees af en Erklcrring, som bemeldte Biskop Jon Arason udgav i Legmanshliid i lDesiord. Mandagen infra otiayas Afcenfionis 1542. strå
ledes lydende:

Di Jon med Guds Naade Bistop paa Holum gi^re gode
Mcend vitterligt/ at vi have stiffcet broderlig L.ierlrghed og
ubrydelig Venstab og Trostab nred den hederllge Herre, Herr
Gisser Einerstn/ Skalholt Dom Airkes Overmand/ faaledes/
at den eene stal ftyrcke derr anden med Magt Manstab og For
mue, faaviit det kand vcrre uden vores Skade. Skulle noget
falskt Rygte bcrrcs fra den eene tilden anden, ville vi det icketroe,
førend det tilforn et bleven af fornuftige Mand underftlgt.
Denne vores Forpligt stal ey brydes af os, faalange den bliver
holden af forbenefnte Hr. Gifter. rc. rc. Di Stadfæstelse herpaa sette vi vores Secretum for dette Brev som blev streven i
L^gmanshliid i Oesijörd. Mandagen Infra O ¿lavas Afcenfionis.

1542.

Men hvorledes denne Scene efter hans Afgang er bleven foran
dret, derom stal til en anden Tud meere vorde anfort.

§. 19.
Qm Hr. Gisser Einersen har ladet noget Skrift i Trykken udgaae, derom kand intet vildere meldes, end at hand efter adstillige Is
landske
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landsse Skribenteres Beretning ssal have oversatt Lutheri lille Catechismum, og ladet den trykke, hvorvel andre/ som miq synes/ med bedre
Grund tilegne sammes Oversettelse Hr. Odder Gottssalksen. Men at
hand har oversatt adssillige Bibelsse Boger/ endssisnt de ikke er kommen
for Lyset, derom kand med meere Vished noget meldes. Man viiser
paa Universitets Bibliotheket her i Kisbenhavn iblant Hr. Afleffor
Arnas Magnussens efterladte MSStet Jesus Sirach ssreven paa Pergarnent/ der er Hr. Gisser Einersens Arbeyde. Jeg har consereret den
med de crldste Editioner man haver af denne Bog i det Islandsse
Sprog, som en Edition trykt paa Holum 1580.8. der stiges at vcrre Hr.
Bissop Gisle Jonssens,og med Hr.Bissop Gudbrand Thorlacksens Bi
bel af 1584. Fol. og finder at den i Oversettelftn dissererer fra dem.
Jmidlertiid er den sal. Lutheri Bibel derved noye dleven brugt/ oa viiger den fra Verfione vulgata. Cap. V. 5. XVI. 14. re. ligesom Lutherus.
I samme Bind ere og paa Pergament íftew Proverbia Salomonis oversatte paaJslandss/ der ligeledes tilssrives Hr. GisserEinerstn og med liden Forandring uden Tviil efter Hr. Gudbrand Thorlacksens Gottfindende er den samme Verfion som 1580. g. blev trykt paa
HolUM/ hvorom lidet Meere findes Tom. VIII. Bibi. Dan. p. 49. fq. dog
findes ikke tMStft de notæ marginales, som ere i den trykte. Det er
uden Tviil sseet ved Skriverens Forseelse, at over Fortalen staaer : Her
regynder den H. Hieronymi Fortale over Proverbia Salomonis, hg
samme dog er Lutheri.
Endelig er og en Oversettelse af Jobs Bog med samme Haand
ssreven i dette Bind, som ikke kommer overeens med Hr. Gudbrand
Thorlacksens Bibel/ men dog er indrettet efter Lutheri og ikke Verf.
Vulgata, som sees af c. V. I. hvor det heder i Vulgata : Voca ergo fi
eft qvi tibi refpondeat & ad aliqvem fandiorum convertere. Derimod
har denne ligesom Lutherus.
Nefn hu mier eirnn had gilldur hu finnur ecke neirn. Sia hi§
umkring vti eins huorium Stad epter nockurs hartar heilogum.
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C. XXIX. ig. Lceses i vulgata: Sicut palma multiplicabo
dies, hvori dm harefterfuldt Verf. LXX. men denne Zslandffr folger
Lutheri: og giøra mijnaDaga marga fem Sand.

At ellers een af de forste Editt. Lutheri hos denne Overscrt«
telle har vcrret ved Haanden, kand fees af c. xxxix. iz. fom derefter
er saakedes verteret:
Pw-Fuglfinnar Fiadrer eru fegur enn had Strutz-Fuglfins
Fiadrer eru og vangn. Som og Lutherus har givet det i de forfte Editt.
die Pfedern des Strausen sind schöner denn die Flügel und Fittig des
Storchs, hvilken Verñon approberes af D. Bernhard! in Mayeri hift.
verf. Luth. p. Zl. add. Kraft in Emend. V.L. p. 22.

Da jeg staaer i de Tanker at denne Oversettelfe nraae hore
Hr. Gisser Einersen til, saa har jeg ikke kundet forbigaae at anfore
dette, og tillige at giore et titotAdditament til denZslandsse
BibelHistorie.

Pro-

Zs;

ProfeiTor Krafts

nmerkninger
over-e Liigheder, t hvilke at flere Vmdier
af den ubekendte Storrelse ere lige store.
No.L

^Meg har Ldette Stykke fatt mig for, at afhandlefor sigselvallene
Mia kn GrundLcrrdom/ som jeg behover i det efterfolgende Stykke,
fra hvilket jeg har stilt den for at afhandle et andet Problema,
hvilket, u agtet at det er bleven tilforn baade fundet/ og paa adstillige Maader beviift; dog staaer i rit saa noye Forbindelse med ben
Proportion, som jeg bruger i det efterfolgende Stykke, saa jeg ikke
har taget i Betænkning ar udfore/ hvorledrs det og ved dens Hittv
kandfindes, allermest, dåden forer til en Maade at oploft paa,
som af alle synes at vcere den meest åal^tiste.
Dette Problema angaaer elevationem Binomii ttitt Multinomii, som forst er blevet af Hr. Neuron indbefattet under denne al
mindelige Regel
m
m
(PdHPQJ— _QjP ÜLEbQ

CQJb
D Q*** &c.
Zn
4»
hvilket kand fees af hans Brev tit Henric Oldenburg. Af det Svar,
som Hr. Leibnitz den Tud gav/ kand man see at denne Methode har
samme Did endnu ikke vcrret ham bekiendt/ og da ved Neutons for
mule inter viidere Beviis fandtes, har det vel vcrret Leibnitz en An
ledning ti- selv at optanke et, som kand sees af hans Breve-'Vexlmg
med Hr. Johan Bernoulli/hvor hand siger pag. 47. excogitavi autem
*
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ohm mirabilem Regulam pro numeris coefficientibus poteftatum
non tantum a binomio x db y, fed & a trinomio x * y * z, imo a
polynomio qvocunqve, ut data Potentia gradus cujuscunqve v. g.
lomi. & potentia in ejus valore çomprehenfa, poifim ftatitn affignare
numerum coefficientem fine ulla tabula jam calculara.
Af det
Svar, fpm Hr. Johan Bernoulli gav/ er det klart/ at denne Regul
samme Tiid er blevet ham bekiendt/ uden Tviil ved et Beviis, som
hand siden har ladet komme for Lyset.
Dette Bevris har ftor Liighed med/ og er fast det samme, fom
man finder hos en Deel andre Skridentere, som siden har ffrevet;
Det af Hr. Baron Wolf, som er vel et med, afdebekiendteste, synes
at veere mindre vigtigt, siden det beroer paa en simpel induétiom
den, fom har af alle givet det mest artige Beviis er Hr. Sterling i
hans smukke Afhandling de Lineis tertii ordinis Neutonianis. Min
Maade/ som har intet tilfås med de.focegaaende, stal ftes af det
Efterfolgende.
§. i.

Naar en Liighed er given
xm * axm "1 db bx m '3 db cx m '3 db dx iH ‘4

- - - ---------- -- db fx3
gx2 db hx db i ~ o.
i hvilken alle Vcerdierne af den ubekiendte x antages for at vcrre ligestore, og man vil finde den ncrst nedrigere Hoyde, da har man allene
nodig at multiplicere et hvert Stykke af den givne Liighed med sin
beherige Exponent, og siden dividere med den ubekiendte Storrelse
x, multipliceret med det forste Stykke af den arithmerifte Progreilioa
saaledks:
x™ db axm ‘1 db bxm '2 *Pdb &c. db fx3 db gx3 db hx db i — O
m.
m-1.
m-2. - - — Z2.
L _o___
mxm "P m "I axm'1 dbbxm " 2
zkx3 db 2gx2 dbhx
2

m
* Ifx2
m

*

db db &c. —o

--bx“ '3
* * &CM
ÏX *- O.
m

m

hvilket

r hvilke atflereVcerd. af denubek. Stsrrelse ere ligestore.zoZ
Mket altid er den ncrst nedrigere Hoyde af^r^m saa fremt at
X —
Exempel.

Den tredie Hoyde af x - « — o er

X3 — 3«x2 HF Zx«3 * c/? — o
Ved'at multiplicere med den arithmetijíe Progreflion.
O.

faaes
dividere

zx3

med

-

zx

6«x2
faaes

*

3x«2 - o. og ved at

X2 - 2«x HF CM — o
som er den nerst nedrigere Hoyde af den givne Liighed x3- zx«2 -%3-o.
§. 2.
Den ncest nedrigere Hoyde faaes og ved at dividere den givne
Liighed
x^ax“’1 HF bxm-2HFHF &c. * fx3 HFgx3 HF hx HF 2 ™ o
medX * «
0 hvorved faaes en dobbelt Vcerdie af den nedrigere
Hsyde»

Folgelig om x - * 3, og den givne Liighed er
X™ * ax“’1«

.

HH bxm'2 «2 >p cx m'3 «3 HH &c.

- - - - ¿Hfx3«™ "3 *£gx 2«m'2HFhxC(ttl-IHF «™ — o

da bliver § i. 2.
X™-1 * E-_l axm '" « * —bkm-3 tt«

— xm ’1 HH a -1 xm‘2« HF b -a HF I. xm ’3««

ÿTTbïTTx111"4

HH HF&c. F-rx2 «'»'3HFåc.

Ved at sammenligne Coefficienterne faaes
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m

2)

a = m
b-af i — “2b

mm - m

m - i. m
■---------- —b
I, 2,

3) c-b
*

a -1 —

c

m2«1,1 * i — 2m2 db 2m
_____ _r_..........
p
I< 2.
Tårnes Vivi5ore§ findes ester de bekl'endte Methods at vare

m-2, saa

m. m-l.

c — m. m - i. m-2
4)

d- c

I. 2. Z.
¿b b - a *
íl

—m - 4
m

?-( m. m -1, m-2
4 V I* 2. Z.

m -1. m >î---i)z=4
1-2

m.(jn3 - 6m2 'P iirn-6)

4

I. 2. 3~

-d

Divifores nf m3 - 6m2
iim-6 findes ñt ÏWC
m-i, m-2, m-3, saa
d — m. m-l. m-2. m-Z

I.

2.

Z.

4.

ihvilkeatflereVaerd.af den ubek. Stvrr. ere lige st. 3°7
og den givne Liighed
xm db ax"1’1 tt db bx“1'2 «« 4* cx m*3 «3 4« åc.
------ - fx3 «111 ’3 db gx2 « m"2 db hx«111 ’1
db «m-°

forandres til denne anden.
m jr m VM-7 V —’ — T î^ru - 5^,2
X
T—x
« Hbm.m-i X
«
-------------

i

---------------

, I. 2.
X”-’«1 * m. m-l. m-2. m-z^.

L 2‘3.

I.TT4.

x,n ■ 4 «4

&C.

yg Coefficients ril den Terminus r,er
m- m-I. m-2

----------

m-rtî àk vit

I. 2. Z. ----- Xr-i.
jeg ikke vise hvorledes denne Regel kand forkortes , og fores til en
ncrrmereàxresüon, men flutte med Beviiset af den iste §.

§. 4. Theoreme.
Dersom i en Liighed 2 Stamme Storrelser (Radices) ere lige
store, da stal Differential - Liigheden blive — O ved den samme Vcrrdie
af den ubekiendte x.som gior, at den forst givne Liighed — o, og i Al
mindelighed bliver saa mange Differemial-Liigheder—o,fom der sindes
lige store Stammestorrelftr i den givne Liighed, og derimod i ingen
anden Tilfcrlde

BevHs
A

thi

gos
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__

thi forestilles enhver Liighed til en ubekendt Storrelse under den
Skikkelse y ~ axm dh bxin i >p ex"1-2 ffdb See. * d, da ere de Linier
BC, bl, BD, BH som gaaer fra ß, hvor X - O til den krumme Linies
vertices i c, L, D, H, Stammcstorrelserne til Liigheden axm ^bx™’1
*cx m'2 HFdb&c. ff d —o. Differentieris denne Liighed/ da ere de Li*t
nier be, Bi, BR, sont svarer til Punkterne / hvor Ordinaterne FE,
Gi, RK ere de storste, Stamme-Storrelserne til Dàrentiai-Liiaheden.
Saaftemt de to Skamme storrelser ere lige store i Liigheden

axm * bxm-i ** Scc. - o, mase for Ex. BC og bl falde sammen
j c, saa BL — BC, men da er ognodvendigBE t=bc, folgelighar
Differential - Liightden endnu en üf de ligestore Stammestorrelser.
Saafremt bc — bl — bd, maae og i Differential-Lkigheden BE —
bi, folgelig bliver den - o ved to af de ligestore Starnmestorrelser.
o. s. v.

Endelig, da man igien kand applicere den selvsamme Slut
ning raa alle de andre hoyere Differential-Liigheder, vedatansee
dem, fom Differentiai-Liigheder af den forste Orden/ saa folger heraf
Jndyolden üf PropofitioneiL
§. s» Forklaring.
Deraf flyder u-middelbar den iste §/ thi den Methode ved en
Arithmetik ProgreHion er den samme, som den anden ved Differen
tiationen/ oq de imaginaire Storrelser kunde i denne Henseende ikke
have anden B'ff.ffmhed end de reelle. I ovrigt vil jeg allene stge/
at Nytten af denne Propofition er u endelig t siden titt og ofte de al«
lervigtr^fte Tllfcelde i Algebre kommer allene an paa de Liigheder/
ftut have ligestore Stamme-Stsrrelfer. For Ex. af denne Propofi
tion flyder u målbar den smukke Regel/ som Hr. Johan Bernoulli
har givet for at sindeStorrelsen of DeQyantiteter der henhore tilden
o
Formu’e flf-, fee Op. Joh. Bern. Tom. I. No. 71. p. -401. eller og Aåa
Lipf. 1704. Aug. pag. 375/ og man har endnu denne Avantage mere/
at
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at man ved dens Hielp strap seer, hvor mange Differentiationer man
maae bruge, naar Qyantiteten fettes forst under den Skikkelse

(L -x) /(p Og
betyder to EunÄioner af de famme Ubekiendte
<P. (a -X)"'
og af andre Bekiendte) hvilket efter Mr. Bernoulli Raifonnement ikke
strap kunde stes/ fom og har varet Aarfag til, at denne Regel (saaVklsoM MÑNge andre) er Ufuldstcrndig hos Marquis de l’Hofpital i
hans Analyfe des Infiniment petits. Seét. 9. Propof, i. pag. 145.
Edit. Par.

Det er ikke i denne ene Tilfcrlde, at Differential - Methoderne
kunde hielpes ved denne Propofition, der er m Mangde af andre, og
Harer her hid den Forbedring pao Marquis de 1’ Hofpitals Methode om
Tangenterne/ som Mr. Saurin artig har indfort ide Pariser Mémoires
for Aarene 1716 og 172Z/ i de Dlfcrlde da de krumme Linier har Punéta
inultiplicia.
§. 6.

Anmerkning.

Af det foregaaende Beviis §. 5. sees oyensynlig en Sandhed/
som meget bruges i Algebre, at saa nit som to Storrelser satte i Steden
for den Ubekiendte i en Liighed giver den ene * den anden —, at da
Stammestorrelsen. selv maae vare imellem begge, siden det er uimod
sigeligt/ at Ordinaterne paa den ene Side for Ep. af det Punct c, maae
bestandig vare pofitive, imidlertid at de paa den anden Side
altid bliver negative.
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Physiffe Undnsognlng og Bestemming
af

Atmofphærenê

Hoyde over Hav-Brynens
Vater-Pas.

a man merkede, at Mercurius udi Barometro alt meere og meere
sank ned ad, jo hoyere man dermed opsteeg ad Taarne og
Bierge, satte sig Anno 1700. de tuende navnkundige Franske
Aftronomi Caflini og Maraldi fore, at drive saadanne Obíervationfr
vidre, udi Haab at man ved Hielp nf Barometro kunde fane at vide,
hvor vidt de heye Bierge i Frankerige strakte stg over Hav-BrynenS
Vater-Pas; og ved samme Titd faldt dem ind, at man med det
famme kunde erfare Luftens eller Atmofphætenå Hoyde over samme
Vater - Pas. Indfaldet var got, men det var ikke saa let at udfore
til lykkeligt Udfald.
De berommelige Mcrnd tvivlede ikke paa at jo
Atmofphæra op ad blev immer tyndere og tyndere efter en vis Progreffion -, men hvorledes famme ProgreiHon maatte vcrre bestaffen,
dcrudi bestod Konsten, faadant at udfinde.
Paa saadan Grund af Luftens Forkyndelse op ad gave de ssg
da til at indritte en Tabelle efter de ved Haanden vcerende Obfervationer. Mr. Mariotte af samme Academie indrettede en anden, hvilke
begge findes udi Mémoires de l’Academie des Sciences for Anno 1705.
De blkve da ved at obfervere herpaa, og efter dem deres Sonner og
Sonne-Sonner, indtil Anno 1740, da Kongen afFrankerige, efter
stn forunderlige Rundhed imod saadanne Konster, gav dem Leylighed
at indrette Obfervationm paa Bierget Canigou, en af de Pyrenejffe,
hvis perpendiculaire Hoyde over Havets Vater-Pas fandtes ved
Geometri^ Operationer at vcrre 1441 Favne (toifes) som var langt
hoyere end noget Bierg, hvorpaa de tilforne havde observeret.
Denne
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Denne Obfervation deciderele Sagen ester 40 Aars Observationer/
saa at baade deres egen og Griottes ^belie feylede overmaade meget/
og de gave sig tabt/ skrivende derhos/ gt Atmofphæra fffeføiger nogen
ProgreiHon udi fin Fortynding. Min Meening om denne Sag var
imidlertio langt anderledes/ som kand fees udi mine Harmonicis trykte
Anno I7Z7. Men som man kommer ikke vel tilpas/ naar man falder
nogen ind midt udi fin Affaire, holdte jeg for mådeligt at tie/ indtil de
berommelige Mcrnd havde fuldfort eller nedlagt Sagen/ hvilken efter
at man ey fornemmet
*/
at de have rort ved siden Anno 1740/ bliver
mig tilladt at frembringe/ hvad jeg haver i SEvne.

§. k.
Jeg har viist udi minPhyiica, at den underste Luft sammen
trykkes af den overste; og deraf folger/ at/ jolcrngre man stiger opi
Luften/ jo tyndere og lettere bliver den/ saa at dens Fortynding op
ad/ efter det som er viist udi mine Harmonicis, ffeer efter progreffionem harmonicam, efterdi Luftens Tykhed eller Tyndhed maae rette sia
efter den Tyngde/ som den sammentrykkes af: og efter samme Tyngde
paa hvert Sted stiger eller falder Mercurius udi Barómetro. Tyi udi
hvadsomhelft Hoyde ctBarometrum er over Havets Varer-Pas/ saa
trykker den paaliggende Luft med lige Kraft baade paa Mercurius i
Barometre, og paa den underliggende Luft.

§. 2.
Som jeg nu Anno I7Z7. fom da vstrendeveesnus havde at
forfmdige en visputatz ril Baccalaurei Graden / udvaldte jeg denne
Materie at strive om udi Hast. Jeg maatte da gribe til de Elementer/
som jeg tufóme havde anskaffet mig ikke saa liige til den Ende/ og dem
kunde jeg ikke heller efter Sagens Vardie behandle med den noycste
Accurateffe. Jblant andre Ting anforte jeg som Grund-Observation,
at naar man opstiger i Luften 76 Franste Fod fra min Sahls Vinduers
Hoyde at regnk/ falder Mercurius en Linie i Barometre.
§. 3.

ZI2
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§♦ 3»
Men eftersom ncervcerende Undersegnmg, ncest Progresfio
harmonica, beroer filíen? pfifi ®vun6»0bfervationen/ faa foretog jeg
mig udi Augufto samme Aar, da jeg fik bedre Did dertil, paa allernoyefte at experimenter?, hvor mange Franste Fod op ad fra HaveBrynens Vater-Pas der svarede mod en Linies Forandring i Baró
metro, og fandt efter al muelig anvendt Fliid 75 Fod, det er 12/ 5
Favn. £)ette Experiment steede, da Barornetrurn viiste ved Havets
Bryn (fuperficies) netto 28 Tom i hvilket altid ved dette stags Ex
perimenter bsr tages i agt.

1 §* 4‘
Ved dette Experiment simer man forblive, endstiont man ved
et grovt Inilrurnent, fomBarometrum er, ey kand bestemme SfigM
ti! dm atteryderste Brok, og desforuden maae man supponere, fik
Luften er allevegne lige tyk, imedens man ftiger disse 75 Fod, hvilket
vel ey kand vcrre gandste i alle Maader rigtigt, dog kand man forlade
sig til, at Forstietten er faa liden, at her ey stal styles merkeligen.
§- 5.
Den heele Vey eller Lcengde, fom Mercurius har at stige eller
falde i Barómetro, er da 28 Tom; 12 Linier i hver Tom giere 336
Linier, hvilke alle ere lige lange, og folgelig, efter faadan Twining,
falder Mercurius i Barómetro efter Progresfionem Arithmeticam,
i. 2. 3. 4 Limer, og faa fremdeles.
Og nu videre efter §. 9. udi
Mine Harmonicis : Ligefom Progresiio Arithmetica er en Rad af
Tall, fom tiltager eller aftager efter famme Forfkiel, lige faa er
Progresiio Harmonica en Rad af Tall, eller Qvotienter, fom ud
komme, naar man dividerer eet og felvfamme Tall med Terminis,
efter hinanden, af Progresflone Arithmetica. Nu for fit finde Hoydcn af hver Lag eller Schigt udi Atmofphæra svarende imod hver Linie,
fom Mercurius falder udi Barómetro, har NUM fit solvere dette Pro
blema : Naar den mindite Terminus er given udi Progresfione Har
monica og Terminernes Tall, da at finde den florite Termin og til
lige

af Atmofphæren^ Hoyde à Hñv-Bryn. Vñter-P. ZIZ
lige alle Middel - Terminer; og faaledes at fuldfore den heele Progreflion, og tillige vife Summen af ganLffé Progresfionen. Hvilket
jeg stal her udfore udi folgende trende Artikler.
§. 6.
Den mindste Lags Hsyde/ som svarer mod i Linie afMercuni
Fald i Barómetro, er efter §. z Favne 12/ 5/ hvilken er den mindste
Termin i den forehavende Progresfione Harmonica ; hvoraf man lettelig finder der Tall/ som divideret med heele Mercurii FM 336 Linier
giver den allerede bekiendte mindste Termin n, 5 Favne. Thi om
man multiplicerer den givne mindste Termin 12/ 5 Favn med Ter
minernes tali 336/ faser man 4200 Favn/ som er dtt Tall/ man
sogte.
Thi naar man gaaer tilbage/ og dividere: dette Tall med
samme 336 Linier/ faaer man igien, som er brkiendt nok/ den mindste
Termin 12/ 5 Favn.
§. 7»
Folgelig om man dividerer det fundne Tall 4200 efter Haam
den ved 336.335.334.333. &c. faaer man Qyotienterz som alle ere
t Progresfione Harmonica, ligtfra Havets Varer Pas indtil det overste
af Atmofphæra, og det exponerede Tall 4200. bliver selv den storste
og overste Termin, saasom man kand ikke dividere med 1. Og saaledes/ som sagt er Z. 5/ imedens Mercurii Hoyde afvoxer i Arithmetik
Progresfion, stige de dertil svarende Lagers Hoyder over Havets Va
ter Pas udi Harmonik Progresfion. Alle disse efter DivifionerRt ud
komne Qyotienter indffrives efter Orden udi mrrvcerende Tavles an
*
denOolurnne.
§. 8.
Nu legges alle disse Maal for Linierne sammen udi Sumck/
fom krives udi den trente Coiumne, for at have Hoyderne tilredt fta
Havers Vater » Pas beregnede.
Naar dette er nu faaledes ftrrdigt/
supponerer jeg / at Mercurius ved Havets Vater-Pas viser netto 28
Tom, og en gaaer oy ad et ncrrvcerénde Bierg med Barómetro, indtil
Mercurius oven paaBierget er falden 7 Tom. Spörsmaal i>x>or
hjsytBierget er? Man soger udi Tavlens forste Loiumne de faldne
Rr
7 Tom-
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7 Tom; saa siaaer lige derfor, i den tredie Columns, Biergets Hoyde
over HavetS Vater-Pas 1205.8 Favne.

