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Anmærkninger
over adffillige

Mnik MMninger
under 6c hsy-salige Kongers

CHRISTIAN -en IL FRIDERICH den I.
og

Christian den ui. Regieringer.
M
,??

^cg har Imge bast »en Tanke, at, naar Ferdernelandet«

<k
X' Medaille- Historie, paa hvilken Der, ester dette hoian%=&
stelige Selffabs Foranstaltning, nu 1 eendeel Aar er
arbeidet, eengang knude komme for Lyset, villein et naturligere og bedre passe fig paa saadant Vcrrk, enten som en Indled
ning, eller som et Tillceg, end en udforlig Beretning om den
gangbare Myntes Dlstand her i gigerne i de eeldre Dde r.
Thi, ligesom Medaille-Historien vil stille os for Oyne, saa
vel vore hoilovlige Kongers navnkundige Bedrifter og herlige For
anstaltninger, som andre moerkvoerdtge Omstændigheder, der i
særdeleshed anrore dereG hope Personer og de kongelige Huse, saa
A
kunde
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kunde: den anden Beretning derimod tikdeels oplyse os om den al«
mindelige indvortes Huusholdning t Landet f om Indbyggernes
Handel, Naring, Levcmaade, og Velstand, javel undertiden
om Rigernes Evne og Krafter til enten at udholde paakommenve
Krig og Felde, eller at giere nyttige Indretninger til det alminde
lige Beste.

Til saadan Hensigt at opnaae, vilde det vel ikke vare nok
at anfore de adskillige Slags Penge,, som Tiid efter anden her i
Rigerne ere myntcde, tillige med deres Ledighed, Vagt, Vardie
va Prag, men man maatte ttiligeundersoge, hvad Virkninger
Myntefodens Forandringer kand have haft, hvad Slags fremmede
Penge her have varet gengse, og hvad der har varet Aarsag til
deres Indforsel , hvorledes Vahrenes Prtis er steeget eller faldet,
hvad betydelige Indtagter eller Udgifter Rigerne tand have haftmed meget andet mere, ligesom og saadan Beretning over alt maatte
skrives i Sammenhang med Rigernes almindelige Historie, og
bestandig henfores til de derudi forefaldende markvardige Tildra
gelser, samt dens Trovardighed fastftttes deels ved Originale I)ocumenters Tilfoyelse, deels ved ligesaadanne Mynters Aftryk, ef
ter at de tilforn vedMaal og Vagt varetilstrakelig provede.

Ak faadant Arbeide i andre Lande ansees at medfore sin
store Nytte, det erfares af adskillige berommelige Mands Skrif
ter, blant hvilke jeg ikkun her vil anfore nogle af de nyeste, saasom
le Blanc(a) i Frankerige, Leake (b) og Folkes (c) i Engelland samt
Hirfch (d) i Tydskland; og jeg barer ingen tvivl om, at der jo hos
os
(a) Traité hiftoriquedes • Mormoyes de Frante&c. par le Blanc.’
(b) An Hiftorical Account af Englifch Money &c. by Stephen Martin Leake Esq,
(c) A Table of: Englifch Silver Coins &c. by Martin Folkes, Esq.

TN hvilket ypperlige MrkviMvedt ftriwdne KaaWer-Pladber med forskr at forvente0) Des teukschrn Reichs Münz-Archiv von. Shan Chnsiyph Hirsch FiirM. Drandenb
»noWchischen Hof-Cammer-und Landschastr-Rsith.^

Lxr

unter Kong Chriftim ten Anden rc._________3
os ligesaa vel kand silides gode Efterretninger i derme Materie, naar
Le med siitd blive estersegre.

Hvad jeg for min Person, herudi efter Haandenkand samle
og opdage, haver jeg foresat mig ftykkeviis her udi Selffabet at
indlevere, alt t det Haab at fleere derved maatte opmuntret til ogsaa at legge Haanden paa Arbeidet, saa at man engang kunde erhol
de en Samling af tilstrekkeltge Materialier til at forfatte en ordent
lig og udforlig Historie om Myntevoesenet i begge Rigerne.
Men som Mynte-Anordninger dog ere Le Grunde, hvor
paa alt det ovrige stal bygges, saa haver jeg nu for det forste ud
draget saavel af det danske Cancellies Rigistranter, som af de Ori
ginale Regenffaber og Papirer, hvilke Geheime Archivarius Hr.
Znstttz-Naad Langebech haver havt den Godhed at meddeele mig,
saa mange af flige Anordninger, som der have voeret at finde under
de Trende hoy salige Kongers CHRISTIAN den Andens, FRIDERICH den Forstes, og CHRISTIAN den Tredies, .Regieringer,
hvis Indhold og Udregning, jeg, for mere Tydeligheds skyld , udi
trende Tavler haver forfattet/ hvor af foruden AarstaUet, Myntestcrdet, og Myntens Ravn, strax kand stes/ hvor hoyt den fiine
Mark er udbragt, hvad et hvert Stykke bor veye, og hvadfammes
Vcerdie belober sigtil i vor nu verrende danffe Courant, af hvilken
nsRdr. udmymes paaMarken fiin, som for Exempes, jeg vurLereren Solo Gylden flagen i Malmoe 1514. for iRdlr. 1 Mark,
A 2
fordi
Der er ingen Tvivl paa, at dette Værk jo vil tære Prisen frem for deflceste af samme
Art, allerhelst dersom den lærde Autor udi de belavede Tomis Suppletoriis vil meddele
os de evrige Mynte-Ordninger og andre Diplomata, hvor af hand vel ikke er i stand
til at staffe sigAfssristrr efter Originalen», men som dog findes hos andre Skribentere
og hvor af en Marngdepaaberaabesiet lidet, men desto grundigere Skrift , som.hand selv
betjener sig af, kaldet gründliche Nachricht von dem Münzwefen insgemein re.
Saadant Tilleg, siger jeg, saa vel som et Udlog, af hvad de midlere Tiders Skribentere
melde om det tydsse Riges Myntvæsen, tillige med en Aftryk i Kaaber af de fornemmeste
Sorter, ville gisre denne Samling faa fuldstændig og nyttig, at fast intet bedre synes ak
kunde enten forlanges eller ventes.
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fordi der i famme er ligefaa meget fimt Solv, fom der findest 14.
Danffe Otteffillinger. At jeg ellers ved Vagten regner 17 Cß paa
en Ort eller Pfenning, hoor afdergaa.'r 4repaa et Qvintin, faa
at en Mark holder 4352 Efi, det havde jeg ey holt nsdig at erindre,
dersom Ikke den lcerde Eifenfchmied de Pond. & Menf p. m. II.
havde t det fald tndeekt den Eollnffe Mark anderledes.

Ester at jeg nu haver havt den LErc dette foregaaende kortelig
at erindre, begiver jeg mig til at igienncmgaae enhver MynteOrdning for sig, og der ved at tilfoye den Oplysning, som ikke beqvemmeltg kunde finde Sred paa Tavlerne:

Chriftian dtll Alldkll.
1513. d. S. Petri ad Vineola til Kiobenhavn gik Befaling til
Dines, Myntemester i Malmoe at mynte Skillinger og Hvide,
hver Skilling til 3 Hvide, og 16 Skilling paa en halv rhinff Gylden
t Guld, hver veyen Mark af Skillingerne skulle holde 6 Lod min
dre end et Qvintin Bark Solv, saa got fom Guldsmedene forårbeide her i Riget, samt Skrode 32 Kast, 3 Skilling i hver Kast ,
paa Marken; Af Hviderne ffulle hver Ceilnff Mark holde 4z Lod
Voerksolv, og Skrode 74 Kast, z Hvide i Kastet, (danskeLancet
lies Registrant, kaldet. Register over alle Lande. No. 2. fol. 183.)
Vel er nu ikke i denne Anordning bestemmer, af hvad Lodtghed Voerksolv ffulle vcere, men da det af en steuere Forordning
dat., Kiobenhavn d. Bartliolomæi 1515. (ibid. fol. 12; sees/) at
Guldsmedene ikke maatte forarbeide ringere Solv, end 15 lsdig,
kand man rimelig vits flutte, at her ogfaa meenes denne samme Ge
halt, hvorefter da Skillinger blive >zz, og Hvidene 4/- ledige (a).
1514(a) Paa denne Maave at udregne Mtallens Ledighed', som ikke just er enten drrr ordentligste
eller den magelige, forekommer strap herester et riytExempcl, da de Rhinffe Gylden an' fores at »<m 18 Karat Nobel Gnid. J.Frankerige har denne Regnings Maade i sikr vsret
brugelig/

adpag ij.
1

C. III.

III. Tavle

Guld-Mynt.
| Hvor mange Eyl 1 Forhold
denfitne den paa Marken fitn mellem
Mark
t Guld 1 i Solv Guld ogSolv

Stykker paa

Aars
tall

Myntefted

1539-

Kiöbenh.

Myntens Navn
Golt Gülden
Golt Gülden

Lodighed
Karat,
18I

23.

denraae
Mark
72.
87«-

94H9IHI-

94lf

IO,7»

91 Hl

1
j

9_._
y“'

Et Stykke
Veiert Csllnst Vegt | Ervoerdtdanff Gour.

Lod Qvtnt. Ort Es
0
0
3 91.
0
0
2 iStHI

Rdr. Mark
0
i.
i.
0

ß.
811»
8H-

Solv-Mynt.

>

Stykker paa
Aars
Myntested

1534-

1535-

1536.

Gottorp
Aarhuus

Rofkilde

Myntens Navn

Joachims Dalere
KltpptngPenntnge
HolsteensteToffitl.
KltpptngPenntnge
KltpptngPenntnge
KltpptngPenntnge
Ftre Skillinger
Ftrefftlltnger
Ftrefftllinger
Dobbelte Markstk.
Enkelte Markftykk.
ITofftlltng Stykker
Skillinger

Lodighed

Lod
14I.
I O.
7rs
877.
543164.
61*
321-

Hvor mange

Denraae den fitne Gylden paa <Stykker paa
Mark 1Marken fim ,en Gylden.
Mark

8.
16.
5916.
16.
19.
62.
757316.
32.
120.
200.

0-4
0 2 9251.

I24Ht
32.
364.
4341981Z00.
3334-

39tt78tt640.
11280.

IT-2O||.
loiff.
254.

Al
O

1112.
jX.

II.
II.
IO.
IO.
1O.
14-

29/t34HI9H.
30.
33H3UI3UI32.
32.

0—
*2*

1

20»
40.

Et Stykke

En Gyldens Vcerdie

i denne Sort efter

Veter i Collnff Vegt erverdidanffGour. danff Courant.
Lod Qvtnt. Ort Es Rdr.
0
2
0 0
1.
i
0
0 0
0
0
0 5H- 0
i.
i
0
0 0
0
i
0
0 0
0
0
i. 8ry. 0
30
I.
0 2jx. 0
0
0
3- 7tT- 0
04 5
0
0
0
z. Oy
y*
i
0
0 O * 0
0
2
0 O
0
0
0
0
2. o_4__
/12.9
0
0
0
i. *t2

M.
i.
2.
0
2
i.
i.
0
0
0
i.
0
0
0

ßRdr.
i.
uf.
ioz.
0
81H- i.
2.
0
0
i3i9t¥.
0.
eXX
0
/3 !♦
0
J7 5*
34^- 0
Ilf.
0
13H- 0
t_7_
0
x i o*
øl 7
0

M.
0
30
2.
2.
i.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
i.

ß24.
51.
8?4*
iof.
5i«.

4/r.
044.
7 3*
22-Z
22. Z.^
2.
I.
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1514. blev bemelte Dines Myntemester i Malmse atter be
falet at {Terne

(1) Nobele, bver paa 6 Gylden tit 234 Karat, 16 Stykker pas
Csllnff Mark.
(2) Rhtnffe Gylden , 18 Karat nobel Guld (o: I7f Karat) 72 Stykkcr paa Cstlnifk Mark.
(3) Sslv Penninge paa en, og paa en halv Gylden, 14 lsdtge,
8| og lyStykker paa Marken.
(4) Solo Penninge, 12. paa en Gylden, 8ledig, 58 Stykker
paa Marken.
(5) Skillinger, 24. paa en Gylden, 6 ledig, og pas Marken
22Kast, 4 Stykker i Kastet.
(6) Hvide, 5 ledig, og paa Marken 55 Kast, 4re i Kastet.
(7) Blaffecter, 5 lodig 124 Kast paa Marken, og endelig
(8) Smaae Pendmge, 4 ledig, og paa Marken 216 Kast, 4 Styk
ker i Kastet. (Register over alle Lande No. 2. fol.. 189.)
Siden der gaaer 16*4. Stykker Nobler paa Marken fim
(See iste Tavle) og 6 Rhinffe Gylden paa en Nobel, faa er den
A z
fiine
Brugelig, da de i Gteden før ak regne efter Sslv/ å douze Deniers, eller i6 lodig, have
regnet efter Argent-le-Roy,- som kun er a Onze deniers obole, det er Uy Deniers, eller
15 | lodig. Saaledes naar en Myntvar 12 ledig, have de ey sagt at den var å 9 Deniers
argenf fin, ntCU at denvar 3 9 Deniers 9 Grains Argent-le-Roy-; Thi da der gaaer 24 Grains
pa« en Denier, og folgekig Argent ie-Roy fattes 12 Grains for at vatre Argent fin, saa

- have de lagt et Grain til hver Denier for at bestemme Ledigheden af Argent fin, i Ledig
heden af Argent-le-Roy, stiE der endda ved dtnne Regning er at i agttage, at man maa
an fee de givne Deniers for at vcere Argent-le-Roy, men de Grains der tillegges , før at
vwre Argent fin. For Exempl l, at Selv a 4. Deniers Argent fin, er a 4 Deniers 4 Grains
Argent-le-Roy, det vil sige, at saadant Solo er 4 Deniers Argent-le-Roy
4 Grains
Argent fin — 3^1 dH T4 Deniers,.
Aarsagen, hvorftre denne Maade siges at Mre indfort, er, om mueligt, endnu be
synderligere, end Regnings Maaden selv r Car anciennement, quand l’Emperiere faifoit
monoye, l’en difoit en fes monoyes: D'argent fin & ainfi faifoit Ten ez Monoyes des
Rois, Dues, Princes, & Comtes, qui tenoient de luy. Et a fin qu’il ne femblåt, que
le Roy de France fut bomme de l’Emperiere, & qu’il tenit de luy, il fut ordonné
par le Confeil des Peres de France, que l’en diroit Argent-le-Roy <5cc,. Gee Boizard^
Tom. I. p, 13. font anfører dette af en gammel Registrant de la chambre des Compt?»,.
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One Mark Udi Nobler udbragt til 6X i6|| — 98/7. Gylden; og,
da Marken fim i de Rhinffe Gylden, naar de fettes til 171 Karat,
udbringes Ost i lige saa mange Stykker, sees der af, saa vel at de
Rhinske Byldens Gehalt er rigtig beftemmet, som og at be ere
myntede i et noye Forhold med Noblerne.
Fremdeles da Marken fiin i Guld er udbragt ti! 98/7 Ff.,
og t Solv kil yzSelvpendmge, Stykket paa en Gylden, faa
har Forholdet imellem Guld og Solv paa den Tiid vceret som 98/7
til 9|, det er
etter omtrent 10^. og er det efter dette For
hold, at Guld Myntens Vcerdie i Tavlen er beregnet; thi legaer
man det nu antagne Forhold, som er 15I eller noyere iz^ttl
Grund, da kommer en Nobel paa loRdlr. 2 Mark iz^Skrlltng,
og en Rhinff Gylden paa 1 Rdlr. 4 Mark 7^ Skilling.

Det er ellers i folge afdenne Anordning, at den forhen owmelte Forordning af 1515. scrtter §n Rhinff Gylden til 24IJ, L
sieben for at den 1513. var sat til 32 ß; Thi disse Skillinger af
1514. ere derimod rigere, end de forige, og forholde fig tilde af
1513. omtrent som 32. til 24, eller fom 4: z., men hvad samme
Forordning videre melder, at 6 Danske Hvide af den gamle Mynt
ffalgaae paa en Skilling, det kand ikke forftaaes om de Hvide af
1513., som ikke ere ftort ringere end de af 1514.
Iovrjgt forekommer udi de i Kong Chriftian den Tredies
Ttid ferre Mynte Regenffaber, som i Geheime Archiv forvares,
en og anden Sort Penge, iblant dennem, som til Omsmeltning ere
indleverede, hvilke jeg stutter mig til under denne etter den folgende
Regtering at voere flagne, men dog, indtil noyere Oplysning ikke
haver kundet give dennem noget Stced i Tavlerne. Saaledes findes;
1536. indkommen i Klippinge Store og Smaae 113276 Markdanffe, veye 2979 Mark lodig, og holde fitnt 1303 Mark lodig 7 Lod
zOvtntin.
D.sse have efter nogenledes noye Udregning vceret 7 ledige,
Stroder 384'° Mark danffe paa Marken, eller 86^ Mark danffe
paa

under Konss Chriftian Dm Auden rc^
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paa Marken flin; og har et Markstykke af faadanne Klippinger
veyetet Qvintin 2 Ort 12^ Eß, og voeret 124$ vardt danst Qouram.

1539. leverede Mester helper Broekmand t dobbelte og enkelte
Mark-Stykker 6~ lodige 93482 Mark danste, som veyede 2804(0dige Mark, og holdt i stint n 39 Mark 280^
Heraf ere da flagne zzi enkelte Mark Stykker paa Marken, eller 82^Markstykker paa Marken stin.
Et Markstykke
har veytt 1 Qvintin zQrt 1141 Est, og varet 13t st vard,

1540» indleverede bemelte Mester Jefper Brochmand, t
Klippinge > 7lodig, 1867^ Mark banste, som veyede 46 ledige
Mark, og holt i stint 20 Mark ledig 2 Lod, saa at Marken i ben
nem er udbragt til' 41; Mark danste, folgelig Marken flin til
94^ Mark, og et Markstykke har veyet et Qvintin 2 Ort 9§§ Est
og varet ix|| st vard. Og derhos t onde (boefze) Klippinge 106
Mark danste, 3^ isdig, som veyede 2 ledige Mark 6 Lod, oa
holt 7 Lod i Qvintin flint Selv, saa at ben bestikkede Markidennem
er udbragt til 44^ Mark danste, den fline Mark til 233444 Mark
danst. Hvor af ftes, at disse Klippinge til visse have forttent navn
af flet Mynt, efterdi et Markstykke af deres Slags, fftent noqem
ledes vcegtig nemlig i Qvint. iQrt 1244 Est neppe har varet 4 ? ff
vcerd, folgelig om man end vil regne 2; Mark paa en Gylden, blev
bog en Gylden, som da almindelig burde vare over 7Markvard
ifaadan Slags Mynt ikke fuldt uz st vard, og Marken stin der
pleyede atudmyntes til imellem 9 og iv Gylden, i disse Klippinge
udbragt til over 9Z Gylden:

Hvad Prag ellers adstilltge af Kong cbrissan den Andens
Klippinge have havt, det viser Rigens-Raads Brev dat. KtobenbMathei Apoftoti 2)ag 15247 hvoromsihen stal handles»
Koran-
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Foranforte Mynte Sorter forholder sig da tndbyrreS tll hin
anden/ som folger:
Nobel i Guld af 1514.
I.
RhtnffeGyldentGuld etter Gyldent
Solv af 1514.
6.
i.
Halve Gyldent Selv af 1514.
12. 2.
r.
SolvPenntnge i2paai Fl. af 1514. 72. 12. 6.i.
Skillinger af 1514.
144. 24. 12.2.1.
• • • afiziz.
192. 32. 16.2z.1s.!.
Hvide af 1514.
432. 72. 36.6. z. 2^.1.
’
afiziz.
576. 96. 48.8. 4.3. if-L
Blafterter af 1514 og Hvide for 1513.864.144.72.12.6.4f.2.if.i.
SmaaePendmgeaf 1514.
1728.288144.24.12.9.4.3.2.1.
NB. Da en og Den samme Myntefoed kand staae t adffillige
Aar, saa forstaaer jeg herved de Penge, somi fugede tvende Anord
ninger af 1513.091514. ereflagne, fftent de maatte have et sildi
gere Aarstatt.

Friderich dkN Förste.
1524 Matthiæ ApottoliDag udgav Rigens Raad udi KLobenbavn efter Kongelig Befaling et Brev til Jorgen Keck Mynte
mester og Borgemester t Malmse indfort i Register over alle Lan
de No. z. fol. 292. samt trykt i det danffe Magazin andet Bind
P-126. og hvortil det forste, udkast findes i det Geheime Archiv.
Udi dette Brev beffrives forst, deaf ChriftianMi Andens Klipptnge
som ffulle ommyntes til trind Mynt, nemttg:
(1) De forste Klipptnge af det beste Slags, Havende paa den eene
Side etl kronet Skiold med 3 Leoner med udtrakte Tunger
samt kraagetog kruuset Rumpe, og et Kors under Baabenet
med Ltttier i Enden, ffutte ommyntes paa den eene Side med
et Kronet Skiold,ogderudi 3Leoner medet Kors, ogpaaden
anden med Kongens Vaaben, og gtelde 14 Penge.
(2) Det

ad pag, g.

El.
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II. Tavle

Stykker paa

Aarstall Myntested
Malmöe

1524.

Myntens Navn
Nobler
Nobler
Nhinsse Gylden

Hvorunange Gylden Forhold
paaa Marken fiin
mellem
den raae Ben ffinc
Lodighed Mark.
Mark. i Guild
t Solv Gulv ogSolv
Karat,
2323f.
18.

.

16.
16.
72.

:

l6||.
I63?»
96.

100/3.
98/?.
96.

94.
94.
9?.

>

104.

Et Stykke

Beier iCellnstkBegt
Lod Qvtnt . Ok!t
0
0
i.
0
0
i.
0
0
3

Es
0
0
91.

Er voerd i dansk Cour.
Rdr.

7.
7.
i.

M.
2.
2.
i.

st.
10.
10.
7.

Solv-Mynt.
Stykker paa

Aarstall Myntefted
1524.

Malmöe

1524.

Malmöe
og Rübe

1524»

Hammer

1525.
1526.
1527.

Opsloe
Opsloe
Bergen

I

1

Hvor mange

Et Stykke

den raae den fiine Gulven paai Stykker p.
Myntens Navn
Ledighed Mark.
Mark. Marken ftin1 en Gulven Beter i Cellnst Vegt Er voerd i danff Cour.
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<2) Det andet flags Klippinge, tegnede meD 3 Leoner, uden Tim.
ger, med flet Rumpe, og et flet dobbelt Kors ud med Siderne,
ffnlde tegnes paa den eene Side med 3 Levner t et Sktold, cg
paa den anden med Kongens Vaabeu med flet Kors og Krom
paa Sktoldet, og gielde 6 Penge.

G) Det tredie Slags Klippinge, tegnede med et flet dobbelt Kors,
oc et trynd öye i fame Korff (a) Hardt op ttl Sktoldet, og
paa hvilke paa den Side, som Kongens Billede ftaaer er tegnet
i 2Eblet 3. Runder, ffnlde ommyntes med et kronet ff paa
Len eene og et flet gtennemgangende Kors paa den anden Side,
og gielde en danffHvtd.
(^4) Det fierde Slags Klippinge, tegnede med 3 Levner uden Tun«
ger, og et flet eenfoldigtKors ud vedSkioldeL samt et Klover«
blad i Kongens LEble paa den anden Side, ffulde ommyntes
med Kongens Vaaben medet Kors paa deneene, og et Leons
Hoved paa den anden Side, og gielde zdanffe Pendinge.

Dernest befales ham at mynte:
G) Nobeler, 23Karat, 16Stykker paa Marken.
(2) Solv-Mynt, nemlig, Gylden, Halv-Gylden og Ort van Gyl
den 14ledig og 8- og 16. og 32 Stykker paa Marken.
Paa begge Slags ffulde Kongens af Danmarks Vaaben og
Mavn prages, og saa vel paa dennem, som paa Klrpptng • Mynten
fAaae Moneta nona Malmogenfis paa den cent, og Fridericus Dei
Gra. Rex Daciæ paa den anden Side.

Ligesom nu dette Brev af Rigens Raad efter Kongelig Befcaling var udgivet, saa haver hans Majestet selv i samMe Aar, og
formodentlig ved Botulphi Tider til deels stadfæstet, og lilkeels
B
foran«
(«?) DUc Ord findes alkecne t Concepten, men ikke i Registranten, hvor ester dette Brev er trykt
r vet dünste Magazin, hvorfor de og sammesteds fattes.

io Anmærkninger overadffillige Myntc Anordninger
forandret det, ved et seenere Brev som sindes t Register over alle
Lande No. z. fol. 297.

Derudt befales fornoevnte Jorgen Kock saa vel som Mynte»
mesteren udi Riibe at flane:
(1) Nobeler 23i Karat, 16Stykker paaMarken.
(2) Rhinffe Gylden i8Karat 72 Stykker paa Marken.

(3) To Marker, Marker,^halve Marker, og fire Skilling Stykker i
Selv 14lodig og il 22.44. 88.Stykker paa Marken.
(4) Fire Hvide Skillinger, 5Lod 2 Green lodtge 96 Stykker paa
Marken.
(5) Danske Hvide, 4 ledige zoo Stykker paa Marken.

Derfter opregnes Kong Chriftian den andens Klippinger
som ffulle ommyntes/ ligesom i sorige Brev, hvor hos doger anmerket, at afde nye ffulle No. 1. vcere z Lod 6. Green ledige. No.- 2,
2 Lod z Green ledige, paa den anden Gide ffulle afNo. 3. vcere et
flet Skiold med et giennemgangende Kors; Og at No. 4 ffulle
forbedres med fitnt Selv og myntes i Smaa-Penge 2 ledig og
960 paa Marken.

Naar man nu regner de Rhinffe Gylden i Guld, af hvilke
der gaaer 96 Stykker paa Marken fitn, imod de Gylden i Selv
2 94 Styk. paa den fime Mark, bliver Forholdet just
Regner man derimod disse Selv Gyldener imod Noblerne ,
da bliver Forholdet noget heyere, saasomimod de af 23 Karat, io||,
og imod de af 234 Karat io|4, faa at Forholdet efter Middeltal
imellem diste trende er lo^H eller io|. Efter nu vcrrende Forholder Voerdien af en Nobel til 23 Karat loNdlr. i Mark 94 sj, af
en Nobel til 23;Karat loRtzlr. 2Mark izsß, og af en Rhinff
Gylden i Ndlr. 4Mark Mß.

Hvad

Ander Kong Friderich den Forste.

n

Hvad ellers de her ommelte faavel 14 Penge- fom 6 Penge«
Stykker angaaer, da, cndftiont deres Lodighed findes antegnet,
har jeg ikke kundet indrykke dem i Tavlen, efterdi det ey erbekient,
hvor mange Stykker der er siagne paa den raae Mark, vtl man
rette fig efter Smaae • Perminge, af hvilke der gaaer 7680 Stykker
paa Marken fiin, saa falder af det ferste Slags 548* Stykker paa
den fiine, ogfolgeltg, da de ere zslodtge, 108 Stykker paa den
raae Mark, saa at et Stykke er i voegt 2 Ort 6/? Efi, og i vcerdte
iHl eller noesten 2fi, og af det andet Slags r^lodig, 1280. paa
den fiine, og 17zs paa den raae Mark, og har et Stykke veytt
i Ort 8/? Efi, og vcereti-Zfi voerd.

1524. fer. 2da poft Botulfi abbatis i Ktsbenhavn gik Kongens
Brev til Biskop Mogens af Hammer, at hand maatte lade mynte.
(1) Fire Hvide Skillinger, zlodlge, 96 Stykker paa Marken, og
(2) Hvide, 4 ledige, zoo Stykker paa Marken.

Marken fiin skulle udbringes til 10 Gylden. Paa den eene
Side skulle staae Fredericus dei grå rex nor vegie, og Kongens
Vaaben, og paa den anden Moneta noua hammeren, og Norges
Riges Vaaben (Danske LancelliesNegistrantin quarto fol.4.)(a).

Vel kunde det synes at foraarsaqe nogen Uvished, at der
ikke noevnes i dette Brev hvad Slags Voegt der egentlig meenes,
allerhelst da jeg (sammesteds fol. 24.) finder at, i den Qvittartz
udgivet af afgangne Erich Brochenhuus Kongens Skriver til
Michel Bleck og af hannem foreviift i Aaret 1529, er 4Z kod Sslv
Norsk Vegt regnet for Z9Lod Collnsk Vegt, hvilket gier over 10
Norske Mark Tilgift paa loo Collnske: Men jeg bcrrer dog ingen
Lvtvlom atdet joerden Collnffe Mark som her forstaaes; deels fordi
den brugtes paa Mynten her i Danmark, hvorfra Brevene otti Men
ten i Norge bleve udstadde; Deels fordi Kong Chriftian den Anden ved
B 2
en
(a) Et ligelydend« Bktv fik Hr. Vincens Lunge, dat, Flensborg Nyeaarsdag 1526. samme-

i2 Anmærkninger over adssillige Mynte Anordninger
tn Forordning om Mynten og Voegten dat, Opsloe Torsdagen
efter St, Olufs Dag 1514. nllereede havde befalet, at Selv Boegten og Guld Bagten ffulle vare eens vcerd t Norge og Danmark;
Og derfor ffulle Guld og Selv efter den Dag regnes efter Csllrrff
Vegt (Paus Saml. 3 part p.281.)

I ovrigt da der ganer i20oHvide pan Marken flin, og
famme ffulde udbringes til 10 Gylden, faa ftes deraf at een Gylden
da har vseret beregnet tit 120 Hvide eller 2; Mark.
Hvorvidt ellers EmbeLsmcendene i Norge have rctt . t sig efter
Denne sanledes fastsatte Mynte-Fod, knnd erfares af efterfolgm«
de zde Breve, hvor af Originalerne forvares i det ©ef)dme Archiv.

15 25 Paa Lucæ Evangeliftæ Dag tillod Ol uf Oa Ide Nid
ver Hovitzmand pan Aggershuus og StavthslLer S enden fields
Hans Hansen Mynte - Mester i Opfloe Kiebftoed, at numre Pendinge, Stykket til fire danffeHvide, fan at paa en Rhinske Gylden
ganer zo Stykker, Gyldenen regner for hatvtredie Mark danffe;
Og ffulle der vcere t hver ledig Mark 4 kod fiint Selv Collnff
Vegt, og iirStykker nffornckvnte Penge, Marken fiinudmyn^
Ut til 15Rhinske Sylden,
Dette Brev forandrede SkadtholderenI Anret efter, 1526.
Torsdagen nest for Martini Sag, faaleves nt dlfte fire Hvide Styk«
ker ikkun ffulle vcere Zt ledig, hvor ved Marken fim blev udbragt
Al 17 Gylden:

Ligeledes haver Hr. Vincens Lunge Ridder Hovidtzmand
PM vergenhuus og. Stadtholder Nordenfields 1517. Onsdagen ef
ter Midfaste Sonvag tilladt Mester Hans Myntem ster i Bergen,
at Mae fire Hvide Pemrige , 4f lodige og i 26Stykker paa Mar
ken; samt Hvide, K lsdige og 320Stykker paa. Marken.
Mynt

aJ pag. 4.
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Chriftiail hm Tktdl^
Ges er mig ikke nogen egentlig Mynte Ordning af denne
Konges endnu kommen for Hyne, mm des uagtes haver mig ikke
feilet paa eendeel gode Underretninger/ fom jeg haver uddraget af
de i detGehetme Archiv forvarede Optegninger og Mynte Regenffa«
der fra 15:34. til 1540 / hvilke medfsre en faa meget helligere Trovcerdigded> siden de af hans Majeftet selv paa hver Side egenharrdig ere undertegnede.
Hvad som deraf for denne Gang tiener til
mit Oyemerke, er felgende:
Fra 1534. af, efter rimetigst Slutning ermyntet til Gortorp r

(1) JochimsSMere, 14;sodige, 8Stykkerpaa Marken, deraf
anfores at v«re myntek2196 Mnrk,ledig 4 bod i 17570 Swkk.
holdmde i fiint 1990 Mark lodig 5Lod 24Ovintin. Marken
B §
siin

X4 Anmarkmnger over adffMige V?ynte Anordninger

fiin udbragt til !7Marklybss I ß 7z§Pendinge, hvoraf Lillige erfares at i Rdr. in specie er beregnet til 31 si lybss.
(2) Holstcens to Skillinger, 74 Lod i Ort ledige, z-Stykkerpaa
Marken. Marken fitn ubmyntettil 15Mark iQsi lybss. Udt
disse Penge anseres 9931 Mark ledig 9 Lod, at voere udmyntil 49085 Gylden, saa at en Gywen hargieldet 12 Holsteensse
Tosstlltnger, og en saadanTosstlling 2 lybss Skilling.

(3) Klipping Penning, io ledige, 16 Stykker paa Marken. Marken
udmyntet til zo Mark Hausse. .

Disse Klippingers Mcerke(affteken)er Aarstallet 34/ med
to saadanne Tegn a
1535. og fremdeles er myntet til Aarhuus:
(1) Klipping Penninge, 8 ledige 16 Stykker paa Marken, og 64
Mark dansse af Marken fitn. Deres Tegn er et lidet Kloverblad, med en omboyet Stilk (wmmegbeboghen Stele) samt
35. i det Bogstav C, imellem Chifferne.
(2) Klipping Penninge, 7lodige, i6 Stykker paa Marken, og 731
Mark Hausse paa Mai ken fiin. Deres Tegn er et Kloverblad,
med et omboyet Skaft, og oven over Chifferne to Prikker
(Sttpken.)
(3) Klipping Penninge, Modige, 19 Stykker paa Marken, og
86 Mark 13I si dansse af Marken fitn. Deres Tegn er et Kloverblad med en lige Stilk (Süchten Stele) som et Antonii
Kors, og to Prikker over Chifferne. Endnu anfores i den Op
tegning hvor af dette er tagen, at der er myntet 8 si og 4si
Klrppiug Mynt, 7 ledig, hvis Tegn har vceretet flet Kloverblad, der Bogstav C. og2Chiffere, men videre meldes ikke
om dem.

(4) Fire

under Kong Chriftian den Tredje.
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(4) Fire-Skillingstykker, zlodig, 62 Stykker paa Marken, og
zoMark danske paa Markenfiin.
Deres Tegn er to O paa
begge Sidder af Sktoldet og Aarstallet under Billedet.
(5) Fire-Skillingstykker, 4 ledig, 75 Stykker paa Marken, og ligesaa mange Mark danffe af Marken fim.
Deres Tegn er et
flet Kloverblad, med to Chiffers paa begge Sider deraf.
(6) Fire-Skillingstykker, blodig, 73 Stykker paaMarken, og
8z Mark 6§fi danffe paa Marken fiin. Deres Tegn er, at
de intet Kloverblad have over Skioldet.

1536. og der efter er myntet til Roefftlde:
(1) Dobbelte og enkelte Markstykker, blodige, 16 og zr St.
paa Marken

(2) Skillinger, zlodige, i2oStykker paa Marken.

(3) Skillinger, 2zloLige 200Stykker paa Marken.
Endelig finder jeg at der i Aaret 1539. er til Kiobenhavn
myntet tvende Slags Gylden kaldede Gold Gulden nemlig:

(1) til 18 Karat 4® teen, 72 Stykker paa Marken.
(2) til 23 Karat, deraf udmykedei7Mark ledig i 1495. Goldt'
Gylden folgelig 87 ^Stykker paa Marken.

Naar nu disse Gold Gylden til 18^ Karat, 94^StYkker
paa Marken fiin, holdes imod de holsteenffe Toffillinger, fom den
beste Solv'Myntder idisse Regenffober ommeldes, hvor af Mar
ken fiin er" udbragt tit
Gylden bliver Forholdet lidet over 9. Dertmod, efter nu voerende Forhold bliver det forste Slags 1 Rdr. 4 M.
i4H og det sidste i Rdlr. z Mark 3
si. vcerd.

Mynte^

t6 Anmcerknrnger over adffillLge Mynte Anordninger

Myme Sorternes Forhold til hinanden fra 1554. til 1540,
Danske Penge.

Gold Gulden
Klipping Penninge eller dobbelte Mark 1^ i.
Enkelte Markstykker
2z-. 2. 1.
Danffe Ftre Skillmastykker
10. 8. 4- r.
Danffe LoffLtl nq Stykker
20.16. 8 2. i.
Enkelte Skillinger
40.32.16. 4. 2, i.
Lydske Penge.

Joachims Daler
Gylden
Mark lybff
Holfteenffe Toffitlinger
Lybffe Sitlinger
Lybske Penge

I.
if. i.
if. i|. 1.
15. 12.
8. 1.
30. 24.16. 2. i.
360.288-192.24.12. r;

Jeg anflaaer en Specie Rigsdaler for zoLybffllling siden
Opqielden paa de Tider baade steeg og falt, og jeg harfftltde ban»
ike Penae fra detydffe, efterdi jeg er ikkegandffe vis paa, enten
Regmffabs Forercn paa det Sted hvor hand beregner de holsteenffe
Toskillinger i Gylden, meener den danffe Courant Gylden td 2|
Mark eller 4oß danffe, eller denlybffe Gylden innatura.
Efter den forste Mening, hvilken jeg i Tavlen har antaget,
gaaer der 31 Skilling danffe paa en holsteenff Toffrll. og zosi d. paa
en Rdr. Sp., men er den sidste den rigtigste, da maae den iybffe Byl
dens Vcerdie forst bestemes, og da finder jeg 1 et afdisse Regenffaber
Udi Aaret 1535., fort til Indtcegt IOO. vnde IO flormarc, den
Guiden tho viiff orden to voller noege entfangen (NB. af en Bor
ger i Liel) is 137IFlormark denfch, hvoraf ftes at en Fem Orts
Gylden

under Kong Chriftian1)et1 Tredlt.

Gylden er iz danff Gylden,
5 danske (a).

faa

17

at 4 lybske Gylden giere

Ester faadan Beregning skulde der gaae Ty7 etter, om
man faa vil ^Sdet er lidet meer end |6eele qf en Joachims Da«
ler paa en dansk Gylden, og Marken fiin i faadanne Dalere vcere
udbragt til izzz danske Gylden, og en Gylden i faadan Mynt
4 Matt 140$ voerd.

Ligeledes ffutte 91 holsteenffe Toffillinger regnes for en
danff Gylden, Marken fiin iToffrlltnger vcereudmyntet til 13^3
Gylden, og hver Gylden i disse Tofftllinger(regnede for 8sß Styk
ket) vcere 5 Mark zsfivcerd.
Dog til dette med andet mere noyereatundersoge, faavelfom
ved felve Mynternes Eftersyn med Vished at faftfatte, i hvad og hvor
mange Aar hver Sort er flagen, ville best gives Leyligded ved at igiennemgaae hver Konges Regiering i Sccrrdeeleshed, og derved eftersee
Myntens Skicrbne under de adffttttge forefaldende Forandringer og
Handel ser: Men da jeg haver indffrcenket denne min Afhandling
til de Efterretninger allene, fom baade medfore en upaatvivlelig
Lroevcerdighed, og tillige indeholde faa tilstrakkelig Oplysning, at
man derefter, uden Hielp af Gietning kand udregne det ovrige, faa
haver jeg for denne Sinde intet videre at tillegge, men vil atteene til
Slukning vise, hvor meget de her bencevnte Mynte Sorter ere be
dre eller flcettere end vor danffe Courant, naar man vil tage dem
paa samme Fod,som deres Navn lyder, og altsaa sperge for Exempel,
hvor meget der blev vundet etter tabt, i fald et Markstykke af de Ti
ders Mynt, nu blev udvexlet for Otteskillinger. En Gylden for
3.4. etter zOtteffWnger, og saa videre.

C

Hvad

(a) See Doeckrlin, de Nummis German, p. 242. og MÜilj Archiv. iTh. p. 390.
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Forlog til m Afhandling
Om de dansses og norsses Handel og Sejlads
t den hedensse Tid,
af
Peter Friderich Suhm.

Ä^ntet er almindeligere end at beskrive de celdfte Indvaanere
teltD aset Land/ som grove og barbariffe, og folgelig uden
Konfter, udenVikenffaber, udenHaandvoerker, oguden
Handel og Vandel. Da fligt berettes om de celdfte Ind«
byggere af Italien og Grcekerland, saa er det meget mindre at undre
paa, at det og ffeer om vor Nordens. Forftaaer man herved ikkun en
mindre Grad af Kundskab i saadane Ting, end som Efterkommerne
have opnaaet, eller og en Ligning imellem mindre dyrkede Lande/ som
vor Norden i de crldre Tider upaatvivlelig haver vceret, og mere
dyrkede paa samme Tider, som Italien, Grcekerland, saa er Tret
ten ophcrved/ og jeg og de eenige. Men tager man Beskrivelsen i den
Mening, at vore Korfoedre have vceret aldeles ukyndige i alle de Ting,
som hore til et cultiveret Liv, da kand jeg ey samtykke den, og derfor
toenker udi denne liden Afhandling at leggedens Ugrund for Dagen,
og at vise, at vore Forfoedre have ey noer vcrret saa vilde og barbariffe
som gemenligen foregtves.

Lmffeligt var det, om vi havde nogen Indfodt Skribent fra
den hedenske Tid af, og som var celdre end 700 Aar; tbi Runeftenerne, nogle fda Vers og Edda kvre os snare lidet i d nne Poff.
JMangel heraf maa man betieneftg af udenlandffe Skribenter, eg
af indenlandske, som vel have levetnoget hen i den christne Alder, men
C 2
hvis
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hvis Vidnesbyrd dog ey bor forkastes,he!dst udi Historien af det 9. og
ioSæculo, baade fordi de indeholde cy noget,som i sig selver Utroligt,
fiia og fordi de grunde sig paa trovcrrdige Mands Sagn, det almin
delige Rogte og endeel til deres Tid overblevne Vers afgamle Poeter.
De allerforste og alSfte IndvaaneresLevcmaade her i Norden haver
uden Tvivl varet meget enfoldig, fom udi alle andre Lande i Begyn
delsen. Deres rmge Antal, og jordens BegroeMng med Traer haver
uodvendig maat fore med sig, at deres Naring haver alene bestaaet
i Jagt, Fisterie og Fuglefangst/ hvilket altsammen de dog have ude
vet paa en meget grov og nbehandig Maade imod de senere Tiders
Opdagelser at regne. DeresKlader have varet Dyrs Skind, og
Deres Boliger naturlige Huler i Klipperne, smaa Hytter og Telter.
Ved det de levede adspredte og langtfra hinanden, saa vidste deey
heller af nogen anden Regierings Maade end den faderlige. Deres
ttlvoxende Mangde, og deraf flydende Nod, maastee og andre om
grandsende Folk, som alerede havde forladt den naturlige Tilstand,
bragte dem dog efterhaanden til at forlade den.
Men hvilke Ting
de maa takke Noden og sig selv for, og hvilke de derimod have lcrrt
af andre Folk, det er ey muligt nu omstunder at afgisre formedelst
Mangel paa Efterretninger. Dog toenker jeg, at Sprogene kan der
ud! give nogen Oplysning. Det er en bekiendt Sag, at det dansts
og tydste er i Grunden eet Sprog, og at de mrrme sig mere og mere
sammen, jo loenger man gaaer tilbage i Tiden. Naar man nu fin
der Konft-Haandvoerks-og Handels Ord af eens Betydning og Lyd
i begge Sprog, luen fom ey komme overeens med det laeinste, faa
maa man troe, at disse nordiste Folk enken stlv have opfundet Tin
gene, som diss' Ord betyde, eller idet mindste dog ey faaet deur fra
Romerne, fra hvilket Folk de end ellers have bekommet Lem. Finder
man Ord , forn ey komme overeens med det latinste, men som lyde
anderledes i vort, og anderledes i de Tydstes Sprog, da maa man
flotte, at begge havs opfundet deTingnceften paa een Tid, etter og
faaet dem fra tvende adskilte Folk. De Ord, fom lyde eens i lati
nen og i tydsten, synes mig at vift, at vore Folk have havt siradanne Ting i Mug for de Tydste, thi etters var Ler rimeligt, atvi havde
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betegnet dem med samme Orb, fom deTydffe, saafremt Tingene vare
blevne os forst bekiendte ved dem. Hvad endelig de Ord angaaer, som
lyde og betegne eet t latinen, tydffenogdanffen, daerdetupaatvivleltgt, at faavel deTydffe, som vi, have faaet baade Tingene og Ordene
fra Romerne, thi at ville paastaae det som er tvertimod, og at Romer
ne havde faaet dem fra os, det var kun at giere fig selv latterlig, og
at opofre Sandheden af en utidig Kiarlighed ttlFadernelandet.

Det vilde blive for vidtloftigt at opregne alle diste Ord; hvorfor jeg ikkun vil til min Satnings Bestyrkelse anfore nogle faa. Af
den forste Gaffe ere folgende: BrHbmaud, Kaufmann, mer
cator ; Handel, Handlung, mercatura ; 2xøer, Steuer 2xUder, gubernaculum; Sko, Schuhe, calcei; ømet>, Schmidp,
faber; Af den anden: Lll, Bier, cerevißa; hvilket Ord dog Ro
merne have giort af der celriffe celia, font maaffee i grunden er
samme Ord som Al; Heft, Oferd, eqvus; Tree, Holtz, arbor,
lignum; en tTøgel, ein Schlussel, clavis; Af den tredte: Sm^r,
Butter, butyrum; Oft, Base, caseus; Aarer / Rudern,
remi; Og ar den fierde: Vin, wein, Vinum, Skib, Schiff,
Scapha, 2xegiermg, Regierung, regimen. Vilmaneytüstaae,
at de Tydske og voce Forfadre have selv opfundet alle de Ting, som
de have andre Navne paa end Romerne, faa kommer det kun an
paa, om man kan udlede et Folk, i hvis Sprog disse Ord findes.
I det celciffe ere ikkun fimre faa Ord, som vise en Lighed med vort
Sprog, og de som findes, ere maaffee snarere komme af vort i deres,
env af deres i vort; thi det er meg-t rimeligere, naar man betrag,
ter, at Jordens Beboelfe er steer fta Osten af, fra Allen. DetSiavouiffe Sprog synes neppe at vare faff gammelt fom vort, i det mind(te finde vi Tegn til vort Sprog i aldre Tider, end de til deres. Der.
som Sprogene i Totariet blive nogenfinde fuldkommen underfogte,
da troer jeg, at man der snarest ffa! fivdeOpriudelsentil disse Ord;
thi fra den Kant ere vor Verdens forste Beboere upaatvivligen kom
ne. Imidlertid haver vel Roden lavt vore Forfadre mange Ting,
tilligemed deres Ravne.
Overalt er det meget rimeligt, ar det
C 3
ene
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ene Folk juft ey haver lcert af det andet at bedakke stg med Klader,
at sogeSkiulimod Uveir, at gaae over Floder, atindwre et Slags
Regimente, endffiont de vel kan have med Liden lcrrt af hinanden
Zirligheden og Beavcemligheden udi disse Ting.
Men det maa
vare hermed hvordan det vil,saa viser dog Ordenes SElde afvisseTing
i vort Sprog, at vore ForftkLre have havt Huse, Skibe, Ager
dyrkning, Gudstjeneste, Regieringsform, endffiont mindre fuldkomne end siden, meget tange tilbage t Tiden, ja for Christi Fod
sel, og alle saadane Ting have nodvendig maat fore med sig et
Clags Handel, som det dog er ubekiendt om, hvorvidt den haver
strakt stg.
At de med deres egne Skibe have i saa gamle Tider
gaaet til andre Lande, troer jeg neppe; men at fremmede Skibe ere
komne til dem, og have tilhandlet sig deres Vare, derudi feer jeg ey
noget urimeligt, tbi udi et andet Skrift, som jeg haver under
Hander, stal jeg vise, at det ey alene er mneligt og rimeligt, men
endog naften nodvendtgt, at vor Norden haver varet overalt bebygt
og besat med Folk omtrent iioo Aar efter Syndfloden, hvilket jeg
dog ey vil have forftaaet saaledes, at der da haver vrimlet af Indvaanere, etter varet ligesaa mange som nu, men kun at hvert Land
ogOe, i det mindste de store, have da havt Indbyggere, ogmaaffee saa mange, som Landet var i Stand til at fode efter den da
brugelige eenfoldigeMaade at nare sig ved Jagt og Fifferie. Naar
hertil legges, at Phanicierne have 6. til 720. Aar for Christi Fodsel seylet til Engelandeller de Caffiteridifh Oer, og at Bernsten. som
findes i Preussen ved Ofter-Soen, haver varet Gråkerne bekiendt,
jaiBrug hos dem, 500. Aar for vor Frelseres Fodsel; saacr detey
urimeligt, at der og haver da alerede varet nogen Slags Handel t
Danmark og Norge, allerhelst Naturen frembod dem Varer
uden stor Moye, Fiff, Tra og Huder, og disse Lande ligge ligesaa
vel til, som noget andet. Ey heller seer jeg, hvi man ffulde anfee
vore Forfadre for mere vilde og.uvillige til at omgaaes med Frem
mede , end de da varende Beboere af England og Preussm. Dog
troer jeg ey, atPhanicierne ere komne til 06; thi etters maatte i
vort Sprog og vore Sader findes noget Tegn hertil; men jeg mener
alene
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~n . - *---------- -------- --------------- - --------- --alene, at den Handel, som haver varet i Brug hos Folk, der ey boede
saa meget langt fra os, haver og let kunnet bringe vore Forfadre i
Bevcegelse og formaaedem til at drive den, t det mindste Zndvaanerne i hvert Land imellem sig; med Tiden haver Handelen udstrakt
sig til alle tre nordiske Riger, og Landene ved Ofter-Soen. Det
forftaaer sig, at den forste Handel ey haver bestaaet t andet end at
bytte Varer imod Varer, eg stort anderledes blev den ey den hele
hedenffe Tid igiennem.
Aarsagerne hertil vare, dels disse Landes
langt Bortliggende fra andre mere oplyste Lande, dels Luftens og
VetrlizetsHaardhed, dels Indvaanernes Tilboyelighed til Frihed
og en omflakkende Levemaade, dels deres store Krigsudtoge som ofte
udiommede Landene for Folk, saa at de saa, der hver gang bleve til
bage, lettelig kunde noere sig paa deres gamle Maade, og endelig
Nordens naturlige Ufrugtbarhed, som ey uden Konst og stort Arbeyde kunde overvindes, hvortil Mennefferne ey beqvamme siguden
Roden driver dem dertil. Saadan Forfatning udfordrede ey nogen
ordentlig Mont, hvorfor og vore Forfadre enten grove den ned i
Jorden, eller og smeltede den om til Smykker og Clenodier, naar
de i deres Feltog Soe-Toge havde udenlands forhvervet sig den.

Dette er altfaa etalmindetigt Begreb om de gamle Danskes
og Norffes Handel, som jeg nu i Scrrdeleshed ved paalidelige Vid
nesbyrd vil soge at bevise efter Tidens Folge, saa vidt det er mueligt.
Jeg vil ey her tage min Tilflugt til Herodoti Hyperboreer,
ved hvilke den fortreflig larde Bayer haver viset, at der ey bor forsiaaes andre end de Graker, der have boet i Thracien, ey heller
til Diodori Siculi Hyperboreer, som jeg er overbeviift 0M, at have
opholdt ftgi Britannien. Derimod agter jeg at betiene mig af det
de gamle berette om Britanniernes og Germaniernes Levemaade;
thi det er ey urimeligt, at vore Forfadres haver naften varet ligedan,
heldst som de sidstes, og naar man i saa gamle Tider ey finder noget
Udtrykkeligt om os selv, saa maa man htelpe sig frem ved Slutnin
ger m drage af de omgrandsende Folkes Levemaade.

Om
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Om Britannien og dens Indvaanere skriver Cafar de bello
Gallico 1. 4.e. 20. aide Galliffe Ktodmand, som besegle Britannien,
kom ey videre end paa Soe-Kysterne!, saa at det inderste af Lan
det var aldeles ubeZiendt c. 24. at Britanniernes Krigsmagt bestod
i Fodfolk, Rytteris og fornemmelig i dem, der sigtede paa Vogne c.
25. at Romernes Skibe forfardede diste Barbarer bande ved deres
Skikkelse, faa og Aarers Lyd, endffientdetdog as 1.3. c. 9. synes,
at de selv have havt Skibe, hvilke ventelig have varet smaa og plat
te, ligesom de Galliffe. c. 27. At Beitannierne, efterat de vare over
vundne, giorde Fred med ham, og gave ham Gifler, hvilken de dog
c. 30. firår brede, da de mm kede ae Romerne manglede Proviant,
c. 35. At de havde Huse, som han dog ry beffriver, hvorledes de vare
bygde. 1.5. c. ii. "qt de tilforn havde fort tnbyrdes Krige sarnmen under
smaa Kongers Änforsel, men at de ved Romernes Ankomst foreenede sig med hinanden for at gtore fcelles Fiende Modstand, c. 12. De
res Tal var meget stort, og deres Huse, som vare mange, ncesten
bygde paa sin Galliff; De betiente sig af Jern og Kobber efter
Vagten i fteden for Penge. Tin og lidet Jern fandtes i deres Land,
men Kobber fortes anden steds fra. Mt Slags Trcr, fandtes der
ligesom i Gallien, undtagen Bog og Gran. c. 14. Desombeboede
Kent, vare mest flebne, saa at der ey var stor For ffial imellem dem
og Gallierne, og laae alt deres Land ved Soen: Men derimod var
det rart, at de som boede inde i Landet , saaede, og levede de mest
af Malk og Kiod, og bedakte sig med Skind. Alle Britannier farvede
sig blaa i Änsigterne med en vis Urt.
De ragede og Haaret af over
alt paa deres Legemer, undtagen paa Hovedet, hvor de bare det
meget langt, og over Laderne. De havde imellem sig ti til tolv Koner tilfalles, og mest de, som vare hinanden narmest beflagtede.
c. 18. De befastede sig med meget spidse Pallistader, og saadane
havde de flaget langs Themfen, for at giere G^sar Overgangen
vanffelig. c. 2i.
Ved en Britanniff Bye forstodes en Skov af
vanffelg Tilgang, som var omgiven med en Vold og Grav, og hvor
Mennesker og Qvag i Krigs-Tider toge deres Tilflugt; Saadan en
Bye havde Caflivellaurus, deres fornemmeste Konge, ey langt fra
Them-
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Themfen, paa hvilket Sted endeel nyere Lcerde mene', at London
siden er bleven bygt af Romerne. Diodorus, som skrev ikkun nogle
faa Aar efter Cæfar, Bedriver 1. 5. c. 21. Britannien og dens Til«
stand noeften ligesom han, undtagen, at han legger til, at deres
Huse ikkun vare af Tree og Siran, at de ey tcersksdemere Kornas
Gangen, og lavede mere Brsd, end debehsvede til hver Dag, og at
de som beboede det For-BiergBelerium, hvorTinnesfandtes, va
re formedelst Omgang med fremmede Kisbmcrnd de mest Oplyste.
Diste forke Tinnet over ti! den Ke Vectis, hver Kiobmcend fra Gal
lien ktobte det af dem, og derfra forde det til Udlobet af Rhone,
hvorfra det siden blev udspredet i Verden. Strabo, sorn skrev noget efter Christi Fodsel, beretter 1.4. p. 305. &c. at den stor sie Del
af Britannien var endda t hans Tid bevoxet med Skov, at dm
frembragte Korn, Guld, Solv, Jern; at Skind, Slaver, og de
beste Jagt-Hunde desuden fortes ud af den, at dens Jndvaansre
vare meget hoyere og forereend Gallrerne,men ey af saalyse Haar,
og desuden flette til Fods; Endeel af dem vare end mere barbariske
endGalllerne, saa atde ey engang vidste at lave Ost, endffiont de
havde Mcelk nok; Den Vold, hvormed de omgave deres saa kaldte
Byer, bestod ikkun af nedhugne Trcrer; Bidfler udztr ede de med
Elphenben, Kioeder, og Kar af Rav og Glas fortes til dem fra
Gallien. Mela, skrev omtrent 45. Aar efter Christi Fodsel: Han
beretter 1.3. c. 6. at de, som boede loengft inde i Landet, vare meget
grove, og levede nasten alene af Fce-Drift, og at alle Britannier
vare meget tilboyelige til at fere Krig med hinanden. Aar 77. skrev
Plinius sit store og ubodelige Vcerk om natura! Historien. Derudi vidner han 1.4. c. 30. at Britannierne betiem sig af St.be
sammeuflettede af Ris og Qvister, og beklcrdde med Huder. Ta
citus, som skrev omtrent Aar 100. ophoyer i Agricolæ Liv og Lev
net c. 12. Britanniernes Tapperhed meget; men taler derhos om
deres indbyrdes Uenighed, og at de, som endda ikke, eller ikkun
nyligen, vare undertvungne af Romerne, vare meget vilde ogupokerte; Landet havde Overflodighed af Korn og alle Slags Metaller.
Hvad senere Skribenter mcelde om Britannien, vil jeg ey her anD
fore
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fore , saasom Laudet og detsIndvaaneres Skikke bleve Efterhaam
dengandste forandrede ved Romerne. Af det hidindtil an for te ftes
elters', hvor stor Forst cel der er imellem Britanniens da ognu vcerends Tilstand, hvoraf man rimeltgen kan flutte, at vor Norden
haver i de Tider aldeles ikke vcrret i bedre Tilstand end Britannien,
om endog i saa god; thi Phocnicier og Galtier handlede paa det
sidste S^ed., og forbedrede derved dets Indbyggeres Soeder. Man
seer elters og af denne Fortcrlling, hvor tilig Bergvceker have vcrret
bygde i Britannien, og endstiont vor Norden haver i feenere Tider
og viset at indeholde mange Metaller, saa seer jeg dog intet, som
kan bevcrge mig til at antage nogle Svenstes Mening, at Berg,
vcerksr have alerede vcrret i Drift i Norden ved Christi Tider, ab
lerhelst da alle de brugelige Bergs-Ord forraade ved sin Lyd deres
Tydste Herkomst, og man ey haver mindste tilforladelig Efterretntng om, at Bergvcrrker have vcrret i Gangi Tydstland for i dekA.
og ioSæculo. Det er ellers moerkeligt, at de gamle Brttannler
brugte Skibe af Ris og Qvtster, eg bedcrkkede med Huder, og at
Saxer og Jyder havde i det femte Sæculo endda ey andre, hvilket
viser, hvor langsom Skibsfarten, og folgelig ogsaa Handelen haver her i Norden tiltaget. Bestaffenheden af de saa kaldte Britanniste Byer viser og, hvad Begreb man kan giore sig orn Sigmna,
Lethra og flere Stcrder, som da siges Herat have vcrret i Flor; end
stiont jeg derfor ey just paastaaer, at de have aldeles lignet bemelte
Britanniste Byer, men ikkun at de have vcrret flette og af ringe
Betydenhed.

Undersoger man Tydstlands Tilstand paa de Tider, da finder
man at den endda haver vcrret uflere end Britanniens, og fom bemelte
Land ligger os saa meget ncermere end hint, saa kan man meget snarere flutte vor Nordens da vcrrende Bestaffenhed af den Bestrivelfe, som Sktbentere giore over Tydstland, end over Britannien. Cæfar i Histerien af den Galltste Krig 1. 6. c. 21. &c. beretter, at de
Tydste hverken havde Druides, det er Pccrster, ey better ofrede som
Gallierne. Atdk ingen andre Guder havde end Solen, Maanen
og
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og Vulcanus, det er Ilden, lutter Ting fom faldt dem t Ovnene.
De foede et haardt Levnet, giftede sig meget silde, og gtorde ey an*
det end at jage, og evesig t Krigs Sager; De fleste af dem levede
af Mcelk, Ost og Klod; De lagde sig ey efter Agerdyrkningen, og
havde ey heller visse udmaalte Jorder, men vandrede hvert Aar om
fra et Sted ti! et andet; hvert Fol? havde om sig en anseelig Streetning af ode og ubeboet Land; Det ene Folk rovede og plyndrede
stedse paa det andet, men imod Fremmede og Reysende vare de
Meget Gioesiftie og Hofltge. Saaledes bessrtver Cæfar Germani
ernes eller de Tydsses Seeder at have vcerett hans Tid, hvilket ey
kan give os Anledning til at troe, at de si-nderlig have drevet Ham
del og Vandel. Det eeneste fom giver nogen Formodning, at de i
det mindste have byttet Vare mod Vare, er deres Gicrstfrihed.
Endcl nyere Tydffe ere meget vrede paa Cæfar, fordi hand siger,
at deres Forftedre hverken have havt Prcrfter eller Osser, og soge
af fenere Skribenter at bevife, at hand herudt mcerkeltgen haver
vildfarer; men naar iagttages, at Cæfar ikkun kiendte den yderste
Kandt af Tydssland, og at hans Ord ey bor forstaaes uden om de
Tydsse, der boede ved Rhinen, faa mener jeg, at hans Beretning
gandsse vel kan forfvares, og at de have i fenere Tider faaet diste
Indretninger fra Gallien, da Romerne der forfulgte og odelagde
Druides; Thi at de, der boede lomgere ind i Tydssland, faa og vore
Forftedre, jo alsrede i Cæfars Tid have havt Preefter, og brugt
Osser, er en Sag, fom ey kand tages i Tvivl. Ellers synes dette
ligesom at vise, at de nordlige Tydsse og vore Scandinaver have i
faa gamle Tider vceret mere flebne end de fydltge Tydsse, hvilket er en
Sag, som jeg dog ey alt for meget vil paastaae, faasom udforlige
og sikre Efterretninger dertil mangle mig.

Diodorus 1. $. c. 2Z. taler om den Oe Bafdea, (hvilket er eft
termine Tanker en Skrtver-Feyl, ogbor hede Lakia,) og at der alene
findes Bernsten, hvilket sidste tydelig viser, at han her haver villet
tale om Preussm, men haver ved urigtig at anfee Pytheæ Beret
ninger blandet Tingene sammen, og henfort Bernfrens Fangsten
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Ltlvort Danmark eller Baltia, saa kaldet afdetOrd Belt, hvormed
hos os endnu betegnes det store og lille Belt, og hvorefter DfterSsen og kaldes mare balticum, hvilket Ord/ tilligemed siere ncesten af samme Alder, viser baade vort Folks og Sprogs SElde. c.
Z2. berettes, at de Tydste, som boede loengst mob Nord, vare mest
VM, saa at de endog sagdes at eede Menncster, hvilket dog efter
mine Tanker er en Fabel, og maastee kommet deraf, at de ofrede
til Guderne endeel af deres Fanger, hvilket man ey kan nagte;
Der siger han og, at Cimbrerne boede/ et stridbart, roverst og
stolt Folk.

Strabo 1. 7.P. 446. vidner, at de Tydste levede mest af Fcr«
Drift/ vankede omkring, lagde ingen Vind paa Agerdyrkning, og
boede i ringe Hytter. Hand vidner og, at mangel af dem fiyede
for Romernes Overmagt Nord efter, hvoraf jeg flutter, at vor
Norden haver da maastee faaet nogenlunde erstattet det store Tab af
Folk/ fom det tilforn havde lidt ved Cimbrernes Ufctog, om hvilket
Strabo handler p. 449. &c. Efter hans Sigende beboede de endda t
hans Tid deres gamle Land; De havde Spaae-Qvinder, som derhos
ofrede Fangerne og spaaede af deres Indvolde.
Strabo tilstaaer
ellers med en ulignelig Oprigtighed, at alt, hvad som laae langer
borte end Elven, var ham ikkun lidet bekiendt. Mela 1.3. c. 3. fore
stiller de Tydskes Levemaabe ey mere sieben end de hidindtil anferte
Skribentere, ja legger endog til, at denaderaadtKiod. c. 6. siger
han, at Scandinavia var baade den stsrfte og frugtbareste af alle
de Ker, fom laae i Sinu Codano.
Ved Scandinavia bor uden
Tvist forstaaes Skaane / og dertil grandsende Lande, hvilke Ro
merne af V ldfarelse holdte for en De. Plinius 1.4. c. 27. taler
om en De ved Navn Raunoma, hvor ester Timæi Sigende Bern sten
stal findes.
Denne Des Navn haver megen Overeensstemmelse
med den Flods Eridani, hvor og efter Herodoti Beretning Berns
sten fandtes. Den fortresiig larde Bayer finder dette Navn igien
i den Flov R hudon, og overalt kander eyrvtvlespaa, at jo Preus
sen forstaaes hver gang Bemstm navnes. Demre Sten har ellers
efter
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efter al Anseende verret et af de fornemste Midler som har bevcrget
De nordiske Folk til Handel, saasom de sydlige fatte ftor Pris paa
Den , og betalte dem derfor anseeligt med Varer.
Paa samme
Sted taler og Plinius om den He Baltia, forø Xenophon Lampfaeen us efter hans Sigende kalder den, t>a Pytheas derimod kalder den
Bafilea. Da nu Pytheas haver levet omtrent 250. Aar for Christi
Fodsti, og Herodotus over 400, faa viser alt dette, at vor Norden
meget vel haver kunnet voere beboet paa den Tid, -eg fattet, som og
at Cimbrerne have draget ud fra den, hvilket og alle gamle Skri
benter eenstemmtgen vidne, hvoraf folger, at baade Tiden, disse
Lande have varet beboede i, saa og Folke Momgden gandffe vel tikstede, at man kan slutte, at der alerede ved Christi Tider her haver vcrret drevet nogen Handel. Alt dette viser og tydelig, at om
enkel af vore og de Svenske Skribenter have vildfaret i altfor ti tg
at ttllegge vor Norden Beboere; saa haver ey heller Dalin og hans
Efterfolgere faret mindre vilde i at tillegge den Jndvaanere altfor
sildig. UM samme Capitel beretter og Plinius, at Hilleviones, som
ikkun beboede en Deel af Scandinavien, havde 500. pagos, det er
diftri&er, hvilket viser, at disse Lande vare da remmelig folkerige.
1.37. c. ii. handles udforligen om Bernstenen, og berettes efter
Pytheas, at de som toge den, solgte den ti! Teutonerne, hvilke
Mela 1.3. c. 6. lader beboe Scandinaviam; folgelrg dreves her Han'
del med Bernsten 250. Aar for Christi Fodsel. Üsi Plinii Tid for
tes Bernstenen i Mangde til Pannonien og derfra ri! Italien.
Mm af alle gamle Skribenter giver ingen os udforligere og
bedre Efterretninger om TydfflanD og vor Nordens gamle Tilstand,
end den ftrtrefiige Historie > Skriver Tacitus Udi hans Germania.
Han beretter, at Tydskland var endda i hans Tid meget tilvoxed
med Skov; at Indvaanernes storste Rigdom bestod i Qvcrg; at
der endda ey var fundet Solv og Guld, og at deey heller fattensgm Pris derpaa, undtagne de, som boede Romerne ncermest, hos
' hvilke endogsaa Romerske Penge vare goengfe: da derimod de lcen*
gre borte boende alene byttede Vare imod Vare. At de og havde
D z
man*

3o Forsog til en Afhandling om de Dansses ogNorffes
Mangel paa Jern, vifte den Sparsomellghed, hvormed de benytteve sig af dette Metal i deres Krigsvaaben. Hielmer vare ncesten
ubrugelige hos dem. Deres Styrke bestod i Fodfolk.
Proesterne
vare snart ifterre Ansellse hos dem end Kongerne, som mere regierede ved at give Exempler, end vedat betale. Til Guderne ofredes
undertiden Mennestcr.
Templer og Billeder vareey i Brug hos
dem, men Lunde og Skove bleve indviede til Guderne.
I hvert
diftritft vare Dommere, fom mundtligen stiftede Ret imellem dem.
I alle Forsamlinger vare de stedse bevoebnebe.
Dersom et Folk
lange havde Fred, saa ginge de fornemste og ftridbarefte ud, og sogte
Krigen i fremmede Lande. I Freds-Tider gik de vel noget paa Jagt,
men bortdrevs dog deres meste Tid med Sevn, Mad, Drikke og Le
diggang; tbi Qvinderne foreftode alle Ting, saavel inden, som uden
Husene; De havde ingen Byer, ja boede ey engang sammen, men
hver Sloegt for sig; Alle Husene vare af Tree uden mindste Form
og Skikkelse; De havde og Huler i Zsrden bedcekkede med Msg,
hvor de forvarede deres Proviant, og selv havde et sikker Tilflugts
Sted, naar fiendtlig Zndfald steede; Deres Klaver bestode gemenltgen i Kapper, som vare sammenhaftede med Hagter,ogiMangel
deraf med Torne; De rigeste alene havde Kiortter, som sadde
dem gandste toet om Livet; De som boede ncermrst Romerne,brugte ,
ey meget at kloede sig i Skind, men de som boede loenger bort, desto
mere; Qvinderne vare klcedde ligesom Mcendene, undtagen, at de
mere brugte Linnet, og udzirede det med Purpur.
De paalagde
de noermefte Venner og befloegtede at havne hinandens Mord, men
det kunde og let forsones med et vift Antal af Qvag. Deres Drik
lavedes af Byg, og derudt holdte de ingen Maade/ men drukke
som oftest til Overflodighed; Deres Fode var ringe, et Stykke
Vildt, fin* Mcelk, Mbler; De alene, som boede noer Romerne,
drukke Vin. Til Toerning • Spil vare de saa overmaade hengivne,
at de tilfidst, naar de havde spilt Alting bort, satte sig selv paa Spil
let, og lode sig godvittigen binde og bortfore som Slaver af dem,
der vunde; Men det var dog ligesom de stammede sig ved faadane
Tralle; • thi de solgte dem til andre Folk. Trattene holdtes ey me-
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get Haardt hos dem, og havde hver fit Stykke Jord, hvoraf de ikkun
maatte give en aarlig Afgift til deres Husbonder, som dog kunde
siaae dem ihtel uden derfor at straffes, hvilket med alt det ffeede
fislden. Paa Agerdyrkningen lagde de ey nogen synderlig Vind, og
byttede hvert Aar Jorden om. Deres dode broendte de, og kastede
Hope op over dem. Cimbrerne beboede endda i hans Tid ders gamle
Land, men de havde^intet af deres forrige Storhed tilovers, uden
Rogtet alene. De Suevisse Nationer tilbade den Gudinde Hertha,
det er Jorden, som havde paa en Øs i Oceano en til fig helliget Skov.
Gothuni, hvilke boede bag ved Marcomanner og Quader, og som
det synes i Slesien, grove Jern ud af Jorden, og bleve derfor anseede med Foragt. Suiones, det er de Svenste, boede ved Oceanus,
og vare ey alene talrige og stridbare, men endog mcegttge til Soes.
Deres Skibe havde to Stavne af een Bygning/ saa at de overalt
kunde legge til. De brugte ey Seyl, men Aarer, dog uden noget vist
Antal ogOrden,men roede snart med dem paa een,snart paa een anden
Side. De regieredes af en Konge,hvis Magt var uindffranket. Æftyi,
som i Skikke og Dragt lignede Sueverne , og som og dyrkede den
Gudinde Hertha, boede paa hoyreStde af det Suevisse Hav. De
dyrkede Jorden med storre Flid end de andre Tydffe.
Hos dem
fandtes Bernsten, hvilken de solgte til Fremmede, saasom de selv
ey brugte den.
Hos Suiones boctieSitones, hvilke beherskedes af
et Fruentimmer. Fenni, som boede langst borte, levede af Urter,
kladde fig med Skind, og laae paa Jorden.
Deres Pile havde
Spidser af Sten, i stedet for Jern, og noerede de fig mest af Jagt,
©(tätigt Tacitus, hvis Beffrtvelse over de gamle Tydffes Levemaade jeg ingenlunde tvivler paa i de fleste Ting jo og at passe fig paa
vore da varende Forfadres. Altsammen viser, at disse Lande have
endda ligget meget ode, og at Folke-Mangden, Handel og Vandel
haver varet saare liden. Vil nogen herimod indvende, at man dog
finder, at de Krigsbare, hvormed disse Folk fra Tid ti! anden angrede
Romerne, have varet talrige og starke, da svarer jeg hertil trende
Ting: Forst bor man ey ftrax antage det ftorste Tal for det rigtigste,
saasom man oste finder, at de oprigtigste og best underrettede gamle
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Skribenter have et mindre j Antal eud andre Skribenter, der ere
mere hengivne til det forunderlige; For Det andet: maa iagttages,
at t saadane Felttoge gik undertiden et helt Folk ud med Koner og
Bom, og som oftest det halve; Og endelig for tredie: Maa
man ey troe, at naar der navnes Cimbrer, Gother, Teutoner,
disse Svcerme Da have besinnet af eet faadant Folk alene; myr de
havde en lang Bey at drage, inden de kom til Italien og Gallien, og
toge derfor underveysjmed sig alt hvad dem forekom.
Det er der
for ey at undre paa, om deres MoengLe til sidst voxede op kil 2 ja
300000 Mand, thi vor Norden, Tydssland, Polen, Ungern,
Rusland ere saa store og vidtloftige Lande, at deraf let og ofte kun
de bringes fan mange til veye, uven derfor gandsseog aldeles at blotte
dem for Folk,i hvor ubeboede man end vil forestille sig dem efterRimelighed; thi negle qaae gandsse vist paa den anden Side meget for vidt,
naar de forestille sig vore Forfadres Tal ogLevemaade, ligesom denn
varende Gronlcendcres. Tacitus giver ingen Anledning tilat toenke
Det om noget Tydsk Folk, medmindre det skulle roere vare om de af
hasil sidst omtalte Fennis, af hvis ene Gren Lapperne endnu i denne
Dag leve »flere end noget andet Europaiss Folk. Det er ellers moerkeligt hvad han beretter om Æftyis, at de vare flittigere Agerdyrke
re end de andre Tydsse, hvilket kan give stor Formodning til at troe,
at samme adle Kunst ey heller haver varetpaa de Tider aldeles ubekiendt her i Norden. Deres Navn, som tydelig er af vort Sprog,
viser, at det udi de Tider haver i Grunden voeret det samme, som nu,
thtmanmaaey troe, at Lstyi kaldte sig da selv stråledes, ligesaalidet
som nu. Vore gamle Sagar kalde deres LandEisiland. Siden de
Svenske havde da ey alene Skibe, men vare endog magtige til
Sees, faa er det ey atMvle paa, at jo de Danske og Norske ogsaa
have havt Skibe; ssiont det herudi haver med de forste ventelig ey
havt meget at sige; thi ellers havde Tacitus ligesaa vel kunnet give
Underretning om dem, som om de andre, allerheldft de laae ham
ncermere. Men om de Norsse veed jeg ey, om man kan sige det sam
me, siden de ligge saa langt borte, og deres Land haver alerede under
det Navn werigon varet den aldre kliniobektendk, og jeg ey heller
tvivler
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tvivler paa, at jo de gamle have forftaaet ved det hos dem faa bekiendte navn Thyle, hvis Lyd endnu er tilovers 1 Ver norffe Landffab Thiie-Marken.