§♦ 9«
Udi Mémoires de l'Academie des Sciences for Anno 1703.
lcrserman m Tra&at af Mr. Maraldi, hvorudi hand beretter, at hand
med sine Compagnons haver indrettet Observationer paa Biergene
udi Frankerige, hvis Hoyder over HavetS Vater PaS ved Geometri^
Operationer vare bekiendte, og haver fundet/ ak Mercurius i Baró
metro var falden 4 Tom 10 Luner paaBiergetCoffa, hvis Hoyde var
850 Favne. Ligeledes at Mercurius var falden 4 Tom II Linier paa
Biergetkuy de Dorne, hvis Hoyde var 810 Favne. Men som saadanne Observationer lade sig neppe indrette hl Fornoyelfe accurate,
saa kand og vel sees, at der har indsneget sig nogen Faute udi disse
Observationer, eftersom en sierre Hoyde af Bierget bringer af For
nodenhed dybere Fald af Mercurio med sig/ og tvertimod mindre
Hoyde mindre Fald; hvilket udi disse Observationer findes at voere
geraadet tvertimod ; som kanb verre kommet enten deraf, at Biergenes
Hoyder ikke lykkelig nok have verret besiemmede, eller og af Mercurii
Fald ikke ret accurate determineret/ eller og af begge tillige ; faavelsom
og noget rettelig kand tilffrives Luftens forandrede Tyngde eller

Varme imellem Observationerne.
§. 10.
End og selve de tvende vittige og hurtige Aftronomi Maraldi
og Casfini da den yngre, hvilke uden Tvivl havde Nbksim erf ret,
hvor flibrig dette flags Observationer er, ere saa liberales udi Mé
moires de l’Academie des Sciences for Anno 1705 , ñt dk tfterñive
2. 3. 4. ja ntesten 5 Liniers Faute
*
ubi Observationerne. Saa at Mr.
Casûni her over pag. 87'Udlader sig saaledes : L’on ne peut pas eíperer
d’arriver à une plus grande précifion, étant imposfible, qu’il n’y ait
quelque erreur tant dans les observations des hauteurs prises avec
les Inftrumens, que dans celles du Barometre observées en deux
lieux differens.
Naur man hak süñdñn Rum at Vende sig udi / har

man
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man altid got at givre, og min ncrrvcerende Tavle stal rigtig præsen
tere de Franste Aftronomorum og Phyficorum Observationer, som
angaaende denne Sag udi meere end 40 Aar ere anmerkede.
§. IL

Theorie er tilforladelig nok/ saasom den haver fin fulde
Demonftration med sig; men ihvor forsigtig jeg end kand havevcrrct
UÍÍ fundamental Expérimentât, som er refereret §.Z. sññ har jeg dog
tunhit begaae nogen Faute, ligefaavel som de gode Mcrnd/ og vil
herfore prove miñ fundamentale Observation udi de Udvaldtsie 0g
tilforladeligste af deres Observationer. Udi Mémoires de l'Academie
des Sciences for Anno 1705I beretter Mr. Casfini, at Mr. de la Hire
har observeret paa Bierget Clairet, paa den DÄ Mercurius i Karo
metro Viiste ved Havets Vater Pas
- - - - 28 Tom. 2 Lin.
MercuriiHoyde ------ - -- -- 26Tom.4‘Lin.

Saa var hft Mercurius falden paa Bierget

-

-

I Tom. 91 Lin.

Tavlen giver
For i Tom. 9 Linier - - -- -- -- - 270, zFavne.
Den refterende halve Linie giver....................................... 6, 6 Favne.

Saa er da Bierget Clairets Hsyde
277, i Favne.
Hvilken Hsyde loests sammesteds at vare funden ved inftrumenter
0g Geometrifte Operationer 277 Favne.
Udi en sierre Hoyde har jeg anfort §. 9. at de paa Bierget
Puy de Dome have fundet Mercurii Fald 4 Tom 11 Linier, som udi
Tavlen giver Biergets Hoyde 809, z Favne, hvilken de Herrer Obser
vatores sammesteds angive at vcrre efter Geometrist Opmaalning
8io Favne. Forstiellen er en Brok, som kunde rettes ved en og tivende
Parten af en Linie/ om den kunde observeres; og saaledes efter ObservatorurnMeening §. 10. ubetydelig.

Det allerhoyesie Bierg, som de Franste Aftronomi nogensinde
have indrettet Observationen paa, er et af de Pyrenciste imellem
Rr 2
Fran-

gi6
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Frankerige og Spanien ved Navn Canigou, hvorom der lceses udi
Mémoires de l’Acad, des Sc, for Anno 1740. Dette Biergs Hoyde
er determineret over Havets Vater-Pas 1441 Favne.
Der lystede
dem da at komme hen, paa det de kunde engang omsider fette Krone
paa og ret tilgavns verificere hvad Le udi faa måge Aar havde arbeydet og fpeculeret paa.
Kongen lod dem ikke mangle Omkostnin
gerne. Paa Toppen af dette Biera funde Le da/ at Mercurius t Ba
rómetro , fom ved Havets Varer - Pas stod paa 28 Tom , var nedsiunken gandffe 8 Tomi Linie; efter dm Frihed/ som de felv §. 10.
tilstaae mig, antager jeg Observationen for 8 Tom iz Linie.

Tavlen giver
For 8 Tom r Linie
- -- -- -For tre sierdeDeel af en Linie legges til

--

1427, 9 Favn.
13, 1 Favn.

Bliver altfta Hoyden af BiergetLanigou - - 1441. Favn.
Ligesom Obfervatores ved Inftrumentfr havde maalet den.

Men deres egen Theorie og Tavle gav dem Bjergets Hoyde 1762
Favn eg altstra ZaiFavn for stor. Og saasom Mariottes Theorie og
Tavle vilde heller ikke giere got, faa.var der ingen Lon Er Bon
meere.
De gave sig tabt/ og cafférede den gandske Sag, stattende
pag. 132. stråledes:
Ainfi fon voit, que toutes nos experiences faites fur ces
montagnes differentes, s’accordent affez entre elles pour les conse
quences que nous en avons tirées. Elles prouvent, que la variation
d’hauteur du Mercure dans le Barometre, correspondante à la diffe
rente elevation des lieux, ne Suit aucune progrefllon uniforme, y
ayant pré, d’un pouce de difference dans l’observation faite à Canigou, de celle qui refultoit de la progression établie en 1703, & fon
dée fur des observations faites Sur des montagnes peu élevées, &
aucune des autres hypotheses que l’on a faites depuis pour pouvoir
concilier les observations, n’a pu Satisfaire aux différences, qui iè
rencontroient dans plufieurs observations, dont on ne pouvoir
Soupçonner i’ exactitude«. &c.
§. 12.

af Atmofphætené Hvydc ov. Hav-Bryn. Vâker-P. Z17
§. 12.
Min table fvarer ¡altfaa noye til de Féanste Aftronomorum
Obfervationet udi alle de Hoydek/ man künd komme til/ faa at MM
efter Dags med Fordeel kand ve&Barometri eg Tavlens Hielp maale
Heyderne af Bierge og Lande. Samme Tavle er forsirrdiget allene
kfttr Grund-Lxpeàenttt ved Hielp af Progresfione Harmonica.
De Parisiste Aftronomi have forftet sig derudi, at de ey have gjort
Grund-Lxperimenret/ men faa flet hen i Skeden antaaet 6l Fod/
som burde vcrre 75 ; thi ellers havde de vel paa nogen Maade kommet
igiennem; endstiont det ey er nok at komme til en god Sag/ med
mindre man kommer dertil paa den rette Vey/ saa at man kand demonftrere sig frem over alt. Men at de ey have taget den Har
moniste Progrcsfion til Hielp/ kand man ey fortænke dem for/
saasom dens frugtbare Pllysiste Brug da formodentlig har
vcrret mig allene bekiendt. Imidlertid er man dem obligeret for
deres stionne Obfervationev/ hvorved Sagen tilfulde stadferstes; oa
bor man besynderlig vide Kongerne i Frankerige al SEre og Tak/ at
de ey have ladet flige Kvnster og Videnstaber mangle de Midler, som
dertil behoves.

Mar man nu til Slutning famler udi Summ alle Favne med
de vedstrevne tiende Deele, fom staaer i den anden Columne, oa stri
ver dem ordentlig ind udi den tredie Columne, fom det sees udi
Tavlen/ sinder man til endelig Slutning 26863 Franste Favne eller
toifes, som er den gairdsts Harmoniste Progresfions Summ, oa sirekker sig lige op fra Havets Vand, mbtilAtmofphæra flipper/ naarBarometrum viiser ved Havets Vater - Pas netto 28 Tom. En Danst
Mil indholder 3804 Franste Favne; altsaa er heele
Atmofphæreng Heyde 7 Donste Mille og
ncesten en sextende Deel.

Rr 3

Hoy-
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Hoyderne af Lagerne t Atmofphære»,
hvilke svare til Qvñgsolvets Nedstigende,
Qvcrgsolvets
Nedstigende
i Barometro.
O.

r,

r.

Luftens
Heyde for
hver Linie.

Hoyden over
Havbrynens
Vaterpas.

QvKgfolvets
Hoyde i
Barómetro.

0

OO. O

00.0

I
2
S

12. 5
12. 5
12. 6

12. 5
25. O
37-O

II
10
9

4
5
6

12. 6
12. 6
12. 7

SO. 2
62. 8
75.5

8
7
6

7
8
9
10
II
o

12.7
12. 8
12. 8

5
4
3
2
I
O

i
2
3

12. 9
13.0
13.0

4
5
6

13.1
13.1
13. 2

88.2
101,0
II3- 8
126.6
139-5
152.4
165.3
178. 3
191.3
204.4
217. 5
230.7

7
8
9
10
II
o

13. 2
rZ. 3
$3-3

243.9
257-2
270.5

13-3
iZ-4
13-4

283- 8
297. 2
310.6

12. 8
12. 9
12. 9

28.

27.

0

II
10[
.9
8
7
6

26.

5
4
3
2
i
0

—
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udregnede fra Havbrynens Vaterpas
og dets Hoyde udi Barómetro.
Ovtrgsolvets
Nedstigende
i Barometre.
2.

3-

4.

Luftens
Hoyde for
hver Linie.

Hoyden over
Havbrynens
Vaterpas.

Ovcegsolvets
Hoyde t
Barómetro.
26.

0

13-4

310. 6

I
2
3

-3 5
13.5
13. 5

324. i
337‘ 6
_ _ _ _ 351, i____

0

II
10
9

13. 6
364.7
4
-3.6
378.
3
5
6 _ _ _ _ _ 13.7_ _ _ _ _ _ _ _ 392. 0

8
7
6

13.9
13.9
14. 0

405.7
419. 5
_ _ _ 433. 3
447.2
461. i
475. i

5
4
3
2
I
O

7
8
9
10
II
0
i
2
3

137
13. 8
13- 8

14.0
14. 0
14.1

489. I
503. i
517 2

4
5
6

14.1
14- 2
14. 2

531. 3
545- 5
559.7

7
8
9
10
II
0

14. 3
14.3
14.4

574.0
588.3
602.7

14.4
14.5
14.5

617. i
631. 6
646, i

______ 25.

il
lO
9
8
7
6

......

5
4
3
2
I

24»
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Hsyderne af Lagerne t Atmofphærcit,
hvilke svare ril Qvagsolvets Nedstigende,
QvLrgsslvets
Nedstigende
i Barómetro.
4*»

Luftens
Heydefor
hver Linie.

Hoyden over
Havdrymns
Vâerpas.

QvEgsolvets
Hsydei
Barometro.

0

14.5

646. i

24.

I
2
3

14. 6
14. 6
14.7
14.7
14- 8
14- 8

660.7
675-3
690.0

II
IO

704.7
719.5
734- 3

8
7
6

7
8
9
IO
II
0

14.9
14. 9
15.0

749- 2
764.1.
779-1

15. i
15. i
15 2

794- 2
809. 3
824-5 .

5
4
3
2
I
O

I
2
3

15. 2
15.3
15. 3

839-7
855.0
870. 3

II
IO
9

4
5
6

15 4
< 15.4
15. 5
15.6
15.6
15. 7
15. 7
15. 8
15. 8

885-7
901. i
916. 6

1

4
5
6

5-

6.

7
8
9
IO
II
0

9

23.

8
6

932. 2
947- 3
963. 3
979-2
995.0
1010, 8

0

22.

5
4
3
2
I
O
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udregnede fra Havbrynens Vaterpas
og dets Heyde udi Barómetro.
Qvcegsolvets
Nedstigende
i Barómetro.
6.

7-

ß.

Luftens
Hsyde for
hver Linie.

Hoyden over
Havbrynens,
Vaterpas.

Ovcegsolvets
Hoyde i
Barómetro,

o

i$. 8

1010, g

22.

I
2
3

is. 9
16. o
16. o

il
10
9

4
5
6

16. i
16. 2
16. 2

1026. 7
1042. 7
1058. 7
1074. 8
1091. 0
1107. 2

7
8
9
10
II
o
i
2
3

i6. z
16. 3
16. 4

1123. 5
HZ9. 8
1156. 2

16. 5
16. 5
16. 6

1172.7
1189.2
120$, 8

5
4
3
2
I
O

16. 7
16.7
16. 8

1222. 5
1239.2
1256. 0

II
10
9

4
5
6

16. 9
16.9
17. 0

1272. 9
1289. 8
1306. 8

8
7
6

7
8
9
10
II
o

17. i
17. i
17. 2

1323.9
1341.0
1358.2

17.3
17.4
17. 5

1375.5
1392.9
1410.4

5
4
3
2
I
O

Ss

0

8
7
6

21.

40,
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Hvyderne af Lagerne i Atmofphærcu,
hvilke svare til Qvagsolvets Nedstigende,
Q^crgsolvkts
Nedstigende
i Barometro.
8.

9.

to.

Luftens
Heyde for
hvec Linie-

Heyden over
HavbrynenS
Vaterpas.

Qvcegselvets
Heyde i
Barometro.

o
I
2
3

17. 5

1410. 4

i?. 5
17. 6
17-6

1427. 9
144Z- 5
1463. i

II
IO
9

4
5
6

17.7
17. 8
17.9

1480. 8
1498. 6
iji6. 5

8
7
6

7
8
9
IO
II
o

17 -9
18.0
i8. i

1534-4
1552.4
1570. 5

18. 2
18. 3
18. 3

1588. 7
1607.0
1625. 3

5
4
3
2
I

I
2
3

18. 4
18. 5
18.6

1643.7
1662. 2
1680. 8

II
IO
9

4
5
6

18.7
18. 7
18.8

1699. 5
1718. 2
1737.0

8
7
6

7
8
9
IO
II
o

18. 9
19.0
19. I

1755.9
1774- 9
1794.0

19. 2
19.3
19.4

1813. 2
1832. s
1851.9

5
4
3
2
I
O

20.

19.

18.

0

O
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udregnede fra Havbrynens Vaterpas
og dets Hoyde udi Barómetro.
Hoyden over
Havbrynens
Vaterpas.

Qvcrgsolvets
Hoyde i
Barómetro.
18

II
12
13

1851.9
2091.3
2345.2
2615. 6

17
16
15

14
15
16

2904. 5
3214 8
3550.0

-4
B
12

i?
18
19
20
21
22

3914. 3
4313.0
4753- 5

II
10
9
8
7
6

2Z
24
25
26
27
28

7207. i
8135. 8
9329. 6

Qvtrqsolvets
Nedstigende
i Barómetro.
10

5245 9
5803.7
6447. 0

11003. 7
13829. 3
26862. 8

5
4
..... 3_____
2
I
O

Hoyderne ere her udregnede, ligesom tilforn, og ligeledes ere
ogsaa Hoyderne over Havbrynens Vaterpas udfundne; men her i
denne Tavle ere ikkun Hoyderne for hver Lom anforte, og det tilden
Ende, at man til sidst kunde have Summen af den heele harmonice
Progreflion, eller heele Atmofphæreng Hoyde fra Havbrynens
Vaterpas af, hvilken belober sig til 26862, 8 Favne.
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Profeilbr Krafts

METHODE
at bevist/ hvorledes man i alle Tilfalde kanbestemme den ene Ubekiendte ved en u endelig Folge
af Terminis, som gives ved den anden/ i de '
Algebraize Liigheder/ som indeholde
to Ubekiendte.
§. I.

(HSKntet synes at vcere lettere, end at finde te Method«/ ved hvis
tK
*
X
Hiklp man kand ncerme sig til Vcerdien af tzen ubekiendte
\g®) Stsrrelse, saa tiit somLiighederne ikke indeholde flere enden
eneste ubekiendt; man havde atiene nsdig at forestille stg dm givne
Liighed under denne Skikkelse
y=AxB1 *
Bx m ’1 * Cxm‘3 * Dxm 7 * * &c.

og derved bringe den paa de krumme Liniers Ordinater; ved den am
tagne Liighed kunde man faae

en krum Linie gi, hvis Axel var fk, saaftemk man nn vidste paa noaet
Lidet ncrr den virkelige Vcerdie afx, eller Diftencen fta den fvrste
Ordi-

1. K. Methode at bevise, hvorledes man i alle Tiff, rc. Z2Z
Ordinate de, da i den Hypothek at ikkun lidet MñNglkde kunde ag
tages for det samme medRore-Linien (Tangenten) af, og da blev
ydx
(ab)-dy : dx (eb) — y (ae) : cg=ef=-^y

da nu dx antages for bestandig/ er cg

dy
kaldes da den givne Liighed <Px. og den givne Storrelse/ som er fast
strå stor som x — « Differential - Lîighedeu af <px—ciPx da er« - ——
d<Px
noget ncrsten Vcerdien af x, og ved at fette det udkommende igien for
X, nanner man sig alt mere og mere til den rette Storrelse af den
Ubekiendte; saaftemt at man ikke vilde antage/ at den krumme Linie
faldt ind med Rore Linien/ kunde man bringe Differentialer af den an
den Hoyde/ som gav en Rorr Linie/ ved hvilken nd mrndre end fd endnu
mere stulde ncerme sig til den virkelige Vcerdie (
)
*
af den ubekiendte
xog saa videre.

§. 2.

Saa tiít derimod, som to Ubekiendte falde for i be Algebraize
Li'gh d r (thi mit Forsat er her ikke at handle om andre) da er det
mestendeels langt vansseligere at Mrme sig til Vcrrdien af den ene Udekiendte i i en anden; allermest om de Termini, fom indeholde de
Vbffrerttf, ere mange og irrationelle, eller og om de Ubekiendte i begge
tkss Dlfalde ere meget indviklede i hverandre; thi ellers lade de sig
de fi lie Tider let oplose til en u endelig Folge af Terminis, enten ved
den Methode af Divifionen, eller og ved at trekke Stammestorrelsen
paa den dekiendte Maade ; saa tut fom det forste falder for, erdet
vcl unegteligt/ at ingen mere almindelig Maade er bllvet opfunden
end bf r NeutonZ? Parallelogram ; det eneste/ som synes at giore denne
Methode mindre brugelig er det viitloftige Akbeyde, som den forer
Ssz
med
(•) Dette Theorema lader sig paa en anden Maade udfore af en êî'iabed, som Hr. Mac.
Laurin tzr>- fundet/ vtz som kand sees i Slutningen af et hans Brev til Hr. Folkes deÆqvatiouibus,
in qvibtfs dantur radices inipollibiles; det er ellers blevet pubike^t uden Bcvtis af Hr.8ii»sv!,.

3 26 J. K.

Methode at bevise,

hvovledes man i aile Tilfcelde

med stg , og den Agtsomhed, som den udfordrer.
Hvilket og har
giort, at man i den Sted mere har lagt stg efter en anden MaaLe at
arbeyde paa, som er den/ hvorom jeg her egentlig vil handle, og som
beftaaer i at en vis Folge af Terminis antages, i hvilken forst Exponenterne, og stden Coefficienteme af alle Terminis findes. Da man
kand see i alle Algebraize Skrifter , som handler om denne Materie,
hvorledes at koefficienterne kand bestemmes, holder jeg det for unyt
tigt videre at handle derom.
Saa det, som jeg i det Efterfolgende
vi! afhandle, er, at jeg vil beviise de Regler, ved hvis Hielp man kand
finde Exponentem, og desuden, hvorledes man kand arbeyde paa
den korteste Maade; thi man har Uret i ar forekasteNeutons Methode
be6 Parallelogrammet, ût den er for viitloftig, saa lcrnge som man ikke
viser med hvad Middel, atArbeydoti denne anden Methode kand for
kortes; da det i u-endelige mange Tilfælde kandstee, atog denne stdste
Maade kand fore et u-overvindeligt Arbeyde med stg; hvilket jeg idet
Efterfolgende nærmere stal viise.

Dm Forste, som har 'tænkt paa denne Maade ved en antaget
Folge af Terminis erden berommelige Hr. Leibnitz, som i de Leipziger
lærde Samlinger har ved dens Hielp oplost nogle Liigheder: men da
de forste Tanker om en Ting gierne ere ufuldstændige, og det ikke er
uden Skrit efter Skrit at de vanstelige Ting blive bragte til Fuldkom
menhed, saa havde Hr. Leibnitz og den Uheld, at hans Methode var
meget ufuldstændig, u agtet at den dog længe derefter er blevet fuldt
som almindelig af de storste Geomctrer. Dette har givet Hr. Stir
ling Anledning til at sige i hans smukke Afhandling de Lineis tertii
ordinis : ’’Hujus methodi, longo tempore poftqvam Dno. Neutono
’’innotuerat, in adis eruditorum LipfiæDnus.Leibnitius Suo etiam
” nomine edidit exemplum unum aut alterum in cafibus facilioribus,
” ubi tantum docuit eoefficientium inventionem, at in indicum non
”in eoefficientium inventione tota latebat difficultas.”
Endffiont
at det lader, som om Stirling derved vilde negte Leibnitz den Mre, at
have forst fundet tienne Methode, saa bliver det dog vel ligesaa unegtettgt, at hand ved stn egen Hielp har fundet den, som det paa dm
anden
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anden Side er vift, at den kom fra hans Haand aldeles ufuldkom
men, og t de fleste Tilfcrlde gandsse ubrugbar.
Det var d-rfore andet umueligt, end at man maatte snart
komme til at forefinde Exempler, fom ikke lode stg oploft allene ved
Hielp af detLeibmtzske, folgelig og, at man snart har maat tanke paa
at forbedre denneMaade; den forste, som har begyndt dermed erden
beromte Brook Tailor, som har sogt at bringe DenneMethode under
et almindeligt Beviis i den 9de Propofition af hans Methodo Incre
mentorum ; men dersom Tailor havde paa den ene Side den LEre at
vilft, hvorledes at denne Methode kunde bruges i en u endetta Mcrngde
flere Tilfcrlde end Leibnitz havde viist, saa var hand dog paa den anden
Side ikke lykkelig nok for atgiore den saa fuldstcrndig, som den burde
vcrre, hvilket Stirling forst har agtet, som siger paa fornevnte Sted:
Sed ut qvod verum eil confiteamur, methodus Dni. Tailor inve
niendi formam Seriei non eil generalis, imo impoflibile eil univerfaliter determinare formam ferieiex data forma Æqvationis; pendet
enim Forma Seriei tam ex coefficientibus qvamex exponentibus in
determinatarum in Æqvatione, fallit dicta regula Dni. Tailor, qvotiescunqve coincidunt duo vel plures valores termini primi Seriei,
hoc eft, qvando ordinata prima tangit Curvam, vel tranfit per
punâum ejus duplex vel qvando ordinata ad diilantiam infinitam
tranfit per plura Curvæ punéta infinite propinqva ad fe invicem.
Jeg ss ll det Efterfolgende visse, at Stirling har lagt en vigtig
Forbedring til Tailors Regel, og at hand har havt deri ret at Tailors
Regel ikke var almindelig; Hvorimod hand saa langt fra ikke har beviist fin Regels Rigtighed, at hand meget mere selv siger paa samme
Sted: " Inveni autem Seqventem Regulam pro invenienda forma
’’Seriei, qvantum haétenus conilitit nunqvam Fallere, Sed eam eile
”ubiqve veram affirmare non audeo, propterea qvod in eam cafu
’’tantum incidi, obfervando fcilicet plures Series diverfas, & ejus
" demonilrationem poftea fruftra qvæfivi.” Det, som heri er det
synderligste, er, at et Beviis, som saa let flyder af disse Folgers Be
skaffenhed (som stal sees af det Folgende) kunde undgaae en ellers saa

skarp-
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Methode at bevise,

hvorledes man i Me Tilfcelde

skarpsindig ^^nd^^ftertanke, og kand intet andet have varet Aar»

sagen, end at man ved at have een Ting for stärkt i Tankerne, forhin
dres derover fra at indste, hvad man soger i en anden.
Stirlings Maade er da virkelig almindelig , men den har den
Fkyl, at den i mange Tilfcelde er overmaade viitîoftig, og at den me
get tiit vilde foraarsage et faft u-overvindeligtArbeyde; Aarsugener,
at den tiit indeholder en Mcengde af unyttige Terminis, som give
en vutloftigGalcul, yg dog med megen Moye neppe bestemmer nogle
faa Coefficient^
Det er ikke om Stirlings Methode allene, men
endog om Tailors, at dette maae siges i de Tilfalde/ da denne sidste
kand bruges , og de ere begge deri saa ncrc forenede med hverandre,
at dersom den forste indeholder overflodige Folger af Terminis, da
indeholdes de ogsaa i den sidste; saa det synes, at man ved disse Methoder taber lige saa meget paa den ene Gde, som man vinder paa
den anden.

Af de, der har ffrevet over denne Materie, er dm, som har seek
allerlcengst hen i den den beromte Hr. Gravefande, som desuden er nok
bekienLt af andet hans fortrefligeArbeyde: hand har derom publice
ret en liden Afhandling, men som er uden Beviis, u agtet, at hand,
saaviit jeg veed, ikke har givet de allermindste SpoertilBcviis, saa er
det dog ikke at tviile paa, at Hand jo har kündet bevise sin Regel, siden
den siyder direéte af den, som jeg i det Efterfolgende sial bevise; jeg
har desuden sogt at viise en Methode, hvorledes man kand undgaae
enten alle eller og en stor Mcengde af unyttige Terminis, hvilket kand
giore overmaade storTieneste i scrr i de Tilfalde, i hvilke Tailors Regel
kand bruges ; hvilket ncermere sial sees af det nu Folgende.

§♦ 3*
Jeg kalder bestandig de toUbekiendtexog^, faaledesatysoges
ix, ydermere antager jeg den Folge, som stal bestemmes at vare
y —Axn * Bxs * Cxr T Dxg * Exf * * &c.

hvil-
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hvilken kand gaae ftavidt, som man behager, da den er i sig selv vir
kelig mendelig; til at bestemme Coefficients» i den ferfïe Termino
Ax11 kand man altid med Tailor bruge det I^eutonste Parallelogram,
siden denne Maade baade kand bevises af de simple Principiis i Geo
metrien, hiulpne med den letteste Calcul, og den desuden i sig selv
heri ikke udfordrer megen Moye. Hvad ellers fret Neuronet ParalleloZramangaaer, fortieneren Tradtat at lckses, som er strevet af Hr.
Kaeftner Profetier, i Leipzig.
Det eneste, som jeg vil ncevne af det, som henhorer til det
Neutonfl?e Parallelogram, er, Ñt MÑN vel skiller de Terminos fra hver
andre, som ere af adstlllig Hoyde, de, fom Linealen forst rorer, ere
Termini af den forste Hoyde; De, som den siden derncest kommer til
ved en Parallel Bevegelse, kalder jeg Termini af 2den Hoyde, og sag
videre, i det Folgende bruger jeg mest Termmos af iste og anden Hoyde.

4.
Dersom enhver Algebraist Liighed forestilles ved
«xr yf
ßxm yf -P 7xp y1
^xq yh Hb
&c.

=A, og y ved den forrige Folge
y = Axn -p ßxf
Cxr *4 Dx5 4< Exf 4* 4* Scc.
da seer man let, at den Betingning, som Tailor udfordrer til at be
stemme Exponentem i Folgen y — Axn * bxf & + &.C., er nedvendig, at nemlig, naar i den givneLiighed settes i Steden for y den
forrige Folge, og deraf kommer en Liighed, som jeg vil bestandig kalde
B, at da i 6 alle Termini saaledes faae de samme Exponenter, at
mgktt Termini komme til at staae allene, siden CoefficienterneA,B,
c, D &c. ellers ikke kand bestemmes.
§. 5.

Lemma.

Dersom i Steden for den Folge
y =Axn * Bx f Cxr *PDx § 't* Exf

>P6cc.

tages denne anden

Tt

y=

330 J. K. Methode at bevise,hvorledes man i alle DIfvlde
y — Ax'1 *
Bx n+m * Cx"t2m + Dxmt3‘B + Ex”1'4” <*
&c.
hvis Exponenten gnae i en Arithmetik Progreflion, og denne Ht ft C
clevetvt til den relpecÑive Hsyde af y t
Terminis som ft desiLng»
heden A, fettes i Steden fot y i enhver Ter mino, da om Exponenten

af y gives

i Almindelighed ved k og LoeKeiemerneved
**&c. - bliver yk i den Liighed B.

— Axnk * BIxnk+,u * C'xnk*2m * D'x^
*

a^c^d1,

1 * See. -

fom let sees af Elevationens Natur.

§. 6.

Theorema,

Dersom i Steden for y, fettes den Series
y = Ax"
*Cx"t2"4-Dx''t3m4.<.&c.

i alle Terminis af den Liighed A> da saafremt atalle de forfte Termini
af de Folger, som faaeS faaiedes i A, falde ind med den storfte Folge
iLiigheden B(jeg forftaaer ved dm storfte/ den fom begynder fra den
allerforfte Termino tB) da skal og alle de ovrige Termini i de andre
Folger falde ind med de ovrige i Liigheden B,

Thi Exponenterne i denTermino «xr yf bliver efter § 5/ naar
Coefficientetne udelades

* Xfn*r*
3 ro *

&Ci

De derimod, som komme af den Termino få y bliver ligeledes

erNU En
*

r —In-Ep, da MaaeogEn'Er^m—In
p4
*

Ligeledes er Folgen af den Termino 5xq yh —

m. o.s.v.
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xhn+q

xhnf q + am

xhn + q+ 3m *

* * &C.

settes nu xhntq = xf,,+rf2n1’ maae oghn^q^m=F#i^r^3 mo.s.v.
Exempel om i denLiighedy^ -2xy
ay-bzzo
*

settes y — Ax^ Bx° dE< Cx i db Dx~’ dF db &c.
hg ere Exponentcrnc af
y3 — xj * X1 * x^ * x° * X i *
1 V
I
I
o
—i
—2xy—X- * X ♦ X® * X
* x 7<+*
af ay —
X7
*
x° ♦ x 7 * *
o
b
—
* X *

§. 7-

Anmerkning.

Deraf sees, at den forste af Tailors Betingninger er upaatvilelrg/ at den antagne Folge bor altid vcere afdenne Skikkelse §. 6. 4.
y—Ax11 db Bxn+‘m db Cxnt2m db Dxn* 3m * Lx'^4-N *

saa at Exponentçt’rtC altid gaae i en Arithmetijï Progreflion ; Yder»
mere at hand deri har Ret/ at de to forste Termini altid bor vcere ti«
gehoye i Liigheden B og den ene af dem indeholde en Folge af u endelig
mange Terminis eller og/ hvilket er det samme, vcere kommen afen
Termino j LiighedenA, i hvilken y findes ; thi det kunde ellers
ffee/ at Series ky blev muelig/ allene fordi den forste Terminus'ey
kunde bestemmes; Da nu dette sidste allerbest naaes ved det ^monste
Parallelogram, saa seer man deraf en ny Fordeel/ som man har af at
bruge det. Det som endnu bor vises er, hvorledes man kand mage
det sag/ at alle de forste Termini af de Folger, som komme ved at
sette y -Ax« *
Bx n+m * * &c. i a kunde falde ind med de af den
storste Folge udi b.

8.

Theorema.

Dersom i den givne Liighed

Tt r

A—

332 J. K. Methode at befrife, hvorledes man i alle TilfMe
A — «xr yf 4* ßxm y
*

4* yxp y1 4* 8xq yh 4* 4* See.

settls i Steden forDigmteterne afy- Exponenten af den ferste ter
minus x" i den Felge
y—Ax" *
Bx n*m 4<Cxn*2ra*
4<&c.

eg af de Terminis, som deraf komme i den Liighed b, tages den stetste tilfceUes Divifor, hvilken fettes siden i Felgen y—Axn 4
* Bxn+2m * 4* i Ste
den for m, da ffa! alle de Folger, som faaes i B ved at fette Axn *
Bxn+m **
Scc.i Steden for y i A, falde sammen i'Hknftende til alle
deres Terminos.

Bevils.
Thi dersom de ferste Termini af Folderne i B falde sammen
med Terminis af den storste Felge, da falder alle Termini sammen
§ 6.men er ä — mden storste tilfcrlles Divifor afr
*
f, m+t, p4>i,
*h.
q4
@ftar4<f=nd,m4,t=md,p4< l=Td,q4<h=ird, damaae
nd falde ind med den storste Folge i B efter n Terminos fra forst af

§5/ ligeledes md efter m Terminos, lTd efter 1 ‘ øg rd eftet r Termuaos,
folgelig og rdb€ m 4* t, p 4-1, q
Kj
*
samme Orden.
§. 9
* Anmerknmg.

Tailors Regel er, at man stal I) bestemme Exponeneer af den
føtfle Termino Ve6 Neutons Parallelogram, og 2) i det ovtige handle
efter H.8; men man feer let, at man derved ey kand vcrre forvisset
om andet, end at alle Termini j de adstillig? Folger i Lnghedcn B ffal
falde sammen, folgelig atakt kand bestemmes, faafremt at Folgen
allene beroer vaa Exponenten^/ saaftemt at den derimod bor og at be
stemmes efter Coefficient rne, er det ikke vist/ at dmucMaade kand
Diere tilstrækkelig. For Resten forstaaes let afBeviisct §. 8, at man
ey just hevve nodig at tage den storste tilsås Divifor, det var i Al
mindelighed nok at kage én, hvad for ert man viste, allene, at den
var tilfalles; men da den storste tilfceUeé Divifor er tilstrækkelig §» 8.
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faa er det klart/ at en mindre altid vilde give u nyttige Terminos og
tiente folgelig ey til andet end at give enSeeiCoefficienter —oogat
giore et i sig viitloftigt Arbeyde endnu viitloftigere.

Det er fast unyttigt, at tale noget om den F-rffiel, som kom
mer deraf/ at nogle Folger af y=Axn + * faiber/ imidlertid at andre
stiger, siden den heeleForffiel kommer allene an paaz hvad heller m
stal blive bekrcrftende eller negtende (pofitiv etter negativ) og denne
Forffiel er desuden nok bekiendt.

§. IO. Theorema.
3 hvor mange Folger, der end faldersammen i et i den forste
Termino af Liigheden B, kand dog vkd dem allene aldrig uden den
Coefficient A bestemmes/ faa til at bestemme nogle af de ovrige udfordres, at en anden Folge (i det mindste at en Terminus) maae falde
ind med den sterste längere henne.

Beviis.
Thi om tte Termini afben givne Liighed A eller og flere fettes
at falde sammen i et i den forste Termino afLiighedmB for Exempel
*xr yf, 7xp y1 , ¿xq yh, da er det klart af elevationens Natur, at
Coefficients i den 2den Termino ikke kand blive i Almindelighed un
der anden Liighed end
rB4<pB>f<sB = o
B — o.
i ten zdie Termino er den almindelige Liighed for Coefficients

nB3 4- rB2 Hb f C HF IC ~o, daB —oer og C —o.
for Resten kand her to Tilfå hende sig/ enten at den forste Coeffi
cient har flere ligestore Skamme-Storrelser (Radices) eller og/ at den
har fl/r ingen Ligestor; da nu efter Elevationen^ Natur de folgende
Coefficient^ ere Viñerential-Liigheder af de foregaaendt multiplice
rede eller dividerede med visse andre bestandige Storrelfer, fom i denne
H.nfeende ingen Forandring kand give; faa folger af mit forrige
Tt 3
Stykke,

334 J-K- Methode at bevist/hvorledes man i alle Tilfcelde
Stykke, at i denne sidste Tilfcelde bliver saa mange Differentiaí-gü^

hederás sig selv-o efter den forste Terminum, folgelig og saa mange
Termini som den forste Coefficient har ligestore Stamme Storrelser
kil mindre end en, og gielder da dey forrige Raifonnement ligeledes i
denne Tilfcelde, andet end, at om der ere n ligestore StammeStorrelser, at man da faaer en Liighed
rBn 4 pB" 4 f Bn — o

B—o og faa videre.
Exempel i denLiighed
J
3.
X
xs~4y2 x4 4 6yx3-4y2xx4y2 x4iox3-6ys = o
ere te Termini xs -4yix4 * 6yx3-4ylxx 4 y2x alle af den samme
Heyde, og Folgen af

y-Ax24
BxTffiCxTffiDx°
*
44&c.
naar samme fettes i Steden for y i den givne Liighed faaes
O — — 4 A *X5 — 2AlBx4 t — 2A~X Cx3 î— 2 A." ^Dx3 — 2A-^Ex 2T

4l A * B2 4 A—^CB4» A 2 VB 4 4 ÑL0.
-±A~1B3 4|A~7C2
*
-M-fCB
4A^x5 = 6A
B
*

T
-6A2C~6A2D-6A3Ei

-ÎAiB2 -3AiCB-3A-iDB
*5A-<B3 -|ATlC.2
*|A-iCB2
-AA’I B.4
A2x5 * 2 AB 4 2CA 4 2DA 4 2AE
4 B2 4 2CB 4 2DB
4 C3
46A * 6B 4 6C 4 6D 4 LE.
* I.
Den

kandbestemmeden ene ubek. ved en u-endelig Folge rc. zzz
Den forste Coefficient—4A3—4A? db A3 db 6A db i —o har 4re lige#
store Stamme-Storrelser, A—1, hvilket og gier/ at Le 3 efterfolgende Termini blive — o i Len 5te derimod, som er Let4deDisserential ' fññls
&A”V -AA~V =0, B —o.

Anmerkning.
Dersom den storste tilfcrlles Divifor kaldes D, og Forstiellen
imellem Exponenten af Terminis i iste og anden Hoyde kaldes F,
Let Antal Termini, som iLiigheden B får imellem Terminos afiste
og anden Hoyde, den af 2den Hoyde medregnet/ kaldes N. Da er I)
F
F-nd 2)
^hvilket og har Sted/ omv betyder en anden Diil

vifor,efter hvis Forstiel at Termini i Folgen z^-Ax« db Bxn+ffl ¿-db &c.
tager til eller af; man kand ydermere heraf let giore ligedanne Slut
ninger i Henseende til de andre Hoyder.
§. 12.
Ved en n-yeMge forstaaer jeg en Folge, i hvilke« ikke flere
Termini findes/ end de/ font i en vis Henseende ere nodtge til at be
stemme Coefficienteme/ ellers kalder jeg den overflødig.

Ved en riM Ordentlig, forstaaer jeg en Folge, som ikke in
*
Leholdcr en heel unyttig Folge af Terminis , hvisExponenrer gaaer
alle i en Arithmetifl? Proportion.
Ved en nøye U ordentlig, forstaaer jeg en Folge/ i hvilken
nsar forst et blevet fastsat til hvad Terminum at man vil fege Coefficienrtcne/ La i den Henseende alle unyttige Termini ere udeladte.

§. IZ. Theorema.
Dersom en Folge rand bestemmes af Exponenterne allene, og
solgelig Tailors Regel bruges og ydermere Forstiellen imellem Térmi
nos afiste og 2denHoyde er selv den storste rnfalles Divifor, da stal
Folgen

336 J. K. Methode at bevise, hvorledes man i Me Tilfcelde
Felgen vcrre noye ordentlig, saa at ingen neyere u-ordentlrg kand gi
ves; saafkkmt at den derimod er ikke felv den sisrfte tilfcrttes Divifor,
Mññe Tailors Folge altid vcrre overflodig, og undertiden overflsLig
ordentlig

BeviiS.
thi N =

F
il

og i denne Tilftrlde er E - D, folgeligd^—l; saade

af iste og 2den Hoyde falder umiddelbar paa hverandre, men af det,
som er blevet sagt §. io. sees let, at alle de ovrige Coefficienter og
maae blive bestemte, siden i enhver nye Termino kommer en nye
ubekiendt Coefficient ind i Liigheden tillige med andre Bekiendte og
Liigheden afsig selv ey kand blive o efter [Hypothefen og §.4. i det
forrige Stykke.

Men er den ey selv den storsteTilfcrlles Divifor, da maae den
F
nodvendig vcrre storre, siden ÿ—N ikke kand vcrre en Brok, hvorover

F-D
-jy-Termini i Liigheden B falder imellem Terminos af iste og 2den

Hoyde §.n, folgelig om Folgen lader sig allene bestemme ved Exponenterne, maaei denFolgey-å'E^Bx''^ ^^öcc.

Coeffi-

*cientn nodvendig blive-0, de Efterfolgende beroer paa hvor de efterfolgende Termini i Liigheden X falder ind med Terminis af den
storfte Liighed i B. Og faafremt at efter de af anden Hoyde ikke falder
F-D
-p-nye Termini efter hverandre, da bliver der oMaltid lcengere hen

i Folgen overfiodigeTermini.
I den Tilftrlde, da Forffiellen imellem Exponérseme i Termi
nis af ifte og anden Hoyde er ikke selv den storfte Tiltcrlles Divifor,
da kand en af to altid have Sted, enten, atForffiellen imellem de af
forste og alle de andre Hoyder har den samme Tilfcrlles Divifor som
Expo-

kand bestemme den ene ubek. ved en u-endelig Folge rc.
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Exponenterne, eller og at deres storste Tilsirlles Divifor er et Multi
plum af den storste Tilfælles Divifor; i denne Tilscrlde kand endnu alle
Betingningerne fyldestgiores ved at sette m ni —den storste TiifMes
Divifor men — med den storste Tilftrlles Divisor af Forstiellene imellem
alle Exponenterne; thi det fees let at elle Termini maae ikke mindre
falde sammen i denne Tilfcelde end i den forrige: folgelig er Tailors
Felge i denne Tilfalde overflodig ordentlig.

§. 14
*

Slutning.

Deraf sees, at man altid maae efterset hvad den storste Tilfæl
les Divifor bliver af alle Forstrellene og sette den—m i Folgen y — Axm
4<Bxn+m
thi dersom man allene holder sig til den storste Tilfcelles Divifor af Exponemerne som Tår, staaer man den Fare/ at
man kand faae hele unyttige Folger af Terminis i Folgen y—Ax'" *
hvilket giver et tit wovervindeligt Arbeyde. Saaledes i den Liighed
xs — 4y^ x4 * 6yx3 — 4Y= xx * y2x * ioxl - 6yl — O er Folgen ef
ter Tailor y — Ax2 * Bx 7 HF Cxt * JDx * *4< &c. MM Nññr alle Forstiellene tages er den storste Tilfcrlles Divifor dersom da samme fettes
— m,faaes iLiigheden B diste Exponenten
*
5
4t‘ 3t* 3*
2^. if. i.
hvilket gior/ at man i Tailors Liighed B faaer dobbelt saa mange Tér
minos, som man burde/ thi siden at alle Termini i Lügheden A og de
Folger/ som deraf komme / kand falde ind med Terminis i den hoyeste
Folge af Liigheden B, naar m^z, saa er ingen Tvivl tilbage/ at jo
denne sidste Folge var tilstrekkelig / saafremr at Coefficientern?5 Be
stemmelse i denne Liighed beroede allene paa Exponemernes Be
stemmelse.

§. 15. Theorema.
Dersom i en Folge
y=Axn +Bxn+in HFCx"
*
2“ *
D xb+3"

tages.to Goefficientev/ hvad for nogle man vil/ som
Uu

—
b

og D, og af
D
*
B
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B hh D tages en vis Hoyder, daffalB"*
D altid komme i en Termino
længere foran i Folgen end B1*
- 2 o- og jo mindre Hoyden bliver a(B,
eller jo fierre at dm bliver af v, jo längere stal de falde hen ad i
Folgen.

Beviis.
Thi er den Exponent, som ftaaer hos A, p, den som staaer
hos B, m, og dm ved O, 8, da kommer i dm Termino yr xq , B11_ID
for ved ten Exponent p. (r-n)HHm. (n -1) »f1 s HH q, ogB" 2 D2 kom
mer for ved den Exponent p. (r-n)Hbm. (n- 2) HH 28 HHq, naar disse
Exponenter trekkes fta hverandre faaes -8 HH rn for deres Forstiks;
saafremt nu Folgen falder er m fterre end s, folgelig overgaaer dm
forfte altid den sidste/ hvorfor denne nodvmdig maae falde lcmgere
ud ad i Felgen; paa famme Maade bevises det naar Folgen stiger.
§. 16.. Anmerkning.

Ved Hielp af det foregaaende Theorema og ved at soge'til
hvad Exponent, at en given Hoyde afen given Coefficient stal faldt/
kand man altid bestemme dm noye u ordentlige Folge, som bor bru
ges/ naar Tailors er given; og bor man derfor altid arbeyde paa
denne Maade. Naar forst Tailors Folge er fandet, har man at fee
paa, hvad heller at den Betingning §. iz. har Sted eller ikke/ harden
ikke Sted, maae man eftersee om dm ingen overflodige Folger inde

holder efter §. 14. saaledes om i den Liighed y3 - sxy hh a2 y hh
tages y — X ^hhx°hhx'_thhx”t

hhx~%

=o,

da bliver Exponenterne af

De Terminis, som crc af forste Hoyde 1.1, o—f.—i -1 ved at ude

lukke dm anden Terminum faaes den Folge y — xT hh x—2 hh x~

HHx-^ HHHH&c. og de Exponenter i LiighedM B,

-f=| HH HH &c,

eller hvilket er det samme/ vedat setter Liighedm A, y—x^ faaes de

Expo-
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Exponent^ 4.
hvis Forffiel er
I og folgelig den ncrrmeste ordenl ge Folge, fom for y—Ax^dbBx~
*
* .Cx~
dbDx~
*
for desto
bedre at overbevise sig har man allene nodig at sogeCoefficienterne i
begge Tissé, da man faaer efter den Folge
T

T

y - Ax2dbBx°dhCx
y3 =A5x2db3BA2x

4

2dbDx

TdbEx

db3AeCx3

db 6 C AB

db 3B2Ax2

db 3DA2
*B3

2xy — —- 2Ax 2 — 2Bx

» db db &c.
3EA2x

*

dh6BAD
4-3AC2
*ZB2C.

-2D

— 2Cx2

*a2y—

Aa2x2

dbx2 =

dbx2.

— aEx-

dbBA2dbCA\

hvorved faaes i) A- V2, B-o, C --a2Vf —I

4
D~o, E=_3_YC2-CA1
3"V — 2

derimod om man tager den anden Folge afy- y- Ax2dbBx~
*

’■FCx2dbDx~2 da faaes
y3=.A3x2

db 3BA2x2
5_

— 2xy —
dba2 y—

—2ÄX2

db3CA2x-2
db3B2Ax-^
X

■—2BX2
dba2A

X

•—2Cx~2
dba2B

X
¡^^2 —

'4H i
hvoraf faaes, som for A-V2/ B--a2 vz-i e-3B2A-A2B

4
ZA2 —2
og folgelig findes de tømme Coefficient^ med meget mindre Arbeyde.

Uu 2

Naar

340 J.K. Methode at bevise, hvorledes man i alle Tilscelde
Naar man saäledes er blevesftrvisset paa, at man Har den
nceste ordentlige Folge, bor man ydermere nodvendigstrà at forkorte
Let viitloftigeArdeyde, som endda kand forefalde; hvilket/ hvorledes
kand ffee, jeg i et par Exempler vil visse, saaledeS om den Liighed gives
xs — 4y2x4 db iox3 —o$ hvis Folge for y er efter 1àry—à2*

Bx7 * Cx7 dbDxT*
Ex 7dbdb &c. da kunde man strax efter §. 14 see

at den rette Folge blev y=Ax2 dbBx-7 * Cx~1 dbDx-*7 i hvilken
ved 4s Terminos udrettes mere end ved 50 i Tailors, men det kand
og ffee paa denne Maade. Efter §. 5. seer jeg at den storste Folge af
Lxponenrerne iLiighedenB bliver 5.4|. 41. 4. Zs. Zs. z. 2s. 2s. 2.
Is. Is. 1.1.
o. -1 -1 — |. Da nu ingen Terminus falder ind med
denne Folge for i den Termino f, faa bliver §. 10/ i Folgen til y,
B —O, C —O, D — o, E — o indtil den Coefficient P, da nu i Folgen
y—Ax' 4"pp kommer for i den Termino, hvis Exponent er - f,
saa ere de to forste Termini Ax' db Px"~T-, efterdi nu P er den
eneste der falder ind/ er det klart/ at ingen af de ovrige Coef
ficients kand determineres ved Lligheden B, uden de i hvilke p2,
o?, p4
&c. kommer allene for (uden at vcrre multipliceret med no»
genHoyde af de foregaaende Coefficients A undtagen) ssolgelig ved
at uñdersege til hvad Terminos i Liigheden B at p', p3 falder og hvad
Coefficients, som dertil svarer i Folgen y — Ax' db î findes den rette

Folge, som for y — Ax' db Bx~7 db Cx-7 >fcDx~7 Tdb&c.