Noget efter TacitiTiid, er den i vere'Historier saabekiendte Othin kommen ind i Norden, hvilket er en Sag, som ey her kantz
undersøges.
Denne Mand har efter den Underretning / som gives
om ham i Heimskrfngla og Edda, forandret mangeTingher i Nor
den, scerdelesiGudsTieneften ogKrigs-Konften. AtPloug ogAger haver alerede verretbekiendt i Sverig ved hans Ankomst, leerer
Heimskringia os T. I. p. 5. og anfører til Beviis den gamle Poet Bra
ge.
Efter p. 6. opbygde han ved gamle Sigtuna et Afguds Tempel,
som maastce haver ver ret det forste her i Norden, p.g. siges han og
at have riet et Skib kaldet Skidbladner, hvilket tilligemed Taciti
Vidnesbyrd er nok for at beviise Skibes LCIde hos os. Men naar
p. 10 fortcelles, at hver Mand i Sverige gav Odin for hver Ncese en
Penge, da veed jeg ey omman herudi kan fcefte Tro tit Skribentens
Beretning; tfyi at vore Forfadre floger da selv alerede Penge, det
er en Sag som er lettere sagt end beviisst, atterheldst ingen af dem
nu omstunder kan fremvises, og ey heller fan man troe, at freut«
mede Penge vare paa de Tider her t saadan Mcrngde, som hertil fynes at udsordres, fornemmelig siden Soe-Roverie, heldst paa de
rige Lande, endda ey var ret kommet t Gang; thi ved Soe-Roverie i After Soen fluide vore Forfadre da ey legge sig ret mange Pen
ge tit gode. Da Freyr den anden efter Odin fad paa Thronen i
Sverige var efter p. 12. der faa god Fred og tilligemed faa frugtba
re Aar, at det blev til et Ordsprog, og Freyr derfor siden dyrket som
en Gud. Denne Regentbygde et Afguds Tempel t Upsala, p. 13.
tales om en Skat, fom gaves i hans T iid afUnderfaatlerne, og som
bestod i Guld, i Selv, og i Kobber-Penge. Dette synes kog ligesom
at bekrcefte det forrige, at der da alerede floges Ment her Morden^
hvilken dog i faa Fald alene haver bestaaet af Kobber; thi her n«vnes ikkun Guld og Selv, og ey Guld-og Sølv-Penge.
Mm her
forefalder atter et Spersmaal, hvor disse Metaller ere komne frai
E
jeg
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Ieg mener ved Soeroverte og Handel.
Andre ville maaffee heras siutte, at vor Nord haver daalerede havt Bergvarker, idet
mindste Kobber, p. 14. tales om saadan enOverflodtghedaf Mtod,
atderudietGiastebud var et Kar mange Alen hoyt fuldt deraf. Paa
samme Sked tales og om Svaler omkring Husene, og om Huse af to
Lofters Hsyde, hvilket viser, at Husene da alerede begyndte at blive
noget anseelige, i hvor eenfoldige man end vtl forestille sig dein tilforn
at have varet. Moder ellers en meget gammel Drik heri Norden;
thi Odin lover alerede de Salige den i Valhalla. Dersom man kun
de overtale sig tik at troe, at Havamal er skrevetaf Odin, som gemeenltgen foregives, saa havde man et smukt Bevis, at vore For
fadre ey have varet saa vilde, som man forestiller sig dem i de Tider ;
rht bemelte Skrift indeholder mange smukke moraljke Tanker. Men
tvende Ting forhindre mig at troe, at Havamal er saa gammel,
forst at derudt tales om Runer, hvilke efter mine Tanker ey ere blevuebektendte i Norden for lange efter Odin, og dernast, at Stilen
synes mig at vare alt for ny, og altfor meget at narme sig til den
fom brugtes i det niende sæculo, for at kunne vare 700 Aar aldre.
Alt det hidindtil af Heimskringla anfsrte er efter mine Tanker ffeet
i det andet Sæculo,, og mest i Sverige; rhk i Mangel af anden Chro
nologie regner jeg hver Konge, fom Stnrlejftm navner, at have
regieret 125. Aar, forftaae, naar Sonnen haver efterfulgt Faderen,
eg altsaa sire Negiertnger i hvert Sæculo. Paa samme Maadevil
jeg nuog betragte hvad som imidlertid er handet i Dtnmark, ey ef
ter ben Orden som Torfæus giver os af de danske Konger, 'menef.
ter de Beretninger som Saxo for taller om dem ; thi enbskiont hans
Folge af Konger duer intet, saa er bog efter mine Tanker alt hvad
han anforer om vore Forfadres Skikke og Sadvaner afstorste Trovardtghed, hvorfor jeg og ftit betten er mig af ham i denne Under
retning om vore Forfadres Handel og Oeconom ie, hvilket sidste jeg
med Billie legger til, faasom jeg alerede haver anfort, og endnu agter
at anfore ende! derom r efterdi man af den kan giere Slutninger
om Handelens Beskaffenhed, som dog stedse ffal'her blive mit for.
nemste Ayemarke , faasom dmm kortt Afhandling egentlig ikkun
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Ml give Oplysning derom, og ey om Occonomien; hvorfor jeg
om denne ey indforer mere en som uforbigcmgelig er fornodent til at
forftnae den anden.
Men nu at komme til Saxo, da beretter han
p. 5. om den danske Konge Skiold Odins Son, at han var en stor
Jager, og ndi sin Ungdom drcrbte en Biorn. Er dette skeet i Dasmark, da er det tblant mange andre Beviser og eet, at Danmark da
haver vcrret langt mere tilvoxed med Skov end nu, og ey noer faa
meget dyrket; thi nu er umueligt at finde andre Biorne der, end de
som holdes for Lyst. De som bestandig opheye de forrige Tider for de
nu varende, ville vel ey give mig herudi sonderltg Bifald, og beraabe
sig paa adskillige Egne, heldst paa Hederne i Jylland, hvilke efter
deres Tanker tilforn have vceret dyrkede, men nu ligge ode fråden
sorte Pest af, fem indfaldt Aar 1350, og som fa aer Skyld for al den
Aftagelse, som mange mene at finde her i Norden. Mendetermeerkeligt, at Saxo, som skrev Aar 1202, alerede og haver klag.» over,
at Landet tilforn haver vcrret mere bebygget og dyrket end t hans
Tid, og tilskrevet p. 160. denne Aftagelse Longobardernes Udtog af
Danmark, som gemcnligenscettesatvoere ffeet i det fierde Sæculo,
og som faa meget mindre haver kunnet giere nogen Forandring» her i
Riget, som de aldrig ere dragne ud herfra, og aldrig have boet her.
Men saa vidt gaacr MenneskernesUfornoyelighed, at defer at epheye de gamle Tider over dem, de leve udi, tage deres Tilflugt til
Fabler og Opdigtelser. Dersom Danmark haver i det fierde sæculo
havt faa herlig en Anseende, da erdet underligt, atTydffland kun
zoo Aar tilforn haver derimod seet saa ode og ffroekfom ud, ja endog
ey stort forbedret sig i nogle hundrede Aar efter det fierde s.æcuhim, font trovcerdige Skribenter vidne, p. 6. beretter Saxo om
Gkiold, at han aldeles afffaffede den Tilladelse, fom Herrer hidind
til havde havt at frigive deres Slaver, og det fordi en af hans egne
Troelle havde ftaaet ham efter Livet. Detalmindelige Beste maatte
da vige for privat Hoevn; thi jo mere Slave-Standen er udbredet
og streng, jo mere hindres Menneskernes Tiltagelft. Paa den an
den Side vifte han sig meget naadig, idet han betalte alle sine UnDersaatttrsHicrld, hvilken Omftcendtghed viser, at de imellem sig
E2
have
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have drevet Handele Efter Snorroms Vidnesbyrd p.z. skal øftolb
have bygget Lethra,. om hvilken der er stor Tvist/ enten det alene haver vceret Kongernes Bolig, eller tilligemed en Stad. Jeg mener
at Skiold haver forft bygt det til en Vanning for sig; men at der
sid n t Tidens Loengde ere oygde flere Huse til , saa at Lethra derfor
gi rne kan kaldes en Stad efter de Tiders Maade; Thi det er ube
gribeligt / at Konger, i hvor eenfoldig man end vil forestille sig Leres
Levemaade, kanlcenge boepaaet Sted, udenatverscelte sig endes
Folk md, og folgeltgogsaa bygges Hufe , allerheldst da vore gamle
Konger holdte mange Strids - eller Hof- Folk, som stedse maatte
vcere om dem..
Om Mdleif Skiolds Son beretter Saxo p. 67. at han
ffal have gjort anseelige Tog til Irland, saa og et til Britannien.
Kunde man lide paa denne Beretning, faavardetlet heraf at flu tte,
hvor vidt Skibsfarten, og nogenlunde hvor vidt Handelen da strakte
fig; Men da jeg i gode og tilforladelige udenlandske Skribenter ey
finder,at de nordiske Folk have ret for Alvor begynd t deres Soe-Roverie for imod Slutningen af deWerde Sæculo, faa drister jeg mig ey
til at foeste Troe til Ting , fouri flig Tilfcrlde skal vcere skeet t det
andet Sæculo efter min Tids-Regning, og efter Saxonis og Torfæji
endog noget for Christi Fedsel. “

QnrFrodeFridlerfs Son anfsrer Saxo endda langt siorre
Krigs-Toge,sor saa vidt de skal vcere ikeete over vefterHavet.om hvilke
jeg eyhaver bedre Tanker end om deforrige. De derimod, som blive in«
VenMer-Soens Grcendfer, ereey saa utrolige. Saxo taler ellers ofte i
Denne Konges Tid om Guld-Arbride, hvilket viser, at de Tider dog
ey have vceret saa aldeles blottede for Konster, som mange indbil
de sig; thi at Saxo herudi haver berettet Sandhed, derpaa tvivler
jeg aldeles ikke , baade fordi arbetdet Guld sindes undertiden i d sft
Landet Jorden, og hvorpaa Arbetdet temmelig tydelig synes at vift,
at det er forfcrrdtget her,saa og fordi de Islandske Sagar komme oversens med Saxo om denne Kvastes LElde her i Norden. Desuden er
Set bekiendt, at Gallier og andre nordiske Folk lcenge tilforn smykkede
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sig med Guld K'rcrder og Ringe. Men Guldet selv tvivler jeg derimod
aldeles ikke paa, at de jo baoefaaet Udenlands fra, Vels ved SseRoverie, dels ved Handel, p. 85. anfsresendel Love, som denne
Frorho stal have udstCdet. De ere rnest militariffe , men vise dog,
saafremt de ere rigtige, at Orden og Skik bleve efterhaauden indforte.
Cndel af dem synes at vise, atUndersaatterne maatteda, somlcrnge
efter, selv udrede Skibene'/ hvilket og kommer mere overeens med en
Tings fsrfte og eenfotdige Begyndelse, end Ven hos mere oplyste Na
tioner saavel tilforn som nu brugelige Skik, at Negieringerne selv
holde Skibene. Der synes og da at have vceret overmande stor Tryg,
hed, og Sikkerhed for Tyverie, hvilket end mere stadftestes ved dm
Fortcelling, som anseres p. 92. og 95. om Gutd'Armbaandene.
Dog dette synes ncesten at vcere alt for poeriff' Men om ikkun no.
get deraf er rigtigt , saa kandet ey ander end meget have befordret
den indvortes Handel. Dr Love derimod som vilde, at alle Trcetter
ffulle afgiores ved Tvekamp, og som forbede Pant, have ey an
det end meget maat standse Handelen og al rolig og fortrolig Om
gang. p. 88. unseres en underlig Lov, nenllig , at enhver ffulde
kiobe det Fruentimmer fom han vilde giftes rued, faa at det deylige
Kien den gang var en Part af Handelen. Dog denne Lov, i hvor
sirlsom den end kan synesat voere, var meget i Brug hos degamle.
At Veyrne ikkun ide Tider have vcrret siette, kan sees af den Lov,
som anfsres p. 92; ak enhver havde Lov til at tage den Hest, som
han fandt ncermeft Vandsmdet, for dermed ak ftette over Floder.
I det mindste sees heraf, at der ey have varet mange Broer. Ved
hver en Tyv, somophcrngtes, ffulde en Ulv og hcenges.
Dersom
dette evedes overalt i Danmark, da have Ulvene den Tid vceret flere
end nu, hvor man i det mindste paa ^erne ey finder een eneste.
Dette erog st siet Bevis for Landets da vcerende Dyrkelse og Oproddelse frem for nu.
At enhver og havde Lov at tage med fig fra
hvert Sted han drog , saa meget Mad, som behovedes til et Maaltid, det tilligemed de gamles saa hoyftprisede Gioestfrihed viser, at
ver sicelden haver rcyst't nogen , og at Landet ey heller haver vceret
Mderlig. stark beboet. Mangel af ordentlig Voerdts-Huse er altid
E z
et
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ct sikkert Bevis herpaa: Hvad Norge angaaer, da var det udtde
Lider, ligesaavel som nu, end mindre dyrket og oproddetendsom
Danmark, hvortil dog Vetrliget og Klipperne, og Landets hoye Beliggenhed vel giere det meste. Torfæus udi sin norske Historie P. i.
1.3- c, 22. viser meget smukt, at Nor, fra hvilken mange KongeSlagter siden stammede, og som menes, endstiont urettelig efter
mine Tanker, at have givet Landet Navn, levede lange eiter Odin
og ferst udi Visburs Tid, font var den femte fra Odin, folgelig efter
min Regning, ep for i midten af det tredie Sæculo, i l)bié Be
stridelse jeg agter ar handle om i hvad Tilstand han fandt Norge
ved sin Ankomst. Og dette er alt hvad jeg har kunnet tilveye bringe
om Handelens Tilstand her i Norden i det andet Saxulo,

Nu strider jeg derfor til det tredie Saxulum, i hvilket efter
min Regning regierede i Sverige Svegder, Van lande, Visbur 03
Domaide. Den Bestridelse font findes i Heimskringla p. IZ. om
Svegders Neyse, og om beatene som han fandt udenlands paa et
vist Sted, hvilke vare store ligesom Huse, og under hvilke Dvarge
sadde, viser efter mine Tanker, at Steen > Huse endda ey fandtes
her i Norden, og at de derfor kom vore Forfadre saasalsomefor, at
De have eftekMot sig sitadan en underlig Bestrivelse om dem. Udi
Domaids Tid indfaldt efter p. i8- en overmande stor Hunger og
dyr Tid i Sverige, som varede i tre Aar, og font det overtroiske
Folk sogte at stille ved at ofre i det forste Aar Orne til Guderne,
i det andet Mennester, og i det tredte Kongen selv. Af denne Fortatting sees baade Folkets Grumhed paa de Tider, saa og Handelens flette Bestaffenhed, saafom et helt Rige maatte nasten sulte
thiel, naar Kornet Ho6 det selv flog feylt. I Danmark regierede
i dette Sæculo Fridleif 2. Havar, Frode 2. og Ver mund.
Saxo
beretter p. 99. at det alerede var brugeligt i Fridleif den andens
Tid at kaage Salt. Er det rigigt, da erdet vel ey steet paa anden
Maade end som endnu er brugeligt t Norge og Jylland, at kaage
Salt.af Soe-Vand og Tang.
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Om Frode 2. fortceller Saxo p. 102. at han fordoblede fine
Hof-Folks Sold, hvilket synes at vise, at Tilstanden da var bedre
end forhen, og mere Rigdom forhvervet ved Sve-Roverie ogHanDel. I Vermunds Av og Levnet p. 64. tales om et befonderlig gok
Svcerd kaldet Skrep, som denne Konge ikal have besiddet. Over,
alt vide vore gamle Poeter og Sagar ey at legge nok Berommekse paa
Svcerde og andre Krigs-Vaaben, og havde de gemeniigen visse
Navne. Dette maa man ey just tage op i den Mening, at deres
Vaaben virkeligen have vcrret bedre end vore, hvilket de, fom findes
i Jorden i Hoyene, ey synes at vise; men snarere tilskrive Kobbemts og Jernets Rarhed hos dem, saa at ikkun de fornemste i en
hel Krigshoer havde retffafne Vaaben, DaMcrngden derimod fcegtede rued Stene, Klubber og Stager. Jern var efter Taciti ovenanforte Vidnesbyrd rart endog hos de Tydffe, og dets Rarhed hos
os viser allerbest, at Bergvoerker endda ey vare i Gang her i Nor
den. Gode Svcerd, Brynjer og Hlelmer vare derfor de behageligste
Eyendele, og de kosteligste Clenodier, fom Fcedre kunde efterlade til
deres Sonner, og som ginge i Arv fra et Ad til et andet, p. 65. ta»
ler Saxo om en Bro over Eiderftrommen, fom da og alerede var efter
hans Beretning SkilsmWn imellem Danmark eg Saxen. Jeg
haver tilforn sagt, at t^otv af hvilken rnange mene, at Norge
forst haver faaet sit Navn, levede omtrent midt i dette Sæeulo-.
Efter et gammelt Skrift kaldet Fundinn Noregur stal han vare komet
til Norge fra Finland, men dog, fom det synes, stammed af dansk
Blod. Hvorom alting er, faa nedsatte han sig i Norge, og blev
Der en Scam Fader for mange anseelige Slcegter. Udi denne Saga
berettes p. z. at han soer om Vinteren fra Finland paa Skier,
hvilket viser denne Rcyse-Maades LElde, eg fom i disse nordlige Lande
er saa meget fornoden forat vedligeholde Samqvcrm imellem Folk,
Der ellers paa visse Tider om Vinteren ey kunde komme til hinan
den. Nor drog over Kislen eller det store Field imellem Norge og
Sverige, og fandt ingen Mcnnester for sig, indtil han kom til Ha
vet, ogtze Florder, hvoromkring Landet siden blev kaldetTronhiem.
Han maatte derfor til sin og fines Fode skyde Dyr og Fugle. Osten

for

_________ Handel og Scilads iden hedcnffe Tid._______ 33

tvivler paa, at jo de gamle have forftaaet ved det hos dem faa bekiendte navn Thyle, hvis Lyd endnu er tilovers i det norske Land»
stab ThUe-Marken.
Noget efter TFacitiTiid, er den i vore'Historier saabekiendte Othin kommen ind i Norden, hvilket er en Sag, forn ey her kand
undersoges.
Denne Mand har ester den Underretning, fom gives
om ham iUeimslcringlaogFdda, forandret mangeTingher i Nor
den , scerdeies i Guds Lienesten og Krigs.Konften. At Ploug og A«
ger haver alerede verret bektendt i Sverig ved hans Ankomst, leerer
Heimskringla 06 T. 1. p. 5. og anforer til Bevits den gamle Poet Bra
ge. Efter p. 6. opbygde han ved gamle Sigtuna et Afgnds Tempel,
som maaflce haver ver ret det forste her i Norden, p.g, siges han og
at have riet et Skib kaldet Skidblabner, hvilket tilligemed Taciti
Vidnesbyrd er nok for at bevilse Skibes LElde hos os. Men naar
p. 10 fortcelles, at hver Mand i Sverige gav Odin for hver Ncese en
Penge, da veed jeg ey ominan herudi kan fcrfte Tro til Skribentens
Beretning; thi at vore Fsrfcedre floge da selv alerede Penge, det
er en Sag fom er lettere fagt end beviift, allerheldft ingen af dem
nu omstunder kan fremvises, og ey heller kan man troe, at stem
mede Penge vare paa de Tider her i saadan Mcrngde, fom hertil fynes at udfordres, fornermnelig siden Soe-Roverie, heldft paa de
rige Lande, endda ey var ret kornmet i Bang; thi ved Soe-Roveriet After Soen fluide vore Forfoedre da ey legge sig ret mange Pen
ge til gode. Da Freyr den anden efter Odin fad paa Thronen i
Sverige var efter p. 12. der faa god Freb og tilligemed faa frugtba
re Aar, at det blev til et Ordsprog, og Freyr derfor siden dyrket som
en Gud. Denne Regentbygde et Afgnds Tempel i Upsala, p. 13.
tales om en Skat, som gaves i hans Ttid afUndersaatierne, og som
bestod i Guld, i Solv, og i Kobber-Penge. Dette synes dog ligesom
at bekrcefte det forrige, at der da alerede floges Mont her i Norden^
hvilken dog i faa Fald alene haver besinnet af Kobber; thi her ncrvnes ikkun Guld og Solv, og ey Guld-oa Solv-Penge.
Men her
fyrefalder atter et Sporsmaal, hvor disse Metaller ere komne stat
E
jeg

Handel og Sejlads i den hedenske Tid.

41

t Danmark tiltog stg Konge-Navn, hvilket Dyggvi noget efter og
giorde L Sverige, da Regenterne i begge Niger tilforn kaldtes
Drotter. Saxo er ellers p. 66. ey fornsyet med denne Dan, og beffylLer ham for, at han aad op sin Faders efterladte Eycndome, endKiont han maaffee ey har giort andet end noget at formindsse de
forrige Tiders Grovhed, hvilket bliver faa meget desto troligere,
fom Saxo hverken beretter om ham eller bans Fader nogen Krigs
Bedrift.
Udi dette Sæculo begyndte ellers Saxerne ferst med
deres See <• Toge at plage de Romerffe Lande.
Ptolemæus, der
levede i det andet sæculo, er den ferste fom ncrvner dem, og ftrtter
dem da at boe udi Holsten. Dette alene er nok for at regne dem til vore
nordiske Folk, men endnu mere bekroeftes det, ja bliver uimodsige
ligt, naar man sammenligner deres og vort gamle Sprog med hin
anden, og finder, at Jyderne i de gamle Engelske Love kaldes deres
Bredre.
Derfor giorde og de samt Anglerne, som beboede det
Slesvigffe, og Jyderne i Scelffab sammen Krigs Tog til Britannien.
Man finder og, at de have havt een Guds-Dyrkelse, og ttlfcelles
Guder.
Om Saxerne skriver Claudianus, en Poet der levede ved
Slutningen af dette Sæculo, og Begyndelsen af detncefte, udi sit
Poem a C til Honorii fierde Confulat, at Honorii Farfader Theodofius, Keyser Theodofii den stores Fader, havde farvet Hrkenoerne
med Saxisk Blod.
Heraf sees', hvor langt dette Folk alerede i
midten af det fierde Sæculo vovede sig til Goes.
Mcerkelig er det
og, at Claudianus her siger : Incaluit Piftorum fanguine Thule,
faasom det synes at hand herved udgiver Norge for Pifternes Feederneland. Dog mange nye larde Engettcrnder paastaae, at Pifterne
exe de samme som de gamle Caledonier, der alerede udi Taciti Tid
og lange tilforn beboede de nordligste Dele af Britannien. Men
denne Trottte er ey her det rette Sted at afgiore. I det Poema mod
Evtropium i den forste Bog siger samme Poet, at udi Honorii Tid
gjordes Havet sikkert ved Saxernes Overvindelse; Dog denne Be
retning flyder mere af en Pöetiff Hoflighed, end af Sandhed. Udi
den anden Bog til Stilichonis Ros taler Claudianus ogsaa om Sa
xernes Indfald i Britannien, og at Stillicho homitMde dem, Udi
F
folgen-
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folgende Vers r
Saxona ventis..

Ne litore tuto Profpicerem dubiis venturum

Udi Sveriq regterede t det feint? Sæculo de Brodr eAlrekog
Erik, Fngvi og Alfur Brodre, Hnglelknr og Hake. Cm de tben«
de forste berettes t Heimskringla p.24. at de vare trcfi-ge Ryttere,
og lagde al Vind paaat blive Meftere i Ride-Konsten. Cm Huglet«
fur berettesp. 27. at han levede t Fred, og var meget rig, og .at
han holdt ved fit Hof mange Goglere og Spillemcend. As p. 28.
fees at de Norste, der boede faa langt nord som paa Halogaland,
eller Helgeland, kom med deres Skibe tilDamnark og plyndrede der.

Dette tiener tik at vise, hvorvidt de Norste paa de Lider va
re komne, om ey i Handelen, saa dog i Seyladstn. Udi Danmark
sadde t bette Sæculo ved Noret Eridleif 3, Ole, Frode 4, Ogjngiald.
Om Ole beretter Saxo p. 148. at han blev drcebt afSterk-Odery som
Le fornemsteMrend tLanbet dertil havde overtalet, og derfor lovet
ham 120. Pund Guld, en Summa saa stor, at jeg mener, at den
La ey var at finde i det gandste Land; Dog det er ey den ferste gang,
at Saxo bruger fuldt Maas. Udi ^nZialds Historie p, 106. .c. for«
toeller Saxo , at Cverdaavighed i Mad og Drikke blev La forst ind
fort i Danmark af Saxerne, og at Kongen brugte stegte, syltede
og fyldte Retter, at en norstPrlnds Helgo havde paa fit Skib Tong
af Purpur, Segl bestukne med Guld, og forgyldte Master, hvilken
Beretning smager meget efter licentia Poetica, heldst for de Lider;
nt Ad vocate r alerede da vare i Brug, thi jeg tvivler ingenlunde paa,
at Han jo p. i ti. ved det ord pMcoforstaaerdern; men derimod kan
jeg ey overtale mig til at troe , atbansFortcelling herom er rigtig,
t det mindste stemmer det ey overeenSmed Le Tiders haardeSceder,da
Tvekamp var i fuld Brug, og afgjorde al Tratte; atHaand avoeruer da ogsaa vare til, hvilket vcd en nodvendig Folge viser, ar Brod
haver da ey vceret vore ForfceLre ubekiendt;- at det da alerede var
brugeligt at klore paa Vogne, og endelig at raadtKiod var endda
tappre Moends fornemste Fode. Mi Hiarmar Saga c. 5. p. 69. fi
ges
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ges, at ren SveaffeHeltArvar-Vddur havre verret paa Irland,
hvilket viser , hvor vidt de Nordiffe Kolk da vandrede. c. 6. p. 85> ta
les om at Fruelitllnret da fommede og borderede; p. 86. at de ginge med Linned, som de selv blegede. I Alfs Saga p. 6. tales om Hordelands$ongeHiorlef:l Sg etToghangiorde til BmrmelattD> forat
erhverve sig Rigdom. Biarmeland kaldtes den Del af Rusland som
laae Sydost for det hvide Hav/ hvor nu omtrci.t Archangel ligger.
р. 8. Denne samme Konge Drog og tilSirland, ment fredelige Tan
ker , for at frie til den der regierende Konges Dotter. Udi Dette Sæculo var de tog, at Saxer, Angler og Jyder ret for Alvor ginge til
Britannien og fcestede der Fod omtrent Aur449. under deres store An«
forere Hengst og Hors ? som Beda vidner i sin Kirke-Historie 1. 1.
с. 15 / som og Gildas t sin Historie c. 2Z/ og Nennius c. 28. hvilke derhos
eenstemmigen paastaae, at de i deres forste Landing ey havde mere
end tre Skibe, som de kalde Cy ulæ, eller lange Skibe, og om hvilket
OrD duFresne i fit ypperlige Glosfario i detOrd Ceola mener, at det
endnu sindes idet Engellke Ord Keele, som hos 06 kaldes Kiel. Han
mener ogsaa rettelig modSpelman, at disse Skibe have verret tem
melig store, hvorfor de dog gierne kan have verret af det stags som
Sårerne brugte efter Sidonii Apollinaris Vidnesbyrd i hans Lovta
le tliKeyser Anthemium: Qvin & Arem oricus piratamSaxona trac
tus Sperabat, cui pelle falum fulcareBritannum Ludus, & afluto
glaucum mare findere lembo. Her maa man baade forundre sig
over vore Forfadres Dumdristtghed, saa og over den liden Frem
gang Skibs Bygnings Konsten Haver giort i en Tid af 400 Aar.

forunder, Ane, Egill, Ottar og Adils regierede i tiet 6. Sæculo
t Sverige, og Halfdan2/ Frode 5, de Brodre Hroar og Helgo, og
Hrolf Krake i Danmark. Af Heimskringla p. z 2. sees, at Sverige
var da alerede inddelt i Herreder, p.zz.at degamle Konger da og hav
de forhvervet sig saa megen Rigdom , uden Tvivl vedFribytterte, at
de holdte sig derts egne Skatmestere, ellerFehirder, som de kaldes
paadet gamle Sprog, thi Fe betyder Rigdom, Penge, hvorafkommer det endnu hos os brugelige Ord Liggendefoee, og viser dettr Ord,
§ 2
hvor-
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hvorudt vore sidste Forfadres Rigdom haver beftaaet. p. 33.09 34.
vifts os et mErkeligr Exempel, hvor siet ?oMe og Orden her da var
t Norden , og hvor ilde Kongernes Myndighed var ftadftrsted,1det
en gemsen Trcel overvandt sin Herre og Konge Egill i otte Feltsiag
sg jog ham tilsidst ud af Landet, saa at han ey igien kunde bestige
fin Throne uden ved de Dansses Hielp. p.z6. berettes at de Dansse
rovedeMerpaa, hvorved gemenligrn forftaaes Estland, og at tven
de Jarler vare satte til at bevogte Landet i Kongens Fravcerelse.
Vendsyssel i IMnd haver da og temmelig voeret beboet, faa at hvis
Resten af Danmark havervoeret bebygget paa samme Mands, da kan
man ey sige, at vort Land haver manglet Indvaanere. 9.57. tales
om et Tog, som de Svenske giorde til Saren, hvorved da endnu for
stodes Holsten, endssiont jeg derfor ey ncegter, at jo Saxerne als
rede havde udbredet sig langt ind i Tydffland Sonder paa, siden
Thüringerne vare af dem og Frankerne blevne lmdertvungne. Om
Adils siges p. 39. at han holdt meget af gode Hefte, faa at han gav
dem Navne, sendte og afdem i Forcering til sin Ven Gvdczest Konge
paa Helgoland i Norge. Paa den Tid, siger Skribenten p. 40. rovede
faavel Dansse og Norsse, som mange See Konger i Sverige, hvil
ke sidste havde mange Folk under deres Befaling; men eyede intet
Land , faasom de stedse ivcrvede om paa Soen, eller laae paa deres
Skibe, saa at de aldrig drak af Horn ved Ild - Stedet, etter sov
under sodet Tag , hvilket sidste viser, at man endda i hele Norden
ey var kommer videre i Bygnings-Konften, end at man maatte behielpe sig med Rog-Stuer, saadane som endnu mange Bonder i
Norge benytte sig ast Ndi dette Sæculo anlagde den Dansse Konge
Hroar, eller Roe, (binSaxo kalder hamp.27, en ny Bye, og kald
te den efter fitRoeskilde; men at den ey havervceret afftor
Betydenhed, kan bande siuttes deraf, at dm Kongelige Residence
Lethra la ae i Neervcrrelsen, saa og df Saxonis egne Ord p. 27. at
Svend Tvessieg siden udvidede dens Omkreds, og formerede dens
Indvaanere.- Snavet Navnet som det stimme Vand, hvilket end
nu findes der, giore det ey urimeligt, at de herlige Kilder have forst
formaner Kong Hroar til at bygge der.. Imedens Hroar lagde sig
hiem-
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himuue efter Fredelige-Konster, foruroligede Hans Broder Helgo
hele Havet ved sitSoe-Reverie, og iblant andre Lande angreb ogsaa Venden eller Sclavien, fra hvilken Tid afder var javnlig Krig
imellem Danffe og Vender over i 600. Aar. Endffiont Slaverne,
da «lerede ligesaavel, fom deres Efterkommere nu, boede langt inde
i Landet, ja lige til MAdriatifh Hav; faa havde vi dog ey at be»
stille uden med dem, Der opholdte sig langs ved Oster-Soen i Wagerland, Mcklenborg og Pommern, og somere de egentlig faa kald
te Vender. Helgo tog ogsaa efter Saxonis Beretning p. 2 8. Jyl
land fra Saxerne, hvortil maa legges meget ve! Marke; thi endffiont jeg gterm ttlstaaer, at de Danffe Konger, som reglerede i
Lethra, have nogen Tid tilforn besiddet ende! af Jylland, faa er
jeg dog overbevtist om, at et stort Stykke af det egentlig saa kaldte
Jylland, og gandffe sonder Jylland, eller det Slesvigske, da forst
er kommet onder dem, faa at alt det, som fråden Liid af og indtil
nu haver fort Navn afDanmark, ey har baaret det lcrngere end fra
midten i det 6. sæcuio, endffiont Kerne og Skaane en rum Tid til
forn etc blevne kaldte jaalcdcs. Om Hrolf Krake beretter Saxo p.
31. at han forsi ffa! have bygt Lethra, sorn han her kalder oppidum,
men han siger sig her selv imod; thi tilforn p. 28. haver han udi hans
Faders Heigonis Tid alerede talet om Kekllra; Log jeg maae tilstaae,
at han da ikkun kalder detarx. Herover kan man falde paa de Tan
ker, at Skioid haver efter Isloendernes Beretning bygt Slottet, og
HroikByen, hvorved dog ingen maae troe, at der haver da vceret
nogen anseelig Bygning, siden her navnes Slot; Rey! dissemcegtige Skjoldungers BoÄg var ey andet end et Tree, og Leryps et
RogHus, four maaffee haver lagt paa et hoytSted, eller ogM^
ret omgivet afen grov Mur, opfort af raa Kampe-Stene, ligesom
vore Sten-Gicrrder nu omstunder; thi det synes,efter de Tiders Maade, at have voeret beftkstek. Hele Fortrinet, som dette kongelige Paft
lads haver da havt fremt for andre gemene Huse , har da alene bestaaet i denne ffionne Befoeftntng, og i sin Sterelse. Denne Kon
ge er ellers afalle hedenske Regenter i Danmark den berommeligsie, noest Regner Lodbrok, og have vi ogsaa endnu om ham en
Z 3
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46 Forsog til en Afhandling om de Danffes og Norffes

gammel Jslantff Saga, som jeg dogry troer at vorreden rette gmw
le, men sammenffrevet og udpynted af/ og efter den; thi c. 3. p,
12. tales om Din, en Drik fom vore Forfadre da ey kiendte. .Hvor
om alting er, faa berettes t den c. 5. p. 16. at Kong Hroar nedsatte
sig i England, og giftede sig der med en Konge-Dotter af Northum
berland, hvilket er detforstejeg finder, at nogen danff Konge haver
havt Omgang med de Engelffe:: Thi vel droge Jyderne alerede
Did i det ner si forrige femte Sæculo, og krigede der i Selskab af
Angler og Saxer; men da ftode de ey under Lethræ Konge, og kaldtes
ey engang Danffe, men Geater, Jetter, hvilket de Nyereo Udtale ha
ver giort til Jyder, og fom Nomerne giorde til Cimbrer afKiamper etter Jetter.
At vore Forfadre da ey have varet oversiodig
rige, kan best fees of c.9 p. 24. hvor der fortaltes, aten Ning eller
et Aarmbaand, ventelig af Guld/ agtedes faa heyt, at Hroar,
for at bekomineden, afstod til fin Broder Helgo al den Del og Ret
fom han havde i og til Danmark, Hvortil dog vel giorde meget, at
ban sad faa vel rodfafted i England, I at fvemme og dukke, nyttige
K ouster for Soefarende, vare vore Forfadre komne faavidt, at de
kunde tage Ting op af Havet, fom laae meget dybt. c. 12. p. 29.
Dette er ey utroeligt ctteruovereenstemmende med de Tiders ovrige
Sader; Derimod kand jeg ey troe, at noget Fruentimmer da gik
l Stlke-Klader, c. 15. p. 33; thi vore Forfadres Levemaade synes
dertil at have varet alt for eenfoldig, og ey heller veed jeg , hvor de
ffulde have faaet dem fra: Thi Silke var endda rart i de sydlige
Lande af Europa. Dette er derfor og efter mine Tanker et Marke,
at denne Saga ey er ret meget gammel. At de Norffe fra aldgammel Tid af have varet store See - Mand, er ey at tvivle paa, og
derpaaalerede af mig anforte adffillige Beviser; Derfor er det ey
heller at drage i Tvivl , at den Norffe Konge Hring i Udlandene
hans Folk giorde en SeeReyse til Finmarken, c. 24. p. 54. hvil
ken er dog den forste, som jeg haver fundet optegnet, at de Nor
ffe have giort til dette Land, hvorvel jeg tilforn haver anfort, at
de have varet i Biarmeland, som ligger langer borte. Endffiont
Vaabenvare vore Forfadres fornemste Eyendele, og hvorpaa de
an-
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anvendte mest Bekostning; faa har dog Skederne paa Svardene
ey altid varet ret kostelige: Thi c. zi.x. 70. tales omen af BiE
Kan man troe denne Skribent, da haver Lethra ey alene varet et
Slot, men og en Stad; thi c. 50.9.119. taler han om Borgere,
fom der boede. At Kong H rolf haver efter de Tiders Maave holdt
et anseeligt Hof/ kan sees af Bodvar Biarkes Saga p. 134. hvor
hans hundrede Klamper eller Hof. og Stridsmand siges dagligen
at have fortårer 60. §>rne og 200. Faar, som dog er for meget for
faa faa, faa hans Hof enten maa have varet storre, otter og Forkåringen mindre. I Hervarar Saga c. 9. p. 107. tales om en VognVey / og da det ey er at tvile paa, at der jo paa nogle Steder have
varet ordentlige Veye, og jeg tilforn haver viisi, at de alerede hav
de Vogne, faa er det og meget rimeligt, at de have havt Veye faa
brede, ak Vogne kunne have kiort paa dem, hvilket altsammen haver
varet til nregm Lattelse for Reisende, og den liden Handel, som da
dreves til Lands.. Om Heidrekr Konge i Ridgotaland , eller Jyl
land, siges c. 16. p. 158. at hanrovede paa Skotland, hvilketer vel
et af ve aldfte Toge, som de Danste have giort did hen, og som
man haver nogen sikker Efterretning om. Udi dette Sæculo blev de
Danstes Navn forsi bekiendt Udenlands, og det ved et ulykkeligt
Krigstog, fotn en af deres Konger ved RavnGhochilaichus giorde
til Skibs til Fran krige omtrent Aar 512. eller 513. Dette beretter
Gregorius Turonenfis i sin Franste Historie 1. 3. c. 3. Dersom
mankan troe Procopio, (og hvorfor stulde man ey troe ham, da han
er en oplyst og fornuftig Skribent?) faa ere de i det femte og
fiette Sæculo hos Romerne faa bektendte Eruli etter Heruli udgangne af Scandinaviere etter Thyle som han kalder det', eller have i det
mindste boet der nogen Tid ; thi saa striver han udi sin anden Bog
om de Gothiste Krige c; 14. og 15, at de sendte til Thule, efterat
Le havde ihlelflaget deres Konge Ochon, for der at udvcelge sig
tgien hvS deres Landsmand en Prinds af Kongeligt Blod til at
vare deres Konge: De Heruler, som sendte saadant Bud, borde
La under Romernes Skyds i Illyrien. Ellers siger cy Procopius,
at Heruleme boede fra Forskningen af L Thyle, men at de, efterat
de
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Pr havde lidt et stovt Redeklag af Longobarderne, dclLde sig i tvende
Hobe, hvoraf den ene nedlod fig i Illyrico, og den anden flyede Nord
efter igiennem alle Glavlske Dolkes bauds, siden igiennem en stor
Hrken, og endelig igiennem Varnernes ogde Danskes bande, da de
komme til Oceanum, hvor de fatte sig til Skibs, og droge til Thyle,
hvor de bleve vel im odtagne af Sauterne, et talrigtFolk , fom undte
dem Plads hos sig. Men enten Eruli ere forsi uddragne fra Thyle,
eller og som Frenmrede komne derhen, saa findes der nu ey mindste
Fodspor ester dem/ hverken af Ravn eller Sceder, hvoraf man
kunde slutte, hvor de egentlig have boet. Imidlertid troer jeg, at
at de snarere have boer iSverig, end i Norge; thiudtProcopiiS^
■ter synes mig at finde de Svenske Gether igien.
Ved denne Leylighed beskriver ellers Procopius Thyle saaledes, ar det er ti gange
fterre end Britannien, fra hvilket det ligger langt borter Norden,
at der boe tretten talrige Folk under ligesaa mange Konger, men at
-Dog den ftorfte Del af denne Oe, som han kalder den, ligger ode, at
De, naar Dagene ere De korteste/ og de aldeles ey see Solen, holde de
res ftsrste Fest-Dag af Glcede over den ventende Sol, at et Folk
kaldet Scrirhifini, i hvilket Navn enhver kiender Finnerne iglen ,
Der gaae eller fremffride paa Skier, er meget barbarisk, og leve
de saavel Moend son: Qvtnder alene af Jagt, uden Agerdyrk
ning eg Fadrift, og kladde fig ey i andet end i Dyrs Skind, som
De hastede sammen med Sener; men at alle de andre Folk derimod
paa Thyle levede nasten som de fleste andre Folk i Verden, at de til
bade Guder af alle Slag i Himlen, busten, Vandet og paa Jorden,
og ofrede flittigen/ ja endog Mennesker, navnlig Krigs Fanger, som
De ansaae for de herligste Osfere.
Hvad Herulernes Sader angaaer, da beffriver Procopius dem paa samme Sted at have va«
ret-meget flette. Naar nogen af dem enten blev saa'gammel, eller saa
syg, at han ey Duede til noget mere. Da drcebte de ham, og
brcendte siden hans Legeme. Konerne vare efter deres McendsDod
forbundne til at hoenge sig selv. Af alle Barbarer vare de de voerste,
tyrranniffe, troloseog hengivne til unaturlige Lyster, saa at de hav
de ingen anden Dyd end Stridbarhed. jornandes, ex editione
Lin»
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Lindenbrogü, beretterp. 82. atIndvaanerneaf Scanzia, som han
kalder det, aade ey andet end Kiod, at Bierey kunde opholde fig der
formedelst Kulden, at Crefennæ, hvilket er entotv
det for Scritofinni, og hvorved forstaaes de Finner, som ginge paa
Skier, og som boede i Norge, Finmarken eg Lapland, brugte ey at
dyrke Jorden; men levede alene afVildt og Fugle/hvorved Jornandes
synes at imodfige det forrige, ar alle Folk poa Scanzia levede af
bare Klod. At et andet Folk, kaldet Svethans, hvorved formo
dentlig forstaaes de Svcnffe, havde ffionne Hefte, og kladde stg
kostbart, endffiont de ellers levede fattige, navnlig i Sabel-Skind,
som han kalder pelles Saphirinæ, og som.de forhandlede til omlig
gende Folk, ved hvilke de til sidst komme Romerne ti! Hande; at
endel andre Folk, som han og opregner, men hvis Navne ere ubekiendte og fordervede, undtagen Hallin, som synes at vare Hal
land, beboede et javnt og frugtbart Land; hvorimod endel andre af
ligesaa ubektendie Navne boede ligesom Fae i Huler i Klipperne,
at k'inni vare de fredeligste af alle 8canzianer, miriffimi; og Cogeni de hoyeste, af hvilke Dani udspire, der uddreve Herulerne af
deres eget Land, og som for deres Hoydcs skyld ausaae stg for ak
varede ypperste.
Dette sidste synes at vise, at Eruli have fra
Arilds Tid boet t Scandinavien, og ey ere, somkrocopinspaastaaer,
indkomne der, som Fremmede.
Af de Fotk, som hand opregner,
ere Ottrogother let at kiende, Vagotb synes at vare Vestgotber,
Raumaricæ eruden Tvtl Ronnnerige i Norge, og Raugnaricii er
rnaaffee fordarvet, og stal vare Rtngertge.
I det syvende Sæculo regierede i Sverige Eyftein, Yngvar,
Aunundur, og Ingialdj I Danmark derimod var dette hele Sæculum igiennem idelig Forvirrelse, saa at der herskede mange smaa
Konger paa eengang, af hvilke den ene ey havde noget over dm an
den at sige: Svertg maa ey heller paa de Tider have varet i sonherlig bedre Tilstand, siden den Iydffe See-Konge Solvi kunde
thielflaae deres Konge Eyftein, og undertvinge sig det hele Land.
I Kong Yngvars Tid tanktes ey heller meget paa Handelens og
G
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Landets Opkomst; tht han laae stedse ude paa See • Reverte, og
blev til sidst flagett Estland. Hans Son og Efterfolger Aunundur
x?uv derimod en meget nyttig Konge: tht han lod redde overalt t
Landet, og fandtes m dm vfu t Markerne store og )«vnc flovlefe Pladser, faa at der bleve hele Herreder; Til desto ftørre Beqvemeltghed lod han og anlegge Veyeover Marker, Moradser og
Bierge. Kort sagt: Sverige tiltog i hans Tid overmande meget
ved den gode Fred og Rolighed, som han holdt Landet i, saa at det
nu blev meget bebygget, da det tilforn var fuldt afode Marker, og
Krkener, der vare nogle Dages Reyfer lange. Udi hvert stort Her- •
red lod han og bygge en Gaard for sig, og reyste allevegne om, og
faae felv til alle Tmg: Dersom Menneffe Kicerlighcd, og Omhyg.
gelighed for Verdens Vekfoerd ere Dyder, ja de storste Dyder; saa
er denne Konge efter mine Tanker storre end de stridbareste af hans
Forinccnd.
Men om hans Son Ingiald rales derimod ey saa vel
i Historien: Thi han opfyldte det hele Land med Mord og Brand,
i det han tragtede efter Enevolds Magten, og ssg?e at udrsvdealle
fmaa Konger. Saaledes beflriver Heimskringla ham og hans For
mand ; men at han dog med alle sine Feyl haver rankt paa at
indrette Orden og Skik i sit Land, det kan man see af Kong Birgers
Fortale for Uplandz Laghen £ i. p. i. hvor det makdes, ar han
udsendte Wigher Spa for at indrette Love; men om de havevåret
skriftlige eller mundtlige, derom siges intet. Hvorom alting er, faa
lagde ban den forste Grund til Uplands Lov; nye Anordninger va
re ellers t bans Tid saa meget mere fornodne, fom han gandffe
forandrede Regierings-Formen, og barde i Sinde endnu mere
at forandre den, dcrfom han ey var blcven droebr midt i sine Anflag. Det synes ligesom Skibs Bygnings-Konften haver tiltaget
< dette Sæculo: Thi t Frithiofs Saga c. L p. 2. tales om et norfl
Skib kaldet Eliijoi, som havdepaa hver Srde I). Aarer, fom vare
13. Akne lange, og fom maatte fores af tvende Mcend, og vare Ski
bets Sider beflagne med Jern. De norske Konger i Sogntoge paa
den Tid Skat af Orkenoerne, c. 5. p. 12. Vore Forfcedre vare
vel store See Rovere/ oz plyndrede ofte bevcebmde og ubevcebmde
uden
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uden ForMcel; dog vare der iblant de, som fore frem med mere
Beskedenhed, som Olant andre den tapre Normand Frtylofur;
Han drcebte Rovere og Vikinger; mm lod derimod Bender og
Ktobmcrnd fare t Fred , c. n. x. 32; Hans Klædedragt var en
morkeblaa Kiortel, en stion Guldring om Haanden, og et tykt
Solv-Belte om Livets Hvorfra hang en ftor Pung fuld af SelvPenge, p. 36. foruden ovenmelte Vidnesbyrd af Heimskringla
lcrrer os ogma Gautreks og Hrolfs Saga p, 1. og 2. at Sverige, i
det mindste Vester Gothland laae endda meget ubebygget, og var
fuldt af Skove og ode Marker, hvilke dog Folk da begyndte temme
lig at redde, ja endog at logge sig efter Kornvcrxt og Agre p.n;
Imidlertid havde de dog saa lidet til deres Ophold og Fode, at de,
om man herudi kan troe Denne Saga p. 13. gruede for Folkets Formerelft som for noget Ont, og sogte af al Magt at afvcrrge den, al«
lerheldftkandet var lidet, og Folket meget, saa at der javnlig var
dyr Tidx.ivö,

I det DftcnteSæculo regierede Ivar vi65adme baadeover Dan
mark og Sverige, og efter ham Harald Hilditann i Danmark, og
Sigurd Ring i Sverige, som og siden herstede over Danmark, ef
ter at han havde nedlagt Kong Harald Hilditann i det navnkundige
Bro valla (Slaq, som ester Ivrlni Regning gik for sig Aar 750. Ef
ter Sigurd Ring regterede hans Son Ragnar Lochbrok baade
i Danmark og Sverige, og kode, fom Torføns mener, Aar 790.
Hans Born regierede öfter ham i begge Riger, som siden stedse va
re adskilte, ligeindtil Dronning Margretes Tid.
Med Kong ingiaid stutter Snorre Sturleffon sin Afhandling om de Svendste
Konger, og taler siden om de Norste, HvisStam Fader Olaf
Trcetelja ingiaids Son siges p. 53. forsi at have bebygt Vermeland, borthugget og broendt de store Skove, som der fandtes, oggiort
det til et frugtbart Landskab. Imidlertid ansaaes dog dette hans
saa nyttige Foretagende med Foragt i de urolige og barbariste Tider,
og blev hans Lon til sidst denne , at hans egne Folk brocndte ham
inde for den Hoare dyr Tid, som var i Landet, Hvilket kom af den
G 2
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Moengde Folk, som flygtede did fra Sverige for Kong Iver Vidfadmes Tyrannis, og hvorfor dette grove sg eenfoldige Folk gav
deres Konge Skyld, fordi han efter deres Tanker ey ofrede flittige»
nok til Guderne, x. 54.
i

Saxo 1.7. p. 137. taler om danffe Kiobmcend fom handlede
og fore paa Rusland udi Kong Harald Hilditanns Faders,
dans Tid, hvilket viser, at alle vore Forfadres Soe-Reyftr gik
dog ry alene ud paa Fribytterie, endstiont jeg ey noegter, at jo de
fleste havde dette Oyemcerke. 1. g. p. 145. moeldes om Simund, en
Strids'Kioelupe af Sigtuna, som var vant til at klode og scelge,
folgeitg en Kiobmand, og ventelig ey den eneste i denne Stad, som
laae beleylig for Handel, og var de Svenffe Kongers Refidence»
Paa samme Sted i Anledning af Brovalia Slaget taler og Saxo om
Calmar, og katker den oppidum.
I Volfnnga Saga c. 23.p. 36.
tales om Fiffere og Fifferie, og om Smedde-Arbeyde i Jern, Solv
og Guld. Hvad flags Korn der paa disse Tider haver voxet her i
Norden, kan sees af samme Saga c. zi. p. 56. hvor Rug ncevnes,
og troer jeg, at denne Seed tilligemed Havre ere de «ldste dos os; da
Byg derimod, og fornemmelig Hvede, ere ferst komne i Brug ide
senere Tider, c. 32. p. 58. tales om at borders med Guld; dog kan
man ey strap heraf flutte, at denne Konst haver fra saa gammel Tid
afvceret bekiendt hos os, saasom denne og alle Sagar ere strevne i senere Tider, da de maaffee have lempet deres Alders Brug
paa den celdre. I Ragnar Lothbroks Saga c.4.p. 7. berettes, at
naar Skibs-Folk vilde have Brod, maatte de flue paa Land, og
bageder, hvilket viser hvor meget Brod var daalerede i Brug heri
Norden, at endog Soemcend, d§r ellers vare vante til Out, ey kunde
vndvcere det. c. 5. p. 12. at Lsthbroks Dronning havde en Kiortel
med Selv borderet og kanted med Guld, som hun selv bavde forftrrdiget. c. 9. p. 23. at Skibe da bleve bygde paa Land ligesaavel som
nu, og ffudte af, endstiont der da veley have vcerer saadane Banke«
stokke, som nu haves, hvilke eyj heller gtordes fornodne, siden Ski
bene vare meget mindre, c. 10, p. 27. ar Linned var da i Brug, hvoraf
man
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manmaaflutte, at enten Hor haver da alerede vovet her inde, og tev
af blevet gtort Linned, hvilket t faa Fald viser, at Fabriquer have
ey varet gandffeubekiendte, eller og er dette Linned ved K-obmandstab blevet indbragt , som da atter kan ttene til Bevis, at vore
Forfadre have ey aldeles forsomt Handelen; c. 15. p. 39. at
Nagnar lod bygge to Skibe saa store, som aldrig tilforn havde va
ret fem i Norden; p. 41. at Sktorter, vcrvede hele og uden Som,
vare i Brug. Hvor lidet vore Forfadre have lagt sig efter Husgeraad,
kan sees af Ans Saga c. 3. p. 3, thi der berettes at An, som boede
i Nummedalen, der nu ligger under Tronhiems Stift, fik en Stol
foraret, hvilket han gav til sin Moder, fom en sonderlig Ting; c.
4. p. 5. navnes Vadmel, som synes da ligesom nu at have varet
den gemene Mands ordentlige Dragt c. 6. p. 8. tales om en Kappe,
som var saa sid, at den flabede een Alen etter An paa Jorden, og
havde saa store LErmer, at de hang ham frem over Fingrene. Denne Kappe havde Ans Moder giort.
D mne tørne An var en over
mande stark Svemmer c. 19. p.27, og en Bue • Skytter af det storfte Stag, hvorom den hele Saga mest handler.
I Herrauds og
Bofa Saga c. 4. p. II. tales om at den Gothtffe Konge i Sverig hans
Son drog for fin Fader i Kiobmandffab uied to Skibe Oster paa,
hvorved forstaaes Estland og Rusland, hvorhen vore Forfadres
Handel i de forste Tider synes mest at have gaaet; c. 6. p. 23. om
er Skib, som havde 62. Maud om Borde. Torfævs i Hiftoria Nor
vegica Par. 1.1.6. Seél. i. C. 2. p. 266. anforerdeLove, svln de Fri'
byttere Oddur og Hialmar gave, nevnlig at ingen maatte spise randt
Kiod, plyndre Bonder og Kiobmcend, dog vel tage saa meget som de
t Nodsfald kunde behove til Fede, ey berove Fruentimmer, etter
imod deres Villte fore dem til Skibene, og at hver den, som giorde
herimod, ffulde miste sit Hoved uden Hensigt til Stand og Vcrrdighed. feét. 3. c.i.p. 290. tales om, at en Konge ved Navn Halfdan
havde sit Gade i Noeskilde, og p. 291. navnes Odensey, men dog
ey just som en Stad. 1. 7.
2. c. 4. p. 314. berommes en Gave
af Gmsr, saa meget somen Mand kunde lofte, som noget ansee
ligt, og ffal dette have tildraget sig i Iolunheim, hvilket Land efG 3
ter
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ler nogles Mening ffal have ligget ved Biarmeland, mm efter an«
Dres fangere borte, som og efter min Tanke bliver det rigtigste;
andre derimod mene , at derved bsr forstaaes endel af det Svenffe
Mordland. Have Le jibste ret, da giver dette kun et flet Begreb
om de mest nordlige Dele af vor Norden deres Frugtbarhed og Dyrk
ning paa de Tider. Seft. 3. c p.317. beskrives en stor tyr Tid, som
indfaldt paa Helgeland i Norge, faa atZndvaancrne maatte mest
noere sig af Fiff ; c. 2. p. 319. findes atter et Bevis paa Smsrets
Rarheb, og det paa Helgeland.
Paulus Diaconus en Skribent,
som levede i dette Sæculo, beretter t sin Longobardiffe Histories
1 Bog 5 og 6 Capitel p. 196. af Lindenbrogs Edition, atScritofinni
aade raadtKiod, og kladde flg med Dyrs Skind, cg ginge paa Skier.
Den nu saa kaldte Mal - Strom, som han betegner ved det Navn
vorago, har ey heller varet ham ubekiendt. Overalt er Rogter om
Finnernes Levemaade, og om denne Strem kommet lcrngft i gamle
Dage og blevet anført som det markvardigsteaf Scandinavien.

Det niende Sæculum giver mere Oplysning i dea Danffe og
Norffe Handels Historie end de forrige, bande fordi alt hvad fom
da ffeede, blev flittigere optegnet, end som tilforn, ved Leylighed af
den Chriftne Religions Bekiendtgioreise i diste Lande; saa og ved
det at alle smaa Konger og Negleringer bleve her i dette Sæculo
afffaffede, saa at 6orm reaierede alene i Danmark, Harald i
Norge, øg Erik i Sverige, hvilket foraarsagede, at der nu mere
kunde sees paa Rigernes beste end tilforn, eg indvortes Krige og
Røverier nflegges, og derved Handelen fsrøges og forbcedres.
Imidlertid gik det dog langsomt, saa lange vore Forfadre bleve t
den Vane at gaae ud paa See-Roverie , hvilken snarere ttl-end af
tog i dette og naste Sæculo, saa at de plyndrede i Spanien, Ita
lien, Frankertge, Engelland,Skotland, Irland, Tydffland og Ostersøen, og have opfyldt alle de Tiders Krøniker med deres Ugierninger, hvilke her at opregne ey vedkommer mit Forsat, men maa dog
navnes, saasom devise Deres Dristighedt Soe-Vasen, og hvor,
vidt de torde vove sig paa maadelige Skibe, og uden Htelp
af
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afMagnet-Naalen, og de mangfoldige Seyl, som nu haves, saa
og Soe-Charter og andet saadant.
Korend jeg giver mig til at be
tragte hvad vore egne Skribenter berette om Handelen og dens Tilftand t dette Sæculo, vil jeg anfore hvad derom findes hosudenlandfte Skribenter. Den saa kaldte Aftronomus t Renten Samling
af Tydske Skribenter p.z6. ffriver under det Aar 8o8. at den dan
ske Konge Godefrid odelagde den Handelstad Rerich, (som synes at
have ligget i Ditmarsken) hvilken laae ved Oceanum, og hvoraf
han i Told Hoevede anseelige Indkomster/ og forflettede dens Kiobmcend, maaffee til Sliestorp, nu Slesvig, faafom Skribenten siger
strax efter, at han kom did paa Tibage-Rensen med al sin Flove og
Krigshår, og man finder siden, at denne Stad haver drevet ansee
lig Handel; Godefrid opferte da og langs ved Nord »Bredden af
Eyderstrornmen en Vold fra Asier Soen til Vester Havet, for at
fcette sit Rige i Sikkerhed mod Frankernes Indfald; Han lod ik
kun giere een Port panden, igtennem hvilken Vogneog Hefte kunLe komme ud og ind.
Denne Vold er siden i Historien meget bekiendt under Navn af Danevirke. p. 37. berettes under Aar 809.
at Godefrid lod ved Kiobmcend Keyser Carl tikkiendegive, at han
onskeve atgiore Fred med ham. Hvad enten diste Kiobmcend sto
ve under det Frankiske eller Danske Scepter, det siger vel Skri
benten et) ; tuen det lnaa vcere hvordan det vil, saavifer det dog, at
der paa den Tid haver vceret virkelig Handel sgOmgang imellem
begge Folk, hvilket er mere end maa flee nmnge fluide lroe om Tider,
fom de forestille sig at have vceret mere babariffe, end de dog i Sand
hed have vceret. Annales Bertiniani (yoé Duchesnium i Scriptoribus
Francicis Tom. z. p. 108. (hvilke paa mange Skeder chnes Ord for
for Ord at vcere udskrevne efter Aftronomum,) berette det samme
6mKiobsiaVenReric, og om Danevirke. p. 246. berette diste samme
Annales under Aar 87Z. atendel Normanner begierede af Carl den
Skallede, Konge i Frankrige, at demaatteblivebocsiddenveenTid
paaen Ae t Loire Stremmen, og der drive Kiobmandskab: At
deres Skibe da ey have vceret store , kan ftes under Aar 876. p.
2ZO. hvor de siges m vcere gangne opi Seinen med omtrent 100
store
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store Skibe, som deFranffe kaldte Bargas, deter Barquer. Zden SaSkiffe Krontke af Gibfons Edition p. 84. under Aar 876. fortoetles,
den Danske An sorer Halfdan delte hele Northumberland nd ttl sine
Folk f som dyrkede og ployede det. I Lambardi Engelle Love findes
p. 36. Freds' Fordraget imellem den Angel-Saxiffe Konge Alfred
den store og den Danske Guttorm eller Guthrun, som kun var en SoeKonge der havde sat signed i Ost Angeln, hvorudiiblant andre ftaae
disse Ord: Klober nogen Mand, Hestelier Ore, da have en, som gaae
i Borgen for Kiobet. Denne Lov viser, at Fortroligheden haver ik
kun vceret maadeltg imellem begge Folk, endstiont de nu flnttede
Fred sammen, og at Handel og Vandel haver ikkun staaet paa en
strebeltg Fod imellem dem. Man maa ellers ey ftode sig over, at
her tales om Folk, som vare tilfals, thi det varede faa lange Slave»
Standen stod ved Magt. At de Danske og solgte unge Bom, og
det til Christne, endstiont de selv vare Hedninger, vidner den hel.
lige Rimbertusi St. Anfcharii Liv 0g Levnet c. 7. ?. Z6. i Lambecii Originibus Hamburgenfibus af Fabricii Edition.
I samme
Skrift berettes c 9. p. 57. at endel Ktobmoend droge med Anfchario, da han soer til Sverige for at prcedtke Evangelium der; c. 10.
at de Svenikes Stad og Havn, hvor deres Konge Biorn da op«
holdte sig, hedte Byrca, hvilket ikke andet betyder i det gamle Sprog
end en Bye i Almindelighed, og uden Tvivl haver vceret Sigtuna, endstisnt endel Svenffe Antiquarii have heraf taget Anledning ttl at
giore stort Vcesen afenMye ved Navn BijSrk^, hvoraf de og end«
nu ville vise Levninger, c. 16. p. 61. at der udi denne Stad var stor
Rigdom, og mange formuende Kiobmcmd, faa at de Danste, der
komme og angrebs den, paaftode, at hver af dem var Eyer af hun
drede Pund Solv, en Sum som den hele Stad maatte give dem
for at blive befriet fra Plyndring; c. 21. p. 67. at den forste Kirke i Danmark blev opbygti den Havn Slesvig, et Sted hvorhen
famlede sig Kiobmcend fra alle Kanter, og endda mere siden denne
Tid, for den gode Fred som de Christne da node der; og c. 28.9.72.
at der noget efter blev bygget en anden Kirke i Ribe, hvilket er det
forste, faavidt mig erbekiendk, at der haves nogen paalideltg Efterretning
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retning om denne Stad. Udi Others og Wulfftans Reyse, som staaer
bag Are Frodes Schedæ, udgivne af Bufiæo, berettes: At den nordlig'
ske Del af Scandinavien-tøae ode undtagen paa nogle Steder, hvor
Finner boede, der ncerede sig af Jagt om Vinteren, oq ak stø6***'*
vm sommeren, ar Koir
^-uX ^>uui'?yi|re langt Nord, at
Other selv reyfte til Btarmeland for at fange Rosmar eller Hvalros,
hvis Teender vare i stor Pris, og af hvis Skind bleve gtorte Skibs
Touge, at de Norffe fangede ofte Hval-Fiffe af 48. til 50. Alens
Lcengde, og at han selv havde selv siette fanget 60. i to Dage,, at
han var en af de rigeste Mand i Landet, og besad 600. Rensdyr,
2O Oxer, 20 Faar og 20 Svin, og nogen Ager, som han dyrkede
med Hefte, at hans Landsmands storste Indkonnne beftode i den
Skat, som Finnerne gave dem af Dyre-Huder, Fugle-Ficer, Hvalfiff Ben, og Skibs-Touger af Hval Fiff-og Scelhunde-Skind, at
en rig Fin gemenligcngav 15. Maar-Skind, 5 Rensdyrs, 1 Biorne
Hud, ivMaader, Ambra, Kioeder, en Ktortelaf Biorne-og OdderSkind, og 2.Sk'b6-Touge, et af Hval og 1. af Salhunde-Skind,
og hvert 60. Alen langt; at det mest beboede af Norge laae Sonder
paa, men at alt det som duede enten til Foe-Drtft eller Korn-Soed
laae ved Soen; hvorimod det inderste af Landet var fuldt af Bierge og Klipper, og ey beboet uden af nogle Finner; atQvcenerners.
vede paa de Norffe, og de Norffe iglen paa dem, og at han selv boede paa Helgoland, hvilket Land var det loengst beboede mod Norden,
thi siden traf man ingen uden nogle Finner. Af denne Efterretning
loere vi adskilligt; men vi bor dog ey i alle Ting tage den for fulde;
thi Other synes bcrdre at have voeret kiendt til Vands end til Lands,
thi etters havde han veley beffrevet det inderste af Norge at have
verret saa aldeles ubeboet, hvor jeg dog tilforn haver viist, at mange Boygder vare beboede, og som Historien af Harald Harfagers
Erobring af Norge, der skede i fcettesæcuio, end mere viser.

Jndenlandffe Skribenter berette ey noget om de Danffes
Handel i dette Sæculo, og hvad de Svenffe angaaer, davil jeg ey
videre mcelde om dem, saasom jeg ikkun hidindtil haver anfert dein
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58 Forsog til en Afhandling om deDanffes ogNorffes
for den store Manges fom findes i den celdre Tids Historie/ og for
faaledes nogenlunde at bode derpaa; Thi nnar Handelen t de barbariste Tider haver vceret af en vis Beskaffenhed i Nabo-Riget, saa
«Mivuian dernfnoae>ilunde sikker stutte sig til, hvordan den haver
vceret hoseS. Norgeiraa^ wifu« ufuh ruvage, om hvilket Rigev
Handel og dertil horende gives folgende Efterretninger i Heimkringia
p. 69. Ragnhild Halfdan den sortes Dronning havde en Urtegaard,
hvilket visir, at de Meste da ey alene lagde sig efter Ager og Eng,
men endog efter KiokemUrter, men hvilke, finder jeg intet Tegn til
ide gamle Historier; dog formodentlig have Rceper eller Roer da
vceret i fuld Brug, maasteeog Gron-Kaal. p. 71. Halfdan den sor
te stiftede Love, og strcrbte derhos af al Magt efter, at de maatte
blive holdte, men hvilke de havevåret, og enten striftlige eller
mundtlige, derom mcrlder Skribenten her intet; dog troer jeg sna
rest at de have varet striftlige, faasom Rune- Bogstaver da vare
t finld Brug her iNorden, mmhvvromAiting er, faa er intet mere
vu omstunder tilovers af hans Love, fom kaldes Eidsifva Tings - Lov
efter p. 1Z7. c. il i Hagen Adelstens Historie, p. 77. Harald
Hårfager, Halfdan den sortes Son, giorde faadan Anordning, at
Kongen stulde alene have alt Odels Gods, og at alle fom boede
derpaa, stulde give har aarlig Landstyld.
Heraf lcrre vi, hvor
gammel Odels-Retten er t Norge, fom maastee haver varet
der t Brug nasten fra det forste af, at Landet fik Jndvaanere,
og derncest at Harald afstaffede en taalelig Lovved at indfore en an«
den ntaaleltg og stadelig; hvorfor det ey er at undre paa , at saa
mange Norste flyede ud af Landet for at undgaae saadanr Tyrannle.
p.78. han bestikkede og Jarler i hvert Fylke, og gav dem saa stor
Indkomst, at de havde mere end de smaa Konger, som tilforn havde
regieret der, endsttsnt de kun node kredte Delen af Landstylven.
Denne Skatternes haarve og hastige Tilvcxr var ey heller en liden
Aarsagtik, at faa mange Folk, som vi siden stal faae at hore, for
kode Landet.
Norges Indtagelse ved Kong Harald var alsaa ey
strax tit nogen Fordel for Landet, fom derover blev meget blottet
fra Indvaanere, eudstieM det siden i Tiden fandt sig vel derved.
Men
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Men mange Egne, som grandsede til Norge, og helst Aer, bleve ved
denne Leyltghed oproddete, og ferst bebyrde, hvilket viser, at vor
Norden tilforn ey haver havt saa mange Indvaancre fom endel uti
dige Elftere af Alderdommen foregive: Thi ellers havde Landet
lange siden blevet dem for trangt, og nodt dem til at opsoge nye
Boliger ; men at dog de fleste Beygder og Egne i Norge selv have
da havt Indvaanere, rndstisnt maastee ey saa mange font siden,
det sees overalt af Historien om Indtagelsen af Norge ved Kong
Harald: Thi i hver Beygd traf han en liden Konge for sig. p. 79.
tales om Kalk, som blev brugt til at hafte Stenene i en Hoy til
sammen ; Denne Kalk maa enten ved Handel vare bragt ind i Lan
det, eller og de Norste bave da selv brandt Kalk, Limi, af dertil
stikkede Stene: Dog finker jeg ey, at det endda haver varet i Brug at
opfere nogen Bygning afSten og var Tegl og saaubekiendt, og Skov
ifaa stor Overflsdighed,at det var lettere at bygge afTrceendafgraa
Sten. p. 80. Kong Harald lod bygge Ladrr eller Lade, hvor han
siden havde sit fornemste Gade, men som ikkun var en Gaard, og ey
nogen Stad; Han lod og bygge et stort Skib kaldet Dragen, fordi
Forstavnen var prydet med et Drage-Hoved, og Bag-Stavnen
stikket fem en DrageSvands, og vare saadane Skibe meget lan
ge, og finale p. 87. Panden Tid, fester min Regning omtrent
890, endstiont jeg maa tilstaae, at Torfæus regner gandste ander
ledes,) var Tons berg alerede en Kisbstad, og som det syn 6, dåden
eeneste, fslgclig den crldftet Norge; men hvor lange den tilforn ha
ver vceret Kiobstad, derom melder Skribenten Mtet, og er os alt«
faa ubekiendt. p. 94. tales i Hornklofes Vift om Valste Svcrrd,
hvorved her maastee forftaaes Franste, som de Norstc paa deres vittleftige SoeToge havde taget, og om Vefterlandste Vaabcn, hvor
ved vel kan forftaaes udenlandste, som fra England og Irland,
men maastee og indenlandste Vester fra Norge, hvilken sidste
Mening bliver faa meget mere rimelig , fom Harald siden i samme
Vise kaldes Oftmannernes Konge, fordi hans Fcederne Rige laae
Aster paa Norge i Vigen, p. 95. mange, som ey kunde finde sig i
den nye Regiertng, flyede da ud af Landet, og droge til Iemteland
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6o Forsog til en As'handling om de Dansses og Norsses
og Helsingeland, som da blcve mere bebygde end de hidindtil havde
vcrret; thi negle Norsse havde dog tilforn nedsat fig i dem. Far«
-erne og Island bleve da forst opfundne og bebygde. p. ioo. Eft
terat Kong Harald havde underlagt sig hele Landet, da indforte
han allevegne god Fred, og forbod strcrngeltgen alRovenogPlyndren indenlands, ved hvilken Leyltghed den store Helt Rolfblev
landflygtig, som siden tvang de Kransse ti! at overlade sig det ssionne
Land, fom efter Nordmandene blev kaldet Normandie, og hvor
han og hans Afkom gjorde sig navnkundige ved herlige Love og store
Seyervindmger. p. 1Z8. nogen Tid for Harald Harfagers flydde
mange Kolk af Tronhiems diftriét for den Oplandsse Kong Eilten
den Onde hans Tyrannic og Overvold; Ketttt Janrte var deres
Anforer, og drog han Osten over det store Kirld Kiolen, hvor han
reddede mange Pladser, og bebygde meget Land, som efter ham blev
kaldet Jamteland. Hans Sonne-S-n Thore Helling maatte og flys
af Jamteland for et Manddrab, hvorover hau drog over mange
-de Marker, og fatte sig ned et Stykke derfra, og blev Landet efter
ham kaldet Helsingeland, og strakte det sig lige ned til Soen, We
iter Botn, dog boede akerede de Svensse der langs ved Havet. Udi
Haralds Harfagers Tid flyede paa nye, fom tilforner sagt, mange
ud af Landet, og bleve da end flere Pladser oproddede Oster i Iamleland, fom i lang Tid var ligesom en Stat for sig, og stod hver«
ken under de Norsse etter Svensse Konger.
Helsingerne derimod
Dreve Handel med de Svensse og gave dem Skat, p.530. siges ud
trykkelig , at Orkenoerne bleve forst bebygde og ! det af de Norsse,
udi Harald Harfagers Tid , da der tilforn ikkun havde boet SoeRovere; dog synes af Mela, Plinio, Tacito, at dr! enge tilforn have
havt Indvaanere, ventelig Caledonier, men som maassee siden have
braget derfra, for de idelige Besogelser, som Soe-Rovermdergiorde.
Are Frode udi sine Schedis c. 2. p. 8. beretter, at en Nor
mand ved Navn Ingolf forsi feylede til Island, da Harald Hårfa
ger var 16. Aar gammel, men at han ey for nogle Aar efter nedsatte
sig paa Landet, hvoruei hand blev efterfulgt af saa mange Norsse, at
Harald
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Harald Hårfager, som herover frygtede for, at hans Land skuldr
blive blottet fra Indvaanere, anordnede, at enhver, fom herefter
vilde drage fra Norge til Island, ffulde give Kongen femøre, det
er fem Lod: Thi i gamle Dage havde alle Penge en vis Vcegt, og
og floges da bestandig af purt Solv, og purt Kobber, endstiont
Norge endda ey havde sine egne Penge, men ikkun betiente sig af
Udenlandffe, fem end ikke vare i Mcengde, saa at umyntet Solv
var ligesaa meget, og mere gicrngs end mynted.
Da de Norstr
satte sig ncd paa Island, var Landet ode, og ncesten overalt bevoxed med P le-Kcat. Landnama Saga, som Are og uden Tvivl har
ffrevet, beretter c. i. x.z. at enSvenst ved Navn Gardar, som
var boesiddende i Sielland, blev imod sinVillie dreven af Storm til
Island, og maatte opholde sig der Vinteren over. Han vidste ey,
at det var en De, og blev det efter ham kaldet Gardavsholm > saa og
Sneland, af en Rorff Sse-Rover Naddod, som for havde vceret
der. Siden seylede en navnkundig Soe - Rover ved Navn Fi&ke
ud fra Rogaland for at oplede Landet, og tog han tre Ravne med
sig tUVeyvisere,som ban lod udflyve,da han var kommet noget norden
for Ferroerne, hvoraf den ene og sogte lige til Landet, fom han ved den
Leylighcd fandt. Fioke blev der to Vintre, men Landet stod ham
ikke NN, thi kaldte han det Island, c. 2. Udi Harald Harfagers
fiette Regierings Aar drog Ingolf forste gang til Island, og udi hans
trettende fatte ban sig derned, hvilket var det 874- efter Christi
Fodsel. c. 4. og 6. fraden Tid af droge mange til Island og nedlode
sig der, faavel i dette som i nceftfolgende Sæculo, mest fra Norge,
men og fra Danmark, Sverig, Gothland, Skotland, Irland, Sy»
der-Øerne. Gemeenligen vare de saadane, som for en og anden Aar.
sag lnaatte romme deres Land, eller som og de Mcegtiges Overvokd,
fornemmelig Harald Harfagers i Norge, nodde dertil. I Land
nama b-strives dette vidtloftigt og omftrrndeligt; Enhvers Navn,
'Slcegk og Afkom opregnes, faa og paa hvad Sted i Island han
fatte signed, saa at man, uden at trcede Sandheden for ncer, kan
paaftaae, at inter Folk haver sine origines og Stamfoedre faa rig
tige/ og Historien af sit Lands Beboelse saa omstændelig, som de
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adle Jslomdcre.
Men da det ey horer tti mit Forsat at gaae
alt dette lgttnnem, saa vil jeg tui gaae videre t mit Forehavende:
Jeg haver tilforn af Sturleflbn anfort, at Farserne og bleve
bebygde ved Leyligbed af de mange Norste, som flyede ud af Landet for Harald Hårfager ; Dog synes der tilforn at have boet nogle
Folk, endskisut man ey til visse kan sige, hvor lange. Torfæus i
Commentatione Hiftorica de rebus geftis Færeyenfium c. 3. p. 6.
mener, at den forste, som haver boet paa Fcrroerne, har hedt Grim
Kamban, og anforer til Bevis Fiateyar Bygen.
Over alt haves
ey saa omstændelig Efterretning om Kcereernes Bebyggelse, som om
Islands. Dog er det vist, at Norste have forsi besat dem, endstiont der siden ere komne andre did fra Syderoerne og Irland, hvor
af dog de fleste have fra Forskningen og vceret af Norst Herkomst.
Torfaus i Hiftoria Norvegiæ Par. 2.1.1, c. I$.p.28« beretter omen
vis Thorolf, at han paa Kongens vegne reyfte med 90. Mand til
Finmarken, da hans Formcend ikkun pleyede at tage 30. med sig, og
at han klobte en Hob Varer sammen,holdt Markeder, inddrev Skat«
ter/ og fordc anseelig Handel. Han var en ftor Husholder, og
boldt stedse i sin Tieneste, foruden Treelle, hundrede Leye-Svende:
Nogle af hans Folk brugte han til at fange Sild, andre til at torre
Fist, og atter andre til at fange Scrl-Hunde og Fugle, eller og
sanke Mg sammen.
Han havde og et flort Koffarbie Skib, som
var malet over Vandet, og havde Seylaf adskillige Farver. Dette
lod han Aar 878. gaae til England med Fist, Maar-Skind og
Ote Huder, og bragte det hamderfor iglen Hvede, Honning, Vin
og Engelst Klcede ; c. ig. p. 34. Men denne kostbare Mand blev af
fine Fiender, som misundede ham hans Lykke, saaledes befort hos
Kongen, Harald Hårfager, at han lod med Magt borttage hans
Skib, hvorover han drogudaf Landet og lagde sig paa Fribytterte,
rovende i Osier Soen. Om Hosten da Kiobmcrndene i Mcrngde fet)lede fra Markedet i Skaane, fulgte Thorolf de Norste uformcerkt
efter lige til M/?^-Sund / hvor der laae et Skib for ham, tilhorende Kongen, og som og havde vceret i Skanor for at indkiobe
for Penge til Kongens Gaard Wymo, hvor Kongen ofte opholdte
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sig, Malt, Hvede, Vin, Honning og andre fornodne Ting. Dette
Skib angreb Thorolf og bemoegngede sig.
Siden borttog han
ftaV'kvcrrtngerne et andet Skib, som var ladet med Malt c. 20.
p. ^6. Men endelig bi-v hanAac 880. uformodentlig overfalden
af Kongen og dr«bt. c. 21. p. 37. Af denne Historie sees, at de
Norste have da tcrnkt paa det som man egentlig kan kalde Handel,
og at OverdaadoqLyst kil fremmedeVarer strap have indfundet sig,
hvilket er u-adstillelig fra Handel, i hvor meget en Del, der ere bcrdre Patrioter og Moraliser,- end Philofophi og Kiendere af Menne«
ffernesHierter, og deres paffioners Sammenhcrng, ville ncegte vet.
Men detmoerkeligsteer, at de Danstes Handel i Skaane haver da
alerede vcrret faa stor, at de kunde afhandige til andre fremmede
Varer, som Vine, og Hvede maastee da ogfaa var. Man kan ey
simte andet heraf, end at de maa have handlet paa England og Frankrige, med mindre man vil falde paa den Mening, at de paa deres
store Soe-Rover-Toge have taget disse Varer med Magt i bemelte
Lande, og siden solgt dem til de Norste.
Det tiende sæculum er end rigere paa Exempler om vore Forfadres Handel , end noget af de forrige , og agter jeg med det at
stutte denne Afhandling, faaftm Danmark ved detS Ende varncrsten
gandste christned, og Norge til dels, i det mindste ey nbekrendt udi
dmne Religion, som vcd at afstaffe det gamle Sse-Rsverie, og
indfore et mere stille Levnet, giorde faadan Forandring i al Levemaaden her i Norden , at man fra det ellevte r^culi Begyndelse af
kan regne en nye Tids- Regnings Handelen, fom derfor og udfordrer
m sårdeles AfhandlinK
Udi HanVelsHistorten af det tiende Sæcul'o vil jeg folge den
samme Orden, som t de forrige Sæculis, og forst betragte hvad
udenlandste Skribenter berette hid henhorende. I Lambardi (En«
gelste Love p. 41. sindes en ny Forening som den i forrrge Sæculo
ommoeldke danste Konge Gudrun, der havde sat sig ned 1Oftam
geln, indgik med den Engelste Konge Edvards en Son og Efterfol«
ger af Alfred.- udi denne Forening navnes c. 3» den Mont Dre,
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fom da brugelig iblant de Danffe, doq atforstaaedem, som dadoeDe i Engelland c. 6. befales, at Le Danske ffulde give Almisse af
hver Ploug. c. 9. at hver den som arbeydede om Son »Dagen eller
paa andre hellige Dage ffutte straffes; En Anordning
t Hen
seende til altfor mange HelligtzDage ey var sonderlig fordelagtig for
Handels og Vandels Fremgang, allerhelst de Christne beginge da
overalt mange og unyttige Fester. I den Fred, som den Engelske Kong
Echelred indgik med 2ln!afs Krigshår, hvorved forstå aes den
Norske Konge, Olaf Tryggvastm, som endda ey var kommen
paa sine Feedres Throne, loves c. 2. p.91. Kiobmcends Skibe al
Sikkerhed og Tryghed. Udi Irland spillede de Norffe saavel i dette,
som i forrige Sæcuio Mestere, og vare der bekiendte under Navn
af Oftmanner. Sylvefter Gyraldus i Tøpographia Hiberniae 1. 3« c.
43. i Cambdeni Anglicis p. 749. vidner, at de ferst komme der unDer Skin af Kiobmandffab, og bleve meget vel imodtagne af Jrteenderne, som gladede sig over, at et handlende Folk vilde nedsette
sig hos dem, da de selv ey vare oplagte til Handel, etter skikkede at
fare til Sees.
De ansaae og derfor med al Taalmodtghed, at
Oftmannerne bygde trendeStoeder Dublin, Waterford, og Limerik, og omgave dem med Mure og Graver. Men efterat Osman
nerne havde stråledes bcfoestct sig, vendte de den lodne Side ud, og
tilfoyede Irloenderne ftor Skade:
Saavidt Gyraldus-, hvorved
dog maa mcerkes, at hans Ord ey maa tages i den ffarpeste Me
ning, naar han skriver, at Oftmannerne forst bygde Dublin, da
dog Ptolemæus lcenge tilforn taler om den under det Navn Ebianum, hvorfor de maa forklares paa denne Maade, at de Norffe
kUN have forbcedret og UdVidLt Lett.
Wilhelm af Malmesbury 1.2;
de Geftis Regum Anglorum c. 6. p. $L i Scriptoribus rerum
Anglicarum poft Bedam bercthr, at den Norffe Kong Harald,
hvorved han forstaaer Harald Hårfager, sendte til den Engelffe
Konge Adelsten et Skib i Forcering, hvis Snabler vare forgyldte.
Segl afSilke, og rundtomkring inden i besat med forgyldte Sktol
de« Adamus Bremenfis vidner t sin Kirke-Historie 1. I. c. 50, at
da Den Bremiffe Erkebisp Unni kom WlBirca, ven samme som sigtuna,
Hoved-
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Hoved-Staden t Sverig, drcves der cn ftor Handel af Danffe,
Normannerne/ det er Norsse, Slaver, og Somber, Indvaanerne af Preussen, saa og aodre Scythtsse Folk, hvorved maaffe Rus
serne forstaaeS, hvilke alle fore did til Skibs. Unni dode tBirca
Aar 936.
Da Adaldagus havde voeret Eekebisp t Bremen 112.
Aar, det er Aar 948, blev et nyt Bispedom stift-ed i Aarhus 1.2.
c. 50. p. i6, hvoraf kan sees denne Stads 2Elde. At den navnkun
dige bad Julin etter Jomsborg er udi dette sæculo bleven anlagt
af de Danlke under Harald Blaarands Regiertng/ er en bekiendt
Sag, og skal bedre frem af mig ved Vidnesbyrd bevises. Hvor
ftor den haver vcerek, kan sees af folgende Adami Ord 1.2. c. 66.
p. 19. "Ved Oderftrommens Udlob ligger den adle Stad Ju!m,„
som er en navnkundig Havn for de omkring liggende Barbarer ,og„
Grcrker. Om hvilken Byes Roes jeg her vil indfore noget/ saasom„
der tales store og neppe trolige Ting om den. Den er sandelig af„
alle Stocher i Europa den sterfte, og beboes af Slaver, tillige-„
med andre Grcrsse og barbarisse Folk. Saxer have og faaet Fri-»,
hed at boe der, dog maa de ep offentlige« ove den chrtstne GudS„
Tienefte; Thi alle Indvaanerne ere Hedninger, men for detov->,
rige, saa gioeftfrie, og af saa gode Seeder, at intet Folk kan vcere,,
mere omgiengeligt og anftoendigt i Opforsel. Der drives Handel»
med alle nordlsse Folk, hvorved Byen beriger sig, og besidder alt „
hvad som er rart og kostbart.,, Udi denne Adami Bessrivelse maa
vel mcerkes, at han siger/ at de omliggende Grcrker boede der,
hvilket xnten er en Feyl af ham, som de Tiders ukyndighed t Geo
graphien ep gior gandsse utrolig, allerhelst det synes, at han ha
ver meent, at Kstersoen hang sammen med Palus Mæotis, eller
hand ved Grcrker har forstaaet Russer, hvilket var meget almin
deligt i Norden i det ellevte Sæculo, da Adamus skrev, saa at naar
man finder paa de gamle Rune -Stene, at en Haver faret til Groekerland, saa bor derved gemenltgen forstaaes Ausland, hvilket vore
Forfadre kaldte stråledes, fordi den christeltge Tro blev der indfort
imod Slutningen af det tiende Sæculo af Gråkerne, fra hvilken
Tid af der stedse var stor Samfund imellem begge disse Folk. Og
I
at