Ligeledes i den Liighed x$ — 4y7x4 dbiox^ -6y7 hvor igien

efts Tailor y—Ax' db Bx7 * Cx7 db Dxdb &c. seer jeg efter §. 5. at
den storste Folge af Exponenterne i Liigheden B bliver. 5. 44« 4î
*
4. 31. zs. z. 2s. 2. is. is. i. s. s. o. - s. - s. - i.
Da nu
inijen Terminus falder ind med nogen af diste for ved den Exponent
i, da flyder af §. 10. at alle de Coefficients i Folgen y indtil K bliver
-o. faa at de to forste Termini i den noye u ordentlige Folge ere
Ax'dbNx-7} for at finde den tredie har man allene nodig at agte
det
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det som i sig selv let sees, at for N2 Coefficient i Stigmen b jntet kand
bestemmes ved N allene; 6a nu N2 falder for ved den exponent
4
1
*
-^-4

—-z, derimod falder iox^" for i í>enTermino f, saa

er den zdie Terminus 4* px~S og da N2 falder for i den Termino x-3
hvortil svarer a- Coefficient i Felgen y = Axi + &c. faa er den 4de
Terminus a’x~T (ffiiN2 falder altid for NP Z. 15.) da NU N
* falder
for ved íen Terminus -^-6
4
1
*
— -7 og NP derimod ved den
Terminus -£- z- 4414j hvortil (tarer den Coefficient
c* i Folgen af y, folgelig er den L'x"£ endelig er deu Terminus i
Liighkdkn B i hvilken at P2 falder for - ? - 4+ 1 * 4 hvortil
svarer den Coefficient e’ iLilgheden B og folgelig den Terminus

i Folgen af y, faa den 6te Terminus er e'x-£ for at finde den 7de
Terminam maae agtes at N3 falder for ved den Terminum - 7 i
LlighkdmB, hvortil svarer iFolgen af y den Coefficient N' saa den 7de
Terminus er nx~T,man bor siden soge z.!5.forst NP,siden NP2 endelig
P3 derpaa N4 og de Fvrtge i lamme Orden, saa den n^ste u < ordentlige
Folge bliver

y-Ax2 >P Bx~T >P Cx"~T * Dx“T -P Ex-’3 >P Fx~^ -p >p &c.

ellers seer man uden Vansselighed, hvorledes man paa samme Dlaade
efter §. 15. kand bestemme alle Coefficienteme om man har et Trino»
mium af Coefficient^ eleverer til en vis Hoyde sller endnu flere
Zeg maae kortellg erindre, at man havde forud kundet forkortet i dette
Exempel Tailors Folge til en noyé ordentlig vedat serte
og at
man altid, ror man foretager sig at finde den noye uordentlige Folge,
fastsetter til hvadHoyde afx man vil gaae, da det siden er let at finde
om hvor mange Termini man dor lobe tongere udiFolgen,endssiont
at lider Hvelse og Eftertanke i denne Tilfalde er bedre end virtloftiae
Regler.,
§. 17. Theorema,

Dersom Forssiellen imellem Terminos af iste og 2den Hoyde
Uuz
ex

342 J-K. Neckà at bevise,hvorledes man i alle Tilfalde
er selv den største Tilsås Divifor af de øvrige Forffielle, og Liigheden
kil den fer fte Coefficient A har flere ligestore Stamme-'Størrelser
(Radices) hvis Antal er n, da er det nødvendigt til at beflennne Coefficientetw/ at den største trlfcelles Divifor mane divideris med Antal»
let af de ligestore Stamme-Størrelser,og famme Expreffion bor i Føl
gen y =Axn * &c, ftttes i Steden for n.

Beviis.
Thi dersom af en foresat Liighed faaes n'Følger, som alle fal
der sammen i et i den første Termino, og som giver n ligestore
Stamme-Størrelser, som
* Bxnfn’ * Cxn*2m * Dxn+3[“ HH Ex,,t41»
AxM
HH A'
* B'
* C
*
* D'
Hb E
*

*
HH
* D"
HH E//
&c.
* K
* ß
* 7
* ß‘
HH 7*
da efterdi at A * A' * A" fettes at have flere ligestore Stamme-Størrelser, maae B * B' * B" —o ligeledes C * C1 * C" — o øg det i

Hb A"

* B"

* C"

n -1 Terminis fra den første af at regne §. 4. i mit forrige Stykke;
følgelig blev «' - o og faa videre, faa mange nemlig, af de første

Terminis i Følgerne, som der falder ind i et med^l - I Terminis
fra den første af, men «kandikkevcrre o ey heller«' efter Hypotheken,
derfore bør « og «' nødvendig falde efter n - i Terminos fra den
første af at regne eller i det mindste begynde at falde ind med den
*
Terminan
I fra først af, det er da om n Terminos at de af2den
Høyde bør falde ud, hvilket faaes ved at dividere den største tilfcrl»
les Divifor med n.
Erempel. JdenLiighedy'— 2xyî*
x ,y — a3 = o hvis Følge
fer y er y—Ax
*
Bx—* * Cx~\
*
settes denne Følge.

Dx-T **
&c.

faaes/ naar for y
O—
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• —A3x3,ffi 3Affix1

— 2A3 — 4AB

ffi 3A2C
* 3 AB
*

—- 4AC
- 2B2

ffi zADx^1
6ABC
B3

- 4AD
- 4BC

*
•i

3 Affix
6ABD
3AC1
3B’C

- 4AE
- 4BD
— 2CC

*C

* D
E,
a3.
L dm forste Termino findes A to gange — 10ft derover er viñerential-Liighedm 3Affi - 4 AB
B = o, fordi - a3 falder i den 3die
Termino kand den bestemmes/ men faldt dm derimod i den anken,
hvilket vilde skee ved Tailors Expreífion, Mññtte a3 — o imod
Hypothefen.

* A

* B

§. 18. Anmerkning.

Afdet Foregaaende er det klart/ at saa tit som den iste Coeffi
cient har flere ligestore Stamme -Storrelftk/ da efterdi at lige saamange viffierentiai-Liigheder mindre end en bliver—0 kand den an
den Terminus B ikke bestemmes for i den Coefficient hvor B“ kommer
for, hvilket giver, de imaginaire medregnede, saa mange adffilliae
Vmdier af B, som der ere ligestore Stamme-Storrelser til i den forste
Coefficient A ; ffulde B blive s o, da er det det samme i Henseende
tit C, siden man kand ansee det, som om den Terminus der havde B
tzik ud af Liigheden/ imidlertid at al Resten blev det samme. Ellers
seer man herafen Tilfald?/ i hvilken at Folgen ey allene beroer paa
Exponentem?/ men endog paa Coefficieneerne, og da Stirlings For
bedring beftaaer i at dividere med Antallet af de ligestore StammeStmrlmsom i §. 17, saa er det tillige klart, at Stiågs Forbedrina
i det foranfsrte Tilfcrlde er nodvendig.
9

§. 19.
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§.19. Theorema,

Dersom den storste tilsirlles Divifor af Exponentcmc er sak
— m, og der findes flere ligestore Stamme-Storrelser i den forste
Coefficient sat — 0, og m er kt Submultiplum af ForfliellM imel«
lem Terminos afiste og 2den Hoyde, da kand Tailors Folge verre til«
strekkelig til at bestemme Coefficienterne, saafremt at Antallet af
Terminis, fom falder iLilgheden B imellem de afiste og 2den Hoyde,
er net op et Multiplum af Antallet af de ligestore Stamme-Storrelser,
er den ikke et Multiplum i hele Tal kand Folgen altid bestemmes, der
som i Steden for samme Divifor tages et Tal, hvorved at denne sidste
Betingning fyldestaiores, og man tillige faaergiort, at alíe Termini
falder ind med de af den storste Folge i Liigheden V,

Beviis.
Thi efterdi at den'forste Coefficient efter A, som jeg vil kalde
B ikke kand bestemmes for i den Hoyde Bn, om der ere n ligestore
Stamme-Storrelser i Liigheden til ben forste Coefficient §. i8. saa
folger, at den kand bestemmes, saafremt at den anforte Betingning
har Sted; Derimod, saafremt at forrige Betingning ikke har Sted
femmer samme Vanffelighed tgien for, som er blevet anfort iBevii«
set §. 17.
Exempel i den Liighed x$ — 4/he - 4y=xx * y2x * 6yx3

* iox^ — 6y * — 0 er efter §. 14. den noye ordentlige Folge y - Ax'

4-Bx^t Cx1" * Dx° -t
* Ex"1" * Fx~hvoraf faaes

5>
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I
— 472X4—

346
- 4a‘x’

— 2A-2B4 3

2A-2Cx33
❖ fA
*"^B 2

4 A~^EG

* A-

* A“3EB
4 |D2A~~2
— |A~^C2B 4 BFA-"1

❖ A-

4 A~2CD

4 A”

— |A~2B2D — |A“WCB - ÍA'
4 f A”^CB3 — lA'^EB1 - 1 A
i

— ÄA"=ß5

— |G3A~^

-

4
4 I A-^DB3

*

9

— zzA"2 db*
— lî a-^G2B3
*

H a_

icb3
MAt^bs
—

- 6yf2
— 4y
xx=:
*

- 6 A2

— 4A2x$

6A2Bx4^

— 6A2Cx3^

— 6A2Dx3

— 6A^Ex2t

- lA~^B’x3?

— 3A-2CB

- 3A~WB

* 4 |A~*b3

—

ia~k?

* 1A~2CB2
f5A-2B4

y2 =

Aåx\

X’ —

xf»

*
4

6Ax’

6yx3 —

4 aABx4 3

4 6Bx43

* |A~k?B
|A~^B2D
*

44&c.

6A2Hx3
3 A-GB
— 3A-ICF

— 3A“^BF

— 3A-2ED
|A^B2F
4 |A—TDCB 4
— |A“2CB3 4 3A~^EB’- 4 iA-iBD2
4 |A-iC3
4 ^A~2B
* |A^4EBC
— 2A~^C2B2
* -3 A'WC2

4 2EAx2 r

* aAFx13
4

4 2AGx

4 II A- 2 DB4
i| A^C2B¡5
4
2AHx^
4

4 aCBx3

*4 2DB
4 C2

4 2EB
4 2CD

4 2FB
4 2EC
4 D2

4 2GB
4 2FC
4 2 ED

* 6Dx3

4 6Ex2T

4 6FxlT

4 6Gx

4

à '
4» 2ACx3t

*
4

4 B2x3T

4 6Cx3^

- 6A^Fx^ _ 6A2Gx
— |A~^D2
ZA 2 CD
3A~^EB — 3A”^EC

B.
*
3A~

2ÂDx$

Xx

44&c.

6HxÀ

Liighe-
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Liigheden til den ferste Coefficient —4A3 — 4 A
* db A2 db 6A * I—cr,
ester A4 — 4A3 db 6AA - 4A * i har 4re ligestore StammeStorrelser A~i,t de tre efterfølgende Liigheder til Coefficienttne findes
de af fig selv — o fordi de ere Oiñ'erential-Liigheder, i den 5te Ter
mino findes B = 0, af den 6te kand Heller intet andet stuttes , i den
7de sindes — 6A^ - o imohHypothefen. Aarsagen er at C
* er den
forste TunÄion af c, fom bliver jure for B og samme kommer ikke for
forend i den Termino x“\ folgelig bor — 6 A^ enten faltze der eller

og i ten Termino
eller en Anden, som staaer altid om kt MuitiplO
af 4« fra den Forste.

Tager man derimod Tailors egen Folge, som er

y ^Ax
*
’!’Bx“T db Cx—T db Dx”‘ db Ex-T db4«6cc.
Ha bliver den storste Folge af Exponent erne iLiighedenB

5. 4î. 4^ 4. zz.
Z. 2|. 21, 2. vv il. i.
1. 0 - §- z:
da nu -6A^x
*
falder ind i den 12te Termino fra den forste af, som
er tre gange Antallet af de ligestore Stamme - Storrelser, saa kand
man ved Tailors Folge finde Coefficient^^, uden at -ruge nogen
videre Forbedring.
§♦20. Amnerkning.
Deraf sees at Stirlings Methode er altid gandste accurat i den
Dlfcelde, som er anfort §. 17, at man nenllig da ved den altid faaer
den noye ordentlige Folge, mener den storste tilfcrllesvivifor ikke selv
Forffiellen imellem Terminos af iste og 2den Hoyde, da er det klart
af Z. 19, at Stirlings Forbedring kand virre unoovendig, saafremt
nemlig at Termini af rden Hoyde falder ind efter den der anforte
Betingning. Det eeneste, som endnu er tilbage i Henseende til Stir
lings Regel er, at beviise, at den er almindelig, magtet, at ton i alle
Tilfirlde, da Forbedringen er unodvenvig, bebyrder ikkun med en
overmande stor Mængde af Terminis, som tiit give et u- overvindeligt Arbeyde.

de

Ny
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§ 21. Theorema.
Dersom Tailors Expreffion divider?^ med Antallet ñf de ligestore Stamme Stonekfer, som findes t Lngheden til den forste Coef
ficient, og Qyotienhn settts i Folgen y—Axn
Axn*m — m, da
kand Coefficicnterne altid bestemmes.

Beviis.
Thi den nye Betingning, som kommer til formedelst fiere ligestore Stamme « Storrelse-- rLiighkden til den ferste Coefficient, er at
m maae vaere tt faånt id, ak Antallet of Terminis i Lngheden B
imellem de af forste og 2 enHoyde, divideret med Antallet af de ligestore Stamme - Scor reifer awrc en Qyotient i hele Tal §. 19. Kaldes
nu Forskiellen inrellem Términos af iste og 2denHoydeE; den storste
tllfcelles DiviiorD, det Antal of Terminis, som skulde fññks ved D,
F
Fn
X
N, det nye Antal x. daer
-d>log
=x
ii/fdgetigN=ogx—Kn/olgelig er den rye Betingning i denne Tilfalde fyldestgiort,
thi N er altid et hcelt Tal. M. n det er tydeligt, acnaaralleFolgerne
i 8 salder ind med den storste Folge ved m —D, de da og maae falde ind
D
ved m= * siden ester n Terminos man i den sidste Tilså altid

kommer paa de Termmos, som vare i den Forste.
5. 22. Anmerkm'ng.

Der styler nu intet i at kunde fee med hvad Forsigtighed, at
man baade bor bruge Tailors og Stirlings Methoder ; nemlig forman
kand bruge Tailors, maae man vel see til, om den forste Coefficient
ikke giver en Lll'ghed, som har ligestore Stamme- Styrelser, deri
mod, naar man vil bruge Stirlings, maae man vel agte, om rkke
Tailors Methode allene kand fyldestgiore alle Betingninger. Ellers
•>
er

kaild bestemmedeneneubek.vedenu-endeligFolgere. Z49
er nu intet lettere, end at kunde af Stirlings Folge finde den noye ot«
dentlige, hvilket jeg vil vise vedetExempch hvorledes kandssee. i den
I
_3
_T
I_
L lighed xs — 4y-x4 F y2x — 4y2xx * 6yx} F iox1 — 6y2 - o er
Tailors Folge y — Ax1 F BxT F CxT F Dx F F&c.
Dmmod, da
dm storste tilfcrlles Divifor er f og Antallet af de ligestore Stamme-

Storrelser 4 bliver Stirlings Folge y — Ax1 *f Bxt^fCxT2
f

f

DxT2

Ex^ * -F &c. efter hvilken det er et moleft Arbeyde at kunde

bestemme endog de 4 forste Coeficientes For nu ar kunde udrydde
de overflsdige Folger afCosficienterne, kunde man begynde med at
udelukke den rden Terminum, og siden alle andre alternative; og
fee til om alle Betingninger kunde endda blive ft)ldestgiorte ved den

nye Folge y — Ax2 F Bx T2 F Ex 22 F Fx
F F & c. i hvilken
m — Ha efter §. 5. Exponenrerne i Liigheden B blive; 5. 4§. 4§.
4è« 4-» 4x« 4
* 3s« 3s« 3s« 3s« 3ïï» 3
* 2ê» 2s. 2ê»
2'ë» 2» lê« lê« Is'« Is>
if. i. z. tz. I« I« efterdi nu i) alle Fslgerne i Liigheden B falder ind med
den storste 2) de af 2dm Hsyde ere borte fra de af forste Hoyde ont
et Multiplo afde ligestore Gramme« StorrelserS Antal, faa feer jeg
deraf, at den forste Folge varoverflsdig, ogat denne anden y =Ax2
* Bx^ * Cx5 f Dx F Ex ® er noyere ordentlig/ derpaa underso
ger jeg ligeledes, om denne sidste er noye ordentlig ved. igien at ude10
s
lukke den 2den Terminum, faa jeg faaer Ax2 f Cx« F Ex 6 eller
Ax' F Cx F Ex î F F à. i hvilken m —s. faa bliver efter §. 5.

Folgen af Exponemerne i Liigheden B. denne. 5.41.4-. 4.31.3f.
3.2|. 2|. 2. i|. if. i. >. f,, da jeg atter igien seer, at alle Beting
ninger kand fyldestgiores ved denne sidste Folge af y, faa er jeg for
sikret, at den er endnu noyere ordentlig ; men for at vcere forvisset
paa, at den igien ingen overflodig Folge indeholder, udelukker jeg igien
i den Folge Ax2 F Bx^ F Cx’ F Dx F Ex * F F &c. — y den 2den

Terminum og alle Alternative, hvorved faaes y — Ax2 F Cx
FEx^F GFFScc. efter§. 5«bliver den storsteFolgeiLiighedenB.
Vh s

denne
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denne: 5.4s. zî. z.2î.
i.f, i denne kand vel alle Termini af de
andre Folger falde ind med de af den storste Folge, men da den
ferste af 2den Hoyde skulde falde" ind i den 7de Termino imod
§. 19/ da seer jeg, ar den forrige Folge var den noye ordentlige, end
hvilken ingen «oyere kand sindes.

§. 23.

Anmerkning.

Raar man ardeyder efter den forrige Anmerkning, har man
flet ingen anden Regel nodig for at bestemme den noye ordentlige
Folge.
Endstiont, man seer let, hvorledes, noar Tailors Folge er
given, man kand finde en Regel, som i mange Tilfalde bor vcere
meget noyere enfc Stirlings, endog, naar man ikke har agret den For
kortning, som kand ^ee i Tailors Methode efter §. 14. thi da den hele
Sag kommer allene an paa Tailors Betingninger og den Betingning
§. 19. faa har man allene nodig, naar den LiighedL er fundet efter
Tailors Folge, da at see hvad heller Antallet af Terminis imellem de
af forste og 2den Hoyde, den forste medregnet, er et Multiplum af
Antallet af de liqestore Stamme-Storrelser eller ikke; i den forste
Tilfcrlde bor Tailors beholdes Z. 19. i den sidste derimod seer man let,
at den Betingning §. 19. erlanges ved at soge det mindste Tal, som
lader sig dividere med Antallet af Terminis (imellem de af forsit
og 2den Hoyde i Liigheden R den af forste medregnet;) og Antallet af
de ligestore Stamme-Storrelser, med det Tal, som derved faaes, bor
man dividere Forffiellen imellem Terminos afiste og anden Hoyde,
faa er (Kvotienten det Tal, fom i Folgen y — Axn ± Bxnim bor sir
tes = m.
Thi holdes samme Benevning som i §.21, og det mindste Tal,
som lader sig dividere med Antallet af de ligestore Stamme-Storrelstr og N, kaldes snN, da er sN et heelt Tal og folgelig er &N et
Multiplum af », men om det nye Antal af Terminis i Llig heden B

imellem de af iste og 2denHoyde kaldes Ñ
* da er

n*

= —§. ir,

-- snN folgelig er den Betingning fyldestgiortK. 19. men man sterlet/

at
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at alle Termini af de andre Folger i Liigheden v maae falde sammen
i et med den ftorste/ folgelig ere alle Betingninger fyldestgiorte, men
da desuden i Steden for nN er taget SnN, saa erdetoyensynligt, at
paa denne Maade, saa mange unyttige Termini ere udryddede, som
kand udryddes, folgelig og, at Folgen er den ncrste ordentlige eller
ordentlig og noye saafremt at etters Tàr§ er ordentlig ognoye.

Erempel, i denLiighed x5 — 4y^x4 4 6yx3 4 y2x — 6x^
* IOX^ i hvilken effet Tailor m = | og Folgen blev y = AxJ 4 Bxt
* Cx^ 4 &c. da den forste Coefficient har 4 ligestore Stamme-

Storrelser er efter Stirling m —

og Folgen blev y — Ax- 4 bx ^

*4 CxTT 4* vx" * ExTi 4 4 &c. efter denne stdste Regel bliver i)
den ftorste Folge hos Tailor i Liigheden L denne: 5.4 z. 4^ 4. Z-. 2z. 2|. 2|. 2. 11» ly. L 1» 1. da nu den Terminus af 2den Hoyde
- 6x4 falder ind i den Ilte Termino, feer jeg strax at Tailors Folge er
urigtig/ jeg tager derfore N = io, n = 4, snN — 20/ f = 1
—j - “ — ó - f/ saa dm noye ordentlige Folge bkivery-Ax* Bx~« 4 Cx"= 4 Dx~^ 44 &c. for at bevise flg om ak den er

rigtig/ har man allene nodig at fogeden storfteFolge i Liigheden Laf
Expønenterne/ som er efter §. 5. 5- 4141- 44- 41« 4. 34
*
31
*
31
3i‘ 3' 2I. 2t« si
* 2^» 2^. 2. il« il« il« il« il« i. i, 4 ha mi
alle Termini falder ind med de afben storste Folge, og de af 2den
Hoyde falder ind efter 5 ganger 4 Terminos fta forst af etter i den
21de Termino, saa er. Folgen, som den bor at vare.

§« 24. Anmerkm'ng.
Men MM, at denne Regel i mange Tilftrlde er megetbedre
end Stirlings, saa er den dog i adffrllige endnu langt fra ikke saa none/
fom den bor vcere det, af Aarsag, at den ikke er indrettet efter den
Anmerkning §. 14, hvilket kand undertiden giore, at naar Tailors
Sy 3
Wge

3§2 J, K. Methode at bevise, hvoOdes man l M Tilfalde
Folge indeholder overfiodige Terminos, at de da og findes i den Folge,
font faaes efter den forrige §. den rette Methode sees da let at vcrre

i denne;
Regel.

1) Man bor forst efter §. 14, söge den noye ordentlige Folge/ fom
kand faaes efter Tailors Methode og
2) undersoge, hvad Antallet af Terminis bliver t den Liighedv, som
er imellem de af ferste og 2den Hoyde fra forst af regnet.
3) Soge det mindste Tal/ som lader sig dividere med det for sagte
Antal af iTerminis og Anallet af de ligestore Stamme-

Storrelser.

4) Dividere Forffiellen imellem Terminos af iste og anden Hoyde
med dette sidste Tal.

5) Qyotienten bor fettes == m i Folgen X =Axu * Bxm*n
Exempel/ i DenLiighed x3 — 3yTx
* * 3yx — y» 4
* 6yr‘ = o,

hvori efter Tailor Folgen er y = Ax2 * BxT¿ ¿«Cx^d-Dx'^ -H-&C.
Forffiellen imellem Terminos af iste oz 2den Hoyde — ÿ hvoraf den
storste tilfcelles Divifor er ? og Tailors corrigerte Folge efter §. 14.

y —à
*

* Bx^ * CxT 4* Dx-T d- d- &c, da nu efter §.5. den storste

Folge tB bliver,
z. >. f.i - V -

y ** &C.

og Terminus af 2den Hoyde falder ind t den anden Termino, erAntallet af Terminis I/ Antallet af de ligestore Stamme-Storrelser 3/
det mindste Tal som lader sig dividere med 1 og 3/ 3, Forffiellen
imel-
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imellem Termínos af iste og 2den Hoyde ^/divideret med 3=TV ——m

* CxIf 4*
&c. hvilken fslgklig vilde give en overmaade svar Felge
at udarbeyde; hvilken Felge og sindes efter dm foregaaende Regel.

§. 25. Anmerknmg.

Vil man exprime« denne Regel analytice, da, om F er Forftiellen imrUtm Terminos af forste og 2den Hoyde, D den storste tilfcelliS Divifor af Exponentem^ Differencer efter §. 14. Antallet af
Termini s imellem de af forste og 2den Heyde i den Lnghed, som kom
mer ved denne Correétion i Tailors — N, Antallet af de llgestoce
Stamme-Storrelser-n, det mindste Tal, som lader stg divide«
. p
.p
mtiiNogn^SnN, ta bliver m =
menN = Q §. II, f»i«
gelig erm-

F

men vil man see, hvad Overeensstemmelse at der

D
er imellem min Regel og Graveiandis, da maae agtes 1) at Forftiellen imellem Terminos af lste og anden Hoyde altid er den mindste

er net op Gravefandis Regel.
§. 26. Anmerknmg.

Foratbevise, at denne Regel er almindelig, er intet andet til,
bage, end at agte, at den anden Terminas, som bestemmes efter den
forsté

ZZ4 J-K? Methode at bevise/hvorledes manialleTilf. re.
forste, ikke kand have flere ligestore Stamme-Stsrrelser, side« dm

altid gives ved enLiighed af det stags xn —a pm Antallet af de lige
store Stamme Størrelser er n, og det er bekiendt om disse Liigheder,
at de ikke kand have flere ligestore Sramme-Stsrrelser: da ydermere
de svrige Coefficient«: altid bestemmes ved en Liighed under den
Skikkelse x
a = o, er det klart at Methoden saavel er almindelig
i Henseende til Exponenttrne, som i Henseende ti! Coefficientevnf.
hvad videre kunde siges, seer Laesere» selv let
stfdetFoxegaaende»

W

ßalth.

_________________ «d °

«àk-_______________ w

Balthazar Johannes von Buchwalds

Korte Erindringer
over

-e Mst-aftigte Aar ved Mens og Veyrligets
Forandringer udi Holland maanedlig bemerkede
Sygdomme.
(^^ngett/ som haver nogenlunde Kundskab oa Indsigt udi de skabte
aIk Ting i denne Verden, der vener mesiendeels alle til det men#
nisteliqe Kions Forneyche, Orhold eller anden Nytte, enhver
efter sin Egenskab ogMaade, kand med nogmFeye negte, at Luften,
der er et naturligt skabt Vasen og iblant om rærlige Egenstaber den
besidder, ogsaa tiener til forneden Ophold og Vederqvågelst for alle
levende Dyr, jo har en frøv influence, Connexion eller Sammknhang
med de mennistelige Legemer, i scer: naar man betcrnker, hvorledes Luf
ten foreener sig idelig med de allerind-rfte saavelsom udvortes Parter
af vore Legemer, hvilket steer ry allmefte ved hver Aandedrat, da
Luften ligesom drages ind i Lungen og igien puftes derudaf ligesom
igiennem en udviidet og igien sammentrykt Bices balg, men end og
ved enhver Mundfuld Fode vi .tage til vores Legems Underholdning,
hvor Luften, tilligemed de forekommende Vadster, samt Varme, Tryk
ning og Bevegeller af de omliggende Parter med viidere sardeles halper til densaa kaldede viZeflion og Chyüfication, det er Fordoyelse og
den fiinefte Fedes Forarbeydelse, ja det som meere er, saa veed man at
Luften og gaaer ud og ind af Svede Hullerne (kori,) hvilke ere ligesaa
utallige somStiernerne paa Himmelen.

Det bliver da en u-imodsigeliq Sandhed, at Luften idelig og
alle Tider paa adstillige Maader og Veye gaaer^ind og ud afvore Le
gemer, og folgelig har en ftor Foreening og Sammenhang dermed, og
desAarsage kand give Anledning til visft Sygdomme, som iblant paa
Zr
visse
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visse Aarsens Tilder rre giengse, men ar Luften allene ssàftraaà
fligtuden anden foregaaende og medfolgendeAarsag tillige/ saa og at
hver Maaned efter Luftens og V yrligets Beskaffenhed Mde giere
Forandring udi Sygdomme, kand jeg ey overtale mig til saa let at
rroe, eftersom en Deel store lcerde Mcrnd har giort flige Anmerkninger
alt for mange Aar siden, men aldrig endnu fornummet at noget efterfelgende Aar rigtig har svaret i Liighed til noget af det foregaaende
enten i Sygdomme eller Veyrliget. Det vil muetigen synes paradox
eller urimeligt for en Deel, at jeg ikke vil antage Luften for at kunde
allene foraarfage nogle i strr de paa visse Aarsens Tider epidemice
Zrårende eller giengse Sygdomme, da dog mange ltrrde og fornuf
tige Mcrnd beskylde Luften for fligt, uden at give nogen anden Aarsag
eller Oplysning dertil; men Erfarenhed, fom den beste Lcrre-Mester i
alle Ting, saa og i de vigtigste Videnskaber, stal klarligen overbeviise
dem om denne min Meenings Grund og Sandhed; thi var det Luften
Meneder foraarsagede saadanne Sygdomme, saa kandjegikke begribe,
hvorledes det gaaer til, at saa mange looofce Mrnnisser, der leve ved en
og den samme Luft, beholde deres Helbred, og nogle af dem, endog
de der mer st vogte sig for dens usunde Luft, tabe den, som Erfaren
heden visser, med mindre der maaevcrre noget der setter samme Men
nissers Legemer i saadan empfindtlig Stand, at de let og hastig kand
angribes af den urene tykke og tunge, eller alt for lette Luft, derenten
udvider Lunge-Blcrrene saa stcerk, eller ey formaaeratudviide samme
nok, det er at stige, Luften er ey i Ligevagt eller Æqvilibrio med vore
Legems Parter.

Hvad det nu monne vcrre, fom setter vore Legemer i flig
empfindtlig Stand, vil jeg her kortelig opregne:
1) Alle hastige Forandringer i Henseende til Varme og Kulde, samt
Torke og Verde.

2) Alle flags Overflodigheder i Spiise og Drikke, det (tin Cerere;&
Baccho«
r) U ordentlighed in Venere og i andre naturlige Lxeretionrr.

4) Alt

ved Luftens og Veyrlig. Forandring, udi Holland rc. Z57
4) Alt formegen Stilhed eller for heftig Bevegelse.
5) Utidig Nattevcegt ogUroe eller formegen Sovn.

6) Sindets u-ordentlige Bevegelfer, som for Exempel, overmaade
Gloede, Sorrig, Skrek, Harm eller Vrede og deslige.

Disse her opregnede 6 Poster ere da de, der mest bsr rekleQeres
paa af en fornuftig Lcrge i paakommende Sygdomme, det jeg og i nogle
og ZO Aars Tiid ved Ovelfe in praxi medica har erfaret, og vagligen
bliver forvisset om, ved det jeg paa gand-ke foranderlige Maader efter
foregaaende Omstændigheder paa een og den samme Tiid «di samme
Svaghed nodes til at handle med adffilligeSyge for athielpedemtil
deres Helbred, saa jeg i mine Tanker ofte beklager de Syge, som fal
de udi saadan Lcrges Hcender, der curerer efter viss Beger, uden at
forstaae de opregnede Poster, mindre gier stg Tanke derom, og folgelig cureter paa Slump uden at have vedborlig Indsigt, og alligevel
vil ansees for store Konstner i Lcrge Konsten, da de dog give Anledning
til, at Lcege-Konsten foragtes endog afen Deel fornuftige og lwrde
Folk, som see adffillige saadanne Slumpskytter at giore store Curer
iblant, endffiont de drcrbe de Fleeste, hvilk t dog dolges, fordi Folkvñ
ey lade sig merke med at have brugt en Fusker, naar det falder stet ud.

Heraf meener jeg enhver begriber min Mening, at nemlig
Luftens og Veyrligel- Forandringer ey saa let kand foraarsage Syg
domme, med mindre de mennistelige Legemer bliver tilforn satt udi
nogen empfindklig eller sygelig Tilstand ; dog derfore maae ingen beffylde mig, at jeg holder saadanne Anmerkninger om Luften, Veyrliget og derved forefaldende Sygdomme for aldeles unyttig, saasom jeg
tvertimod er af de Tanker, at ingen Ting i Verden er og kand vcrre
meere nyttig til Videnffabernes Forfremmelser, end Erfarenhed, der
grunder sig paa gode Anmerkninger og Forjog, det er Observationer
og Experimenter.
Men jeg vil hermed give tilkiende, at om stige
Anmerkninger stal blive til Nytte i Tiden, da maatte tillige vel un
Zz r
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-ersoges de efter forommeldte 6 Poster foregaaende Omstcendigheder, der havde giort Legenret empfindtkig elker sygelig/ som tillige
maatte meldes ved Anmerkningerne, da jeg er forsikret/ at det stal
besindes i Sandhed det jeg tilforn har ffreven/ at nemlig een og den
famme Sygdom af samme Lnft og Veyrligt/ efter foregaaende Om
stændigheders Beffaffenhed/paa adskillige Maader kand og bor cureres;
rerncest kunde og de, som bcer paa et svagt Legeme lare, hvad Luft
og Veyrlig dennem kunde vcrre meest stadelig; thi anseer vi den saa
fßMe Hypochondrie, saa sinder man nogle, der ere belñdte dermed/
font kand taale en mild/ vaad og tyk Luft/ andre bedre en kold/ tor
og klar Luft.
Ligeledes har -et sig med Verk i Lemmerne/ Gigt/
Skiorbug/ Svindsot og deslige/ saa at Anmerkninger/paa denne
Maade af fornuftige Mamd indrettede/ i sier ved Holpitaler
og Fattiges Huufe kunde blive til stor Nytte
og Oplysning,
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Solens ECCENTRICITET,
hvilken befindeö at vare bestandig/ og ikke at
aftage, som nogle af de mjeveAftronomis
giette.
et ee i de sidste '200 Aar, üt Aílronomíen haver faaet sin
ÇS3 fornemste Tilvext hos Europæerne/ det er ogsaa i samme
Tiid/ at mange Ting ere blevne kaldte i Tvist, som ikke gier»
des fornoden at tviile om, og hvorudi man gierne uden Fare kande
have blevet ved de Gamles Mekning.
Det er overeensstemmende
med vores Humeur, at falde fra een Yderlighed til en anden/ man
vil enten troe alt/ etter troe intet. Saadan er det gaaet m<t>Phiiofophifli: Forst var det ligesom en principium, jurare in verba Magiítri, da holdtes det for et Sacrilegium eller Indbrud i Helligdommen
at tcenke at Ariftoteles kunde tageFeyl/ og den ansaaes for den storste
Philofophus, som kräftigst kunde troe/ hvad Ariftoteles og hans Tikhængere havde strevet. Siden blev det et principium, de omnibus
dubitandum, og da blev der disputeret end ogsaa om de allerfasteste
og uryggeligste Sandhederi Samme Skiebne haver ogsaa Aftronomien havt: i Forskningen vare Ptolemæi Skrifter det Astronomiffe
Evangelium, alle troede fast paa dem, ingen understod sig at Criticere dem, og den holdtes for den allerstorste Mester t sin Fait, fom
kunde strive en Commentarium over een eller anden Part af dem.
Siden, da Folkes Syne bleve aabnede/ og Copernicus begyndte at opfore det gamle Pythagoriae Systeme om Jordens Bevegelse omkring
Solen, blev?/sàâ ikke alleneste corrigeret og criticeret/ men man
begyndte fast at troe/ at intet kunde bære sandt af alt/ hvad MW4CUS udi sine Theoricr havde statueret.
Zblant andre Ting, udi
Zz 3
hvilk
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hvilke jeg holder for at man uden Aarsag haver forladt Ptoiemsum, og
hvor det var sikkerst at have blevet ved hans Meening, er Jordens
eller Solens Eccentricitet, om hvilken Ptolemxus rettelig statuerer, at
den altud forbliver den samme, og at den hverken tager til eller af,
Herom meener en Hob af de nyere og store Aftronomis anderledes,
faa som Copernicus, Mxftlinus, Reinholdus, Tycho Brahe, Snellius, Landsbergs
Louville, udaf hvilke jeg allenefte vil anfore, hvad Tycho Brahe siger udi
hñNs Progymnasmata iste Tome pag. JI« eo qvod per diligentes artificum
obfervationes animadverjum fit, longo traélu annorum diflantiam centri eccentrici
à centro terrœ aliqvantulum variare, tl)i t>Ct CN CVfhVCt ítf
* gobi Obfervationer, at udi Tidens Lcrngde forandres Diftancen imellem
Jordens Middel - pnnct og den eccentric Cirkels Mid
deles) nnet.
Og Pag. 38
*
Diffbrmitas, qvæ contingit ratione mu
tationis Apogæi & ecçentricitatis : Den dllsigheO / føHT skeer / for
medelst at Apogæum Og Excentriciteten invandrer sig.
Men
Astronomorum Meening er ogfaaikke gaydffe eenstemmlg angaaende
Eccentricitetens Forandring; thi de eeldere Astronomi, ftuifom Tycho
Brahe, og de, der levede ved hans Tider, meente, at Eccentriciteten
voxte og tog af inden en vis Tiid, og, at naar den Tiid var forbi, de
samme Forandringer da kom igien, ôg saa fort videre.
Men Monfieur Louville, som er den imellem de nyere, der haver ffrevet sine
Soupçons om Eccentricitetens Forandring , meener, at den altid ffulde
tage af, indtil den omsider blev flet ingen, og at Jorden da ikke län
gere ffulde beveges udi en Ellipsi omkring Solen, men udi en Cirkel.
MonfieurLouvilles Meening kand fees Mbi Mémoires de l’Acad. des
Sciences 1720. p. 50. 51. Hager edit, hvor hand skriver saaledks:
Ayant remarqué, que ce qui caufioit le plus de difference entre les divefes tables
Aflronomiqties, étoit que la plus part des Aflronomes faifoient I' eccentricité du
grand orbe trop grande, ¿y que fort peu d'erreur dans cette determination en
caufioit une fort confiderable dans les vrais lieux du Soleil, j ai particulièrement
travaillé d la déterminer le plus exailement, qu' ilm a été po/fible, <¿r l'ai trou
vée un peu moindre que tous les Aflronomes ne la font, même que M CaJfini,
qui efl celuy de tous qui la fait la plus petite, ce qui pourroitfaire fiupçonner
qu'elle va en diminuant.
SecretaireCCn Ved Academiet M. Fontenelle
forklarer ncrrmere M. Louvilles Meening udi samme Aars Historie
pag. uz. hvor hand ydermere siger, at dersom M. Maraidis Gisning
om
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om Jupiters SSewgdft/ nemlig at den bliver eftctjihaandcn sortere og
hastigere, bliver fremdeles stadfæstet ved Obfemtioner, m. Louvilies
Meening da om diste Forandringer i Himmelen vilde blive faa meget
desto rimeligere. Jeg forkaster ikke M. Louvilies Meening om Eccenrricitetens Forandring/ af den Raison, som Holger Rofencrantz giver,
og fom anfores udi Longomontani Aflronomia Danica p. i88. Hand meener
der, at der maatte stride imod Himmelens Natur, fom er et evigt
varende Væsen, at kaale saadanne Forandringer; Jeg vil meget sna
rere sige, at der som M. Louvilies 8oup^on var rigtig funderet, der
da kunde tages et smukt og artigt Argument deraf imod Namraliftev
og Atheiftet, og at deraf kunde bevises, at Verden ikke haver været
af Evighed; thi det var umueligt, at det som havde oæret af Evig
hed, ffulde nu forst udi disse sidste iooo Aar kunde blive til intet,
fom Eccentriciteten ffulde efterM. Louvilies Meening.
Men jeg vil
begive mig til Sagen selv, hvilken enhver vel seer meårer noyere
at overveyes, eftersom store Aftronomi endnu hæfitere derom, og
vide ikke, hvilket de helst vilde ftatuete.
Forend jeg anforer mine Argumenter, vil jeg forst noyefternette, hvad Svorsmaalet her er, paa det mine Beviiser kand sidendes
tydeligere forstaaes. Deter klart af Erfarenhed, at Solen ikke altid
Wer paa et Sted i Himmelen, hvilket allene deraf tydelig nok kand
merkes, efterdi Solen er meget hoyere oppe paa Himmelen om Som
meren end om Vinteren.
Heraf korn det da, at Aftronomi forst
maatte ftatuere, atSolen giorde hvert Aar en Cirkel omkring Jorden,
udi hvis Middel Punct Jorden fad. Naar nu denne Satzvar rigtig,
faa maatte deraf folge, at alle Aarfens Tider faavelfom ogsaa alle
Dogn ffulde være lige lange.
Men da man siden af Erfarenhed
merkede, at Foraaret var længere end Sommeren, Sommeren læn
gere end Vinteren, Vinteren længere end Efterhosten; (enhver merker vel, at jeg ikke taler om nu værende Tider, men om de Tider,
som længe siden ere forbi) da man ydermere merkede, at 24 Timer
om Hoften vare længere, end 24 Timer om Foraaret, faae man, at
Sol- ns Bevegelse ikke kunde paa oven anforte Maade forklares, hvorforeHypothefis da blev, at Solen gik ve! udi en Cirkel omkring Jor
den, men at Jorden fad ikke udi Middel Punkten af den Cirkel, men

et
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et Stykke derfra, Dm Diftance da imellem Solens Cirkels MiddelPunct og det Punch hvyr Jorden sidder/ er det fom kaldes Eccentricireten. Jeg vil ikke tale om Le Forandringer/ som ere ffeede udi
denne Hypothefi siden/ at det er Jorden, som beveges, og ikke Solen, og at Jorden ikke gaaer udi en Cirkel/ men i en Ellipfi, thi alt
dette horer ikke til nu værende Sag.
Svorsmaalet bliver da, om
den Eccentriátet, føm nu er forklaret/ bliver altid den samme,
eller og øm den efter haanden tager af, og bliver mindre og
mindre.
Jeg siger/ at den bliver altid dm samme/ og at den
ikke forandres.

Da der nu stråledes er fbaret paa Sporsmaalet, stal jeg i Orven anfore mine Bevris. Det er klart/ at efterdi Jorden ikke sidder
udi Middel-Punctm af Cirklen, som Solen gror med sin aarlige Be
segelst/ saa kand ogsaa Solen ikke være altid lige nær ved Jorden/
men den mane nu være nærmere, nu længere borte, det vildes yder
mere af Erfarenhed/ at jo nærmere en Ting er os, jo storre lader
den, og jo længere den er borte, jo mindre lader den, altsaa folger
heraf, at Solen ikke altid maae synes lige stor, men nu storre, nu
mindre. Drtte stadfæstes ogsaa ved Erfarenhed, thi om Sommeren,
naar Solen er længst borte, st)nes den altid mindre end om Vinteren,
naar den er nærmest. Forffiellen af Solens Diametrer etter Storreifet om Sommeren og Vinteren er vel ikke saa stor, at den merkeS
af alle, men naar man observerer med inftrumenter, saa kimdes
den klart nok. Fremdeles folger, at dersom Jorden sidder altid lige
langt fra Middel Punkten af Solens Cirkel, det er, dersom Eccentriciteten altid er lige stor, faa maa Solen altid synes lige liden, naar
den er længst borte, og altid lige stor, naar den er nærmest, saa at
Forffiellen imellem den mindste og storste Sterrelse er altid den samme;
men, sidder Jorden ikke altid lige langt fra Middel-Puncten afSolens
Cirkel, men kommer aarlig nærmere dertil, det er, dersom Eccenn-iciteten aftager, saa maae Solens mindste Diameter om Sommeren
altid blive storre, oa den storste Diameter om Vinteren altid blive
mindre, saa at Forffiellen imellem den storste og mindste Diameter
bliver altid mindre- Det er da det vi har at see efter, om de nyeste
*
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Observationer give samme Forssiel, som de åre og eeldste, thi er dkt
saa, saa kand der ikke vcere steet nogen kienderig Forandring ndi
Eccentricitetefl.

De nyeste Observationer, fom vi har af Solens Diameter,
ere de, som jeg i disse Aaringer haver giort paa vores Observatorio.
Jeg haver flltteligen og jevnligen om Middagen, naar det haver vcrret
klart Vcyrligt, observeret Solens ?affa§e igiennem Meridianen, og
altid funden, at den bruger 2 Min. i8, 18I eller hoyst i8|Sec. til at
paffere over det mitterste VertiLâl Filament i Kikkeren om Sommeren
sidst i Junii og forst ijuiii Maaned, naar den er lcengst fra Jorden,
at den bkhover 2 Min. 121 See. til at paffere over Vertical Filamen
tet i sidstningen af OÄober Manned, og 2 Min. 22 4 eller 23 Sec.u6i
sidstningen af December og forstningen af januarn Maaned, da den
er ncrrmest ved Jorden.
Jeg vil da nu compare« denne min Solens Diameter med
tkldere Observationer, og forst giore Begyndelse af min Faders.
Hand haver givet kN liden Tra&at Ud om Solens Diameter udi Aétis
erud. a. 1717. p. 92 og 93/ der finder hand, at om Sommeren, naar
Solen er langst borte, gaaer2Min. iSfSec. forbi, medens Solen
gaaer igiennem Meridianen, og om Vinteren, naar den er narmest,
2 Min. 22 4 See. Denne Diameter er determineret af 24 AarS Ob
servationer, hvilke o.Roemer og Hand haver gjort i Suite, faa man
kand forlade sig paa, at den er noye determineret. Enhver seer vel,
at tienne Diameter er den samme, som min, faa at der udi de 30 eller
40 Aar, som siden den Tiid ere gangne forbi, ingen kiendelig Foran
dring er ffeet udi Solens Diameter. Ligeledes findes 3 Observatio
ner af Solen util Roemers Triduo i min Faders Op. t. 3. p. 176. og

folgende, hvor Solens Diameter er 2.124, 2.12 î og 2.12 4, hvilket
gandffe vel stemmer overeens med min Diameter i Oåober Maaned
2.12 4. Jeg maa herhos merke, at denne Diameter af Solen, som
er her determineret af min Faders og mine ^Observationer, differerer
ikkun nogle faae Secunder fråden, som Mons. Caflini og Lonville
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have determineret af deres Observationer i Elem. d’ ACtron. p. 127.
Hg Mem. de 1’ Ac. for Ao. 1724. NrMlig Caifinis og Louvilles Dia
meter er lidet mindre end vores baade udi Julii og December Man
ned/ saa dt Proportionen imellem den storste og mindste Solens Dia
meter bliver den selvsamme efter deres Observationer/ som ester vores.
Msr. de L’ Isle haver Udi stne Mémoires p, igi. 182.18Z. flNf-rt 3 Diametre flf Solen, og fundet den d. 14 OÄobris 1713.

32 Min. 18 stor, den 21 og 22 Oåobris 32 Min. 22 See. eller 32 Min.
25 See. og endeligen d. 1 Decembris 32 Min. 39 Sec.
De Diametre,
som jeg haver observeret PÑÑ samme Tider i Maanederne/ ere d.
IlOåobris 2 Min. 101 Sec. d. 21 og 22 Ociobris 2 Min. 12 S See. og
Vg d. I Decembris 2 Min. 20 j See.
Dersom diste mine Diametre
blive reduceret til Gradfv og Parter deraf/ og der bliver subtraheret/
hvad der stal subtraheres formedelst Solens Declination og Bkvegelse
fra Vesten til Osten, medens den gaaer igiennem Meridianen, stal be
findes, at M. De L’isles Diametre stemme heel ncer og noye overeens
Mkd Min Diameter.

Men jeg vil mi begive mig til eeldere Observationer, for at
see, om en storre Forstiel af Aar kand give nogen Forstiel udi Dia
metren. De forste accurate Observationer da, som jeg veed at vcrre
gjorte af Solens Diameter, ere de, som M. Auzour striver om udi kt
Brev til Secretair erttt flf det Londonste Societet M. Oldenburg d. 28
Decembris 1666. see du Hamels Regiæ icientiar. Ac. hift. p. 36. M.
Auzout striver der, at hand tillige med M. Picard haver giort sig stor
Umage for, noyere og pan en accuraterc Maave ar determinere
Solens Diameter, end tilforn var steet/ og haver hand da fundet,
at den mindste Solens Diameter aldrig var mindre end 31 Min. 37 See.
og at den storste Solens Diameter aldrig var storre end 32 Min. 45 See.
Denne M. Auzouts Diameter kommer heel noye overeens med den So
lens Diameter, fomM. Cailini haver determineret flf Richerii Obser
vationer giordte yaa Cajenna Ao. 1672. Nemlig den mindste Solens
Diameter er der 31 Min. 40 See. og dM storste 32 Min. 46 Sec. see
Mem.
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Mern, de l’Acad, avant le ren. r. 5. p. 107» 108
*
DM Obfervationer ere nu omtrent 80 Aar gamle, og viiser dog præcife den selv
samme Solens Diameter, fom min Kaders og mine Observationer;
thi naar vores Solens Diametre blive bragt i Grader og Parter deraf,
bliver den mindste Solens Diameter 31 Min. 431 See. og den storste
32 Min. 49 See. hvilken Diameter man endnu kand fubtrahere nogl?
Secunder fra formedelst Solens Bevegelse fra Vesten til Men, sme
dens den paflem igiennem Meridianen, saa at man kand sige, der er
ikke imellem Auzouts Solens Diametre, observerede for 80 Aar siden,
og de Solens Diametre, som t disse sidste Aaringer ere observerede,
en Secunds Forffiel.