1

66 Forsog til en Afhandling om de Danskes oz Norskes
vore Forfcedre droge faa meget til Rusland , det kom deraf, at de
Russiffe Konger og Fornemste Slcegter vare af Varegid? Blod,
det er at sige Svenst, Norst og Danst; hvorfor man og finder,
at ve Huse have joevntigen besvogret sig sannnen, og flygtige nor
diske Prindstr sogt bkr«a Sikkerhedt Rusland:

Dette er alt hvad jeg har kunnet tilveyebringe til Handelens
Historie i dette Sæculo af udenlandste Skribenter; De indenland
ske bringe os derimod en rigere Host. I Danmark regiereke i det
tiende Sæculo Gorm deu Gamle, Harald Blaatand og Svend Tvesttceg, hvis Dod dog indfalder forst 1014. i nceste sæculo. Til
Handel- Historiens Oplysning under Gorms Rcgtering finder jeg
folgende optegnet: Saxo 1. 9. p. 179. vidner, at hau stark for
fulgte de Ehristne og odelagde deres Kirke i Slesvig/ hvormed
og Fremmede Skribenter komme overeens. SaadanForfolgelse ha
ver ikkun lidet tient tttat forbcrdre Handeleu. Udi Heimskringia p..
75. og 76. vidnes, at han afstaffede alle smaa Kongeri Danmark,
og bragte hele Riget underret Hoved; Af hvilkrn Forandring dog
Lander formedelst ovemmldteFmfolgelfe cy synes at have nydt me
gen Fordel i hans Tid.
Sveno Aggønis c, 3. p. 58; beretter at
GormomsDronning Thyra, med det Tilnavn Danebod, lod forst
bygge den navnkundige Vold Danevirke, hvorudi han dog mcerkeligen vildfarer, da jeg tilforn af jcrvngamle Frankiste Skrrb nter haver vilst, at Koug Godefrrd alerede haver bygt den vel hun
drede Aar tilforn.
Dvg kau der vel vcrre, at Dronning Thyra
haver reparerer, og maastee forbcedret den, alleryelft Saxo 1.1 o.
p. 182; fortceller det samme om hende,, ffiont han hensorer Byg
ningen at vcrre gaaet for sig under hendes Sons Haralds Rege
ring efter Keyser Otho den Stores Tog mod Danmark., loreus t
Trifolio Hißorico p;, 4.. beretter, at der i Gorms Tid vare tre
Aar efter hinandeu stor Misvckxtog Dod, og ar Handelen gik fta
Landet, fom dog? meget blev forekommet ved det Oplag af KomVare, foln Kongen havde giort t de gvde Aar: p: 6. tales øm LEbler, jom voxede i Jylland, nren ey orn de vare vilde, ell.r opklcrkkede
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kede i Hauger. Er der sidste rigtigt, datan man ftadenne Konges
Tid af regne vore Frugthaugers Begyndelse, ligesomjeg tilforn ha
ver anfort Utte-Haugerms.
Deter bekiendt, -at Oorms Sen og Efterfolger Harald
Blaatand antog den chrifteltge Tro, hvilket tilveyebragte en stor
Forandring hos os ; thi fra Hen Lid af blev Fribytterie efterhaan•
den aflagt, og fredelige Konsterniere goengse. Der er eller-s Tvist
om, naar Harald blev Christen. Zeg formener , at det er skeet ved
keylighed af Keyser Otho den Andens Tog til Danmark Aar 976..
men at ankore hvilke Aarsager jeg hertil Haver, -er ey her det rette
Sted. Saxo ;p. 186. beretter7 at denne Konge blev begravm i en
Kirke, som han selv bavd? bygt i Rofftld, hvormed og Adamus
Bremenfis c. 70. p. 21. kommer ovexeens, leggendettl, «( Harald
kaldte denne Kirke ester den heilige Trefoldighed. Og -er dette den
forste Kirke , som man med nogen Vished finder atvcrrebygtiSietand. Fra denne Tid af bliver og stedse ralet om Roffild, ag at
Kongerne som oftest opholdte sig Ler; hvorimod Lethra gandffe
kommer i Forglernmelse, hvilket Sted ventelig de folgende Danske
Konger soin Christne bare Afskye tilfor al den Afguds Tieneste, som
her var skeet.
Paa samme Sted fortoeller Adamus, at Harald
gav Love til de Tydske som boede paa hin Side Elven, -og til Fri
serne, hvilke de endda rettede -sig .efter i hans Tid, omtrent hunbrede Aar efter.
Er delte rigtigt, da kan man heraf slutte , at
Harald, som gav Love til Fremmede, saa meget mindre har for
somt at give dem til sine egne Undersaatter, endfftont ingen af dem
ere komne til os, ligefaalidct som hans Frisiske Love, thi de, fom ftaae
t Lindenbrogs Samling/ ere celdre og hedenffe. Hvor stor deDam
ffes Magt haver varet under Denne Konge, og fornemmelig hvor
mange Soe-Folk og Skibe de have havt, -kan best sees af det som
fortcrlles i Heimskringla T. I. p. 207. at Harald drog til Norge
forat undertvinge det med en Flode .af 600. Skibe. Regner jeg nu,
at der kun haver vcrret 50. Mand -paahvert Skib, saa kommer der
bog et Antal af 30000 Moend ud. At de Tider endda ey havs varet
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meget gunstige fot K-obmandssab, kan sees c. 35. p. 241. hvor der
fortalles, at de Dansse toge alt Godset fra et Zslandss Skib, fom
havde tilsat paa deres Küster, under Navn af Strand-Vrag. Dog
hvorfor vil jeg faa meget anklage de Tider for dette, da denne onde
Skik vedvarede til dels her i Norden indtil Reformationen, og der
endnu ere Lande og Stader i Europa, hvor den ey er aldeles aflagt?
Forfatteren til Knytlinga Saga vidner p. 2. at Harald bygde Iymsborg t Venden, og gav dens IndvaanereLove, hvilket dog andre
tilssrive Palnaroke, som vel og i sig selver rigtigere, endssiont den
ne SagL8 Fortalltng dog derfor gierne kan ftaae ved Magt, saasom.
Palnaroke var en Undersaat af Harald, og gav diste Love ud med
hans Tilladelse. Med denne Beretning kommer og Fagrlkinna overeens hos Torfontm i Trifolio Hiftorico p. 63. I Olaph Tryggvasons
Saga Par. 1. c. 132. bessrives Jomsborg saüledes: Havnen var
faa stor, at der kunde ligge 300. lange Skibe, og var der en Sten«
Bue for den med Iern-Dor i, og tt Kastel oven over, hvorpaa
ftode Blider, og saaledes kunde alle Skibene indelukkes og bevares,
og var Havnen inde i Byen. Torfæus i HiftoriaNorvagiæ Par. 2.
1. 3. c. 4. beretter, at den navnkundige norske Soe-Rover Ergill
Skallagcim med fit Scrlssab plyndrede og opbrcendte Lund i
Skaane, endssiontJndvaanerne forsvarede fig tapperligen, og Byen
var omgiven med en TrE-Mur. Thomas Bartholin i Ant. Danic. 1. 2.
c. I. p. 222. anforer af Flateyarbog, at der i Haleyre i Daninark
holdtes et stort Marked, hvorhen kom mange Folk af gcmdsse Nor«
den. Om dette Marked taler og Torfæ-us t Hiftoria de Reb. gaftis
Færeyenfium c. 4, p. 14. lned det Tillag-, atdid komme ogsaa Folk
fra Foeroe for at ktodflaae, at der iblant andre Ting vare Guld-Arrnbaand tik fals, og at der handledes med Penge, endssiont ventelig
ry alene, da Ombytten nied Vare ve! endda var mest brugelig.

Udi Svend Tvessiegs Tid paastaaer Saxo p. 186. at det
forst blev indfort, at Skovene, (Salms ae nemora) i Jylland, Siel'
land og Skanne, som lfidtndtil havde tilhort Kongen, bleve nu Minu
ens i de tvende sidste Lande, eg farlige Slagters i det forste, hvor
med
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med og Sveno Aggonis c. 4. p. 73. kommer overems. p. 187. at
Fruentimmer stulde herefter arve, da de tilforn havde vceret udelukke fra al Arv, 019.189» at Tvekamp, som hidindtil havde vceret
brugelig t Retter-Gang, blev afffaffed, og Jern-Byrd derimod ind
fort, en Bisp indsat i Roesstld, Kirker og Klostere bygde. Torfaus
Hiftor. Norv. Par. 2.1.8. in mantifia c. 2. p. 361. NKvner af Nials
Saga He/finborg, hvoraf sees denne Stads LEldk.
Dette er alt hvad jeg har kunnet tilveyebringe om de Danffes
Handel og didhen horende udi dette Sæculo; De Norffes stal der
imod give os en rigere Materie. Udi Harald Harfagers Tid, som
enddaregterede indtil omtrent Aar 930. finder jeg folgende antegnet:
i Heimskringia p. 114. c. 37. tales om Skuder, som da brugelige
Skibe; og 9.115. c. 38. at Br-rn en afKong Haralds Sonner boede
i Tönsberg, hvorhen sogte mange fremmede Skibe, saavel fra
Norge selv, som fra Danmark og Saxen, og havde Biörn selv ogsaa
Skibe, som seylede til andre Lande, og erhvervede ham nodvendige og
kostelige Tmg hvorfor hans Brodre, hvilke vare af et gandsse andet
Sind , kaldte ham Bi^rn W^bmand. UM Thorgrim Prudes Saga
c. 3, p. 17, som findes t Biörn Marcus-Sonars Samling af Sagar in
4to, berettes om cn ZEble-Gaard, fom var fuld af ffienne SEbleTroeer. Torfam Hiftoria Norv. 1.1, c. 39.9,68. fortæller at Kong
Harald sendte fin fortrolige Hank Habrok med et Skib tik Rusland for
at kiobe sig Varer. Hauk kom just da Marked paastod, hvortil en stor
Man che Folk fra adskillige Lande havde indfundet fig, og kiobte han
da iblam andre Dng for Penge en kostelig Troye belagt med Guld,
hvis lige indtil den Tid ey havde vceret sett i Norge; Aaret efter sendte
Kongen Hauk med to Skibe til Biarmeland tot: at kiebe Skind-Vare.

Efter Harald Hårfager blev hansSon Erik, med det tilnavn
BlodAe Konge over hele Norge. Men hans Negtering varede ikkun
kort, hvorfor jeg og ey heller under den finder noget, som tiener til mit
Forehavende. Hagen Adelstens Fostre, en Broder af ham, korn
derpaa til Riget, og var en af de nyttigste Konger, som Norge nogenZ 3
sinde

yo Forsog til en Achandling om de Danffes ogNorffes
finde haver havt. Udi Heimskringla finder jeg om ham felgende op
tegnet p. 127: Ved sin Ankomst til Regiermgm gavHan al Almuen
deres Odels-Rettighed rgien 7 som band Fader havde med Vold fra
taget dem , og fra den TW af haver Odelen stedse ftaaet ved Magt i
Norge. Denne Gie ruin g var i en dobbelt Henseende pc littst; thi
derved vandt Kongen sine Under saatters Hierter, Hvilket var ham
hoyltgen fornodenti hans Regierings Begyndelse, og derved hin
drede han ogsaa,
faa mange Folk ey siden gik ud af Landet, fom
tilforn, forut nedstette fig pna Island, Ferree og andre Steder, hvil
ket tiksibft, saaftemtdet havde varet laenge ved, vilde have giort Landet
ode. p. 137. c. ii. udi denne Konges Tid var bestandig Fred indbyr
des i Landet, faa at Kiobmoendene kunde reyse sikkert overalt hvor
de vilde, hvorfor man mest maatto takke de stionne Love, fom han
bestikkede nemlig Gule-Things ogFroste-ThingsLove; p. 139. c/14.
med Iamterne stiftede han og Kiobmandstab og Handel, faa og
med de Helsinger, strå vare af Norst Herkomst, hvilke tilhobe hav
de hidindtil ligesom boet adsttlte for sig selv, og formanede han dem
herved til godvtlligen at underkaste sig den Norstes Krones Lydighed,
hvilket de ey heller havde Aarfag at angre; thi Kong Hagen indfol de
strax gode Love og Skikke iblant dem. Hvor stor forikiael er ey tinetlem de Indtagelser, fom stee ved Godhed, Visdom, Handel og Van
del, og dem som stee ved Svoerdet og Blods Udgydelse! og hvor
meget storre er cy denne Konge end den storsteSeycrherre! Lad voere arden sidste gier mere Bulder i Verden og Opsigtt Historien, hvil
ket rnaa tilstrtves Mennesternes vrange Domme, og Skribenter
nes Hyklerte. Denne gode Konge, som selv havde antaget den christne
Tro i England, sogte og at indfore den i sit Rige, men forgteves,
saasom han aldrig vilde betiene sig afandre end lemfcrldtge Midler,
og detey er saa let en Sag at overtale Folk til at forlade de Menin
ger, som de have diet ind med Moders Mcelk. Udi Heimskringla
gives udforlig Efterretning om alle disse Kong Hagens forgiaves
Bemeyelser. Hvad stmmkst standsede dette begyndte Voer kvar, at
Almuen syntes, at de ey fik Tid til at arbeydenok, dersom de hver
syvende Dag stulde holde sig fra alt Arbeyde, og Troettene klagede,
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at de ikke kunde arbeyde, dersom de hver syvende Dag stulde
Nu omstunder klages LChrtstenhedeney over, at der ere for faa Arbeyds-Dage, da den gemene Mand heller ouster at formindske c ud
formere dem. p. 149. c. 21. ben Skik at dele Landet ind t SkibsReder, som siden vedvarede i nogle hundrede Aar, maatte man og
takke denne Konge for.
Han fastsatte hvor mange, og hvor store
Skibe hvert Fylke skulde udruste. Desuden anordnede han og, at
paa hope Fields langs Soe-Kanten skulde, naar nogen firndtlig Flo
ve saaes, antceudes Ild af Ved, kaldet Vitek, hvorved hele Landet
r en Haft kunde blive underrettet om Fjendens Ankomst. Begge disse
Anstalter vare herlige til Landets Forsvar, og kan man fra denne
Tid af regne den Norste SoeMagts ordentlige Forfatning. Den
foromtalte Gule Things Lov er endnu til, og sees deraf best, hvordan
Tilstanden var i Norgei Kong Hagens Tid. Jeg vil her ikkun anfore af den hvad fom paa nogen Maade hensigter til Handelen.
"Ingen maatke tage sig selv ttl Rette, men dersom nogen havde,,
Krav paa en anden, da stMde han stevne ham, og fore Vidner.,,
Kom han ey efter han tre gange var stevnet, da stalde han stavnes,,
tilThings for Ran og Lovens Overtrædelse, og stulde handa dorn-,,'
mes fredlos for Sagsogeren, indtik han rettede for sig. Men Hvo,,
fom tog sig selv Ret, stulde tgien give det tagne, bode kil Kongen, „
og siden soge sit efter boven. „ Kiobe-Balken c. 1. Z det andet Ca
pite! handles om Gield, oz maa man Ver forundre sig over de forsigttge Regler , som der gives, for bande ar hindre, at ingen stulde
tabe siturlaante, og cyheller det kraves af nogen, som han ey havde
faaet til laans.
I det treble Capiket handles videre om laant og
og levet Gods. Overalt tales ey meget om striftlige Beviser, men
mest om Vidner, saaat alle gjorte Contraceer maatte bevises med
V:dner. Dog var Skrift da i Brug, endstlontey saa almindelig
fom nn,' oz havde vm-er gandste vist fra der 6 Sæcuio ;• thi meget
celdre troer jeg ey at Runerne have voerer der i Norden, hvilke ere vore
celdfte Bogstaver, og de eneste tndtil Christendomen I det fierde
Cavite! dandles om, hvorledes det stalle gaae ti!, naar Vidner fat
tedest Gi«!ds'Sazer. Dvde Skylderen, da stulde hans Arvtag
svcerge,

73 Fsrssg til en Afhandling om deDansscs og Norskes
svoerge, at Gieldenvar ham ey bekiendt c. 5. Var Gielden tyve Aar
gammel, da, maatte Skyldneren voerge sig med sin Eed c. 6. I
det syvende Capitel forbydes al Svig i Sal/ som at ftklgedetman
ey eyer, ak scrlge een Ting til tvende Personer, atstrlge Sand eller
Skarn for Mel eller Smor; Hvilken som gtorde det sidste, skulde
derfor bode tre Mark. Det ottende Capitel foreskriver, hvorledes
det stal forholdes med at leye Koer ud. Det 9de med at leye Guld
og Solv og alt Gods hvad Navn det end haver, og at Leyen eller
Renten deraf, ligesom man er foreenet om, skal betales, ja endog
Rente af den Rente, dersom Foreningen er saaledes; men hvis in
gen Forening var derom, da betales ey Rmte af Renten. I det
tiende Capitel handles om at scrtte Creature ud paa Foder hos
andre, det 11. ey at scelge Fce, som haver nogen hemmelig Lyde, 12.
at Scrlgeren bor staae til Ansvar for det fom en anden kloder ubeseet,
13. om Gtoevnemal, 14. om det samme, hvo der iblant andet handles om hvorledes de skulde soges, der vare reyfte til Grcekerland,
hvilken Post maa voere sat til fideu Kong Hagens Tid: Thi davar
det endnu ey blevet nogen almindelig Skck her i Norden at reyse til
Grcekerland selv, og Rusland kaldtes ey heller paa de Tider af vore
Forfadre Grcekerland. Overalt maa man tilstaae, at dette kan
endog give Formodning, at det hele 14. Capitel ey er af Kong Ha
gen, og det saa meget mere, som denne hans Lov stod ved Magt
indtil Aar 1274. under Kong Magni Lagebcrters Negiertng, og
imidlertid blev paa mange Maader foreget, frataget og forboedret
af de i den Tid regierende Konger, hvis Forandringer og Forordninger vel undertiden bemoerkes i denne Lov, men ey altid, som dette
Sted giver en tydelig Prove paa; hvorfor jeg ey just vil staae inde for,
at atle be Anordninger/som jeg her anferer, ere af Kong Hagen, og
ry; af senere Tider, men vel, at jeg ey skal henfere nogen til ham,
jom enten tydelig i Loven siges atvcrre given af nogen senere Konge,
eller fom og Omstcendtghederne bringe mtg til at flutte det om. Men
at komme til mit Forehavende iglen, da handles i det 15.Capitel
om dem, derscrlgeuhiemmelt, ti6.omLaan, og 17. omPant. Af
LEgteskabs-Balken c. 2. og 3, sees hvorledes, og hvorvidt MgteFolk
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Folk maatte made over hinandens Gods, c. 4. at det endda var
brugeligt paa en visMaadeat ttlkiobe sigKoner, en Skiksaagam
mel, at ^cirug alerede tilskriver alle Tydffe den, og c. 6. atFruenttmret, forstaae endda kun dem som vare gifte , ey kunde salge
det som var af ftor Vardie.
Z Leysings Lov c. 1. handles om
Tralle, og sees deraf at de solgtes ligesom andetGods, atBornene
ttlherde og fulgte Modrene, naar baade Fader og Moder vare
Tralle, at Trallene kunde forhverve noget for sig felv, c. 2. om
at tage sig Arvinger, c. 3. og 4. om Vidner, c. 5,6. og 7. om at
frigive Tralle, c. 8.9*10.11.12.0g 13. videre om Tralle, c. 14.
om leycde Arbeids-Folk, og c. 15. om at gieldbundne Mand og
Ovinder bleve Tralle, dersom de ey kunde betale; tog saa, at de
ty kunde salges ligesom andre Tralle.
Lands * Leye Balken c. i,
om Iord-Leye, c. 2.3. og 4. om Leylandigens Forhold, t hvilket
sidste Eapitel tales om ^.nZelica-Hanger, Vinter-Rug, Hege
eller Falker til Jagt, og at brande sort Salt og Tiåre. De esterfelgende Cap'tier handle fremdeles om Gaarder ogderesBrug, uden
just at indeholde noget, som vedkommer mitOyemarke, undtagen
at c. 13. maldes, at Satere til Fields stal blive ligesom dehave va
ret fra gammel Tid af, og at ingen maa forbydes der -at holde
sit Qvag, hvilket viser at Bsygderne og Dalene maa have varet
naften ligesaa bebygde som nu, siden Folk for at fode deres Cre
ature fegte saa befvarlige og langt afliggende Steder, som Satere
ere, og hvilke ey kan tiene til andet end til Grasntng for Fae, i hvil
ken Henseende de ere umistelige for dem, fom beboe Dalene, hvilke
neppe kunde blive bestandige, men maatte sogeandtt Plat fer, dersom de ey havde disse Scetere, saasom Folkene i Dalene ere man
ge, og Dalene trange, saa de fleste ey ere i Stand tsi ae give ret meget Korn af sig ; hvorfor Almuen af mere end Halvdelen i Norae
maa nare sig af deres Creature, og langt snere end Halvdelen af
den anden Part tgien af Fifferte, og af det de kan forttene ved de
res Skove og Bergvarker, og derved blive t Stand til at kiobe sig
det manglende Korn i Ktobstcederne.
Sceterne maa derfor ansees
Lom en af de stsrste Velsignelser Gud haver givet dette Land, og
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uden hvilke, ferstaae, naar de altid bruges ligesom de stedse fra
Arilds Tid af have voeret, kandet ey noer kunde voere faa beboet,
fom det nn er. c, 14. tales Laxe-Fisterte, c.iF. om Skicrl-Stene imel
lem Folkes Eyendcle, c. 19, om almindelige Lande-Veye, som skulde
vare saa brede, som et Spyd var langt, samt og om Broer, og c. 20.
om Soel-Hunde-Fangst. Z Arve-Balken c. 1. lyder den nittende
Arttknl saaledes^ "Doer nogen paa Kiobmandsstab midt-Havs
"herfra, hvorsomheldst han stavner fra Norge, da eyerKongen
"halve Delen af hans Gods, om-etbelobersig til mere end tre Mark;
«End om han doer forend han kommer midt Havs, da eyer Styrmanden alt, om ingen Arving kommer inden tre Vintre; End
"om den, fom haver lagt fattig med ham, er inden Bord, dabor
"han bebolde Godset, og ikke Styrmanden; Nu ligge de fortove
ne ved Landet, og doer han udi Talt, da eyer Landdrotten alt det,
"som ikke er i Laste-Rummet paa Sk-bet.„ Denne Lov var hver
ken billig eller politiff, og ttenede snarere til at qvale, end befor-re Skibs Handel.
I den Balk kaldet Ting-Bud forordnes c.
15. at alt det, som skibbrudne Mand kunde med Vidner bevise at
vare deres, det skulde de beholde, men at akt andet Vrag derimod
Myrde Kongen.
Det i6.Capitel lyder saaledes: "Laver man
"Kiobmands Skib til hiemme i Herredet, og befragte Mand ham,
"da skal han saaledes bortfragte Rummet, ar de faae alle deres
" Gods med, sorn have befragtet ham. Men bliver Skib for me"get ladt, da stal han fore sine egne Vare fra Borde, og hine ha"ve deres Vare i Skibet, eftersom de have fragtet. End om Ski"bet synes cndnn for meget ladt, da stutte de udlosse deres Gods af
"Skibet, fom sidst fragtede, men de stulte have af Styrmanden
"ser Ore for Foreningens Ophccvelfe. I Hval-Retten handles
c. i. om hvorledes det skulde forholdes med Hvalfist- Fangsten, og
tales der og ved Leylighed om Silde - Fisterte c. 2. tales om Hvalens
Spcek fom en god Vare, hvoraf man maa flutte, at de have broendt
Tran af den, endstiont det ey siges tydelig. I Manhelge-Balken
siges c. 68. at 32. Koer beregnes til ioMark, eg c. 73. at en Koer
halv tredie Are, hvoraf erklärt, at hver Mark bestod af 8. Ore, faa
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og, at endffiont der javnlig t de gamle Love beregnes efter Penge'/
faa ffeede dog Betastungen sielden i Penge, men mest med Vare,
hvilket faa meget lettere kunde ffee, som det var fastfat, hvor meget
Vare ffulde gtelde i Penge; Og allermest har det varet brugeligt
at tage Vare t Betaling i Kong Hagens Tid, og en god Stund efter, saasom der endda ey blev flaget Mont i Landet selv, og ingen
andre Penge havdes end fremlnede, der enten varej forhvervede
ved Handel, eller og, og det fornemmelig, ved Frtbytterte. Alle de
Penge fem derfor udgives for Nordiffe, og ere aldre af Danffe end
2\mi5 den Stores Tid, (endffiont jeg maa ttlstaae at endnu in
gen af hans danffe Penge ere mig forekomne, men vel mange af
bansEngelffeyaf Svenske, end OlufSkautkonmng, ogafNorffe end Oluf Lyrre, (endffiont jeg tvivler paa, at hidindtil ere
fundne aldre end af Kong Sverre, hvilket dog ey giordet urime
ligt, at jo Oluf Kyrre kan have flaget Penge, siden han i saa man
ge andre Maader indforte fremmede Skikke, og lagde sig efter at
forbadre sit Rige, i hvor vel jeg ey kan nagte, at man ikke i Histo
rien finder noget Bevis for at han haver ladet monte;) alle de
aldre Penge, siger jeg , ere enten falffe og flagne i de nyere Tider,
eller og, endffiont fundne i Jorden her i vore nordiffe Riger, frem
mede og indforte andensteds fra, eller i det hoyefte, dersom nogle
af dent ere indenlandffe, at anfte som et Slags Skue Penge, hvilke
man ey kan nagte at jo vore Forfadre have iblant forfardiget, og
holdt som hellige Ting, og baaret hos sig. c. 74. tales og om Vad
mel, Larred og Klade, hvilket enten viser, hvor vidt Fabriquerne,
eller og Handelen da haver varet drevet, endffiont jeg anscer det
sidste for troligere. At Vadmel da haver varet meget almindelig, kan
sees af c. 85. Tyve Balken er meget sträng, og dommes der den, som
stialer ikkun en ringe Ting, fra Livet. Altsaa jorgede vore Forfadre
meget for Trygheden af Folkes Gods, men for deres Liv vare de
ey nar saa bekymrede; thi alt Mord og Drab kunde forsones med
Penge ogPengesVardie,dersom den flagnesFrander og Slagtingee
vildetage derimod. Love,der komme vel overeens med de Tibers Men«
neffers stridbare, haarde og grove Sader. Ledings-Balken er upaaK 2
tvlv-
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tvivlelig fordenftorsteDelaf Kong Hagen. Iden forordnes c. 3. at
enhver ffulde af sin Familie give den syvende Mand, hvilket kan riene
meqetttl at udregne hvor mange Folk der i gamle Dage have vceret
t Norge , font herefter stal vises. Af c. 4. fees, at der da holdtes
srdcntlig Mandtal over Mderfaatterne, i det mindste over dem der
vare tienlige til at gaae i Krig. c. 5. forordnes , at dersom der ey
kan faaes Skibs Folk nok, da skutte de Bonder drage, som hare
Folk for sig at arbeyde, og forsiaaer det ey, da af dem, fom selv
arbeyde, een af hvert Sted, hvor der ere rre, og i Nods Tilfalde
to , saa at ikkun een bliver hiemme. c. 6. larer os, at de da alcrede have havt Kokke paa deres Skrbe c; 17; forordnes om Viter at
ankernde i Krigs-Tider, c. 19. forbydes, at det ene Fylke maa el
hindre , at der fores Korn og Mad-Vare kil det andet, og endelig
anordncs i det 21. Capitel, hvor mange Skibe hvert Fylke ffulde
udrede, mvnig Vigen 60. Skibe , hver paa 20. Sader, Agdesiden 1.6 Skibe af 25. Sceder, Rogn la nd 24. af 25. Hordeland 24.
af25. Sogn iS af 25.. Fiorderne 20. af 25. Nomsdalen 10. af 20.
Nordmor, hvilket dog maaffee ffal betyde begge Morerne, 20 af
20. Thronhiem 80. af 20; Numedalen 9. af 20. og Helgeland 12.
af 20 og i. af 30, hvilket tilsammen glor 292. Skibe, og 6350.
Seeder, og folgeltg naar man regner 2. Mand paa hvert Scrde,
12700 Mand. Vil man nu holdefor, at denne Beregning og Udffrtvning er Kort efter foranforte Forordning, at ikkun hver 7.
Person ffulde udtages tik Floden, saa folger heraf, at ved at mul
tiplicere- ovenmelte Tal 12700: med 7, udkonnner 88900, som da
kan ansees forTattet af Soe-Kusternes Beboere i Kong Hagen Adel
stens Tid, hvortil endda maa legges de , som efter c. 4. ey svarede
Leding, hvilket foraarsager, atmanrumr kan regne Indvuanernes
Antal ved Soe-Siden at have varet 100000. Naar nu betankes,
at de mange Oplande, Valdres, Thelemarken, Hedemarken Asier
dalen Guldbrandsdalen og stere ey navnes at have givet Folk her
til, og man derhos betragter deres Storrelse og Frugtbarhed; saa
kan man med Billighed holde for, at der have boer ltgesaa mange,
sg at felgelig alle Norges Indvaaneres Tal, Finnerne unMagne,
.
haver
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haver da belobet Ag ti! 200000, hvilket er efter mine Tanker ey noer
faa ftort/ fom nu omstunder; hvorveddog maa betragtes, at Norge
var da udtommet fra Folk ved de idelige Krige, og end mere ved
de jcevnlige Udfletninger; hvorfor man og noget efter finder, da
Udfletningerne ftandfede, at Folke-Moengden tog til, idet mindste
om man skal domme efter det at Kong O.ufden Hellige havde zzo.
Skibe i fin Alode, felgelig en femte Del flere, og t famme pro
portion 15140. Mae ad i Stedet for 12700, hvilke multiplicerede
med 7.giore 105980, hvortil endda maa regnes de, fomvare frie for
Skibs Tieneste, og de fom beboede Oplandene, at jeg nu ey skal tale
om, at han havde mange flere store, og nogle storre Skibe end Kong
Hagen, hvilke altfaa udfordrede steer kere Bemanding..
Men dog
sees af denne Beregning, at de nordiske Lande ey have vceret t gamle
Dage noer faa folkerige, som mange indbilde sig, og at Jovnandis'
vagina gentium kun derfor flet vil holde Stik. Enhver mcerker vel
lettelig, at jeg, i Mangel af gamle Haand-ffrevne Love haver fulgt
det trykte Exemplar af Gulethings Loven, font findes i Paufes
Samling af gamle Norffe Love. Siden Kong Hagen regierede
faa vel og til sine Undersaatters Fornoyelfe; faa ffeede ey heller man«
ge Udflorninger af Landet i hans Tid, faa at Torj-dus Hift. Norv.
Pär. 2.1. 5. c. i), p.234. vidner , at ikkun een fra- Nordmor til Is
land er ham bektendt.
Efter denne gode Konge regierede Harald og hans Brodre,
Erik Blodoxes Sonner, hvilke vel selv vare Ehriftne, men lode dog
alle troe hvad dem lystede, hvorfor ve meget lastes af de gamle Skri
benter, for faa vidt med Billighed, at de ey fogte med Lempe at indfore den Tro, som de anjaae for at vcere den beste; hvorimod de
fortiene stor Ros , at de ey vilde bruge Vold , fom dog var den
hoyefte Mode paa de Tider, og gid, desvcerre! ey endnu paa
mange Steder. Ellers lastes de og meget, fordi de ey lagde sonVerlig Mad paa at bolde Kong Hagens Love ved Magt; Tilmed
faldt dyr Tid ind i Landet under deres Regiering, hvilket kom af det
de hver for sig holdt Hof, og mange Hof-Folk; see Heimskringla

9.172.

78 Forssg til en Afhandtingomd^Danffes og Norskes
p. 172. Scyladftn imellem Island og Norge holdtes ved lige i dem
ne Negiering ligesom tilforn, og droge ey alene de Norsse til Island,
rnen endog Islanderne til Norge; Det hoendte engang, at et Is«
landss Skib kom med Skind Varer did til Hardanger, hvor Kong
Harald just davar; men ingen vilde ktobe Skindene; da gik Styr
manden, som kiendte Kongen, til ham, og bad ham htelpe sig; Kon
gen kom paa hans Skib og udvalgte sig et Skind, hvorpaa alle
Mand kisbte Skind af Islanderen, saa han ey havde saa mange,
fom der forlangedes; Heraf fik Kongen det Tilnavn Grafelld p.
179. Saa lange disse Konger regterede,var naften jevnlig dyr Tid
fom forhen er sagt, hvilketdog ey alene kom af de mange Folk, som
de holdte, men.af virkelige Uaar, som indfaldte; thi det sneede midt
om Sommerem og paa Helgoland voxede nassen intet Korn, saa
atdmberomre koer Eyvind, kaldet SkaldasprUer, som var en
formuende Mand, maatte salge nassen alt hvad hand eyede for at
opholde Livet, og derhos nare sig af Stlde-Fisserie p. 1F9. og 190;
3 Sagen af poordi Hredii c. z. p. 61. tales om en Islander kal
det GkmnabijSrn fordi han var "vandt til at fare Öfter paa, det
er at sige, til Estland og Rusland, og der kiebe Gran-Skind oz
Sabel,

Efter disse Modre kom Hagen Jarl, forsi kaldet den Gode,
men siden den Onde, til Regiecingen, i Begyndelsen som en, der
havde Riget til Lan afden Dansse Konge Harald Blaatand, men
siden som fin egen Herre. Saa snart han kom til Regiertngen, blev
der god Tid i Landet, saa at bande Kornet voxede got, og der nasten overalt blev tilsaaet, og Silde -Ftssertet gik ogsaa overmande
vel til, Heimskringla, p. 209. og 2ip. AtIemterne, som dog boe
inde i Landet, den Tid og have drevet Handel til Soes, sees af det
som berettes p. 226. c. 24. at den norsse Prinds Oluf Tryggvason borttog er Kiobmandsssib fra dem often forj Gotland; Dette
viser hvorvidt de Norsses Lyst gik da ttl Seylads, og at de temme
lig have lagt sig efter Handel. Det samme ftes og p. 263. c. 50.
hvor der berettes, at Hagen Jarl sendte Thor-Alacka til Dublin
iJr-
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t Irland for at drive Kiobmandskab, en Handel som da var meget
brugelig efter Skribentens Ord. I denne Jarls Tid kom etters He
denskabet igten i sin forrige Stand, faasöm Jarlen var mta* &«*given dertil p. m. c.
nbi Hagen ^avid Eld blev Grönland
opfundet og bebygt af den Jsloender Erik R^de omtrent 981. etter
982. førn Torfæus mener t Gronlandia antiqua c. 3, fra hvilken
Tid af mange Isloendere ogendelNorffe fatte sig der ned efterhaanden. I Tor&i Hiftor. Norv. Par. 2.1. 8- Man tiff. c. I. p.
357. berettes, hvorledes Hagen Jarl plyndrede et Islandsk Kofardte-Skib/ der var kommet til hans Land for at handle, fordi
Islanderne ey vilde salge deres Vare ttl ham frem for til nogen

anden.
Efter Hagen Jarl kom den tapre OlafTryggvason paa den
Norske Throne; Om Handelens Tilstand udi hans Tid findes folgende i Heimskringla p. 274* ndi Vigen boede en rig Mand ved
Navn Loditt ? fom soer om Sommeren ud iblant paa Ktobmandffab, og iblant paa Soe-Roverte; Estland var etaf de Lande, hvor
han drog hen for at handle, oz havde altid sit Skibderhen fuldladt
afVarer, hvilke han da ventelig haver ftudfet bort imod andre, p.
294. c. 76. Denne Konge lod forsi bygge enKiobstoed ved Udlobet
af den Elv wd, tilligemed en Gaard etter Slot, som vi nu kalde
det, for sig, og ncevnes den gemenligen af de gamle Nid«™, fordi
den laae ved Osen etter Udlobet af Nidar-(£fom; men nu derimod
Tronhrem, fordi det Landffab, fom den ligger i, kaldes saaledes:
Og vare der da kun tvende Kiobstcrder i Norge, i det mindste sira
vidt man med Vished veed, Tronhiem nordensields, og Tönsberg fondenfields. p. 295. e. 78. tales om et Skib kaldet Tranen,
som Kong Olaf lod byage i Nidaros, og fom havde ZO Rum etter
Goeder. p. 296. c. 80/ berettes om tvende Mand fra Helgoland,
Sigurd og Hog, at de dreve anseelig Handel, og iblant andre
Lande seylede paa Engeland. At ey alene Kongerne, men endog
private Folk, havde da anseelige Skibe, kan sees p. ZOI. c. 84:
thi der fortcettes, at en Mand paa Helgoland ved Ravn R^der

go Forssg til en Afhandling om de Danffes vgNorffes
havde et Skib af Drage-eller Slange-Skikkelse, hvis Stavne
vare forgyldte, og som havde 30. Soeder p. 314. c. 94. Under
«rtbe.Amnmmn, ey langt fra Tronhjem lod Kongen bygge et
Skib as Drage - xigneyc, oog imb t*n ForEiel, at det var meget
hoyt paa Siderne, da andre Drager derimod vare meget lave; Det
var overmande ftort, og forgyldt paa Stavnene, og blev kaldet
Ormen den lange;
Snorro vidner, at det haver varet det
kostbareste eg beste Skib i Norge, at man endda i hans Lid kunde
see Levninger af Bancke - Stokken, hvorpaa det var blevet bygt.
9.316. c. 95. mceldes, at mange Folk flyede ud af Norge, og be
gave sig trt Erik Jarl, en Son af Hagen Jarl, der snart opholdt
sig i Sverige, snart i Danmark, og ofte var ude paa Soe-Noverie ; Diste Folk forlods deres Fcrderneland / fordi Kong Olaf vilde
med Magt tvinge deur til at antage denChrtftneLro; thi alle hans
Uudersaatter maatte enten lade sig dobe, eller og miste deres Liv.
Paa faadan Maade, dcr aldeles ey var Apostolisk, bragte han dog
noesten alle Norske til at blive Ehristne.
Han lagde eg den forfte Grundvold til Chrtstendommen paa Island og Grönland p.
326. c. 104. omtales, at en vis, Bi^rn HerjuWn kom, da

hand vilde style til Grönland, til et gandste andet og boedre Land,
som var uden Merge, og bevoxed med Skov, dog gik han ey op paa
det, men stylede kun langs Kufterne, faafbiu han hastede til Grön
land. Denne Opdagelse skoede aleredei Hagen Jarls Tid. I An
ledning heraf stylede Leif, en Son af Erik den Rode, der forst hav
de fundet Grönland, udfra Grönland forvidere at beseyle dettenye
Land. Forst fandt han et Land, som var meget hoyt og bedoekt med
Snee/og kaldte Leifdet HeUnland. Derfra drog han videre, og fandt
et andet, som ey var meget hoyt, menftet, bevoxed medSkov, og
hvis Grund var hvid Sand. Dette kaldte han Markland. Si
den stylede han i Sydvest 1 to Dage, og fandt en Oe, der laae Nor
den for det faste Land , paa hvilket sidste han fcrstede Fod, bygde
Huus og blev der Vinteren over.
Solen var der meget längere
oppe end paa Grönland eller Island, og randt op i de korteste Da
ae paa den Tid Folk pleyede at spise Frokost, hvilket omtrent bliver
Klok-

_____
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Klokken ser, ester Peringskiolds Formening. Der faldt kostelig Sat,

og vare der mange ssionne og herlige Frugter, Dg kunde Ereaturene
gaae ude hele Vinteren, saafomder var kun liden Most og Snee.
p. 330. og 33T. Ved at spadsere omkring L dette Land, fandt de, at
der voxede af Naturen Vindruer / saaog Hvede, og Ler Troe, kal
det Mo/ur, om hvilket jeg maa tilftaae, at jeg endnu ey er vis

paa af hvad Slag det stal vare.

Om Foraaret seylede Leif hiern

til Grönland, og bragte med sig en Ladning.af Vindmer, VinTroe, Hvede og Mosur-Trcr. Dette Land kaldte han Vmland.

p. 332. 333.

Noget efter feylede Thorvald/ en Brodér af Leif-

did, ogblevder Vinteren over i de Huse, fom .Leif havde bygget.
Om Sommeren feylede han Vester paa Landet, ogfandt, at Grun

den over alt var hvid Sand, og bevexed med Skov. Der vare
mange ferffe Soer , og Landet meget smukt. Langs Kuften laae
inange §>er. Folk funde de ikke.
Den anden Sommer sessede
Thorvald Öfter paa', hvor han fandt Folk for sig, hvilke han af

Uforftandighed og Hidsighed angreb, og droebte otte af, men een
undkom; hvsrpaa fort efter kom en ftor M«ngde Folk udimod

dem i Baader af Bark, og angreb dem.

saa kalder Skribenten dem, maatte,

Men disse Skrcelinger,

som det synes, mest for

de flette Vaaben de havde, drage bort med uforretted Sag. Dog
blev Thorvald i dette Slag saaret med en Pil, hvoraf han dode,
og blev der begraven.

Hans Folk vendte tilbage iglen til deres

Bolig, hvor de opholdte sig Vinteren over, og seylede om Som

meren til Grönland med en Ladning af Vindruer og Vin-Tree c.
107. p. 335. Anret efter seylede Thorvalds Broder Thorfteen lige«
ledes ud fra Grönland til Vtnland for at hente sin Broders Lig

L

hiem.

82 gotføg tilen Afhandling om de Danskes og Notskes
hiem, men han blev af Vinden dreven til Grönland iglen , hvvr
han tsde; c. io8. Kort efter drog en rig Nordmand ved Navn
Thorfin Aarlsefrre fra Grönland til Vinland, havende 60.

Baads Folk med sig, ogz.Qvinder^og havde hanindgaaetsaadant
et Forlig, at de alle ffulde have lige meget af hvad de kunde fortiene

paa denne Reyse. Han fsrde og endel Creature med sig, thi hans
Agt var at blive boende der i Landet. Han kom lykkelig til Leifs
Huse, eg fodde sig den Vinter over med Fifferie, og Vin Druer»

Iblant andre fangede han en stor Hval-Fiff.
Om Sommeren
kom der ende! Skroelinger til ham, for hvilke han i Forftningen

blev bange, og vilde hindre dem fra at komme tit sig.

Det vare

de

og nogen Lid, inden de bleve forligte , ved det de ey forstode hin
andens Sprog.
Men endelig toge Skroekingerne imod Malk af
ham, som de flrax drukke op; hvorimod de lode ham faae Graavark,
Sabel og alle Stags stimm Skind-Varer. Tilig om Vinteren efter
kom Strålingerne iglen, og dadem blev visit Malk, kastede ve deres
Bylter af Skind-Varer over Plankevcrrket ind til Lhorfins Folk,
M Thorfin havde ladet Meet stärkt Planke -Vcerk op om sit
Huns. Men denne Fortrolighed varede ey lange, faasom en af de
Norffe drcebte en Stråling, fordi han havde villet tage de Nor-

ffes Vaaben.
Herover samlede Strålingerne sig, og angrebs
de Norffe, men bleve flagne paa Flugt.
Endffienk det na lob
denne gang got af de Norffe; faa fandt dog Thorfin ey Behag
i et voere langer i et Land , hvor han idelig maatte frygte for fiendt.

lig Overfald, hvorfor han, da Vaaren fom, vendte tilbage til Grsnland med en god Ladning af Vin-Troe, Druer og Skind-Varer;

c 109. Aaret efter siylede Fpeydrs Leifs Softer med 35. Mand kil
Vin-
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Vinland i Folge af tvende Islandsse Brodre Helge og Finboge,
hvilke paa deres Skib havde 30 Momd. Desuden vare endel Ovin
der paa begge Skibe. De ankom lykkeligen til Leifs Huse; Men
der kom strax Uenighed Imellem dem, hvMen gik saa vidt, at det

ene Partie drcrbte, efter FreydrsesTilssyndelse, Det andet, saa-

vel Mcend som Ovinder, og derpaa bemestrede sig dets Sods. Sommeren efter forlode de Vinland/ og droge ttt Grönland; c. no.
Mere findes ey i Snorre Sturlesson om Vinland og de Norsses

Seylads dldhen. Den udsdelige Torf^us haver t et scrrdeles Skrift
paa Latin samlet alk hvad man finder hos de gamle om Vinland, og
glor i Fortalen sig stor Umage for at vise, at derved bor forstaaes
Eftotiland eKer Terra de Labrador, grundende sig fornemmelig

paa det Sted i Heimskringia, hvor der tales om, naar Solen stod
op i Vmland, hvilket han mener at bor forstaaes saaledes, at So
var kun oppe i 6. Timer ; hvorimod han ttlstaaer, at de Vindruer,
som voxede der, ere meget imod hans Mening, saasom de ey fin
des under den polt Hoyde, hvor Terra de Labrador ligger, hvor'
for han fremforer en anden og ny Forklaring over Sturleflbns Ord,

hvorved Solen kommer til at havevåret oppe i 8-Timer, og Vitt
land til at ligge under den 49. Grad, og bliver da efter hans For-

Modning Terre neu ve.

Pontoppidan Udi hans Forssg til Norges

naturlige Historie anden Del 9. c. p. 366. er af samme Mening,
og tcenker ogsaa, at de saa kaldte Esquimaux stamme fra de Norsse,

der paa disse Neyser ere blevne tilbage, hvilket sidste vel saa kan voere;
hvorimod jeg tcenker, at man maa soge det egentlige Vinland tern
ger Sonder paa, og give Vin-Trceerne og Kusten, som bestod af
lutter hvid Sand, mig Anledning tilatttoe, at Vinland haver voeL 2

ret

ret det nu faa kalkte Een^vanieW?. Maryland? og maastee Carolina: thi

der sindes endnu begge Dele efter den bersmmelige Kaims Vidnes

byrd t hansReyfetil Nord'Anerlca. Dogjeg underkaster dette, som

ikkun er en Formodning, hans Hoyarvardigheds egen videre Cf
lertWke^ da jeg ey tvivler paa, at han joherudt, som i alt andet,

kan give bcedre Underretning, og enten mere bekrafte, eller og kuldkaste denne min Gietningv

At Seyladsen tü Finmarken haver og

varet ved Magt i Olaf Tryggvasons Tid, kan fees- af Tillegget til
Morna GeftsSaga 9. 28» hvor der fortaltes om tvende Brodre iVLWN/!. fom fore tilMmarken medFleffogEmsr, som de der solgte«.

♦

Danegield/
Eller den aarlige Skat/ som Engels-Mandm
fordum betalede til de Danske,
da' disse

med deres Skibs Flove beffiermede Engelland.
Uvore egns, saavel som Engelfle Skrifter samlet,
ved'
E-Pontoppidan.

Temp ora mutantur 5c nos mutamur in illis;.

r.j
det er et stindt Ordsprog, font siger: Vr leve alle ved eew
M'W Gud, men ikke ved een Tud , derom vidner al Verdens
Forsuring/ enten vi agtepaaprivate Personers/ eller heele
Folkes og Staters lneget foranderlige Tilstand/ Skiebne
og Anseelse. Visse gamle Nationer'/ som fordum vare rnegetnavnkundige afVelstand/ Vnsdom, Konster eller store Bedrifter, sy
nesnu enten strå gandffeforsvundne/ atintetafdem/ uden deres Navn
og Rygte er blevet tilbage/ etter ogfaa deres Afkom er, ved Riger
nes Kuldkastelse/ stråledes blandet/ forbyttet og omskiftet/ at man
i dennem knap kiender mindste Fodspor af de Egenskaber, som udgiorde deres Forfcedres Hovet-Earacter etter Sinds og Gemyts Cgenffab / voere sig ond etter god. Naar vi tindtage det Iodisse Folk,
i r
som •
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som efter Guds viise Oyemcerk , just her i adffilles fra alle andre Jor
dens Slagter, og uden Tvivl forbeholdes til nogetfaadant, somde
fedende Tider ville loere; da findes alle vorige Nationers Genie og
Egenffab, saa vel som deres Skiebne, at have med Tiden tumlet sig
vande op og ned, frem og tilbags, faa at de, som fagter, entenikke engang have beholdt Navnet, eller ogsaa dette allene tilovers.
Ville jeg vare vidtleftig, da kunde denne Sandhed stadfteftes med mange Exempler: mm efter mit ncrrvarende Oyemcerk,
rwyes jeg her, med at hentyde minSetnmg, deels paa osDanffe,
deels paa den Engelffe Nation, som vore Forfadre havde meget
at giere med. De Danskes Naturel passerer efter Sandhed, mi om
stunder ikke for at have meget afdet haarde, umilde, stive og oprorst
W Sk'ags/ uuit snarere contrarium afdisse EgenMber; da knap noget Folk, enten i privat Omgang eller i Henseende til sin Ovrighed,
er meere tractabel og got at kpmme til rette med. Som Beviis vil
jeg anfore, ikke en Danff, men en Norff Autors Ord, nemlig Hr.
*55^011 LUDVIG HOLBERGS, i hands Stats Beskrivelse over
Dannemark, c.i.p.17, hvor det Heder faaledes: "Man kandsige
u om den Danske Nation, at den er feyetig og god at komme tilret" U med, og besynderlig lydig mod Ovrigheden: thi der er fast intet
" Land, hvor Opror haver mindre Sted end udi Dannemark, ey hest
“ ler hvor Tyvene, Rov og Mord gaaer mindre i Svang, og hvor
“ Veyfarende kunde reyfe med storre Sikkerhed, hvilket erattilffrst
" ve faa vel Regieringen, fom Indbyggernes gode Naturel.„ Saa
Vidt Hr, HOLBERG.

Men dersom vi nu sperge videre, om dette milde, fredelige
dg fpagfcerdige Sind altid har fulgt de Danffe, og om det i celdre
Tider har udgiort em af deres Hovet-Kiendemcerker; da siger Den
sande Forfaring ney, og bestyrker snarere det som er tverttmod. Jn
publicis vare de gamle Danffe langt mere martialske eller KriigsSindede, folgeligen haarde, uroelige, ustadige og stundede allene
efter den LEre, som paa de Tider segles tillige med Byttet, vedat
over-
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;

overvcelde Leres Naboer, ja langt fraligg ende Natroner, mi til Lands'
ved store bevcelmede Vandre-Skarer, nu til Goes, ved en Mcengde
storre og mindre Skibe, fom oversvemmede nceften alle EuropceM
Farvande, hvor de agerede Fribyttere, som syntes dem ethcederligt
Haandverk. Udi privat Oingang vare de heel stive, stolte, haardhiertede, jasaa uboyelige, at den point d’ honneur, som fra Barns
Been af, blev indplantet Ve Unge, beftoed der i, de ffutte staae paa
deres Stykke, aldrig vige etter give efter, aldrig bevceges, aldrig
fortryde noget, aldrig bukke for nogen Modgang, og aldrig frygte
noget andet end Tvang og Trceldom, men straf foge Dvden, fom
iden Tilstand giorde dem forsikret om Adgang til
etter Hel
tenes indbildte Himmel. Exempler nok til Beviis herpaa kunde ef
tersees i THOMÆ BARTHOLINI grundlM'de Skrift, & caufis con
tempta mortis apttd veteres Demos. Det eeneste , som jeg vil anjvre, er
ADAMi BREMENSis Vidnesbyrd, hvilket siia meget meere kand
antages, da denne Skribent af det ellevte Seculo, eller i Christendommens Begyndelse, just for at erkynde sig nsye om Landet og Na
tionen , havde giort en Revse her ind, og opholdt sig ved Kong 8 ventt
Eftridfens Hoff, samt hort meget fortoette af Kongens egen Mund.
Hands Ord ere nu fitu Dama p. m. 57 disse efterfolgende: (f)„-I
de Danffes Love og Skikke har jeg fimder meget, fom strider mod „
det Rette og Gode: dog ssnes mig ikke' nyttigt , at anfore noget „
andet end dette: Dersom deres Qvmder findes i Hoer; da salges „
de ftrar: menMcenvene, dersom de gribes i nogen Misgieming „
mod Kongen, da udvcelge de hellere at doe end atsti-ae Hug. Der „
er ingen anden stags Straf, end at Halshugges etter stelges til»
Slaverie: og den fom fordommes , gror sig en Mrs af at vcere „
glad derover. Grand og Klagemaal ogatte de Fortrydelses Tegn „
vW
(d Ét multa qvidemalia, tam in legibus qvam nioribus , æqvo bonoq? contraria Dani habens
ex qvibüs nihil utile mi hi vifum eft - ut dicerem, niti qvöd mulieres fi conftupratæ fu
erint, ftatiiii venduntur; Viri autem , fi vel Regiæ Majeftatis rei in aliqvo fuerint feeler^
deprehenti5. decollari malunt, qvani verberari* Alia non. eft ibi fpecies poenae, prxte^
fecurent & fervitutem; & cum qvis damnatus fuerit, laetum eflc gloria efi. Nam lacrymas et planctum coeteråq; compunctionis genera , qvæ nos falubria cenfemus, itaabomitiantur Dani, ut nec pro peccatis filis y nec pro charis defunftis ulli flere liceat.
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" som vi holde for nyttige, havde Danske faadan enAfffye for, at
"det ikke tillades nogen at groede over sine Synder etter over sine
" Venners Dod. „
Dette lidet har jeg agtet tienligt forud at erindre, ogderncrsi
at begive mig til røm Hovet-Sag, forø er de gamle Danskes Adfcrrd
og Forhold i Engelland, paa den Tiid, da de der havde Overhaand
og ved idelige Indfald, grorde sig hun Nation sira underdanig, at
nran under Navn af Danegeld betalede dem en aarlig Skat, forsi
for at afkiobe deres Overlast, og siden for at bruge dem, som sine
Secundandi: eller Beskiermere nrod andre fremmede Nationers Vold
og Tvang. Hvttken Forandring er ikke Lette, som Tiderne har bragt
med sig, i Betragtning afvelbemelbte Engelske Nation , (som for
dum gav Danegeld eller Subsidier til de Danske, snartforatskan
nes , snart forstrt beffyttes af dem, og sirrdelesafderes Soe-Magt)
nu spiller saaledes Mestre i Som, at det simes ligesom baade vo
res og andre Nationers Frihed til Soe-Fart beroede alleene paa Engelloenbernes Gotbesindende; hvilket ogsaa har giveten titfteldig An
ledning til diste antikvariske Undersogelftr. (t)

I det under Doet. J. F. B UDDE i Navn bekiendte almuidelige Lexicon^ besirivesDanegeld Tom. 2, p. 14. saaledes: " Danne" gelt war der Nähme der allerersten Taxe, womitjemahls die Bri" tannischen Unterthanen von ihren Königen beleget worden. Den
" als zu Ausgange des 10 Seculi der König Ethelred sichgenöthi" get siihe, von denen in Engelland eingefallenenDanen, mit 10000
“ Pfund einen Frieden zu erkauften, welche Sumina hernach jährlich
“ von neuen gefordret und immer gesteigert würde, so lieft gemeldter
"König, und zwar, wie einige schreiben, auf Edrichs Hertz ogs
" von Mercia , Anstiften, seine Unterthanen so viel und noch mehr
“ zahlen, als zu dem gedachten Tribut nöthig war, welches auch nach" gehens, da die Dnnen nichts mehr zu fordern hatten, eine sehr
" lange Zeit concinniret, und endlich in andere Auflagen, unter an" dem Nahmen, verwandeltworden. The compleat Hift ofEngland. Vol.

"I.p.
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i. p. 91. „
Denne Beskrivelse er kort og god nok til Sagenssum»nariffe Begreb; men til dens noyere Indsigt behoves megen Op
lysning og Stadfcestelse, hvilken jeg vil ftrcebe atsamnrensoge, Leels
af vore egne, deels af Engelffe Skribentere. Min Hensigt der ved
er vel ikke fuldkommeligen at undffylde, end sige at retfterdiggiorede
gamle Danffe Friebyttere, hvis HaardeVold og Overlast ofte harver
ret uretfcrrdig, ja end ogsaa afffyelig, naar den dommes efter vore
Tiders Omgang: men saa meget tand dog siges, atal Skylden har
ikke stedse verret paa de Danffes Side , og at, som de ofte hargiort,
aa har de ogsaa lidet Vold og Overlast imod Tro og love.
Venerabilis BEDA og fleere Scriptores medii ævi fortalle 0s
de Danffes forste Adgang til Engelland A. 450, da de tvende Anforere Mengst og
efter LYSC ANDERS Beretning, begge
Prindser af Kongelig Danff Blod, med en mergtig Hob, bestaaende afIyder og Holstener, eller Neder-Sachser, droge nd fra den
danffe Provints Angeln, imellem Flensborg-Fiord og Slie Strorn,
under Navn af Angel Sachstr, og landede i Britannien hvor de,
efter nogen Striid med den Brittiffe Konge Wortigern, ffionthan,
som nogle berette, selv havde sendt Bud efter dem, bleve vel antagne afLandets Indbyggere, samt brugte saasom Hielpe-Trop
per mod de Pieter og Skotter. Til Belonning for deres Hielp,
fik de forst den Ke Janet, ved Stour Modens Udlob, siden den Provints Kent ved Giftermaal, og endelig ved Vaaben , det meste
afLandet, som de efter deres Danffe Ravn, Angler eller Angelboer,
kaldte Engelland, hvorimod de gamle overblevne Indbyggere af
Brittiff Nation, som ikke ville flaae sig tilderes Partie, sagteTil
flugt i den med boye Field orngivne Provints Eowvallia, og der
indtil denne Dag, adffilles Uendelig ved deres Sprog og Seeder.

Som nu Jyderne stedse have varet etvandrende Folk, og end
nu i vore Tider gierne sage til de Lande og Provintser, hvor de fin
de Slagtinge og Landsmand: saa drog denne Udvandringfleere ef
ter sig, ved Rygte om de forft ankomnes gode Skiebne; og da ren
M
af
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af dem, navnlig Jna blev de Anglers Konge, saa giorde han det
ved Lov til en fast Ret, at naar Jyderne komme til Engelland, stutle
de somLandsmoend, Slægt og Venner vel modtages. (t)

Nu denne Giæste-Retforfommede Jyder og andre Danffe
We at benytte sig aft thi i de næstfolgende zoo Aar, ogattfaalænge forend Kong Svend Tiugssceg/ Canutes magnus og
hans tvende Sonner HAR ALD og haardEKnud regierededer
saasom Landets egne Konger: da finde vi Aarbogerne opchldte med
mange Krigs-Tog, famt mindre Streiferier foretagne i Engelland,
Irland og Skotland af Danffe og Norffe Hovdinger, saasom af
Kong Frotho den forste, den tredie, og siette; item æfAmleth, Frid*
lev, Regner, Lodbrog, Gorm den anden, med Tilnavn EngellænDer, HalfDan, Jvar Widfadme, Harald Hildetand, Sigurd Ring
og Fleere, hvis fornernmeste Tilhold var i den Provints Northumber-Land, særdeles i den ældgamle StadForck, fom paaDanff
kaldtes Iordvig.
Ved alle disse Particularitæter opholder jeg
mig ikke; da det er nok at visse de Danstes celdgamle Bekiendffab
i Engelland, og deres Vane at loge derhen. Vil nogen fte meere der om uddraget og samlet paa eet Sked, da henvises til Gefta
& Veftigia Danormn extra Daniam, Tom. II. cap. I. Se£t. I. §4-14.
Hvad som sigter nærmere til mit nærværende Maat er dette,
Nt de Danskes Indfald i Engelland og der forovede voldsomme Under»
trykkelse, som drog Danegieid efter sig, bor egentligen regnes fta
det niende S'eculo af, da REGNER LODBROGS mange Sonner,
fom desforuden sværmede omkring, paa alle Soe-Kyster, ja paa
store Floder, langt op i Landene, ogpasseredefor lutter danffeKon-

ger
<f) M

EDWARDi Confeffotis
lldglbeft of Lombardo, Heder dek her om:
fimiliter, cum Veniunt, fufcipi debent & protegi ? ficut conjurati fratres , ficutpropinqvi & proprii cives regni hujus. Exierunt enim qvondam de nobili fang vine An glor u iit,
fcilicet dé Engra civitate et Angli de fangvine filorum, & feznper effieiiiunter populus
xinus et una-gens. Hæcconftituit optimus Ina Rex Anglorum^ qvi cleéius fuit in Regem
Angelum ? &qVi primus obtinuit mQWdihm totius regnibujus, polt adventum An$lorum in Britanniae
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ger, svede megen Vold og Barbarisk Grumhed i Engelland. Imidlertiid skeede dette ikke foruden et anseeligt Paaskud, nemlig den
Pligt, at hevne deres Faders Dod, hvilken afKong Helle eller Ms
var bleven kastet i Orme -Taarnet, og kortfor hans Dod, fang en
Mise, som spaaede det, der siden paafulgte, memlig hans Som
ners Fardighed til at betale Engellcrnderne lige for lige.

Sandt nok, at negle af vore Skribenters tale om de Dan.
ffes Bedrifter i Engelland/ lange tilforn, ligesom hvis beder hav
de giort sig Landet gandske underdanigt. Saaledes siger MEURSlüsorn HAR ALD BLA AT and at han vendte sig til Engelland,
som siden GORMS den andens Tiid/ havde rebelleret og undertvang
det? Men saadant kand ikke vare at forstaae anderledes/ end om
eet og andet District i Engelland, hvilket paa den Tiid havde ad
skillige smaa Konger. Dette har JOH: GRAMMIUS retteligen
observeret, sigende in notis ad MEURSIUM. p. 143. ved de Ord,
qva fubafta, saaledes Familiaris admodum confvetudo Saxoni &
Scriptoribus danicis, ubi -de Anglicis Regum noftrorum expediti
onibus loqvuntur, fynecdochen illam totius pro parte ufurpandi.
AgUam nunqvam totam Daniæ Reges in poteftatem fuam redege
runt, ante Svenonem & ejus filium Canutum Magnum: ab his ve
ro univerfa fubacta Anglia et poflefla fuit. Igitur Northumbria &
qvædam ei vicinæ partes in occidentali Anglia intelligendæ, qvoties
de Regno et potentia Danoruni in illa infiila, å Lodbrochidarum
temporibus ad Svenonem usqve, ferino eft.
Sperges nu videre om den egentlige Tiid og Termin, pan
hvilken Engettanderne begyndte at udgive en aarlig Skat til de Danffe, under Navn af Danegield, da ere naften alle Engelffe Skriben
tere eenige deri- at det var Ao. Chrifti 991. det er Kong ethelredi i o, eller fein bromthon regner, hands izde Regierings
Aar. Dengang havde man lange nok forsogt at afbarge Magt
med Magt, men ikke kundet naae sit Dyemark. De Danffe, som
endnu vare Hedninger afdet haardeste og grummefte Slags, spilM 2
lede
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lede ncesten idelig Mestre , baade til Lands og Vands. Dudo de s.
Qvintin (IttføVCVLibr. 11, p. 73. de moribus Er5 aStis Normannorum. Kong
ALFRED! Bekiendelse om denl saaledes lydende: Nulla tellus effert
viros magis qvåm Dania prxcipuos, armisq; ftrenué edoctos.
Imidttertiid faldt denne Overlast ingen af Landets Indbyg
gere haardere end de Geistlige, faafom de paa een Side vare de ri
geste og havde mange Kirke-Clenodier at bevare, hvor for man satte
meest an paa dem: men paa den anden Side, saasomVccrge-Lose
Folk, der maatte st-ge Hielp hos deVerdsltge, hvilke ikke vare i Stand
til at redde sig felv.
Af den Anledning var det, at Erke Biskop Sigericus, tillige
med de tvende Prcelater Aetheltvardusog Aelfricus, i bemeldte Aar
med Kong AETHELRED! Forlov, tilkisbte sig og sit District, Fred
og Venskab afde trende Danske Generaler eller Mfsrere, som kald
tes Anlitv, Juftin, og Gudmundy hvis Navne ved den Anledning sindes
optegnede i de Angelsirnske Love, som LAMB ard i sin Arcbaionomia , WILKINS in legibus Anglo-Saxonicisog BROMTON inter de
cem Scriptores, har ndgivet. Hos denne sidste heder det Vol. 1. p. 889.
saaledes: Hæc funt verba pacis & praelocutiones, qvas Ethelredus
Rex, & omnes lapientes ejus, cum exercitu firmaverunt, qvicum
Analavo (Anslavo Anlavo, maaskee Olava)&Iuftino &Gudaermundo Stegiani filio, venit. Hoc imprimis, ut pax mundi flet inter Ethelredum Regem & omnem populum ejus & omnem exercitum,
cui Rex pecuniam foam dedit, poft elocutiones, qvas Sigericus Archiepifcopus et Ethelredus Aldermannus & Eolfricus Aldermannus
feceruut, poltqvam impetraverunt a Rege , qvod pollent illi porti
unculae pacem emere, q vara fob manu Regis temper habebant. Si
navalis exercitus Angliam infeftet , ut habeamus eorum omne aux
ilium, & m iniitrabi mus eis victum, qvamdiu nobiscum erunt, &
omnis terra, qvæ aliqvem eorum manu teneat,, qvi Angliam inqvietant, fit exlex apud nos & omnem exercitum, - - - Viginti
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ginti millia librarum auri & argenti data fuerunt exercitui de An
glia pro pace.
Erke - Bissop 8igericu8maatte siden hore meget ilde hos fut Na
tion/ fordi han havde lagt Grunden til denne Contract med de Dan
ske, samt overtalet Kongen at samtykke her t, og ved dette fornederlige Trin, at giere sit Land ssatffyldig til Fremmede. Menmaassee
her under ssiultes ogsaa den Stats-Raifon, at da Regieringen gier
ne ville kiebe sig Fred til, og undsaae sig ved at legge selv Grunden:
saa syntes det mindre haanligt, at give Skylden paa deGeistlige, og
anstille sig ligesom Kongen allene gav dem sin Bevilgning.

Imidlertiid var nu herved lagt Grund og giort Begyndelse
med at betale en aarlig Skat til de Danske, hvilke saasom driftige
Gicester i et fremmet Land, ikke ncegtes at have gaaet videre og vi
dere, eller spendt Buen paa det hoyeste, med at plage Engellamderne og trykke Penge afderes Pung, saa fremt de ville ssaanes
fra Mord og Brand. Det vcerste var, at ikke allene de selv, men
ogsaa adskillige andre streiffende Partier af Soe-Rovere, snart un
der Dansses, snart under Normanners, Assmannerseller Andres
Navne, ideligen indfandt sig paa de Engelsse Kyster, i samme 2Erende, og derved skaffede de egentlige Dansse den Fordeel, at hvad
man forst havde betalt propter redimendam vexationem, ellersaafom cn Brand-Skat, til at ssaanes for deres Overlast, detmaatte
siden omssiftes til aarlige. Subsidier eller Hielpe-Penge, givne de
dansse Krigsfolk, saasom allierte Hietpe-Tropper, forbi de under
holdt en bemandet Flode, paa de Engelsse Kyster, og baade tilLands
og Vands lovede at tiene Indbyggerne til en Salvegarde. Dette
sidste havde sterdeles sted i Begyndelsen af det ellevte 8eculo, eller
efter at den Danske Konge SvendDugst^ggandsse havde under
trykt Kong Ethelred, og fat sig selv paa den Throne, som han
efterlod sin Son Knud, og denne sine tvende Sonner Harald og
Haarde-Llwd.
M 3
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Ud denne Periods, som begyndtes Ao. 1012 og endtes Ao.
10427 havde vores i Engelland boende Konger bestandig en danffFloDe afnogle og fyrretive Skibe,
scant nogle tusinde velbevcrbnte
Danffe Krigs-Mand hos sig, og underholdt dem med Engelffe Pen
ge, Proviant og andet Tilbehor, hvilket under et almindeligt Navn,
kaldtes Danegieid, Danemoney, saa og Heergeld, fordi det var
Krigs-Subsidier, anvendt paa at holde de Danske til deres Beskyt
telse. I Grunden var det vel saa, at vore DanffeKonger betroe
de sig dem, saasom rette Landsmand, langt hellere end de Engelffe,
felgeligen ansaae de dem i det nyeligen conqveterte Land, saa som
en paalidelig Liv-Garde; men for at give Sagen et bedre Skin, da
heed det, at de Danffe underholdtes ikkuns som Hielpe-Tropper mod
freinmede Fienders og See-Roveres Overfald.
Imidlertiid laae
den danffe Klode paa engelsk Sold bestandig, enten i Gronviig, nu
Greenwich, eller i Hcerviig, nit Harwich, thi diste Troppers Navn
var Har eller Haren per excellentiam, ligesom deres Skyld Danegield blev ogsaa kaldet Heergeld, Herigeldum, og ftigebe efter
haemden fra 10000 til 48000 Pund Sterling, hvilket paa de Tider
var saa anseelig en Summa, at Landet knap kunde taale den Udgift.
Efter at jeg saaledes har givet et kort og almindeligt Begreb
om denne Sag; da er det Tud at stadfaste den noget meere, samt
at viise, naar og hvorledes derpaa blev giort en Ende. Hertil var
jeg nu ikke lettelig i Stand, ved Hielp af vore egne Skribentere,
som rere alt for lidet om en saa betydelig Sag. Men det beste Lys
har jeg laant af en liden piece udkommen i London 1756. og mig til
sendt af min Ven Thomas Pennant Esqvair, som vidste , den ville ,
for Lands-Mandsffabs Skyld, blive mig behagelig.
Opffriften
er: A short Account of Danegeld with forne futher Particulars re
lating to William the conqverors forwey, by a Member of the fociety of antiqvares. London 1756. AfdMNe liden, MM efterrette
lige og vel skrevne Tractat, vil jeg her uddrage detVcesentlige, som
henhorer til mit Kyemcerk, da den ubekiendte Autor, som til sidst
underffriver sig med de z Bogstaver P. C. w. ellers udbreder sig til
nogle
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nogle andre Ting, sirrdelesden Engelske Marricnl og Land-Parren angaaende, efter hvilkenDanegield blev betalt, nemligafbver
Hide , ligesom rnan her siger af hver Tende Hart-Korn, faa og
faa meget. Danegeld, siger bemeldte Skribent, eller saafom Sach
ferne kaldte det ^eregeld, Herigeldum tributum militare, begyndte
man at indsamle i Kong Ethelreds Ttid, hen ved Ao. 991, efter nogles Meening, ob pacandos Danos patriam infeft antes, eller efter
Andres Meening Ao. 1012 eller 1013 for at leye Danffe Skibe,
Soldater og Matroser , mod Fremmedes Overlast. I Begyndel
sen var det en aarlig Skat af2 Skilling paa hver HidePloyland,
ja den forste Plov-Skat i vort Land.
Det kaldtes Danegeld, for
Di det ferst bevilgedes de Danske, endffiont det siden beholdt sinne
Navn, eftrr at det blev anvendt til andet Brug. - - - Der
blev og i Kong EThelreds £tfo, tvende Betalninger given til de
Danffe, een som en Skat til at kiebe Fred, denne var ey aarlig,
men efter Tiid og Forwdenhed. Den anden var en Sold og Subfidium, given dem aarligm, i Folge af en Contract, ved hvilken
De Danffe forpligtedes til at forskaffe de Engelske en Skibs-Flode,
for at bedekke Landets Kyster.