Nu skulde jeg til at conserere de nu verrende Solens Diametre
med de crldere Observationer, men her maa jea bekiende, at jeg mangler
alt det, hvoraf ffulde kunde stuttes noget vist.
Accurat Maade til
at maale saa smaae Ting udi Himmelen har der ikke vcrret til, forend
Societet i Paris blev oprettet.
De fattedes for de Tider accurate
Inftrumenter og Micrometra til at maale smaae Dillancer med, de
havde heller ingen accurat og god Maade at maale Tiden, og endeligen manglede de ogsaa Kikkere, som i dette flags Arbeyde hiojper me
get.
Tycho Brahe haver vel sat Aftronomien paa en ffion og god
Fod, men herudi haver hand dog feylet. Hand kunde vel fee, at de
Gamles Maade at observere smaae Dåncer paa, duede ikke meget,
og at de mange gange manquerez i deres Observationer 3 til 4 Mi
nuter, som hand siger Tom. I. Progymn. p. 672. Nam & trium vel
qvatuor ierupulorum, intra ocio vel novem Gradus, tum etiam in
paucioribus, deviatio, illic committitur : ut ex collatione atque
proba, qvam supra attulimus, patuit; me» Vñk dog ikke selv Meget
lykkeligere, og hans Solens Maal ere ikke bedre og accuratere end an
dres, som levede ved hans Tider.
Kepler, Gaflendus og Kircher
have sat samme Forffiel omtrent imellem Solens mindste og storste
Diameter, som nu sindes, men de giore Solens Diameter een Minut
mindre, end den virkelig er, baade naar den synes störst og mindst.
Zkke desto mindre, endffiont disse Vanffeligheder mode, og de Gam
les Observationer i denne Ting ikke ere meget at hygge paa, vil jeg
Aaa 2
dog
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dog korteligen gaae dem igiennem, for at vise, om ikke andet, faa
dog dette, at man ingenlunde af dem haver Aarsag at flutte, at So
lens Eccentricitet (V nu omstunder mindre, end den var udr
gamle Dage.
~
,
,
,
,
Jeg vil da forst -anfsre Tycho Brahes Solens Diameter, hvil
ken er Tom. I. Prog. p. IZ5. naar den er störst Z2 Min. og naar den
er mindst 30 Min. ongefcrr lige saa stor, fom Longomontanus udi
hans Aftronom. Dan. setter den.
Nu er det vel sandt, at Solens
mindste Diameter her er mindre end den nu vcrrende, hvoraf man stulde
slutte, at Eccentriciteten da havde vteret storre, men det er ogsññ sñlldt,
at Solens sterste Diameter, er mindre end nu varende, hvoraf stalde
sluttes tvertimod, at Eccentriciteten nu stulde vare storre end tilforn,
saa at den rette Slutning bliver, at man hverken kand flutte til eller fra
af disse Observationer om Eccentricitetens Asietter Tiltagende. El
lers er det merkeligt, at flf fcennc Tycho Brahes Diameterned Propor
tion finder man vrd Udregning ongefcrr samme Solens Eccentricitet,
som nu omstunder anfores udi Aftronomiste Tavler.
Nu vil jeg fremdeles begive mig til de Observationer, som ere
morte udi det Würtenbergiste af Schicard og Mæftiino, og anfores
ttUHiftoria cælefti udgiven af Barret efter Kcryftr Ferdinand! Befalning. pag. 79. Udi Fortalen findes 2 Observationer af Solens Dia
meter giordte udi Ferstnmgen af December Manned, Ao. 1577. af
hvilke den eene er 34 Min. 13 sec. Den anden Z2 Min. 6 See. En
hver seer vel, at her er stor Forstie! paa disse Observationer, endstiont
de ere giordte 2 Dage efter hinanden, nemlig den 5te og 6te Xbris.
Den eene er storre end nu vcrrende, den anden mindre, saa at Folgen
bliver, at disisi Observationer ere u efterretlige. Maaden, paa hvilken
Observationerne ere giordte, anfores sammesteds, hvor jeg vil have
Lcrseren hmviist. Observator corrigera
*
selv den sidste Observation,
hvilken hand meener at vcere urigtig, for at faae Observationerne til
at stemme overeens, men maastee hand burde have corrigeret den
fsrste; thi saa havde hand kommet ncrrmere til nu vcrrende Maal af
Solen, Udi fmiim(Hiftoria cælefti pag. 8o. findes en Solens Dia
meter »bi Julii Maaned mindre end nu vcrrende, hvilket stulde synes
at vcrre imod mig, men derimod findes der pag. 89- og 90.2 Dia
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metre uti’Januarii og Ecbruarii MññNkd ogsaa mindre end NU vñrende, og ligeledes pag» 225. og zu. 2 andre Diametre Udi December
og Januarii Maaned iligemaade begge mindre end nu vcrrende, faa at
den faste og rette Slutning bliver, at af diste Observationer kand man
siet ingen Ting beviise enten til eller fra.
Mm for at vcere kort, vil jeg forbigaae de Observationer,
som kand vcrre giordte af Araberne og andre titt medio ævo, og som
ere ligesaa uefterretlige, som de forbigangne, og strax begive mig til
de crldste Tider, dûAriftarchus, Archimedes, Ptolemæus See. levede,
for chrifti Fodsel eller kort efter. Det er klart, at om Eccentriciteten
stalde tage saa stcerkt af, at M.Louvilie kunde merke Forstiel paa den
fra den Did at M. Caflini havde determineret den indtil hand selv
determinerede den, hvilket var kun gandste faa Aar imellem, saa
maatte den udi de gamle Tider for 2000 Aar siden have vcrret meget
stor, og folgelig ogsaa maatte der have vcrret stor Forstiel imellem
Solen- storste og mindste Diameter, saa det maatte verre ktendeligt
for de gamle Aftronomis, at observere, om Solen var sierre noqle
Tider end andre. Men jeg merker tvertimod ; thi baade Ariihrchus,
A' ehimedes, Sofigenes og Ptolemæus tilstññe, at de ingen kiendkliq
Forstiel kunde merke, paa Solens Storrelse, endstiont de vidste af
deres I'heorier, at der burde vcere nogen Forstiel. Det er vel sandt,
at Ptolemæus satte Solens storste Diameter 33 Min. 20 See. oq mindste
31 Min. 20 Sec. men band siger tillige udi hans Aim agertofte Boa
14 Cap. efter den Latinste Version folgende: Conftruximus autem &
ipfi dioptram qvadricubitalis regulæ, qvam Hipparchus indicavit,
& per eam obfervantes Solis diametrum, invenimus eam ubiqve
fub eodem proxime angulo comprehendi ; nullá ienfibili differentia,
de qva curandum fit, à diftantiis (Apogæa nempe Sc Perigæa) fach/
saa at man seer heraf, at Ptolemæus ingenlunde har determineret
Solens adstillige Diametre immediate af Observationer, men band
maae have determineret dem af den Forstiel hand fandt udi Aarets
Dderö Lcengde, formedelst hvilken hand nsdvendig maatte ftatue^/
at Zorden fat uden for Centret af den Cirkel, som Solen gior med sin
aarlige Bevegelse.
Ellers maae jeg ogsaa her melde, at der ikke er
synderlig Forstiel paa Ptolemæi Eccentricitet, saadan som den er
Aaaz
cor-
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corrigeait af Longomontano, 0g dkN Eccentricitet, føm Tycho Brahe
setter/ fan at man seer heraf/ at Forfflkllen paa Aarsens Tider i
Ptolemæi Ti«d haver omtrent vcrret den samme/ som t Tychonir
Tider/ naar man iagttager/ hvad Forandring der maatte ffee/
formedelst at Eccentriciteten har imidlertid forandret sttSted.
Dette maae vcrre nok talt om det Argument, som jeg Lager
af Solens Diametrers Forandring imod dem/ som.Latuere/ at
Eccentriciteten tager af. Jeg tilftaaer vel/ at en liden Forffiel Udi
Eccentriciteten, gror ikke synderlig Forffiel Udi Solens mindste og
storste Diameter, men mit Argumenté Krast bestaaer fornemmelig
derudi/ ak en liden Forffiel bliver i Tidens Lcengde storre ogstorre/ og
naar den da omsider blev stor/ faa maatte den ogsaa give noget
kiendeligt udi Solens mindste og storste Storrelft/ hvilket man dog
ikke endnu kand befinde af Observationerne.
Men jeg begiver mig
fra dette Argument til andre/ af hvilke jeg haaber/ at endnu Mrere
ffal blive beviist der jeg haver sagt/ nemlig at Solens Eccentricitet
er bestandig/ og at den nu omstunder ikke er mindré/ end den haver
verret udi gamle Dage.

For at kunde udregne Solens Sted i Himmelen til enhver
given Ttid/ ere Autonomiste Tavler indrettede/ hvilke bygges paa
visse Fundamenter.
Dersom disse Fundamenter ere accurate og
rigtige/ finder man ogsaa accurat og rigtig Solens Sted/ til hvad
Ttid man soger; men ere de derimod urigtige/ er det klart/ at man
ogsaa ikke deraf finder det rigtige Solens Sted paa den givne Tiid.
Jblant disse Fundamenter, som de Autonomiste Tavler bygges paaz
er Eccentriciteten eet af de vigtigste/ saaledes/ at dersom den i
mindste Maade fettes for stor eller for lide»/ kand Tavlerne ingenlunde
stemme overems med Himmelen/ men man maae af dem altid finde
et urigtigt Sted for Solen/ og derimod stemme Tavlerne altid
overeens med Himmelen og Observationerne/ er det Tegn til/ at den
rigtige Eccentricitet er sat i Tavlen.
Naar man nu saaledes haver
en Tavle/ som er bygt paa Solens nærwren&e Eccentricitet, maatte
den vel kunde passe paa ncerveerende Tiids Observationer/ men
umueligt paa de Tider/ som ere längere borte/ Èerfom Eccentriciteten
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i dk Tider var anden, end den nu er, og derimod stemmer Tavlen ind
med de Observationer, som ere giordte for lang Tiid siden, er det et
vist Kiendetegn paa, at Eccentriciteten var den samme i de Tider, som
den nu er.
Det er da det, vi nu have at eftersee, om de Tavler,
som ere bygte paa Solens ncrrvcrrende Eccentricitet, passr ogsaa
paa de forbigangne Tider; thi om saa er, tanb Eccentriciteten siden
de Tider ingenlunde verre bleven forandret eller formindffet.
Min Fader haver udi sin Adyto Aftronomiæ, hvilken endnu
tiggeriManufcripto u-ederet, med stor Fliid og Moye udarbeydetnye
Solens Tavler, hvilke ere saa accurate og rigtige, at de udi mang
foldige Observationer for Annis 1705.1706.1707.1708, ved hvilke de
ere proberede, aldrig style een eentste Secund. Diste Tavler maatte
man da forlade sig paa havde for de Aarmgcr den rigtige Eccentricitet.
Nu bliver daSporSmaalet, hvordan depasse paa andre evldere Tider.
Derpaa baver min Fader da svaret sammesteds; thi hand haver
proberet sine Tavler udi 4 af Tychonis Observationer, og bliver da
Forffiellen imellem Tychonis Observationer og hans Beregning 2
gange: gandffe ingen, eengang 2 Secunder og eengang 3 Secunder,
denne Forstiel er da saa liden, at enhver seer vel, at Tavlerne passe
tige saa vel uM Tychonis Tiid udi de anførte Observationer, som uoi
de Tider, paa hvilke de bleve indrettede.
Nu kunde man maastee
falde paa at tcrnke, at Eccentriciteten var vel ftørre i Tychonis Tiid
end udi dette Seculo, men at den cene Fc yl i Tavlerne ved at compenserden anden kunde giore, at Tavlerne rigtig exhibere Tychonis
Observationer; for at forekomme denne Objeåion haver min Fader
udvalt Observationer af Tychonis, som vare giordte paa adstillige
Tider af Aaret, nemlig in Martio og Septembri; thi om Tavlerne,
ved det at den cene Feyl compenferebe den anden, exhiberebe rigtig
Observationerne af Marth Maaned, saa maatte Observationerne udi
Septembri sta meget metre Vige fra Tavlen, efterfom Æqvationerne
da faaer contrarium titulum ; men dette steer ikke; thi i September
Maaned, 6a Æqvationerne stal subtraheres, passe Tavlerne lige sta
vel, som udi Martii Maaned, da Æqvationerne stal adderes.
Dette
er da et tydeligt Argument paa, at Eccentriciteten udi Tychonis
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Tiid var den samme, som derUdnu befinde-, og at den ikke siden
hans Tiid haver aftaget.
Fra Tychonis Observationer begiver jeg mig til de, fom bleve
giordte strap forend hans Tider af den lcrrde og berommelige LandGrceve af Hessen Printz Wilhelm og hans Mathematicis fra Aaret
1561. tit Ao. 1580. Men jeg maa her udi Forveyen melde, at disse
Observationer ere som oftest ikke meget accurate, de different ofte
2 Minuter udi Soiftitial Hoyderne, og man haver udi dem alleneste
anfort Minúteme af Solens Hoyde, uden at kiere sig om halve Minuter
og Secunder. Den eeneste af disse Observationer, som man kand sige
M vcrre giort noye og med Omhyggelighed, er den af Foraarets
Ievndogn Ao, 1573« fOtttM. Caffini siger p. 225. el. d* Aftron. Udi
dette Aar blev Solens Hoyde observeret udi Cassel at vcere om
Middagen d. 11 Martii 38 Gr. 56 Min. o See.
Heraf deduceret M,
Caffini paa for ommeldte Sted, at Zevndognet indfaldk den
10 Martii Kl. 8.26 Min. om Eftermiddagen, naar jeg udregner efter
min Faders Tavler, hvad Tiid Zevndognet faldt ind samme Aar,
finder jeg, at det indfaldt ven 10 Martii Kl. 8.18 Min. Eftermiddag;
saa at der er imellem Land Grcrvens Observation og min Faders Tavler
ikkun 8MiiiutersForstiel, hvilken kand regnes saa got som foringeneftersom een eeneste Minuts Feyl udi Solens Hoyde gior en heel Times
Forstiel i at determinere Zevndognet; Heraf flyder folgeligen, at
min Faders Solens Eccentricitet passer got nok udi Land Grcrve
Wiiheimi af Hessen hans Tider.

Ncrst for den Hessiste Printzes Tider vare de berommeligste
Observatores Regiomontanus, og hans Difcipel Bernard Walther,
hvilke levede omtrent udi Sidstningen af det içSeculo.
m. Caffini
udi hans Elem. d* Aftron. p. 221. anforer n. af deres Zevndognes
Observationer giordte udi Nürnberg, hvilke hand tillige siger at votre
udvaldte og de accuratefte imellem dem. Jeg haver consereret nogle
af dem med min Faders Tavler, og fundet, at de viige derfra omtrent
een Time; hvilken Forstiel er kun liden, naar man anseer, hvor
maadelige inftrumenter de havde paa de Tider, og naar man itillige
hemnker det, jeg nyelig haver anfort, at i Minuts Feyl udi Obser
vatio-
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vánen kand giore een heel Times Forffiel udi Jevndogns Beregningen; thi det er ikke at formode, at Regiomontanus og Walther
have giort deres Observationer faa accurat, at der ikke ffulde kunde
vme een Minuts Feyl udi dem; man maa snarere ffge/ ar de have
observerer vel/ naar de kunde treffe Sandheden faa ncer med dk flette
og ringe inftrumenter, fom udi deres Tiid vare i Brug.

Men jeg ffrider nu herfra til crldere Tider, nemlig Enden af
det niende Seculo, da Muhamed Ben-Geber Albatani, eller som hand
af Europcrerne kaldes, Albategnius levede.
Der findes trende af
hans ZevndogNs og Solhvervs Observationer anforte Udi Barretti
praefatione hift, cæleftis, hvilken jeg tilforn haver eiteret, pag. Z2.
den eene er afForaars Jevndognet Anno 882, den anden af Sommer
Solhvervet samme Aar, og endelig den tredje af Hoftens Jtvndogn
famme Aar.
Jeg haver consereret disse rrende Observationer med
min Faders Tavler, og maa jeg forundre mig over, at Solen ikke
findes längere fremme uhi Ecliptica efter dem end nogle faa Minuter
meere end min Faders Tavler exhibere den, hvilket man ikke ffulde
formode af Observationer giorte faa lamge siden, og hvorudi uran
venter Ñknn tiden Rigtighed og Accurateße. Jeg vil ikke trekke andet
Argument heraf end dette, at man ikke af Albategnii Observationer
haver Aarsag til at flutte, at Solens Eccentrkitet udi hans Tider
var anden, end den nu for ncrrvcrrendeTud er.
Jeg vil nu ikke rore ved de crldere Observationer saasom
Ptolemæi, Hipparchi &c. faafom man mange gange er i Oontrovers
ikke allenefte om Dagen, men end ogsaa om Aaret, paa hvilket de ere
giordte, og de desuden ere faa lb accurate, at endogfaa Observatores
selv ikke have givet sig ud for at kunde determinere Jevndognet paa
4, 5, 6 Timer ncer; hvilket iblant andre kand fees af den Observation
af Foraars Jevndognet, som Hipparchus gjorde Ao. 602 efter
Nabonaflar den 27 Dag udi Maaneden Mekir, hvilken Tud udaf
vores Chronologis henfores til den 24 Martii Anno 146 for Chrifti
F od sel. Hipparchus observerede da, at Foraars Jcvndognet faldt
ind om Morgenen Kl. 6. og siden samme Dag observerede hand ogsaa,
Bbd
at

372

C. H.

Dm Solenê Eccentricitet,

at

samme Jevndogn faldt ind Kl. n om Formiddagen. Dette kunde
nu umueligt ffce, at Jevndvgnet ffulde falde ind baadeKl. 6. og Kl.
ii/ men Hipparchus understaaer sig dog ikke ak sige, hvilken kf disse
Observationer hand holder for rigtigst/ og hvilken hand holder for at
vcrre urigtig. V l er det sandt, at M. Caflini Elem. d’ Aftron. p 212.
& feqv. meget artigt concilierez disse Observationer / MiN imidlertid
kand man dog heraf see/ hvor uvisse de Gamle vare udi at determinere
noget neye og accurat.
M. Caffini selv, som betlerier sig af denne
Hipparchi Observation for at determinere Aarets Lcrngde/ MÑÑ
tllftaae: Il eft vray, que les anciens n’ ayant pas une connoiilànce
exaéte de la réfra&ion des Aftres & de la parallaxe du Soleil, il eft
difficile de s'assurer, que cet Inftrument (de Hipparque) ait été
dirigé sur le plan de l’équateur avec toute la précifion poffible;
mais comme on ne içait point la méthode, qui a été pratiquée
pour le placer, & qu’ainfi on ne peut point connoitre la correétion,
qu’il faudroit y employer, nous ne pouvons mieux faire que de
supposer cet inftrument dans une Situation exa&e, & de nous fervir
des observations telles, que les anciens nous les ont laissées.
Vi
ffal troc og soupçonnerez at Observatione rne af de Gamle ere rigtige,
endffiont vi vide til visse, at de ikke kand vcrre rigtige.

Dette maa vcrre nok talt om bet Argument, som jeg tager for
at beviift Eccentricitettns Foranderlighed uoafdtt, ak de nu vånde
Aftronorniffe Tavler passe ligesaavel PÑÑ de gamle Observationer,
faa vrdt deres Accuratesse tillader det, som paa de Observationer, der
nu i disse Tider givres ; hvilket ingenlunde kunde ffee/ om Eccentriciteten havde lidet mindste Forandring, og om den havde vcrret storre

1

gamle Tider end den nu er.
Jeg begiver miq mz ti! mit zdie og
sidste Argument, hvilket jeg tager af den Tud/ som Solen opholder sig
udi den Nordre og S yndre Deel af Himmelen.
Den Cirkel/ som
Jorden gier med sin aarlige Bevegelle omkring Solen, deeles udi
2 Deele/ den Nordre Dr el, og den Syndre Deel. Dersom nu Jorden
gik ndi m Cirkel oinkring Solen/ udi hvis Middel-Punkt Solen sad/
sa a ffulde Solen synes for os at avancere lige fort frem hver Dog,
og ffulde dm da blive lige saa lang Did i den nordlige som i den spy
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lige Deel af Himmelen. Men da Solen nu tkke sidder udi Middel«
Puneten, men noget fra den/ saa maa Solen synes at avanceve fomft,
naar den er ncrrmest ved Jorden, og langsomst, naar den er lcengst
fra Jorden, og heraf kommer det, at Solen synes ak vcere kortest udi
den chslige Deel, og lcrngst udi den nordlige Deel af Himmelen.
Pdermere, da Jorden lkke gaaer udi en Cirkel omkring Solen/ men
tenEllipfi, og stråledes, at, naar den er lcrngst fra Solen, avancerer
den et mindre Stykke frem udi Eliipti, end naar den er narmcst
Solen, folger fremdeles, at Solen maa blive saa meget lcenge e udi
den nordlige Deel al Himmelen, hvor den er lcrngst fra Jorden, end
i den sydlige. Al denne Forffiel da af Solens Forblivende udi den
nordlige og sydlige Deel af Himmelen, dependem âne af Eccentriciteten, strå tit (O storre Eecentriciteten er, jo storre skal Forstiellen
vcere, og /0 mindre ben er, jo mindre stal ogstra Fo- stiellen vcere.
Det er da klart/ om Eecentriciteten havde forandret sig/ og den var
storre udi gamle Dage, end den nu er, at Solen da udi gamle Dage
ffulde have forblevet kortere udi den sydlige Deel, og lcr -gere u t den
nordre Deel af Himmelen, end nu, allermeest, naar Jordens Aphelium
var ncrrmeft ved Midten af den syderltge Deel. Dc t er da det vi have
at estersee udi de gamle Observationer; thi befindes, at Solen udi
gamle Dage haver forblevet lige saa lcrnge udl den nordre og Pdre
Deel, som nu, er det Tegn til/ flt Eecentriciteten siden den Did ikke
haver forandret sig.
Vi loge her ikke Subtiliteter, saa jeg vil la^e mig voye med at
anfore Solens Forblivende udi den nordlige og sydlige Deel af Him«
melen, saadan som Ricciolus setter den udi sin Aftronomia Reformata.
Hand siger da, at Solen forbltver udi den nordlige Deel af Himmelen
i86Dage, 12 Timer, 48 Minuter, og udi den sydlige Deel 178 Dage,
14 Tim. 56 Min.
Med denne Riccioli Determination vil jeg nu störst confereVC
Regiomontani og Waltheri Observationer, af dem finder jeg, at Solen
har forblevet udi de nordlige Tegn 186 Dage 9 Tim. 13 Min. eller
186 Dage 13 Tim. 5 Min. engang kortere og engang lcrngere, end efter
Bbb 2
Rie-
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Riccioli Determination, saa ñt naar man gaaer en Middel Vey/ kand
man ñgk/ at disse Observationer falde gandffe ind med Ricciolo.
Ligeledes forblev Solen efter disses Observationer udi den sydlige Deel
af Himmelen 178 Dage 17 Tim. 46 Min. 4 til 5 Timer længere/ end
Ricciolus setter, hvilket er imod Reglen ; thi var Eccentriciteten ideres
Tiid fterre end nu, ffulde Solen have blevet kortere i de sydlige Tegn
end nu; det retteste er at fige/ at dm Forffiel/ som derer imellem
Riccioium og disse kommer af den Vanffelighed/ som modte udi de
Tider formedelst U-AccuratelTe af Inftrumenterne i at determínete
neye og rigtig/ hvad Tiid Jevndsgnet faldt ind.
Men dette maa jeg meget forundre mig over/ at Albategnius,
som levede omtrent for 900 Aar siden/ stemmer faa neye overeens
tneb Ricciolo udi at determinere/ hvor lcrnge Solen opholder stg udi
den syndre Deel af Himmelen/ at der imellem ham og Ricciolus er
ikke meere end 26 Minuters Forffiel. Nemlig hand observerede Anno
882/ at der gik 178 Dage 14 Tim. og 3° Min. forbi fra Hoftens
Jevndogn indtil Foraarets Ievndogn/ seeHift. cæleft. Præfat.Baretti
pag. 32. og Ricciolus setter/ at der er imellem disse Jevndogn 178
Dage 14 Tim. 56 Min. Jeg haver ogsaa conferem denne Albategnii
Observation med min Faders Tavler/ og funden, at den PÑÑ 6 Minuter
ncrr udi Bue stemmer overeens med dem. Sandelig denne Accurately
er saa stor/ at man snart maatte holde det for umuellgt, at Albategnius
kunde saa rigtig observere/ og at man maarte tcrnke/ at det var en
Slump / at Albategnius traf vore Tiders Observationer faa ncrr.
Hvorom alting er/ saa sees dog heraf/ at Solens Forblivende udi
den sondre Deel af Himmelen ikke var ikke krendelig komre udi Alba
tegnii Tider, end udi vores.
Liaefaa kand man stgk/ atPtolemæi Observationer/ som ere
gjorte over for 1600 Aar siden/ ogfaa stemme heel ncrr overeens med
Riccioli Determination. Ptolemaeus observerede Hostens Jevndognrt Anno 139 d. 26 Sept. Kl. 7. om Morgenen, og Foraars Jevndsgnet
Anno 140 d. 22 Martii Kl. i. om Eftermiddagen. Den forste af disse
Observationer anfsres af Ricciolo udi hans Almagefto at vcrre ind
falden den 25 Septembris, og udi hans Aftron. Reformara den 26 Sept.
Men
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Men M. Caffini har klart nok vrist udi hans Elem. d’Aftron. p. 218.
at den er giert den 26 Septembris og ikke den 25.
Af diste tvende
Obfervatloner flyder da, at PtolemLus observerede, at ålen opholdt
sig udi den siindre Deel afHimmelen 178 Dage 6 Tim. 8 til 9 Timer
kortere end Ricciolus setter, hvilken Forffie! ikke er vsrd at tale om,
naar man betcrnkcr, paa hvor uvis Maade og med hvor usikre inftrumenter Obfervationemc giordes udiPtolemXi Tider, og altsaa er
nu ogsaa beviist det Tredie, som jeg haver sagt, nemlig at Solen op
*
holdt sig i gamle Dage ongefcer lige faa lcrnge i syndre og nordre Deel
af Himmelen, som nu, og at fslgelig ogsaa i gamle Dage var Len
samme Eccentricitet, som NU.