Fordi nogle af vore Historie-Skrivere ikke have giork Forfficek
paa denne ulige Betaling, da bcere de Tvivl om Tiden, naar sam
me begyndte, var Ao; 991. - -■ - H. Spelman kalderi foGlosfario p; 161. Danegeld tributum Anglisindiftum, alias ob pacandos
Danos, alias ob arcendos, 0g strap estM Tributum annuum 48000
librarum ab omni populo tradendum, danegeldum proprienuncupatumv Autor af den Samtale de Scaccario siger om Anledningen
her til, blandt andet faaledes: Inter hos (hoftes) itaq; penepræcipua
& femper pronior ad nocendum erat bellicofa illa- & populofa gens
Danorum, qvi præter communem raptorum avarkiam, acrius in
flabant, qvia aliqvid de antiqvo jure in ejusdem regni dominatione
Vendicabant, ficut Britorum plenius narrat hiftoria. - - - Qvia
igitus principaliter pro Danis inftitutus eft hic reditus, danegildum
vel Dtmegildus dicitur. Hic igitur, annua lege, fub indigenis Re
gibus
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gibus folvebatur, usq; ad tempora Regis Wilhelmi primi, de gen
te & genere Normannorum. Ipfo namqve regnante, tam Daej
qvam coeteri terræmarisq; prædones, holtiles cohibebant ineurfus,
I Seldeni Skrift, -kaldet Mare claufum, Libr. ir, heder det:
Is (Ethelredus Rex) a Syano Danorum Rege miferas redaftus in anguftias, pace ab eo empta, etiam ex foedere conduxit puppes Danorum 45f qvæ regnum fuum in mari excubando tutarentur. - Aliud erat tributum lcu pecuniae vis, qva pacem interdum AngloSaxones ab iliis, infulam graviter infeftantibus, redimebant: aliud
vero, qvod cladi danicæ ad tutandum mare oråsq; defendendas mari
timas conduftæ, ut ftipendium praedabatur. Utrumg autem præftationis genus, Danegeld, Danegeldum vel Danageldum. ideft
tributum Danicum dicebatur,
Selden Oper. vol. IV. p, 1317. feqv.
Gaa og Roger: Hoveden: p. 247. Port hæc tributa foluta (48 mil
le librarum) pace juramentis firmata, danica cladis, ut prius erat
congregata, longelatéq; dispergitur. Sed cum Rege qvadraginta
qvinqve naves remanfere, eiq;fidelitatem juravere, & adverfhsex
teros , Angliam fe defenluros, eo tempore promiferunt, ut eis vic
tum regiménq; praeberet.
Jeg forbigaaer en god Deel fleere Vidnesbyrd, ft»m bemeld
te Antor af account of Danegeld anferer, og wyes med den korte
Optegnelse , som findes Pag. 7. paa deadffilligeAar, i hvilke Skat
ten er fliget hoyere og hoyere, nemlig Ao. 991 betaltes ikkuns 10000
Pund, Ap. 994.16000 Pund, Ao, 1001,24000 Pund, Ao. 1007
30000 Pund , Ao. 1012 48000 Pund, og da vardet, at de45 Danffe Skibe med tilhorende Folk bleve tagne i Engelff Sold.
Frem
deles heder det Ao. 1014 boede Svane (Sveno furcatæ barbæ) og den
Danffe Flode udvalte Kong Knud i hands Sted. De Engelffeudvaldte Kong Ethelred, som var flyet til Normannia, og kom iglen
efter Svens Dob. Ethelred doede Ao. 1016, og Edmund kom efter
ham. Denne havde vel abffillige Seyervindinger over de Danffe,
men blev dog i det samme Aar totaliter flagen afdem, og Adelffa-
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bet i Engelland omkom for den stsrfte Deel.
Ao. 1017 deede Ed
mund og Knud blev allene Konge over al Engelland. Reelle Aar
derefter sik den Danfke Flode en Skat 72000 Pund, ellersom Henr.
Huntingdunenfis ffriver 82000 Pund afRiget, og afLondons Byt
100do Pund, hvor med den reyfte til Dannemark, men lod blive
40 Skibe hos Kongen i Engelsk Sold. Knud doede Ao. 1036, og
hands Sen Harald 1039. I deres Tiid var Udgiften tilen danff
Styrmand aarligen 12 Mark, og til en anden Soe-Mand 8 Mark.
Da Haarde Knud Ao. 1039 kom til Regierrngen holdt hanikke min
dre end 62 danske Skibe i Engelff Sold. Ao. 1042 da Hardecnut
boede, sik han til Efterfolger Edward Confeflbr hvilken gio rd e en
Ende paa at lade Engellcenderne betale noget til de Danffe. Who
put a ftop to all future payements from the Engli ft i to the Danes.
Ikke desto mindre blev han ved at indsamle Danegeld fra Undersaatterne, lige indtil Ao. 1051, da indfaldt et saaufrugtbart Aarog jaa
dyr Tiid, at mange tusinde Menniffer doede afHungersNod. Imidlertiid var Danegelds Skatten indkommen i Kongens Kaminer,
men kom snart ud igien og det affolgende Anledning, som var rar
og mcerkvcerdig, hvis den var siwdfccrdig, hvilket kommer an paa
Tgnulph: Script: Angl: vol. 1. p. 65. Sagen var denne, at da den
froiNlne Konge blev kaldet afsine Tienere til det Kammer, hvor Skat
ten stod indsamlet, indbildte han sig at see Dievelen dandse og sprin
ge, ligesom af Gloede oven paa diste mange Penge. Da Kongen
saae det, befalede han, at give hver Mand sit udlagte tilbage, og
ikke mere efter dags at kroeve Danegeld.

Ikke desto mindre siger vor Autor, at med samme Navn Da.
negeld er Skatten vedbleveu under Wilhelmo Conqveftore, under
Henrico I og indtil Kong Stephans Tiid, hvilken ved sin Kroning sorsikkrede troligen, at den til evig Tiid ffutte vcere afffaffet. He faith
fully pro mifed among other things, qvodDanegeldum, id eft duos
folidos ad hidam, qvos anteceflores fui lingulis annis accipiebant,
in æternum condonaret.
San Vidt bemeldte Account of Da

negeld.
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Kort Efterretning

Ester at jeg saaledes har givet et kort Udtog af det, jeg har
fundet om denne Sag, da trinde jeg nu siutte denne Beffrivelse. Dog
synes mig tienligt endnu at foye her til noget lidet om den Forffioel,
der var paa Kong Canuti Magni og hans tvende efterladte Senners
Adfcerd i Engelland, og mod denne fremmede Nation.
Det Kendskab, som Kong Svend Tiugskæg og steere Danffe for hans Tiid, havde opvakt hos Engellcenderne ved affilligVold
og Undertrykkelse, strcebte Canums den store viifeligen at dccinpe og
udrydde. Til den Ende, siger Fontanus Libr V in vita Canuti, be
falede han, at begge Nationer, Danffe og Engelffe, ffttlle nyde li
ge Frihed, Rang og Ret i Samqvem,i Krigs-Tieneste ogiRaads
Forsamlinger. Gin Formands Ethelredi Hustrue, ved Navn Em
ma, som var fiyet til fin Broder Richardum i Normandien, kaldte
han tilbage, tog hende til cegte, og satte hende paa den Kongelige
Throne igien. Kirker og Clostere, som af danffe Hedninger vare
ruinerte, koed han settei forrige Stand, og bygde adffillige af nye:
og da han gav det Kloster Cröyland nye Privilegia ttl Erstatning
for de gamle Danffes Overlast, satte han ikke Danmarks men En
gellands Navn foran i fin Titel, (t)

Fra denne Faderens vnfe og milde RegieringsMaade afvigede hans Senner Harald og Haarde Knud, four begge lagde liden
LEre ind, levede vellystig, forlede fig paa deres Danffe Livgarde, og
indrommede denne Nation i et frernmet Land, saa megen Frihed og
Forttin, at det ey var under, om Engellcenderne tilfidft kicededes
ved deres Regimente. Harald, som doede, da Haarde Knud var i
Dannemark, sik ikke Lov at ligge i sin Grav: men hands Lig blev
paa Broderens Befalnmg opgravet, og foragteligen udkastet iFloden
Ct) Canutirs Rex totius Angfiæ & Danomarchiæ & Norvegi’æ' & magnæ partis Sxvavorum, (Svecorum) omnibus^ provinciis & populis poteftati meæ fubjeétis Salutem J Cum terram Airglizc primogenitores me i & parents, duris extorfionibus & diris depraedationibus fæpiusopprefFerunt,
fateor, innocentem- fangvhlenf freqventer in ea" effuderunt i Studium me
um å principio regni mei fuit & lemp er erit in futurum, tam penes coelum , qvam penes feeulums propter t^ee mea peecaU & Parendum urcoxum fatisfacere, &c.
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den Tliemfe, nden Tvivl for at stille de Engellcender tilfreds, fom
vare ilde fornoyede med ham.
Imidlertiid giorde Haarde Knud det ikke bedre. Vetmueligt, at hands Navns Anledning var Haar-Syssel, hvor^ hand stal
vcere fodt, og ikke Haardhed eller et strccngt Regimente: dog kunde
dette sidste ogfaa ftadfoeste saadant Navn, fom han vel fortiente. Ik
ke allene inddrev han den aarlige Skat til de Danstes Underholdning
med stor Stroenghed, saa at naar Land-Manden ikke betalede, da
Pengene, men ogfaa holdt han 60 Skibe og 6000 Danste HunsKarle for at ikke give Engellcrnderne godeWrd.
Disse dreve deres Insolence saa vidt, at Abbas Jornalenfis
in vita Canuti siger, en Engelsmand, som modte den Danstep aa
en Broe, torde ikke flytte Koden til at gaae videre frem, forend den
Danste var gaaen forbi: ja dersom Engelsmanden forsommede at
boye Hovedet for den Danste, da maatte han vente atfaae Hug og
ftor Straf, (t)
Saa Vidner og Henricus Knygthon, de Eventibus Angliæ Libr.
i om farnme Harde Knud dette, at hand holdt med de Danste, naar
de ville herste over Englcenderne.
Hvert Verts Huus havde en
Danst til Styrer og Voegter over alt Huns-Folket. De sticerwedeHuftruer, Dottre og Tieneste Piger, og paaforde de Engelste faa megen
Skam, at Noden ornsider drev dem til at tage Mod og Kraft. Een som
heede Uovne, samlede en ftor Krigshoer, hvilken af hans Navn kaldtes
Hovniker, og haanligen ihielfloge famt fordreve de Danste. (tt)
Dette
N 2
(-[-) Si Dacus Anglico fuper pontem aliqvem occurriffet, Anglicus pcdem movere aufus non
fuiffet, donec Dacus pontem pertransiflet & ulterius, nifi. Angli in honorem Dacorum
capita inclinaffent, graves poenas & verbera cito fentirent.
(Hardecanutus) fuftinuit Danos in Anglia in tantum dominari, donec hospitum qvo ri
bbet per regnum habuit unum Danum cuftodem & magiftrum domus fu per omnes alios
hospitii. Et fic de ftoraverunt uxores, dc filias & ancillas, & multa alia opprobria & con
tumelias ingefferunt noftris in vituperium & dedecus Anglorum, donec Anglici neceflitate
coaéti, acceperunt audaciam, refumpferunt vires & collegerunt magnum exercitum, qvi
Hooneker appellabatur aqvodam Hovne, qvi fe ad hoc confilium dederat, & du&or
eorum exftiterat, &fic Danos occiderunt in m6agnum ruborem, dc de pontibus Angliæ to
taliter fugarunt.
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Dette steede dog formodentligen ikke fsrend efter Harde Knuts
Dod, da han t sir Regimentes tredie Aar hastig omkom, og efter al
Anseelse blev forgiven i et Bryllup , som en Danst Greve, navn
lig Tove Prud holdt med en fornemme Engelsmands Osgodi Daatter. Inter ipfa vina rofåsq;; concidit, haud fine veneni fufpicione,
siger Pontanus. De tit Skattens Inddrivelse udsendte danske HuusKarle (Roger Howeden kalder dem in Annal. Libr. I. Huus Carlos,
ellers kaldtes de ogsaa Hird-Mcend, item Kylgdar-Mcrnd) vare vel
egentligen de som gave Anledning tilBemcerkelsen af det Ord Lord
dåne, en overdaadig og overnwdig Herre, eller siradan en Junker,
som duede ikkmr tit at herste og holde ilde Huus.

Disse alt for ftrange Herrer regierede, font scedvanligen, ik
ke lange. Haarde Knuds Dod og de Danskes Fordrivelse blev siden
i lMg Tiid holdt i LEre-Minde ved en aarkig Gladstabs Dag, kaldet
Kocktide: dog varede det endnu nogen Tiid/ forend de Danste HuusKarle gandste maatte vige. Fontanus beretter, at Canuti Magni
Sester Son, Kong SvenEfthridfen, som tillige med den Fred-fardige Printz Edward, holdt sig berettiget til Riget, da hand drog
til Dannemark for at stride imod Kong Magnus hin gode , havde ef
terladt sig sine Huns-Karle i Engelland, henlagtepaa adstillige Ste
der. Men disse bleve afGrav Godwin med List og Svig, under
Skin aset Gladstabs Kilde , bestaukede ogihielstagne, folgeligen al
le Danskes Herredonnnei Engelland nedlagt tillige med dem (t)
Nu det var ikke den forste Gang, at man bavde saa handlet
med de Danste: og jeg nagter ikke , at de jo paa begge Sider ofte
havde betalt hver andre med lige Mont.
Dolus an virtusqvis ah hofte rcqvirit.

(t) Danicum præfidlum, qyod in Anglia Sveno certis locis- dispofuerat, magnificis convivii
apparatibus, NB per obfeqvii fimulationem exceptum, ubi mero ac fornno fopitum ,
noéiu intellexiflet, immiffis per infidias percufforibus y, trucidari, univerlunr curavit, Eåq;
MOXivetufiam Danorum dominationem; pcfßmdavit;
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m Kong Svends dods Aar ere egentligen tvende HovedMeninger. De fleste ass vore egne nye Skribenter, grun
dende sig pan de crldre Engelffes af der 12. og iz. Sæculo dev res udsigende, fast fatte hans Dod at indfalde Aar 1014.;
Torfæus derimod, storkende sig paa sine Islandffe Efterretninger,
henforer den til Aar 1009. Disse ere de 2de fornemste Hoved • Meklinger. Thi at tvende Chronologier ()Od Weftphal Mon. Cimbr. T. 1.
p. 1404. og 1411. have Aar 1020; (£tl Anonymus i Ludevigii ReL
Mfs. T. 9. p. 17. Aar 1017; Joannes Roffiis p. 103, Aar 1013;
Annales Flareyenfes t TovfctiHiftor.Norv.Part. 3. p. l^ Anr IO06;
Og en anden Islander hos^orLum paa bemelte sted, Aarivog;
det bor enten ansees fom ftyk hos Skribenterne slv, eller bos udssriverne, etter og, helst hvad den sidste Mening om det Aar ioo8.
angaaer, fom eet med dm almindelige Islandske ; thi eetAarsforffiel kan ofte i dm gamle Tids Negmng agtes hos uaccurate Skri
benter nKsten kun for eet og det sirmme , saasom der kan attene kom
me af deres adffMige Maade ak heregne Aarmes fraktioner paa.
De af vore Skribenter, ftm j'Mte Kong Svend at voere Dod 1014.
N z
ere
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ere dog ofte ey enige med sig selv, naar de siden omtale hans SonS
Knuds dods og Negierings Aar.
Saaledes lader Hvitfeld p. 63.
t editionen in folio Kong Svend dse, og hans Son Knud komme
paa Thronen 1014. og p. 74. Kong Kund dse enten 1035. etter
1036; og dog siger han, at den sidste regierede t 27. Aar i Dan
mark, og 24. L England; Da dog hans Regtering i Danmark kan
efter hans egen Regning ey blive loengere end 22. heyst 24. Aar,
saafremt man vil henfore Svends Dod til 1012, som han beretter,
at nogle strive, hvilke jeg dog maa tilstaae at vcrre mig aldeles nbckiendte, og cy endnu forekomne. Den Engelste Krone, beretter han
selv p. 68. at Knud ey fik at boere for 1017. hvoraf er klart, at han
ey efter hans egen Regning haver kunnet i det loengste regiere der
t flere end i 20. Aar.
For at undstylde Hvitfeld, kunde vel nogen
paastaae, at han haver anftet Knud for sin Faders Med-Re
gent, og regnet hans Herstab i England fra 1012, da Le Danstes
Magt tiltog der meget, og i Danmark fra 1009; Dertil tagende
anledning af det Hvitfeld aldeles ey, som nogle, bestriver Knud
fom et Barn, da hans Fader dode, men lader ham for den Tid have
anfort Krigsherre. Men om der endog er noget sandt iden Mening,
at Knud haver regieret tilligemed sin Fader, faa kan ben dog ikke blive
Hvitfeld til nogen hielp, faasom han paa intet Sked lader sig mcrrke
med, at han vil have det saaledes forstaaet. Den Modsigelse, som
findes i hans Beretning, reyser sig alene af det han haver fulgt adstittige og mod hinanden stridende Skribenter, uden noyeat sam
menligne dem, og ligefaa noye atigiennemsee sit eget Skrift. Kor
telig udi Kong Svends og Knuds Dods Aar haver han fulgt de En
gelste Skribenter, ogudidensidstes Negierings Aar de Islandste.
v. Heimskringla T. 2. p. 7. Knytlinga Saga p. 32, 0g Torfæi Hist.
Norv. Part. 3. p. 17. 0g 22J.

Meurfius 1. 3. p. 193. edit. Florent, viser sig at voere en end
siettere Tids-Regner, naar han striver, at Knud regierede i 33. Aar
i Danmark, og i England 125. etter efter nogles Bkretning i dem
begge t 2O. Aar. Ingen afdifie Regninger kan holde stik, uden den
sidste
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sidste hvad England angaaer. Dg som han herhos ey siger,i hvilket
Aar Knud dode, saa kan man ey heller vide, i hvilket Aar han haver
meent, at Svend er dod. Overalt bruger Meurfiuset) at fatte Aarsta! fwenö efter ValdemariL Dod, og viser sig herudtsomtaltandet,
Stilen undtagen, t denne hans Historie at vcere en hel siet HistorieSkriver. Pontanus p. 145. og 159. striver aldeles fom Hvitfeid,
lader Svend doe 1014. Knud 1036 / og dm sidste dog regiere 27.
Aar i Danmark, og 24. i England. Vitus Bering fatter 9.210. i
Breden det Aar 1015. for Knuds ankomst til Negteringen, hvoraf
man maa stutte, at han haver hensort Svends Dod enten tik dette
Aar, eller det forrige IOI4. Haner ellers faa lykkelig ey at imodsige sig selv ved at beregne Kongernes Regierings Aar, saafom han
aldeles ey glor saadan Regning. Svaningius tfln Chronologie lader
Svend doe 1014. Maller i fin Danste Historie p. 36. derimod
IOI>, oganforer tfiSScbid Simeon Dunelmenfis, Johannes Brompton, Mathæus Weftmonafterienfis og Florentius Wigornienfis^bvilke
dog alle have 1014. Florentius bruger ellers en dobbelt Regning fra
Christi Fodsel; Dionyfii eller den almindelige og endnu brugelige,
efter hvilken Svend er bod 1014, og en anden ftrrdelcs, som er
hans egen, eg fom jeg ci endnu har fundet hcs nogen anden Skribent,
ester hvilken Christus stal vare fod 22. Aar for Dionyfii Regning,
men bliver virkelig ikkun fod 2. Aar tilforn, hvilket Caivlfius i de nyere
Lider og haver holdt for rigtigere; Thi ester Dionyfii fgen Regning
dode Auguftus 14. Aar efter Christi Fodsel, og efter Florentii 16. Aar;
De ovrige 20. Aar fratager Florentius urettelig en Dionyfii Regning,
men legger dem siden esterhaanden smaalig til tgtcn, ved urigtigen
at beregne fraktionerne af de Romcrste Keyfcres Regierings Aar,
faa at han i det Aar 408. fattet* Keyser Arcadii Dod, ligesom alle
andre Chronologi, og fra den Db af kommer i sin saa kaldte DionyfianiTe Regning overeens med Dionyfii virkelige, og dem, som
W ham; men regner derimod i sin egen sted se 22. Aar mere.
Holberg udi sin Danske Historie T. I. p. ico. eg 125. henfører
Svends Dod til 1014. uden at melde, at der er Stridighed om Aattt, som han dode i, hvad enten han ey har vceret vidende herom,
etter
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Mer han / endstiønt vidende, dog haver holdet 1014. for det rette
Aar, men cy derhos villet anføre sine Beviser, for ey at indvikle
sig i chronologize Undersøgninger, med hvilke han og kun sielden
befatter sig. Gram udi sine ypperlige Anmærkninger over Meurfius
p. 173* n. a. og p. 193.31. a. anfører begge Meninger, dog uden
tydelig at erklcrre sig for nogen, endstisnthan synes mere at hoelde
til Englcendernes end Islcendernes side.

Men nu at komme til Tingene i sig selv, da scette Islan
derne enten udtrykkelig 1009, foin Codex Flateyenfis hos Torfæum
Hi ft. Norv.Par. 3.9. 17. eller Øg giøre det sulliende ved at lillegge
Knuden Ntgjering af27. Aar, fomHeimskringla og Knytlinga Sa
ga ; Thi entenstrive de, at Knud døde IOZ6, etter man og faaer det
Aar ud ved at efterregne hos dem Kongernes Regievings Aar, som
de navne, ved at legge et vist og upaatvivleligt Aar og fa<ftum til
Grund som f. Ex. at den norsse Konge Harald Haardraade blev
staget 1066, hvoraf folger, at Knud Aar 1009. maa vare kommettilRegicringeni Danmark, saaftemt at deres Regning er rig.
tig, at han der haver regieret i 27. Aar, og Aar 1012. i England/ hvor han / som de strive, stal have regieret i 24. Aar. Ogat
de ey regne hans danste Regiering uden fra hans Faders ded, er kZart
af Kny rlinga Saga p. io. og 32, som beretter, at han var lö.Aar da
hans Fader døde, eg regierede i 27. Aar/ og havde 37. Aar, da han
selv døde. Thi efter denne Regning indfalder Knuds Død 1036, og
Kong Svend Estrithsøns 1076, saasom han efter Knytlinga Sagas
Vidnesbyrd c. 25.P.44. dode 40. Aar efter Knuds død, og io Aar
efter Harald Haardraades Fald, hvilket sidste uimodsigelig steede
1066. Efter Islcendernes Mening er altsaa Svend ded 1009/ hvil
ket Torfæus derfor og holder for hans Dods Aar.
Engellcenkerne derimod, (hvoraf jeg ikkun vil ncevne de celdste) nemlig, den Saxiste Krønike 9.144/ Henrika fHnn tindon 9.362.
Florentius Wigornienfis 9. 615. henføre eenftemmigen hans Død
4111014. aldre Skribenter end de/ etter ligesaa gauile/ saasom Dron
ning
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fttng EmmæEncomiaft, Wilhelm af Malmesbury, Ingulphus af
Croyland, Wilhelmus Gemmeticenfis fatte aldeles intet Aarstal,
hvorfor jeg for det forste vil ansee Lem font neutrale.
Legger man
nu begge disse Landes Skribenters Troværdighed paa Vægt-Skaal,
for at vælge mellem dem, da bliver man meget tvivlraadig. For
fatteren af Heimskringia Haver levet omtrent 1240 / af Kny tlinga
Saga, fom det synes/ 1320, OLq C)dexFlateyenfis er meget gammel.
Desuden bave de alle betient sig af aldre indfodte Danske, Norsse
ogIslandffe Skribenter og Poeter, som selv havde fulgt med Kon
gerne Svend og Knud paa deres Tog, og som de jævnlig anfore; Dog
man man tilstaae, at dejust for denne Sagey anfore nogen Pöet,
faa at man ey kan vide, om de have herudi grundet sig paa dem eller
ey. Men som Snoro ansces af alle for en god og troværdig Skrt'
bent, font han og er, faa synes det mere end rimeligt, at han maa
have havt god Grund for sig, og paa den Fod tager og Torfæus
det, og derfor folger hans og de andre Islænderes Regning. Hvad de
Engelsse angaaer, daflutter den Saxisse Kronike med 1154; Dens
Forfatter er ubekiendt, og menes den at have havt adskillige, hvil
ket fluttes af de adskillige Hænder i Haand Skrifterne, faa at den
ene haver begyndt, hvor den anden flap. DetfomemsteHaandssrift
hvor efter denne Kroniks er udgivet, findes i det BodlHansse Bibliotheque, og er detindtil det Aar 1121. ssrevet med een Haand. v.
Hiekefii Anr. lir. fepr. 1. 2. p. 64. i catalogo Wanleji.
Et andet
findes i Christi Legems Collegio i Cambridge, og er af adskillige
Hænder, særdeles fra 924. af til 1075, da dette ey gaaer videre,
hvilket tydelig viser, at det er af storste Troværdighed; v.Hickefp.
130. Henrik af Hnntindon flutter og med 1154, og Florentius meÖ
1117. Altsaa ere de ældste Engel sse omtrent et Sasculum ældre end de
Zslandsse, men det gisr ey meget ttl Sagen, faafont Florentius ben
ældste af de Engelske haver dog levet over 10O Aar ester SvendsDsd,
og denTid er meer end langnok forat indfore Urigtigheder og Vild
farelser i Beretninger, og de Islandsse Skribenter desuden, som
jeg forhen haver sagt, grunde sig paa ældre Skribenter, som de ofte
anfore, og derfor vel og have i denne Post havt nogen at gaae efter,
O
end-
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begge have ssrevet om deres egne Lande, og er Kong Svend dod i
England, saa er hans Son Knud derimod kommen samme Aar
hiem til Danmark/ hvilken Omstomdtghed gtor, at det synes, at
Dansse og Nordtssemaatte ligesaavel vide Aaret af Svends Dod,
som de Engelsse. Her er altsaa lige Trovcerdigbed, lige Anseelse paa
begge Sider, hvorfor man maa fee sig om andre Beviser for at
faae Vcegr-Skaalen til at hoelde til een af Siderne.
Sveno Aggonis ben celdsse Dansse Historie Skriver, fom ssrev omtrent Aar
1200, vidner p. 84« at Knud regierede notsten fem Luftrå t Eng
land, det er 20. Aar, og ncrrmer sig folgelig udi denne post meere
til de Engeissc end til de Islansse. Theodoricus Norss Munk, som
levede Aar 1160, ssriver p. 42. at St. Oluf dode 1029, p. 45. at
han regierede i 15. Aar/ folgelig var kommen til Negteringen 1014.
x. 26.27. at han Aaret tilforn, folgelig 1013, koin til Norge, og
floqes med de Grever Hakon Eriksson, og Svend Hakonson, (hvil
ket Aar man af p. 45. kan sce, at han ey haver regnet M Olufs Regiertng),ogp. 25. ar Erik Hakonson havde regieret!). Aar i Norge
Da han drog til England, og at hans Son og Broder regierede efter
ham t to Aar. Viljeg nu regne 1013. for Det ene Aar og 1014. da
Broderen Svend Hakonson floges med Oluf,for det andet efter p. 27.
og 4'5.» saa folger heraf, at Erik drog til England 1012. Nuere saa
vel vore, som de Engelske Skribenter eenige i, at Erik drog did med
Kong Knud, saa holde og de fleste for, at dette sseede enten 2. eller 3,
Aar efter Kong Svends Dod,som efter saadan Regning folgelig ind
falder 101 o. eller 1009. altsaa have vi en Skribent, som boede i
Norge, og i Norges Hovedstad Tronhiem, der er nceften ltgesaa gam
mel som de Kldste Engelsse,og som holder med Islandernes Regning;
thi dersom man ret vidste Aarenes fractioner, da ssulde man sinde, at
de som kun differere paa eet Aar, ere i Grunden af een og den sam
me Mening , og her saa meget desto mere , som Kong Svend uden
Tvist er dod i Februarii Manned, folgelig forst i Aaret efter vor
Regning, faa at maassee Tor&us burde have, naar han med ab
Zerstorste
hårde undersogt sine Zslcenderes Mening, henfott
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hans Dod til begyndelsen af ioio. jeg maa ellers tilstaae, at denne
hele Tids Regning uddragen af Theodorico Monacho, falder over
ende/ dersom 1029. ey er St. Olufs Dods Aar, som han skriver. En
Anonymus hos Ludevig T. 9. p. 609, (som vel slutter Med Kanuto
Valdemarn. SoN/Men fern umuelig haver levet i hans Tid,Men maa
vcrre meget yngre, siden han lader ham komme til Regiertngen 1180.
hvilket er urigtigt/) siger/ at Knud besieg Thronen 1615, og folger
alt faa Englandernes Regning. Hos Saxo findes intet/ som kan tiene
til at afgiore denne Tvistighed, saasom han overalt bruger ingen
Tids-Regning. Albertus Stadenfis, der stutter sin Historie med
1256 / melder vel p. 223. under Aar 1022. om Svends Ded og
Englands undertvingelse af Knud, men dog saa, at man tydelig
kan see, at han ey henforer disse Ting til betnelte Aar, men ey hel
ler, til hvilket andet. Albericus Monachus, hvis Historie gaaer
til 1241, folger p. 48. de Engelske.
Adamus Bremenfis beretter
vel ey Svends Deds Aar, men da han p. 25. henforer den Bremiffe Erke-Bisps LibentütU 1013, og forst p. 26. hans Eftermands
Unwani Tid taler om Svends Dod, saa synes han fnarere at holde
med Englandernes end Islandernes Regning. ' Dersom man kun
de vcrre gandffe vis herpaa, og Adamus derhos var en meer noyagtig Skribent, end han virkelig er, saa vilde hans Vidnesbyrd me
get komme Englanderne til hielp, saasom han er crldre end nogen
afdem, der ncrvne Aaret af Kong Svends Dod, og haver ffrevet
omtrent 1080, folgelig 70. Aar i det lcrngfte efter Kongens Dod.
Af'Udenlandffe Skribenter toere vi altsaa ey visiere Kong Svends
Dods Aar.
Vil man nu undersoge det ved at udfinde Aaret, naar Kong
Knud er Dod, og hvor lcenge han haver regieret, da kan man endog
paa denne Maade ey tydelig komme efter Sandheden. Thi vel ere
alle gamle Engelske Skribenter eentge i, at Kong Edmund dode
sidst i Aaret 1016/ og at Knud blev derpaa eene Konge over hele
England 1017, fra hvilket Aar afde og regne hans Regierings be
gyndelse. V. Chron. Sax. p. 150, Flor. Vig, p. 6iZ. W. Malm. p.
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72; Saa og at Kong Knud er Dod enten 1035, V. Flor. Vig. p.
622, Simeon Dun. p. 179. og den Hildesheimiffø KroNlke ap. Ducbesnium in Hiftor. Franc. Script. T. z.p. 524, hvisken Skribent
flutter sir Vrrk med 1137; etter og 1036, som den Sartre Krontke
p. I54.|og w.af Malmesbury p. 73. og 76. vidne. Guillelmus Piétavenfis i.Ducbefnii Script. Hift. Norm. p.178, foitt skrev omtrent
Aar 1070. synes og snarere at henfore Knuds Dod ti! 1036. end
1035/ naarhan siger, at Dronning Lmma-Born varet den Nrmanniffe Hertugs Guiilelmi Hof, da Knud dode, og deterbekiendt
at Guiilelmi Fader Robcrtus dode 1035, VI. Non. Julii tden Stad
Nicæa i Aßen efter Willelmi Gemmeticenfis Vidnesbyrd p. 267.
udi samme Samling , hvilken Skribent flutter med 1137, saa og
efter Orderici Vitalis p. 371. ib., som flutter med 1141, og inden
Tidende er kommen derfra til Normandie om Rober ri Dod, er
ventelig en god Stund hcngaaen , helst i de Dage, da ingen Poster
vare, og for RobertiDod varderbckiendt, kundeeyWiihelm siges
at regiere. Af G. Gemmeticenil feed og, at adskillige moerke'ige
Ting have tildraget sig i Wilhelmi Regtering, for han p.271. taler
sm Knuds Dod , hvilke i det mindste have udfordret eet Aars Trd.
Folgelig er det rimeligt at baade G. Piclavenfis og G. Gemmericenfis henfore Knuds Dod :il 1036/ med hvilket Aar og Islander
ne komme overems, som Torfæus Par. 3. p. 22). tMaaer, naar
man vil lcgge Harald Haardraades Dods Aar til Grund, som jeg
forhen haver giort, thi etters ncevne de ey udtrykkelig Aaret efter
Christi Fodsti i hvilket Knud er Dod. Men cndstlont baade Englcendere og Jslandere komme overeens rned hinanden om Kuuds
Dods Aar, saa t-llegge de forste Harn bog kun en Regiering af 20.
Aar i England, og de sidste derimod af 24. De forste regne alle
eenftemmigen Knuds Regierings Begyndelse i England fra Slut
ningen af 1016/ etter rettere Begyndelsen af 1017, og fa ae a tsaa
rigtig nok 20. eller ncrsten 20. Aar ud for hans Regierings Tid.
De sidste derimod regne hans Regierings Begyndelse i England fra
1012. af, som de og maa giere, naar han stal der have regieret i
24. Aar, thi endffiont de ey udtrykkelig navne dette Aar, da det
over-
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overalt er sielden, at de betiene fig af Tids- Regningen fra Christi
Fsdsel, faa man dedog fra dette Aar 1012. af regne hans Rcgie
rings Begyndelse i England, siden de fastsatte, at hans Fader
Svend dove 1009, og at han felv z. Aar efter kom til England
med sin Krigshår. Knytlinga Saga p. IO.
Eet eeneste Engelff Document, nevnltg de faa kaldte Kong
Edvards Love ap. Latnbardum in Archæonomia p. 150 og J'Ptlkinfinin in Leg. Anglo-Sax. p. 208, hvilke Kong Wilhelm Conquæilor
siden confirmerede, og fom fynes at burde vcere af stor Trovoerdighed, tlllcgge Knud kun en Regiering af nceften ig. Aar, hans ene
Son Harald as 5/ og hans anden Son Hardeknud af 2.
Men
dette er ey den eenefte Gang, at man har sundet diste Love at vcere
urigtige, og folgelig at vcere meget forfalffrde, thi dersom de vare
uforrWebe komne til os, saa kunde.de ey fare vild i faa mange
Ting, som vare stede imedens deres Forfattere endda levede; rht
Kong Edvard dodr 1066. Og at de udi Knuds og Haralds Regi
mentes Aar fare vilde, det vise diplomata tydeiigen.
I wukinfii
conciliis T. i p. 296. findes det crldfte diploma, som er Mig bcki'endt
as Knud den store, og er det af ioig. Der siges han at vcere Engloendernes Regent paa Om, og beficcffr sine Formcends de strrige
Kongers Gaver og privilegier givne Mosterne 1 Kent. Denne Omstcenvighed, tilligemed at Dronning Emma haver underskrevet dctte
Diploma, viser at Edmund da var Dod, ogat Knud alene regiercde; og som deter afgiort, at Edmund Dove i November, og at
det varede nogen Tid efter hans Dod, inden Knud cegrede Emma,
saa sees heraf, at dette Diploma ey er udstede d t stimme Aar som
Edmund r ode, og ar han folgelig i der mindste er Dod 1017, endfftont han virkelig allerede Dsde 1016, som jeg har vist i Kong Knuds
Historie. I HickefiiThes. lit. Sepr. T. 2. p. 282. navnes et and- t
Diploma y som er af samme Aar ioig. og p 306» nok et af 1019,
hvor Knud kaldes K nge over ganffr Britanni n fom tydelig viser
at det erffrcvet ester Edmunds Dod- I de 10. Eugelste Skc'ben
ler findesp. 2223. og omtalt et Diploma af Knud og 1018, Udgivet,
O z
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ja det som mere er, et Diploma udstedet af ham 1036/ hvilket viser,
at ha« eycr Dodiozz, men 1036/ eg bet i November, somalle ere
eenige udi. Havde man noget Diploma af han- Son oz Efterfolger
Harald ft a 1036, saa kunde man voere faa meget endda vissere Paa,
at bemelte Aar var Knuds sidste, oz Haralds ferste. Imidlertid synes mig dog at have bevist dette i bemelte store Konges Historie p.
95, hvortil jeg dog endnu vil her legge eet Bevis. Spélman i Glollario Archaiologico p. 4, anforer en Liste over alle Abbedier i Eng
land , soin er forfeerdiget i Edvardi 3. fierde Regierings Aar, det
er 1331 / hvor det Kloster Wåkham siges at va're stiftet af Kong
Harald 1036. Ru er vel denne Liste opsat nccsten 300 Aar efter,
men siden den staacr indfort i Optegnelsen af alle de Lemmer, som
havde Rettighed at sidde i Pariementet, saa er det mer end rimeligt/
at den er forfeerdiget med tilborligFiid, og at dens Forfattere have
havt Diploma atgaee efter..
Var dette Diploma til/ saa kunde
man aldeles kuldkaste Wilhelm! Thorne foregivende p. 178. at Kong
Knud er ferst Dsd 1037. Det er ellers gandffe ve! muligt at dette
Diploma og mange flere ere endnu i Behold / endftionteybektendtgiortc ved Trykken z som fornernlig maa tilskrives det beklagelige Indfald df Rymer udi sin kostbare Samling af Engelffe Diplo
mata, nt ey begynde den for end fra 1066/ og Wilhelmi Conqueftors Regiertngs Tid.
Hvorom alting er, faa haver Knud eene
regieret i det mindste fra 1017. af til 1036, folgelig i 19. Aar.
Diplomata vise altsaa, at Edvardi Love vildfare, naar dekuntitlegge ham en Regiering af ncrstcn 18. Aar. I Smiths edition af Beda
sindes p. 779. et Diploma af 1038 som siges at voere udstedet
med Kong Haralds tilladelse, folgelig ere vi visse paa, at han regierede i bemelte Aar. I Hickefii Thef. Lit. Par. 2.9.303. navnes og
samme Diploma. Paa bemelte Sted anfores et Diploma af 1042,
hvor Hardeknud siges da at have regieret. Dette Diploma findes
Trykti Smiths Beda p. 781. I Hickefio Par. 2. p. 227. er et Di
ploma af Hardeknud selv og af 1042, som udtrykkelig der siges at
voere udstedet i hans andet RegieringsAar. Dersom Dagen, naar
dette Diploma er udgivet, stod hos/ saa kunde det fuldkommen tiene til
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at kuldkaste Edvardi Loves foregivende om at Haralds Regimente
haver varet L 5. Aar. p. 237. findes nok et Diploma af Hardeknud og
af 1042, stm oz figes udtrykkelig at voere skrevet i hans andet Negierings Aar. Under det haver staaet tegnet paa hvad Fest -Dag
deter udstedet, hvoraf dog dcsvcerre ey mer kan lceses end det Ord
feria. p. 308. forekornmer nok ct Diploma af samme Aar og fam
me Konge. Af Hardeknnds Eftermand Edvard findes p. 282. et
Diploma af 1044, og det som lner er, p. 235. et andet af 1043.
Da nitEdvardi Love ttllegge Knud den store en Regiering af nckften
r8. Aar, og Harald derimod af 5/ faa erdet slutteligt, ar de ved de
sidste have forstaaet 5. fulde Aar, og maastee endda noget over,
thi ellers havde de vel tillagt det Ord udsten, folgelig kan Harald
efter denne Regning ey voere Dod for 1041. i November, saafom
hans Fader Knud gandste vist ey dode for 1036. i bemelte Man
ned. Dersom da efter samme Loves egen Regning Harbeknub ba
der regieret i 2. Aar mindre 12 ugr, faa kan han ey voere Dod for
1043. i Augufti. Men hvorledes kan da hans Eftermand Edvard
udi 2. Diplomata hos Wilkins i Conciliis M. Britannia?T. I. p. 318.
og 322, som ere udstedve 10667 v- Kai. Januarii, strive, at de
ere udgivne t bans 25. R gierrngs Aar. Jeg man kilftaae, at dette
Damm synes i Begyndelsen at voere ligefaa vansteligt at lose ester
mm Mening, fom efter Forfalsternes af Edvardi Love. Dersom
den Sa,riste Krontkes Mening p. 156. var rigtig, at Hardeknud
er Dod VI. Id. Junii 1041, saa kunde denne Knude lcrt loses. Men
jeg haver tilforn anfort 3. Diplomata af Hardeknud, der uimodsigeligen vift, at han endda var i Live 1042, og at samme Aar var
endog hans andet Negterings Aar. Nu erede stcste Engelste Skri
benter eenige om, at han er D od enten i Junio eller Julio, og alle,
vedtagen den Saxiste Künste, i Aar 1042, fra hvfiten Tid af og
til v. Kai. Januarii 1066. ere omtrent 23J Aar, hvoraf folger at
det da kun var Edvardi 24, Rcgrerings Aar, med mindre man vil
amage, ar Edvard haver tegnet hvert Aar fra Christi Fedsel, four
han haver regieret, foret fuldt Aar, thi da bliver fra 1042. af, det
iberegnet, ti! 1066, 25. Aak Dette er den eenefte Maade, hvorved
denne
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denne Vanskelighed kanbceves, uden man vil sige, nt Hardeknud
haver kort efter sin Regienngs Ttitloedelft t England taget sin Broder Edvard til Med-Regent, hvilket Dronning Emmæ Encomiaft,
en Skribent der ffrcv for Hardeknud dode, siger temmelig tydelig
p. 164.-03 177/ Og Florentius Vig. p. 624. vidner, at Edvard
kom til England sidst i 1041, fra hvilken Tid af, om man kan regne
hans Regiertngs Begyndelse, det Aar 1066. bliver bans 25. Re
gimentes Aar. Folger man derimod de forfalskede Edvardi Love,
efter hvis Regning Hardeknnds Dsd maa indfalde 1043, faa kan
man endog ved at folge beucrvnte af mig anforte forste Maade ey
faae mer end det 24.Edvardi Regiertngs Aar ud 1066, ogfolgelig
bliver man nodttil at erklcere bencevnte Edvardi Diplomata for en
ten falske, eller fordecvede, hvortil jeg dog ey feer nogen gyldig
Aarsag; da man derimod haver mange flere og uimodsigelige, for
uden denne, for at erkiende Edvardi Love for fordcrrvede.
Men
da denne Tvist og Tids-Regningen af disse Konger egentlig ey ved
kommer Svcnds"Dods Aar, siia vil jeg lade mig noye med forte»
ligen at sige, at jeg haver paa Grund af Nsse Diplomata, og de
Engelste og udenlandste Skribenters Beretningers Sammenlig
ning, Aarsag at fastsatte, at Knud den Store er dod 1036, Ha
rald 1040, og Hardeknud 1042.

Af alt det hid indtil sagt er, erdet klare, at man maa udfinde
andre Bevistr for at tomme efter det rette Aar af Kong Svends
Dod, og mener jeg at treffe det ved at fastsatte Aaret af den Engelske Kong Ethelreds Dod; thi alle saavei Engelske, som Islandske
og andre fremmede Skribenter ere eenige i, at Knud kom samme
Aar til England for at bekrige det, som Ethelred dede, saa og, at dette
ffeede 2. eller i det hoyeste 3. Aar efter Svends Dod. De Engelske
Skribenter sige: Nemlig den Saxiske Krontke p. 146. at Knud
kom til England i Augusti Manned 1015, p* 148. at Ethelred
dode paa St, Jürgens Fest 1016, og p. 144- at Svend dode KyttdelsMisse-Dag HI. Non. Febr. IOI4; W. af Malmesbury p. 71.
at Svend dode Mari« Renselses-Dag, at Knud kom Aaret efter
om
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om Sommeren iglen ttl England, og p. 72. at Ethelred derpaa
dode St. Iorgens Fest, folgelig Aaret efter Knuds Ankomst, at
Edmund dooe paa Sk. Andrece Dag, og p. 73. at Knus blev
derpaa eene Konge t England 1017; Henrik af Huntindon p. z6r.
at Svend dsde 1014. for Paaike, at Knud kom til England io 15, og
at Ethelred dsde 1016. ved Paaffe-Tider efter 37. Aars Regie
ring ; Ingulpus p. 892.ti!ffriver og Ethelreden Regtecing af 37 Aar,
og regner Knuds Regtertngs Begyndelse fra 1017. af; Simeon
Dun., som flutter sin Historie med 1129, coi. 170. at Svend dste
1014, III. Non. Febr., col. 171. at Knud kom til Enaland om
Sommeren 1015, og col. 172. at Ethetred dsde IX. Kai. Maji
1016; Florentius Vigornienfis p. 615. at Svend dsde 1014,
i ii Non. Febr., og p. 616. at Knud kom til England om Somme
ren 1015, og at Ethelred dsde IX. Lal. Maji 1016. Og Dronning
Emmæ Encomiaft p. 166. at Svend dsde det ene Aar, p. 167. og
168. at en god Tid gik bort for Knud om Sommeren drog iglen tit
England, og p. 169. at Ethelred, endskiont han ey navner ham, dsde
derpaa om Vinteren. De Islandske Skribenter vidne: Heimskringh
T. i. p. Z8Z. at St. Oluf kom til Engeland sacke Hsst som Svend dsde,
p. 388. at han blev der (3. Aar, og at Ethelred dode efter 3. Vaars For«
lob, og p. 397. at Knud kom samme Sommer til England, som Ecbelred dode; Knytiinga Saga p. 10. at Knud drog z. Aar efter fin Fa
ders Dod til England, og x>. 14. at Ethelred dode samme Host eller
Sommer som Knud kom did, efterat han havde regieret i 38 Aarr
Torfæus Hiftor. Norv. Par, 3. p. 16. af Codice Flateyenfi, at Knud
drog 3. Aar efter fin Fasers Dsd til England, og p.18. efter ad
skillige Islandske Haandskrifter, at Ethelred kom paa Thronen 97z.
eller 972, og dsde ion, hvorudt han mener at de have den Engel
ske Skribent W. Thorne med fig, som jeg dog tilforn haver vitst
at voere urigtigt, fom og hvad som haver bragt ham i denne Vildfa
relse. Heraf sees at de Engelske og Islandske Skribenter ere herudt
eenige at Knud kom til England samme Aar, som Ethelred dode,
dog med den Forstiel, at de forste lade ham leve over et halvt Aar ef
ter Knuds Ankomst, og de fidftt derimod, doe i Let famme, faa
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og at Knuds Ankomst er steet efter ve ferstes Regning ncrsten 2.
Aar efter hans Faders Dod, og ester de sidstes derimod z. fulde
Aar. Hele Forstielten imellem dem bliver altsaa ikkun eet Aar t
disse tvenve Poster.
Folgelig kommer det an paa at kunne bevist/
uaar Ethelred, som de begge tilstrive en Regiering af enten 3 7. etter
Z8. Aar, er Vod, enten 1016, som de Engelste paastaae, eller
i Oil. efter Islcendernes Regning. Til den Ende vil jeg nu forst
igtennemgaae de fornemste af andre Historie«Skrivere,- som have
levet enten paa famine, elfer noer de Tider.
Adamus Bre mentis
p.26. beretter, at Ethelred dode efter z8» Aars Regiering, og
at Knud focde Krig i England i z. Aar, hvilken Tid kommer rigtig
mk ud, naar man antager EnglcenderneS Regning om Svends Dod,
og regner derfra og tik Edmunds Dod; Saxo p. 192. fortceller ad
skillige Ting r som Knud stal efter sin Faders Dod have forrettet
for han drog kil Englands og sour st-nes at have udforvret et par
Aar. Han siger og, at den Engelste Konge, som han urektelig katder Edvard for Edmund,, blev drcrbt 7. Aar efter , som Torféeusendelig vil have forstaaet efter Svends Dod f for derved at trcekke
Saxonem hl Iskoendernes Mening, da dog Sammenhcengen tyvrlb
gmvistr, atSaxo vil have yisie 7. Aar regnede fra Forliget af mellem
begge Kongerne Knud og Edmund, hvortil kommer, at Saxs haver
taget dette afen aldre Skribent Orderico Vitali,, hvor jeg dog trorr
at der bor staae 7. Maaneder, thi just faa lcenge resterede Edmund
efter lin Fader, og at enten Skribenten selv haver strevet feyl per
lapfum calami,, eller og cöpiifteme have giort det, hvilket sidste,
saafremt det forholder sig saaledes^ maa voere steet for lcenge siden,
efterdi det allerede haver bragt Saxonem t Vildfarelse; OrdenensVitalis beretter p. 371. at Knud sirax eftersinAUkomst til England
beleyrede London,, og at Ethelred dode i samme Beleyring, hvorudt
han kommer overeens med Dronning Emmæ Encomiafl p. 169. To
saa gamle Skribenters Beretninger synes ey lidet at bestyrke ve
Enge,ste Skribenters Foregivende modIslcenderne, at Knud ester
fin Tilbagekomst forte Krig mod Ethelred. Paa dette Sked er vet
etters r at Ordericustakeromovenmrlte ?. Aar, fom have forledet Sa
xonem.
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■xonem. p. 518* tilfFrtVCl’ OrdericusCanute 0g hans tveNdk
ner Harald og Hardcfnud M Regicrmg af tner end XL. Aar t
England. Men Her man endelig være en Feyl enten af copiiften
eller Skribenten, thi om man end tager de allerlængste Regieringer,
og Eriver Knud 24. Aar, Harald 5. og Hardeknud 2, faa kom
me dog ey flere end 31. Zlar ud. Annälifta Saxo, som flutter sin
Historie med 1139 , ap. .Eccard, in corp. Hift. Med. ævi T. I. coL
440. siger at Ethelred dode 1216, at Svend var ded noget til
forn, og at Knud kom ftrax efter Ethelreds Dod til England. Ditmarus Bisp i Merfeborg, som dode lOlg. og folgelig levede paa
de Lider/ skriver p. 409. om Svends Dod, og p. 410. at hans
Sonner begrove ham, og derpaa fore til England, hvor de i Juln
Manned ioi6. beleyrede Kondon, hvor da Dronningen, som var
bcdrovet over sin Mauds Ethelreds Dod, opholdt sig tilligemed sine
tvende Sonner Adelften og Edmund. Dette Vidnesbyrd bekrcefter meget de Engelstes Regning, at Ethelred er dod 1016. Dog
sidendenne Skribent haver levet faa langtfra England, faa ville
vi endnu ey holde Tvisten for afgiort paa hans Ord, men opsoge
flere og andre Beviser, for at bringe denne Sag i Rigtighed. Ditmari Ord synes ellers at medfore ligesom Ethelred var Lod for
Knuds Ankomst, men da hans Ord og taale en-anden Forklaring,
saa feer.jeg ey nogen Grund og Aarsag atvigesra Dronning Emmæ Encomiaft hans Beretning, som efter al Anseende haver tatet
med, og kientt denne Dronning selv, nevulig at Ethelred dode un
der Beleyringen. p. 420. sig er Oirmarus under det Aar 5018, at
Knud da alene regiercde over England, hvilket tiener til at devise,
naar man betragter Veyens Længde fra England til Saxen, og at
just dette Aar barDitman sidste, at 1017. bor efter Englandernes
Regning ansees for Knuds forste Regierings Aar hos dem.

Men naar man enten tviler paa Historie- Skrivernes Op
rigtighed, eller sinder dem at anfore tvende adstilte Beretninger om
een og den samme Ting, og derhos næsten at bære af een og den
samme Troværdighed, faa kan intet andet stille deres Trætte ad end
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flOte Documenter o« Diplomata. Disse have Vt til al Lykke nogle (if.
Wanlejus hos Hickefiwn Par. 2. p. 307« anforer et Diploma of Kong
Edgar og Aar 97z, som er en Original, og p. 308. en Copie af
samme, som og er underskrevet 975/ hvilket sidste dog ikke gier noget
til Sag n, tbf Originalen deciderer. Herved er at marke, at dette
Aar er efter alle Engelsse Skribenters eenstemmtge Udfigende Ed
gar! sid''e, og hans Gons Edvardi forste, hvorledes hardaEthelrcd efter Islandernes Regning kunnet komme paa Thronen 973,
mindre 972, som dog efter dereshypothesis er nodvendigt, saaftemt
han ssal vare dod ion, og have regieret iz8. Aar efter deres Reg»
ning, og 37. efter Englandernes ? (Summe Wanlejus anfører p.
281. et Diploma ssrevet 976. i Edvardi andet Reglertngs Aar,
men da desadvaultge Kaars ey sindes under det, saa vil jeg ey
betiene mig deraf, endssiont jeg ligesaa lidt som Wanlejus holder
det for nagte. p. 255. sindes et andet Diploma udstedet Jule.Dag
977. af Erke-Btsp Oswold med Kong Edvards Samtykke, og p.
282. en Afskrift af et Diploma Udstedet 977. i Kong Edvardi an.
det Regterings Aar. Nu er det at marke, at de Engelsse Skri
benter henfore denne Konges Dod til 979, iblant andre Ingulphus p. 889/ som flger at han regterede t 4. Aar, eller og fil 978,
som den Saxisse Krontke. Det aldste Diploma af Kong Ethelred
er, faa vidt mig er bekiendt, ak 98z, og sindes hos Wanlejum p.
237. Dette gior intet til Sagen, men p. 302. navnes et andet
Udstedet 984. af Erkebtsp Ofwold i Yorx ud! Etheireds 5. Negte
rings Aar. Samme Diploma findes Ord for Ord trykt t Smiths
Beda p. 778/ og ere Kongens Regierings Aar ssrevne der saaledes i
regnivero regis noftri'Æthelredi anno qvinto, hvilken Skrtve-Maade kan forsikre os om, at de tvende larve Mand Wanley og Smith
have ey last urigtig, fom man kunde befrygte, i fald Aarene havde
varet betegnede med Tal.
Dette Diploma have alle Marker hos
sig, at det er agte, hvortil fornemmelig maa regnes, at mange
af Bogstaverne ere Angel-Saxrffe.
Efter dette Diploma maa
Etbelred altfaa vare kommen til Negteringen 979. etter 980, og
som ingen gammel Skribent udgiver det sidste for hans Reglertngs
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Liltradelses Aar, saa er det klart, at Han er kommen paa Thro»
nen 979. Fra dette Aar af og ttl Hans Dod Haves endnu mange
Diplomata, hvoraf jeg dog ikkun vil rsre ved dem / som unegteligen
vise, at han haver levet efter ion. Wanlejus anforer p. 237. et
som han haver udstedet 1012. i den 10. indiétion, hvilken TtdS Bemcerkelse viser Rigtigheden afdette Diploma, saasom den forste indiétion begyndte fra September 1002. p. 276. anfereS nok et Di
ploma af samme Konge, Aar og indi&ion. p. 270. ncevneS hans
Sons Adelstens Testament af 1015, den samme som Ditmarus ta
ler om, og ellers er ikkun lidet bekiendt 1 Historien.
Ja det som
mere er, p. 237. anfores et Diploma af Kong Ethelred selv, Aar
1015. og den 13. indiétion. Hertil kommer / at deISlandsteSkrlbenter, ltgesaavel som de Engelste og andre ere eenige deri, at Her
tug Eadric Streon blev kort efter Kong Edmunds Dvd drabt ester
Kong Knuds Befaling.
Dersom da efter Islandernes Mening
Ethelred var dod ion, og Edmund 1012, saa maatte Eadric i
det seneste have mist Livet 1013; Men nu anforer Hiekefius T. 1.
p. 141. Ord for Ord et Diploma af 1017, som Eadric haver un
derskrevet, hvilket nepxegaacr an, saafremt man antager Islan
dernes Tids Regning, men vel, hvis man med Englanderne lader Edmund dse i November 1016/ og Eadric Aaretefter. Det
Diploma som sindes i Smiths Beda p. 779. af Aar 1016. udstedet
af Bisp Eeo55mo chnes og at vise, at derre Aar haver varet det store
confulrons og Striks Aar i England, da Ethelred, Edmund og
Knud sigtede sammen om Kronen, saasom her strives alene: Chrifto creaturarum propriarum omnia ubique regna fuo in pondere
& menfura difponente, uden at legge til, hvo som da var Konge,
som ellers overalt steede, naar endog denne formular eller nogen
lig den, brugtes. Det lader ligesom Bispen ey haver dristet sig ttl
at navne nogen Konge, for cy at fordarve det med nogen af dem,
og derfor overladt Riget ttl Christum, imod hvis Regimente han
kuade vare viS paa, at ingen af dem vilde proteftere.
Har da
Ethelred levet endda 1015, og Knud 1018. varet alene Konge i
England, saa synes mig ar det er bragt ril al mulig Vished, at

Ii8

Den Danske Konges

Erhelred er dod efter Englomderues Regning joi6, og ey ion,
fem Islanderne paaftaae/ faa og at Svend kan da ey vare ded
for 1013/ og ikke 1009, iooZ. eller iqio, naar jeg end vi! folge
Islandernes Regnrng herudi, at Knud haver biet 3. Aar i Danmark

e/ter sin Faders Dod; Men da vthave fundet, at Islanderne have
forregnet sig 5. Aar angaaende Ethelreds Dod, og at Engenderne
derimod have regnet gandsse ret, faa feer jeg ey , hvorfor man og
na ikke kan vige fra de forste og holde med de sidste, fom eenfte.m-

migen tillcggeKnud ikkun et Ophold afMsten 2. Aart Danmark,

og folgelig indfalder Svends Dod 1014, som jeg anseer for upaatvileligen at have vceret hans Dods Aar.

Det reneste Middel at

redde den Islandsse Regning er at foregive, at de Engelsse have reg
net Christum at vcrre fokt 5. Aar forend vi/ Islanderne og alle fatte.
Men dette er en SatnLng, fom frem for es gratis, og hvortil ey
mindste Spor findesi Historien, ogfomdesuden eydan foreenes med
de efterfolgende Kongers Regierings Aarz og ey hellervifes, naar
man bor forlade den', og igien hos de Engelsse Skribenter foge den
almindelige Tids Regning fra Christi Fodsti.

Da ellers de En«

gelsse Skribenter vidne, at Kong Svend fornemmelig fra 1012.

af fogte at undertvinge sig England, da han tilforn ikkun plyndre-

de der, faa at han fra det Aar af bestandig blev t bemelte Land ind

til sin Dod, og Hertil legges, at Dronning Emmæ Encomiaft

siger, at Knud kom med sin Fader til England paa hans sidste Tog,
og at Faderen bejpurgte sig i alle Ting hos ham; faa kan man
heraf tage Anledning atansee ham for sin Faders Med-Regent
fra den Tid af, og hvo kan vide, øm ey mange paa de Tider have
regnet hans Regierings Begyndelse fra det Aar af, og folgelig til.

lagt

Svend Tveffiegs Dods Aar.
lagt Ham en Negierirrg af 24. Aar l
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Da og Kong Svend af 'M

fem han selv havde erfaret med sin egen Fader, saae, hvor farligt

deter, naar Arve-Folgen ey er afgiort i levende Live, saa kan det
maaskee vcrre mueltgt, at hast allerede i det Aar 1009, haver ladet
Standerne erktende Knud for sin Efterfolger.
Paa den Maade
haver en gammel Sagn kunnet berette, at Knud har regieret i 27.

Aar i Danmark, og 24, i England, og forplantet denne Beret
ning indtil de forste Jslandste Skribenter, hvilke da ikkun have
herudt feylet, enten ved felv at fordcerve Sagnen, ellerved at fceste
Tro til en allerede forfalsted Sagn,/ at de have meent, at Knud
haver regieret 27. Aar efter sin Faders Dod.

Dog fremsomer

jeg ikkun dette, heldst om om de 27. Aar, som en Gietning. og
rimelig Aar sag tik Jslcendernes Vildfarelse, thi elters maa jeg

tikftaae, at de have meget feylet i at bestrive Kong Knuds Hi
storie ; Saaledes giere Ve Ham til et Barn af 10. Aar, da
hans Fader vode, og som derfo^lnaatte sidde 3. Aar stille t Danmark, daVog Dronning EmmJEncomiaÆ, en Skribent Ver leve
de udshans Tid, og selv havde sett Ham, vidner, at han for Fa

derens Dod giorde Krigs-Tog med ham, og overalt bestrider ham
fom en Mand, endstkont ung, hvoraf man kan ffutte, at'han t det
mindste haver voeret 20.. Aar gammel, da Faderen dode, hvil
ket jeg omstændeligere haver udfort i hans Historie p. 3. not.

d.

Endstiont jeg ey heller ncegter, at jo de Jslandste Skrif-

ler bor ansees for de fornemste Hoved-Kilder kit Historien af
vor Norden , saa er vet dog ogsaa unoegtelkgt for hver den, som
flittig og noye haver lceset dem, at de dog ttene baade langt
HMsmudeligere

og rigtigere til ak oplyse

den Norste

end

den

126 Den Danffe Konzes Svend Tveff. Dods Aar.
dm Dansse Historie, som kommer fornemmelig deraf, at dms
deft- Skribent Snorre Sturlcffon ffriver de Norste Kongers

Historie, og ikkun tilfalds Vis taler om de Danffe, og at alle
deres andre Skribenter langt fra ey kan ltgnes med ham, end

og ey Knytlinga Saga, som ex profefib beskriver de Danffe

Kongers Liv og Levnet, og som udi Knud den Stores, og Her«
tug Knuds Histoner haver begaaet vigtige og. y-tmodsige«
lige F.yl.
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Konsten at leve under Vandet
Forfattet
af
Chriften Hée.

landt alle Konster, som Nsdtsrftighed og Trang have lart
det menntffeltge Slagt at udfinde, vtl man neppe finde
nogen, som ved ferste Oyekast synes mere formastelig end
Konsten at Dycke. At ville leve under Vandet er det ikke at
fore Krig med Elementerne, at omvexle Menneffersog DyrsAtrnosphLra med Fiffenes, eller t det mindste at vilde giere et LandDyr til et Amphibion.
Er det vel troeligt at det, som er mod
Naturen, ffutte kunde bringes til veye ved Konst, da Konsten i
andre tilfcelde, naar den kommer paa det heyefte, neppe kand
efterligne, end fige overffride naturens Virkninger.
At svemme, hvad er det ikke for en forvoven Sag? Og kand man vel troe,
at nogen haver havt mod og lyst til at flyde paa Vand-Skorpen
uden i de Tilfcelde, hvor Naturen anbringer fine sidste og yderste
Krcefter for at redde Livet. Cæfar, t hvor stor en Herre hand end
var, viifte herpaa en af de ftsrfte Prever, da hand ved en Broes
Beftorming udi Alexandria kastede sig t Stranden og svommede
200 Skrit for at komme til et af sine Skibe, holdende den venstre
Haand over Vandet, for ikke at giere de Papirer vaade Hand holt
deri, stabende fin Krigs-Ktortel med Tanderne, paa det at Fienden
ikke ffutte faae Bytte. Svetonius siger, at hand i andre Tilfalde
pleyede at svemme paa opblaste Lader-Sakke. Imidlertid synes
O,
den
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rm Konst ikke noer saa farlig/ som at vttte leve i nogle Timer paa
paa i2. Favners dybve nuder Vandet/ hvor Vandets trykning
synes at vare saa stor, at aandedretter maatte ophore og Blo
det standse.
Men haver Kunsten knnvet bringe, det saa vit/ at
alt Farlighed er.bleven havet ved Svomme•Konsten (
):
*
Saa
er det ey at undre , at der fra gammel Ttid/ har varet de fbin,
endog Md storste Livs Fare/ have sogt at kunstle og forbedre
Konsten at leve under Vandet; thi hvor mange Slags Tonder og
Kister, hvor mange Vand -Harnisker oz dycker machiner, hvor
mange Klokker og indretninger har man ey forgiaves maat anven
de, forend en Engelsmand af ltgesaa stor Erfaring som Videnstab
har udfundet et sikker Middel at dycke og leve under Vandet. Tor
man herudt/ som i andre Tilfalde, troe en Konstnere udi stn Konst,
daknndevt aftvendeberommeltge MandsEfterretuinger lare, hvor
vidt Konsten at leve under Vandet er bragt i vore Tider. Den
Svenste Mechanicus Capitain Triewald har herudt varet stt Fa
drene Land til frorre Tienefte end nogen anden, og udi sit vakre Skrift
af Aar 1741. vrist dyckertets Vigtighed og nytte i allehaande Leyligheder, men i Besynderlighed, naar noget forulykker eller nedstuntet Skib ved dyrkerens hielp stak sattes i Stand til at vorde
opdragen, og, 1 fald dette ey kand stee, hvorledes de fornemmeste
Vahrer i flige Tilfalde kand barges.
Han giver derhos en ved
horlig Efterretning om t>e Machiner, Kloer, Tanger Soe-Bukke,
Sktbs-Brekkere, hvoraf man betiener sig i deslige Omftandigheder
for at fatte, spränge, overstiare, aftappe, indhage eller sammensanke
det som stal optages af Soebunden. Den Larde og vitberomte Engeksmand Hr. Doti-. Halley forsikrer os endnu videre, at naar dyckeren paa 12.Favners eller 72. Fods dybde under Vandet synesat
vare udelnkt fra al omgang med andre Mennesker, Solens Lys
og varme at vare hannem formeent udi en saa afsondret Tilstand,
da
(*) See Hamb. Magaz. Zdl'e Bind 6te Stykke pag. 673. Hvor man finder ansort, at en af
dedansteKonger med endek af sin Hofstat ffal.hare gaaet en heel Miil. over aaben See ved

hlelp as et partkulai, fvsuime RedsiaL.

__________ Konsten at leve under Vandet.
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da haver hand endnu sig dette forbeholden, at hand midt under
Vandet kand siaae ild, antcrnde et Lys, ffrive et Brev, sende det
op over Vandet for at give fin Tilstand tilkiende, og at beordre saa
megen Tilforsel af luft, som han haver nsdig til at underholde
Aandedretren. Jeg vilde nu ved en kort Historie anfore, hvorleledes alt dette gaaerttl, dersom Orden og Tydelighed ey udfordrede
nogen foregaaende Efterretning, hvorledes menniffer og Dyr for
holde fig under Vandet t deres naturlige Tilstand; thi aldrig saae
nogen tydeligere Konsternes Vigtighed, end den der forst er kom
men i Erfaring om, hvor naturen forlader os, og hvornodvendig
det er, at Konsten opfylder den trang og mangel, som heraf reyser fig.
Vil man vide, hvorfor Menniffer og visse dyr ey kand leve
under Vandet, da maa man lade fig underrette om den Tilstand,
de befinde sig i, naar de under Vandet er druknede.
De Loerdes
Nysgiertghed er herudi gaaen saa vit, at man har druknet umoelende Dyr, for at see i hvad Tiiddedrcebes, og om de ikke har vildet faae til Live igien, naar de opdrages.
En spurre, en Due,
en Hane kand ey leve lcengereend z. å 4. Minuter under Vandet.
En And doer 18. 10. å 15. Minuter. En Hund eller en Kat
doer i 2|. Minuter, naar de i den Ttid holdes under Vandet, men
lader man dem Minut-vits komme op over Vandet, og siden flun
ker dem ned iglen, da holde de flg ved Live 110. å 12. Minuter (*).
Der ere adskillige infeéter som doe, naar man holder dem under
Vandet, men opdragne, fnae til live igien og det undertiden efter
40 å 50. Timers Forlob (**). Monfieur de Reaumur har vidst saa
vel at betiene fig af den Sag for at erkyndige fig om Biernes Oeconorniffe Indretninger, at han maatte drukne den heeleBiesverm,
forend hand ved de druknede Biers opstandelse, da hand formode
de , at hver vilde tage fat paa sit flrdvanltge Arbeyde, har kundet
udfinde denne faa kaldede republigves Tilstand, og forvisse fig om
Dronningernes Antal, Mand-Kionnets Beskaffenhed, ogdeovrige
Q 2
Biers
. (*) Hiftoire du l’Academie in gro 1741. pag. yz. & 99.
(**)............................. - 1740. pag. 17.
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BiersVerk og Mette, som ere af ingen Kien. Mennstet allene
er et faadantDyr, at dermed ey kand gieres deslige forsog, imid
lertid ere der dog de Historiae relationer, fom forstkkre os det sam
me om Mennister / som tilforn er anfort om Infe&erne, nemlig
at ve efter lang Ophold og Leye under Vandet ere opdragne og
kommen til sig selv igien.
Do&or Tilafius Kongelig Bibliothecarius i Sverrig stal have omstoendelig ankoegnet/ hvorledes en Mand
paa 65. Aar, da hand vilde redde et andet Menncstes Liv, som
var falden i en Vaage, selv uformodentlig fald ned i Vandet/ og
kom ti! at staae opragt paa Bunden udi 18. Alens dybde under
Vandstorpen, hvor han efter i6. Timers forlob blev opdragen,
med stor Moye kom til sig selv igien, og levede derefter i nogle Aar.
Samme Author forsikrer at have kiendt en Kone, som, efterat hun
i 3. Dage havde voeret under Varrdet, er bleven reddet, at jeg ey
stal tale om Hr. Burmans Beretning om en 17. Aars gammel
Dreng, fom foregives at have voeret under Vandet i 7. Uger, og
efterat hand var opdragen levede i 53.Aar.
En faa forunderlig
og utroelig Sag at en meget icerd Natur-Kyndere derover
har giort en faadan critiqve, at om Drengen end havde kundet leve
under Vandet af mangel paa Luft, faa maatte hand dog paa faa
lang en Titd have doet af sult (*). Men stutte den SagsMuekighed under sog/s og sammenlignes med ald anden Analogie t Natu
ren, da veed jeg ey heller, om Drengm i saadan Tilstand under Van
det kand have haftret goD Appetit, som synes at vare etforegaaende
Symptoma, forend en doer af sult, og maatte jeg vel sporge, hvor
for maney kunde bruge samme Argument mod Svalernes Vinterleye, om hvilken man ved den berommelige Natur-Kynderes Fttid t
Danzig er bleven forvisset ved Ttugfvorne Vidners berettelfe (**)
som have felv voeret Tilstuere af Svalernes saa sorgelige henfart
og Begravelft under Vandet, da de, en efter anden, i det Antal
satte sig paa et flydende Ror eller Qvist, som de antrcffe paa Vandet,
indtil dealleunder dette Foreenmgs Baandved deres fcettes tyngde
ned(*> Cel. Kryggeri phyfiolog. pag. 411. &c fe<jV.
(**) Namr-Forlchmdr GeftlliHaff in Dnnz-r Etsier Sfidf pg. 4M'

.
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nedftunkes og begraves under Vandet, hvor de forbleve Vinteren
over.
Vores Lcrrde og vitberomte Procancellarius udforer den
Sag videre udi Norges natural Hiftorie Tom. II. pag. 321. Denne
Sandhed, siger hand, udkrcevede her tilLands ikke nar saa vitloftig Bevis / da naften hver Mand veed, at Svalerne rnod Vinteren,
efterat de lidet har qvidret etter, fem man siger, fiunget deres sidste
Svalesang/ flyve Flokke-Viis tet tilsammen, og siunke sig ned i
ftrffe Vande gemeenligen mellem ror og Siv, hvoraf de om Foraaret fremkomme, og indtage deres forrige Bolig. Men naar Fi
fferne om Vinters Tiid af en Handelst tresser paa saadan SvaleLeye, og med sit Garn uddrage nogle Snese ja vel iov tillige, findes
de sammenkaablede med Fod i Fod ogNediNeb, saa denne Klump
er af en underlig anseelse. Tager Man nogle af dem ind i en varm
Stue, da begynde de efter en halv Times forlob at rore fig, og kort
derpaa at flagre og flyve omkring, dog varer dette utidige og dem
unaturlige Liv ikke längere end en time i det heyeste, saa doe de aldeles
Dette har end og itbl Olai Magni Tiid her tilLands varet bekiendt,
som sees af hans Hitt. Septent. Lib. 19. ikke desto mindre er denne
ufiridige Sandhed nyligen, men uden mindste god Grund,modsagt af
Georg Edwards t hans natural Hiftoryof Birds. Jeg ved vel, at MNN
ty sikkert kand flutte fra Fugl til Menneffe, efterdi saavel Brystets
Beffaffenhed i Henseende til Aandedretten, som Mavens i Henseende
til Foden er anderledes, imidlertiid er dog overeensftemmelstn laa
stor , at naar man fuldkommen er forvisset om Fuglenes Vinter-Lcye
uden ald Fode under Vandet, da ffutte saa lang en Ophold under
Vandeti Henseende til Menneffer ey tabe ald Rimelighed. Hvor
mange infeéter ere der ikke, som begrave sig under Jorden udi Dvale
Tiden. og legge fom dsde indtil varmen begynder at komme i Luften i
Hvor langsom gaaer Set ikke til udi infeétemes Forvandling, og
hvem ffutte vel fceste Troe til den Sag , hvis man derpaa ey havde
eyenfynltge Prsver. Dyrenes Liv og Maade atkeve paa under Van
der haver endnu ikkun faaet et svagt Lys udi natur Kunffaben. Veed
man endnu til visse hvorledes Hvalfiffe-Arten bruge deres Lunger,
hvorfor den storste Deel af Fiffene have ingen Lunge og dog maae op i
O z.___________________ Vand;
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Vandskorpen/ for nu og da at tage friss Luft, hvorfor de fleeste Am
phibia have Lunger men ikkun et Hierte-Kammer, og hvorledes de
bruge deres Lunger faa vel i Vandet som paa Landet, og veed jeg
ingen endnu, som udi det deffein haver foretaget sig at examinere Svalernes mechanifFe Bessassenhed mod Dvale • Tiden, et*
ler giort sig umage for at udfore/ ved hvad Konft Svalerne paa saa
lang en Ttid enten kunde leve under Vandet/ eller vcece dobe og
faae til live igien. At doe af sult i dvale Tiden kand ey gielde mod
Dyr og In fedter, hvorfor da mod Drengen under Vandet ? En
Kone laae under Snee i 6. Dage, og nod intet efter Samuel Bowdichs Skrivelse til Wiljam Musgrave, hun dode dog ikke deraf. Pli
nius siger/ at 7. Dages Hunger er ikke dodelig og at man i hans Tiid
har haft Historier om de, der have hungret meer en i uve Dage,
men elleve Dage, hvad er det mod Burmans Dreng udi 7-Ugers Kaste*
Tttd under Vandet X Jeg vil lade de Italienske Academifter svare
herpaa som anfore (*) at Henricus Stiphont melder om en, som
gav sig ud for den sande Mefllas, og foregav, at hand kunde faste
lomgere end den, som hand efter sit forvirrede Hoved holt for den
falsse, og siges at have fastet fra 6te December indtil den derpaa
folgende 15. Februarii.
Man haver Relationer om andre, fom
have sovet nogle Uger uden at nyde det ringeste. Beccarius taler om
en Nonne, som blev bortei Slag, ogderpaa nod intetudi 20Da*
ge, og udi Actis Lipfienfibus meldes om en Febricitant Margareta
Lavera, fotti i 4re Maaneder intet nod/ uden en eneste Skeefuld
Mandel-Olie, fom hun paa 5te Dag fra denne fastes begyndelse
tog til sig.
Bemelte Academifter sige derhos, at Mennesser
og dyr cede for tvende Aarsager ssyld (1) for at reparere det fom
gaaer bort af Legemet udi den bestandige tab ved transfpirationen
&c. (2) for at holde en rigtig temperature udi vedskerne rc. Naar
da Legemet besinder sig i den Stand, at det taber lidet eller intet,
og Vedsserne, somere sunde, bevege sig overmande langsom, da
ophorer til nogen Deel de Aarsager, hvorfor Legemets conservation
fordrer Mad og Drikke, og derfor i saadan Tilstand bliver i Stand
til
(*) Inftitut. Baron. Comment, Tom. II Part. I, pag. 221.
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til at safte. Disse Aarsager synes at passo bedre til Dybene i dvaleTiden under Vandet, end til den indbilte Messias og Febricitanten, hvis Blod og Vedster vel hverken kand antages som sunde eller af
overmaade langsom Bevcrgelse.
Men jeg vilde undsee mig ved at
anføre deslige Historier udi saa oplyst et Selskab, hvis man ey vildeerindreflg, aider ere utallige Ting i Naturen, somNatur-Kym
dere ey endnu vilde at sige Aarsag til, og om endstiont jeg ey kor
faste troe til alt det, som her er anført: Saa tør jeg ey heller paa saa
løsen grund ncegte Hoved-Posterne af deslige Relationer, fordi de
synes at stride imod de sadvanlige Hendelser udi Menneskers og Dyrs
Levemaade; Thi erdet en afgiort Sag, at man ved ovelfe kand
hcrrde og raffinere sig t den Konst at leve under Vandet, og at der
udi det menneikelige Legems Struétur, saasom Brystets og Lunger
nes Bessaffenhed er noget som kand igive det ene Mennestei at leve
under Vandet ftørste Fordeel frem for det andet, da kand jeg og ey
bevise Umueligheden, at et Menntjke Krop kunde vcere af den Be
skaffenhed, at Livet og Vedsternes sagte omlob kunde vedligeholdes
under Vandet udi saa lang en Tid, som udi soregeaende Relationer
er bleven anført Fosteret i Moders Liv lever omendstiont det ey
refpirerer. Jeg veed vel, at Brystets meachanismus i den Tilstand
er asen anden Beskaffenhed, end naar det har varet nogen Tiid i
Luften, men dersom der ere de Mennister som endnu lange efter
Fødselen confervere samme mechanisme, da maa de derved saae
en virkelig Fordeel i at leve uden at respirere (*) og med det sam
me en Fcerdighed at leve under Vandet. Man siger, at Perle-Fisterne til den ende leggeder es Born, saasnart de komme til Verden, udi
lunket Vand, og lader dem der ligge nogen Stund, for at aiore
dem stikkede ti! Perle-Fangsten. Det er en forunderlig Relation
Adm.
(*) Hiftoire de l’Acad. 174T, gvo pag. 96. il y a des adultes dans lequels letrou oval 011
botal. qui Suppie'e a la refpiration dans le Fxtus, & le canal de communication
Sont encore auverts.
On lit dans Fhiftoire de i’Academie de 1700. & 1701, qve
Monf. Littré avoit trouve le trett ovale ouvert dans deux Sujets dont l’ttn etoit agé de

20. a 22. ans & l’autre de 40. en 1724. Monf. Petit fit voir a I’Academie le coeur d’un
bommeagé de 40. a 45, ans, qvi avoit dememe letrou ovale & le canal arteriel ouverts.
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Adm. Anfon giver om Neger-Slaverne (**), naar hand siger, at
De blive forsi anseet somfcrrdige Dyckere, naar de vedovelse ere kom
ne fa a vit, at De kunde blive under Bandet indtil Blodet gaaer dem
ud af Ncrse Mund og Drue, og forfikkres, at de ikke tage ffade ved
flig tilfoelde, efterdi Blodet baade ophorer afsig selv, og at de der«
efter meget lcettere kunde dycke, og aldrig, esterat de engang have
forfogt en faadan Blodstyrtning, staae i fare for at overfaldes deraf
anden Gang.
Dykkerne, som efter Cleopatræ lift, praélicerede
den salte FrffpaaAntonii Krog, maa uden Tvivl/ paa der at putsen
ikke ffulle mcrrkes/ have haft god Force til at leve under Bandet,
og tor man troe Cardani Vidnesbyrd, da kunde Colas den Sicili
aner blive under Vandet i 3. a 4ke Timer, olnenffiont Dyrkerne
ved Perle-Fangsten, som oplceres i den Konst fta Barns Been, el
kunde holde betud paa noer saa lang en Tiid. Bedinfelen Ormns
have Perle Ftffcrne en besynlig Maadeat dycke paa, som ved denne
Leyligheb ve! fortiener at anfores (**). Lige ud for Ken Ormns
ligger tvende srnaae Ker hvoraf Den ene kaldes Rismus, den anden
Karaka, ved disse Ker findes mange Perle-Bcenke, hvorpaaPerleFiffernei loode og iooofce Tal Fiffe - Perler paa folgende Maade.
De dycke under Vandet paa 18. Favners dybde, de gamle have in
gen Vegt paa Benene, men de unge, som forst ffulle loere, binde
et Slags meget tung Troee ved deres Fodder, at de Desto bedre kunde
siunke. Deres Baade giorede fast, at de liggeftadige, derpaa ta
ge de en Line eller Reb 200. Favner lang og derover, samme gtore
de fast med den ene Ende ved Baaden, men den anden Ende binde
de sig om Livet, hvor de tillige ftester en Lcrder - Soek, som naaer
dem til Knoeerne eller mit paa Benene.
Paa Armene binde de en
stor Svamp fuld med Olie, udi hvilken de baade tage og flippe deres
Aandedroet, i saadan Tilstand buse de ned paa Bunden, eg kunde
holde sig lcengere end en Time under Vandet.
Hvad ftrdeel en
saadan Svamp med Olie giver disse Dyckere tand man best flutte af
Eugelcrndernes Relationer, som have giort sig umage for at undersoge
(*) Hamb. Magaz 3 Bind. 5te Stykke pag. 476.
(**) Brffrivning over VU Resa genom Afia Africa &c. af N. M. Koping pag. tzr.
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söge, bvorlcenge de ordinaire Dyrkere kunde blive under Vandet,
hvorom Præfidenten af Java Major giver folgende Beretning (*).
Den lcengste Tid Perle' Fiskerne heromkring kand holde sig under
Vandet ex etqvarteers Titd. De lcrreog bruge den Konst allene ved
ovelfe. Perle-Ftffertet varer herikke over 6 Uger, og ved slutningen
af denne Ttid staaer Perle ° Fifferen meget loengere under Vandet
end ved begyndelsen. Her i Batavia er ellers en meget vel ovet Dyckere, fom dycker allene for Ankere, Eanonerog deslige Ting, fom
kunde vcrre tabt paa Reeden.
Jeg har seet ham adffMige gange
at gaae ued under Vandet , ogforsogt at holde min aandesaaloenge
jeg kunde, men hand blev under Vandet io. Gang sira lange som jeg
kunde holde min Aande.
Vil man haveden lyst at fte ham gaae
under Vandet, da gtorhand det ikke med mindre man giver ham en
Poel at det beste Slags Brende-Vitn.