For nu korteligen at viise Kraften af mit Argument, hvormed
jeg vil beviist, at Excentriciteten er bleven uforandret, vil jeg nu
ftemsttte som et Udtog af alt, hvad tilforn er anfort: Dersom Eccenrricireten er forandret, og var sierre i gamle Dage, end den nu er,
faa kunde i gamle Dage ikke vcere den samme Proportion imellem
Solens ftorste og mindste Diameter, som nu er, faa kunde ikke de
Tavler, som passe paa vore Tider, og ere bygte paa ncrrvcrrende Dids
Eçcentriciter, passe paa de gamle Observationer, og endelig kunde ikke
heller dm Tiid, som Solen nu opholder sig udi de syndre^ og nordre
Tegn, siemme overeens med samme.Did ndi gamle Dage; men nu
merker man afErfarenhed og ved at conferere de gamle Observatio
ner med de nyere, at udi gamle Dage var den samme Proportion
imellem Solens stersie og mindsie Diameter, som nu er, at de Tavler,
som passe paa vore Tider, og ere bygte paa ncervserende Tiids Eccentricitet, passe paa de gamle Observationer, og endelig at den Did,
som Solen nu opholder sig udi de syndre og nordre Legn, stemmer
overeens med samme Did udi gamle Dage, hvoraf folgeligtn flyder,
atEccentriciteten er uforandret, og var ikke sivrre udi
gamle Dage, end den nu er, hvilket var
det jeg skulde beviist.
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OBSERVATIONER,
som ere gjorte over Veyrliget og Vindene
i Kiobenhavn fra Dec. 1745. til Jun. 1748,
samt korte Afhandling om flige
Obfervationers Nytte.
t Luften paa ethvert Sted her paa Jorden er mange og store
Forandringer underkastet, er en Sag, som Erfarenhed noksom
bevtiser: Thi man finder/ at den stundu-n er stille og rolig,
stundum i storsteBevcrgelse; engang varm, en anden gang kold ; nu
klar og reen, nu igien opfyldt med mange stags Dampe og Exhalationer, hvoraf nogle falde ned i Regn, Taage, Dug, Snee, Hagl og
Riimfrost, men andre optoendes og foraarsagr Torden og Lynild;
Engang er den tungere end en anden gang; Undertiden er den prydet
med de prcegtige Nordlyse, med den deyllge Regnbue, med Ringe om
Solen og Maanen, medSkye Soler og Skye - Manner (Pareliis &
Parafelenis) ; Foruden diste lüde fig oqsaa andre lysende Phænomena
tilsyne udi Luften, saasom Stierne^Skud, lysende Kugler, desaakaldede Lygte-Mcrnd (Ambulones) &c.

Udi det forrige Seculo begyndte adffillige Lemmer af det Florentinske, Londonske og Parisiske lcerde Societeter forst for Alvor at
give noye agt paa ovenmeldte Forandringer i Luften og flittig at op
tegne deres derover giorte Obfervationer og Betragtninger, hvilket de
aldre Tiderseller Naturens Betragtere havde forsomt.

En Hollcender navnlig Drebbelius havde allerede udi det 15de
Seculo opfundet et Inftrument, som skulde give Luftens Kulde og
Varme ti kiende og kaldes Thermometrum, og den Italienske Ma
thematicus Torricellius var An. 164Z. saa lykkelig at blive Opfindere
af
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af detinñrument, som kaldes Barornetrum, ogttemr tll at viise Lust
tens afog tiltagende Tunghed og Vcrgt. OvenmeldteSocieteter og
ñ áe fordeMñnd vare rkke ullenefie omhyggelige for at forbedre disse
Lags Vcyrglas/ men ogsaa at finde nye i nft rum enter/ hvorved Luftens
Fugtighed/ Vindenes Force, Qyantitetm af Regnvand og Snee,
som aarligen fa-der ned, samt andre Meteorologien vedkommende
Ting kunde undersoges og erfares.

Den bkkiendte ypperlige Phyficus Robert Boyle, en Gmves af
Cork 4de Son/var afdtt Engelfte Societets Medlemmer den forfik/som
holdt Journal eller Dagk-Regijter over Vindenes og Veyrligets Forandringev/som forefaldt i det Engelfte Clima. Hand begyndte dermed An.
1659 og indsendte stneAnmerkuinger derover tiiSocieteter,fem kond sees
ûfTransa&ionerne for det Aar 1666. n. 5. Hans Epemvel blev firår
efterfuldt af mange forde og fornemme Mcrnd paa adftillige Steder i
Engelland. Og at summe Societet endnu ikke er blevet kied af faabant
Arbeyde/ stes baade derast at Dage
*Regifiere/
som holdes over Vinde
og Veyrliget udi London/ endnu mdfores i Societetets (Skrifter kaldede
Transactions, saavelsom ogsaa af den Erindring/ som bemeldte So
cietets Secretair og D. Med. Jacob Jurin udi Transact, for Aüret 1723
n. 379. har givet alle Elftere af de naturlige Vrbenftaber, at de farth
gcn ftulde opftrive, hvorledes det hver Dag havde forholdt ña »ned
Luftens Varme og Kulde, Vindene, 0. s. f.
19 ,tu
I det Parisifte forde Selftab var (siiavidt jeg erindrer) den
crldste Caffini den ferfie, som vaatog fig saadan Forretning.
Hand
begyndte 1681. at obfervere Veyrliget og fortsatte dtte Foretaqmde
mange Aar efter hinanden/ dog uden at hans Observationer bleve indfordte udi Selftabets Skrifter. Men efterår dette beromre Selftab
An. 1699. var sat p^a en bedre Fod end det tilforn havde vcrM/ er
det bleven til en Skik/ at Meteorologie Observationer mdfores i deres
aarlige Skrifter kaldede Mémoires. Saaledes finder man derud? beage
de la Hires, Jac. Phil. Maraldis og andres Anmerkninger over Veyrli
get i Paris.
I for p'eyer ogsaa den for fine ypperuge inventioner
vel bekiendte Monsr. Reaumur aarligen at fremlegge udi samme forde

Serftab
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Sellad be Obfervationet/ som hand selv med sit nye opfundne ifbermometro udi Paris/ og mange andre pññ adffillige Steder t og uden
for Frankrig have gjort.

Engellcendernes og Frantzosernes Fliid og Agtsomhed i denne
Sag har ogsaa opmuntret Hollcrnderne og andre Nationer til samme
Arbcyde, som kand sees af Crucqvii, Muflchenbroeks, Weidlersog
andres ved Trykken udkomne Observationer.
Af hvis jeg nu hit indtil haver anfert/ meener jeg/ kunde denne
Slutning gimes/ at det maa vcrre nyttigt og nodvenbigk, flittig at
betragte og opskrive alle fenfibles eller merkelige Forandringer, som
forefalde i Luften, eftersom mange lcrrde og habiles Mcrnd i mange
Aar efter hinanden udi denne Post have vrist en urrettelig Fliid ôg
Application, Men at jeg ikke skal synes at bygge for meget paa lcrrde
Ma'nds Exempler og Authoritet, saa vil jeg nu korteligen viise, hvori
den egentllge Nytte af oftbemeldte.Observationer bestaaer; Og dette
gier jeg i det Haad, at de af Hans Majesiets Undersaatter, som ere
Elskere af Naturens Kundskab og finde Lyst i at betragte Verdens viise
og herlige Bygning / herved blive opmuntrede til at holde Journaler
over Luftens Varme og Kulde, Vindenes og Veyrligets Afvexlinger/
samt hvad ellers merkvcrrdigt maatte forefalde i Luften, og det ey ab
leneste paa adskillige Steder her i Danmark/ men ogsaa t Norge,
Grönland, Island &c. og at de sende deres derover giorte Obferva
tioner til dette Kongellge lcrrde Societet eller paa anden Maade givre
dem bekiendte. Nytten af saadant Arbeyde bestaaer fornemmelig udi
disse tre Poster:
i) Mon det ey ffulde vcrre fordeelagtigt for de Medicin^
Bidenffaber/ dersom vi havde et eller flere hundrede Aars accurate
Obfervationer over Luftens Varme og Kulde og evrige Forandringer/
og tillige ogsaa en tilforladelig Efterretning, om de Sygdomme/ som
udi samme Did og paa samme Steder, hvor Observationerne over
Veycliget vare gwrte, aarligen blank Menmffer og Qvcrg havde
grasseret? Om deraf ikke saadanne Regler og Lcerdomme kunde ud'
rrekkes,
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trekkes, som kunde vcrre det mennisselige Kion til Nytte, det overlader
jeg til kyndige og erfarne Medicos at paassionne.

2) Det kand vel ikke af nogen negtes, atdetjo var fornoyeligt
og nyttigt, om vi havde rigtige Beskrivelser over i ethvert Lands
phyfi(?e eller naturlige Bessaffenhed, og vi derved kunde komme til en
grundigere Kundssab, end vi nu har om vor Boeligs, jeg meener
Jordens sande Tilstand. Det kand vel ikke heller tages i Tviil, at jo
Heede og Frost, Vinde og Veyrligt foraarsage meget til et Lands
Frugtbarhed eller Ufrugtbarhed, Sundhed eller Usundhed, og gime
store Virkninger baade paa Mennissers Legemer, saavelsom ogsaa paa
alle andre Ting, der fodcs eller opvoxe i et Land. Jeg tcrnker derfor,
at enhver forstandig Lcestre vil srlv giore denne Slutning, at det var
nyttigt/ ja mdogsaa nodvmdigt, at udi saadanne Beger, som handler
om et og andet Lands pbyllsse Tilstand, om de ellers stal fortjene
Navn af en fuldstændig Hiftoria naturalis, ogsaa saadanne Observa
tioner bleve indfor te, som i nogle Aar efter hinanden med Fliid og,
saavrdt som ssee kunde, ved Hielp af gode Inftrumentev vare giorte
over Vindenes oa V yrlrgets Bessaffenhed udi samme Lande. Slige
Efterretninger vilde uden Tviil forhielpe os ti! at domme fornuftige»
om Landenes ovrige Egenssaber. Der maatte maassee nogen falde
paa de Tanker, at naar man alleneste vidste et Steds Breede eller Af
stand fra Æqvatore, saa kunde man deraf ester mathematice og
phyfiCe Principia lktttligen selv gime sig en rigtig Forestilling om
Stedrts Heede og Kulde, &c. saa at det hverken behovedes, at giore
Observationer, eller give nogen Bessrioelse over Luftens Egenss ber
paa saadant er Sted.
Men Erfarenhed viiser, at man ved blotte
Fornufts-Slutninger maae udi denne Sag gaae ligesaa usikkert til
Berks, som om man efter en vis Engelss Author (hvis Navn jeg nu
ikke husker) hans PrHeå vilde foretage sig, af Pulsens Slag i et frisst
Mennisses Legeme, at udfinde Steders Diftance fra Æqvatore. N y!
den alviise GUd har indrettet sine Gierninger saaledes, at de Mennisser, som vil tare at kiende dem, maae ingen Moye, ingen Umage,
ingen Did svare derudi, og saa stor en Mesters Gierning er nok ogsaa
saa usle Kiendere, som vi ere, deres Fliid og Umage vcerd, allerhelst
Ecc
da
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La vi have dobbelt Nytte deraf/- nemlig at kiende Mesterens Storhed,
Herlighr dog ubestrivelige Godhed imod os, og bruge hans Skabninger
til vor egen Fordeell
Mig synes, at det er ikke af Veyen, forend
jeg flutter dette Nummer, at anfore den forhen beromte Robert
volles Ord,overfatte af det Engelste Svrog,om denne sammeMarerie,
efterdi hand var en redelig og gudfrygtig Mand, og anvendte store
Penge og en utroeligFtiid for at kienoe Guds Gierninger i Naturen,
hvortil hand ogsaa havde god Forstand og Skionsomhed.
"Intet
"Menmste, siger band, (*)
som har Tiid og Leylighed, tcenke, ar det
" var at drive Borne Spill, om hand samlede saadanne flags Obfer"vationer.
3 det mindste rr det rosvcerdigere, at efterlade sig en
" Historie om den Tilstand, Luften har voeret udi ivoreDder, end ved
" alle Leyligheder atraabe ud: Dftre er det heedeste, dette er detkol" deste, dette er det behageligste Veyr, jeg mm Livs Tud har fett; da
"det maastee er gandste og alletes falstt.
Ferte fligeObfervatíoner
" ingen anden Nytte med sig, saa vilde de dog hielpe til at forfærdige
" en fuldkommen Historie over ct og andet Lands Narur og Bestaf" fenhed. Herpaa have vi et Exempel i den lcerde Skribent, som har
" givet os en naturlig Historie over Braftlien. Hand harderudi givet
" en omstændelig Efterretning om, hvad Beskaffenhed det daqligen udi
" mange Aar efter hinanden har havt udi samme Land med Veyrliget,
"hvoraf det kand sees og erfares, ak Landet ikke alleneste kand beboes,
" men er ogsaa sundt og got." Jeg er forsikret paa, at det i Scerdeleshed vilde vcere encuåx Danst og Norst Mand fiert, om de havde
flige noyagtige Efterretninger om deres eget Fcederneland. Og Frem
mede, som ikke have vceret i disse Lande, kunde derved blive bragte
paa vedre Tanker, end de fleeste af dem have om det Danste og
Norste Clima.
z) Endstiont ingen kyndig og redelig Phyficus ter love, at
man ved mange Aars Obfervationer stulde enten sinde saadanne Regler,
hvorefter man altid og med Vished kunde forud sige Veyrligets til
kommende Tilstand, eller tilNaviZationens, Cornmerciens ogAgerDyckningens store Fordeel erfare, at Veyret var periodijî, det er at
sige
(♦) Vid, Rob,Boylès Works publiflïd by Dr. Pet, Shaw. Tom, z. pagp. z6,-
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sige, at Vryret efter faa og faa mange Aars Forlob stulde blive det
famme hvert Aar, som det havde vcertt udi de forrige Aarmger; endstiont, siger jeg, det ey kand loves/ at faa ftor Nytte for det almindelige
Beste kunde flyde af meteorologi|ïe Obíervatíoner : Saa kand dog
ved mange faadanne Observationers Sammenligning adstillige phyllste Sandheder udfindes, hvilke, hvis de ikke ere lucriferas, ere de dog
luciferæ, det er, hvis de ikke berige og fylde Pungen, oplyse de dog
Forstanden. Saalrdes har man (at jeg herpaa stal give et og andet
L xempel) ved at giore Forsog med Barómetro paa adstillige Steder
fornummtt, at Luften er lettere nar ved Æqvator eller Linien end
langt fra den, faa at de Personer/ som reyse fra de nordlige til de
varme Lande, omstrfte ikke allenefte en kold Luft med en varm, men
ogsaa en tung og tet Luft med en lettere og tyndere.
Ved at
give flttkig agt vaa Qvaqsolvtts Stigen og Falden i Barómetro leerer
mail, at her iK-o^enhavn Luften meget sielten nogen Daq igimnem
beholder een og den samme Tyngde. Zeg har af mine Observationer
erfaret, at Luften udi s Dage har saaledes forandret sig her/ at den
paa den forste Dag har vceret A af sin heele Vcegt tungere end den
femte Dag. Og eftersom ved Udregning (*
)
kand sindes, at Luften
har samme forfte Dag, som var den 12 Jan. 1743, trykt med mere end
4224O Pund uden til paa et voxen Menniffe, taa har den den 5te Dag
derefter, nemlig den i6 Jan. udi famme Aar, trykt med ncesten 2000
Pund mindre end den 12 Jan. Vil man have endnu et tydeligt Exempel
paa den stork Nytte, som flyder af meteorologi^ Observationer til
at forbebre Phyficam eller den Videnstab, der handler om Naturens
Virkninger og deres Aarsager, tor man ikkun lcese den Traéht, som
sindes i dette Kongelige Societets Skrifters ferste Deel ^ag.394/ hvor af
forudbestrevne tilforladelige Observationer, Nordlysenes sande Bkstasftnbed og Egenstaber ere deriverede og fremsatte/ saa at man
derved ikke allenefte faaer en god Oorysning om dette Lyses Natur og
Ccc s
mange
(*) Conf. MuffehenbroeksEflai de Phyfiqve §. 1336. 0g »IM Tabelle over QvLgsvlveks
Hoyde i Barometre, fom findes sidst t denne Trañat.
Man lnaa herhos merke, at det Daiste
Larngd^oa Huule-Maal nu er det samme, som det Rhinlandsse, hvilket Muflchenbroek har brugt.
Delte melder jeg ogsaa i den Henseende, fordi Fremmede, som strive om vortLivngbe- M^al, tage
meget Feyl udi denne Post.
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mange stags Forandringer, men forhielpes ogsaa ti! med Tiden at
Udfinde vers rette Aarsag oZ Oprindelse. Der er altsaa en klar Sag,
at io storre Forraad man havde pm accurate Obfervationer, som vare
gior-e paa mange Steder ogi mange Aar efter hinanden over Luftens
Tyngde, Kulde, Heede, Hvirvel-Vinde, Storm-Vinde og andre
fcedvanlige Vinde, Tange, Dug, Riimftosi, Hagl, Snee, Torden,
Ly -ild og alle andre stags Meteoris, jo storre Indsigt kunde vi derved
faae udi disse Tings naturlige Egenffaber, Sammenhceng og Oprin
delse, og den Part t Særdeleshed af Phyfica eller Natur-Videnffaben,
fom handler om Meteoris, kunde derved buve bragt til storre Fuld
kommenhed.

Hvad nu ved mine Obfervationer er atbemerke, da har jeg dertil
betient mig af de beste Veyr-Glas, jeg har kundet faae.
Mit
Thermometrum er fyldt med Qvñgsolv, og er indrettet efter den
Maade, som den beromtefahrenheit udi forstningen af dette Seculo
har opftrnden.
Det har udi den Tud, jeg har benyttet mig deraf,
hcrngt udi et Vindve, som vender mod Vesten til Norden, paa m
Saal, hvor ingen Ild eller Varme har varet. Fra den 12 Dec. 1745.
til den 21 Martii 1746. har bemeldte Vindve vceret tillukt, men fra
sidstbemetdte Tiid af har jeg altid aabnetVindvet og givet mit Thermomerrum saa megen frieLuft, fom var mueligt, forend jeg obferverte og opssrev Qvcrgsolvets Heyde. Den 32te Grad udi dette Intournent betegner ongefeer saadan Kulde, hvorved ftrsttVand, naar
det staaer paa ligefaa koldt et Sted fom Thermometrum, begynder
at fryse. Jo dybere Qvcegfolvet synker under den 32te Grad, jo stär
kere tiltager Frosten, men jo hoyere det stiger over bemeldte Grad, jo var
mere bliver det i Veyret. Videre Efterretning,om dette FahrenheitifFc
Thermometro, kand faaes af Boerhaves Elementa Chemiæ Lipf.
1752. Tom. I. hist og her udi den Artikel de igne, MuiTchenbroeKs
Elfai dePhyfiqve pag. 462. 0g Tentamina Academiæ del Cimento
pag. 10. fq. -bet Barometrum, sont jeg har brugt, er af det limpie
og til Observationer beqvemmeligste stags, og bestaaer af et uboyet
Glas-Ror og en Trce-Calle, som indeholder det overflodige Ovagfolv. Rorets Huulhed holder henimod i af en Dansk Tomme, og
CaíTen
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Caflèn
îomme i Diameter.
Rerets Lcrngde er inddeelt efter
Ettgelste Tommer og Linier eller tiende Deele af en Tomme. Oblervationerne paa bemeldte Inåmenter ere tagne ofte om Dagen, men
i scrr mellem Kl. 7 og 8 om Formiddagen, og om Astenen mellem
Kl. 9 og 10.
Eftersom Vindene foraarsage de sterfte og fieeste Forandringer
i vor Luft, saa vll jeg fornemmeligen handle om dem og viise, hvad
Connexion de udi deAaringer 1746/1747. indtil May Maaned 1748.
have havt med de mange flags Omvexlinger, somvorKiobenhavnste
Luft har varet mnderkastet.

Det er ikke at tvile paa, at dersom Luften altid'var stille og
rolig, vilde der ikke forefalde nogen besynderlig irregularitet og U-orden i Vcyrligtts Forandringer; Thi Kulde og Heede kunde ordentlige»
tage afog til, ligesom Solen narmede sig til os eller gik längere bort
fta os, og llgesom den. var Hoyt over eller dybt under vor Horizont 03
Dampene havde deres visse Tud til at stige opog falde nedigien, som
ogsaa undertiden kand sees at stee udi stille og klare Sommer-Dage.

Man seer altfaa heraf, at den store Ustadighedog de hastige
og uformodentlige Forandringer, som forefalde i Veyrliget, kommer
af Vindene, som blase nu fra en, nu fra en anden Kant, og nogle
bringe os Frost og Kulde, andre Toe-Veyr og Varme, nogle giore
Luften tung, andre let, nogle jage de overflodlge fugtige Dampe
bort, som findes i vor Luft, og forskaffe os klart Veyr, andre fore
Regn, Snee, Taage og mifcre Exhalations med sig.
Jrg har ved mine journalers Giennemlasnmg fundet, at alle
flags Vinde, faavel Nordlige og østlige, som Sydlige og Vestlige fore
Regn, Taage, Hagl og Snee med sig, og at dette kand ffee, er ogsaa
klart deraf, fordi udi alle Lande, fom ikke ere alt for sandige, opstiae
fugtige Dampe, som blive til Regn-Sme- eller Hagl -Skyer, og kand
med en paakommende Vind eller Bevægelse i Luften transporteren til
et andet Sked; Desuden steer det ofte, at Skyer, som med en eller
anden Vind ere forte hen til tt Sted, drives med en anden Vind derCccz
.
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fra tilbage igien til et andet Sted; Saaledes tzcendre det sig/for Exempel,
udi Aaret Í746 i Januarii Maaned , at vi i en Dags Tiid fik megM
Regn med Nord-Ost Vind/ efterat Syd-Vesten Vind havde blcrst 8te
Dage tilforn og bragt ma^ge Skyer med sig, men de efterfolgende
Dage, da Nord-Osten Vind holdt ved, havde vi klart Veyr. Dog har jeg
fundet stor Ullighed hos Vindene i Henseende til Regn-ogSnee
*Skyer;
thi udi de halvtredieAar, jeg her iKiobenbavn har givet agt vaa dem,
har jeg fornummet/ at Vest og Sonden Vind tillige med de Vinde/
som ere imellem dem/ have dragt os langt meere Regn/ Taage og
Snee til/ end nogen af de andre, saa at den heele Kant mellem Vesten
og Sonden har vceret ligesom et Refervoir, hvorfra vort Land har faaet
den storste kortion Vand, og som har verret saa overflodigen forsynet,
at vi stelden have faaet klart Veyr, saalcrnge diste Vinde bave havt
Raade-Rulm Derimod have de ostkige og nordlige Vinde ikke været
saa fugtige/ men de have jevnligst bortjaget de Skyer/ som vare os
tilforte fra Sonden eller Vesten/ og naar de bleve ved nogle Dage at
blcrst/ flog det ikke feyl, at vi jo fik reen og klar Luft.
Med sydlige og vestlige Vinde have vi ncrsten altid faaet mildt
og varmt Veyr, og det har vceret dem allene/ som tillige med Solens
Varme have giort Ende paa Vinterens Kulde.
Derimod have de
andre Vinde dragt os Frost og kold Luft.
Den stcrrkestc Frost, vi
havde Anno 1746 og 1747/ kom udi Martii Maamd med Nord-Ost
Vind, og Qvcrgsolvet i Thermometro stod den ene gang/ som var den
4 Martii 1746, paa 22 Grader, og den anden gang / som var den
I Martii 1747. paa 14I Grad. Hvis Thermometrum havde hcrngt i
fri og aabkn Luft den 4 Martii 1746, hàvde Qvcrgsolvet uden Tviil
ogsaa vceret sunket saa dybt som den 1 Martii 1747/ thi forend Vindvet blev aabnet den 1 Martii 1747, stod Qvcrgsolvet llgeled s paa den
22de Grad, og sank forst til 14I Grad, fftetfit Thermometrum havde
en kort Tiid vcrcet i aaben Luft. Udi Aaretji748. dm 25 og 26 Febr. stod
Qvcegsolvet paa i8 Grad, med en Ost'Nord-Ost Vmd, og den 5 Martii
paa uf, den 6. paa 12.09 den 7. paa 13 Grad.med Norden Vind. Dlsse
havevåret de koldeste Dage, medens jeg har observeret Vcyrliget.
Udi disse to stdst-btmeldte Maaneder var Sundet lagt til/ saa atZftn
kunde bcrre Heste og Vogn.
Z disse
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I disse Aaringer have de si)dlige og vestlige Vinde blcrst «Men
lige faa mange Dage, som alle de andre tilsammen. For Resten har
/eg tkke fundet, at nogen Vind har havt sin egen Manned at regiere
udi; thi de have alle uden Forffiel blcrst baade Sommer og V.nter,
Foraar og Efterhost.

Udi Aaret 1746. havde vi to gange en meget stcerk Storm med
vestlig Vind, som satte vor Frue Spiir i stor Bevcegelfe, nemlig den
13 Oct. om Formiddagen og den 20 Dec. fra Kl. 12 om Natten tilom
Morgenen Kl. 8. Vi havde ogsaa Haardt StormVeyr med Vest og
Syo Vest Vind den 22.23. og 25 Dec. fom begyndte om Aftenen og
vedvarede Natten igiennem, men disse Storme kom ikke mod de forste.
An. 1747. havde vi ogsaa to saadanne forskrekkelige Storme, med
vestlig Vind, som udi det forrige Aar, nemlig den 3 Dec. om For
middag- n og den 13. Ejusd. om Natten og Formiddagen. Imedens
disse Srorme siode paa, bevcrgede Floyene sig frem og tilbage fra NW
til SW, men for og efter Stormen var Vinden vestlig.
An. 1748.
Len 8 Martii havde vi ogsaa en temmelig stcrrk Blcrst afSonden med
Sneefog. AsienVmd og Asien ril Sonden have ogsaa blcrst to gange
og Nord -. V st here meget stcrrkt i disse Aaringer, men dog ikke ncrr
med saadan Heftighed, som de forhen bemeldte Vinde.
Vindene mellem Sonden og Vesten giore gemeenligen vor Luft
let; thi man sinder, at naar de blcrse over vor Horizont, Qvcrgsolvet
i Barómetro synker. Det har meget sielden staaet over 29 Tommer
9 Linier med disse Vinde, og udi de 29 Maaneder, jeg har giort disse
Obfervationer, nemlig fra 1746. at regne, er Qvcrgsolvet Hver Maaned
sunket til 29 Tom. 5^ Lin. og derunder med bemeldte Vinde, to gange
har det staaet paa 29 Tom. , engang paa 28 Tom 94 Lin. og engang
paa 28 Tom. 8i Lin. Engana er Let steget 6i Lin. udi klart og stille
Vkyr med Sonden og Vesten Vind, men ellerser det tkke nogen Tiid
steget over 4 Llnier, og dersom bemeldte Vinde bleve ved at blcrse, faldt
Qvcrgsolvet ned tgien.
De nordlige og ostlige Vinde derimod giore
vor Luft tung, og det saa meget meere, som de blcrse lcrnge til; For
Epempe! i^n. Maaned 1746. steeg Qvcrgsolvet i 7 Dage fra 29 Tom.
4 Lin. til 30 Tom. 7L Lin. med NO, NW og SO udi klart Vcyr, og
yoyere
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heyere ft Qvcrgsolvet i disseAaringer ikke kommet/vg folgelig har Luften
ikke heller vcrret tungere. Undertiden er ogsaa Qvcrgsolvet faldet med
disse Pinde, helst med Syd Ost, men meget rarrover 3 à 4 Linier, og
ellers har det gemeenligen stacret over 30 Tom. naar vi have havt
en Vind af Nord-Vest, Nord og Osten, eller derimellem, og efterat
Qvcrgsolvet, medens dG Vinde blaste, var faldet, steeg detigien,
hvis de bleve ved at.blcrse.
Den heele Forstiel, som i disse Aaringer har vcrret imellem
Qvcrgsolvets storfte og mindste Hoyde i Barómetro, er ncrsten 2 Tom.,
som er omtrent Tv af dets storste Heade nemlig 30 Tom. 71 Lin:. Den
14 Dçc. 1745. faldt Qvcrgsolvet u Linie i to Timer, fierre Forandring
udi saa kort en Tud har jeg ikke fornummet.
I den Tiid, jeg har observeret, har det haglet i Jan., Febr.;
Mart., April, May, Jun.o^Novemb., og det Mttst udi Pebr., April
oANovemb., saavel med eftligr og nordlige, som vestlige og sydlige
Vinde, saa vel om Natten som om Dagen.

An. 1746. havde vi Nordlys den 25 Martii, den 12 April, den
4. og 25 Aug., den 19 0Ä. og den 17 Nov. og An. 1747. den 16 Martii,
den 4 May, den IO Sept. An. 1748. den 27 Pebr.

Jeg vil nu slutte denne Tra&at med efterfolgende Tabelle,
som viiser i hvad Peyr og med hvilke Vinde Qvcrgsolvet i Barómetro
har staaet hoyest og lavest hver Manned. Ligeledes lees derudi ved et
Oyekast Forstiellen imellem Qvcrgsolvets mindste og storste Hoyde
for hver Manned.

Aar 1746.
Jan. den 13.

den 6.

Tom. Lin.
30. 7i. Vinden havde vcrret nw". tilforn, nu
stille og Luften fuld af Skyer.
7 - - 29. 4. sw. Regn-Veyr.

som ere giorte over Veyrliget og Vindene.
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Aar 1746.
Lin.
51. N. klart Frost Veyr.
2|.
L* W» Snee og Blñst.

Tom.
30.
29-

Febr. dm 12.
dm 9.

I.
NO. klart og stille Frost Veyr.
sw. Luften fuld af Snee.

Mart, den 12.
den 2.

30.
28.

3|.
91-

April den IZ,
den 16.

i.
30.
29

4.
1. NNO. klart Frost Veyr/ liden Blcrst.
41. WSW. Snee.

—. 6.
30. 4. tilforn o. og NNO, nu ssw. klart
og stille.
29. 51- tilforn sw, nu NW. Regn med Blcrst.

May. dm 6.
dm IL

• 8?.
29. 91. O. klart liden Vind.
29. 41. so. smaa Regn, stille.

Jun.den 4.
dm 13.

30.
29.

♦
29.
29.

Aug. den zi.
den 5.

Sept, den 3»
denzo.

*Si
|.
51.

NW. deyligtVeyr.
W. liden Vmd, merkt.

9. Nr Blcest, somme Tiid klart.
4L. sw. merkt og uroeligt.

.
4130. ' L. 880. stille og klart.
29. zi. W. klart, tilforn Regn.
-

71»

Död

Aar

E.
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Aar 1746.
oa. den 20.

den 13.

Nov. dkN 10,
den 5.

Tom. Lin.
- - 30. 3h den 157 16/17 n, siden W, sw,
s, NU stille og klart. (*)
- - 29. — w. meget stark Storm med Regn.
- ” ”

i - Jh
30. 5h
29.

I . 2h
Dec. den 29. - - 30. — h
*
den 25. * * 29
i —

0. til N. stille og merkt,
s. merkt/ nogen Blast.

N. klart Frost-Veyr.
W. en forfleyen Storm.

h

Aar 1747.
Jan. den 14.

- -

ZO.

den 28

- -

29.

$h den IZ og 14. O. NNW. N. dm 15.
W, s. med stille og merkt Veyr.
ih ssw. Blast med megen Regn.

1.

3h

- -

29.

NO. stark Blast og nogen Snee med
paafslgende klart Veyr.
h s. og W. stark Regn og Blast.

- -

i.
30.
29.

h
5h
3h

I.

2h

Febr. den 28.
den 21.

Mart.den 13.
den 17.

zo. 1.

o. tils. klart Frost'Veyr.
w. megen Snee.

Aar
) Dek er fleet adflistige gange, ak, naar QvarMvet engang begyndte at stige med
(*
Norden ester Asten Vind, blev det et par Dage ved at stige, stisnt Vinden var Sonden eller D-sten,
men siden faldt det igien naar det blev ved at blase af Vesten eller Sonden; hvilket sgsaa ffeede
denne gang.
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Aar 1747.
Lom« Lin.

April, ten 26. -- ZO. z, o til 8.klart/ noget vindigt,
den i og 9. - - 29. zz. den 1. s. til o. merkt og stille/ den 9.
-------- —~T~ WSW. Regn og Bürst.

jun. den 22.
den.29.

ZO. 3. N til o. deyligt Veyr.
29. 5I. sagte Regn, den 23. W til s. den 24.
——"— so, siden samme Dag NO, derefter
7a*
sieegQvcrgsolvet.
- - ZO. -------NNW. msrkt Veyr med Blcrst.
- - 29. 4z. W. temmelig klart/ noget vindigt.

Jul. den 26.

- -

ZO.

i/ o. deyligt Veyr.

den 7.

- -

29.

Zz.

May. den I. - den 24. - -

Aug. d. 24 og 31. - ZO. X

den 28.

-

Sept, den 4. - den 27. --

29.

zz.

den

24 NO. klart

og

stille/ den

zi.NNîSkye fuld Veyr.
W tils Regn og Blcrst.

30. —
N til W. klart og stille,
29.
2|. ssî. med Blcrst og Regn.

- -

30.

8“.
3¿

den 14 C) -

29.

51.

0Ä. den 28.

S. til W. Blcrst med Regn.

Nov. den 25. - - ZO.
den 28 og 29. - 29.

I.

8.
45.
i>.

stille og tyk Luft,

W. Blcrst med Regn.
WNW. tilforn nw. stille'/ merkt,
AV. Blcrst med Regn.

2.

Ddd 2

Aar

)( Mi denne Manned blev jeg nogle Dage ester den igde forhindret fra at observere og
*
i samme Dag var Deyrct meget uroligt oz vaadt, hvvrfore jeg t«nker at Qvargsolvet er faldet dybere
ned end tilryTom.
Si».
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Aar 1747.
Dec. Len 6.
den iz.

- - -

Lom. Lin.
ZO.
N. klart Frost'Vkyr.
28. 8$. og den'ir. 28 Tom. 94 Sin. dm 7,8/
! ' 2i
9 og io. var Vinden Vesten og det reg
nede/ sneede og blerste/ den 11. var
det stille og faldt megen Snee/deni2.
steeg Qvcrgsolvet til 29 Tom. 2é§in.
med ONO. og oso. Narten imellem
dm ir og 13. begyndte den forhen
bemeldte store Storm.

Aar 1748.
6z. 0, so til O. deyligt og klartVeyr.
z. W. Sme, Blcrst.

Jan. dm 12.
den 16.

- - 30.
- - 29.

à. dm 9.

--

i.
30.

*34
4?

- -

29.

*_W«
34

den 29.

- - -

i —
30.
29.

April, öen 18. -•
den 22/23. - -

i.
29.
29.

Mart, den 20.
den 9.

May. Öen 27.
den 2.

- -

30.
29.

Ostlig Vind/ klart og stille,

2|.
i|.

klart/ noget vindigt.
O. klartFrost Vtyr.
sw og s. Blcrst med Snee.

L
9è. N. klart Frost'Veyr.
2z. W.efrerHagl fuldte klart og stilleVeyr.

6<.
3. NO. klartVeyr.
4^ og sw. Regn-Veyr.

.

Regi-

Register.
Cbrifllan ni. hans qeistliqe Anordninger Island

Aars-Regningen/ hvorledes fordum hessaffen 7;.
Aacvaagen, hvoraf det Ord kommrr 131.
TEqtessab blaut de Geistlige paa Island. See
Praesternes Gistermaal.
Albanien (Johannes St».irt Hertug af) 30,
Alwins Povelfsn Abbed i Vidoe 26,5.
Alfens, hvoraf det Ord kommer 174.
Astronomiens Skiebue. 3)9Atmofphxrin5 Hoyde over Havbryneus Valero
.Pas 310. fq.

B.

Barometri Dpfittbclfe 377.
Baml, hvad bemer/cr 202,
Testede, hvoraf kommer /77.
Bibel-Historie lIslandste) 301.302.
Bilde (Hr. Esto Hovedsmaiw i Bergen 23$.
Billeders Dyrkelse >94. fq
Biipe-Tiende paa Island 281.
Boger oversatte paa Islandff 281. 282. 287.
288. 301.
B.'gtrykkerie naar forst paa Island indfort 22$.
Brander Prior i Skridefelds Kloster 271.
Brahe (Tycho) Critiqve over hñM. 360. 365,
366. 369.
Brantôme, en Franst Skribent, berommes 2.
Buddel/ et Gilbe/ hvoraf kommer 202.

TCabrera (Louis) en Spansk Skribent corriget^
7--73’ 87,
Calmet (Auguftin) Mangeler t hans Historie 2.
106.109. 116.
Carl V. Romerst Kñyser 7.9. ge. 40. 58.62,
70.78.
Carolus Audax, hans Mg fores fra Nancy tik
Brygge 58Catechismus Lutheri oversat PÑÑ IslñNdst
288- 301.
Ceremonier i Pavedommel paa Island 260. fq.
Christen Rette«/ eller Kirke-Loven, del «ldste
Danst" Document. 128Christen-Retten paa Island 278Cbrifiian li. K. i D. hans Ankomst til Flandern
4. Omgang med Luther 5.

vedkommende 237. 240.268.271.273.274,
277- 279Chrißina af Danmark/ Chrift. II Dottev/ hen
des Opdragelse 4 6. Gifterinaal 7 16.
Forste Enkl stand 20. Andet Gisternma! 47.
Anden Enkestand 53. Hun bffogerd- Tydste
Rigsdage 50. 51. 60. 70. 97. For lader Lo thringen 66. Holder Hof i Mecheln 70.
Meglcr Fred mellem Spanien og Frankerige
75. Flytter igien til Lothringen 9*Forla
der atter Lothringen 106. Hendes Pillegeims
Fark til Loretto 107. Hendes Dod ¡20.
Hendes forte Titel 95.119. Hendes Dottre
106. Hun er Stamme - Moder for nu rege
rende .Sæpfet'Francifcus 47.
Christoffer Grave af Oldenborg stier til Chri
stina af Danmark 39.
le Clerc corrigerez 7l. 85Corvinus (Antonius) hans Perfonalia. 282. 283»
Cvrvilli Postit oversat paa Irlandsk 282. 284.

D.
Dagens Inddeling hos Engel-Saxerne 144Danicæ origines i$o.
Danffe Sprogs Oprindelser hvor stal soges 127.
i28.129.
Davre/ hvoraf kommer 202.
Dorothea Christ. H Dokttr 6.17. ig. 120.
Dorothea Christ. 11. Dotter » Dotter 106. in,
112. in.
Dotinus, terminus medii ævi, quid 154,
DuMont laxeres 7Z. 74.

E.
EggertHanstn Lauamand paa Island 2«r.
See lfabella.
Enekamp mellem Bisperne paa Island 228.
Engel-Saxiste Sprogs Nytte til at oplyse det
Dansse Sprog 129.
Erikson (Gotstalk) chrift. il. Canceller 34.3«.

EliJ'abetb Christ II. DlMNl'Ng.

Eee

E.y-

Register.
Etymologier, urigtige 156.164. igo, 184.186,
191.193.200.

FFñstens - Al, hvadbenmker 222.
Fager eller ñaue, hvoraf kommer 140,
Fattig, hvoraf kommer 138.
Favyn (André) en MIgtig Fransk Skribent
67. 68.

Fiffe Ver, hvad 04 hvoraf 204.
F oye, hvoraf derivere« 138.

Jon Augmundsoy (den Hellige) Bistop paa Ho
lum 214.
Jon Einarssn befordrer Reformatione« paa 36#
land 230.
Jordefærd« Penge i Island 278.
Ifabella Chrift. II. Dronning 4. 5.
Jslñnderues Fo'bund imod Bispernes nye Paa«
larg 212. 2(3.'
Island Reformations-Historie 209. fq.
Islandske Sprog og Skrifter 129.130.
IslandsteBogtrykkerie 225.
Jslandste Lov om Messer og Vigkiier 275.
Islandste Skoler 271.272.

G,
Geble Pederson Bissop i Bergen 235.
Gisser Einerson forste Evangelists Bistop paa Is
land 23-2 fqq. Gifter sig. 280. Hans
Dod 298.
Gold, et Danff Ord, hvoraf kommer i;r.
Gotffalk Biffop i Holum 216.217.
Oranvelle, Cardinal z. 19. 24. 39. 53, 83« 87.

K.
Kirke-Ordinantzens Skiebne paa Island 244.(4.
251. 255. 256.257.263. 264. 260.
Kirkebay Kloster i Island 271.
Klosterne paa Island befales at indrette Skoler
271.272.

92.105.

Gudmund Arason Bistop paa Holum, hans Lev
net 215. 292.

Haldor Abbed i Helgefeld 273.
/»andsel, hvoraf kommer 170.
Hartkorn, dets Betydning ogOprindelse 161. fq.
Heineccius corrigerez 14Y.

Landmaågen i Danmark 164.
Larreys Engelske Historie. 42.
Latinste Skoler paa Island 272. 273.
Lavvmge, hvoraf kommer 193.
Ledtog, hvoraf deriveres 177.
Luftens Virkninger. 35s. fq.
Luthcri Lårdom forbydes paa Island af Bistop

Agmund 2Zl.

Helgefelds Kloster i Island 272.273.
Henninges (Hieronymus) corrigere« 120.
Henrik VIH. K- i ENg. stier til Chriftina af

Danmark 39. fq.
Hs-Tvld paa Island 278.

Holbein (Hans) en beromt Maler 43.
Hvikftid (Aüld) corrigere« 4. i8- '20.
Hvitfeld (Christoffer) forsendt til Island 252.
253- 254.255.

IJacob K. i Skotland stier til chriftina af Dan
mark 34 lq.

Jon Arason, sidste Catholste Bistop i Holum
22!. fq. *44' 246. 255. 268- 300.

î
Margareta Chrift. I. Dotier, DrvNNMg i
Skotland 37.
Margareta, Stath siderinde i Nederlandene 5.

Mark Guld, Mark Sslv, hvor meget 158- >59'
hlatriculens Indretning i Danmark 163. 164.

Mervitz (Claus von der) Landfoget paa Island
239.253. 265

Meffer og Vigilier paa Island afstaffede
274. 277.
Minden (Diderik van) ihielflagen paa Island
239. 253Mondo (M. Hans) chrift. ir. Pmst 5.
Myg, myge sig, hvad bemerker 207.

R-

Register.
Keliqviers Dyrkelse 297.
Refenius (Petrus) ftttts til tttte 156.

N.
Nadvere, Çtiorif kommer 202.
Nav/ Hin! Na» 139.
Noon, ^oruon, Esternón 141. fq.
Noftradamus (Michel) 122.
Ny Testament ooersettes paa Islands 230,
237.238.
f

O.
Observationers Nytte. 376. 378. fq.
Odver Gotff.ilkson befordrer deformationen paa
Island 228. fq. 237.280.282.283.286.287.
Odinsdags og Torsdags Navne aflagte paa Is»
land 214,
Dgmunb Povelson sidste Catholfle Bissop i Skalholt 21Y. fq. 225. 236. 242. 247. 250..
254. 299.
011/ i hvad Mening fordum brugt. 202. 208.
§>rs og Hors, det samme 186. igy.
Oluf Engelbretson Erkebisp i Trondhiem
234. 2.35. ,
Oluf Rognvaldson Bisrov i Holum 212.
Ordinansn afK. Chrift. III. indfort PÜÜ JslñNd,
See V»irke«<!)rdlnantzen.
Otte, Ottesang, hvad bemerker 260.
Oxe (Peder) 93.94.

P.
Palladius (Petrus) Biflvp t Sallatld 241. 267..

271. 286. 288. 299»
Papistiske Ceremonier paa Island afskaffede
274. 275. 277. 292. 293,
Piguerre, en Fransk Skribent, crikiceres 76.
Prasternes Born at oære deres rette Arvinge 279.
Præsternes Giftermaal paa Island 259. 279.
280. 292.
Præsternes Indkomster paa Island 277.
Ptolemæi Aßronomie, 359,

X
Regner Lodbrogs Wise hvor gammel ug.

S.'
Seepperus (Cornelius) tareres 20

Sforzemes Herkomst 7. fq..
Sigurd Abbed iThyckebay 267. 271. 276.
Sigurd JonssnCanik iTrondhkem 268.269.2701
Skoler paa Island anordnes 271.272,
Skrams (Peder) Mandebod 159.
Skrelde, Skreldmg, hvoraf kommer 188.
Skridefelds Kloster i Island 271.
Solens Ecccntrkitet om er bestandig. 359. fa.
Stephan Jonson Biffop iSkalholt 217.2-8.278.
Stigson(Otte)Hvvedsmand paa JsI.27l. 250,
Sygdomme hvoraf foraarsages. 356. fq.
Synodalia paa Island 256.257.

D
Thermometri Opsindklse. 376. 382.
Thille, Tilte, hvad bemerker 195,
Thomas (Hubert) critícetíí 42.
Thorlacius (Theodorus) corrigerez 242.

Thorlak Thoraldson (den Hellige-Biflop i Skalholt 290. fq,
Thyckebay Kloster i Island 267.'271.276.297:
Tiende paa Island 277. 278- 2gr.
Tinceau,. Grand Vicaire ( Befançon 3,.

Trave, en Trave Kvrn, hvoraf 197.
Turfellinus (Horatius) Critique Mx

107. 109,

u.
Mden, Undern, Ynden, Dsndernes Middags
Maaltid i Jylland 143,

V.
Varillas, en Franfl Skribent, tareres 20.?48.56.

Mdoe Kloster i Island 265. 272. 273. '
Windflibelig, hvoraf kommer 205.

Emer>

Emendanda?
219. Lin. i6. operum pro opum.

p. 22L 1. 54. Borek pro Boret,
p. 223. l. 9. tiad p. trad,

p. 224. l. 15. sin p. sit.
p. 225. not, 1.4. BeíTeíled p Leoleñeck.

p. 226. 1.2i. sarte hand-ê
1.22. Videnes p. Vyenes,

p. 232. 1. IZ. det p. den.
1.14. «oyere? mere.
p. 237. I. ii. pertrahent p. pertrehent,
p. 2Z8. I. 30 fkrifudu p. fkriiudar.
ib, hau p. Han.
p. 244.1. 30. vppahlioda p. vppahliada.

p. 246. 1.28. enn p. NU.
p. 248. 1. 3. Noregs p. Noregø;

p. 253. 1 30. mod p. med.
p. 254. 1.2!. Hvitfeid p Ridderen.
p. 258. 1. 26. çonfenfum meum?

p. 260. 1.26. Stefnu p. Stefen.
p, 264. 1. 24. Yfermadur p. Yfermadunn.
1 27. vorn p. vore,

p. 265.1. io. fqq. Preftur pro &c. & p, 267.1.6.
L 32. Øefield p. Ørfield,
p. 269. L 12. Sira p. Siro.

p. 276. 1 12. der p. de.
p. 281. 1. is. Krisinavigslur p. Krismavigftur,
p. 282. 1. 23. Samanfettar p. famanfettur.
1. 24. husbuendur p. hubuendur.
p. 288- i- 30. M. p. N.
3L Schwartz p. Schwat.
ibid. Jerichovii p. Jerichoviani.
1. 32. Carmon p. Carmen,