Vil man nu vide , hvorfor et Menneske eykand leve uden m
bestemt Titd under Vandet, og hvorledes delte rimer sig med det
menneskelige Legems ftruéhir, da er den gemeene Tanke, at Van
det i den moengde gaaer ind t de druknedes Liv, Lunge, Mave, og
Indvolde og saalcde.s udspiller disse Deele, at VlodetS circel der
ved maae standse. Det er t den Mening man pleyer undertiden at
hcrnge de druknfde op ved benene, at rulle og banke dem tilstrekkelig for at faae Vandet Ud af dem. Doétor Beecerhar Udisin Tra&at
de Submeriorum Morte fine pota Aqva, aliqvot cadauerum Seétionibus deteda , saaleedes fegt at bevise at man herudt tager fcyl, og
öfter hannem Do&or Littré og Senac, at de fleeste Natur-KyN'
dere have troet, at det cy er den liden mcengde af Vand, som
konnner ind i Menneffet, som drcrber ham, men langt mere
Vandets tryk, som saaledes tilstopper endeel af organis refpirationis, at den nedsiunkne under Vandet qvceles og doer af Suffo
cation. Ikke desto mindre, faa kan det vel ikke ncegtes, at Van
det, som gaaer ind i Luft roret og Lungerne, i hvor liden qvantité det
end kunde voere, saaledes irriterer diste saa delicate Parter, at
N
de
(*) Philofoph. tranfaél. Vol, 3. Num. 43. pag, 863.
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de druknedes Dsd derved befordres, hvilketkand stuttes af fceObfervationer Monfr. Louis Confeiller & Commiflaire de l’Acad. R.
de Chirurgie haver anfort Udt fin memoire fur lesnoyés (*). Vel
er det en Sag, som bestandig tildrager stg ved de druknede, at naar
de have lagt noget L Vandet, da svelle de op over heete Legemet
indtil de blive saa opbloeste, som de Vattersottige, og hvem ffulle
tros andet, end at det var Vandet, fom giorde de druknede faa op«
fvalne, MSN hvem tor modfige de Ansromiffe operationer, sow
lcere, at Vandet sindes hos dennem i saa ringe en Grad, at det ey kand
giere en faadan Virkning, og bliver det derfore vel det naturligste
at stutte, at den indvendige Luft, hvormed alle legemets Deele ere
opfyldte, saaledes udspiler alle Parterne, som ved Vandet ere blevne flappe, at det druknede cadaver sveller op til en faadan tykkelse,
at
<*) Les wns ont attribue la mort de ces infortunés a la Suffocation , d’autres a Fen tree
de l’eau dans l’tftomac öc dans les poumons y d’autres L 1’abaifTement de Pepiglotte
fur la glotte. Monfr. Louis porte fon jugement fur ces differentes- opinions y & fe
tange du parti de ceux, qui penfent qve la mort des noyes eft preduite par Pentrée
de l’eau dans les pomnons. Il rapporte plufieurs experiences en faveur de ce Sen»
timent, pour leqvel l’eau qv’il avoit trouvée dans la^poitrine de plufieurs noyes le
faifoit forternene panclier, mais comme on pourroit lul dire, qve cette eau venoit
d’une expreffion de s fc ro fites forties des vaiiTeaux du pouwon, il if a rien> frouvé de
anieux pour prouver le contraire que de noyer des animaux dans des liqueurs colorées. Elies confirmerent, ce qve Ini avoit fait connoitre h boue qv’ ii avoit resiarqvee dans la trachee Antere d’un chien qv’il avoit fait noyer dans tine eau hour
fceufe & les poumons d’un chat fubmergé dans tine quantite d’eau fuffißnte pour Is
»oyer apres avoir etc teint® avec de Panere, furent trouves gonflés & noirs comme
fils euffent etc gangrenes.
On pourroit obje&er qve cette eau n’eft entree dans te
poumon qv’ apres la mort de I’aninial, mais il faudroit dit il ignorer abfolument le
mechanisme de la refpiration pour faire* uns objection de cette nature. Car desque
la poitrine ne fait pas le raouvement neceffaire a 1’infpiration, il ne pent rien entres
ians les poumons. J’ai tenu dans Feau pendant plufieurs heures des Animaux qve
favois fait etoufter auparavant,- il n9 eft jamais entré une goute d’eau dans leurgpoumonsi Pour faire revivre les noyes, il confeiilfe de foufler Fair chaud dans
beuche des noyøs, d’introduire de la fumée dn tabac dans feurs iuteftim, & U
feeonrs le plus puiflant eft la faignec de la jugulaixty
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at det formedelst fin formeerede Indhold og formindskede egen tyngsel
siyder cp paa Vandet.

Dette er dåden fficrbne, fom Menneffer og Dyr have udi
deres naturlige Tilstand under Vandet.
Det vil nu vcere Titd at
vise, hvad hielp Konstcn haver udfundet for at forlange Tiden og
at lindre Omstændighederne, naar Dyrkerne begive sig fra Mennessers til Fiffenes Luft-Kreds. Hvem den forste har varet, som haver .
udfundet nogen $)vc?ei‘«Machine, er vel besvarltgt at sige. Georgius
Sinclar Profeflor i Edenburg kalder dyckertet Melgims invention,
fom uden Tvivl har vceret en Scotlander, som ved en Machine i
Form af en Kiste eller Klokke, ffal ved den Scot-ffe §>e Mula have
optaget Canoner, som udi en 27.Aar bavde lagt paa Soe-Bunden.
Lorinus holdes ellers for den celdste Skribent, som udi sin Krieges
Buch taler om en dycker Machine lig en Kiste uden Bund, og efter
ham Nicolo Tartaglia, som doede 1557. og har ffrevet Travagliata
inventione infieme con un Arcificiofo modo di poter andare &
ftare per longo tempo Sotto aequa, a ricercare le materie aikon
date & in loco profondo. Hvoraf den anden Edition er trykt i Ve
nedig 1606.
Alphonfus Bonellus, Udi sin ypperlige traÄat de
motu Animalium, haver sogt at inventere en Machine af den
Beffaffenhed, at et Menneske ffulle derved kunde leve og bevege sig
friere under Vandet, end udi den frie Luft, samme Machine har
dog ky hidindtll vildct lade sig praéticere*
De fleeste DyckerMachiner, som virkelig have varet proberede og brugte t Soen,
ere enten en aaben Kiste eller Tonde uden Bund, en tttlugt Kiste,
en Vand-Harnisk eller en Klokke Machine saaledes som den til sidst
er bleven raffineret i Engeland og Sverrtg.
De -aabne Kister,
som udenTvil havevåret de forste og simpelste Machiner man ha
ver vidst at betiene sig af, og siden har givet Andledning til dycker
Klokken, have alle denne Ufuldkommenhed, at Vandet stiger me
get hoyere i dennem, end i de seenere, hvilket har vcrret Aarsagen,
hvorfor man har forlat Kisten, og taget fat paa Klokken.
De tillukte Kister bleve. paa nogen Tiid anseet som de fuldkommenste DycR 2
ker
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ker Mafchiner, hvoraf Hoved conccpten var denne , at man indeknkte Dyrkeren udi en Kiste eller stor Tonde, for at bestie ham fta
Vandets trykning udi store dybder. Paa den Part af Tonden som
ventened msdSse-Bunden, vare der tvende Glas - 2>yne, hvorved
den indelukke Dyrkere skulle fee neden for sig, og paa Siderne vare
tvende Huller med Ledder-Ror og Hansker, at Vandet ey kunde
trengs igiennem dem, og hvorigiennsm Dyrkeren stalle udstrekke
fine Arme, for at gisre det fast, forn fames paa See- Bündelt.
Denne invention haver foruden mange andre disse tvende HovedKeyl. O At Dyrkeren lever indssuttet og ey kand faae tilforscl paa
frisk Luft. 2) At naar hand paa nogen stor dybde stal udstrekke
fine Arrne, fom en Snegl sine Horn, da faaer hand en Trykning
jaa stor paa Hander og Arrne, at de paa engang blive uden Brug
eg Felelse. De famme Feyl have alle hidindtil udfundne VandHarnister, og desuden mdnu denne, at det er befocerligt at ssutte
LemsaaledeS til Kroppen, at Vandet, naar Menne stet stalbevege
fig, ey gaaer ind imellem Krop og Hamist.
Man haver fogt at
fornye Luften ved tvende opftaaende Ror, fom stullegaae op over
Vandet, stadet overste afHamisten, meusomdet vilde vcrre besvoerlig paa nogen anseelig dybde atbetiene sig afKaabber Ror, og LedDer-Slangerne uden ^iral-Ror trykkes kllfaurmen naar dybden er
stor, uagtet at man haver anhotdet med Pustere for at bringe Luft
Md til Dyrkerne: Saa er der intet, font ret har vildet lykkes undtagen Dycker-Kkokken, forn jeg for den Aarsage skyld ncrrmere vit
bestrtveDen befteSkabning, manhidindtikhavervidst at give en faavan
Klokke, er formen af en conus truncatus eller afkortet Kegle, hvis
fmalere ende er til!ukt,men den videre aaben, og faaledes betynget med
vegt , at hecle Klokken med sin aabne ende ned ad paa engang faa
vit mueligt er fatter Vandstorpen, og fuld af Luft mdsiunkes un
der Vandet Under faadan Skiul ellerDekke staaer eller sidder en
eller fleere Dyrkere emen paa en Boenk inden i Klokken eller paa
st Fodstykke, ogladesiLMbsiuMtil den forlangte dybde.. Naar nu
Klokken
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Klokken nedlades, da kand Vandet, fordi Klokken er fuld af luft,
ey opstige og indvendig fylde den nedstigende Klokke, thi mane dcrfore
Dyrkeren noget ncrr beholde den samme qvantité af Luft medens
Hand er under Vandet, som hand havde i Vandfforpen; Men som
Luften har den Egenffab, tvert imod Vandet, at den lader fig ved
en storre Vegt sammentrykte udi et mindre Rum, da er det klart, at
efterdi Vandets tryk voxer med den dybde hvortil Klokken nedlades,
da maae og Luftens Indhold bestandig sorminffes, og verved for saa
v:t vige for Vandet, som desto heyere opstiger i Klokken, jo dybere
Klokken nedsiunkes, af dette kand nu let fluttcs, at Menneffet, fom
behover en bestemt mcrngde af Luft til at underholde Aandedretten
for en given Tiid/ ikke længe ndi saa knap et Num paa nogen am
feeiig dybde, hvor det kolde Vand trykker ham for neden, og den
varme Luft ængster haupfor oven, kand holde det ud, forend man
maae opdrage ham og lade ham puste, da nu Dyrkerens nedstigelse og
opdragelse af Vandet formedelst de Aarsager, som herefter ffal anfores, maae ffee meget langsom, strå seer man lættelig, hvorledes
denne Hindring standser og opholder de Arbeyder, som man ved
Dykkerens hielp har foresat sig at udrette.
Hov.d Sagen var da
herudi, om nogen ved noget sindrig Paafund kunde opfinde, hvorledes Dyrkeren paa hver Dybde kunde faae bestandig ttlforsel affrtff
luft, hvormed den fordervede og udtagende af Klocken kunde forfriffcs og fornyes, og med det samme uddrive Vandet, som i hver
anseelig dybde opstiger hovere i Klokken, end at Dyrkeren dermed
kand tære tilfreds. I diste Poster er det just Hr. Doétor Halley
har diftingveret sig (.*), og det paa saa simpel en Maade, at det
er at undre, at ingen for hanmm er falden paa deslige Tanker.
Hans Klokke var af Træe udi conifeh Form, stråledes, atdenmindre ende Holte
den storrc 5. Fod i Diameter, og hecle Klokkens
indvendige Indhold 60. cubic Fod. Udi over-mdm af samme var
fæstet ct tyktog klar Glas for Lysning ffyld, saavel somog en Hane,
som kunde aabnes inden i Klokken, og dertgienmm udlades den varme
og befængte Luft.
I 2 å 3. Fod diftance under Klokken var udi
N z
rrende
(*> Philöß TtanfaS.. Vol; 29.

492. ogVol. zr. pag. 177.
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trends Reb, som gik fra Klokkens Nederkant, herngt et Fod-Stykke,
og paa hver Reb en Vegt af 106. Pund, for at holde Let stadig.
Naar nu Dyrkerne nedhltsedes kil den behorige dybde, havde man,
for at tilsende ham frisk Luft og at uddrive Vandet af Klokken, L
beredskab tvende Tonder etter Fade hver paa 36. Gallons etter Kan
der, saaledcs belcrftede med Vegt, og ved en dertil indrettet Tak
kelage ophcrngt, at de ved tvende Moends halve Styrke Vexslsviis
kunde nedlades og opdrages af Vandet.
Paa hver af disse Ten
der vents Spunshullet ned ad, saa Vandet derigiennem kunde op.
stige i Tendin, ligesom Luften sammentryktes efter dybdernes Forskies. Paa den ovcrste deel af Tonden var endnu et mindre Hul,
fra hvilket gik en Ledder-Slange saa lang, at dens yderfte Ende
hvorpaa er en Hane, kunde boenge over Bugen af Tonden, og naae
neden for Spunshullet.
Naar nu nogen af diste Tonder nedsendes, da er den saaledes ved Reb bestyret/ at Slangen uftylbar kom
mer Dyckeren til Hcrnde, som har stellet stg paa sit Fod Stykke, for
at tage imod den. Saasaart hand nu faner fat paa den, gier band
intet andet, end hcever Slangs-Enden over Vandskorpen op i Klok
ken, og aabner Hanen, da den friske Luft bruser ind i Klokken og
uddriver Vandet, da derimod Soe-Vandet efterhaanden ganer ind
af Spunshullet i Luft Kantinen ligesom Luften i Kantinen forminffes ved at gane ind i Klokken. Saasnart nu denne Aét er til
ende, og Luft-Kantinen fuld af Vand, gives ved en Line, som ganer
ned til Klokken, Signal til Skibet over Vandet, hvorpaa den anden
Luft cantine nedsiunkes og forrige Aét efter Fornodenhed igtentages.
Doétor Halley som selv femte haver haft den curieufité og
Dristighed at lade sig nedsiunke i Dycker-Klokken, giver herom fol
gende Efterretning. Jeg selv, siger hand, var en af fem, som til
lige lode os nedhitse i 9 å i o. Favners dybde, hvor vi forblevet halv
anden Time, uden, at nogen af os t nogen Maade korn til ffade,
og kunde jeg uden alb fare have blevetder saa lcenge jeg vilde. Jeg
sad ganffe tor med alle mine Kloeder paa en Boenk, som var foeftet
paa tversiKlokken,og mcerkede atteneste at mani Begyndelsen maatte
nedsiunkes gandffe langsom, for Exempel 12. Fod paa engang, og

da
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da standse Massinen for at tage mod z. å 4. Luft-Kantiner og der
ved uddrive Vandet, forend man begiver sig videre. Saafnart man
nu kommer paa den forlangte dybde , og haver en Luft. Kantine ved
Haanden, maae man strax ved Hanen som findes oven paa Klok
ken, udlade faa meget af den varme Luft, som iglen kand erstattes
med benfrisse fra Luft-Kantinen, hvilketigientages indtil ald Luften
i Klokken er fornyet og forfrisset. Jeg fandt, siger hand endvidere,
atjeg kunde forrette, lige under os, hvad jegssutte, og naar jeg
tog Fodstykket af, og begavmig paa Grunden, da kunde jeg i en om»
kreds af Klokken ligge gandsse tor uden at overskylles af Soen.
Naar Soen var klar og i Besynderlighed naar Solen ssinte, kunde
jeg igiennem mit Vindue paa Klokken ret vel fte at lcrfe og ssrtve, faavelsom og at surre Reb eller Taugverk om hvad, som ssutte opdrages.
Naar Luft-Kantinerne, som for er meldet, gik op^og ned, fente
jeg ofte Ordre op til Skibet, for at byde dem at fore os fra Plads til
anden ligesom Leyliqheden udkrcrvede, disse Ordre vare ssrevne med
en IernPen paa smaa Blye-Plader. Naar Vandet var rert og
tykt, og derhos saa mork under os, som den sorte Nat, haver jeg of
te antcentetLys, og ladet det brende i Klokken, uagtet den anseelige
mcengde af Luft, et saadant Lys fortcerer. En Ting stand endnu til
bage at raffinere ved denne Forretning, som bestand derudi, at Dyk
keren, som er bundet til Klokken som en Snegl til sit Huns, kunde
gives Frihed at gaae ud fra Klokken paa nogen diftance, efterdi
hand intet kand forrette uden hvad fom falder t sigte lige under
Klokken , og naar hand ssal fores fra Sted tik andet, da maa Skibet, fra hvilket Dycker-Maschinen er nedhltset varpes enten frem
eller tilbage, hvilket cy kand ssee uden megen Tiids spilde og tabt
mbeidett
Til den endehaver man udfundet et andet Raad ligefaa sind
rig og simpel som det forste, ved at lade giore en liden Mye-Kkokke
i samme Form som den store, og det af den tyngde, at ben siunker
dill'g i Vandet, og ey er storre end at Dyrkeren kand drage denpaa
A Hoved. Oven paa samme er en Hane, som kand aabnes efter
behag

izS_________ Anniarkmnzer over________
behag og er forbunden med Enden af en LcedderSlange, for inden
kloed med Spiral Kaabber-Traad, atdenuLtstsrste dybde,fomDyckeren agter at befare, ey kand sammentrykkes af Vandet , uden
til er den keuftlg trlfytt, og saaledes tilbered/ at intet Vand kand
igiennemtroenge sig. Den anden Ende af bemelte Slange er giort
fast inden i den store Klokke noget oven for Vandet.
Saafnart
Dyckeren nu stal sindes ud fra Klokken, ka abler hand Slangen op
om sin Arm ligesom et Reb, drrpaa soetter Hand den mindre Klokke
paa Hovedet, og naar hand haver udi den store Klokke taget frist
Luft til sig, og stal gaae ned i en diftance, som er neden for Vand
brynet i den store Klokke, da flutter hand sin Hane til, at Luften ey
stal forlade ham, epfolder sin Slange, indtil hand kommer paa den
forlangte distance, hvor hand forretter sit arbeyde faa behcendig,
som stee kand, og da udi sin Slange, som hand igien kaabler om
Armen, haver et Filum Ariadnaeum, hvorved hand leder sig iglen
til Luft-Magazinet i den store Klokke. Tvende Ting vare endnu til
bage at forbedre hos Dyckeren selv, det ene var at give ham et Mid
del, hvorved hand kunde komme ttlat ftaae fast paa Grunden, og gaae
mod Strommen, efterdi en Mands egen Tyngsel er ikkun lidet
storre end Vand af lige volume, for den Aarsags styld blev den min
dre Klokke paa Hovedet giort af zz. Punds Vegt, hvortil blev lagt
et ligesaa vigtig Blye-Belte om Livet, og enBlysolleaf i2 Punds
Vegt under hver Fod, hvorved Manden besautes at kunde mage
lig ftaae paa Grunden og gaae frem mod den ordinaire Strom.
Den anden Ting var at klcrde ham saaledes, athand kunde udstaae
Vandets Kuld, som formedelst den bestandige tillob af nye kold
Vand udi megen kort Tiid bliver utaalelig. Det beste Raad man
fant herfor, var at gtore Dyckeren Vest og Buxer af UldenToy eller Flanel, som fluttede toet til Kroppen, som naar de forst
ere tgtennemtrukne afVaudet, opvarmes lidet af Legemet og der
ved betager Empsindtligheden af det nye kolde Vand som bestandig
forbistyller Dyckeren, og ved hver Anflag og Fremfart ellers vilde
betage ham ny Grad af hans Varme og ttlfidst gandste udflukke den.
I Sver-

Konsten at leve under Vandet.

137

I Sverrig haver man bettent sig af disse sindrige Paafund
alleneste med Len forandring, at Dycker Capiteinen Hr. M. Triewald har giert sin Klokke af Kaaberiden SledDoÄor Halleys var
af Troe, og desforuden bragt Klokkens storrelse til mindre dimenfionen, derved taber hand vel noget i Henseende til Luften, som
Dyrkerne behever til Aandedroetten paa en given Tiid, hvilket tab
let kand reftitueres ved Luft-Kantinerne. Derimod vinder hand dette
at Klokken kand regieres med mindre Folk og bliver formedelst sin
formindffede Indhold og Flade desto bedre i stand til at nwdstaae
Strommen. Desforuden har hand udi adfftllige Prever med den
Halleyairffe Klokke formccrket, at den heede Luft altid var overst 1
Klokken ved Nase og Mund af Dyckeren, hvorved Dyrkerens Aandedroet meget hindres, i det hand ey kand profitere af ben nederste
ogkoligeLuft, hvorfore Hr. Triewaid inden paa inderkanten af
Klokken har ladet befcefte at fpiral Ror hvis nederste Ende var aaben,
som en Tragt for at tage mod den kolde Luft,den overste Ende^havde en
liden Slange med et Mund-Stykke, hvorved Dyckeren soettes i stand
til ved Neese og Mund, som befinder sig isverst Klokken, atbetisne
sig efter behag afdenLuft, som ernederst og ncestved Vandet. Det
te er da det fornemmeste af den Historiffe Kundffab om den Fuldkommenhed, hvortil Dyckertet er bragti vore Tider, detstaaer nu
tilbage kortelig at erindre, hvorvtt Mathematiqven er i stand til at
maale og psiüo5opfiien at forklare det Historien herudi forteller os.

Dyckeren nedlades udi Klokken fuld af Luft.
Man forlan«
ger at vide fterrelsen afden Vegt, hvormed Han udiKlokken kand nedsiunkes.
Kommer hand udi Stromgang behsver man endnu at
vide med hvad Vegt Klokken noget noer kand holdes t Lod-Linie.
Luften comprimeres, Vandet opstigeri Klokken jo dybere den nedsiunkes, man behsver at vide, til hvad Grad den forste sammentryk,
tes og til hvad hoyde den seenere opstiger thverDybgaaerched. Klok
kens Figurer ikke antagen ved flumpe-Lykke, det er nodtg at for«
staae hvorfor den heller giores coniff end eylindriff. Luft-Kantiner
ne ere Hvlbore foroven og forneden, manbehever at underrettes,
.
S
hvor«
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hvorledes Luften künd conferveres i de samme medens de nedhitset
Vandet ved deres hielp afKlokken udjages, og den fordervede Luft med
dm friste erstattes og endelig, hvorledesdeter mueligt, atMenneffet
paa saa mange Favners dybde tand udstaae Vandets Trykning, og
desforuden leve ubi en saa comprimerer Luft, som den, der haves udi
Klokken. Tikat oploft forberorke Verk-Skykker maa man vide at beregne Klokkens og Klokke-Materiens Indhold, for derved at flutte
sig, saavel til Klokkens nedstigende i Vandet, four Vandets opsti
gende i Klokken. End da Klokkens Figur voere genereret ved nogen
Plan-Murs besegelst om sin Arel, da bliver Indholden afdetSoMum, fom derved udbringes, saa stor, som Plan - Figurens Ind
hold multiplicerer med den Vey, fom Figurens centrum gravitatis
bestrtver, medens bevegelstn vedvarer. Lad fom soedvanligt abfciffenaf Figuren voere X femcondinaten — y da er afstanden af centro
gravitatis fra Arelen : fydx og det efter ben bekiendteLcr-

re Regel ndi Mechaniqven at distancen af tyngselens Midbel'Pnnkt
findes ved at dividere momenternes Sum med Summen af tyng
derne. Lad NN sorholden af Diameter til periferien veere — I.' -Tpda
er periferien af dencircel, som cencrumgravitatis bestriver —

som multipliceret med den genererende Figur blive —

fydx

- »fy2dx fom er en almindelig Regel for at at finde alle deslige
Legemers Indhold. Efterdi nu samme Facit findes ved ds ordinai
re Regler af integral Regningen da er det ikke fvorrt at begribe,
hvorledes, man ved at sammenligne Formularerne for centro gravi
tatis med Formulen for Solide Legemers Indhold, kand voere falden
paa ovenstaaende Regel, thi lad som tilforn Diameter til periferien
dåre — Ir
da bliver periferien af en circel (hvis Straaleer— y)
— 2^7 og Indholden af samme circel — ny2 og elementum folidi
^y2dx og solidum selv — ^fy2dx ligefom tilforn. Dersom da den
Linie, hvorved Dokken fupponeres at voere genererer, er en afkortet
parabole,, hvis overste femiordinat er b den underste og, si or sie a
og
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og diftancen mellem begge — h, da vilde Klokkens indhold blive
=7rh (al|iL2) men ep Linien, hvorvedKlokken genereres, en afkor
tet ret vinklet Trekant, da er Indholden -

M

øa»ab»frj hvilket ligeledes findes ved de ordinaire Elementer af

geometria Solidorum.
Naar man nu fra en saadan Indhold
fubtraherer Klokkens indvendige Huulhcd, sometligedan folidum
af mindre dimensioner, da faaer man derved Klokke Materiens
Indhold, og ved Materiens egen tyngsel i henseendes til Vandels
finder man Klokkens tyngde.
Det er ey heller besvoerltgt her«
ved at udregns hoyden af den Halleyan^ Klokke, som allene tilkiendegives derved, at Diameter af den mindre og overste Ende var z og
Diameter af den stsrre og underste 5 Fod, og derhos den indvendige
Indhold 60 cubic Fod; thi efter forrige beregninger 7rha2*ab j-b*
=.6o. °g derfor Heyden h -

Naar man nu heraf vil finde, med hvad Vegt Klokken
tand uedfiunkes, da kand man uden at 1 agttage den forminfkning udi Indhold, som ideer ved Luftens sammentrykning og
Vandets stigende, antage Klokken med Dyckerne og Redffab som
derndi befindes af en bestandig Vegt og volume.
Lad Vegten af Klokken med Behor være — P og Volumen udi cubic Fod
- V da er, naar er cubic Fod Vand veyer m Pund, den Vegt
som hindrer Klokkensnedstigelse — m V-P, som maatte tilleggeS
naar Klokken med Behsr stal blive saa tung som Vand af samme
Indhold. Lad samme Vegt bære = R da er det klart, at naar R
Hanges paa Klokken, da kand Klokken ikke endda nedfiunkes efterdiVrgten R taber en Deel af sin Vegt i Vandet. Lad egentyng,
selen af R forholde sig til egentyngselen af Vandet som n: i, da er
det som Rtaber i Vandet og maaetilleggeS
S 2

men samme ~ taber
“
endnu
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rnrnu enVegt -

og denne igtenenVegk—^og fnnin infinitum;

folgelig bMm.den Vegt, som stal tillegges - m- R -l- R+R.f- &c. in
» »2 B 3

infin, hvis endelige Smn findes at vcere = R: I- n —

Dtt

famme kand findes uden Series og tillige beviise Rigtigheden af de
Loere-Regler og Verk-Stykker, fom findes ved at fummere en uen
delig rckke af Tal» Thi lad K vcere Vcrgten af Klokken med behor, V.Vrgtenaf Vandet, fsm er af lige Indhold, P den Vegt,
fom stak legges tik Klokken for at nedsiunke den under Vandet, da
mvae K * p natu: de begge ere i Vandet vcere — V og derfore Den
ttlleggende Vegt P udi Vandet =V-K forn udi forrige oplosning
blev kaldet R, men Vegten af P udi Vandet er'fnaar egentyngse
len af Vandetforholderfig til egentyngselen af Vegten P som ir n)
= p..EL="zLp hvorfore og —'P = V-K - r eller P =—R
n

il

n

n

ligesom tilforn.
Til denne Vegt, kand man udi smult Vand,
legge, hvad overvegk man agter forneden, for at faae Klokken til at
stunke med sterre etter mindre Hastighed.

Vik man nu videre finde hvad Vegt der bor tlttegges for
Stromgang, at Klokken ey stal drives alt for meget op fra LodLinien og derved tabe baade endeel af Luften faavelfomogStcrdet,
man agter at Sondere, da maa man tik den ende giore fig bektendt
med hvad Hastighed og dine&ion strommen beveger sig. Og som
ret ey er mueligtat forege Vegten indtil afvisningen fta Lod Linien
gandste skutte forsvinde, da kand man antage en liden Vinkel, udi
hvilken Klokken tilladelig kand eleveres og af Strommens Hastig«
hed faavekfom! Anfiags -Hukken determinere cmstagcts storrelst og
middel direction saavelsom og centrum impreffionis. Lad den Vin
kel, hvorudi anstagets middel direction sktoerer Arelen af Klokken,
vcere — ?>, og Anstaget ftlv - A, da er den Part af Anstaget som
er perpendiculair paa Arelen — Afin
og naar diftanccn fra cen
tro
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tro fufpenfionis er — a da 6ltVtr momentet af dette Anslag — A
a fin
Scrt fremdeles, at Klokken, nedjiunknings Veglen, Dyckerne og Redskabet tilsammen haver en Vegt = P naar nu ben til«
ladeltge Vinkel, hvorubi Klokken kan eleveres er » da er P fin w
den force, hvormed samme Vegt agerer mob Strommen.
Lad
diftancen af centro Gravitatis Centro fra fufpenfionis vcrre —p da
er Momentet =Pp fin «. Lad nu Vegten som i Form af en Ring
ttllegges, og ey meget forogerAnstagct vcrre = U diftancen af dets
centro Gravitatis fra centro lufperfionis — n da bliver forcen af U
tilatmodftaae Strotnmenn Ufin w. Da ru Strommens force
eg begges benevnte Vegt skal vcrre t æqvilibrio med Strommen,
naar Klokken er eleveret til den givne Vinkel , da maae U an
tages fda ftor at Aafin
— Pp fin-o — n Ufinco = o og derfore
^2Ün^--kpfin-o.__. Ut ^an maar herved ey forestelle fig at phynfin w
fiqven er bragt faa vit/ at man efter akd mathematifch rigeur kand
folvere ncrrvcerende Verkstykke; thi hvad Vandffelighed det haver at
beregne Vandets anflag paa Legemer under Vandet haver ben
vitberolme Mathe m. Hr. Daniel Bernoulli vift udi Atftis Petropolitanis, ikkeheller ere der faamange og faa vel anstillede experimenter
over Vandets modstand og Anslag, at man derpaa kunde grunde
nogen tilstrcrkkelig Beregning. Deter desforuden heel befvcerlig at
maale Vandets Hastighed udi en dybde af io a 12. Favner under
Vandet, og kunde man mcegtig bedrage.stg, om man vilde antage'
Vandets Hastighed i en faaban dybde forden samme, som Hastighe
den i Vand - Brynen, hvilken man pleyer at maale ved det Rum,
et SEble eller en Trce-Kugle drives af Strommen paa en given
Liid. Monfr. Bouguer haver antaget udi sin treorie om Logmaalriingen, at Vandet er stille udi en dybde af 60 Fod under Vaudfforpen (*), ormndffisnt hand ikke anforer noget experiment, som kunde
bekrccste denne Sag, og veed jeg ikke hvorfore da Haileys Dyckere
maatte have et Bly-Belte om Livet paa 5 z. Pund egen 12Punds
Blye-Solle under hver Fod for at gaae mod Stremmen udi ovem
S z
anfortt
(*) Tratte de navigation page ioj.
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anfsrte dybde, itant denne theorie havde fin Nigtighed.^Afonff.
Pitot har vel udfundet et inftrument, hvorved han formener at
kunde maale ey allene Vandets Gesvindighed under Vandskorpen,
men endog udfinde Hastigheden af et Skibs fart udi Haved og un
drer sig samme berommelige Autor, at denne si,a fimpie invention,
der ikkun bestaaer af tvende verticales Nor og en Tragt haver kün
det ff-ule sig for alle hans forgiengere; Im dlertid tand det ikke
ncrgtes at i hvor fim pie o g sindrig Autor end kunde holde dette Panfund: sira bliver dogdet samme formedelst Rorenes lcrngde impracti
cable paa nogen anseelig dybde. Det eneste bekiendte Middel man
kunde bruge i flig tilfoelde for at udfinde Vandets Hastighed, ffutte
ve! vcrre en Metal Kugle hengende udi en smekker Line, hvor man
med en Qyadrant kunde maale Vinkelen, til hvilken Kuglen opdrives
af Strommen, og ved hielp af samme Vinkel, samt Kuglens og
Vandets egentyngsel efter hydrauliqvens Regler beregne Strommens Hastighed, hvilken dog eykand antages som aldeles rigtig,
efterdi Linen, som gaaer fra Kuglen op over Vandet, ey formerer
en ret Linie, men en krum , som er besverlig at determinere forme
delst S trommens differente Hastighed og Virkning udi differente
Dybder.

Det'staaer nu tilbage at undersoge, til hvad Hoyde Vandet
opstiger i Klokken udi hver given dybde. Vandet holdes af NarurKyndere for at have den Egenffab, at det trykker ligesaa meget op ad,
som ned ad, og til siderne, og at det eyved nogen kraft lader sig sammen
trykke. Luften derimod kand sammentryktes, men efter hvilke Love
en saadan sammentrykning ffeer fra det mindre til det siorre, og
hvor hoyt en saadan Comprefllon kand drives, er ikke endnu gandste afgiort. Det er bektendt hvor stor umage Doktor Hales i En
geland ved experimenter og Profeffor Euler under sit Ophold ved
Academiet i Petersborg ved Beregning, have giort sig for at ud
finde den Grad, hvortil Luften lader sig comprimere.
Boyle vilde
og i det Stykke coufulere Naturen selv, eg comprimerede en
colonne Luft af 12. Tomers lcrngde forst med 1/s Tomer Qvcrgsol»

__________Konsten at leve under Vandet.

143

selv, hvor hvorved Luften inkrympede til i if Tomers lcrngde, efterhaanden forhoyede hand mercurial coionnen indtil 881^ Tommer,
da de 12. Tommer befandtes at voere indkrympet til 3 Tomers lcrngde, hvilket ikke vigner meget fra den Regel, at de Rum, hvorudi
Luften condenferes, forholde (tg in verfe, som de Kroefter, der anven
des paa sammentrykningen. Man veed, at Luftens tryk er noget
noer faa stor soin trykningen af Vand udi 32 å 35. Fods hoyve, der
af vilde man finde efter overstaaende Regel, at dersom en cylinder
luft t den ene ende og aabm i den anden nedfiunkes med den aabne ende ned ad under Vandet i 32 Fods dybde, da vilde Vandet
opstige til halparten af Heyden, udi 64. Fods dybde til z og
udi 96. tik i. &c. Hvoraf og let kand skuttes hvorfor man ey
har givet Dycker-Klokken Form af en cylinder, men hellere af
en Klokke; thi efterdi de underste Parter ere Bredere end de
overile, og derved den underste halve Dcel af mindre heyde end
ven overste, da kand Vandet udi lige dybder ey stige noer saa
hoyt i Klokken som i cylinderen. Lad Indholden eller volumen
af Luften, naar Klokken nedfiunkes, roere = V og naar den er
nedfiunkek kik en given dybde, forminffet til at voere — v lad
hoyden af samme formisseoe volume i Klokken vare - x og
Klokkens hoyde — c. Da er e — x Vandets hoyde i Klokken
naar nu 32. sattes — h og dybden, hvortil Klokkens underkant
nedlades — m da er Vandskorpens hoyde over Vandet i Klokken
— m — (c-x) og der fore h 4 m—(c.-x): h — V: v hvorved
hV
findes den forminskede volume v —
For nu deraf

at finde hoyden x eg deraf Vandets hoyde c - x da ftet at
Klokken havde en parabolifch ForMF hvis ubestemte SeSion som
som tilforn ep anfort —
(^2 ^y2 ) føtteé nu Parameter afpa-2^

rabolen = p da tt den abfcis, sow svarer til y — —
y

b? -Ppx og
r
e

2

x og derfor

— ttx. C—— "TV—~7—
>
114*01—(c-x)
sat
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s«t h f m- c=g Da er x3 -i<2b*g) x2*2bgx = E af hvilken cu-

bifche æqvation man føttelig finder hoyden x. Vilde man betienesig
af en mindre approximation, Og ansee c-x meget liden iheenfemtil li * m La bliver herved

scrtter

2hV

2b-x * pxe, og naar man

h2
- q og — = $ da bliver x = 7(5^9)-^

Man

maa her forestille sig, ligesom ved noest foregaaende Verkstykke, at
noervcrreude Regning kand ey anftes uden for en saadan approxi
mation, hvoraf man kand betiene sig til at giere et Overflag; thi
hvem kand sige, hvor meget Luftens jsammentrykning forandres
vcd Aandedrcrtten varmen og transpirationen af en eller fleere
Dyrkere, og hvor langt er man ikke endnu fra at vide de rette
Leges, hvorefter Luften sammentrykkes indifferente Vegt, helst
naar sammentrykningen cominueres til nogen anseelig Grad, da
vet er troeligt, at compreffionens Besværlighed voxer i en hoyere
Grad end efter ratio in verfa ponderum. Den totte og vitberemte
Italienske Loeremestcrinde Laura Bafla har vi ist ved adskillige Prover
at denne Regel ey kand antages rigtig j de forste Grader af compreflionen, end sige udi de hoyere (*). Hun har befundet, at da
hun efter Boyles Maade ved Qvoegselv vilde comprimere Luften
til det halve Spatium, da forflog ikke den dobbelte Vegt, med min
dre at der endnu blev tillagt en hoyde afQvcegsolv pa a n. Linier
paa den Titd experimentet gjordes var Barameterets hoyde 27.
Tommer l Linie, og tiet Reaumurianjl?e Thermometer 2 Grad over
mitiffimam cæli temperiem. En anden Gang Da hoyden af Ba
rometeret var 27. Tommer 4 Linier, og Thermometer 6 Grader
over tilfrysnings Punctet maatte man legge en hecl Tomme til
det dobbelte pondus , kort derefter da Barometeret var stegen I. Li
nie hoyere, da maatte der adderes i Tomme 3 Linier Qvcegsolv, en
anden Dag i klart Veyr, da Barometerenvat 28. Tom. 2 Lin. og
Thermometeren 4. Grad over tilfrysnings Punktet, Maatte til«
leges
(*) Inflitut. Baron, Comment, Tom. II. P. l. pag. 347.
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legges lit meere end 9. Linier.
Hun har antcegnet mange flcere
Forandringer og tbkant andre denne, at en Dag fattedes en heel
Tomme i Hoyden af Qvcegsslvet, hvorved den dobbelte Vegt var ex
primeret, og endda kunde Luften derved sammentryktes idet halve
Spatium, hvilket befantes ligeledes udi repetitionen om anden Dagen. Det er derfore en af de vigtigste inventioner udi Dyckeriet,
at man ved hielp af Luft-Lantinerne, som istilles nedrigere end
Dytker Klokken, ey allene kand give Dyrkeren frist Luft, men end
og udjage saavel Vandet, (efterdi den Luft som sindes i Cantinerne
har storre force end Vandet i Klokken,) som den hede og fordervede
Luft, som findes everft i Klokken og farer ud naar Hanen aabncs,
uden at der kand komme en Draabe Vand ind i Klokken, efterdi Tryk
ningen af Luften inden fraer storre til at fare ud, end Vandets Tryk
ning uden til for at fare ind i Klokken.

Udi forbemelteRnm, hvor Luften paa 12. Favners Dybde
er mere end 3. gang saa sterk condenferet som den ordinaire atmo£
pbXriste Luft/ erdet Dyrkeren maae underholde fin Aandedrcrt, og
er det vel at undre og verrd at sporge, hvorledes det er mneltgt, ar
noget levende Creatur kand rore og vende sig udi saa betreengt en Til
stand under saa gevalrtg en Presning af Luft og Vand ttllige. Man
maae tilftaae at den Tryk, som foraarsages af den ordinaire Atmofphæra er stor, og belober sig til henlmod ZOOOO Pund, men
til en saadan compreHlon er Menneste-Kroppen stabt, og kand
ikke vel taale en som er meget mindre, som sees af de Symptoma
ta, som forefalder hos de, som begive sig op paa meget hoye Fielde, eller og naar nogen stor og hastig Forandring indstiller sig ved
Tilvext eller aftagende udi Luftens Tyngde. De fleefte Dyr doe
naar de fores af et mild Clima ind udi et strangers, har da Mennestet vel det Fortrin, at en faa stor Omvexltng udi Luft-Kreds cy
heller kunde stade ham ? Og da Hand er stabt til at foutinere en ud
vortes tryk paa ZOOOO Pund, er.det at undre, at hand ey knuses
ved en boyere paa 92002 Pund. Til dette at undersoge er der for
noden at anfore t hvad connection Blodets drcel, hvoraf Menne
TD
•
stets

146 __________ Anmærkninger over
Mts Llv dependerer y staaer med Aandedreetten, ogAandedrcetten
med Luftens og Lungernes Beskaffenheds
Blodets circulation
fores og vedligeholdes t det den nm Chylus som skal forvandles til
Blod, opstiger tgknncmduétum tnoracium, og derfra igiennemvenam fubclaviam og cavam ganer ind i Hiertets hoyre Kammer,
hvorfra Blodet iglen udgyder sig udi Arteria pulmonali, og igieN'
nem dens utallige Grene ganer tilbage ind i vena pulmonali , for
at komme ind t Hiertets venstre Kammer, og derfra ar uddrives udi
Arteria magna, ved hvis Grene det ledes udi alle Legemets Arterier,
som udi sine yderste Ender forene sig med venerne, hvorved Blodet
kommer tilbage tik venam cavam, for iglen at irritere Hiertets
hoyre Orelepog derved at repetere sin forrige Gang og Omlob' Me
dens dette nu skeer vedHiertets penKaitiffe Bevegeise, ganer Luf
ten, som udi en Pustere, igirnnem Arteriam afperam ind og ud
af Lungen niedcin hvis tvende lobos Hieltet er placerer, oger vel
intet konstigere i det menneskelige Legeme end, ar saa divertes or
gana som Lungen og Hieltet, drevne af faa disserente Kroefter som
Blodet og Luften , stemme saakedes overens udt deres Bevegelftr,
at begge Hierte-Kamrene kand udi Syftole contrahere sig, og udt
Diaftole aabne sig paa engang, da dog den hoyre Kammer fyldes
af vena cava og udsproyter sig t Lungen, den venstre af vena pul
monali, og udspreyter sig uM Arteriam magnam , uven at LungeAarernes utallige Gange ogBlcerer, samt Lungens Bevegelstved"
Indkrympning eg UdvNdning udi Aandedratten bliver herudi tilnogenbinder,men langt hellereetaf de kraftigste Midler til at befordre
Blodets Omlob og rette Blanding. Lungernes Styrke er indrettet
efter Luftens scedvanltge force, Hiertets efter Blodets Bevegelse og
dets Modstand udi Legemets Parter. Naar nu Legemet indfnsres
overalt asen tredobbelt Presning,og Lungerne opbloests a fen tredob
belt eller storre force, da er det at undre, at den udvortes Tryk paa Le
gemet ey tilstopper pallagen imellem Blod ogPsss Aarerne,og atden
gevaldige expanfion udi Lungerne ey sonderriver dets fineste Parter
og derved foraarsager extravafationt Blodet.
Dyrene doe udi en
comprimeret Luft, eller udi den fcedvanlige Luft naar de derudi alde
les
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les ere Indsluttede. De nyeste experimenterherpaa sees (*). Det
erSporemaal om dette steer formedelst Luftens Sammentrykning
eller ved nogen anden Acyl ndi Luften efter at den haver pafferer
Dyrenes Lunger.
Man veed at et Menneske bchover noget noer
en Kande frist Luft for Aandedroetten ndi hver Minut, og fortårer
noget noer ligesaa meget som et Lys hvoraf der gaacr 6. paa Pun
det , oa at Luften, naar den udi et tillukt Kar, harpafferetsaavel
Menu essers som Dyrenes Lunger, da bliver den utrenlig til refpirationen. Boerhave mener atder er nogen besynderlig kraft i Luften
hvoraf Menneskers og Dyrs Liv dependerer, Chym.pag. 40. Men
kand ikke Luftens Fordeel og beftaae derudt, at den forer nogle par,ticler ud af Blod og Vedsserne i Legemet/ som vilde voere skade
lige, om de bleve tilbage / og efterdi et hvert flttttet Kar ikkun in
deholder en vis Mcrngde af Luft , fom ikkun er i stand ril at tage
mod en vis portion af exhala doner, fom gaae ad med Luften
naar ben exipireres. Da er det klart, at naar Mennesset eller
Dyret har varet nogen Stund i den indfluttede Luft, da er Luften
ikke i stand til at tage mod fleece af de partider, som plcyer atgaaeud
af Legeinet ved Aandedroetten; thi at Dyrene ikke doe af Mangel paa
Luftens LlaMcité, siuttes af de Mufceribrokifdie experimenter,
som vist/ at Dyrene doe ud! compreflions Machiner, da elarometeren vriste endnu elafticité nok udi Luften. Jeg vil her ikke vitlofttg afhandle Luftens fundion udi Lungerne til at befordre Blodets
Omlob fra den hoyre Side i Hiertet igiennem Lungen ind i den
venstre Side, hvilket en heel Skare af Naturkyndere efter Helveti
um have sogt at gotgior.e, og troet, at efterdi Hiertets hoyre Kam
mer er ved Injection og Vegten af injedions Materier befunden
at verre f storre end den venstreSaa kand og den qvantité af
Blod, som udsproytes af den hoyre Side ind i Lungerne, ey kom
me ind i den venstre Side, forend den ved den frtffe Luft, som ud
spiler Lungen og grendser an paa de fineste Blod-og PulsAarer,
bliver condenferet udi en beherig Hg mindre Volume.
T 2
(*) Comment, Bonom Tom. II, pag, 340.
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Men er det og mneligt, at Luften allene kand foraarsage saa
stor contraction i Blodet/ og erdet ikke langt snareretroeligt, at,
dersom Hterte Kamrene fyldes med Mod t proportion af deres caviteter, at den gvantité af Blod, som gaaer fra den hoyreSide,
udi sin paflage igiennem Lungerne, taber endeel af maßen, baade
ved vafis exhalantibus, saa vel fom og ved de particlersMomgde, som
gaae ud med Luften udi exfpirationen, og ved dette tillige med
Luftens Virkning blive i stand til at betroede Hjertets venstre Kam
mer. Men ffulle denne contraction i Blodet udvirkes ved Luftens
Afkolning eller particlernes Afgang allene, da maatte jeg vel sporge, bvad der da trader i Luftens Sted til at fuldfore saadan con
traction, naar Dyrkeren under Vandet holder sin Aande t 15. Mi
nuter, under hvilken Tiid Hjertet mange gange repeterer stn Svftole
og Diaftole uden at enten Luftens fornyede Kolhed etter parriclernes Udgang ved exfpirationen, forminsker Blodets masse i Jeg
vil her Mene forelegge mtg dette Sporsmaal som tilforn er gjort,
hvorfor den gevalr ige Tryk af Vandet og den sammentrykte Luft ey
udvendig sammentrykker Aare-Gangene, og indvendig ey sonderriver
Lungerne l En heel Skare af Natur - Kynbere have allerede svaret
herpaa, at det er ligesaa let at begribe hvorfor Mennesket kand leve
t den comprimerede, som i den ordinaire Luft, efterdi faavelden
ordinaire som ten comprimerede findes ikke allene uden paa Menne
ske Kroppen,men endog inden i alle dets Parter, saa at den indvendige
Luftens elafticité balancerer med den udvendiges Trykning, hvorved
ald rupture og Indtrykntng forhindres. Qmendskiont nu dette lader
stg med ffiel anbringe til at forklare Luft • Kredsens udvendige Gevalt
paa Dyr og Mennesker, saa er det dog ikke let at applicere det samme
paaMenncffer, som Zdi en kort Tiid nedlades under Vandet af den
ordinaire Luft-KredS i en Luft 3. gang saa stark sammentrykt; tht
Det er lattere at sige, at ligesom Luften efterhaanden i denne korte
Tiid comprimeres og udvendig trykker, saa gaaer og af samme
comprimerede Luft ind i Menneffet, end at beviise hvad tour saa
dan Lust skutte tage; Thi for det forste veed man, at naar man
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blaser Lust ind i levende Dyrs Aarer, da creperede (*), hvilket
af nogle holdes for et Tegn, at Blodet allerede har faa megen me
lange af Luft fom det kand tage imod, og at Lüften ikke faa let som Blo
det og andre Vedffer kand pallers igiennem de fiineste canaler udi
Legemet. Den store Philofophe G. Bulfinger giorde under fin Ophold,
ved Petersborger Academic adskillige Korseg paa dede MenneEers
Lunger, og troer at have fundet, at Luften ey gaaer ind i Blod
og Puls-Naterne, naar den uden ruptur ved hielp af en Pompe
pustes ind i Arteria afpera, ffiont den t et eneste experiment har
ladet sig bringe fra Arteria pulmonali ud igiennem alperam. Der
have voeret adskillige fom have beraabt sig paa Luftens paflage iglenMMafperam, Lunge- venerne, Hiertet og Arteriampolmonalem,
Uden Tvivl paa bet fundament at de have erfaret, at farvet Vand
eller ferum Ladis lader sig bringe igiennem bemelte paflage, og
derved have troet, at Luften, som er over 800 gange mindre Mafllv
end Vandet, skulle desto lettere kunde troenge sig igiennem, da dog
de experimenter fom vltse, at Vand gaaer igiennem Blotter Sg
Troee, hvor Luften ey kand penetrere, ere alt for bekiente end at
de her bor omstoendelig at anseres.
Er man og vis paa at denne
og mange deslige Slutninger ere rigtige, saadanne phenomena forefalder der ved Forsog paa dode Legemer, hvor Parterne have tabt
deres reflors, hvor Blodet oz Vefferne ere styrknede, derfor maae
det samme saaledes forholde sig udi Fundionerne af et levende
Dyrs Legeme l Jeg veed vel at man i mange Lyligheder kand
flutte fra en dod og stilstaaende Machine t-l en som er sat i Bevegelft, men ikke i alle. Vilde man nu herpåa fporge, om man af
de Bulfingerifche experimenter torde flutte, atLusten som inspire
res i Lungerne ey kunde beblande sig med Blodet , da tor jeg frit
ud svare nry; Thi det er ingen Folge at hvor Luften ey kand gaae
in formå ficca, der skulle den ey heller kunde gaae igiennem un
der nogen melange ester den Forandring som Luften fager naar den
T z
foremes
C*) Celcb, Krygeri phyfiolo^. pag, 2ZI.
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foreenes med Fluidis og Solidis (*) / hvilket var ligesom man vilde
jige/atQvcrgselv lader sigey tndspreyte igtennem heel MenneffeHnd/
Lerfor ffulle Hen ep heller under nogen Amalgamation udvendig ap
pliceret hinbe troenge sig ind! Legemet. Hr. Profeff. Kryger .(**)
siger/ at Haller har detegeret en Vky hvorved Luften som blcescs ind i
trachea kand komme thOl Vena pulmonali (f) Doctor Defagulliers
giorde $ or fog pan Lungerne af Kaniner, og befant, atLuftcn ganer
kerigicnnml naar prelHonen var noget storre end den ftrdvanltge
Luftens tryk,(fs). Man veed adjktlligeexperimenter, atnaarLuf'
ten
(*) DeføguL Tom IL psg. 456. Le voyeur Hales a fait voir par un grand nombre ^experi
ences curieufes, qve Fair efi: quelqvefois dans lin etat fixe, & qvelqvefois en refibrs.
Il a fait voir .aufii qv’il pouvoit pafier d’un etat å Fan tre., quelqves fois avec beaucoup de ,facility d’autres fois avec de grandes diflicultés,

(**) Phyfiologia pag. 449.
(■f*) Hal leri Phyfiol. pag. 128. Sed alia inajora vafa pulmoni data Tunt Arteria di&a &

Vena. Hi trunci .& fib i comites & afperæ Arteriæ incedunt in pulmone multa c el
lu I ofa circumdati, qvr auÄa ipfum pulmonem .conftituit. In ea dividuntur dc aerea
vafa & levia & in ,cellulofæ :ultimæ fpatiolis minimae Arteriolae venæqve repunt in
tertextae in retis fpeciem, ibiqve .& arteria vaporem copiofum in pulmonis aereas
cellulas exhalat, ,& vena ab iisdem vaporem Aqvøfum recipit.
Hinc aqva tin&a^

ferum Ia&is cera tenuior impulsa pulmonali arteriæ cum spuma in Asperam redit &
vicifiim ex Aspera in pulmonalem Arteriam venit. Eademqve ratione ex vena pulmo
nali in Aspera vafa ,&c. liqvor injeéhis it reditqve.
(j*f) Defagulliers Tom. II. pag. 45g. je pris les poumons d’un lapin & en ayant lie la (rä
che e Artere a un tube de verre, avec d’autres vaiffeaux qve nous coupames, je fouflai
dedans) avec peu de force jusqv’ a ce qv* ils fuffent pleins; mais lorsqve je voulois
y fouffler un peu plus, je trouvai, qve Pair f’cchappoit qvoique les poumons ne
paruffent pas endomages,
Pour trouver la force capable d ouvrir tour ct s petits
passages, je pris un tube recurbé on un Typhon renverfé, dont une branche étoit
d’environ neuf pouces & Pautre environ de 12. Je tins tcelle-ci dans la bouche apres
avoir mis environ fept ou huit pouces de mercure dans la courbu-re du syphon , ayant

enfuite enfonce dans Peau avec un poids les poumons du lapin & mis dans ma bouche
k bout du tuyau de verre attache a la trachée Artere .avec la longe branche du syphon
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ten udpompes af flyvende Legemer- som derpaa stilles t den frie
Luft , da drage de igien faa megen Luft til sig scmdeere istand til
at folvcre og tage imod.
Naar da Luften ganer ind igiennem
bronchia» i Lunge-Blcererne og stede an paa Blod ogPuls-Aarer«
nes fineste Gange, og vcb vafa exhalantia tage imod endeel af de
Dunster, fom fores ud af Legemet ved exfpirationen,■ da er det in
genlunde at tvivle at jo vafa reforbentia tage mod Luften og under
nogen mesan§e bringer den ind i Legemet; men det bliver endnu herved en stsrre qvæftion,. om Blodet, som allerede haver fin fulde
qvantité af den ordinaire Luft, knnd tage mod meere, naar en mere
comprimeret trykker an derpaa med Gevalt, og veed jeg ikke for
Vet noervcerende at erindre mig noget experiment, hvor udi fluida
have vcerer stillet pan nogen Ttid udi en condenferet| Luft for at
underfoge, om de kunde tage med en storre portion end den de drage
< den soedvaniige Luftkreds O- Man kunde her med nogen stin
af
qvi etoit hors de la fatte*, lorsque fes poumons y furent plongés, je fouflai dedans just*
qy’ a ce' que le mercuro me parut etre d'environ deux ponces plus haut dans la branthe courte qve dans la longve branche dir fyphorr, & dans le meme1 temps Pair
commence a* Celeuer eitf petit es bulles qvi fe fuivoit dans Peaui Lorsqve j’eus foufle
plus forty je ne m’apper§iis pa£ d’aucurt nouveau courrant de bulles dair; nlais je
vis feulementV que Pair alloit plus vite> L mefure qve le mercure f’elevoit apiw
d’iine pouce plus haut,, cela fait voir qve Pair pent penetrer le* pdimions fans qv'M
fofent bleffes;.

(*); Dcfagulliers Tom; It pag. 45g. qvanf a Pair qui fe mele avec fe fang en paflant par
les poumons comme le Doéteur Hales> le pen(e\ qvoique il li’ofe pas Paffirmer pofiti»
vement(il en donne cependant Beaucoup de raifons qui rendent ce fait probable, par exem*
ple que de 48000. pouces d’air qve nous refpirons dans une heure^ la treizieme partie*
369X pouces perdent leui? reflort, ce qvi eff Beaucoup plus que Fhuniidlte des poumons ue peut produire, & qv’il fort uné grande qyantite d’air fixede la crafiedu fang)
eutre le foufre qvi fort des poumons dans la refpiration & qvi rend Pair ftérile & ufe
lorsqv'on refpire longtemps le meme air, qyoiqv’il n’y ait point de corps fulphureux ou d’emiflion dé foufre tout aupres - - Je croif qv’un feul phenomene’ fuffit
Hour »citre ee fait hors de doutcc’efl qve les hommes geuvent vivre da»s la cloche
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af Rimelighed paastaae, at de flydende Materier i Legemet ey have nodig en saadan afliftence af den sammentrykte Luft , efterdi de
selv ey lade sig sammentrykke. Jeg maa svare herpaa, at dette er
vel beviist udi Academiet del cimento med Vand/ men kan man
vel derfor sige det samme om Blodet og Vedskerne, saaledes som
de befindes udi Menneskets Aarer s Men scrt at saadanne Vedffer
ey kiendelig lade stg af nogen udvortes Tryk comprimere- og at dm
condenferede Luft i Klokken trykker an paa heele Legemet/ sporges
om Legemet af en saadan gevalt ey ffulle kunde tage ffade. Den
tørfce Anatomiens Hr. Wenslew har viist hvor ffadelige Vir kntnger Gnerliver og andre snevre Klcrder kunde foraarsage paa det menneffelige Legeme, og hvad maae da ikke vcere at befrygte udi noervarende cas, hvor Legemet bliver indfnort af trende eller fleere Atmosphærers Vegt. Det synes at Blodet derved maatte trykkes ind
ad udi Arteriis og venis. Men hvor ffal det trykkes hen udi Ror
som alle ere fulde af Vedffer i
Det maae nfeylbar trykkes ind
rnod de inderste Parterns Legemet, efterdi Presningen paa alle de
ydere er æqvilibreret, da nu alle Ror og duéhis for Plodet udi det
menneffelige Legeme ere flexibles, og desforuden lade sig ti! en vtck
Grad extendere, da maae Vedskerne svin trykkes ind ad/svelle op
udi de indvendige Parter af Legemet, hvorved tvende farlige Po
ster kunde vcrre ak befrygte, den ene at de ydere Parter af Aarene
kunde
plongeurs & dans des profondeurs prodigieufes fons Peau fans en etre incommodes ♦
c&r comment eft- ce qv’un komme accoutumé a porter fur fon corps une predion d§
gcOoO. livres feulement - pourroit fupporter avec la nierne facilité une preflion de
3000QØ, livres Pil ne refpiroit pas un air capable de foutenir tout ce poids, or eet air
doit etre porte par le fang vers toutes les extremites du corps, autrement ony reffen*
tiroit de grandes deuleurs.
Pour en etre encore plus conyaincus, examinens ce
qve le plongeur de M. Triwald dit qv’il lui etoit arrive, lorsque par accident on
le defeendit trop fubitement dans la cloche, feukment’d’uiie toife 011 un peu plus. Il
dit qv’il faignapar lenez & par les preilles, & qv’il eproi.iva une predion inCup portable,

ce qvi ne pent venir- qve de ce, qve Fair con den fe n’eut pas le temps de paffer avec
la circulation dans toutes Jes parties de fou corps ppuy Faidgr a fupporter cett? npnvcHe
& fubite preflion de Fair,

i
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kunde saaledes sammentrykkes, at Blodets omlob derved maatte
standse, som det virkelig stal vcrre befundet hos dennem, Der have vildet dykke udi tillugte Kar med Ladder Arme og Hansker. Den ananden, at de indvendige vafa saalcdes kunde udspilles, at de derved
nodvendig maatte briste hvilket vilde give anledning til alt for farlige exrravafationer. Dersom der Da sindes ledige Pladstr udi Le
gemet, hvor Der ikke er ltgcsaa stor og modvirkende trykning/ font
Blodets indtrykntng, da mane samme Staders Aarer nodvendig
briste, naar trykningens Gevalt overgaaer Aarenes Styrke, og er
vel det kraftigste Middel hvorved en saadan rupture kunde hindres,
at fylde saadanne Pladser med den sammentrykte Luft for at under
holde balancen. Blodets,indtrykning udi de folides Parter, saasom
Arme Been Laar, Hcender Fodder &c. kunde da derved hcevcs
naar Vcedfferne derud! fyldes med den udvendige Luft og de meere
concaves, saasom Brystet, underlivet og Hovedet kunde og derafind'
tage den behsvcnde mcengde. Udi Brystet kand Lungerne fyldes
dermed igiennem den sædvanlige gang og tillige meddeeles til am
dre Parter af Legemet, og er vel den Luft, som sindes mellem Lungen eg pleura ikke at den Beskaffenhed og mcengde, at man derom
har nodig udi ncrrvcrrende sag at bekymre sig. Udi under Livet kand
og Luften komme ved Den scedvanltge gang igiennem Efophagum.,
og maae man ikke holde det underligere at Dyrkerne kand drikke og
nedsvclge en brhorig qvantité af den sammentrykte Luft, end at et
hvert Menneske udi Den scedvanlige Luft gier det samme, i det hand
meget c fte flukker og paa samme Maade tager Luft trl sig. Fra
Maven af have og fluida communication over heele Legemet. Til
Hovedet er udentvivl den längste og besværligste Bey,, og son's det
af andre naturlige Aarsager ved Horessens Redffab at Ore-Trommen rnaae have Luft saa vel for som agter, hvilket stemmer over
ens Uled Dyrkernes Relationer, som have meest klaget over den
tryk, der falder inden i Oret; og erdet mcerkelig, at en Dyrkere bar
vildet foulagere sig ved at stoppe lides sammenvreden og tygg t Pa
pir ind i sit Ore men maatte til ald uheld erfare, at det blev trnkt
ham ind i Oret saalcdes at hand efter z. Dages forlob dede.
Alt
U
dette
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dette uagtet, faa kand det dog ikke style, at jo Legemet endog udi
saadan balance mellem den indvendige og udvendige Luft maae
lide noget t Besynderlighed hosdennem som ey endnu ved ovelfe ere
hcerdede tiksaadanbrug, og er det svcert at fige, til hvad hoyde Konftm herudi lader sig bringe^ Den Lcerde Mufchenbrok(*j mener, at
Mrnneffe Kroppen magelig kand udstaae en trykning 9. Gange faa
stor, som den fcedvanktge, hvilket vilde vcere det samme, som at dycke
paa 2)6. Fods dybde.
Buftbn tager storfte dybde til 100. Fod og
Defagulliers til 288. Fod. Man haver ikke experimenter nok for
at gaae videre i denne Sag, og er jeg forsikret ar om ncervcerende
Aamcerkntnger ey have anden Merite, faa have de dog denne, at
man deraf kand stutte , hvor mange Ting der endnu staaer tilbage
at afgiore, og raffinere i den Konst, at leve under Vandet.
(*) Effay de phyfique Tom. II. pag. 697,
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HERMANNO TÅ STIO,
,En ivrig Forfreimnere afd en Lutherffe Reformation i Iydland,
Og
Den forste Evangcliffe L<xrm t>et> Husum Meenighed:
Overgivet

VidevskabkrnesLoeietet
■i Kiobeiihavn.
ermannus Taftius (a) Barnfoed i Hufuin D(tV Ctt ivrig For-

H

fremmere af den Lutherske Reformation i Iydland/ og den
sorste Evangeliske Lcerere ved Menigheden i Hufum, Aar
1527. Han haver givet saa mange og uforlignelige Prover paa sine
rare Naturens Gaver og sin Dyd, han giorde sig Hufum og de Eiderftædiffo Indbyggere saa heylig forbundne, og tillige indlagde sig
et udedeligt"Navn i de Iydffe saavel loerde som Kirke-Historier, at
han sandelig fortiener, at hans herlige Gicerninger,hansvelfortien-

u 2

te

(-) Af hans Skrifter haver inand<ndnu: Memori» litterarum Hufumenfium præcipud' tempus Reformationis & fta tum ecdefiafticum facientium ab a 1526 ad 1558. kig dedes hak
man uden tvwl hans Flittiqhed at takke for et Skrift , fom kaldes: H. T. Colkaio fun
dationum , Prxbendarum, & Vicariarum Slesvjceufium, item Hamburg!, Lubecae,
Outyn,
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te Roes og mange Dyder blevne bestredne, ja fom en Regel ttlatefterfolge fremsatte afefterstrevne loerde Moend (fom ceres af mig og
alle brave Folk) nemlig Kraft i sin Hiftoria Ecclefiaft.Hufum. p. 118.
Heimrichius i hans Hiftoria Ecclefiaft. Slesvis L. 4. c. 1. Slangendorp i hans Tale de initiis & progreflu religionis in Dania, lit
Chriftian Konhok i sin Efterretning om Iydlandsdeformation hos
Seckendorff de Lutheranisme, L. i. p. 268. lit. e. Henr. Muhlius i hans
commentarier om Religionens Forandring i Danemarks Naboe-Lanre, besynderlig Iydland p. 3 5 . (b) Laffius i hans Samlinger Husum
angaaende p. 43. Möllerns i hans Jfagoge ad hiftor. Cimbr. P. 2. c,
4. p. 87- og i Cimbr. litterata (et Voerk, som aldrig vilforglsmmes
formedelst den store Fliid og. Msye, som han haver anvendt derpaa)
Tom. i. p. 673. Alle diste vindstibelige Skribentere haver me
get vidtloftig efterkommet deres Pligt, dog haver de, uagtet ald
den Moye og Fliid de haver anvendtpaa at vedligeholde Guds-Dyr
kelsens Ihukommelse ved Skurpenge (om hvilken Fliid vores store
Seelenius(c) som var en Prydelse for den lcerde Verven, haver sagt
mange rare Ting) forglemt en meget smuk og med Fliid udarbejdet
Selv-Penge, fom er staget Aar 1535. og, stedse vedligeholder Her
manni Taftii Erindring, fom jeg nu agter at handle om. Paa den

eene

J

,

Outyn, KlixbuilK, 2b2.IZ2-Z Men
storre vishedkail man tillagge ham eaTraétatont
den Evangeliske Kirke Disciplin i Iydland, fom cr ssrevet Aar 1550, og efter hans Dsd
oversendt til de Brcmenfi|Te Theology, som fcrldede folgende Dom om den: DenJndretning af den Christelige og Gejstlige Rer, som de Mleervarrdige og Hoylerrde Herrer Pr«,
sterm ved ««sum Menighed har oversendt tit vores K-a-ndelse og Paaskrist, er gudelig nytUg og nodvendig, fornemmelig i denne galne og epicuræiffe T id, da man tilstde fteffe*
Mrden og Tvang , og lever et- meget uordentlig Levnet, kremen d. 20 Martir 1555 Det
te Manufcript rveser Martin. Hdmerusi Fortalentil simPrerdiken om Huftrn Kirkes il
debrand, p. g. og Kraft, (en meget brav Mand , som alle Leerde kiende , uden at gravide
rr har nodig at beroinme ham) i sin Hiftoria Ecdefiaftica Hufu m. p. Hg.

0) Dek findes ogsaa anfork in diffeitatiombus Hifiorko-Thcologisis. p. z. fc<yr,

I« Selectis numuiariis. p. 23,

En Sslv-PetM.
eene Side findes' hans Billede med
den Opffrift: H. T. V. HOLSTEIN.
SEINES. ALTERS. XXXI. 1AR.

Paa den anden Side staaer til den
hsyre Side et rundt Skiold, som fo-"

restiller paa begge Suder, baade indvendig og udvendig; til den ven
stre Side staaer et Kors inlellem de to Bogstaver H. T. oven over en
Figur af en Nyeinaane med folgende Opffrift: ES STEDT AL
LÉS IN SEINER MACHT. MDXXXV. Jeg haver hosfoyet en
Afteigning af Pengen tilligemed Taftii Billede; hvis original er
giort efter ham levende, og forvares for nccrvoerende Tiid i Hu
sum Kirke.

Man ffutde dog lcrt tvivle om denne Penges Rigtighed; Lht
alle paaftaaer eenstocmmigen, at Taftius var feed, Aar 1490 og
man altsira ikke med grund kunde sige, at han Aar 1535, som var
det Aar, La Pengen er blevet flaget, ffukde vceret 31 Aar; faasom
det da var det 45de Aar. Men dette Tvivlsmaal firlderafsig selv,
naar man betoenker, at Aar 1520, i hvilket Taftius, efterat han
havde forladt den Cattiolffe Religion tilligemed sit Embede,fom Pave
lig Vicarius i Hiifum, og havde holdt den forste Evangekiffe Prcediken i Husum Aar 1522, giorde Begyndelse med Reformationen,
som indfaldt just i hans 31 Aar. Derforuden simes vel Taftii Van
den, som sees paa Pengen, at stribe herimod. Thi man har et troevoerdig Vidne i M.Holmerus, Proesten i Husum, som beviser af
et Billede selv, som var broendt paa et Vindue i dans StudereKammer, in der Feuer-Predigt oder Bericht vom dem d. 27.1669,
zu Hufiim, entstandene Donner-Wetter und Feuer-Brunst in der
Kirche, udgivet i Slesvig 1669. p. 7. at Taftii Vaaben harvoereten
angribende Haand, (eme antastende Hand) etVaaben, sourest
ter Vaaben-Beffrivernes Skrivornaade, tatede eller udtrykkedeNavnet, (blafon pariant) eller et Sind Billede paa Hans Stamme-Navn.
Men herpaa kau rned stoer foye svares: Paa denne Penge har man
ll 3
ey
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ey sigtet til Taftii Stamme-Navn, lnen vildet betcegne et LEresMinde, optcrnkt til en Ihukommelse afhans Handelved Reforma
tionen , fom saa ofte skeer med dette flags Penge. Thi man see' paa
denne mcci kvcrrdige Penge Mattii Navn med et Kors eg et Skiold,
for dermed at betcegne, at Taftius Haver fattet Troens Skiold, oa
begyndt at prcrdike IEsurn den Korsfcefte: tilligemed Paulo oa de
andre Apoftler, Ephes 6,16. v. i Corinth. 2,2.v. Pauli Ord pas
jer ellers meget ncrt paa Taftii Ravn : For alle Ting tager fat paa
Troens Skiold. Thi at tagefat, (ergreiffen) betyder det samme soru
at holde fast paa en Ting med Haanden, eller at gribe den , taften.
Derncrft ftaaer der neden under en nye Maane, som er en Afbild
ning paa det nyelig oprundne Reforrnattonens Lys, eller den Evangeliffe Religions reenere Fornyelse, til hvilket ftoere og nys begynd
te Berks Underholdning og Forfremmelse Sal. Luther sigter i en
Psalme om den Evangeliffe Troe med disse dyrebare Ord: H»tct
und wacht. es steht alles in ferner Macht. Jeg kan derfor
ikke henregne denne Penge til at vcere ham falskelig tillagt, ey hel
ler finder jeg, naar jeg betcrnker, hvilken anden Person jeg med ftorre foye og Raison ffulde tiilcrge den, nogen anden Leylighed, hvor
jeg med meere Rimelighed kunde applicere den.
Thi de Navne
Holger Trolle, Herluf Trolle, Hans Taufen, og andre, som begyn
der af H. og T. og haver vceret bekiendte i Dannemark ellerIydland
ved Reforrnationens Begyndelse, stemmer ikke overeens med Pen
gens Betydning, ey heller payer sig paa Tingens Omstændigheder,
Aarene og Tidey,

Men hvis man endelig vil gaae Taftmm forbi, saa bliver nok
Hans Taufen, en Munk af Korsdrager-Brodrenes Orden, som
forft lcerte den fornyede Evangeliffe Troe t Danmark, og blev siden
den anden Bisp i Ribe efter Reformationen, den ncrrmefte til hvis
chukonunelse denne Penge ffulde vcere myndtet. Thi han er feed
Aari494, og begyndte forft offentlig at prcrdike imod de Papifttffe Vildfarelser i Antvorschov Kloster Aar 1525 i sit Alders zi Aar.
Strax derpaa maatte han ogsaa, fordi han bekiendte sig til den san
de
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de Lcerdom, smage de Papististes Forfolgelser, thi han blev kastet
i et hcrflig Fangsel, dog blev Han taget ud deraf igien, og iftceden
forHans Fcengsel paa Taarnet tilAntvorschov, blev han sendt til
Wiborg , og tyien indsat sammesteds i Fcengsel.
Heraf blev han
ve! Aar 1526 udhiulpet ved sin Skytsherre Kong Fridenc den forsie, font fatte ham i Frihed, men han maatte derpaa udftaae de al*
lerhaardeste Forfolgelftr af den Wiborgste Geiftlighed, fccrdeles fra
Aar 1527 af, da han i Paafyn af heele Folket offentlig aflagde sin
Ordens Dragt, nemlig Johan niternes Munke-Dragt, hvokforehan
ogsaa i Aaret 1529 blev kaldet fra Wiborg til Kiebenhavn ät prcedike Evangeliunt i St. Nicolai Kirke sammesteds. Men da Kongen
derpaa dode, fattedes der kuns meget lidet i, at han havde blevet
en Martyr, dog blev han af Almuen Aar 1533 udfriet af Livs
Fare og blev drevet i Landflygtighed fra Skaane og Scedland Aar
153). Lidet derefter, da Bisp Rönnovs Vrede blev stillet , dog ikke
ved Evangelic Sandhed, men ved den stionnellirgittL Forbon, blev
han kaldet tilbage til Kiobenhavn, og blev efterat han Ver havde ud-staaet utallige Besværligheder, endelig Aar 1537. Le&or Theologiæ
i Noestilde, og siden Aar 1542 t Overvcerelse af Kong Chriftian ben
tredie bestikket til Bisp i Rtber, hvor han tilsidst doede Aar 1561.
Maastee attsaa denne ovenineldte Penge, som er myndtet Aar 153 5.
stulle betegne denne ftoers Mand, som blev plaget af faa mange Fiender og Modstandere, men altiid stolede paa sin Gud, og som al
drig blev nedflaget eller overvunden af sine Fiender, eller hans Forfolgelser, som han fornemmelig Aar 1535. med Taalmodighedudftoed,
i det han var i Hiertet bestyrket med en hellig Troe imod de haardefte ogbedreveligste Tilfcrlde, fom kunde mode. Thi paa den Tud
var han meget noer ved at faae Martyr-Kronen paa, og scette Livet
til ved Baal og Svcerd. Thi han var ved Llerellets Myndighed paa
Herredagene fordomt og jaget i en stedsvarende Landflygtighed, men
blev ved den stoere Guds Alinagt allette forunderligest frelst og kal
det tilbage, ved det ovenmeldte Froken og hendes Fader Magnus Goe
MgensRaad og den Evangeliske Troes ivrige Bestyttere og For
sremmere lagde sig der imellem, ved hvis Omsorg og paa.hvis Be
kostning
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kostning altsaa uden tvivl denne Penge stulde vare flaget titTaufens Almindelse.

Det kan og dande sig, at det Kors, som sindes paa Pengen,
stal betyde den Catholste Tempel -Orden eller Korsdragernes Or
dens-Tegn, eller ogsaa atTaufen, som erindrede sig det Kors, hand
hidindtil havde baaret, har fundet for got, at bekiende sig for een
Evangelist Korsdragere, som ikke fegte sin Salighed i sine Gierninger, men i Troen og Christi Kors.
Ja man kand endogsaa give
Nasion, hvorfore man paa denne Penge finder et Skiold, og enopstrift, som er taget af Lntheri Pfalmer. Thi man veed af Krom«
kerne, at Borgerne i Wiborg, naar de kom paa Kirke - Gaarden, ja
ester Wolfii Vidnesbyrd i hans Encomio Daniæ p. 42. i Kirken selv
for at Here Taufen pradike, vare bevæbnede med Vaaben, nemlig
Skiolde og Pantser, paa det de kunde bestytte Taufen eg deces Gudsdyrkelse, og stedse beredde til Feltflag for at drive den bevcrbnede
Magt tilbage, som Bispen i Wiborg, Georgius Friis, truede dem
med. Snart det stumme bendtes ogsaa i Kiobenhavn Aar 15 33. thi
da Raadet var forsamletpaa Kiobenhavns Naadhuus, og havde fordomt Taufen, som var trokket for Retten af sine Anklagere Geistligheden, stia forstmrlede alt Folket sig bevcrbnet, fuld af Vrede og
Trudfler, og giorde faadan Allarm paa Torvet, at Raadet overumade forstrekket, stillede Taufen ud paa frie Fod til Borgerne
rgien, efterat de havde tillige givet Forsikring Din hans Livs Sikkerhed,
som Cragius fortceller i hans Historie om Kong Christian den tredie.
Ja Taufen felv, som havde vceret en Tilhorere af Luthero i Wit
tenberg, forte allerforst de Evangeliste Pfalmer i brug i Dannemark,
ikke paa Latin, men paa Danst, som et Sprog man bedre forstoed,
iblant hvilke! Pfalmer uden tvivl ogsaa har vceret den stionne Psalme, som Luther har oversadt i det Tydste afden Apostoliste Troes
Artikler,som ere samenstrevne paa Latin,men disse Ord i Besynderlig
hed: Es steher alles m feinet: Macht: stemmer megetnoye overeens med de LivsprogsIndholdssom Taufen havde udvalt sig: Cras mihi respondebit Juftitia mea; Ægypcus homo eft, non Deus fortis. Esa.

31 Cap.
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31. Cap. 3. v. Men denne Gicetning om Taufen modsige ikke allene
alle de Tvivlsmaal, som kand fremfores inod den Gicetning omTaf
do, men endogsaa andre Historiske Bevits og betydelige Tvivlsuraal.
Thi Taufen var hverken en Jyde, Holsieener eller Steesviger af
Geburth/ men en dansk, sved i den Bye Birkinde ved Kicrrteminde i Fyhn; Hans Fader var en Bonde navnlig Thau, som mand
endogsaa kand see af Navnet selv, thi Taufen bemcerkerThaus Son.
Ja Taufen selv prccdikede i sit Alders 31 Aar i Danmark for Ant>
rvorschows Indbyggere/ og Aar 1535. som staaer paa Pengen, i
Hovedstaden Kisbenhavn, og altsaa har han allene forstemmet Reforntationen i Danmark z men aldrig prccdiket iHolfteen eller Hertngdommet Sleesvig.. Thi Historierne selv vidne,, at Taufen be
gyndte allerforst at prccdike Evangelium imod de Papistisse Vild
farelser i Antvorskov Kloster, paa Skicrrtorsdag Aar 1524. i sit Al
ders zite Aar, og blev samnle Aar kastet i Fcengsel. Desuden fin
des der ved Skilderiet paa Pengen ey en eeneste streg, som ligner
det Taufens Skilderie / som glemmes endnu den Dag i Dag er iblant
Ribes Bispers Portraiter i Riber Domhuus, som nu bruges til
Landemodsftue. Ellers findes ogsaa denne Mands Skilderie, som
er giort efter ham selv i levende Live, i St. Nicolai Kirke i Kiobenhavn, hvor han i gamle Dage prccdikede, ester hvilket Skilderie det
Billede er giort, som Samlerne til det Danske Bibliothec lod udstikke i Kaabber, og have sat foran den forste Deel afsammeVcrrk.
At jeg med Stiltienhed skal gaae forbi de Aarsager, som en
hver kan eftersee i Taufens Levnets Beskrivelse og Sacra emendata,
hujus ævi hos Hvitfeldi hans Danske Kronike P. 2. p. 1400. seg. vores
uskatterlige Pontoppidan i hans Annales Ecclefiæ Danicæ diplomat.
T. 2. for Aar 1526.1)28. i Reformations Historien p. 276. seq. i
Marmor: Danic. T. 2. L. 4. p. §4. feg. Hos Holberg i hans Dan
ske Kongers Historie T. 2. p. 240. 245. sig. i Bibliotheca Danica
P. i. n. I. hos Jacob Minorita i hans ffrevne Historie om Munkene,
som bleve uddrevne afDannemark Aar 1527. hos Schwartz i hans
skrevne Historie om Riber Meenighed cap. 3. Jeg viley heller, ved
X
at
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opregne adskillige Grunde af Chriftian den andens og Friderich den
forftes Historie, soge atbeviise, at man paa denne Penge maaffee
ffulde finde een fornemme Adelsmand, ved Navn de Holfiein, som
var feed Aar 1504- hans Portrait, Moed og det Haab, man hav
de om hans'Indsigt i Stats-Sager betcegnede, thi det er meget be
dre at blive ved de Beviser, somi denne Sag ere rimeligere, og be
viise- at denne Penge tilkommer Taftio allene. Nu til rette Tiid fal
der mig i Hcrnderne den vidtberomte Historie-Skriver Johan David
Koehler (hvis Stov- jeg cerer i hans Grav, hvis Ihukommelse jeg agterhoyt, oghvis Skrifter jeg holder for nogle af de nyttigste og lcrngst
vedvarende) hans Amoenitates hiftoricomumismatieas, thvilket han
tden tolvte Deels Aar 1741. n. 21. p.. 164. feq.. »red Forstet fremfo
rer Tvivksmaal imod ovemceldte Penge', som Velbaarue Hr Muhlm8,dn VieL-FrLtesidelrHertngeligeHofsteinffeKamlner-Ret/ men
nu vcerende Befalings-Mand i Tremsbüttel, og Hans Keyferlige
Hoyheds, Stoer-HerMgen af Ruchen Lonferenee-Raad, havde til
sendt ham- Det forste Tvivsmaal har han taget af Taftn Fodsels
Aar, nemlig Aar 1490, og den Forfficrl fom er imellem det og de
Aar, som ftaaer paa Pengen: Men det kan igiendrives saaledes:
Det Aar 1535. er det Aar, da Pengen blev flaget, men Taftii Al
ders zi Aar, sontstaar hos, skal ikke henfores til ben Tiid, Pengen blev
flaget, men til den Tiid, da Taftms begyndte Reformationen, neinlig Aar 1522. til hvis Ihukommelse denne Penge er flaget. Det an
det Tvivlsmaal tages deraf, at det Billede som staaer paa Pen
gen, ikke ligner Taftii: Portrait, som findes stukket i Knabber hos
Kraft. L c-

Dog ffulde jeg meene, at maney kan giore nogen Slutning
afden Forfficrl, sorn findes imellem Billederne paaPengene, og dem
fom ere stukne i Knabber, til at betage denne Penge fin Troværdig
hed og Auctoritet: Den Forskicel, four er imellem Konfternes Beffaffenhed, og imellem Malernes og Kaaberstikkeres Fliid, Kunster
nes og Tudens Ulighed, det afffildrede etter udstukne Billedes foran
derlige Stilling, ja den Forfficel selv, som findesi Tuden, Kunsten
og

___________
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og Alderen, kand la't v'ise Aarsagen til den Forfficel, som er imel
lem flige Billeder, hvorpaa desuden daglig haves Exempler. Friderici denfierde Hertugmi Holfteenhans Portrait, fom Sal.Loelller har beskrevet, 1. <. Aar 1742 p- 249. er aldeles forfficettig ftn
hans Billede, font findes mnletetterfiukket i Knabber.

Det samme kand man og sige om Chriftian Ludwig Hertu
gen afMeklenborg, hans Billede, som sees paa de Penge, som ere
auferte 1. c. Aari7zz. p. 145. og Aar 1746. p. 305. hoorder endogsaa er stor Forfficel imellem Pengeneselv, men aldeles ingen Overeensstemmelse med de Malerier og Originaler, sern giemmee paa det
Hertugelige Svennffe Slot og Havn. Ja mig synes endogsaa, at
der findes pog nogen Overeeensstemmelse imellem Laltii, Billede sorn
staaer paa Pengen, og det som erstukket i Knabber, da hinharalle
dets Hoved-Lineamenter i henseende til Kyne, NccseogAren, naax
man tager begge de Tuder, paa hvilke disse Stykker ere giordte, i Be
tragtning. Thi Pengen, stmer staget izz 5. forestiller Palliumstm
han var i sine ungdoms beste Aar, munter og renlig, haarrig paa
Hovedet, af et fyldigt og mandigt Ansigt : Det Hufumffe Skilderie
derimod, som er trykt i Knabber, forestiller Pallium, da han be
gyndte nt blive en gammel Mand, staldet og fuld nfRynker, og
afstildret Aar 155 2, kort for sin Dod. Dettredie Tvivlsmaal har
han taget deraf, nt Taftius, som par feed i Hufum, ogvnrnltsnaen
Slesviger, og ingen Holstener, som der sinner pan Pengen, nem
lig H. T. v. Holftein.
Men dette knnb mnn henregne til denne Tuds uvidenhed og
Vildfarelse, fan og noget til deres Cnpricer, som fordum, ja endog
saa i de nyere Tüder indbefattede de Cimbrer i Saxer og Slesviger
under det generale Navn afLlollleener. Helvaderu8selv, en Mand,
som har giert sig meget beromtved sinIndsigt, i Historierne og Chorographien, siger i fin Sylva Chronologica Circuli Balthici, edit,
annö 1624. p. 31. Das Hertzogthum Sleswich oder NiederHolstein/ hat von deruhralteu und fumehmen Hnndelstndt,
X 2
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Glesrvich feinen Nahmen, vor Zeiten hies Alestvich <>»•
deby / en hadefuld Bye, (thi det Danffe Ord Hatur bemcerker odi»
wn Mr Had , see Worm! Lexicon Runicum p. 51.) genennet, for
di det havde de Danske eller Saxerne til Naboer, soul enten selv forst
paaforte andre alle stags Krigs Besværligheder, eller og andre paaforte dennem dem. Men begge Deele ere galt; Thi hverken veed
man af Historierne ellernoget Document, noget om, at Holsten skul
de voere deelt i det ovre og nedre Slesvigske^ ikke heller er Forkla
ringen paa det Navn Hadebyes Oprindelse, fom Autor öfter igientager og rorer ved i stn Beffrivelse over Slesvig Stad, der ellers
er efter den store Grams Vidnesbyrd (d) alt for troevcerdig, at
man skulde troe ham, hvor der handles om troevcerdige Ting og OkLe-Sager Antikviteter, stråledes beskaffen, at den ffulde finde klogere
Mands Samtykke, (e) Maaffee Helvaderus bildte sig ind at finde
Beviis

.

(d) I hane ArMItN'knmg til det gamle Ord Hermand, elfer nu Herremand § i.P. ii Scriptor;
a* Societate Haunienfi bonis artibus promovendis dedita editorum p. 265.
(e) Ligesom det gamle Slesvigs Ravn, srm nu synes aldeekes at v«re sorglemt, dersom rkke
det aldgamle Capped fom stacer paa anden Side as Slie-Strsmmcn, ?g kaldes Haddehye, fornyede dets Ihukommelse, findes meget foifltrdig forklaret paa de gamle Monu
menter (thi Adam Bremciifisj sin Hifloria Ecctefiafiica t. 40. 48. tt. 69. og om Danne
marks Belggenhed p. 13.9 »dgroet. Mader.
turn Heddcby, Hcidcbiciim, Heidaba
Heid'eba; Autor til S, Anfveri Levnets Beskrivelse, T. 4. c. I. Atter 8.8. M. luly siger
Heidebo <611 Skad i Yacia, fem nu kalvtds Slesvig. Johmnes Bispen i Heddeby var
Aar 1240 neervatrende paa det Wordenborgi|Te Herredage red den Jydffe Lovs Publica
tion , som man kan see afLovens Fortale; Marqvard Johan as Heideby, en Geistlig as
Gle-svig, g ver oasaa et herlig SStoiif herpaa, ved et offentlig Brev af Aar 1373. hss
Salig Hr. v. Weftphalen i hans Monument inedit, T. 2. p 267. Bangertus hos Hel
mold p. 26. NMNcr Hoidebo, Haddeby, Heitby, Hetheby,) Gaaledeshav-r der VKikt
de, som haver ssgt at give Oplys dug. i d; Stridigheder, som handle om Navne, endskønt
den Oplysning undrrtiidrn har vcrrek ftlst, og er blevet udleet af alke, fuafita tm :w ha
ver seer den, som gierne steer, na ar man er meere dristig ti! Gistninger, end ovcrdeviist
af Sandheden. Ti! alle disse kan man gandste sikkert henregne Helvaderi nyeMecnina, si
den deu dog er een Glatning uden mindste Sk>n af Sandhed. Hvidtfeld j sin Chronic,
Dan. p 14. Ponfänus Rer. Dan. B. 1. Svaningius i Chrono logia Da ni c. for Aar 326.
Hieronimus Cypræus i Chron. Epifcopor. Slesv. T. 3. Monumentis ineditis, p, igz,
Meffenius t Scand. ilkiftrata T. 1. p. 44. haver ved denne Le-lighed fornyet Eriudeinge»
afHetha det Fruentimmer, som er faa bekiendt af Poeternes Vers.

Helmold stulde ogsaa udentvivl finde Behag s deres Mening føtn vilde leede Navnets
Oprindelse ud fra een Slette, eilex et vidtløftig ode og «beboet Stykke Land, fistd med
Lyng
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Beviis for sin Meentng enten udi Ptolomæi Troværdighed, som paaftaaer, at de Saxers Opholds sted har vceret midt udi Iydland, eller
i Synder-Iydlands district, eller udi Bedæ Ord, sinn paa eepgang
taler om Saxerne, Anglerne og Jyderne, som Iydlands Beboere
Aar449; eller ogi Carl den stores Levnets Bestridelse hos Pithomn
X 3
iFranLyng, som de tydste kalde een Heide, de Danske Heede, Anael Saxerne Heath, (fte
Sommers diétionar. Anglo-Saxon: li. v. 1. Verelium in indice Schytho Scandica v.Heide#)

efterdi han siger i sin Chron Slav. 1.12. at Slesvig er et vibtlostig Land, meget frugt
bar , men ubeboet. Feu liking ftrimsd hos Nodtium in Analeét. illttftrationi liiftoriæ
Slesv. & Holfatiæ infervrent. T. 1. P. l p. il. so-ger efter Speimanni Vidnesbyrd i sin Ar#
ehacologia h. V. I. sin Alsingt til een anglofaxifl? Havn, som kaldtes Heda, Pag det at han
kan sornye Erindringen af een Socstad, (eine --rftnstadk) fem fordum i Kong Svend den
tredies TiiS var en magrig og vvermaade rüg Handelstad/ i hvilken mangfoldige Natio
ner handlede, som var forsynet med en god Havn fuld med Viger, og tryg for alle Vin
de- Den bersmte Reinbothins en Mand, som ret var dannet tik at beskrive Iydland og
dens Historie, haveri et Brev, som han skrev mig til 1748, ma-ldet om en Marsk-Bye
(Marcali) som stalde kigge-paa GrKNdsertte afDamtrmark og Saren, men tillige viist mig
hen til Worm, som i sit Ru-lifte Lexicon har forklaret det Ord Haetta, hetta med at scrtte
Gr-rndser tildet Margrevestab, som var oprettet i Slesvig, og til et sted hos Adam Bremenf. p. 140. endstisnt denne store og crrlrqe Patriot, hvis Oprigtighed, Fronihed og
svrige store Dyder tre noksom bekiendte, ikke tsa det fortrydelig op, at jeg med største Hsfkiahed mcrldede i mit folgende Brev, at dette Ma- grevffab var falfft, hvilket Margreve
stab Gram (i Mifcefian. Lipf V. 2. P. 2. p 230. - 304.) og Scheide (i sit Beviis, at Dan
nemark aldrig ved Lehns Ret (nexu feudalt) har verrtt underkastet den tpdste Regiering)
loe Mernd, som ved deres L«rdvm have indlagt sig et ubodeligt Navn, "og har haft en
hartad ubegribelig Kundskab i diste Ting, have med alle kloge og lerrdeMirnds Bifald og
Andest qandstr kuldkastet og udryddet af Syftemata & Compendia juris publici, og tillige
«nmarftde, at mit Haab vm at finde noget hos Worm- havde fehlet, efterdi han i fit Runk
ste Lexicon p. 30. ey giver anden Forklaring par det Ord Heatta end Fare. Dersom
Giceminger dcrforeere andre t-lladt, datre deogsaa mig tilladt: Nemlig siden Fabius
EtheKverdus en Skribent, som levede i det niende Seculo, siger hos Saville, som har ftrcvet
Britanniens Historie p. 834. at i det gamle Anglien, som laae imellem Saxerne og Gioteme varen Hoordsiad, som paa Sarist kaldtes Slesvig men paa Danst Heikeby, saaved
jeg sandelig iff.’, øm man dfe stalde finde den Hovedstad (Hauptstadt) som kunde forstene
den Roes, som Slesvig i fordum Liid prangede mrb, og endnu praler af, udi Haiteby
selv.

Verelius in Indice Schyto.Sand : p. 102. Og SomneriiT diétionar. Anglo-Sax. Hald,

siger at Hath, Hxd, Heth, bemarker hvyt sverfl, HaedHoyde, HetheSpidst afdekDan
ske , Gochiste og Anglo-Sat Ni-ste Sprogs Ratur, Francifctis Iunius in Etymologico An.
gikano, (fom EdvardLye
udgivet ti! Oxford! Aar 1743) legger til, ak Head demarker
et Hoved; hvortil jeg oglaa vil foye dette, ftt Hetlaz, Hezlage 6tm<ttfcr s. Canuti
fø
Giastebud, Hetland et stellt Land, eller som rekker hoyt i vayret, og Hedemarken, ftj
Strakmng af meget hoye Bjerge i Norge; Men dette er fus m Gialning, som jeg »M
derkaster de l«rderes Dom^
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i Frankernes Kronike p. 266. hvor der ftaaer, at S lesvig ligger paa
Grceudserne ilnellem Kongeriget Dannemark og Saxen, eller en
delig fra Henrici Aucupis Did, som, da han havde overvundet de
Dansse, befatte het Slesvigsse District med Saxer (scerdeles afdem,
som boe paa hin siide Elven) saa at detmaae vccre et Colonie afSax
er og een af de Saxer, som boe paa hin side Elven, deres Bye, som
har ligget paa Grcendserne afKongeriget Dannemark og voeret mcrgtig og folkerig, hvilket Adam Bremen!: i sin Hiftoria Ecclefiaft. edit.
Mader. & Lindenbrog JL I. c. 48.L. 4. c. 13. og HelmoldL. I.c.g.
og 24. kalder Slesvig Stad eller Heidebye. Dette bekrccftes og i
den Hamborgsse Kronike, foiltciteres ipet Breviarium, som efter
den gamle Skik, som i Slesvig Menighed og Stifter udgivet, i.Paris under opsigt afLodelialeo ad A Ile valde Bispen udi Slesvig Aar
i)i2. hvor det beeder sgaledes: Bryst dig, du berommellge Holstein,
thi af dit Folk er opkommet den berommelige Ztose Anfverus. Sal.
Anfverus er fod i den Stad Slesvig af Adelige Forccldre, og det
paa den stamme Tud , (hvilket man kan see af den Harnborgsse Kro
nike) da Slesvig den ftorste og mcegtigfte af de Saxer, fom boepaa
hin Side af Elven, peres Groendse-Stoeder med Dannemark, for
medelst uformodentlige Overfald blev i Grund odelagt. Men hvad
der end ftaaer, saa tiener det kuns til liden Undssyldning for deres Feyl,
som have opdigtet / at Slesvig og Flensborg har ligget i Holsteen;
ligesom hen nye Skribent gior , som har Mult sig under de Bogsta
ver 8. C. v. z.tn der historischen Emleitnng in die D^entniss der
Weiche und Staaten, .editVratislaviæ 175 5. c. 6. §. 26. eller ogsaa soni kalder Indbyggerne, som feddes i det Slesvigsse District,
Holfteener. Jeg vil her anfore ot par Exempler paa stige Vildfa
relser. Det er vift, at Sal. Ansverus var af Herkomst en Jyde,
seed i Slesvig, som rigtig berettes afAutor til hans Levnets Be
skrivelse, som er formeret med observationer af Gviliclmo Cupero,
cap. I Tom. 4. i Act. Sanft. Antwesp. Menf. Jul. og i Breviario diæcefis Tzwerinenfis edit: 1529. £ 136. Ikke defto mindre kalder Au
tor til Samvittighedernes Speyl (Speghel der Confciencien und
Samrnittrgcheit) som er udgivet L Lübek Aar 1495. Anfverum
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en Holsteener.
Den samme Ti tul faaee Anfverus afJohannes de
Parkentyn, Biropen i Raceburg, UNder hvis DpsyN Breviarium
Eccleliæ Racebürgenfis er Udgivet til Lsibek I Zv6. Saaledes bliver
ogsaa Slesvig Bye heltregnet til det Holsteenffe District af Autor
til den küdekiffe Beretning om de hellige Martyres Liidelse, hvis
Titnl er; dat Leven der Hilligen (f); Lubess 1492.1499. fom er
siden iglen udgivet af Stephan Arndes . en Borgere i Ltlbek, og formeeret med nye Historier ellerrettere sttgy rned Fabler, Sladder og
KicrrlingHistorier, Aar 1507. hvor der i den forste Sommer-Part
Fol. 79. staaer saaledes: Deste vorbenömede Oswaldus (8.
Ans ver i Fader) bynnen der ^Atadt «Alesvick in dem Lande to
Hostkeen was wonaftigmit fobaiten vornmmchelt beglftlget
dat he hadde vele riddermatfche GnderhandeManne in sy
tten Lungndern (fendzs militaribus*'} Bertram Pogwifch, en ivrig
Forfolgere af alle Kicrtterieri de nyere Tilder , fod i Bockhagen i
det Iydffe Anglien vilde ikke kaldes den Slesvigste Ridder men Hotsteinffe, ja han kalder sig selv Powifch Holsteener, paa Titel-Bladet af den Bog : Hammer wieder die Ac kzer , nnd etliche Trittmphe> udgivet sammesteds^ ligeledes faibet* Benedict v. Ahlefeldc
fom var fod paa Geltringen i Iydland sig en Holsteener i sine Bre
ve og sin Tale mod Drukkenskab Aar 1571. Den Sarntale er ogsaa
bekiendt, som blev holdt i Flensborg om den hellige Nadvere Aar
1529. fornemmelig af Hermanno Taftio, og Melchior Hofmann,
en afffyelig Fanatico. Samrnes Historie og Argumenter har et
ffarnagtigMenniffe samme Aar beskrevet i en Bog, /om blev ud
givet til Strasborg, underTitul: Dialogus und gründliche berich tnttg gehalteiterDispntatiott in Lande zu Holstein. Hand
havde
(k) Vores ubodelige Selenins recenferer dette meget rare Skrift i S’eleäor littcrar. p. 6z2. in
flscbrifbt von dem Ursprung undFortgang der BuckLruckeref in Lübeck p. 21.
41. sq. Hans larde anm« kninger ti! den lybffe Martyr-Historie udgiver 1507. ere ogsaa
komne for kyset' i et programma i Lybcck 1752: Jeq har en Edition udgivet Aaret 1511. i
Folio ester Adami PetrE een Boroere i Basel hans Bkfalning, som han tilkllvndegiver
paa ntest sidste Side, da den sidste'Gide fluttes saaledes - Dat ende und de beslut, cho
Eren dee werd',gett Moder Godes bestuetl) dysses Werkes Sebailiani Brandt Sal.
Lakman i sin Bestridelse over de adskillige Skikke ved Begravelser bos Adelen i deage deJydffe HkttuMmme, p. 31 n, p. citerer tt andet Oplag uro »den Aar.
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Havde giort rettere, om han havde sat Flensborg i Hertugtommet
Slesvig. Sal. Koders fierde Tvivlsmaal besraaer derudi: Da
Hermann Taft die ZU Eopeuhagen A. 1537- iu 8vo gedruckte ordinationem Ecdefiafticam Regnorum Daniæ & Norvagiæ & Duca
tuum Slesvieenfis & Holfatiæ ais Ecclefiæ Hufumenfis Paftor mit
unterschrieben, jo würde dieser Amts Titul auf der Medallieu nicht weggeblicbeu sein, wenn er der H.T. v, Holftein wa«
re dessen BüDniß darauf erscheinet. Men jeg haver tilforn anfort, at Denne Penge, som er myndtet Aar 1535. ffulde time titen
Erindring om Den Evangeliffe Reformations Begyndelse, fbm Taf.
tius begyndte Aar 1521 i sit alders 31 Aar, med en lykkelig Iver
og en herlig Troe og Fortrostning til Gud, efterat han havde for
ladt den Catholffe Religion, og nedlagt det Pavelige Vieariat til Hufum. Men paa den Tiid var hand ey endnu blevet Prccft til Hufum
Mcenighed. Thi den Catholffe Geiftlighed og de PaveligeVicarier i Hufum havde ved deres Myndighed faaetudvirket saa meget, at
han forsi kuns hemmelig prcedikede i Matthæi Knut (een Reforma
tor i Hufum og siden Raadmand i Kiel) Huns, og felgende Aar 1522.
begyndte han offentlig at proedike under een Lind, son; stod paa Hufilm Kirkegaard, fom man kan see afHeirnrichii Hiftoria Ecclefiæ
Slesv. p. 164. Kortholt Hiftor. Ecclef Sæculo XVI. p. 742. Kraftii
1. c. p. 103. Derefter forklarede Taftius som en Apostel udi Eiderstceden og Gardingen, Aar 1524, Skriften efter den Oversættelse af
Det nye Testamente, som var udgivet ved Megalander Aar 1522. og
tilsidsi Aar 1527, blev han Pasror i Hufum. Jeg ffulde ikke heller
meene, at man kunde tage noget tydeligt Beviis af hans underskrev
ne eller hosfoyede Embedes Ravn. Den forfte Evangeliffe KirkeIndretning selv, som er udgivet Aar 1507. og sidenigientagetiTillceget til Cragii Hiftoria Ecclefiaft. p. 205, sindes underskrevet afjohannes Albertus, uden at han har givet sig nogen TitulafdetGeistlige Embede, som han forestod til Noting.
Saatedes finder man og, at Joh. Groth afWiddenftad, An
dreas Toninges og Jacob Sager har underskrevet en Kirke Forord-
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ning til Meldorp Aar 1544. font blev udgiven af 39 Geistlige Su
perintendenter, Prcrster og Capellaner, fraMeenighedemeiDitmarschen uden at de have ffrevet deres Embedes Navn. Paa Pen
ge fornemmelig seer man ofte Tilnavnene allene uden at sirtte deres
Embede etterCharacterer hos.
Det fttnte Tvivlsmaal fremsetter
Loettler saaledes: Endlich kau ich auch nicht begreissen, wie
sich der aufder gegenstite der Medallie vorkommende Schil
de für einen Pastor von Hufum sckicken, der nicht zu Schild
und Helnre gebohren ist. Men der er sandelig en ftor Forffioel
paa at fere Skiold og Hielm paa Afmindelses og Skuepenge, som
Rustning etter Stamme - Vaaben, og atbruge dem som et gudeligt
Sindbillede. Det er sandelig ikke Taftii Stamme-Vaaben, somere
udstukne paa denne Penge, men det er hans aandelige Vaaben,
et Sindbillede paa hans Apostoliske Embede, eller den chriftelige
Troes Skiold, hvormed han forsvarede sig imod sine Kenders Pil
le. Taftius selv sees paa den eene Siide af Pengen, bevcrbnet med
Jern-Pantser paa Skuldrene og Brystet, at de dernted kunde be
tegne, at Taftius havde iført sig Guds Retfærdigheds Pantfer, og
gik bevcenet med Jern-Harnisk, den aandelige Srrids-Redffab, fom
beskrives i Epistelen til de Ephefer 6. Cap. 11. og 13. vers. Det la
der altfaa, ligefom Opfinderen af denne Penge har sigtet til bemccldte
PauliOrd: Tager Guds fulde Harnisk paa; Antager Troens Skiold.
Ved hvilket han siines at udtrykke baade Taftii Navn og hans Forret
ning angaaende Religionen, Thi det Ord at tage (ergreisteu arri
pere) bemcrrker hans Tilnavn, men hans Dobe- Navn Hermann d.
e. en bevcrbnet og stridende Mand, betegnes ved det Pantferede Le
geme og Skioldet, men ved det altfammen betegnes hans Arbeyde
i at forsvare Troen og den Evangeliske Sandhed. MaaffeeatTaftius felv med den angribende Haand, fom jeg har aufort at han loed
stikke ud paa sit Vindue, og sit Signet eller Forsegle-Mngikke har
sigtet til sin Stammes Vaaben, men til sit Embedes Afbildning,
ogaltsaahar betegnet et Sindbillede, som passede paa hans hellige
Forretning og Navn. Tilsidft scetter Koehler: ^err Kraft hat in
der Lebetts Beschreibuug des Herman Taft nicht gemeldet, daß
V
der-
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derselbe wogender Evangelischen Lehre in so grosse Verfolgnng gerachen wäre, dass esalleine inGottes Macht gestan
den charte/ ihn aus Obigen zn erretten; er meldet nnr, daß
als er a. 15221 angefangen suHufum dasMvangelinmzn pre
digen/ fohatte Lhnrdiepabstliche Deristy die Mrche versper
ret. (Ohne zweissel sind ihm noch weitere grössere Hinder
nisse' zitgestossen / die warenaber allem: 535. glnchlichausdem
wege geraumer a. 1527. hatten sich albereit die übrigen Vica«
rien ZN Hufum mit der Gemeine verglichen / das sie die Mest
ffn halten wollen, doch imgezwungen- gleichwoll sollen die
Vicarien und Geistlichen ihre Einkünfte der zeit ihres Le
bens behalten, die aber nachhim den Armen sollen anheimfallen: Men dette betager ikkePengen noget afsi'nTroboerdighed, siLen den ersiagettiien ErindringomdMNeHelte-Gterning/ sour Han
paatog sig midtiblantfaa store Farer og Vanffeligheder? nemlig
den EVangettffe Reformation). etsaa gudeligt Vcerk , hvis Begyn
delse og forunderlige Fremgang nran tydelig kam spoere den store
Guds Almagt ogHorsyN) sonvharbevaret bande Taftium og alle
andre Troens Strids-Moend imod" deres Fienders Magt og Anfald.
Dersom vi derfore ffal give den alviife Gud ceren i nogen , stal det
sandelig vcrre i VewEvangeliffe Reformation), fon: saa lykkelig baaLr begynMes ogifuldMdtes)-thi paa hansMlmagt beroer alting».

o
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og Forslag/ som hcnhorer til Denne Materie.

Sale er allerede efter SaxonisGrammatici Beretning
jAMH i det ;i2te Seculo (og hvem veed, hvor laenge tilforn) bleven præpareret paa den mnder Tonder-Ampt cheltggende
pe Galmsbyll ogpaa Dagebyll, somrilfornvaren Oe,
tuen nu ved Cleyfeer Koegs Jnddigning bleven landfast, og paa
Soe-KantM/ som .manLand fee .af-de hist,..og her endnu bOndklige

Rudera.
Historie-Skivere char moeldet paa adskillige Maader Her
om, saafom ©ankwerc i sin Beffrivelse OM SchleMg Nolttem
Heimreich d stn KroNike, Enewåldr in novis -Litterar. Maris Baltici 1698. Vor berømmelige Pontqppidan in Theatro Daniæ,
Provst Petræus og Zeg t de Hamborgifche Efterretninger rc. Her
imod har Natur-Kyndige i Natur»Historien (saavtdt mig er bekiendt) aldeles inter talt om dette Galt, ligesom og den herommelige Apotheqver Thue, ifottt alt for tilig forlod Verden, har
gaaet dette indenlandste Salt reent sorbie i sin Fortegnelftp ra de i
Dannemark brugelige Salte, og tvertimodansortde sremede Slags
vid. Prodromum aétorum Med. 'Hafnienf. pag. 29» Da Dog de te
Saltes Tilberedelse maaffee erdet reneste i Verden af den Mikaffenhed, og meer Ionstig og chymiff, end de fleeste andre Salt - Sy-
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rerür ; Dog er der stor Overensstemmelse tmellem Tilberedelsen af
det Salt, som bereves af Sse-Tangens Aste i Wennsyssel og
det freüstr Satt, allenefte at det hverken giver saa meget eller saa
got Salt, som dm lreliste Salt - Jord vid. Dannemark og Rorges
eeconomiste Magazin Vol. in. pag. 196. fqq.

Ieg mener derfore, at denne Efterretning kand ansees,
som et lidet Lilloeg til Natur »Lcrren og vor Fcedernelands Na
tur-Historie om Kiskken-Salt i Almindelighed.
Og da det er
bekient, at Salt »Versenet i et Lands Oeconomie er en vigtig
Post, saa kunde de tillige anforte Forflag og Forbedringer komme
mine Landsmand til Nytte, om de vtl bettene flg deraf. Jeg vtl
derimod gandste udelade de theoretic Betragtninger og chymiflfe
Forssg over Ktskken-Salt i Almindelighed, efterdi mange berom»
melige Chymici, faasom Stahl, Pott, Neuman og tblant vore Landswoend den omtalte ApotheqverThue 1. c. og den erfarne Chymicus
Hr. Doft. J. G. Licht i jinDifputats de fale communi har under»
sogt det, i soer da den fidste sammesteds har lovet, at meddele Publico
<n fuldkommen UnderjogniW om det almindelige Salt, hvilket
mange Natur-Kyndere med mig ouster at see opfyldt.

MinUndersogntnggaaerderfor allene ud paa:
1. Den Jord hvoraf det frefiflt Salt bliver tillavet.
2. At beffrtve den Art og Maade, paa paa hvilken dette Salt
hidindtil er bleven tillavet.
3. Dette Salts Godhed.
4. At undersoge dets (Mutterlauge) det deri tndeholte Salt og
Magneflam albam.
5. At meddele nogle Forbedringer og Fordeele, fom synes mig
muelig ved dette Salts Tilberedelse.
6. Da Klokken - Saltets acidum er det fornemste, hvoraf Sal
miak bestaaer, saa agter jeg og i Betragtning af den Forvantstab, der er imellem disse Materier at flutte denne Af»
handling
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handling med et Forslag til en efter ald Formodning fordeelagtig Salmtak-kabrigve.

I. Om den Jord hvoraf det freüste Salt bliver tillavet:

1) Den er ikke andet, end ordentlig Torve-Jord, som dog paa de
fleeste Stader er temmelig blandet med Soe-Gras -g andre
mestendcelsforraadnedeSoe-Gevarter/ dog finder man og deri
Stangler og RsdderafLyng (erica) og andre vegetabilibus,
som voxer i Moradser, og er Bevis paa, at det i forige Tider,
forend det blev oversvommet af Soen, virkelig har varet
Torve - Mose.
2) Denne Jord brander noget flettere og langsommere end den
ordentlige Torv, og giver ikke saa god Lue, men vel saa megen
Heede, som grov Torv, men tillige en ubehagelig og fast
svovelagttg Rog, snart som Rogen af Koe-Mog/ naar det
bliver brandt.
3) Naar man brander i. Pund (nemlig 32. Lod) af denne törre
Jord i frie Luft, faa bliver deraf 8te Lod Aste, hvilke ved
Udludning og Uddampning, indtil det er tort, giver 31 Lod
got tort Salt.
Men dersom man ikke lader den Moderluud vel dryppe af det, saa trakker det nogen Fugtighed til
sig iglen af Luften.
4) Dersom man udluder Salt-Jorden, uden forst at forbrande
den, og lader Lagen uddampe, saa faner man et guulrodt Salt,
som smager ligesom Kiekken-Salt/men tillige noget ekkel; naar
i det bliver varmt, giver deten svovelagtig Lugt, og meget hastig
drager Fugtighed til sig af Luften. Vil man folvere dette med
Potaffe - Luud bliver det tyktl, og satter en ureen Magnefiam
paa Bunden.

IL Det ireiiste Klokken Salt tillaves paa folgende Maade:

1) Naar der er Flod, farer 2. Mands Personer s en saa kaldet
Skoyke eller lidet Fahrtoy hen til det Sted, hvor de veed, at
2) 3
der
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der er en saltagtig Jord, som er beqvem til at brcrnLe Salt
af; der legger deM med deres Fahrtey for Anker, til det bli
ver Ebbe, og See Vandet er ud'ebcn/da -tager derned Skuf
fer den everste(Gch!ik)(3) Skorpe af og kaster bort, herpaa
graver de med en Spade den Kley (b) oven af, fom ligger i.
eller
Alen hoy over Salt-Iorden, indtil de kommertil den
rette. Derpaakaste deverelviisdenne torvagtigeSalt-Jord
med stor Moye i Fahrtoyet, M de faacr det fuld, og fatter
en Stage paa det Sted, at de kand findedet iglen, og styler,
faasnart Floden kemmer, med deres beladte Fahrtoy til Lands.
Salt-Jorden bliver da losset afFartoyet i en Karre som een
Hest trakker, og kastes i Salt -Kogen (c) hvor det gandffe
tyndt udsprcdes, -og bl ver traadt jcrvnt med Fodderne, dernceft vendeB, indtildet bliver tort, hvilket kand ffee i 24. Ti
mer/ naar det er got Veyr ogSolffinHerimod, naar det paa de Tider ofte regner, bliver det
Aar et flet Salt • Aar. Naar Salt-Jorden er torret, skydes

den
(a) Schlik, er de« tynde Rley-Jord eller den subtile LilM/ somSseVandet har i sig, gg fatter
sig accurst i dctSyeblik, da Floden forandrersig tilKbbe, og det stigende Vand staaki Me
for at rille falde ud igie«. Af dette bliver

(t>) Bley, hvilket er en,grov4im hvoraf Grunden oq Bunden iM,vore Marsslander kestaaer,
.
og det er forunderligt, hvorledes en Oa Jiibtil og tynd Materie, der endog i Bandet
',er »synlige ved Tidens Lcengde kand -blive saa tyk, at den.paa nogle Mile kand giore
Jorden nogle Alenhoycre, efterdi hvor der tilforn har varet Soe, cre de fruglbarcste
Lande, som bliver omgive« med etDige, raa det .de om Vinteren ikke stal oversvommer
af Soens Kaste-Bolger- Gaadan rk inddiget Stykke La» d kalder man her een Roeg,
saasom Chrifrian Albrechien Koeg, Kleifcer-$OCg Friderichs-Sotg ,&c. Det Land font
liggeruden for Diiget kaldes Forlandet, hvilket ved der Schlick af Soen stedse bliver hoyere.
Her kunde vare et Problema phyficum, Hvor Soen faaer denne subtile Liim fra, fom
bliver til saadan ftpatbar Marst-Jord og -formerer og udvider vor Land, om den ta
ger det fra andre StOer, eller forer-den-op fra Dybet og Bunden i Havet- Det for
ste kand ikke vel vare, efterdi de uden for liggende Acr, hvoraf meget bliver bort
ssyllet, bestaaer fornemmelig,af Sand og hviid Leer.

(c) Saly-Roeg, er et Stykke Land, som med et Sommer Dige, det er en liden Bold
er indhegnet og omgivet, at ikke Soen ved stark Vesten Bind om Sommeren stal oversvomme den, inden for hvilket Diige man torrer Salt-Jorden og brander den til Asse.
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den sammetsmaa Hobe, og naar man stikker Ild derpaa- ry
ger og (lodert) ulmer det i frie Luft, til det er bleven gandffe'
MAste, saa man med Vinden kand lugte det over i. MitlsVey.
Hvorpan disse smaa Affe-Hobe ffydes sammen i en ftor Hob,
ar Regnen ikke leet skal ffade dem.. Dette Arbeyde begyndes i
May, og continuerer til Jacobi.Derpaa bliver Affen pan
ovenmcelte-Karre fort dl Salt - Boen eller Kohten, og giort lidct fugtig nred Salt-Vand, hvoraf det bliver-en fast maffa,.
og sadr i en ftor sort Hobudrn paaHuusek:
Om Vinteren bliver' Sakket kögt paa folgende Maade r

L) Alkdet saltagtige bliver udluft afÄffen i 2. store Kar, (on-'
gefchr, (otn- Salpeter Syderne-udluttrer Salpeteret) med
Soe-Vand, som ogsaa har noget Salt i sig, indtil intet
Salt er tilbage i Affen> saadan Lllud, naar den'er brav salt,'
bliver igiennem? en Tree- Tragt eller Ror- bragt af ben sidste
Koppe i en Jern »Kiedel etter Pande hvori 1. etter i§. Tende
Salt kand koges:
Kiedelen hcengeS midt paa' Ildstedet i
fire Jern-Hager ongefehr' halvparten ned i en Grube, som
paa dem cent Side har et Hul, at man kan kaste Torven
ver igiennem, der skal brcende i Hulen' under Kiedelen: Luen'
og Rogen ganer Ud ved Siderne af Kiedelen, og da der er
ingen Skorsteen' deri, faa foraarfager Ilden og den fonen*de Luud en hwftigj HMe> Rog og Qvalrn.
3) Raar da Vandet er bortdampet z SaN granulerer sig etffionk
hvitdt Salt, uven at scette noget til det, som Med cn Skurnffee
bliver ubsamlet, og kastes s et ved' Haanden havende ftort
Kar, som der mane vcere en liven Aabning paa, igiennem
hvilken? Moderlunden (d) drypper da fra det friffe Salt
Ltemmelig stor qyantitet , saa at nogle Kanner af denne bit.

treC'1) Dr««« bittre M'oderküüd har ikke alke Saly - Sohle«- ZK den Hatiifch'e Sohle bar
bet, faa far Hofman
ft, og ligeledes Thire i den omtalte Vro«Irom. aét Hafnicnf o
sot Ukdersstzt dek, hvorom siden d^v. 4, videre stal handles)
'
' p‘
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Efterretning om det Frefifche Klokken Salt,
tre Moderluud kand dryppe if een Tande Salt, hvilken
Salt-Syverne flaner paa Salt-Wen iglen, og mener at fane
Klokken-Salt deraf tgien,

HI. Om det frefiffe Klokken-Salt selv?

Dette er et hvtldt, tort, got, granuleret og kraftig Salt, har
alle de Egenskaber, og holder alle de Prover, som et fukdkommen Klokken-Salt bor. Det conferverer Fisk, Kiod, Flesk
og deslige ltgesaa gor og bedre end det Engelske og Lyneburger
Galt. Det har kuns den reneste Feyl, at det har en liden
Bitterhed, som man kan smage i det Smor, som dermed bli
ver saltet, og kommer af den paa Salt-Assen iglen udgydede
blttre Moderluud og forringer Prisen noget paa dette Salt, i
det man des Aarsag yeller bruger Lyneburger Salt til Smor.
IV. Om Moderluuden i det frefiffe Salt det der i indeholdende
Salt, og magnefia alba.

A Moderluuden selv.

1) Denne Lund har en Farve som gammel NhinsViin.

2) Smagen er skarp, bitter, noget ekkel, dog ey sammen«
sncrrende eller troekkende.
3) Naar den blandes med Potaske-Lund eller Oleo Tartari
per deliqvium, bliver den tyk og hvttd, som suur etter tyk
Melk, og giver meget magnefiam, og Lunden heraf (naar
magnefia bliver udsovet) giver et Salt, som har cubiske
Cryftaller, og smager snart som ordentlig Kiokken Salt.
4) Dersom Moderluuden derimod flaaes paa tor Potaske
eller Sal Tartan, loser det ikke i Varmen op, men bliver staaende klar derover.
z) Blandes den med Spiritu vini re&ificatifiimo , bliver det
noget tyk, men der fordres vel io Deele af den Spiritu, til
een Deel af Luuden,om det fuldkommen skal blive fatureret.
6) Gy.

.
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6) Gydes oploft Allun til Moderluud, stemmer det oven paa,
da manffumplede det, blandede det sig, og gav/ som mig syn
tes, en urin $ugt fra sig.
7) Da man flog opløft Vitriol til Moderluud, stemmede det oven
paa, og da det blev rystet/ blandede det sig, men uden Lugt.

8) Med fpiritibus acidis, samt Ole o og fpiritu vitriol!, ipirifii
falis og Nitri blev Moderluuden klar og uforanderlig.
9) Naar man koger og fublimerer Moderluuden med TorvSod og urina humana, giver det kN Sal ammoniacum , font
dog ikke ffiodsig tcryftailer, tncn samlede sig som et Pulver,
og hangtcsig sammen in flocculis, og var uden Lugt, men da
Potasse-LuuL blev gyder dertil, lod det det flygtige fare.
10) Dersom man tager zUnzer Moderluud Ind, saa laxerer
den maadelig og got/ ongefthr fom i. Unze feidlitzer Salt.

B Saltet i Moderluud.
1) Det forste, overflødigste, reeneste og beste (Saft cryftalliferer
sig felv i Luden, blot ved Kulden uden ringefte Tilscttning eller
arwen Haaudgreb, hvilket jeg Anno 1732. om Vinteren
af en Heendelfe fik i Erfaring, i det jeg lob mig bringe nogle
bouteiller af den Lund, fom jeg havde ftaaende t mit laboratorio?
da jeg fik en bouteille i min Haand, fandt jeg den var halv
frossen, men da jeg velyvidste, at denne Lund ikke kunde fryse,
saa halte jeg det tynde af, ogfandtda, at dit var ret klart sam-_
menlobrt Salt. Dette Sai amarum primum.

a) Har ad stillige Cryftalter, dog meeft langagtige, fast
som Salpeter klare, og synes rblant det Engelste, feid
litzer og Glauberste Salt meeft at ligne det sidste, doger
der nogen Forsttal deri.

b) Det er lcetlere tVagt end hiint.

c) Det
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c)

Det smager bitterligs dog ikke sammcntrcekkenve, og
angenemere end det andet laxeer-Salt, ncesten ligesom
borrax.
d) Det trcekker ingen Fugtighed af Luften til sig.
e) Naar mani legger det i Soten etter anden maadelig Bar«
me, fiia hertfalder det.snart i et hviidt Pulver, som tager
mere Rum op end Saltet, men i Vagten er noget over
halvdeelen ringere, for Exempel i Unge af dette Salt
giver kuns hakvsierde Qvintin af Pulver, folgelig har
over hakvdeelen deraf varet vandagtige Fagligheder, men
naar man.
f) Paa dette hvide Pulver oser lidt kogende Vand, saasmefter det og bliver iglen som Cryftail, faa snart det bli
ver koldt.
g) Naar man fatter det Salk paa en maadelig varm Ovn
i en Theekoppe, faa smelter det ligesom Vand, og cryftalliferer sig, faasnart det bliver kaaldt.
h) Dersom man gyder Sal alcali caufHcum i dette ved saa
maadelig Varme smeltet Salt, saa (eftervefcerer) og bru
ser det lidet r Der behoves vel halvandet Qvintin Sal cauflicum, om det stal vcere nok til i Unge af dette Salt,
i) Lcrgger man dette Sal amarum primum paa gloende
Kutt, faa smelter det strap, bliver derpna iglen tort og
gloende, og herncest ved herftigere Ild smel-er det tit et
ffarp Salt, fom giver en urin-Lugt fra sig.
k) Det loser sig ikke op t fpirituvini reétificatiilimo eller
ved kogende Heede, og lader spiritum afbrcende over sig
uden at smoelte klar. '
tz Naar det Salt bliver oploft i Vand, og man gyder Oleum
tartari per deliqvium etter fpiritum vitriol i etter spiritum
falis eller Nitri dertil , saa bliver solutionen klar og ufor«
anderltg. Det i Skeevand oploste Qvcrgfoll) præcipiterer sig herimod guult deri.

Il Naar
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II. Naar man evaporerer Moderluud ongefehr den 2Ode Deel, faa
cryftalliferer sig Saltet iglen i KuldLN fem jegvtl
rum fecundum.

a)
b)
c)
d)
e)

Dette Salt har cubifche Cryftaller
Er tungere i Vagt end det forste
Smager uangenemere ogbittrere
Henfalder Ikke i Varmen til hvidt Pulver
Loftr sig ikke laet op t Vand, og flyder sig heller ikke faa
leet iglen i Cryftaller
f) Smcrlter ikke ved mnadeltg Varme
•g) Trakter, nogen Fugtighed af Luften til sig.
h) Solutionen bliver klar, naar man gyder en lolution der»
til af Potafle.
i) Dette Salt erflarpere, uangenemere og i Virkning liig
det faa kaldede gemeeneEngelfle.

III. Naar man nu lader evaporere
Deel fra Moderluud iglen
faa cryftalliferer sigzigtm en temmelig qvantitet Salt, som
jeg vil kalde Sal amarum tertium.
a) Dette bestod deels af store og primatiflecryftaller, deels
affiint mehlr.ig Salt.
d) Det sidste tog Kugtigheden af Luften sicerktU sig og deliqvefcerte.
c) Det fmager bittrere end det forrige og folgende.
d) Naar Potafle-Lund bliver gydet dertil, faa bliver det
mrlkagttg og giver cn magnefiam dog kuns illdenqvantitet.
e) Det laxerer fom Engelfl Salt.
«

IV; Derfom man endnu evaporerer den 9de Deel af Moder«,
luud , faa faaer man Sai partum i ringere qvantitet.

a) Det bestaaer i store flade og breede Cryftaller
b) Smager bitter, dog har det meget Kiokken Salt
3 2
c) Mer
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c) Mkd Potaske §lmd giver det lidet magnefiam.

V. Naar man atter evaporerer den 8de Deel af denne Moderluud saa skyder Sal qvintum freut/ men i ringere qvantitet.

a) Det har gandffe flade og brede Cryffailer, eller fatter me*
get meer en cryftalime cruftam paa Siderne og Bunden
iMarret.
b) Det giver med Potaske Lund endnu mindre magnefiam
end det forrige, dette Salt 2. z. 4. 5. har alt noget Kie
ken Salt t fig og er folgelig ikke gandffe reent
VI. Vil man endnu videre evaporere Moderlnud, faa eryftalliferer fig intet Salt mere, men fatter fig som een Vellrng ne
den paa Bunden af Karret. Men naar man evaporerer knu
den ad ficcitatem, faa saaer man nesten ligesaa rneget Salt,
som alle de 5 forrige belsber fig .til, men Dette trcekker §ngtighed af Luften faa smrk til fig , som intet Salt i Verden, i
det det allerede begynder at deliqvefere, fermd det endnu bli
ver koldt.

Naar man nu lader dette Salt defigvefcere, esler man ta
ger Moderluuden, som ikke vil ftrtte Salt Cryftaller meer/ og
jeg vil kalde Lixivium ultimum , saa er det.

a) Noget msrkere affarve, skarpere af Smag og tungere
end Moderluuden felv.
b) Naar knuden af Pot- Affe bliver gydet dertil, saa bliver
det meget tykt, udfordrer meer alcali til figuration, end
Moderluud,j og giver ogfaa meer magnefiam.
Naar
uran herimod kaster tor Pot-Me eller fal Tartari deri, saa
folverer det samtm, hverken i Kulde eller ved den stoerkeste
digeflion.
c) Naar man fatnrercr I. Unze af dette fixivio ultimo med
oleo tartari per deliqviutn, saa giver saadant 2. Qvintin
og 2. fcrupel magnefiæ albæ, og naar man u-dmder dette,
og

samt negles Forsog og Forsiag/ rc.
og lader denne Luud evaporere og cryftallifere saa faaer
man 2. Qvintin af fa le medio, font ligner Tartaro vitrio*
lato. Dette Salt drager ingen Fugtighed af Luften ti! sig,
knaller/ naar dct lcrgges paa Kutt, og bliver lange liggende/
uden at smalte, og kand bruges t stedcn for ck andet
Sal medium.

*

i) Dcrsi m man i dette lixivium ultimum kaster lidt Sal volatile ficcum. sira eftervefcerer det temmelig med Bobler
(da det dog ikke vilde blande sig medPot'Me og tale tar
tan vid. fup-ra litt, b) og behover meget til sin fatutation,
som ikke er let at trcrffe / efterdi liqveuren bliver saa tyk.
Jeg har fatureret 6. qvintin lixivium ultimum med halv
anden Qvintin fa le volatili ficco, og fik deraf I. Qvintin og
I o Gran magnefia eduleurata , og Lunden deraf, four
var evaporeret til Torhed, gav I Lod IO Gran Salt, folgelig har i disse 6. Qvintin lixivium ultimum ikkun roe
ret 2. Qvintin og io Grand.
* Det er meget tungt at bringe Der sidstt Salt til at blive
tort, efterdi det bliver fugtig, forend det bliver koldt.
ß Dels folution bliver uforanderlig, klar, og uden effervefcentz med ipiritibus acidis.
7 Ved at komme Pot-Aske Lund deri giver denne foluti
on lidt nok magnesia, og fal volatile stiger strax med en
penetrant Lugt, fom af faleammoniaco i vty et.
Z Med folurione Nitri og falis ammoniaci bliver det Ufor
anderlig.
$ Med folutione aluminis bliver den tyk og meget feed.
£ Med fpiritu vini rectificariffimo bliver den ligeledes tyk,
hvidagtig og. ligesom Olieagtig/ og lader lidt magneiL
falde paa Bunden.

$) Dette Lixivium ultimum blander stg med oleo vitrioli
Uden Brusen, Heede og Lugt.
83

f) Der»
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f) Dersom man kommer Pulver af Galcrble i dette lixivi
um ultimum, beholder det sin Farve, og giver, naarman
kommer Pot Asie Lund deri, en hvid magnefiam.

g) Dette Lixivium ultimum blander sig med solutione Nitri,
ligesom og med falis ammoniaci uden Forandring. Herimod
h) Med folutione aluminis bliver det tyk og feedt.

i) Med megen fpiritu vini reclificatisfimo,b(iVCt det hvidagtig/
tyk ligesom Olie eg setter en liden magnesia paa Bunden.

k) Da denne lixivium er en subtil ligvor acido falinus, der
med en terra alcalina er fatureret , i det lUnze af kenne
lixivio ved falis alcalini folution lader falde over 20vinttn
magnesia, saa forsiaaer det sig selv, at det sillier en ved
alle hitsige Ureenheder inprimis viis og forer Blodet ud per
alvum & vias urinarias, fslgeltg kanv ogi alle de Tilfcelde terræ fol. Tartari, salia media, cremor tartari, occ,
Cancr. citrat og siige ere nyttige, med lige og i visse Tib
fcrlde med storre Nytte bruges,
l) Til at extrahere Krsefterne af vegetabilibus og tit at be
rede adsiilitge Medicamenter Elixir proprietatis og desli
ge kand dette lixivium ultimum i sieden for ipiritus vini
med god Nytte bruges.

C Om den magnesia i Kiskken-Saltets Moder - Lund.

1. Den magnesia, fom med Pot • Asie Lu ud af jModerluud
Hivet præcipiteret, er sitinere, leettere / og ikke saa siarp, fom
magnesia alba nitri,
2. J seer er den, som af lixivio ultimo med fale volatili bliver
præcipiteret, Vel det sinefte abforbens, fom kan sindes.
z. Imod acida forholder det sig som magnesia Nitri, I Lod di*
ftilleret Kddike folverer en Scrupei af magnesia og er uden
Smag. To qvintin fpiritus vitriol!folvererjet Ovintin mag
nesia med en bitter Smag.
4. Hos
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4. Hos Vein fom har megen Syrltghed in primis vtis, glor halv
andet til L.QviNtiu af magnefia 3. eller 4ke fedes, ongefehr
faa meget, fem ck Lod af fale amara primo.
5. Overalt gior denne magnefia i medicinen vel ald om ikke be«
dre Tieneste, end den her i Landet kostbare magnefia Nitri.

V. Forflag til en fordeclagtig Forbedring i Vet Frefifche SaltVoeftn.
Det moyfommeltge Arbeyde, der er ved dette Salt med at op
kaste Salt-Jorden, torre og brcende den, famle Asten og brin
ge den til Salt-Syderierne, men fornemmelig den kostbare
Ildebrand/ i det den fornodne Torv tik Sydekiet koster en
tredte Deel af hvad Saltet/ naardet er præpareret, kand
kofe, og endelig denMispriis, dette Salt er kommen i, fordt
det ikke vel kand bruges til Smor, foraarfager, at Salt-Sy«
Verne neppe har det terre Brod for deresftmre Arbeyde, hvor«
fore og de fieeste Salt Syderter ere gaaen overstyr/ og nu nep
pe bliver tillavet en tredte Deel frefifF Salt, imod hvad deri
forrige Tider er bleven præpareret. Hvorover diste faa bety
delige og for Landet faa nyttigeFabriqvermeb Tiden gandste
maatte ophore, da da forrige dog herimod, naar de fornuftig,
blev indrettet, ikke allene med stor Fordeel kunde drives, men
endog efterdi drr paa adstiMge Steder findes tilstrcrkkelig
Salt Jord nok, fleere kunde anlegaes, faa at den gandste Egn
let kunde undvoere det fremmede Salt.
Tik saadm fordeelagttg IndrttnLng i Sakt-Syderierne er
fsmoden.

i. At Salt-Jorden eller Torven ikke bliver bromdt i fri Luft/
men ak den, naar den er ror fom anden Torv, bliver bragt
under Tag, faa at man just stal bruge denne Torv i skeden
for det ordinaire* Salt tik ak koge Saltet ved. Efterdi
derud fordres over rzooPrmd tor Jord til en Londe Salt
paa
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2 80 Pund, faa kand det, naar Ovnen er got indrettet Mre
fuldkommen ttlstrcrkkelig at koge Saltet ved, i det der bli
ver intet meere See-Vand gydet pan Wen, end der just
er fornoden til oploft Saltet i, folgelig er Luuveu meget
rig pan Salt.

De Indvendinger fom herimod kand glores, ere:
a At denne Torv lugter ilde, naar den brcrndes
b At dm brander noget dumt, og ikke vi! flamme, folgelig
kand benved den Indretning, som er i Salt-Syderierne,
da Ktedeten staaer midt paa Fyrstedet, og ingen SkorSteen er der, opfylde det gandffe Huns med Damp og
Rog, og da ingen Trcrk er for neden, kand den ikke bru
ges'; Men dette kand let buve hiulpet, naar man indmim«
rer Ktedelen i en Skorfteen og glor et Trcrk»Hul derpaa, da Jorden stark nok brander, og Rogen kand trakke
igiennem Skorsteenen ongefthr ligesom de Hallige SaltWerker og andre Salt-Syderier, font drives med SteenKul!, der giver ligesaa ilde Lugt og liden Lue. Z det rim
geste er det vist, at denne Jord giver meer Heede na sig,
end det torrede Koe-Mog, med hvilket dog de ZEgyptier
glor saa ffcakkelig en Ild, at de kalder den Hel. edes Ild,
faa at de endog kand smalte Glasderved, vid. Haflelqvift
Nachrichten tn der Schw /dlschen Academic Abhandlungen
iz. Band pag. 270. 271.
Ved denne flet ikke kostbare
Indretning blev t det ringeste 1 Rdlr. sparet paa hver
Tonde Salt.

2. Den anden Forbedring var', at den bittre saa kalkede Mo
de rluud ikke blev flaaet paa Salt-Affen igien, thi da blev
det fresiffe Salt frie fra ald Bitterhed, og folgelig ligesaa
got, fom det her brugelige Engelffe og Lyneburger Saltom
ikke bedre, og i det mindste kunde hver Tonde felges 1 Rdlr.
dyrere end hidindtil.
Begge
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Begge disse Forbedringer vinder attsaa over halvdeelen af
Vcrrdien paa Saltet, nemlig 4 Mark Lybsk, da Tondeam»
bliver solgt for 5. Mark Lybsk.
Hertil vil jeg endnu legge nogle Forbedringer, der saavelsom
Len 2den ved alle Salt - Barker, hvor den bittre Moberluud
forefindes/ folgelig og ved de Nordffe er appHcabei.
z

Den tredie Forbedring.

Af Moderluud kunde aarlig forffaffes nogle hundrede
Pund laxeer Salt (som jeg tilforn har mcrldet) og en endnu
storre qvantitet magnefia alba, ydermeere kand man af den
ne Lund faae efter magnefiam et brugelig Tartarus vitriolatus, og det forommcelte lixivium ultimum til tit præparere
andre Medicamenter med, som ovemncrlt, og til den Ende
kunde bencevnte Moder-Lund ftelgestllApothekerne, og ind
bringe een god Summa Penge.
4. Den fierde Forbedring kunde ffee, naar man om Vinteren,
da Saltet lydes, lod i det mindste halfdeelen af det Soe*
Vand, hvormed inan udluder Salt-Affen, indfryse, hvorved
Saltet oyensynlig ffulde formeeres. Endelig.

5. Skulde end videre Uadersogning endnu foretages, om ikke
Soden, som samler sig i Skorsteenen af den Salt-Jord,
som man koger Saltet ved, (hvorom tilforn er talt i
No. i.) kunde give en Salmiak: J det mindste synes denne
Jords Vcrsen/ som fornemmelig bestaaer af forraadnede
ftltagtige Urter, ogdenRog, der, naar det brcendes, lig.
ner Lugten af Koe-Mog, at give temmelig Formodning
dertil.

VI. Forslag til fordeelagtig Salmiak Anlorg paa den uom»
digede Infui i Nord'S-eit, fom man kalder Halligen.
A a

Sal-
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Salmiak er vet hidindtil ingen anden Steds bieven præ

pareret end i ZEgypten, omendskiont mange Chymiti har be-

moyet sig ogsaa at giore det i Europa,, har det dog ikke villet ge«
linge nogen, at finde nogen Vey til med Fordr et ak tillave det.
DoA. Hirfching Phyficus f Maynbernheim har Ao. 174$.

be

ktendt giort et Udkast til et meget fordeelagtig Salmiak »Anleg,
hvilket er indrykket i de Lrankiffe Gamlinger om Natyr»
Leeren &c. ved Enden af det fovfte Bind, men da Hand behob

der Udfsrelsen som enHmrmelighed for sig fdV/- faa kand man
ikke meget dormne om Udfaldet;

Jeg har i det ringefte ingen

Efterretning om, at Anlegget efter 4re Tars Forlob endnu er be»
gyndt. Derimod kroer jeg, at et Salmiak-Anlag med Fordeel
kunde ankegges paa den noindtgede Ae. Jeg kalder dette Forflag

tkkun trolig , efterdi jeg alleneste flutter det å priori eller af Grun
den, og ikke har hastLeylighed kil felv at forssge det eller blive vis

deri.
Mine Grunde er folgende:

De Franste, Engelste og SvenSste har fuldkommen afgiort

at dm eeneste Materie, hvoraf Salmiak i Mgypten kand præpare
res, er Mog af alt Slags Fere, hvorved disse besynderlige Om-

standigheder er at marke.
i. At Grunden i LEgypten er gandste saltagtig folgetig udfordres faadan en Jord dertil, som er saltagtig, at Foeret

til Faet kand indeholde Salt, uden hvilket Möget giver li»
den Salmiak.

2. At
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2. At ingen Giodning er fornoden til Jordens DyrkelseiLEgypten , folgellg udfordres der en Egn hvor man ikke behover

Möget, til Giodning, og
3. At der hverken er Skov / eller Steenkull i Mgypten, alt«

fa a udfordres en Egn, hvor Zndvaanerne nodes til
af Mangel paa Ildebrand faalodes at .tillave Möget, nt
de i oeres Huusholdning Land brcrnde det for anden Zlde-

Drand.
Ligesom disse Z.Omstoendigheder findes i ZEgypten, hvor Sal«
rniak kommerffta, faa er de just ogsaa alle tre paa den uomdi-

gede Se i Nord-Som, thi
1. Er Jorden og Grunden saltagtig, i det Soe-Vandet ofte
om Vinteren, undertiden og om Sommeren ved stormende

Vest-Pinde overspommer den,

hvoraf saavel Grcrs fom

Hoe drager Saltet af Grunden i fig og bliver saltagtig.

2. Efterdi Indbyggerne paa denne inful Halligen formedelst
Soens Oversvommelse hverken ployer eller saaer, saabruger de intet af deres Foeemog til Agerdyrkning.

Herimod

3. Noder Jldebrandens Kostbarhed Dem til at torre alt Meget,
og breende det i Steden for anden Ildebrand i deres Huns-

holdninger.
Skulde man itu heraf tkke kunde stutte, at Salmiak kunde

præpareres af Soden afKoe-megetmed ligesaa stor Fordeel paa dm«
ae Se, som i LEgyplm.

I det mindste kunde man ved et Zorsog
Aa 2

med
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med denne Sod faae at vide, om det vilde gane an etter ey.

Zeg

snster derfor at en fornuftig Mand paa denne De herved maattt
overtales til at levere mig etter en anden Chymico en Prove af
den Sod, som kommer af det blotte forbrcendte Koe-Mog til at underfoge.

Efterdi det var Dens Beboere selv ti! Fordeel, om de, fom

de DEgypter, giorte dette deres unyttige Sod til Penge/ og faadan
en Fabriqve etters var publico nyttig, da det herimod er ventelig,

at Materiaiierne til saa kostbare Bahre, som Salmiak er, laa

unyttig etters bortkastes

Af-

■%
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Afhandling
Om en besynderlig Forandring i Jord-Lavene.
af

Chridian Gottlieb Kratzendem,

ff^)aa rosvoerdig det er, ved Naturens Underssgntng fornemmeltgen at loere den Planet at kiende, som vibeboer, saa
er det dog vist, at der vises store Forhindringer, naarvi
lidtHybere end ind i denMrste Skorpe vil bestue Jordens
Indvolde.

Den stsrste Dybhcd afBergverker, hvorom man har Efter
retning, er ikke mere en 3000 Fod, hvilket er kuns den 6000 ftndste
Deel af Jordens halve Tykhed. Vilde man efter Maupertius Raad
grave dybere Huller i Jorden, for neyere at loere dens indere Beffassenhed at kiende, saa kand man laet tanke/ hvad Vansseligheder der vilde vise sig. Uden enaang at see derpaa, at udi en stor Dybhed allevegne den store Mcrngde Vand vilde giore Arbeidet umueligt,
lader der sig af en rigtig Regning bevise, at naar man ogsaa var
kommen en Miil dybt ned i Jorden, en Mand da maatte bringe meer
end 4. Timer til at bringe en Cubic Fod Jord iVeiret, og dog udgiorde denne Dybhed ikkun den Foofte Deel, af Jordens halve Tyk
kelse.
Lige saa lidet havde man tordet vente synderlige Fordele,
naar efter en Krügers Kusse, de Wgyptisse Konger, i steden for
at bygge de store Pyramider med ubessrivelige Bekostninger, hav
de wgt at udgrandsse Jorden; og efter al Anseende kommer vi vel
ikke dybere i Jorden, end dtt allerede i nogle Bergverker er sseet, og
ikke desto mindre viser denne sferste Jordens Anatomie en Naturkyndig saa mange Betragtnings vcrrdige Ting for Kynene, paa
Aa 3
hvis
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hvis Oprindelse at udforste faa mange vittige Hoveder Haver an
vendet deres ForstandS-Krcrfter,

Vi bemerker uemlLgen, at t steden at Jordens Overflade synes
os at vcrre en uordentlig Samenblanding af Jord, Leer, Kalk, Sand *
og Gruus dette Corpus meget mere er ligesom iadstilligeHude indvikled, som ere mestendels ordentlig over enanden lagde, og hvilke
man kalde JordlavOg ikke allene over Bakker og Daler, men
end ogsaa under Havets Grund/ nesten udi lige tykkeLave fortfarer,
og en stor Distants umerkeligen forandres udi en Lav af en sandste
anden Art, eller bliver tynder og tyndere og endeligen gandsteforsvinder, snart lige som Hudens Beskaffenhed paa Mnncffer og Dyr paa
adstillige Stcrder af Legemet snart moerkelig, snart unlerkeligen for
andres. Denne Lighed har forvoldet, at nogle af de nyeste Naturkyn
dige f. E. Lulof haver anseet Jorden for et Dyr, hvis Kied og Beene
forestilledes ved Jord og Steen, ogdetSBlodaarerved de underjor
diske Stromme.
Vil man continuere denne Lignelse, faa kunde
man forefinde udi oven omtalte Jord-Lave og Hude, hist og her
Stcrder, som man kunde ansee som opbrudte Saar, hvilke havde
kuldkastet JordlaveneS Ordning; jeg mener de Stcrder, hvor en underjordist Ild havde revnet Huden, og foraarsaget en Opkaftelse af
der inderste af Jorden, hvilke Opkastning med Tiden er.bleven til
et Bierg,lhvis Opkastelse enten endnu fremturer eller ogsaa haver ophort; blaut hvilken fidfle Sort, Bierget Ararat og nogle afde Amerikaniste Landes Bierge ere Exempler.
Paa andre Stcrder findes
der udi disse Jordlave perpe dicuiaire Sprekker, hvilke meget natur
tigen ved Jordlavenes Jntorrelse havemaattet frembryde og siden til
deels mr d de af Vandet henforte og oplsfte mi neraliste Deele hvilke
derudi haver e riftasliftret sig, til deels ogsaa med den af de overste
Lave nedstyllede Jord er bleven opfyldt.

Denne store Mcengde afallehaande Soe-Dyr og See Verter,
hvilke man finder under disse Jyrd-Lave, ja end og saa midt i det faste
Land
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Land / og paa de hsyeste Merge, kand uden Tvil overbevise os, at
denne Jordlovenes Ordning ikke haver varet fra Jordens forste
Skabning , men siden ved deadssillige Forandringer, som den er
underkastet/ er foraarsagede. Man kunde vel foregive, at Mufflerne
og Sneglene vare af Ravnene og andre See-Kugle bragte fra
Strandbredden paa disse hope Merge og midt udi Landet/ hvor de si.
den mcd Jord vare btevne bedekkede. Men naar man forefinder midt
udi det faste Land. f. E. i Touraine en heel Astersog Muskel'Benk
af 9. Fransoffe Quadrat Miile i Loengde ag Brede, ogmere en 20 Fod
he yt under et Jord-Lav af 8. tik 9. Fod; faa nsdes man til at la
de dette Indfald fare, og fege Grunden dertil udi andre vigtigere
Forandringer/ fom Jorden haver varet underkastet.
Mankand,hvad visseForandringers Forklaring angaaer, deels
Naturkyndigerne udi 3. Hoved-Etasser. Den forste og celdste Classe
af dem deriverer Jord. Lavenes Oprtndelfe / (i det mindste paa de
Sterder, hvor der forefindes Sse-Dyr) fra Syndfloden af. De
som benhorer til den anden El asse, og hvilke ikke kand b egribe, at
Jorden udi Syndfloden fan freerk kunde ep-efts; soger at bevise, at
vores Jordklode forend Menneskenes og Dyrenes Skabning haver
varet qandEe be^ ekked med Vand, og at dette store Oceans Ebbe
og Flod havde foraarfaget Sandbanke og store Dybheder, hvoraf
hine var bleven Merge og fast Land, hvilke rillige havde indfluttet
de derpaa forhaanden verrende See Krepper; men disse ere Havet
ti« indfluttet udi.
Foruden disse tvende foranforte Forklarings
Maader haver nogle Infler, hvilke ved Iordffielv er frembragte udi
Havet, giver Anledning til denne tredte Meaning. Ben Deel af
Naturkyndigerne, som henhore ti! denne Elaste, statuerer ligele
des, at det strap efter Skabningen endnu kugelagtige Iord-Eorpus havde gandffe vceret omgivet med Vand, at fremdeles den
Mderjordiste Ild hist og her havde fogt at brekke ud, sprenget dm
yderste Skorpe, opkastet den udaf Havet, og ved stendigen at opka
ste Jord og Stene haver tilveyrbragt Jnsler og fast over Havet ophoyet
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Men jeg seer ey nogen Grund, hvorfore

man nodvendigm skulle antage en af disse foranferte Forklarings
Maader; da enhver af disse Forandringer gandste naturligen haver

maattet, contribuere sit til den neervarende Jords Skabning.
skuden disse anforte Aarfager gives endnu adskillige andre^
Yvkke foruden de almindelige Oversvemmelfer, Jordssieelvog Ild
sprudende Bierge dagligen, endssiont ey merkelig forandrer Jordens

^ave; hertil henhorer fornemmeligen de nye Jord-Lave, hvilke ved
srodernes Aabning af den stendigen opkastede Dyng bliver gene-

/^Ed haver f. E. ^Egypten ved Homeri og Senecæ
f
Land vundet en heel Dags Reyft; fremdeles er den af
^>a ets.Grund.ved Storm opstyltede Jord at regne hertil; formehvilken Forandring mange gamle Strandbredder inden nogle
hundrede Aars Forlob, er bleven forflyttetlangt ind i Landet. Ikke
de.w mindre fremkommer aarligen udi Dalerne nyeIordlave, hvil«
ke ved Regn og den smeltende Snee fra Bakkerne bliver nedstyllet,

at 111011 °f denne Grund ey andet kand formode, end at alte
Btergene, for saasviitde ey bestaaer af Klipper, etter bcerr en be
standig Snee paaderes Toppe, efter Tiden til deels ere blevne^v«
mde, ftldeels udi mange hundrede Aar bliver til jevne Marker.
Men de ssiulteste Midler, hvorved endog aldeles de underste Iordlave
uden de overstes mindste Forandring bliver omssiftede, og hvilket
hidindtil af den mindste Deel af Naturkyndigere er bleven obferve«

retj giores ved de underjordiste Vand - Aarer.
Z det nem
lig at Vandet udi disse Gange lober igiennem adsttltige JordArter, saa enten stylter det ved sin heftige Strom adstilligt sin
Jord og Sand afdisse underjordisse Lave med bort, eller det bliver
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vel endog ved noget Salt,somdet underveys haver oplost,giort duelig
at oploft adstillige Metaller og Kalk-Jorder, og beholder Det hos
sig indtilVandetenten ved Luften taber sit flygtige Salt, og lader da
allevegne gemeuligen en Kalk-Jord i Form afen Tophfteen efter

sig; eller indtil det Addum som forvolder Metallernes og Jordens
Oplosning, finder en anden Metall-Aare eller Jord-Art, hvilken den

bedre tandoplose; ved hvilken nye Oplosning det forhen oploste bliver
præcipireret, og kommer i dens Sted.

Paa denne Maade bliver

Lophftens Lavene og de synlige Steen-Forvandlinger af den beromte

Fürsten-Brunn ved Jena, og de Kalk-artigeOvertrekningerafdet
iLarls-Bader -V and genererede.

Da mt paa begge disse anforte Maaderffeer en dobbel For
andring, naar et gammelt Lav under Jorden bliver bortffyllet, og
paa et andet Sted enten over eller under Jorden henflyttet, faa
maa det nedvendtgen foraarsage underZordiffe Huler.
Hvilke saa

lange nogen ioplefltg og let bortskyllende Materie er tilstede, bttper fra en Tid til en anden storre og storre, indtilnaar de overste
Lavs Sammenhang ikke mere kand boere den overst Last, da de ind*
falder ogforaarfagerderved et saa kaldet Jordffud.

Til at oplyse disse Jordlavenes Forandring, synes mig ey at

vareuttenltgtat henfore den Uidersogvlng af det Jordfald som er
fteet tdenne SonimerpaaMoens Insel. Hans Majestet, vores allernaadigste Konge, som foruden den Omsorg, hand haver for sine
Regierings-Sager/ ogsaaeropmerksompaa DeTing, som Natu

ren driver og frembringer t sit Rige; og nu ved lcrrde Mand lader
opsoge og bemarke de Ting som henhorer til Norges og Island
Bb
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Natur-Historie/ lod efter erholdene Efterretning derom, mig befa

le, at ftg nsyere ffulde efterfoge dem. Ved min Ankomst derhen,
blev mig viift er smalt Stykke Land paa den Syd-Dstlige Soekant,
hvilket hengde ffraa ned til Sse - Kanten, og imellem det tnderste Land og Ssekanten var siunken 4. til 6. Alen dybt ned , til

Landsiden sluttede det siunkene Stykke tet til det inderste Land, men
til Sse-Siden var det revnet, hvilken Sprekke efter min Underfor

ning var 12. Fod dyb og 4. til 6. Fod bred, og kunde man gandffe
mageligen gane derned ndi, thi den store Dybde var af denne ved Reg
nen nedffyllede Jord gandffe bleven opfyldt.

Da jeg ved Grunden

af denne Revne med en Zordbohrer underfogte dr dybe JordlavesBestaffenhed, faa fant jeg, at den paa en Dybde af 8. Fod bestod

af et Lav guul-Leer-Iord, ligefaavel som det overste Lav, og den med
Bohren giordtt Aabning blev opfyldt med Vand,

dette gav mig

Anledning at formode, at dette Iordfald maatte vcere foraarsaget
af en underjordtff Vand - Aare. For nn at blive desto bedre over
bevist herom, for fsyede jeg mig til den steile Sse-Brcdde, bvtlken paa

dette Sted var 50 Fod hsyt, i den Egn hvor det nedsiunkene Styk

ke udgiorde en Deel af denne Vold, fandt jeg at det overste Lav 20.
Fod dybt bestod af ovenanfsrte Leer-Jord hvilken hvilede paa en
rsdagtig ThonLav, som strakte sig under Soens Horizont. Imel
lem denne Leer og Thon Lav, fantes en Vand Aare, hvilken ved
denne hede og terre Tid flod meget sagte, men efter Bondernes Be
retning udi Forumet og om Efterhostennaar det regner sterk, og

Sneen toer op, flyder meget sterk. Paa begge Sider af dette nedsiun-

kene Stykke Land fantes udi den uforandredeVokd paa samme Sted
hvor Leer og Thon Lavet af det nedjmgkme Stykke floder famrum
.en
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en 3. til 4. Fod dybt Lav, af det asser fineste Sand, hvilken Sand
som bektendt er, lader sig meget let bortskylle.
Efter denne OpLagesfe var det altsaalet, at forklare denne Jord - Skuds Oprindel
se, og dD Iordlaves Forandring, besynderlig naar man legger
Lette til, at Ler er oven paa Inseln ioo Skrit fra dette Jord-

Skud en Morast,

hvorudi Vandet af de omkring liggende heye

Steder samles; thi om Foraaret bliver Vandet af den smeltende
Snee saa stcrrk foroget, saa Let meget let haver kunde trenge
tgtennem den overfte Leer og Sand Lav, mensigiennem det tykke
Thon Lav haver der ey kunde trenge , hvorfore det er bleven nodt

ti! at flyde igienneur Sandet til den nedhengende Strandbredde,
hvor det haver faaet sit Udlob; ved den Leilighed haver det nodvcn-

dtgen fra en Tid til anden ffiollet Sandet med sig bort, og giort en
merkelig Hulning. Saa snart da nu at den overfte Lavs Tyngsel
var bleven simre end at Tilsammenhengningen kunde boere den,
Hayden nodvendtgeNiMaatte brekke, og foraarfage denneZordffud.

Man kau ogsaa formode, at eftersom Vandets frie Udlob paa
dette Sted er bleven stoppet, det da paa et andet Sted igiennem
Sandet vil soge sit Udlob, hvilket vil foraarfage, at den gandske
Vold med Tiden vil miste sit heele Sand-Lav, og det udffysseS i
Soen, og at dens overfte Lav nedsiunkcr, som jeg ogsaa virkelig n
haver observeret, at der paa adskillige andre Steder af Volden var

slunken ftore Stykker.
Af denne og andre deslige Iordlavenes Forandring feer man
tydelige« / at man ey haver nodig at forsvare den Mening, at
B.b 2
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Zordkavene^ hvilke efter den almindeligste Forklaring, haver deres
Oprtndelft af Syndfloden^ efter deresFastigheds og Tyngsels Lig

hed skulle ligge over enanden f endnu dm Dag t Dag skulle have
samme ordentlige Lave. Og omendffiont den beromte engelske Na-

turkyndige Derham; haver fundet det saaledes ved nogle Lav/ saa
fattes det dog hos mange andere Iordlave, foruden at man des
uden kunde mgte, at eu etter tmre.Overfvsmmelfer havde kundet
foraarsage det saaledes.
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ved
Gerhard Schöning,

Indledning.
6^ er er ofte og'lange blevet trettet öttty hvem Fortrinnet
udt Kunster og Vtdenstaber tilkommer , enten de
gamle, etter de nyere Tiders Larde, men derudt gaaet
tit , som gemenligen pleier atffee/ at man intet vist har
kundet afgtore, men hver er bleven ved fin Mening, ved det man en
ten dar sozt at trekke Alting til sit Partie , etter et vtldet tilffaae det
andet, hvad man kunde og burde. Det bliver vel bast, hert at gaae
en Middel-Vet, og ligesom dct ikke med nogen Billighed kan neg.
tes, at fo de Gamle i mange Ting, scer i Moralen, Poesien, den
Historiste Videnskab, Bygnings-Bllledehugger-Maler- og Skildre Kunsten , som og i det mathematice tildeels, har bragt det
strå vidt, fom der nogensinde kand kommes, etter hinindttl ere kom«
met; Saa maa man derimod paa den anden Sldetilstaae, at de
Nyere bor t viste Poster have Rangen og Fortrinnet for ve Gamle.
Hvilke de ere, vilde vare vor Materie uvedkommende og alt for
vidtloftigt paa dette Stev at afhandle; men jeg vil attene sige, at
om de Nyere have-giortet temmelig stork Forspring for de Gamle t
noget, saa er det sandelig i Natnr-Lceren; ffisnt itinn derhos et
kan mgte, at jo endeel af dem, sar de som ikke har seek sig om blank
de Gamle, veed det selv alt for vel, og ligesom de derfor paa den
ene Side bilde sig ind , at de og andre i vore Tider ere fomue til de
inderste og mest forborgne Kamere t denne Labyrinth, da man dog
Bb $
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i mange Henseender neppe har vundet Foden over Dortcerffelen, faa
ville de tillige paa den anden S deftrsegte, at de Gamle et engang
har kiget derind, men i Mangel af de fornodne Hielpe- Midler,
som de ffulde stotte sig paa, befundet sig, i at klavre op til denne
forborgne Gudindes Tempel, faa ilde derved, at de have staaet Fare
for at falde Hovedkuls ned. Jeg vil ei indlade mig i nogen Vidtloflighed, angaaende om og hvor vidt man heri t visieMaader kan have
gaaet de Gamle for ucer, men allene erindre, at i mange Tin g bli
ver der ofte , mest afuvidendenhed, faldte alt for haarde Domme
over deur, sårdeles naar man vilfradomme dem, end og Kundffab og
Begreb om faadanne Ting, som falde enhver i Sandserne. Hvil
ket jeg mener tildels og i viste Maader at vare dem i Sardeleshed
vederfaret, t Henseende til det Luft-Syn eller Phænomenon, hvil«
fet vtgemenligen kalde Nordlys, og endeel ansee for noget nyt i
vore Tider, eller i det mindste for noget periodiff nyt. At man
heri tager feil, og at samme ingenlunde har vceret de Gamle udekiendt, men ligesaa vel til Syne for dem, som for os, ffiont ey i
faa stort og almindeligt Udrnab, er det, som jeg i narvarende Af
handling har fogt atgotgioreved trovardige Vidnesbyrd og Exem
pler, tagne af de aldre Tiders Skribenter selv, og stadfaftede med de
res egne Ord, uden at holde mig til viste Rapfodifter etter VidunderSamlere, (MU Julius Obfeqvens, Conr. Lycofthenes, og andre
saadane. Eftersom det da har varet mit Hensigt ved Exempler af
de Skribenter, som jeg selv har lcest, og af Kilderne selv at vise Nord
lysets LElde, det og har vceret mig derom at glore/ at saadane
Exempler et ffulde anfores i Form af en tor og maver Liste, uden
Orden og Sammenhang, men at de kunde fremsettes paa en Maade, som ei ffulde vare Lceseren alt for kedsommelig, og med saadan
application, at de kunde vare til Nytte og give Tingen den fornodne
Oplysning; jeg og endelig har sogt at vise hvilke Tanker de Gamle
egentlig har giort sig om dette phænomenon, og ved hvad Anled
ning de derom har antegnet mere paa een Tid end paa andre, samt
at de blank vore nyere Philofophos og Mathematicos tage meget
feil, som mene, at det Hiftoriffe er dem til flet ingen Nytte: Saa

ham
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haaber jeg, at man ei med nogen Grund ffal kunne foregive, at
jeg heri intet videre har tilveie bragt, end hvad Prof. Frobefius tsar,
og andre tildels tilforn har gtort eller sagt. Jeg vil og formode, at
ingen kan eller bor med Nette mere tvile derpaa, at Nordlyset L
gamle Dage er ligesaa vel ftet, som i vore Tider, og at de auforte
Vidnesbyrd ere rigtige, endffisnt man maatilftaae, at det meste,
som Lerom findes optegnet hos de Gamle, er mere anfort, ftm no»
get overnaturligt, fom guddommelige Tegn, som Forevarfler for
store Ulykker, Lande-Plager, og saa videre, end som noget or
dentligt og naturligt phenomenon!: Thi alt faadant er kun
vrange Forklaringer, som ingenlunde giore Tingen selv til in«
tet, skiont de kand giore den noget mork og indviklet, ligesom visse
Omftcrndigbcder, hvilke en vrang Fortolker verdat fore sig til Nytte,
kan giore en god Sag mistcenkt, men ingenlunde i sig selv falss og
urigtig. Uagtet man derfor og videre maa bettende, at de Vidnes
byrd , som vi af de Gamle har anfort, et ere alLesammen saa tyde
lige og kien'oelige, som vi gierne onffede, soer desom angaae deceld«
fte Tider og de nceste Sæcula efter Christ! Fodsel, hvor Striben«
terne ere alt for korte i deres Beskrivelser, saa at man deraf kan
tagelAnledning at gt'ore os den Indvending, at de anforte pheno
mena ve! mueligt ei alle hensigte til Nordlyset, da der gives mange
andre meteora og phenomena i Luften, som have i visse Maadee
Overeenftemmclse med Nordlyset, og kan derfor af Skribenterne
ligesaa vel, eller heller voere forftaaede; Saa maa derimod merkes:
At vi just for denne Aarsag skyld har gaaet mange Steder hos de
Garnle forbi, som kunde henfore til Nordlysets, fordi de syntes at
kunne tvisse Maader forklares ved andre Luft-Syner, saa vi ingen
lunde har uden Eftertanke og Forfflel raffet sammeu alt hvad
som kom os for, da vi havde kunder giore Tallet paa vore Nordly«
ft langs ftorre; at de Steder, som vi har beholdt og anfort, ere vel
for sig allene ei alle faa kiendelige, i Henseende til Nordlyset,
fom te kunde vare, men blive det dog, naar man sammenligner
dem med andre, som ere tydeligere, saa man lader det ene Sted op
lyse det andet, og den ene Skribent forklare den anden; at vi der

for
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for synes, at diste Steder allerboest fan Hentydes paa Nordlys t
- fremfor paanoget andetLnftsyn; at man neppe med Grundskat
bevise oSket, som ertvertimod; og at endelig vEeOmftoendigheder
ved de fleste saadaneSteder giere, at de ikke fan eller bor forklares
om noget andet, end Nordlyset: Saaledes sinde vi vel f. E. Nordlyset hos de Gamle at faae Navn af Drager, flyperrde Ild,
Snemer eller Stierne-Skud, Ild kugler og andet saadant,
hvtlfet, kunde man sige, bor forftaaes om Oemeteoris ignitis, som
man gemenligen betegner med pisse Navne. Men naar man seer, at
disse phænomena har varet i nogle Timer, at de har faret omkring
i Luften fra den ene Kant af Himmelen til den anden, at de har gi
vet ftcrkt Skin fra sig, at de Har ladet sig fee mod Norden, og at dr
har indtaget en stor Deel af Himmelen m. v., saa kan man vel med
ingen Grund forklare det om andet end Nordlyset, eller hentyde
det paa bemeldte flygtige Luft-Syner, som opkomme og forsvinde
i et Kieblik. Og lad os sette, hv!S man vil vcere alt for paaftaaelig, at nogle faa af vore anførte phænomems maae endelig hen«
regnes til diss' sidst bemeldte, eller andre saadane; faa har vi der
imod ndelutt og fvrbigaact saa mange andre, hvorved de Gamle
har maaffee intet andet forsmået end Nordlyset, men urigtig beskre
vet, ved det de enten Av Har taget dem for noget andet, end de
vare i sig felv, eller givet Navne af andre phænomems.
Saa«
ledes har f. E. de Gamle givet meget ud for Cometer, hvilket man
ved notere Undersøgning maa besinke eller flutte sig til ti at kunne
dertil henregnes; ligesom og Heuelius og andre, som Har ffrevet
om Cometerne, selv tilstaae og bevidne, at mange aflde Gamles
Comerer har voeret langt andre phænomena, end det de gave dem
ud for. Og naar saa er, as hvilket phænomenon kan man da bcedre giere en lang Comere-Svantö r end af visse Nordlyle i Det
samme kan ogsaa siges om visse andre phænomenis hos de Gamle,
hvilke man nu ikke mere saa tydelig kan kiende igien, men har intet
andet voeret end Nordlyse. Og naar vi da giere en balance-Reg
ning, saa haaber jeg, at Nordlyset faaer en god Summe til gode, da
man af et Nordlys let kan giere et hvert andet Luft-Syn, naar Zndbild-
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bildningen lidt htelper dcrtil, men ingenlunde af de andre LuftSyne ligesaa let et Nordlys.
Men maatte manvidere indvende mod os, om man nu vil
tilstaae, atatledeanforte Vidnesbyrd angaae Nordlyset, og dette
Dermed er meent, kan man da vel ogsaa vare forvisset om, at de
ere alle rigtige, at faabane phænomena, font der fortelles, virke
lig ere seete, og at efterdi de fleste af diste Vidnesbyrd ere tagne
af de faa kaldede medii ævi Scriptoribus, som ei ere altid faa sikre
at lide paa, og hos hvilke man undertiden finder en Hoben Digt og
Snak, man da ei maa frygte for , at en god Slump af faadane
forunderlige og forfardelige Luft-Syne ere af dem opdigtede, kun
for at giore Historien desto mere merkvardig, helft naar Skribcnttn
ftlv ei har levet paa de Lider, om hvilke han faadant fortaller.
Hvortil for det forste kan fvares det famme, font der kan siges til
diste skribenters Forsvar i Almindelighed, at der vil meget til,
forens man kan beffylde en Skribent for at have varet saa uforskammet, at han har opdigtet en Ling heel og holden af egen Hierne, skiont der kan vare digtet eller feilet i visse Omftandigheder herndi; dernast, at man udi saadan en Post, som denne
er hvor der handles om Ting, hvilke falde alle i Sinene og ere
noesten almindelige, har langt mindre Aarsag at mistanke dem
for Digt eller Urigtighed, end i mange andre Henseender og Ting,
font enten komme an paa dem ftlv, eller beroe paa en og andens
Beretning allene, og hvori man Dog maa troe dem, uden man
vil gandffe forkaste al bidem hiftoricam; at hvis man derfor vil mis.
toenke dem for at have digtet Nordlyset, som de havde faa ringe Aarfaa, og troengtefaa lidet til, da der er faa mange andre Vidunder
i Naturen, hvormed De kunde giore deres Historie forunderlig, faa
kan man paa den Grund mistanke alt hvad der findes hos dem, ja
og hos andre optegnet, hvilket vel ingen kan negte, jo er at gaae
for vidt; og at det er ikke nok man vifer det at vare mueligt, at diste
Skribenter kan have digtet Nordlyfe, mender bor og bevises, at
faadant er rimeligt, ja at det virkelig er ffeet, hvilket vel neppe
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skal kunne lade sig ßiore, da man vel finder, at disse Skribenter
ofte har udcopieret den ene den anden, som i andre Ting, saa
og i eet og det samme Nordlys at beffrive, men aldrig, at de af
et aldre Nordlys har digtet et sildere, eller fort et aldre til en se
nere Tid, eller ganffe6nZeret saadant, hvilket man har saa meget
mindre Aarfag at mistanke dem for, da man, som er vel vardtat
legge Marke til, heller tvertimod finder, at jo mere Mirakel de
giere af saadane Luft-Syne,; og jo mere de beffrive dem, for at
giore Tingen forunderlig, jo mere naturlige blive de, og jo mere
kiender man Nordlyset igien, hvilket vel ingenlunde lod sig giore, der
som det var en pur Digt, som de fortaalte, da Lognen blank saa
mange vel let maatte robe sig. Endelig er og hvad den sidste Post
angaa^r, at merke, at mange af de anforte Nordlyse findes antegnede af Skribenter, söm have levet paa samme Tider, da de bleve
feete, og i Henseende til de andre har man saa meget mindre Aarsag at voere bange for Urigtighed, da medii ævi Scriptores gierne,
som sagt er, har ud-copieret af celdre Skribenter, hvad deanfore.
At jeg intet ffal tale derom, at det vilde see heel mavert ud i det
Historiske, hvis man intet vilde antage for sandt og sikkert, uden
hvad som er optegnet af Skribenter, der havde levetpaa samme Tiher, da det fortaalte ffeede.
Men, kunde her endnu siges, om man nu endelig og vil tilstaae, at allede anforte Vidnesbyrd og Exempler ere rigtige, at de
alle augaae Nordlyset, og at dette er feet i de aldre og oeldste Tider;
er det derfor vel sagt og bevist, at det er feet ligesom vel i de aldre
fom i vore Tider, og at det ikke har sine visse periodos ? Qg har man
ikke Aarsag at toenke, at Nordlyset i mange Aar er reent borte, men
kommer igien, undertiden ikke forend efter lang Tids Forlob, for
Dagen ? Da man har merket, at Folk, ved Nordlysets Ankomst
rre blevne fatte i stor Skrek, fom et vel var skeet, dersom man
havde feet saadam for; og da endog endeel Aftronomi felv ved saadant Tilfcrlde ere satte i Forundring. Hvorpaa mit Svar bliver
dem * At bemeldte Indvendinger, soer hvad, den sidste angaaer.
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vel synes at vare af temmelig Betydenhed.
Imidlertid maa her
dog vel iagttages, at jeg ingenlunde negter, det jo Nordlyset i visse
Maader kan have sin Flod, og Ebbe, og sine periodos, naar disie
beroe eipaa Nordlyset felv, men paa visse andre Omftandighedee
uden for det, hvorom der i denne Afhandling siden videre stal handles;
Dog troer jeg, at det Bevis, fem
Mairan, til hans Gaining
om Nordlysets periodis at bevise, har taget af den gemme Mands
Frygt og Forffrekkelse i saadant Ttlfelde, er siet ikke af den Vegt,
som man synes: Thi at den gemene Mand er bleven sat i Allarm
og en Slags Forffrekkelse ved et usadvanlig ftort Nordlys, det
er ligesaa lidet at undre over, som at Folk bliver bange for en usadvanlig sterk Torden ogLyn-Zld, for en overmande sterk Storm, og
for Ting af mindre Betydenhed, naar de gaae over de sadvanlige
Grandser, ffiont de for Resien kan vare gangse nok, og enten kan indfalde, eller virkelig Lndfalde hvert Aar et eller andet Sted. Oglad
end vare, at sidst bemeldte Ting, som man maaffee vil formende,
kan forffrekke for den Slags Fare, som de tillige fore med sig:
saa kandet samme ogsaa gielde om Nordlyset, hvilket om det ikke
i sig ftiv juft er farligt, dog synes at vare det, og bliver derfor af
de gemene anftet for en, Busemand, for dets underlige Beffaffenhed, Flygtighcd og forfardelige Anseelse af Ild, Damp og Brand
om Natten, geleitet af en Slags Overtroe og Indbildning, at det
betyder noget ondt eller nogen overhangende Ulykke. At endeel af
de Herrer Aftronomis, sar i det forrige Sæculo, ei har optegnet
noget om Nordlyset, er ei heller faa meget at undre over, naar
man betanker, at endfftontde vel kan have obferveret det, faa
kan de dog derfor et have lagt saa sterkt Merke dertil, eftersom det
den Tid et endnu var i Moden at iagttage saadanr Ting saa note,
eller at giore saa ordentlige meteorologi^ Obfervationer som nm
I visse Tider kan og Nordlyset vel ei have varet ganffe borte, men
undertiden at see, ffiont et med nogen sardeles Glands, faa at en
eller anden Aftronomus derover et Har givet sardeles Agt derefter;
Og naar det faldt ind, at famme ved en Handelse lagde Marke der
til, saa lod mandet blive ved at have opteget noget derom for eengang
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oq dermed for Resten beroe. Hvorpaa man har et klart Exempel
i Gafle ndo, som efter Peyrerii Vidnesby! dog Haus egen Tilstaaelse
Ofte og mange gange yar obferveret Nordlyset / men ladet det
bbve med at tale derom een eller et par Gange i hans Skrifter.
Saaledes kan det og vare fleet af andre, saa vel blaut deres Pa
pirer kan have optegnet noget derom; men fordi samme enten ikke
ere udgivne, eller af andre anseete for at vare af ingen Betydenhed
har det faaet Anftende deraf, at de flet intet har vidst eller
antegnet derom.
Tycho Brahe levede i Danmark, GafTendus i
Frankerige og Heuelius i Tydflland, just paa ve Tider, da Nord'
lyset, efter Hr.^lairan8 egen Tilstaaelse , var overalt at see; men
hvor lidt, eller saa got som intet, er det vel ikke som de derom har
antegnet s Har man derfor vel Aarsag at paastaae, at Nordly«
i de Tider ei er oftere feet, end de har optegnet i Mon man ikke
heller deraf kan tydelig see, aten eller andens Aftronomi Stilticnhed vil heri saa godt som inter sige s Det bliver altfaa heel rime
ligt, at ikke Nordlyset selv, men viste andre Omstcendigheder har
alort det for en eller anden blant Aftronomos saa ukiendeligt, helst
da man med sikkre og upaatvileltge Exempler kan bevise, at det
just i de Tider, da de levede og kunde observere det, er virkelig feet,
end oqsaa af andre Aftronomis selv. Saa man derover enten maa
beffylde diste for at have digtet noget, hvilket ve! et ganer an, eller
ansee endeel andre Sftltienhed ellers Forundring i Henseende til
Nordlyset at vcere i denne Post af ingen BetyLenhed, og at have
havt langt andre Aaarsager og Omstcendigheder til Grund, end
Nordlyset selv. Dette er, hvad jeg har anseet, fornedent tForveien
at erindre, i Henseende til Nordlyset, for faa vidt som mueligt er,
at betage Loeseren alle forud fattede Meninger, sanvel mod Tingen
selv, som de Beviser, jeg harbetient mig af. Hvorpaa jig treedertil min foresatte Materie, som jeg for Lydeligheds skyld i §§.

har afdeelt.
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§ i
an ffal neppe finde nogen Ting, hvormed de Forandrin
ger, der gaae for fig paa vor Jord og Ivor Verden, be
dre kand sammenlignes, end med en Skueplads, hvor
lutter Forestillinger og Indbildninger regiere, og hvor
een og samme Person under adstillige Masquer nu forestiller en og
nu igien en anden, nu viser sigi en og strar i anden Gestalt, hvorved Personen altid bliver den samme, men Tilstuernes Forestilling
og Indbildning altene forandres. Jeg vil ey tale om de fleeste Ce
remonier, Skikke og Moder, som vel i Henseende til visse Omstcrndigheder kan vcrre hsistfornodne, men i sig selv ere eomiste; ©nadam steer ogsaa i den Philosophiste og Phyfiffe loerde Verden. Det
ganer ofte faa til, at en Sandhed kommer af Brug, og efter nogen
Tids Forlob bliver bragt pan Bane igien, men er ukiendelig, al
lene fordi den, fan at sige, har fattet en ny Klcedntng pan, og den
fremsoettes paa en anden Maade, end tilforn. Et eller andet Phænomenon spiller en Tid lang for os, under en vis Gestalt, som vor
Indbildning, eller en over alt antagen Meening har givetdet; Imidlertid steer det, at Mastinerne og Scenen, ved en eller anden
Letlighed forandres, det samme Phænomenon lader sig fee igien,
men vi si)nes som vi ey tilforn har sect det, just fordi vi for har anfeet det med andre Ayne. Exempler herpaa stalde ey vcere saa ra
re at finde, om man vilde foge derefter.
Et fan for ncervoerende
voere os nok at anfore. Det Phænomenon, sorn i dette Seculo har
giort saa stor Opsigt i dm lcerde Verden, og vi gemeenligen kalde
Nordlyset, er vel noget, der har varet at see, saa lange vor Jord
har staaet, og paa lige faa mange, og lige saa langt fra os mod
Sonden beliggende Steder, ja til sine Tider ligesaa ofte fom nu; (a)
Cc z
Ikke
(a) Jeg menev Nordlyset, i sig selv betragtet, har i forrige Tider klodes sees, og virkeligv«rct ar see ligesaa vel og ligesaa ofte som i vore; men negtcr derfor ikke, at ester de Ti
ders Omii-endighedec er saadant Tildels ey virkelig fleet. Ei af nogen Aarsag hos N- rdtzftt i sig felv, men dels af de da levendes enken U-Lksomhed i at vbierv-ee, eller Forsommelse
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Ikke desto mindre sfindes bog adstitttge, som et kan komme sig til at
troe, at Det t de aldre Tider eller ncrft fortge Seculis har ladet sig
saa vel og saa ofte see, som nu t et halv hundrede Aars Ttd, og det
som jeg meener, af ingen anden Aarsag, end fordi bemeldte LuftSyn nu saa meget notere er blevet observeret, og ttl alle Tttber,
saasnart man mcrrkede dertil, optegnet/ men derimod tilforn, da
det endnu et var kommet t saa stärkt Udraab, kuns af faa og alle
ne ved visse Omstændigheder/ og rare Hendelsert Agt taget; eller
fordi det da enten med overtroiske etter foragtelige Syne, nu der
imod paa en langt anden Maade, og med Phiiofophiffe er blevet
betragtet.
Man beraaber fig altsaa dels derpaa, at man, hvad de oeldre Tider angaaer, derom finder enten intet, etter kuns gandste
lidt hos Skribenterne optegnet.
Men her maae vi tage os den
Frihed at sporge: forst om man ikke setter noget forud, som t sig
felv er gandste urigtigt og »bevisligt l Z det mindste i gior jeg mig
de Tanker derom, og stal i det efterfolgende videre soge samme at
bevise; For det andet: om man vilde sette at saa var, om da saadant ei ligesaa meget, etter mere maae tilskrives Skibenternes egen
Forsomlneise, etter Mangel paa Obfervationer, og saadane Skribenter, der kunde eller vilde strive noget retskaffent og tydeligt der
om (b) end som at ville henfore det til en Mangel afNordlysetselv?
Det ene synes mig, kan her med ligefaa god Grund paastaaes, som
det
melse i at optegne det, ligesom man og marrker at for neenwnto Aid er Nordlyset ikke
i saadant Udraab mere, som det var forst i totte Seedo, skisnt tot er endnu idelig at see;
toels as andre Aarsager uden for Nordlyset, saasom Dekrets, Luftene og andre saadane
Tinas Beskaffenhed, som kan giere, at Nordlyset, far i visse Lande, synes at have sine
Periodos, hvilke dog ingenlunde ere faste og visse, men forandres idelig, saasnatt bemeldte
Aarsager blive andre(b) Den i særdeleshed, som cy kand sinde sig i, hvorledes Nordlyset kan vare fret i nest afvig
te Seculo , da tor vare saa mange store Aftronomi, h-z hvilke man dog sinder kua lidet
eller intet derom antegact, vil jeg give at betragte, hvad Air. Patio de Duillier striver,
i hans Brev til Mr. c affini., dat Geneva i6g6 indfort udi Clerici Biblioth. Univerf. &.
Hiftor. Tom. 3. p. 14,. fcq. angaaende tot saa kaldte Dyr Kreds-Lys, lumen Zodiacum
naar hau siger p. 147. Ak tot, forø synes meest m«rkn«rdigt (udi det Stin, som nogle
Äae
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det andet. Og for det tredle: om man da saa tilforladekig kan giore den Slutning, at fordi man t de gamle Skrifter finder enten
intet etter gandste lidt om bemeldte Luft-Syn antegnet, altsaa har
det et vceret at fee i Jeg mener Net! Thi det er jo en almindelig og
i fig selv aldeles rigtig Sandhed, at man fta een eller flere Skrtbenteres Siiltienhcd et ftrax maa stutte til Sagens Urigtighed l For
di man i de celdres Skrifter et finder Cometer, Formorkekftr, Or
ca ner og andet saadant faa oste og ordentlig optegnede, og faa neie
hestrevne fom i de senere, eller fordi man hos dem ei finder derom
faa meget ffrevet, faa meget observeret, saa meget raifonneret,
og den samme Ting paa hundrede Steder i gien opkoget, som
nu, kan man vel derfor med Grund paaftaae, at bemeldte Ting et
den Tid har vceret saa almindelige som i vore? eller ffal jeg vel troe
at man aldrig tilforn i denordlige Parter af Europa har haft Jord,
ffielve, Qvceg-Syge, Groes-Hopper og mere saadaM, fordi det
et findes i de almindelige Beger, og mange kcrff af Skrifter derom i de celdre Tider udgivne som nu? Men figer man videre, man
horer dog af crldgamlc Folk, at de tilstaae, det Nordlyset i deres
yngre Aar et har vceret faa giengs, som nu paa nogen Tid. Men
hvad, om man fik samme Bekiendelse af en udlevet Gronlcender,
Laplander og Indbygger paa Noua Zembh > vilde man da vel og
flutte, at de ey har haft Nordlyset etter feet det faa vel og ofte tilforn, som nu paa nogen TidIntet er mere naturligt og over.

ecusAar havde ladet sig see paa Himmelen) var Sette, at intet Phenomenon af sammeXTa«
tur, gav mer Anledning at tcenke, at det, ei Allene i mange Aar, men maaskee t
mange Seeulis, virkelig havde vceret at fee paa -Himmelen, ftrend det blev observe,
ret.. Og naar han p. 143. videre derom saa taler: Den Lestrivelse, som I har gi
ver derover, er ncesten det eneste, hvorved det er blever bekiendt: Thi imidlertid
at J ingen Lejlighed har forsømmet at observere det, har neppe nogen vceret saa
eurieux, at han har Vlldet gi^re sig dcn rette Umage for at betragte det. Mr Cai'.
KinWcffrivelse over bemeldte Lys, som her tales om, er indfort i Journal des Scavans de
Van; 1683. du 10. Maji. Men allermest betydelige ere disse hans Ord dcrom, pag, 176.
Ellers er intet, som hindrer, ak man jo kan tilstås«, at dette ftys har kundet v«te til, for mange hundrede Aar siden, og maaste fra "Verdens Skabelse, nden at
man er blevet det vaer; Thi de fleste Mennesker , endog i vore Tider, veed et at
det har vceret at see, og de faa, föm har feet det, har ikke agtet derefter, ftrend
man viste dem det, eller erindrede dem om, »t ftge det paa de Steder, hvor
idet var.
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eensstcmmende saa vel med Fornuften som med Forf renhed, end
at det Begreb eg den Foreftilli g, vt gtore os om Ting, som vt
har for Hynene og endnu i frist Minde, maae voere langt mere ty.
delig og livagtig, end den vi kand erindre os at have haft, stiont
om samme Ting, for een Snees Aar eller mere, fornem melig naar
den Omstændighed endnu kommer dertil, at man i de forrige Tt.
der har betragtet Tingen kun saa loseliq, uden noget ret og fast
Begreb, nu derimod efter alle sine Omstoendigheder, og medbehorig Agtpaagivelse.

Kommer det da til Sammenligning mellem nu og tilfor«,
saa kan den nu voerende Forestilling ve! et andet end beholde Overhaand. Intet er derfor mere almindeligt, end at, naarnoget stort
og mcrrkeltgt, som tilforn har hoendet en, paa ny igienindfalder,
saa synes man strax, ar man aldrig tilforn har mcrrket det i saa
hot Grad. Farer en til Skibs og kommer i en stcerk Storm, strax
raaberhan, at denne er den forståeligste, han nogensinde har
verret udt, stiont han mange Gange tilforn har vcrretisammeFa»
te. Indfalder en streng Kulde eller heftig Varme, strax er det
den storste man i Mands-Mmde har haft. Og saa maa det nodvendig gaae med alle andre Ting, hvori man stal fastsaette For
stiellen mellem nu og tilforn allene efter den.-blotte Hukommelse eller-Indbildnings Kraft, (Sauöcin cognitio mathematica, er alt
for u-tilstroekkelig at bygge noget paa. Desuden er der endnu en
anden Ting, som kan forvolde, at Folk i vore Tider enten bilder
sig ind at see, eller og virkelig seer Nordlyset nu baade tydeligere og
oftere, end tilforn, stiont Nordlyset i sig selv har stedse vceret det
samme: Thi det er bektendt, at jo mere og notere man betragter
en Ting, og jo oftereman giver Agtderpaa, jo tydeligere maa
den blive, jo tiere maa man blive den vaer, og desto flere Omftcrndigheder maa man sinde derved, som tilforn har varet fremmede
og ubekiendte, og man af Mangel paa notere Agtpaagivelse, hid
indtil ei har lagt Merke til, faa det derover ofte steer, at Tingen
enten bliver u-kiendeltg, eller synes at have faaet en mcerkelig For«
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lindring, da dog Forandringen -et saa meget er i Tingen selv, Om
i Maaden at forestille sig den vaa.
Da man i dette Secuto be
gyndte saa note at obfervere Nordlyset, at agte paa alle Foran
dringer og Dmstoendlghedrr derved, at philofophere og strive saa
meget derover, saa det derved kom i storreUdraab end tilforn; saa
begyndte enhver, den ene efter den andens Exempel, som Det gemenligen ganer, at.betragtedet notere end hidindtil varsteek, at i
Agt tage alle Trder , uaar det lod sig see,, Hvilket man tilforn saa
note ei havde ffiottet om , og at vcrre agtpaagtvende ved mindste
Forandrina derved.
Og hvad Under da , at man nu synes , end
ogsaa hcrN rdensields i Norge, hvilketmandogmmdst stulde toem
ke, at sce Nordlyset langt lydeligere, langt oftere og langt stcrrkere
end tilforn s Det har heri gaaet med Nordlyset, som mange an
dre Dng, hvilke ingen stiotter om, og i langsommelig Tid blive
upaaagtede (c), stiont man ofte eller idelig har dem for Ome, fe*
rend de ved en eller anden Leittghed blive bragte paa Bane og i Udraab, da de strax begyndeatfalde alle t Oinene.^

tz.2.
Hvad som ellers har givet mig Anledning til diste Tanker,
er et lidet Skrift om Nordlyset, forfattet afsalig Hr. I^ars Larbo-e/
da verrende Sogne-ProestpaaOrelandetHertlKronZbiems^ Sttft/
og for nogle Aarsiden udgiveU dctTydffe Sprog, under Titel af:
Wichtig aunestellte und aufrichtig mitgetheilte ObCervationes
vom Nordlicht. Skriftet vanhedrer ingenlunde sin Forfatter,
men svarer i alle Maader til fin Titel, og er uden Tvil det bcrste t
sit Slag, som -vi hidindtil har seek.
I det mindste maa jeg for
min Deel ttlstaae, at jeg neppe med storre Fornoittse Har last noDd
get
(c) Eller ri ansees for det de virkelige cre og drrovrrcanfundere- med andre Ting. Sa lede
gik det og med dec Skin, som 1686. blev sect i Amfterdam, at alle Mand antoi det for
en blot Taage, ffiont det var-meget stort og klart; hvorom Liere faal-deles taler i Bibliofil.
Univerf. & Hiftor. Tom. 3. pag. 236. Nf fi efter ommedlte Drev : La force & la vivacite

de cette Lumiere c to it fi grande, qu’ii y a lieu de s’ étonner, que .pcrfonnc ne la
regarde autrcment, que comme un fimpie brouillard. Hg sggledes er det vel ggget oftt
til med Nordlyset.

Sio

Nordlysets Wde

get L saadan Materie, og det deks for de mange og med stor Flid
samlede smukke Obfervationer, som! derud i findes/ og den verpaa
grundede nye Hypothefis, hvoraf alle deForandrtnger og phænome»Lf der obferveres ved Nordlyset/ paasaalcet, utvungen, tydelig
og "naturlig Maade forklares, atten nodvendtg maa finde de siestes Bifald, cg gierne fettes jevnsiSes ved mangen Sandhed, som
t vore Tie er udgives for fuldkommen beviift; deels fordi Fremme
de/ der har faa flette Tanker, om vort Lands Lcerde, ogsaa af
denne Prove kan see, at de Norste Klipper ere ikke, fom de mene,
faa aldeles ode af de Lcerde Folk, at der jo findes de, som kan, naar
de ville, ogsaa dringe noget nyt for Dagen, end ogide Ting, som
andre Lcerde lcenge fcrgieves har arbeitet paa; og endelig fordi
jeg af dette Forsog fik Anledning og Aarsag at giore mig det Haab,
at vore Landsmcend, opmuntrede af denne brave Mands Erempel,
nu torde med ftorre Flid og Paaagtsomhed, end hidindtil er steet,
begynde at vende deres Sind og Dine kil de Ting, som i deres Fceder«
neland kunde boere vcerde at legge Mcerketll, og hvorndi de hidindttl
har viist figsaa forfommekig?.

§ 3Men magtet al den Roes , four man bor legge paa bemeldte
Skrift,, og det Bifald, detfortiener, faa findes dog derudi en Post
fornemmelig, som synes mig at vcrre af den Mstaffenhed, at
den et vel kan tilstaaes. Same er det, som jeg i ncrrvcerende Af
handling har taget mig for at undersoge, fornemmelig for ar tune
dem, der ville gaae dybere ind i Sagen, med de Efterretninger/
som om denne Materie findes sårdeles hos de Skribenter, som en
hver ikke har Tiid og Taalmodighed til at giennemlcese, sier de, der
et finde Smag uden i en vis Ting allene.
Mt Ktemerke hermed
er derfor ikke at forboedre eller forandre noget i bmidMehypothefi
selv, men allem i en vis Omstcradighed derved, som er af den Beffaffenhed, at magtet samme forandres eller borttages, faa mister
dog hyporhefis i stg selv derover intet af sin Rumlighed og Gyldig
hed. Og bliver da Sagen , kortelig at ruelde, denne.
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§4.
Saa snart man tager Skriftet for sig, mcerker man strap,
at Forfatteren er af deres Menning, der holde for, at Nordlyset i de
aldre Tider enten ikke er feet, eller, om faadant et gandffe ffulde kunne
nagles, dog et faa stcerkt, saa ofte og saa ordentlig, fom nu, men kun
paa viste Tider cg t viste Periodis. Dette sees af hans egne Ord, naar
han siger: At Nordlyset i de forige Dder har vceretnasien
ganske ubekiendr (d) ar de Norske har i gamle Dage opteg
net det som noget rart ved. Grønland (e), og at det, hvilket
kommer mig mest selsomt for, er har vceret synderlig ktendeligt at see i Bergen ndi Norge for 1709, ja end ikke ide gamle
Dder oekiendt r D-rondhrem (f). Dersom dette saa ffulde tee
re, faa frygter jeg for , at Forfatterens Hypothefis derved vil tabe
meget af sin Gyldighed og Troværdighed:
Thi lad os seite, at
Nordlyset, end ikke 1 Norge, har vceret synderlig ktendeligt at see,
sorend i Begyndelsen af dette Sæculo, men inden en sexten Aars
Forlob, eller noget mere, er blevet saa almindeligt, at det kunde
klartog ganffe tydelig sees, end ogfaa i Italien og andre Landr
ved Middel-Havet; faa maatte deraf folge, at oz Ifcn under
Grönland, hvilken han fetter, fom Aarsag og Oprindelse til Nordlyset, enten i de gamle Tiderei har voeret til, idet mindste ei me
get deraf, eller at den i faa kort en Tid har taget ltgesaaovermaaLe stcrrkt og ktendeligt til, fom Nordlyfet, hvilket doger noget, som
aldrig kan bevises, og strider tvcrt imod Forfarenhed og de Gam
les Beretninger; hvoraf a'.tsaa videre ffulde folge, at Isen under
Grönland, som enten ikke (hvorom videre siden) eller ganffe lidet,
sier i bette Sæculo, har taget til, et kandvcere Aarsag til Nordlyset: Thi ellers ffnlde der flet ingen proportion vcere mellem Aarsagen og Virkningen. Skal Forfatterens Hypothefis derfor ftaae
ved Magt, saa si)nes mig, det er sikkerst at fette, at hverken har
denGronlandffe Its, ei heller Nordlyfet t vort og neft afvigte SeDd 2
culis
(ä) I Indledningen tilSknfiek-

(e) §. 4. p.

3.

(f) pag. 100:
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culis taget sira stärkt ttl ,- fom endeel paaftaae, frem for t de <$(•
D e, hviketogfaa fommigfynrS, med Forfarenbed og de Gamles Ekterntnger er mest overensstemmende. Lbi hvad Nordlysit angaaer;
saa maaj.'g tilstaae at jeg, end og af den ringe Låsning, jeg har
i de aldre Skrifter , sier t te sila kattede medii æur Scriptoribus,
hvor nran sinder faa mange Efterretnmger om viste phænomenis,
fo in idelig har ladet sig see, og u umcizt andensteds, end til Nord
lyset, kan henfores,tet kan andet end anfte LereSMening for ilte
grundet, ter ville gisre Nordlyset til et nyt og i deceldre T vernftrdvanligt phænomenon.
Og endnu ikke nok dermed / at ket eneste
Bevis, hvormed de kan bestorke saadan deres Mening, og som
maa tages af de gamle Skribenters Stiltienhed om Nordlyset, er
iGruudeuurigtigt, faa atden ei kan tilstaaes dem ; og om vi end
ville tilstaar den, faa bliver dog Beviset faadant, at man ingen
sikker Slutning kan giore deraf r Tbi sial her med nogen Til ortadenhed og Vished kmme qiores Ven Slutning ? at Nordlyset i de
ocldere Tider et er fa a otte stel, fom i vore, fordi man et finder saa
meget hos de celdere Skr.denter derom antegnct, som hos de nye;
strasyncSmig at uran i Forveien maae gorgtore, at Le Gamle ligesaa ofte, og med iaadan Md, fom i de nyere Tider er sieet, har
kagt sig efter at observereNordlyset; at de ved deres Skrifter har
fogt at iwfinde natm lig Aarfag dertil-, og til ten Ende optegnet alle
Omstændigheder derved , saa ofte Let lod sig see; at de har anseet
Let med samme Aine, sim vi, og et antaget det, for overnaturlige Tegn,, som derover del har sat lettroende i Forundring, men
af fornuftige Folk ,/ som intet isaaMaade betydende, er foragtet,
og jti anseet for vcrrdt, at legge Mccrke til;- at vi endnu har alt
hvad de Gamle har sirevet om denne og andre saadane Materier;
og at mannu veed at fremvise alle de Stedec, hvor noget om Nordlyset findes, hos de Mmlr Skribenter, vi endnu har, optegnet.
Saa lange dette ikke et sieet,. kan man medgodFoie paastaae, at
Forsitellen melkem de gamles og nyeres Nordlys, er ikke saa meget
t Nordlyset selv/- fom heller hos de Gamle, der ei saa ofte og nole
hM observerer og optegnet oS dette Phænomenon,. som Le kunde
og
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og burde, d'ls hos de nyere, som emen ikke mere Harde Efterret
ninger, de Gamle har givet os derom, eller endnu et veed af denr
aile at sige.
Den sidste Mangel er det da, stg t noervcrrende Afhandling har tager mig for, efter Evne at rande Bod paa, ved at
anfore de Steder om Nordlyset, som jeg selv bar forefundet hos
de Skribenter, jeg bar tglennemgaaet, hvilke jo foerre de ere, jo
mere kan de bene til Bevis, hvor mange Efterretninger, om denne
Materie, der endnu inaae findes hos de mange Skribenter, sorn
her et ere anfort?. En Prove derpaa kanvi see idet Skrift, som Prof..
Frobefuts, An. 173.9. har ladet udgå ae under Titel af: Nova 8c
Antiqva Luminis atqve Auroræ borealis Spetiacula> hvor en lckser
kan finde Eremp er nok, som visent Nordlyset 1 veoeldre Tider
end og lange for Christi Fodsti, har varet at see; ten Mangel findes
dog derved, at hvad de cel o - e Tider angaaer,saa ere de fleste Erempler
tagne af Cow, Lycofttbene (§) og andre, font ofte et vist Mand forjsig,
eller anfore hos hvem og. hvor dr har fundets hvad de berette.
S*
Skulde ellers nogen u-ngtct hvad hidindtil er fremfort, end«
nu iynes, som der el vel kan vare andet, end jo Nordlyset, ffiont
det l fortge Tider kan vare stet, dog maa have havt sin Flod og
Ebbe, saa det i viste Periodis, som Mairan i Særdeleshed paaftaaer, har vcrret at see, i andre igien ikte, ogi v st: Aaringer strakt
fig over hele Europa , men i andre kun opholdt sist t de nordligste
Lande; Saa vel an, lad os sttte at saa bar varet, men dog
ikke vcere alr for hastige i attillegge Ddordlystt d't, som med lige«
saa god og badrc Fole kan tilstrtves viO andre Owstcrndigheder (h)/
Dd )
i vor
(g) Lib de prodigiis^

K) Til dette ogmereafdet foregrraendeat otzlyse og b storke^ tnn ka her K'ticne mig iff
Mairans egne Ord i bemeldte hans D actat. See Physi che Abhandlungen Tom. 8. Y2g 2>8«
hvor han taler oM'Aarsagcrne, hvorfor hans Dyrkreds-Lys saa silde er obferveret:
Man maa mcerke, siger han, at mange Mmsicendrgheder, fom har v cevet fFylb deri,
at man saa silde har teert at kiende det, og sira ofte taget det forandre Luft Syne,
kan endnu ofte hindre os frcr at iagttage det Saa om at det c i fees h-it nok over
Horizonten, uden en Vis Tid efter Solens Undergang mod Enden af Vinteren^
og om Vaaren eUer om ^Iretr, og ved Vinterens Begyndelse. En alt for sierk
Dagskier eAor et for klart Maanejkin kan og vcm e Kinder deri at deter sees:
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i vor atmofphæra» som har forvoldet, at ffiont det altid kunde,
for sig selv betragtet, overalt sees, faa har det dog ei alle Tider
virkelig vcrret at see, oz det fordi Luftens og Vejrets Beskaffen,
hed, enten paa det Sted, hvorfra Nordlyset kommer, eller hvor
det ffulde sees, eller i de Lande, som ere imellem begge, har vcrretsaavan, at det i visse Tider, enten lceagere, eller Sortere, har
vcrret usynligt, men er siden, ved indfaldende nye Forandring,
atter kommer ligesom til nye Krcrfter iglen.
Ltgesaa l.dt derfor,
som man kan sige, at fordi Maanen eller Stiernerne, formedelst ind
faldende Beirligt, i visse Uger eller Maaneder ei ere at fee paa Him
melen, derfor cre de reent borte; Saa lidet synes mig, kan man
og strax glore den Slutning, at fordi Nordlyset, som er et ustadigt
og flygtigt Luft-Skin, i oiflc Periodis'(i) har vcrret af Syne, altsaa har det og vcrret ganffe forsvundet, eller ulige mindre og sva
gere, end det paa andre Tider havde vsrett
§. 6.

Hvorvidt man for Resten i denne Sag kan beraabe sig paa
de Gamles Stiltienhed, eller derafnoget sikkert Bevis tage; derpaa har vi intet storre Kiendetegn, end det, som tages afvore gamle
Norske og Islandske Skribenter, hvilke, faa mange de end ere, ikke
har eet eneste Ord øm Nordlyset.
Vi har mangfoldige hiftoriffe
Beretninger om Norge, om Island, om Grönland, og omliggen
de nordiffe Oer og Lande ; ja det som mere er, vi har Gronlandffe
Annaler» og Beskrivelser over Grönland i Scerdelcshed, til dels
forfattede af indfodte Gronlandere, som iver geres og andres, men
i alle diste ikke een Toddel om Nordlyset. Hvo kunde nu ikke med
Billighed herafgiore den Slutning, at i hele otte hundrede Aar
(thi
(i) Man fter da, at jeg just ikke negker, nt jo Nordlyset kan have sine, ogsaa paa visse Ste
der og Tider temmelig lange Periodos ; men jeg paastaaer alleve, ae saadant er ikke nogen
naturlig Beskaffenhed hos Nordlyset stiv, men de oer kun paa visse Omstcrndigheder nden
for det, som forvolde, at Nordlyset i en temmelig Tid, enten ikke ret sees, eller ret iagt
tages, ogaten eller anden, endog af Afh-ononus selv, har, naar det blev vsirdvanlig kirndeligt, anseet dermedForundriug-
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(thi faa lange er det omkrenftsiden de Norffe og Islanderne begyndt
at skrive) er Nordlyset i bemeldte Land ikke een eneste Gang fte ti
Vel mueligt, at dette ogfaa var ffeet, hvis vi Lkke tilal Lykke hav
de et gammelt Norff Skrift Speculum Regale kaldet/ hvoraf kan
vises, atendffiont vore gamle Norffe og Islandffe Skrtbentere
intet har ftgt os om Nordlyset/ faa har det dog varet dem gandffe
vel stkrendt, og er for nogle Hundrede Aar siden sect her i Norden.
Skriftet er ellers, tor jeg sige, et af de rareste t sit Slag, da det
er ffrevet langst nord i Norge, paa en Tid, da Vankundighed end
da regierede overalt, og omsaadane Materier, som faa eller in
gen dm Lid bekymrede sig om. Hvo Forfatteren har vcrret, vides
nu ikke. Nogle ville mene, at den Norffe Kongs Sverre s der var
en ikke mindre Lard og curieux Herre, end tapper og hurtig Helft
entenlselv harforftttetdet 00/ eller lavet det ved en anden forfat^
te. Skal det kunne henfsres til de Tider, faa bliver vel den sidste
Mening den rigtigste. San ineget kan man af Skriftet slutte sig
til, at Skribenten i det mindste har levet i eller for det 14. Sæculum ,at han bar vceret en Hofmand, og besiddet en rar Skionsomhed
og Indsigt i phyfifFc, politiske/ oeconomifh og militaire-Sager,
og at en eller anden Fabel, som undertiden lober ind, mere mane
tllffrives Len Tids Skrive-Mode, end Forfatteren selv, som paa
andre Steder iglen noksomviser, at han har besiddet bande Forstand,
Eftertanke oz Forfarenhed, og derfor ingenlunde fortiener saa haard
en Dom, som Amgrim Jonæ hargivet over ham i hans Commenta
rio de Islandia, Part I. §. 7. At han har boet langst Nord paa det
gamle Helgeland eller i Nordlandene, og attsaa paa et Sted, hvor
han havde god Leilighed at have Nordlyset idelig i Ame, det kan
noksom ffwnnes af hans egne Ord, naar han fta taler: Thi du
veed
M

Joh. Mullen prxfat. ad Biblioth, Septe» tr. Éfuditl de Centrum borealium mentis
in literas pag. 26. Samme beretter Otj t hans Hypoinnemat, ad Lib. Bartholini de Script
tis Danørum p; 411. at Sfeph. Job: Stephane hargivrten Dansk Overslrttelse t'eraf/
fom siden blev uf Magno Gabriele de la Gapdie soroeret ril det UpGIfEc Academies Bibilothce ; hvorom og Tentzel i hans Müüüth. flnrmednng. menf, Aug, 1691,

& See Bartholini Anticput, Dan, gag. 3,6®;.
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Veed Det, at paa disse Steder paa Halogaland, paa den
Lid, naar oéhua decima Kai. Junii gaar rud / da -begynder
Solen at stinneligesaa lyst om Amterne, simr om Dagen;
og gaaer aldrig onder hverken Nat eller Dag, men ssinner
stedst lige kiart «ned nundre dens Skin ved Skyer forhiu.dres, alt indtil Octau. Kai. Augufti.,, Oa lidt tllstrn paa et
andet Kted, skriver han saaledes: "j)aa nrange Steder steer det,
at Solen ikke ses en lang Lid om Vinteren, men allerhelst
paa Halogaland, somvr er blot og alene har afForesp^rsel,
men Heller stet med ørnene og selv r-ut: Lhi det veed vi rrl
Visse / at fra den Tld, da quarta Idus Novembris gaaer ind/ til
qvarta Idus Januarii, bliver aldrig jaa lys Dag i Vogum, eller
ved Andernes paa Helgeland / at jo Stienerne sees paa Him
melen, laa vel om Middag som Natten "
Af dille anfo te
Ord kan nu mes ba st ' Fore awres den Slutning, at Skribenten enten
paa nys bemeldte Steder i Nordlandene maae have boet, eller der
t lang Tid fig oph ldet, folgeltg levet paa et Sted, som ligger paa
den Holde, hvor man nodvendtg maatte blive Nordlyset vaer, naar
det saaes i Grönland/ eller hvis det fra Zsen der under Landet havde
Oprindelse. Men, nmatte manda sporge, hvorfor anforer Forfatteren dette phænomenonfil Grönland i Soerdeleshed, naar han
siger: "Men hvadden Sag angaaer, som du ofte har spurt
mig om, nemlig hvad det maa verre, som Gr-nlcrnderne kal
de Nordrljos, saa er jeg ikke bleven ret klog derpaa, sti-nt jeg
idelig har forejpurt mig derom med de LAcrnd, som lcrnge
have vcrret paa Grønland, og stues de derom ei ret ar ret
te underviste rc." Hvortil svares : i) at Skribenten her ikke
taler om Tingen i sig selv, men om Dens Aarsag; bvlket let kan
sees, naar anforte Ord lidt notere ovecveies: ThiAarsagen maa
det voere, hvorom han siger, at hau var selv ei bleven ret klog
derpaa; et Tingen selv, hvilken han i det cfterfolgende, som siden
stal vises / tydelig bestriver. Aarsagen maa det og vcrre, om hvil
ken han havde forespurt sig hos dem, der havde varet 1 Grönland,
saasom
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saasom man mærkede, at Nordlyset altid lod sig see fra den
Kant (tn), og hvorom de ci syntes at verre ret underviste; et
Tingen selv/ som uodvendig maatte vtrre te Folk rrrere end nok
som bekiendt. For det 2der maa i Agt tages/ at det ei har varet
Forfatterens Hensigt at bestcive os hvad rart og mærkværdigt udi
nhyfijTe Sager, der kunde vare at see udi hans eget Fæderneland f men at fortælle sine Landsmænd, hvad mani den Materie
fra stemmede Steder vidste at fortcelle, særdeles stade Lande/ Irland, Island og Grönland/ at han derfor, blank andre Mærkvær
digheder, naar han er kommen til sidst anferte Land, ogsaa taler
om Nordlyset, uagtet at det og saaes i hans eget Fæderneland, det
er ligesaa lidet at undre over, som at han ved Grönland antegner
dette, som noget rart og en særdeles Bestaffenhed, at om Vin tederen, da er der næste»; bestandig Nat t men faa snart Solen
kommer paa det bøicfte, da er næsten alt som en Dag rc. (En
Olnstændighed, der varltgesaa almindelig og paa sine Steder i hans
Fæderneland langt merektendelig end t Grönland); eller at han/ t
Anledning af det Gronlandste Hav, bestrider os adstillige Slags
Hvale, Fugle, Fiste &c. som dog paa andre Steder heri Norden
ere ligesaa giengse, som under Grönland.

§-7Men at vi nu stal komme til den Bestridelse/ somvemældte
Skribent giver os over Nordlyset, og vi tilforn har omtalt; faa
vti det et være af Vetcn, at vi her indfsre same Ord for Ord, stisnt
man tilforn deraf har en Danst Overfettelse i den forste Deel af
luft. Raad og Prof. Rami Traktat om Nordlyset (n), som dog i
Ee
en
cm) Hertil kan derfor meget vcl passe sig hvad Torfæus siger i hans Grönhndia p. ioi. ed. An,
1706. Notat & Autor (Speculi Regalis) jneteoron illud, quod Nordrlios appellatur,
tanquam Grönlands peculiar®» quod tamen Islandix extremisque Norvegiæ eum illa
commune eft. Imo & hic in noftra konnte lat. gr. 59. fæpius confpicuum; fed quod
magis iftas regiones coeli inflammare videatur, quali ab illa origine alio diffufum, dua
illam depingeret, illud quoque defcripfit.
(n) I den forste Deel af det KiöbenhavnsseSelssabs Skrifter.
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m cmden Post lidt viger fra detgamle Eremplar, som jeg har iglennnnlsbct:
Men dette, siger da Forfatteren, efterat han med
foran'orte Ord har tilktcntcgtvct sin Uvidenhed om Grunden og
Aarfagen til de tcphænomenoner Nordlysets Natur og Skik
kelse , at-det er desto lysere, jo m-rkcre Natten er, og synes
stedst om Ncttterne, men aldrig ornDagen, og oftest i NyeMaane, melt sielden i Maanestim Men det er faaledes til
Syne, som nran seer en stor Lue langt fra at brcende af en
stor Ild, hvilken styder op i Veiretligelomhvaste Odder at
fee til , ulige af H-lde, og m get flygtige og urolige, saa at
nu lkaaer een, nu iglen en anden høiere end de andre, og for«
andresdette Lys rdelrg for dem, iombetragkedet, ligestrneu
stygrig )g usta)ig Lue. Men i:nedens dlsse^Straaler erepaa
det h^reste, og.lyseste, da staaer strå meget Lys deraf at de, som
ere ude, kmrde vel fare fort p aa deres Vei, og ligeledes gaae
pan Jagt, om de det behøve. Ligedan om nran sidder hienre
i sir Huus, du er det fan klart og Lyst over dem inde, at em
hver af dem , somere mde, kan kiende den anden. Men dette
Lys er saa. foranderligt, at der synes undertiden at vcere
markere, ligesom de psie open sort 2\øg der imellem eller tyk
Taage, og er det da ret ligesom Lystt blev qvalr i den RBg,
fandet seer ud fomdet var sterdigt ar slukkes; mennaar den
Danrp begynder at tynnes, da begynder Lyste paa ny ar skin
tte klart.
Det steer ognndertrden, at mair synes, ligesom
det Wd store Gnister fra sig,' lom af et Jern , der sinroes,
naar det er nylig taget af Ildstedet (o). Men naar Natten
lider, og Dagen narmer sig- da begynderdette Lys at sagtes,
og erdet ligesom der parteengangaltstsiumen forsvinder, naar
Dagen begynder ar lyst:

§.8.
(e) Her fee vi Aarfagen, hvorfor de Gamle hrr givet Nordlyset Navn as Ild » Kugler, IldFunkler, Ild-Skud, flyvende Fakler, flyvende II- og Kugle, Stierner og saa videre.

See herom den 71. §.
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S. 8.
Esterat Forfatteren 'har glvet os denne Drstrivelse over
Nordlyset/ som vel baade er den celdfte og rigtigste, som i fo rige
TiLerer giortdorover ; faa tager han sig for at gisr-e et Forseg, om
man vel og kunde udfinde nogen rimelig Grund og Aarsag dertil.
Til Len Ende fremsetter Han selo, i Manges aftilstorladeltgere og
tilstrækkeligere Grunde, som man forgieves havde ssgtatfaae hos
dem, der Havde vceret i Grönland , folgende GLetninger derom:
Men de, siger han strax efter sidstanforte Ord, fomhaVeMnkt
eller ralt noget om Madane Sager, meue,atafde Ting,!sonr
man derom haver giettet sig til, imaaeen blant disse tre kunne
antages: Nogle sige, at der er Ild rundt omkring de store
Hav og alledeVande, jom erealleryderst og gaae omkring
Jordens Klode. Wen fordi Grønland (p) ligger paa den
yderste Aide afVerden, modeord, da sige de, detmaae
saa vcere, ar bemeldte Lys har sir Skin af den Ild, som om
ringer de yderste Hav. Dette har og nogle anført, at i den
Tld, naarSolens Gang steer under Jordens Belte om Nat
ten/ maae noget Skimt/ etter en Glands, afhændes øttaa=
ler kastes op paa Himmelen : Thi degwe for, at Grønland
ligger saa yderlrg Paa denne Side af Verden, at Jordens
Klode / ved det den høres / nmaeformindste det, font staaer
t Veten for Solens Skin. Men der ere endirogle, fom mene
dette, hvilket og rkke synes at vcrre urimeligst, at Ifene og
Frostet rrcrkker faa megen Kraft hl sig, ar af den udstraa
ler dette Skin."

Ee 2

§. 9.

(p) Mn merter -herafAarsagen, hvorfor vor Autor henfsrer dette Luft Syn tilGr^nland,
nemlig fordi man blev vaer, at det idelig saaes at komme fra den Kant, og man tankte,
at Landet havde den Limation, og laae paadenKant af Verde«, .at Nordlyset knude der
lade sig best tilsyne, og derfra kaste sit Skin til andre Lande.
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Af anfsrte Ord fte vi nu, hvorledes Folk i de Tider heri
Morden har domt om Zdordlyset/ og at Forfatteren er mest for sidst
«nforte hypothefis, faa man maa stutte, at hans Mening om
Aarfagen til Nordlyset har varet denne, at Let tearmphofphorift
Ild, fom havde sin Oprindelft deraf, at Isen trcekkede til sig fra
Solen, samt andre varme eller lysende corpora, det Skin, som
den atter om Natten kastede fra sig paa Himmelen; Paa hvilken
Maade man veed, at endeel Philofophi forklare Aarfagen, hvorfor
phorphorijle corpora og visse Mdelstene ffinne i Mor kett Men ef
tersom tilforn var omtalt, at man imellemstunder blev udi Nord
aset en Slags Rog vaer, faa gisr Skribenten sig den Indvending,
hvorledes Nordlyset kan komme af Isen r da man seer Nog derudt,
fom hellerkommer af Ild end af Kulde: tYlcn hvad det Gpørsmaal Mtgaaer, siger han , som du giorde om den Xøg, der
rmelleinsrunder synes at følge Nordlyset, og hvorom du sag
de, at digsyntes, det Røgen heller kommer af Ild end af
B,nlde; saa holder feg vel med dig derudi, men du maa vrde, at paa Me Meder, hvor Jorden et er frosten under Isstykkerne, der har hrm stedst nogen Varme 1 det underlig
gende Dyb; Ligeledes har og Havet, under Isen, nogen
Ild hos sig L Dybet: Thi dersom' Jorden fattedes ganste
al Varme og Ild , da blev den alstrmmen til en Telle (eller
LMLsrosftn) fra det øverste rrl de nederste Grundvolde; ligeledes maatte og Havett hvis det ei havde nogen Slags Var
me i sig, blive til en Jis, frafder øverste, til Bunden. Men
nu kan det hende, at der kan var store Aabninger i den Irs,
ft>m ligger paaLandet/ som og udr den, somlrgger i Haver,
menhvorsomhelstIorden er bar og ikke frosten, det maa nu
enten stee stråledes, at der rkke ligger trogen Irs over hende,
eller at huner bar under de store aabneRefter ogGprekker i
Ism, ligeledes og om Havet bliver bart mellem de store
Aab-
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Aabniuger udi 3fen, saa givet: faa vel Jorden ssm Hgvct
Damper fra sig af deres rmderliggeirde Dyb; og kgn der
derfor vcere, at diste Dunster samles simrmm, og fyrres It*
gesom RSg etter Taage, hvilken trcekker sigoverNordlrset,
naar man stues ligesom det vilde qvnles af Rpg eller en
m-rk Taage,
IO.

Med disse Ord er det nu at Forfatteren besvarer den InLvmding, som af bemeldte Neg imod hans Mening kunde giores; hvilke/
tillige med for'opregnede sig her noget vidtloftigen har vildet anfore,
dels til en Prove paa hans Maadet at toenke, dels for at vise, hvor
fornuftig vore Forfcedre her langst oppe i Nord, som de fleste har
anfeet for et Barbarfe, end ogsåa midt i de barbariste Tider / har
vidst atstionneten Materie, hvorom man paa andre Steder, og
det end og i de meer oplyste Seculis^gtorde fig lutter urimelige Indbild
ninger og latterlige phantafier. Aarsagen kan da vel ey vare anden,
end at Nordlyset ogfaa paa de Lider var her i Norden saa giengs og
almindeligt,at man ligesaa lidt kunde giere noget Mirakel deraf, fom
af at fte Solen eller Maanen paa Himmelen, og knaatte derfor en
ten ansie det/ stm en hver Dags Hendelft, med koldsindige, eller,
somen Ling, der havde sin Grnnv i Naturen, med pbiloLpkiiste
Him. Paa andre Steder derimod, hvor man, da saa vel som nu,
kun imellemstunder, enetter anden Gang om Aaret, blev dette pllXnomenon vaer, gtorde man sig langt andre Tanker derover: Thi
endstiom Nordlyset i sig selv endog udi de sydligste kande af Euro
pa, i de aldre Tider et var saa rart at fee , at man just Lerfor stukLegiere noget Vidunder deraf, som siden videre stal vises, og hvorpaa vi her alene til en Prove ville mifore, hvad Gregorius Turonenft,
en bekiendt og trovardtg Franst Skribent, som levede i det 6te og
7de SecuL, derom, fom noget fadvanligt, og aldeles ikke rart at
fee, har antegnet, naar han siger (g) : Tunc (Guntramm, cbiifo
lertid Cblotarii Regum temporibus) adparueruntSigna$ i. e.radii
Ee z
aparre
(q) Hiftar. Franco?, Lib, g, p. 397. ag. du Cbfsui Script, .Frati«, Tc-M J,
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å parte Aquilonis, ficut fæpius adparerc folent. Fulgor per coe
lum occurriffe vifus eft, flor esq ve in arboribus oftenfi; ei at tale
om, bvad han pan andre Steder endnu tydeligere derom melder/
som siden stal anfores; San vardetdog, sardelen i de midlere Tider
da Vankundighed og Overtroe allevegne havde -taget Overhaanh,
blevet til höieste Mode, at ansee saadane Luft-Skin, og meget an
det, endnu afmmdre Belydenhed, for overnaturlige Hendelfer,
som Tegn paa Guds Vrede, som lutter Aander, Ler svoevede om
kring i Luften, eg for ligesaa mange Forvarfler forben eller anden
overhengende ulykke. Hvilket, at man stal gaae mangfoldige andre
Erempler forbi, noksom kan sees afenvisSkribents Ord hos piflovium (r), hvor det saa heder : Sole ad occafum vergente, &
nubecula in aere nulla apparente, Ignei quafi globuli diverfis aeris
in locis emicuerunt, rurfusque aliis in firmamenti partibus fe (Con
diderunt. Hoc quidem non ignem, fed Angelicas fuifie opinan
tur poteftates, commotionem gentium, quaefecuta eft præfigurantium. Heraf kornmer det da, | at de oeldre, sårdeles de midlere
Tiders Skribenter, saa ofte har antegnet faadane phaenomena,
at man seer deres Skrifter opfyldte og udftafferede med saa mange
Cometer, Drager, tkdkastcnde Spyde og Krigsherre i Luften,
hvorved, forst anforte alene undertiden undtagne, de intet andet
har betegnet, end vort Nordlys (s).
I de senere og mer oplyste
Tider, da Skribenternes Ta! ei meer var indstoengt inden en KlosterMuur i eller stinkt under en Munke • Kappe, som i deceldre Secu
lis , og den forlge Overtroe understottet af Vankundighed og Muntenes Bedragerier , alt mere og mere tog af; begyndte de fleste, seer
de, som vilde vcrre khiiofophi og klogere end den gemene Hob, at
sanfte
(r) Scripter, Rer. Germanic. Tom. III. p. 66z. ad ann. 1096.

(s) Jeg negker vel ikke, at der so kan sees andre Slags Luft-Syne, end Nordlyset,a>gsaa«
Vane, som i visse Ting har Lighed dermed, saasom Drager, Stierne-Skud, Ild«
Straalcr og andet mere, hvilke man kan sige , de Gamle, paa disse og andre Steder kan
ligesaa vel have meent, som Nordlyset. Men naar man nsiere eftcrseer Stedet, hvor
saadane Luft-Syne har ladet sig see, Tiden i hvilken de har vedvaret, den Strekning
af Himmelen, som de har indtaget, og andre QmsiKndigheder, saa kanalt saadantikke
vel passe sig paa noget andet, end Nordlyset.
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anser disse forige Busemaend med Foragt, for blotte phantafier,
eller t det mindste for ustadige og flygtige Luft-Skin, som intet
havde paa sig, uden at opvoekke Frygt og Forundring hos de ufor
standige; saa det hedte blank dem, tom Fortun. Faber derom taler,
brugende disse Ord (t) :
Qyod pertinet* ad acies illas in nubibus
congredientes non fine armorum firepitu, tubarum clangore,
tormentorum explofione, vel natura? vires fuperant, vel meræ
fabulæ funtvel’ potius hominum fomniantium ludibria vel lu
dentium compotantium fomnia. Hvorover det ikke var ak undre,
om man i nceft afvigte Seculisfandt kun lidet derom antegntt. Ikke
desto mindre har man dogadssittige, fom og i de Tider til dels tale
derom i den gamle Tone, dels fortcette, hvad de derom, som et
rart og merkverdigt phenomenon, havde observeret; ssiont dette
ikke er sseet saa ofte og saa ordentlig, som i vore Tider og for et halvt
hundrede Aar siden , da Scenen gansse blev forandret , da man be
gyndte at ansee dette phrenomenon hverken med overtroisse etter foragtelige t men philofophiffe Hine, da man i dette og foregaaende
Seculo allevegne oprettede lcrrde Selssaber, saasomi London, i
Paris, i Berlin, ja i vor Norden selv, jeg mener i Petersborg og i
Upfala, for atdrivcpaa det phyfijfe og rnathernatisse Studium med
storre Flid og Fremgang, end tilforn, og man til den Ende be
gyndte at legge Mcerke til mange Ting, scerdeles t Natur-Videnssaben, som inan tilforn lidet eller intet havde tcrnkt paa, at opdage
meget, som hidindtil havde stggek t Skiul, at undersoge AarsagerM til adstittige naturlige Hendelser, og til den Ende at ses sig om de
dertil tieulige Midler. Og hvad under da , at Turen omsider og
kom til Nordlyset , og ak det ved indfaldende Leilighed i vore Tider
er kommet i storre Udraab end tilforn l

n.

Men nu erdet Tid at vi efter denne Forberedelse begive os til
det, som egentlig er vortKierrrerke og Forset. Gane vi da tilbage
til
(t) Tom. III. Pbyf. p. 447;.
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til de atterceldste Tider , oz de Skribenter, som have levet for, eller
sirax og nogen Lid efter Christi Fodsti, saa kunde Let ikke vcrrc at
undre over, omdestelden etter aldrig meldte noget om dette phænomeno, eftersom de alle med hinanden har opholdt sig i Italien, GrceLerland og andre end mere sydlige Lande, hvor Nordlyset ogfaa t
vore Tider kun ilelben sees. Imidlertid finder man i deres Skrif
ter mangfoldige Spor derefter, som klarlig kan sees af foranfortt
Fvobefii Tractat, men fornemmelig af hvad kros.Ramus, i den an
den Part af hans Histortste og Phyfifh Bestridelse over Nordly
set (u), derom har antegnet.
At jeg derfor her intet ffa! melde
KM de Steder hos Arijiotekm, Plinium, men fornemmelig hos Senesam og andre Groeffe og Romerffe Skribenter, som allerede ere
blevne bekiendte, og passe sig derhos saa vel paa Nordlyset og dets
phænomenis, saa vidt de paasaa langt fralk'ggende Steder kunde i
Agt tages, etter paa De Tider bestrives, da man ikke lagde sig ef
ter saa usiagtige og rigtige obfervationer, soru nu omstunder, at
jeg ikke seer hvad man etters kan giore dem til; Saa finder'man
ogsaa Spor deraf hos w«-.
,(x), fom levede i J. Cæfaris
cg Augufti Tider, naar han striver / at samme Aar, lom de Lacedæmonier bleve overvundne i det bekiendte Slag hosl^euLira, det
er omtrent A. M. 3600, og altsaa nogle hundrede Aar for Christi
Fodfel, saae man paa Himmelen lysende Bielker, som gave
saadant Skin fra fig, ak de ligesoin Maanen foraarfagede
Skygger af de m-rke Legemer, leggende dette dertil, at de Lhaldeeer og Babylonier kunde forud sige, naar saadaneBLelker
vilde lade sig tilsyne (y), hvoraf man kan flutte, at disse xkLnomena
<h) 3 de« tredic Deel af dek Kiobenh. Gelstabs Skrifter, p. 148- %•"
(x) Biblioth, Lib. 14. p, Z6Z. edit. Rhodo in,
(y) At ingen af disse Ord stal (aae Anledning at tvile om Sagens Rigtighed/ eller ak herved ka«
korstages Nordlyset/ ba det kunde synes urimeligt/ at disse gode Mronomi har kundet sorud
fige, naar saa ustadigtog stygtigt phxnomeuon., som Nsrdiystt/ vilde lade fig see; Saa
maa i Agt tages / at de Gamle oste har sammenblandet Nordlyset med Cometem^
og anseetdet for et Slags ©tiernet, der bestode af tyk samlede Dampe/ der isenge kunde
brcende, sorend de fort«rredes ; hvilket noksom og i ScerdeUshed kan sees af Seneca
Qyxftien. Natural. Lib. 7. i Gök Ngak hg« siger, at Cometerue som oftest og edelig
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mena ogsaa t de allerckldfte Tider, og Want de Meroeldste Philofophos og Aftronomos, vt har, have vceret vel bekrmdte og ei saa
ujKdvaallge, som mange mene. Samure Skribent forteetter og«
faa (z), at dg Timoleon stiMde, A. M. 3 627. til Syracufen
og Italien, sage hatt hele Aattett lgiettttem et Gkltt for sig
pag Himmelen. At sig intet sial tale om det Phænomeno, som
han fortæller , at man om Natten Tider pleiede at see paa Toppen
af det Bicrg laa uMfAfien (a), og af Pompon. Mela (b) ogsaa anfores;
hvilket vi her tillige med meget andet afde oeldste Tider ville gaae
forbi, og alene til en Prove, at Nordlyjet da omstunder, som
sagt er, ei har vcrret noget rart og uscedvanligt, men ofte afde Ti
ders Historie-Skrivere an regnet, endnu hertil legge folgende Ord
af Seneca (c) : Dubium autem, inter hos. Cometas, ponantur trabes
x
&
lobe sig see möb vkordeir p- 446. cd. Er. Roterod., som gg af hvad Prof. Ramus pat
anforte Sted herom har antegntt, og vi siden ved givne Leilighed dets angaande videre
!ffal anfore- Samme Mening har ogsaa nogle afde Gamle, hvoriblant Epigenes, som
'selv havde studeret hos disse den Tid, saa navnkundige Fhilofephos, tillagt Chaldrrerne,
foregivende, at disse ingen anden Kundskab havde om Cometerne, end aide optendtes,
veddet Luften, ligesom i en Virvel Vind, blev sat i en herftig Bevergelse ogsmdrei'
.et, Seneca loc. cit. p. 414. hvilken Beskrivelse vel nok kan passe sig paa Nordlysets flyg
tige Omfart i Luften. Men nu marker man, at de Gamle ey har vcerrt ukyndige i at
udregne Cometernes Lob, og forud sige, naarde vilde lade sig see, hvilket en anden Grceff
Philofophus^ Apoilomus Myndig som ogsaa havdestuderet Udi Chaldæa, i.Særdeleshed
-tillegger de Chaidaisse Aftronomis, narr han siger, at de Cbaldoeer regnede Cometerne
blant planeternes Tal, og »t man vidste deres Mb. Seneca loc. cit. p. 444. Med
han nem stemmer og Diod. Siculus ovrreens, som Biblioth. Lib. i. p. 73. beretter: at de
Atirenomi har kundet forud sige Cometernes Mpgang, og at de Thaldceer ligeledes har obferveret Cometernes Lbb. loc. cit. p. ilS. Ja at man ogsaa den Tid
bar vidst af deres Vidilsftige ElHptisse Gang at sige, det kan man see af disse Ord hvs
Seneo. loe. cit. p, 447. Caterum non eft illi, Comete, palam curfus, altiora mundi
fecat, & tunc demum apparet, .cumin imum ctirfue fui venit; sag at de Tanker, Man i

vore Dder gipr sig oui Cometernes Lob og Beffaffenhed vel ikke ere saa nye, som de fleste
mene, verkaste de Gamle under Benken, og derfor af Uvidenhed anser meget for nyt, som
dog er gammelt nok. Altsaakanvi nu af foransorte gisre den Slutning, at hvad som
egentlig tilkom de rette Conieter, nemlig at Thaldoeer kunde forud sige, naar de vilde
lade sig tllftne, er af Mldfarcelse ogsaa tillagt Nordlyset, som enten af dem, eller andre
ogsaavlev regnet blant Cometerne.
(r) Biblioth. Lib. 14. p. 46Q.
£a) Lib. 17. pag. 491.
(b) De Orbis Situ Lib. 1. de Æolide.’
(c) Loc. cit. Lib. I. pag. 393.
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qua? raro* ftmtr vifæ; Multa emm conglobatione ignium
indigent ,, cum ingens illorum orbis aliquantum matutini ampli
tudinem Solis exuperat. Inter hæcponas licet, & quod frequenter
in biforiis legimus, coelum' ardere yijiim. Cujusnonnunquam tam
fublimis ardor e ft, ut inter ipfa fydera videatur , nonunquam tam
humilis, ut speciem longinqui incendii præbeat. Af hvilke Ord
man lmrkerat Seneca bar vidst at stille mellem- teende Slags
Nordlyse.
Det forfte, four var tillige det rareste at see, kalder
han trabes og pithias, og bliver det samme, som viser stg i en Bue
eller stor Nunddeel mod Norden, hvoraf mangfoldige Straaler,
ligesom BEer, opstige, og komme, ogstia i vore Dder, soerdeles
Ide sydlige Lande/ sieldn til Syne.
Mt andet/ hvorom der
ofte blev meldet i Historierne^ var det, som udfpredde sig ner sten
overden hele Himmel^og kommer overeens med det Nordlys, som stmsatstge sanh-ittVeLretM detrekkertil Genick, eller noget der
over. Dm tredie stod lavt ved Jorden/ og viste stg kun lidet over
Horizonten,, ligesom man kunde se e en Ild langt borte: Hvorom,
faa velsom adskillige andre Slags Gestalter af Nordlyset / ogfaa
der levede t Neronis LiVer, talerimd drsst Okd(d)r
„Superique minaces
„Prodigiis; terras implerunt, æthera,. pontum?,
„Ignota* obfcuræ viderunt Sidera noétes,
„Ardentemquepolum flammiscoeloque volantes•
„Obliquas perinane/zcw,, crinemque timendi
„Sideris, 8c terris mutantem regna cometem y.
„Fulgura fallaci micuerunt crebra
„Et varias ignis denfo dedit aere formas.
„Nunc jaculum longo , nunc fparfo lumine lampas„E micuit r Tacitum fine nubibus ullis
„Fulmen, Sc ArAois rapiens e partibus ignem ,.
„Percuflit Latiale caput &c,
Ved
(i) Pharlal. Lib. r. V. 524. feqq;
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Ved hvilke Ord man tillige merter, at Poeten taler om risse Vid
under, som Tegn paa Gudernes Vrede, i Anledning af y. c<am
Dod; hvortil ogsaa FlrgUius sigter iblant ander med diffeOrd (e)
Non alias coelo ceciderunt plura ferens
Fulgura : nec Siri toties ariere cometis.

Saa man deraf kan fee, at disie phænomena ogsaa it de Tider ere
blevne anseete for mere end blot naturlige Hendelftr, og derfor,
ved indfaldende merkvoertige Forandringer, i Særdeleshed og
fremfor ellers, i Agt tagne og opregnede. Og er det i Anledning
bereif, At Dio Caffius ihansHiftor. Rom. Lib. 75. Hiftor. Severi
taler om det Lüft - Skin, fom A. u. C. 949. og A. Ch. 196, er
feet i Rom, med den merkvcerdige Omftandighed, at der famme
Tid, i klar Luft, faldt en Dugg, der havde en Solv-Farve, og
forsoldede Kaaber -Penger og andet, som man dermed anstrog.
Hvorom han saa taler : Nos quidem his rebus eo magis per
turbari coepimus, quod noétu tantus repente ignis in aere, qua
parte fpe&at ad Septentrionem, eft vifos, ut aliitotam urbem con
flagrare, alii coelum ipfum ardere exiftimarent.
Mihi quidem
inter coetera maxime fuit admirationi, quod coelo fereno, plu
via rori fim ilis colorisque argentei, in forum Augufti defluxit,
quam ego etfi non vidi cum caderet, tamen ut cecidit, exploraui,
eaque ira, ut fi eflet argentum , obliui numulos aliquot æreos,
manfitque is color tres dies, quarto vero die, quicquid illitum
fyit, euanuit.
§. 12.

Da de Franste og andre Nationer, som boe norden for Zta«
lien og Gmkerland, nogen Tid efter Christi Fodfel, begyndte felv
at optegne hvad merkvcerdigt sig blant dem kunde tildrage, saa finde
vi ftrax flere, og visiere Tegn hos deres Skribenter , at Nordlyset
Ff 2
har
(e) Georgia. Lib. 1.
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har voeret dem bekiendt. /AtA^Epifcopus Lemicenfis; det er , Bi
skop over den Provints i Spanien, fom kaldes Gallicia, formller
i hans Chronico (f), at Aar 45Z. bleve mange Legn seete paa Him
melen ; hvorpaa han temmelig tydeligen bessriver os et Nordlys,
forn da lod sig ttlsyne, faa vidt man ester de Tiders Maade kan
vente, og af en, der boede saa langt mod Sonden. Hans Ord
ere Viste: In Gallicia terræ motus affidui. Signa in coelo plurima
oftenduntur. Nam pridie nonas Aprilis tertia terra, poft Solis; occalüm, ab Aquilonis plaga coelum rubens fi c ut ignis, aut fangvis,
efficitur,, intermixtis per igneum ruborem lineis clarioribus in fpeeiem haftarum rutilantium deformatis; å die claufo usque in horam
notiis fere tertiam figni durat oftenfio, qvæ mox ingenti exitu per
docetur. Hvad det har verret for en merkelig Hrndelse, fom Autor
her til sidst taler om, ogi mener, at dette Legn har for ud tilkienDegtvet, det kan vi sie saa vel af det efterfolgende, fom og af
jfidoro Hifpaienfi, der i fttiChronico (g) med selv samme Ord har be»
Drevet dette phaenomenon, faint af Chronico Magno Belgico (h),
hvoraf vi har taget Aarstallet, nemlig at det har varet det store
Slag paa de Catalaunifh Marke, hvori be Hunner bleve flagne ; Og
er det samme Aar, hvorom P'rojper Apuitanus (i) kun faa kortelig ta»
ler med diste Ordi: Plurima hoc anno Signa apparuerunt, uden at sige
hvilke diste Signa eller Tegn egentlig har voeret; faa man deraf
kan merke, at Nordlyset i de aldre Tider ofte er fut, men et altid
af de da, levende Skribenter omtalt , eller isaa tydelig beffrevet, at det kan tydelig tiendes rgten.
At Nordlyset ogsaa for
nys anforte Tid i ve , sydlige Lande er sect, tviler seg ikke paa,
og bestyrke i min Mening af bemeldte Profp. Ayvitano, som i hans
Chronico (k), blank de merkverdige Ting, som tildroge sig under
The£f). Ap. Du CBesne Scri ptor, Fraitcie. Tom; i. p. ipo,
(g) Ap» Grotium in Hift; Goth. Loagob. , Wandalor. pag; 757..
(h) Ap; Piflorium Script. Germanic. Tomt III. påg. 16» (i) Eufeb. Chron. pag;
(k) Ap. Da chesne loc. rit- p. 197 Endit« Mere er det, som blev sekt An. 163. i Orsker-'
Idtlöj hvoryM Cbvomgrapb, Saxo Leibnif AeccflQ Hill. p. 2& fflft tftlvV I- An nus Dn.
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Theodofii M. Negering, ogsaa anforer dette: at et forffrekkeligt Tegn lod sig fte paa Himmelen i alle Maader lig v?i
øtøtte. Og bliver dette uden Tvildet samme, som Eujeba chronicon (1) henforer til Aar 391. med disse Ord: Signum in coelo qvafi
coltimna pendens ardensque per dies 30. apparuit;
Aar der»
fra at regne nemlig 397, mcrlder saa vel samme Profp. Aquitanus
(m) fta og Macellinus Comes (n), om et andet Nordlys, meb diste
Ord: An. 397, terræ motus per dies plurimos fuit, coelumque
ard ere vifum eft. Hvortil kan legges det phænomenon, som VM
forste blank nys anfortc Skribenter, under Arcadii og Honorii Ne
gering, faaledesomtaler; Conftantinopoiis eminentem iramDei,
igne fuper nubem terribiliter fulgente, formidans toto ad poeni
tentiam animo converla, fubrerfugit.
At ftg intet skal tale 0lN
det forunderlige Tegn, som han stger at have vrist sig paa
Himmelen (o), under Keiser Maximo •> og et ander, som brevseet
samme Aar, som Kelser Anthemius kom tn Negterinqen, hvorom
Pi Etor Purimenfis taler med diste Ord (p) Signum in coelo ex nube
velut centum apparuit per dies Io. Anthemius Romæ imperium
fumpfit.
Soar mere tydelige, kan endnu hertil foies der jLuftSyn mod Norden, som stades antegnet hos Pißorium (q), at vcrre
ftet, om-rem Aar 434, ligesom en Lue i Nord: Coelum ab aqui
lone efficitur quad igneum 1 0g det, svM Marcellinus Comes (r) be*
Vidner ei eengang, m n ofte, at vcere ftet, syv Aar fsrend Keifer
Anafta Hus ved Dsden afgik, naar-han strå siger: Sæpe coelum a
Septentrionali plaga arder e vifum eft.
Ff 3
§. IZ.
CLXIII. M: Antonii II Lucio Gefari Athenis facrificariti ignis in coelo ab occidente
in Orientem ferei vifus eft.
Hvilke Oli) allnfmst'syMs at
tsigNk as M. Aurei.
Gaffiodori Chron, \)WC fciHUtH t>g slüdlv.(l) pa§.
(m) In continual Chron. Eufebit pag. 19O.
(it)1 Chronie pag 36. annex. Chron, EuJ'eéip,

(o)
(p)
(q)
(r)

loc cit. pag: 198.
Chronie, pag; 3.
Tom II Script. Rer. German, pag. 49y-'
ChiQii, annex Chron, Eufebii pag. 48.
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3 det 6tc eg ?re Seculo har «an M heller havt Mangel paa
Eilltge Luft - Syne, font tre foraacsagede af Nordlyset; Og du
ti (idene i Europa, men end ogsaa / hvilket vel er verdt at legge
Merke til, i 6e AfiatifFe Lande; som kan fees asket, s. J. Baum
garten i Hans Nachrichten von merkwürdigen Büchern Ster Band
pag. 136/ anfsrer as en Chronico Edefleno in Cap. 30. Biblioth.
Oriental. Jof. Sim. Aflemarmi Tom. I. ad ann. 502. & 22. Aug.
med disse Ord: Es erschien gegen der Mitternachts Gelte
am Himmel ein sehr starkes F'ener, welches die ganze Nacht
hindurch ZN brenen gesthrenen- sigebertus Gembiacenßs fortaller
t Hans Chronographia (s), at Aar 541. faoe man man Himme
len brande; Coelum ardere visurn; Hvorved Han, saa velfdm an
dre af dige Skribenter, intet andet har forsmået, end detßSkin
paa Himmelen mod Norden, som nu kaldes Nordlys; hvilket af
andre Steder let kan sees, besynderlig hvor de Ord: å Septen
trione, legges til: Coelum å Septentrione arderevifum. Sam
me bor ogsaa gtelde og i Agt tages, naar han paa foranforte Sted
(t), under Aaar 555. bruger dtsie Ord: Species lancea in coelo
apparuit: eder som Albert. Stadenßrfäiw* Ignis in coelo apparuit
inftar lancea.
W overalt hvor man hos Skribenterne finder de
Ord: Lanceæignitæ, haftæ, ito, faces, ades, column” es

&c., kan man vare forvisses atdemeneNordlnfet.

(u) Loc- cit. pag. 739.
(x) Loc. cit. pag. 741.
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re«.' AK disse Eilte Talemaader bemerke derfor intet andet,
end eet og det samme , og-ville intet andet sige, end hvad Chronb
con Rheginonis (y) vel med andre Ord, men dog t samme Mening
omtaler, naar dct saa heder: An. 580. Coelum ardére vifum eft.
Hvilket jeg paa dette Sted eengang for alle har villet antegne, paa
det famine siden stal ikke vare os til Ophold, eller behove videre
MerindreL

§ 14

Foranfortr Bestrivelstr over Nordlyset ere kun korte, og der
for ey faa tydelige, som vi gierne onstede; hvorover vi nu ville tage en Skribent for os, som med ftorre Vidtloftighed og Tydelig«
hed bestrider 06 dette Phænomenon,- saadant som han felv med sine
Oyne har seer det, og samme ttl visse Tider optegnet. Den jeg her
mener, er foranforte Gregorius Turonenßs,• een af de beste Skriben
ter, vi har paa de Tider , som i hans Hiftoria Francorum (z) deroin paa adstnltgs Steder taler, og forst saaledes: Cum autem apud Pari fios moraremur, Signa in coelo apparuerunt, id eft, viginti radii S parte Aquilonis : qui ab Oriente turgentes, ad Occidenrem properabant. Ex quibus unus prolixior, & aliis fupereminens, ut eft in fublime elatus-, mox defecit, & iic reliqui, qui
fecuti funr. As hvilke Ord man merker (r)At dette Nordlys tn a a
havevåret temmelig stort, og af det Slags, som ikke ere saa almin
delige, da det var saa tydeligt ar fte, end ogsaa for dem i Frankerige, at de kunde st ile og tælle hver Straale.
(2) Ak Nordlyset
den Tid har ladet sig fte paa samme StedafHimmelen, som nu
omstunder, nemlig forst om Aftenen, ttaar det begyndte at tendes,
mod Osten , eller i N. O; hvorfra det videre spredde sig ud til Ve
sten, eller N. V. (z) At det da paa famine Maade, som endnu
skeer , har spillet i Luften, ved at kaste idelig Straaler fra sig, den
ene efter den anden, hvilke alle, efter at være komne til en vis Hoyde
(v) Ap; PißoriumLoc. cit. pig. 185;
(z). Libr. 5. pag, 33g, ap, du Qhcsue script. Franc. Toro. I,

2zr
Le pan Himmelen,
Sted opkomne.

NoMysets Wlhe,
iglen ere forsvundne , og atter andre i deres

§ 15
Kort Tid ^efterat dette phænomenon, Aar 580. omtrent,
havde voeret til Syne i Paris, fortceller bemeldte Skribent et an
ket Syn, ndi Kong Childeberti femte Regierings Aar, fom bli
ver omtrent 58r. at vcrre feet paa Himmelen i Sept. Maaned, hvil
ket han stråledes bedriver: In Turonico vero eo anno mane prius
quam dies inlucefceret, fulgor per coelum eucurriffe vifus eft,
& ad Orientis plagam cecidifle. Sed & fonitus dementis arboris
per totam terram illam auditus eft. Qyod ideo non eft de arbo
re æ (lima nd um, quia in quinquagingta aut amplius miliaria eft
auditum (a). Det er just ikke fan klart at sige, hvad man egent
lig ffal giere af det Lyd eller Susen, fom Skribenten her siger, at
man tsllige med dette Skin at fee, kunde hore paa mere end 50
Mile. Torden-Brag med Lynild kan det ikke have voeret: Thi saadant var ve! vor gode Biffop c! faa ubekiendt eller u-stedvanligt. An
dre Luft-Skln fore ingen faadan Bulder med sig. Har det derfor
voeret et Nordlys, fom den Tid blev feet, under Skikkelse af et
stort Troe (thi stråledes har de Gamle og forestillet sig det (b)) men
t en Hast ved Dagens Komme iglen er forsvundet, hvilket er rimeligft ; faa kan mangtore sig de Tanker derom, at de Gamle (c) har
havt famme Indbildning, som og nogle i vore Tider , at Nordly
set forte et Slags Bulder eller Susen med sig, hvilket man altsaa
bildte sig ind at hore overalt og saa langt, som bette phænomenon
lod sig fee.

§ 16
Vi komme til vor Forfatter igren, som endnu har flere, saa
kaldede Tegn at fortoelle os, hvilke bleve feete2de Aar efter nys anfor(a) Loc. cit. pag. 343.
(b)
Frobejii Nou. & Antiq. Luminis Borealis Specla-cula p. 14. ad. 570,
(c) At det og virkelig saa har været, kan man see §. 15.37.48.69.
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forte, altsaa 583 eller der omtrent; iblant andre et, somhansaaledes bestrider fd): In die autem Sancto Pafchce apud Sueffionas
civitatem coelum ar der e vifum e ft, ita ut duo apparerent incendia.
8c unum erat majus, aliud vero minus; Poft duarum vero ho
rarum fpacium conjuncta funt fimul: faétaqvepbaro magna, eva
nuerunt. Af disse Ord kan vi fluite, at Skribenten her mener
den Skikkelse, hvorunder Nordlyset viser sig/ naar det fra tvende
eller flere Kanter af Himmelen, floder sammen mod Zenith, og
der gtor lige som en Krans eller Cirkel, men derpaa forssinder,
hvilket afde nyere og er obferveret (e). Ellers anforer han foru
den dette, endnu et andet LuftSkin, som og er seet i Krankerige,
samme Aar, eller nestfolgende, brugende desse Ord (f): Hæc in hoc
anno figna iterato adparuerunt &c. Per coelum ignis difcurrere vifus eft. Samme Aar merkede man og i den Stad Anjou et Zordffelv t som paa auforte Sted videre berettes.

§ 17
Atter tvende Aar fra forommeldte at regne, nemlig i Kong
Childeberti niendeRegiertngsAar, eller omtrent 585/ lod Nord
lyset flg iglen see med en sårdeles Klarhed, der foraarsagedesaadant
Skin mod Norden, at det lignede Morgenroden, naar Solen gaaer op; Hvorom vor Forfatter saa taler.(g): His diebus adparue
runt å parte Aquilonis noéte media radii multi, fulgore nimio relu
centes , qui ad fe venientes iterum feparabantur, usq; quo evanu.
erunt, fed & coelum ab ipfa Septentrionali plaga itarefplenduit, ut
putaretur auroram producere. Som vi heraf kan see, ssa har det
te Nordlys uden Tvivl vcerct saa sserkt, at det kunde lrgncsmedde
forneurste , som i de nyere Tider ere seete.

G g
(d) Loc. cit pag.. z6l- Lib. 6.
(e) See Weidleri Comment, de Aurora borcali p, IO. §. IZ»
(0 Loe. cit: pag. z6z. j
(g) Loo. cit. pag. z68.
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Ikke lang Tid derefter fik man paa ny et Nordlys at see
söm ikke var af mindre Anseelse eg Betydenhed end forrige; Hvor
om vor Skribent giver os folgende Underretning (h): Eratcuni
hæc agebantur, menfisdecimus. Tunc adparuerunt in caudici
bus vinearum palmites novi cum uvis deformatis; in arboribus
flores. Farus magna per coelum difeurrens, quæ priusquam lux in
die fieret, late mundum illuminavit. Adparuerunt etiam in coelo
& radii. Aparte feptentrionali columna ignea quad de coelo pen
dens per duarum horarum fpacium, vifaeft, cui fiella magna fuperpolita erat. In Andegavo terra tremuit: et multa alia figna
adparuerunt, quæ ut opinor, ipfius Gundobaldi interitum nunciauerunt. Her maa jeg erindre (i) at Nordlyset ogsaa i de Tider
forsvandt, saa snart Dagens Lys begyndte at brekke frem; som af
nys opregnede kan fees. (2)At dette Nordlys bar forestillet stg un
der adstiUige Skikkelser , og varet at fte til, undertiden som en pharus ellerstor Ild, der soer af eg til paa Himmelen; undertidensom
lyst Stmaker, som stede sig op i Luften; og undertiden som en
Støtte eller Cirkel-Bue mod Norden: Hvorunder vi da har nasten alle de stags Maader indbefattede, paa bvnke samme endnu
for os pleter at vise sig. (3) At denne og andre naturlige, stlont
ei saa rare Hendelftr, ere antegnede i Anledning af Kong Gundo
baldi Dod, som efter Forfatterens Meemng, "derved blev forud
tilktende givet.

§ 19

Men nu komme vi til en Bestridelse over Nordlyset, som over«
gaaer alle, vi hidinril bar haft. Og er samme saa meget mere
merkvardig, fom den larcr os, ar Nordlyset ogsaa paa de Dder
er sect/ ikke allene een Nattes .Tid, men hele rre Natter i Radef.
ter
(h) Lib. 7. loc, cit. pag 379.
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ler hinanden (i); hvilket vel (Tat vare en rar Hendelse, end og i
vore Tider, for dem, som boe langt mod Sonden. Mville hore
Skribentens egne Ovi) derom, fom ere diste (k): Dum autem in
illo loco (in monafterio Epofii, OÄO milliaria å caftro Con
fluentis diftanti:) com morare mur, vidimus per duas nodes Signa,
in coelo, id eft radios a parte Aquilonis tam clare fplendidos,
ut prius fie adparuifle non fuerint vifi: & ab utraque quidem
parre, id eft ab Euro & Zephyro, nubes /anguinea. Tertia vero
node quafi hora fecunda adparuerunt hi radii.
Ecce dum
bos miramur attoniti, furrexerunt å quatuor plagis mundi alii
horum fimiles. Vidimusqve totum coelum ab his operiri.
Et
erat nubes in medio coeli fpiendida, ad quam fe hi radii colligebant
in modum tentorii, quod ab imo ex amplioribus inceptum fafeiis
anguftatis in altum, in unum cuculli caput /ape colligitur. Erantqve in medio radiorum & aliæ nubes, ceu corufcum valde ful
gurantes.. Quod Signum magnum nobis ingeflit metum.
Ope
riebamur enim fuper nos aliqvam plagam de coelo transmitti.
Af disse Ord kan vl nu let siutte (i) At Nordlyset i de Tider har
voeret temmelig gisngs, da Forfatteren her gieren Ligning imel
lem dette Norslys/ fom noget rart og usoedvanligk, og dem, fom
tilforn pleiese at sees. (2) At dette Nordlys har vceret ieet af de
storste og forstrekke ligste, man nogen Tid har stet, da det strakte
sig langt over deres Zenith, som jaae det saa langt mod Sonden,,
stiulte ucesten den ganste Himmel, og syntes paa ende! Steder
ligesom blodrode Skyer. (3) Har vi her en temmelig tydelig Be
stridelse over den Skikkelse af Nordlyset, hvorom tilforn (§. 16.)
er meldet, da mangfoldige lyse Straaler ellerBendler ftode sammen
mob Zenith, eller den Mlddelste Deel af Himmelen, og der foresiille ligefomet Telt eller Munkke Hette, hvisoverste Spidseeren
Gg 2
lys
Ö) At saadant og i Icrnqere Tid er steek,Ean man see af et Sked hos Lycofthenem, an»
ført af Fnheßo, Phænom pag. 15. ann. 676, hvor det heder : Co cl 1 mi maximo fpe&antium terrore decem dies eft viltun ardere. See 0g forrgaaendk (§. 12 ) hvor der ert an
førte 2de Steder om braendende Luft-Syne, som ere seete, det tue io, og oct and.t zo.
Dage esker hinanden.
)Lec. eit, pag. 4oo.,Lib. 8.
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lys Skse. (4) Merker man, at dette Luft-Syn er blevetj anseet
som et Forbud og Forevarsel for en eller anden forventende Plage
af Himmelen.

§. 20,
Endnu har vi et par Steder tilovers, hvorvor Forfatter ta
ker om Nordlyset, nemlig det, fom tilforn (§. io.) afos er an fort,
men giores ikke fornodent her at igientage, og desuden et andet, hvor
han faa lofelig taler derom med diste Ord (i): Rådn å parte Aquilo
nis adparuerunt. Ellers kan her tillige obferveres, at Skribenten
paa dette Sted antegner det famine om den da indfaldende milde
Host, som han engang tilforn, da Nordlyset og lod sig see, har i
Agt taget og anfort (m) nemlig, at da Vin-Hostenvar forbi, be
gyndte nye Grene med Vin-Druer at udspire, Lrcecrne at bcrre
Lov, og nye SEbler at komme for Dagen; som og, at der famme
Aar indfaldt et meget vaadt Veir cg overmande megen Regn, med.
videre.
Endelig kan til foranforte endnu foies en noget yngere Skribentes Vidnesbyrd.
Samme er Fredegarius SMdiicus,
fom levede i Kong kipini Tider, og taler om et Nordlys, der 2deMr
efter hinanden lod fig see under Kong Theudenco og Theudeberto, med diste Ord (n) : Anno 5. regni Theuderici (dette bliver
omtrent 601.) iterum Signa, qua? fuperiori anno (6oo) vifa fue
runt, globi ignei per coelum currentes, & ad inftar multitudinis
baftarum ignearum, ad Occidentem apparuerunt.
Hvor vi tillige
har en ny Forandring ogBeffrivelft paa Nordlyset, da det har viist
sig for Tilffuerne, dels som mangfoldige brendente Spyde, dels
som mange gloende Kugler og runde Ild-Flammer paa Himmelen.
§. 21;

Delte kunde mr, saavldt det 6te og 7de Seculum angaaer,
mre os Exempler nok. Men vi maae dog endnu-anfore et for tillige
(l) £oc. c it. Lib. 9. pag. 413;.
(m) See (§. 180
(n) Ap. Du Chefne Script. Franc. Tom. Il p. 747.
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lige at vise, hvorledes Munkene i gamle Lage har vidst at bettens
sig af dette, for Len gemene Mand, sårdeles i de Tider, faa for*
foerdelige phenomenontil at indbilde de enfoldige hvad dem stiv
lystede, og fette deres afkode Helgene, og faa kaldede Matyver t
Lreckr hos andre. Dette finder man , foruden fiere pan andre Steder, hos sim. Diiiieimeiifem,, en Skribent, fetit levede i de det 12»
Seculo og fortoeller, at da Egbcrtus, de Canruariers Konge, hav'
siet igiennem Fingre dermed, at hans Frender, 2de unge Printfer,
af en ved Navn Thunes bare blevne myrdede, og begravne paa rin
ge og dem uanftendige Steder; blev man om Natten vaer et stort
Skin over det Kongelige Slot, hvoraf Kongen lod fig bevcrge til
atilade dem tage op Lgien, og med stor Stats og Procefllon paa et
andet Sted begrave.
Vi ville herom hore hans egne Ord, som
ere diste (o) :
Etenim intempefta no&is quiete vifa eft diuinitus
eorufca fupra aulam palatii Regis fulfifle luminis columpna,, quæ illuftratione infolita piures turbauit ex Regis familia &c. Cum digreffus (fe. Rex) a domo vidit orbem noui fplendoris incanduijje
albedine} cujus procreatio diffluebat a præfato luminis mirabili
folio -, med videre, som hos Skribenten selv kan eftersees, da jeg
her, for at undgaae Vidtloftighed, allene har villet ansore
det, fom Nordlyset egentlig angaaer. Ellers fortælles dette Phe
nomenon, med bemeldte Omstendigheder, ogsaa af Matth. weftmonafterienfi (p), som levede et Par hundrede Aar ester foranfsrte
Skribent, og henforcö til Aar 654,
§•,22'.
I det ottende Seculo har Nordlyset el heller vceret saa korte
for alles Hine i de sydlige Lande, at jo Skribenterne har fundet et
og andet derom at optegne. Nys anforte Matth: Weflmnnaflirienfig
ftrteller (q), at Aar 743, saae man saa fttrkt et Nordlys, fom
ingen i den Tid tilforn havde seet: Anno gratie 743. vifi funt in
Gg z
aere
(o) Vid Scriptor; io. Hiftorlae Angl, edit, a Twyfdcn pag. 8S* De geilis Regiim Anglorum,
(p) Flor. Hiitoriarum pagt 119,
(q) Lo c. cit.pag. 140.
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aere zf/z/j zgvw, quales nunquam mortales illius æui viderunt, gi
vende dermed trlkrcnde, at Ild-Kaste i Luften, som han kalder
det , vare vel stete, af samme Slags, men aldrig af nogen, saa- dåne og saa stcerke, som da. Imidlertid har han dog, alt siden s
foranforte Aar 654. indtil ncervcrrende, flet ingen antegnet; Saa
man af dette, saa vel som andre Steder, med Billighed kan flutte,
at Skribenterne ingenlunde har optegnet os Nordlyset alle de Gan
ge, naar det har ladet sig see for dem, og det kuns var af det al
mindelige Slags; men allene deis merkvcerdigfte Phænomena,
naar det enten, har vlift sig overmande og ustedvanlig stort, eller
med ftorre Klarhed og forfaerdeltgere Anseelse, end ellers pleyede
at ffee, eller cg ter fulgte en serdeles merkvcrrdig Hendelse strax
derefter, eller var indfaldet kort tilforn: Thi < saa Kald var alles
Dine henvendte til saadanne Ting, og saa hedte det strar, at des
lige phænomena vare Korevarfler for den eller den Ulykke, for
et eller andet Dodsfald, og saa videre, hvilket af foranforte saa
vel som efterfolgende Steder noksom kan sees.
Foranforte phae
nomenon bliver vel ellers det samme som Sm. Duneimenfis (r) og
Roger, de Houeden (s) ogsna omtaler, men henforer til Aar 745.
Thi saadane ere Oun elmenfis Ord derom: Anno 745. vifi funtin
aere iétus ignei, quales nunquam ante mortales illius æui vide
runt, & ipfi pene per totam nollem vifi fimr Kai. fciiicet Januar.;
af hvis Tilleg, da han siger, at det er blev et seetncestenden hele
Z^at igiennem/ man ogsaa videre kan ssonne, at det er Nordlysets
overmaade og mere end strdvaulige Klarhed og Langvarighed hvilket
disse Skribenter tale om, som noget rart og ustrdvanligt, og ikke
Nordlyset selv (t). Siden finder jeg.intet om Nordlyset, forend
Aar.
(r) De Geft. Reg Angl. ap> Twysden loc. cit, pag. 104.
(s) Annal. Part. pr. fol.2Zl. hit. Script, Rer. Anglicarum quinque poft Bedain.
(t) Af samme A^rsag til dels tresser man og omtrent ved samme Tider, tt andet
Luft-Syn , af Nordlysets Art optegnet i Nicepbori Conftantinop. Hiftor. int
Scriptor. Byzant edit. Ven. Tom. VIL p. 33. ad ann. 750. med diste Ord : Tum enini
hovrendum, qvoddam in aere monftrum atqve inufitati terroris afpechim, eft: idqve cirea
vefperam exorfum tota no&e deinceps apparuit , & contuentium animos incredibili
metu
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Aar 765, da sidstj bemeldte Skribenter fortalte, at ligesaadant
et phænomenon, fom forrige Gang, har ladet sig see, naar det
saa heder; Anno 765. ignei i&us in aere vifi funt, quales quondam
apparuerunt tempore noéturno Kai. Januar, ut fuperius prænotauimus. Altsaa har dette Nordlys varet ligesaa ftort og merkvardigt, som nast foromtalte, og er just derfor blevet antegnet.
Elleve Aar derefter, bar Nordlyset atter voeret overmande stort og
forftrdeligt at see, saa det, fom noget rart og betOeftgt, er anseet forvardt at optegne til Efterkommernes Underretning: Thi saa
taler foransorie Matth. Weflmoiiafterienfis derom (u) ; Anno gratiæ
776. vila funt in coelo rubea figna r poft occaliim Solis, 5c
horrenda.
Og bliver det uden al Tvil selv samme phænomenon,
eller et andet, af samme Skikkelse, som >h. Bromton taler om udi
hans Chronic, (x) med disse Ord : Hoc anno (Ethelredi primo)
poft occafum Solis figna in coelo rubea videbantur.
Sklent
Aarstallet ei kommer overeenS: Thi den Kong Ethelred, hvorom her
tales, hans fsrfte Regerings Aar bliver, efter Weftmonafterienfis Regning, 773. Nogle Aar derpaa, haren sterk Sygdom graf
beret udi Krankerige; og fom det samme Tid, da det ved saadane
Leiligheder, var Fol? om Tegn at giere, just saaledestraf ind, at
Nordlyset lod sig see, saa flk det strax den Wre at vcrre med i Legen,
og
nietu ac flu pore perculit. Videbantur enim a {Ira omnia ordine fuo ac Ratione diflbluta in terram decidere atqye ubi prope illam attigerant, nullo cujusdam damno diP
dp art Hoc tam immane prodigium pleriqve toto paffim orbe vifum effe memorant. £{[

lisse kan endnu föies ct Par andre Exempler; det ene afAar 753/ da Pave Stephanus, efr
ter Alber. Monachi Sxretiung, reiste tbt Frankerig / for at ansogePipinurn om Hiklp
msd de Longobarder; hvorom bemeldte Autor faa taler. Chronie. Part; pr. p. 91, Stepha
nus Papa ad expetendum Pipin i Regis auxilium cogitur in Franciäm venire, cui in
veniendo in una no&ium apparuit Signum magnum in coelo, globus fcilicet igneus
a parte auftrali, declinans å Galliæ finibus in partibus Longobardorum. Dkt üNdct af

Aar 754, bade Longobarder af foromtalte Pipino bleve overvundne, saalkdespaa nys anansotte Sted pag, 94. beskrevet: Per idem etiam tempus Stelle de coelo cadentes appa
ruere ita ut omnes hoc videntes confinnmationem Secui i inflare putarent.
(u) Loc. cit pag. 144.
(x) Ap. Twysden Script. 10. Angl, colum. 796.

Nordlysets Wde
og blive indfort vdi Annales Francorum fy) med diste Ord : Et
fex dies ante Natale Domini tonitrua & fulgura- immenfa apparu
erunt &c. & arcus coeli in nubibus apparuit per nodem, & poflea vero mortalitas magna luit. Hvoiaf ili an merker, atdettk
Nordlys er blevet feet under Skikkelse af en Bne, og synes For
fatteren at have taget det for ReMvnen selv; sandet ikke har vceret af de sædvanlige Nordlyse, men af det Slags, som ikke faa ofte
sees, end og i de nordlige Landeselv; Og hvad Under da, at det
faa vel i den Henseende, som af forbnnoldte Aarsag, fremfor an
dre , er nole blevet i Agt taget og opffrevtt ,(z)? Dette Nordlys
blev ellers feet 786, em hvilket Aar et gammelt Fragment, de
Geftis Caroli M. (a) Mene har autegnet disse Ord : Hoc anno
multa Signa apparuiffe dicuntur; Tll Bevis, at Nordlyset ofte
er feet, ffiont det af en eller anden Skribent ei ndtrykkeligm
ucevnes.
§. 22.

Det af Annal. Francorum foranfei’tc Phaenomenon, fallt
lod sig faa tydelig fte ndi Frankerige, tale de Engelffe Skribenter
flet intet om, uden Tvil fordi ingen almindelig Sygdom, Pest
eller Krig den Tid blandt dem indfaldt ; Men saa ftiarteenelieran
den af saadane Lande Plager indfandt fig, sttax blev man Nord
lyset vaer, og røaatre da i Mangel af Comeret’, ogsaa Lynild og
Dra(y) Ap. Du Cbesue Loc. cit. Toni. II. p. 2Z.

(s) Ssmine kan ogsaa siges nmi)et Luft.Skin, som hos Alber. Wonach. Chron. Part. polt, p,
114. findes optegnet hos det Aar 778. i Anledning af Keiser Larl den Stores Tog til
Spanien mod Morerne, og hvorover de Tiders overtroiffe Mennesker har vidsi at giore
sig egne Bttenkninger, som det skulde vatre et Ceiervindings Tegn, eller en Beivkser fra
St. Jacobi Ga!licien,nank det saaheder t Gioriofiflimus Apoftokis Jacebus in vifione appa
rens Karolo, oftendit ei quendam Caminum (ideft viam) Stellarum, incipientem å mari
Frifiæ & tendentem inter Teuthoniam & Italiam,' & inter Galliam & Aquitaniam, refliffime tranfeuntem per Gafconiam Bafchlamque & Navarram & Hyfpaniam tifque Callidam
&c. Tunc Karolus exercitibus fuis Hyfpaniam ingreflus&e.
(a) Ap. Du Chesne loc, eit. Tom. 2. pag, 207.
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Drager t Luftm, agere Buscmcend. Aar 793. havde Engelland adskiUlge Plager at drages med, og derfor har en heller Skribenter
ne foi fømt at optegne alle faa kaldede Tegn og Vidunder, som den
Tid lode sig see, hvorom Sim. Duneimenfis iblant andre saa taler (b)
Anno 793 qui eft annus Ethelredi Regis quartus, dira prodigia
miferam Anglorum terruere gentem. Siquidem fulmina abomi
nanda &. Dracones per aera igneiqveiElus fcepe vibrare & volitare vi
debantur. Qyte fcilicet jlgna famem magnam & multorum ho
minum ftragem pefllmam atq; inedicibilem , quae fecuta eft, demonftrauere. Under! om ikke Lynild og Drager (hvis der ellers un
der disse Navne stal forftaaes andet, end Nordlyset selv) ogsaa an
dre Tider ere fette, hvilke bog uden ved saadane Ledigheder, ligesaa lidet ere i Agt tagne og opkegncde, som Nordlyset, hvorom det
nu, da man veo Hunger, Dyrtid og en sterk D§d var satt Angst
og Andagt, strar heder, at det blev ofte ftet. Ellers maa man
ogsaa ttlfidst merke, at Matth. Weftmonafterienfis, som enten har
taget sit af ncest anførte Skribent, etter bestrevet et andet Nord
lys med famine Ord som den forrige har brugt, flet intet mcelder
om de saa kaldede ictus ignei, Krönt han for Resten anfører det andet noesten Ord for Ord saaledes: Eodem anno (fe. 795, som han
setter i Steden for 793) miferam Anglorum gentem dira prodigia
terruerunt. Nam fulmina abominanda & dracones per aera horride
ardentes volitare videbantur. Hvoraf man altsaa med Billighed
kan fluite, at da denne intet taler om den foriges ictus ignei; hvor
ved Nordlyset gemeenltgen blev betegnet, men bestrider samme, el
ler samme Slags phænomenon allene under Navn af Eulrnina og
Dracones, bisse Skribenter da ved deres Lsmld og Drager, for
Den ftorste Deel, intet andet har meent, end Nordlyset selv.
§ 23

Vi komme til det niende Seculum, for at vise, at N srdlyfet ligefaa vel da , som andre Tider har vceret bekiendt: Thi flrax i Be.
H h
gynbel(b) ve Geft. Regam, Angl, ap, Tvysden lec. cit. colum, nz.
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gyndclsen deraf, nemlig 807, har samme ladet sig see, saa vel t
Frankerige, fom paa andre Steder, hvorom Chronie: Magn. Bel
gicum (c) saaledks melder: Qyarto Calendarum Martii fuit eclipfis Lunæ, Sc apparuerunt aciis in eadem nocte mira magnitudinis,
cum Sol in undecima parte pifcium effet &c. Man maa vel mer
ke 1 hvad F. rfatteren her siqer, nemlig at disse acies»tfler&rigsHeere t Luften, har varet forunderlig store: Tht derved giver
han at forftaae, at ssiont der vel og har vcecet seete andre af min
dre Betydenhed, faa ere de dog ikke blevne antegnede, men allenesie disse, og andre døsige, som vare af en rar og forunderlig Storrelst. Bemeldte Chronicon, som o g saa Visse Annales Francorum (d)
anfere ellers dette phænomenon til Aar 808; som kan voere enCopiisse-Feyl: Tht andre Annales Francorum (e) setter den Sted 807/
saa velsom Rigino Prumicnfis Mas i hans Chronico (f) og Autor in
certus vitæ Caroli M. (g) hvilke alle med hinanden iglen synes at
have taget det af Eginbævdo (h) som levede ved samme Tider, da det
te phænomenon blev sect, hos hvem man ogsaa finder bemeldte
Aars-Tal 807, og dette Luft-Skin beskrevet med samme Ord, fom
de andre har berient sig asi En Smcs Aar derefter nemlig 827,
har et sierkt Nordlys atter varet til Syne, hvilket foranforre Eginhardus t Anledning af en vis Ulykke, fom samme Tid overgik de
Fransse, har paa et andet Sted (i) anfeet for vcerdt at optegne med
disie Ord: Hujus cladis prælagia credita funt vifa multoties in coe
lo aci(c) Piflor. Script. German. Tom. 3. pag, 51. DkNNe hav Uden Tvivl fit nf Alber. Monacho, si)M
i hans Chroir. part. pott. pag. anssrev samme Ord, nun setter Qyart. KaL Februar, i
Steden sov Qyart. Calend. Mart.

(d) Du Cbesne Script. Franc. Tom, 2, pag. 21,
se) Du Cbesne loc. cit. pag. 42£f) Ap, Du Cbesne loc, cit pag. 53*
[g] Ap. Du Cbesne loc. cit. pag, 6ze
[h] Annal, de Geftis Caroli M. ap. Du Cbesne loc, cit. pag. 253,
[i] Annal de Geftis Ludovici Pii ap, Du Cbesne loc. cit pag. 2717 Uar. 823; hav saadant vtz
vavttatsrkl An. 823/ fuur Chronographus Saxo, Leibnitz. Acceff HiÜor, pag. 144. Ful:
gura in fereno vifa funt, SmUMe tsilev 0g pag. 17Q loc. cit, ylll
Nvvdiy^ som blrv
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lo acies, 3c ille terribilis no&urnæ torruncationis in aere difcurfus.
Her har man nu tydelig Aarsagen, hvorfor disse Krigshære L
Luften og forfardelige Luft-Skin onr Natten, just i dette Aar
faa mange Gange, som Skribenten siger, og vel maae mertes,
ere blevne stete og faa note opregnede, nemlig fordi de ved tndfal:
deude onde ulykkelige Omstandighedcr, ere blevne anstete forbety
delige Tegn og Forvarsler.
Dette phænomenon sindes derfor
og afen anden Skribent, til famme Aar antegnet, men ined an
dre Ord, fom ere gisse (k) Præceflerunt fane hanc cladem terribiles
illæ fub tempore noélurno acies, humano fangvine rutilantes ignisq;
pallore flagrantes. Det forekommer ogfaa / men med Eginhardi
egne Ord, udi Annal. Francorum FuldenC (b) og (Chronic.Mag
no Belgico (tn) til hvilke kaulegges Autor AnnaL Reg. Franciæhos
Reuberum (n).
5. 24.

Det Aar 842. maa have varet sårdeles frugtbart paa de
phænomenis, fom vi NU kalde Nordlyset, da det, tre Gange ef
ter hinanden, i eet Aar og paa en kort Tid, har ladet sig fee faa
sierkt i Krankerige, at Skribenterne derover ere bragte t Harnisk;
fom man kan fee af Fragmento Chronici Fontanellenfis (o) hvilket
fortaller os det faaledes: Kalend. Mart, apparuerant acies in coelo
prima hora noftis, seria IV. Tertio Idus Martii feria fecunda ite
rum apparuerunt acies in coelo hora noétis fecunda, horribiles a
parte Orientis in modum albi coloris, nigri Sc rubei five viridis. Erant
autem aliae majores> aliae minores, ac fine intermiflione aut occidehantt
(k) Aut, incert. Vitx Ludoviti Pii, ap. Du Dhesne loc. cit. p, 305»
(l) Ap. Du Chesne loc. cit. pag, 545.

(m) Ap. Piflor. Script. German. Tom, IIT. pag. 56.
(n) Scriptor. Veter. Tom. un. pag. 52. Foruden føtattførfe filler 0q Cbronogr Saxo, Leib«*
Acc. Hiftor. pag. 176, VIN et Luft - Skin, 'fert Aar 8Z9' med diffe Ord: Per aliquot
dies plurimi ad inftar Stellarum igniculi per «coelum difeurrere didentur
(o) Ap. Du Chesne loc. cit. pag, 387. Tom, II,
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bant, aut oriebantur, Inter Orientem vero & Occidentem claritas
erat fumma. Sed hæ acies maxime totam plagam Aquilonarem
repleverunt.
Inter Occidentem vero & Aqvilonem appa
ruit in modum Fice latiffima claritas quaedam usque prope
medium coeli centrum ad meridiem quali tendens. Perdurauit
autem usque mediam noctem.
Et cum eßet Lima vigeßma,
tam mira claritas erat, ut intuCntibus miraculo eßet.
Denne
Beffrtvelse over Nordlyset er en blunt de tydeligste man har af de
Twer, faa at enhver deraf let kan see, ei allene at
phenome
non maa antag-6 for Nordlyset selv, men at samme ogsaa har voeret af en forunderlig Alarhcd, og faa stoerkt, at det et har givet
Lem noget efter, som i dette Seculo i Frankerige cre stete.
Man
kan deraf ogsaa gtore sig den Slutning , at dette Nordlys har vcerer af det Slags, fom viser sig mod Norden t Form af en Bue,
hvllken Skribenten kalder Viam Iatiffimam; og er det merkeligt,
at samme bar staaet mellem Nord og vest, paa hvilket Sted den
og i vore Tider viser sig, saa man i denne betydelige Omstoendig,
hed ingen Forstiel kan merke mellem dette og de nyere Norvlyse.
Samme maa ogsaa erindres i Anledning af det Forfatten her si
ger os om de adsslllige Farver, fom dette Nordlys har havt,
Nemlig hvid, fort, røboggrøir, faa man deraf kan see, bande
hvor stcrrkt det maahave voeret, og at de Nyeres obfervation, denne Post angaaende, ei har vceret de Gamle aldeles ubekiendt. At
jeg intet stal tale om de ovrige Omstændigheder, som L denne Be
stridelse forekomme. Den treble Gang, da Nordlyset i dette Aar
har tavet sig see i Frankerige, var om Natten til den forste Maji,
hvorom det paa forommeldte Sted simleves hedere Kai. Maji acits iterum in coelo ifto vifæ font?,

§. 25.,

Men jeg havde noer forgiet at anfsre et Mr Steder, hvoraf
man tydelig kan fte, at Nordlyftt oH|aa i teTrdcr, er allene cr uet
adstiilige Gange i eet Aar , som nylig er viist, men og nogle Am
ter efter hinanden.
Dem har tildraget sig i roende Aar, der ene

efter
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ester det andet, kort for sidst ankerte Lid, nemlig ferst Aar 83-9-.
hvoröM Annales Francorum Fuldenfes (p) give Cd efterf0lg?Nde Uttderretning; Eodem quoque anno (839) Stella Cometes in Signo
arieris apparuit, Sc prodigia alia in coelo vifa fünf: Nam Se
eoelum noétu ferenum rubuit, Sc per aliquot noEtes igniculi plurimi
instar Stellarum per aerem difcurrere videbantur. Af hvilke Ord
vi her ville anmerke, at Skribenten giver Nordlyset Navn af Id»
Funkler og Stiernex; da samme kan riene os til Oplysning, et alle
ne i hvad dets angaaende tilforn (q) er anfert, men og i et eller
andet, som herefter kan derom forefalde at erindre.
Det andet
indfaldt efterfstgende Aar 840. da Nordlyset ogfira, ikke eengang
men adstillige Natter i Rav, Har ladet sig see paa Himmel n, og
det saa fterkt, at Luften sirae ud ligesom den var overstenker med
Blod; hvilket sidst bemeldte Annales, paa anforte Sred, ogfaa
fokkcrlle os med diste Ord : Hifce temporibus per aliquot noctes ru
bor aeris nimius apparuit ita ut unus, trames ardent ab Euro,
alter a Circio exoriens in conum coirent, Sc quafi coagulati fimguinis Jpeciem in fummitate coeli monflrarent»
§. 2 6.

Mod Enden af Aaret 848. er man tvmöe Gange nemstg
sidst tNovernb. og Dece mb. Manned, iHrankerige blevet Nordly
set vuer hvilket so ran forte Fragment: Chronici Fontanellenfis (r) bar
amegnet saaledes: Eodem anno (848) acies vife funt in coelo
5. Calend. Dec. media noEle. Ipfo anno 6. Kalend. Januar, iterum
acies terribiles vife funt ignea? inter Aqvilonem- & Orientem Sc in
media plaga" Orientali vifuntur.
Hvoraf MLd lMst foregaaendr
fam!mnta. §t, man del maa merke, at inden mindre end ti Aars
Forlob, nemlig fra- 839. til 8487 er Nordlyset af Skribenterne
syi Gange blevet amegnet, og har folgelig, paa saa langt mod
Sonden beliggende Steder, joni Frankerige er, ltgefaa ofte lad t
Hh 3
fig
(p) AP- D» CheSiie loc. cit. pag. 54,7.
(q) § U Not. (y).
(r) Ap. Du Qbtøii lue. cit. pag. 38g.
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sig see med den Klarhed og forfærdelige Anftende, at man har anseet
ret for voerdt at optegne til Efterkommernes Erindring; saa man
deraf let kan gietre sig til, Hvor ofte det imidlertid maa dave vceret
til Syne for tem, som boede nercmere mod Norden, eller vel ogsaa
Desuden blevet siet i t e sydlige Lande, men enten, som ofte ffeer,
ikke er blevet obferveret, eller som noget af ringe Betydenhed, ei
antegnet.
Saasnart derimod som man ved dette Luft-Skin har
merket noget stort og nftrdvanligt, har man firår vcrret fcerdig at
fore det til Hukommelse; som derover ogsaa er fleet ved Aaret 855,
da Nordlyset i O<ftob. Manned har ladet sig fee den hele Nat
igienncrn ligesom Ild - Funkler og lange Spfdsiager, der floie
igienncm Luften, hvorom ost bemeldte Annal. Francorum Fuldenfes
stråledes tale (s): Menfe vero Octob. 16. Kalend. Novembr. per
totam noétem igniculi inftar Spiculorum occidentem verfus per
aerem denfiffme ferebantur.

§. 27.
Gaae vitil det Aar 870, saa give samme Annales os endnu
en Bestridelse over et ftorre og forfoerdeligere Nordlys, som »øg
le tT^ttcv efter hmandett har ladet sig tilsyne bos den Stad
Mayntz i Tybstland; hvorom dct saaledes heder (t): Apud Moguntiaeum pes aliquot noctes aér totus rubore quasi fanguineo perfufus enituit. Alia etiam prodigia vifa fünf in coelo. Nam nubes
quædam ab Aquilone quadam noéte afeendit, altera ab Oriente
& Meridie e contra venit, fpicula ignea invicem fine intermisfione mittentes, tandemque in fummitatecoeli coeuntes, <x fe quali
exercitus in prælio confundentes, non modicum terrorem fim ul
& admirationem cernentibus ingerebat. Af hvilke Ord Vi NU kan
tage Anledning at giere folgende Slutninger: Y At Nordlyset den
ne Gang er stet nogle Ncetter paa hin anden, da Damperne eller
den
(s) Ap. Du Chesne loc. eit pag, 553.

Part. I. pag. 249.

(0

Loc. cit. pag. 56fr

stsiaer og her Caiiijium Left. Ant. Tom. III.
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den lysende Materie, har varet faa overflodige, at Luften deraf
har varet ganffe blodrod. 2) At der een Nat i Særdeleshed har
varet overnmade stärkt, og i saadan heftig Bevægelse, fremfor
fortge, at det faae ud, fom det et var samme Phænomenon, nian
tilforn havde obferveret, hvorfor Skribenten kalder det alia prodi
gia. 3) At Nordlyset folgelig den Tid ogsaa har forandrer sig
fra et Slags til et andet.
Og endelig 4) at det, som denne
Gang bleve feet, maa have strakt sig til, og temmelig vidt over
de observerendes Zenith, men fiden kastet nogle svage Straaler
tilbage didhen, faa at Nordlyset sammesteds har giort ligesom
en Krone, eller mangfoldige Pyramider, der lobe sammen fra alle
Kanter til et vist Punct; hvilket ogsaa i de fenere Tider, om ikke
i de nordlige, faa dog sydlige Lande, nogle Gange er obferveret
(u). Og derfor mener jeg, at det vel ikke er aldeles uden Grund,
bvad Forfatteren her siger om den Skye, deGpsteg fral Sonden
(altera ab Oriente 3c Meridie, é contra venit,) skisnt det del kan
være, at han, for at faae sine tvende i Luften stridende Armeer
desberdre rangerede mod hinanden, har giort mere deraf og? fore,
stillet sig det i visse Maader anderledes end det var i sig felv. Ellers
anfores dette phænomenon ogfaa hos Struvium (x); men med felv
famme Ord,' svrn forekomme paa nys anforte Sted, hvorfra det
det vel ogfaa et ud copieret,
§. 28.

De faa kaldede Bertiniani Annales fortcelle, at Aar 859. har
Nordlyset, trende Maaneder efter hinanden idelig været til
Syne, da det, mellem Norden og Ksttn, har skinnet om Natten
faa klart fom en Dag, og idelig kastet blodrode Straaler fra sig:
Acies in coelo, heder det, menfe Angufio, Sepbenibri 3c OEtobri
noéturno tempore vifuntur ita ur diurna claritas ab oriente us
que ad Septentrionem continue fulferit , & Columnæ fangvineæ

ex
(u) Ttt Weidler. de Aurora borea li pag. io. §, ijr
(x) Scriptor, Rerum German, Tom, I, pag( 42.
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fix ea difcurrentes proceflerint (y). Saa sterkt og tillige langvarigt
Nordlys skal man vel/ -eiW -ogsaa i vore Tider / kun finve faa eller
ingen Exempler paa; saa man af dette saa velsom ovenanfmte
noksom kan see, ak dette phænomenon Len Tid har vcrret l'gelaa
grengs fem nu.
Og ville vr derfor til forige endnu kun legge et
Par Exempler af dette 8eculo, skiont de, vi allerede have, kunde
Dåre os nok. Det forske henhsrerttl Aar 879 / ta man finder disse
O^'d opregliede .(z)Cruenta acies in coelo vifæ funr. Hvortil endnu
kan legges et andet/ som efter Order. Fitalis Regning (a) indfaldt
2lae 884/ og af ham beskrives saaledcs: Deinde poft 5 fere an
nos, Kai. Februarii ignea? acies vifæ funt in coelo diuerjbrutn eoiorum.
billige med det/ som blev feet samme Aar, da Karolus Simplex
tove, og hvorom han saa taler (b) Secundo poft hæc anno 16.
KaL Martii, circa gallorum cantum usque illufcente die fanguinea
acies per totam coeli faciem apparuerunt. Det andet/ som fim
des i oftbemeldte Annal. Francorum Fuidenf. (e), kan vel ogsaa tt! ttt*
tct andet phænomenon end Nordlyset henseres, da Ler derom saa
heder: All. 887- poft Chrifti natiuitatem die Id. Januar. Coelum
apertum vifum multis cernentibur eft; fhøut Skribmien efter de
Titers Mode vil giore et Mirakel deraf, eftersom det just blev sect
samme Tid/ som Carolus Craflus bfto begraven, hvilken / efter
Forfatterens videre Forklaring, igiennem denne Ild, som en an
den Elias, blev indtagen t Himmelen/ efterat han af Menneskene
Var blevm al fin jordiske Helhed og Veerdighed berovet.
§. 29.
Bi ville el lomgere opholde os med det niende Secula, men
kage det tiende for os, hvori jeg er forvisset, at man stal forefinde
adffttlige Exempler fem kan gotgiore, at Nordlyset llgesaa vel da fem
ellers
(y) Vid. Mi fe el Jan. Berolin, Vol. I. pag. 137*
(z) Fragment. Hi ft Franc, ap. Du Cbesnc loc, eit, pag. 6zJ^
G) Hiftor Ecclef. pag. 634.

(b) Loc. cit. pagt 63$,
(c) Ape du Cbesne loc. cit. pag, 57$^ ’
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ellers har været at see. Det forste forekommer Aar 924, da man
i Frankerige har sect Himmelen brænde, ligesom mangfoldige Lys
paa eenzaug vare blevne antendte: Illuminationes candelarum, orto
repente lumine, per Galliam faétæ; font Frodoardus i! hans Chro
nico (d) fortæller.
Derfra har man et fornodent at gane videre,
end til det Aar 926, forend man atter tresser Nordlyset: Thi
bemeldte Aar har det udi Engelland vcrret til Syne, i Folge Mattb.
JFeftmonafterienfis Ord / fotll derom CfO folgende (e): Anno gratiæ
926. ignei per totam Angliam vifi funt radii in aquilonari plaga
coeli, portendentes mortem turpiflimam Regis Sithrici fupradiéti,
qui non multo poft male periit.
Man Merker vel af disse Ord,
hvorfor dette Nordlys i Særdeleshed er blevet optegnet, nemlig
forst fordi det var saa fterkt, at det blev feet øver heele Engel
land, og for det andet , fordi noget merkværdigt, nemlig Kong
Sithrics Dod strax derefter indfaldt.,
§. 30/
Otte Aar derefter nemlig 934, har Skribenterne atter væ
ret saa artige at optegne os noget om Nordlyset,, men iAnlrdning af
en fterk Pest, fom samme Tid graflerede; hvorom foranforte^o.
doardus saaledes taler (f) : Ignea Remis in coelo acies vifæ funt difcurrere 8c quafi Serpens igneus > & quædem jacula ferri pridie Id.
Oél. mane ante lucis exortum. Mox fubfecuta eft peftis. At Forfatteren her giver anførte phænomenon , iblant andre, den smukke
$trel af Serpens igneus, eller en brændende Slange, bestorker et
lldct, hvad jeg tilforn (g) har sagt og anmerket, angaaende de Ord:
Dracones ardentes, nemlig, • at faadant fom oftest intet andet hak
været, end det, vi kalde Nordlys.

It
(d) Ap. Du Cbesne loc, elt. p. 595»;
(e) Flor. Hiftoriar. pag. 185(f) Chronie» ape Du Chesiit loc. cit. pag. 6o|*
(g) §. 22.

H. Zr-
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§- 31.

Ordsproget bliver dog uden Tvtl rigtigt nok, hvorefter det
heder: At intet er saa ondt, det jo f-der noget godt afsig:
Lhthavde man t forrige Tider ei havt atstillige Ulykker og Lande«
Plager at drages med, saa havde de maaffee glemt Nordlyset reent
bort, og vi stalde overalt have antaget det for en afgtort Sand
hed, at dette Phamomenon i de oeldre Tider enten aldrig, eller
gandste sielden havde ladet sig fee.
Vi har, at man for ncrrvcerende stal gaae andre Steder forbi, af ncest forige§pho siet, hvor
ledes vi haren Pestilentze at takke fordem os der om Nordlyftt givne
Underretning.
Mens neppe tre Aar fra den der anforte Tid at
regne, har en ny Ulykke,- nemlig de Hungarers Indfald i Tydstland, bragt 06 et nyt Jlordlys for Dagen, fom dog i sig selvet lynes
at havevåret af faa sardeles stor Betydenhed, da foranforte f-odoardus (h) taler derom allenefte med drift Ord: Coeli pars ardere
vifa, men legger sirar til: & Hungarorum per feen tio infecuta eft
ab eadem parte &c., givende derved tilktende, tit dette phænomenon var en Forleder og Forevarsel fordisie grummeBarbarers Ind
fald. Aaret, hvortil Skribenten dettehenforer, er 937. Men atter
tre Aar derfra nemlig 940, fortaller samme, at man i; Frankerige er bleven lige faadant et phenomenon vaer, ftm viste sig med
adstillige coulenrer og Farver, hvorom hans Ord ere disse (i) :
Hoc anno (940) acies diverforum colorum in coelo vifæ funt,
jnenfe Decemb, nocte Dominica.

§. Z2.
De tvende efterfolgende phenomena, fan man vel ei mcv
nogen fuldkommen Visbed sige, enten samme stal henseres til
Nordlyset, etter ei.
Dog ville vi lade dem folge med, paa det
Losseren selv derom kan domme efter eget Behag. Begge anforer
sidst
(h) Chronic, ap. Da Chzsns loe. cit. pag, 603.
(i) Lp», cit. pag. 605.

■
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st)ft bemeldte Skribent, det forste til Aar 944, hvorom det saaledes heder (k): In iisdem partibus '(transrhenanis Germaniæ regi
onibus) per quosdam pagos ignei globi ferri videbantur in aere i det
andet til efterfolgende Aar 945. hvilket, som et Mirakel, ffalvcrre feet/ da en vis hellig Mand blev begraven oz fortoelles saaledes
(I); Apparuit Signum quoddam luminis per aera difcurrens, cubi-,
tum longitudinis habere vifum. Cujus lumine ad depellendas nodis
tenebras fufficienter perfundi funt, qui funus [ejus deducebant»
Hvis dette ikke er en pur Munke - Digt, som man dog et ganske
kan giore det til ; saa synes det ei vel at kunde havevoeret andet end
et Nordlys, va det bande var saa klart, at det kunde fordrive Nat
tens Morkhed, oz varede derhos saa lcenge, at de ved dets Skia
kunde forrette den hcleMigbegoengelse.
Andet kan man ei heller
domme om det Skin, som Aar 957, om Natten i Januarii Man
ned , blev feet, udi vor Frue • Kirke til Rheims i Frankerige, hvoi>
om oft anforte Skribent saaledes taler (m): Anno 957. qua
dam node, in menfe Januario illuftrata eft Ecclefia Remenfis
Sandæ Dei genetricis repente paulo poft mediam nodem magno
Splendore. præfente Domino Artoldo §cc.
Lhi endffiont Beffrivelsen et er saa tydelig, saa kan man dog af Omstændigheder
noksom see, hvad det mane havevoeret.
5. 33*

Men lader os dagaae videre og tage de Steder for os, som
kan give boedre Oplysning i vort Forehavende.
Vi komme da til
Aar 971 , hos hvilket Alk. stadenfis (n) har antegnet efterfolgende:
Anno 971. Signum quoddam ignei coloris in coelo apparuit. Der
fra forfoie vi os; til Aar 978/ da Nordlys-t er blevet feet ei allene
over hele Engelland/ men ogsaa paa mange Steder udi Tydff-

Zt 2
(k) Loc. cit. pag. 6Og.
(l) Loc. cit. pag. 609.
(<m) Loc. cit. pag. 620.
(tz) Ckrwi, pag. 317. S« 0g Chvtwic, AHat. Ufkrg, p. i§Z. edit. Argest.

land.
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land. Ak det paa bemeldte Tid har vceret til Syne i Engelland/
kan de 2de Engelske Skribenter Sim. Duneimenßs (o) eg Flor. Wigorwenfis (p) seere os, af hvis Bestridelse derover jeg allene vil anfore
Den ferstes Ord, med hvilke den sidstes i alle Maader stemme over
rens og ere diste: An. 97 §. miles per totam Angliam media noble nunc
långuinea, nunc ignea vifa eft; deinde in radios diuerfos & colores
varios mutata circa auroram difparuir. Hvoraf vi tillige ltterke
(i) at dette Nordlys har forandret sig fra et Slags til et andet,
og vcrret forft at ansee fom en rod og brendende Skye, men siden
Lom mangfoldige Straaler eller lyse Streger. (2) At diste Streger
har havt ^adskillige Farver, og (3) at det altsammen mob Dag«
bredningen forsvandt. At man ogsaa i Tydstland samme Aar
rr bleven saadant et phænomenon vaer, kan man see af Chronic.
Engeihußi, som har amegnet det rned folgende Omstændighed (q):
Gelu magnum a Kalend. Novemb. usque ad æquino&ium ver
nale. Igneae acies vifæ font in coelo.
§. 34«

Neste Aar derefter, nemlig 979, harman atter faaet
Mordlyset at see/ da det hele Natten igiennem har vcrret paa Him
melen, som Sigel. Gemblacenfis fortceller udi hans Chronographis
(r) med folgende Ord: Qyinto Calendas Novembris ignea aci&s
vifæ font in coelo per totam nodem. Dog kan det let hende, at
hermed er meent det samme phænomenon, som af Chron, EngelNßi til foregaaende Aar er henfort (s).

§. 35.
(jp) Loc. cit. pag. 6o8.4q) Vid. Leibniz. Scriptor. Rer. BrWh svie. Totti. 1. pag. 1049,

Ap. Piftor. Script. Rer. German. Tom. r.pag. §21. Chronograph. Krz-S, taler ogsag derom
under samnre Aar og dato- vid. Leibnitz. Acceff. Hi ft. pag. 190. Men Alberic. Monacb.
Chron, pag. 24. hcuftrer det ti! eftcrsssgrnde Aar 98o.
G Conf. Chron. Abb. Usbergens g. i6j. edit. Argent, hvor suMNie Ord Andes som nak
ere unfern.
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§. 3$.

Aar 992. har man havt tt usadvanlig klart Nordlys, fom
har gtvtt saadant Skin fra sig mod Norden, at man tonEtt, det
vilde blive Dag; hvorom Sethus Caluifius (t) snuledes taler : In na
talibus Domini lux ab aquilone refulfic adeo, ut dies efie credere
tur, vifaque funt paulo poft chasmata, & fecutaeftlyems fæuiflima
fimul & longifllma.
Mcn uden Tvtl er dette samme Luft - Skin,
som det/ den saa kaldede Chronicon Qyidlingburgenfe (u) henfsrer til efterfokgende Aar 993/ og beffrwer noget omftcendigere med
diste Ord: An. Dom. 993. in noéte natalis San&i Stephani Protomartyris, i. e. 7. Calend. Januar, inauditum Seculis miraculum
vidimus, videlicet circa primum gallicinium tantam lucem fubito
ex aquilone effulfifle, ut plurimi dicerent diem oriri.
Stetit
autem unam plenam horam: poftea rubente aliquantulum coe
lo , in folitum converfum eft ruborem.
Med selv samme Ord
beskrives ogsaa dette phænomenon af den saa kaldede chronogra
phus Saxo paa auferte Sted. Ellers maae ingen af de Ord, som
Forfatteren her iblant ankre bruger om dette phænomenon, da
han kalder det inauditum feculis miraculum, grore fig de Tanker,
at Nordlyset den Tid, for dets Ufoedvanltghed, er blevet anseet
for et Mirakel: Tot det, fom hidindtil er anfort, kan overbevis
os, at Sagen har fig langt anderledes.
Hans Ord kan, og bor
derfor et tages t nogen anden Mmtng, end at det har vceret uscebvanligt, at see Nordlyset faa sterkt, og at det ved sin fterke Glands
og forfcrrdelige Anseende har sat Folk i den Alarm og Forffrekkelse,
at de har anseer det for et <V dunder; hvilket ikke var faa rart i de
Ttder: Tht man finder oste, at Skribenterne af samme Aarfaa
IlZ
har
(t) In Opere Chronolog. Ellers taler og Cl.n-onogrtip. Sax'o. loc. cit. p'ag. lot øltt et andet
Luft-Skin, som i rette Aar blev f et O<ft. Ma-med, med diffe -Ord; Eoekm aonou.
Kai. Nou. totum coelum ter in noéle vifum eft rubrum.
(u) Ap. Leibnitz. Script Brunfv, Tom. 2. pag. 2Sr. 0g 1079. Det synes dog, fortt diffe tMtl’
de Lnsl Svne maae have v.vret seete paa adskilte Tider, eftersom Chrariogr. Saxo btf
striver dette, med samme Ord, som her findes Mfsrte; men taler dog tillige NN öet, so«
fMMrnde Age ved bemeldie Tid, blev seek, o§ af Colwjio xr anfprl.
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har optegnet os etnscrdvanligt Torden-Vetr, heftig Regn,Storm,
Vinter, Kulde og saa videre, og Deraf gloet ftort Vasen, ja un
dertiden Mirakler; hvoraf man dog et vel maa flutte, at alt saadant i deres Lider har varet mere uscedvanligt, end nu omstunder.
Hvo ffulde vel tanke, at en vis Dauff Skribent vilde giore et Mi
rakel deraf, at man i Vester »Havet, under Norge, fangede en
gang et Soe-Dyr, som dog i de Vande, sardeles under Nord er
meget gangs, nemlig en Hvalros i Dogestersom noget merkvårdigt samme Tid ind faldt, at en af de nmgrigste kronede Ho
veder blev stovt fra Thronen, og mnatte vandre t Landflygtig
hed, saa ffulde denne ringe Omftandighed an fore s som et Vidun
der og et Forbud paa den derpaa fulgte nrerkelige Forandring. Og
hvad Under da, at man ved Slutningen af dette, og Begyndelsen af
esterfalgende Seculo har vceret saa flittig i at optegne Nordlyset og
giort saa stort Mirakel deraf. Thi vil, man sporge hvorfor saadant
er ffeet? Saa maa enhver, som vil, gierne sige: Fordi det var den
Tid saa meget rart og uMvanligt. Men j:g for min Deel troer,
at hverken harNordlyftts Narhcdpaade Tider varet Aarsag deri,
et heller dets uscrdvanlige Glands, Storhed og vide Strakning/
fremfor tilforn , ffiont det kan have giort noget dertil; men Hovcd Aarsagcn, og det som mest satte Folk i Ailarm, var da, som
ellers ofte, en Slags Overtroe, Indbildning og forudfattet Mening, at den gamle Drage, soin der tales omiAabenbartngen,ffulde efter iooooe Aars Forlob fra Christi Fodsel af komme los, og
at derfor Nordlyset, som man allerletteft kan giore en stor Drage
af, enten virkelig var Dragen og Dtevelen selv, som floi om i Luf
ten, eller hansFor-Billede og Forbud.
Hvorpaa vi har et betydeligt Exempel i Amollb, en Munk fra Regensborg, som i hans
Dialogo de S. Emmerammo Lib. 2. T. IL Antiq. Leétion. Henr.
Canifii p. 98.99. gtor en forfoerdelig Beffrivelft derover, som vi
tkke kan andet, end anfore, ffiont den er noget vidtlostig: Ante
aliquot annos, siger han, in Pannonia conftitutus, die quadam
•å tertia hora usqve ad fextam diabolum vel draconem in ådre fuHenlum vidi.
Erat autem magnitudo ejus incredibilis > longi
tudo
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tudotanta, ut qvafi unius milliaril fpatio videretur eile protenfus. Cujus caput criftatum, & inftar montis elevatum, nec non
corpus, juxta hoc qvod Dominus ad ad beatum Job de Leviathan
loqvitur, fqvammis horribilibus compaétum, 3c ceu armis vel
fcutis ferro munitis teéium, in lateribus 8c tergo qvædam fuliginofa fædabat nigredo. Ventris quoque inverfione, 3c pariter cor
poris, in qua folo tenus jacere folebat, pallor fubvenetus dercolorabat, ad fimilitudinem fulphurei laris. - - Cum tempus eilet
æftivale, utpote fexta foria hebdomadæpoft pentecoften fecunda?,
ex gelu, qvod draconi præ cæteris animantibus eft naturale, adeo
immutatus ,eft aer, ut & febris multos invaderet, ac jumento
rum non minimam partem frigus confumeret.
Alas 8c crura
vel pedes, qvos piéiores fingere folent, penitus nec habuit nec
habere vifiis eft, qvippe cui fquammæ Sc coftæ fufficiunt pro
deambulatione. Groflitudo pectoris erat parilis groffitudinis ca
pitis.
Poft hoc paulatim diminuebatur usque ad extrema caudæ, cujus extremitas pene adæqvabat abietes magnas.
Hunc
tam ingentem hoftern, aut diabolum aut Diaboli amicum nolens
Dominus duitius terrere populum, fidelium, fubito fecit ab Aqui
lone moveri & denfitati nubium cum grandi impetu intermifcere &c.
Den som Arnulphus i bemeldte Dialogo indforer at tale
med fig, spor ham efter denne Beskrivelse: Numquid in illo
tempore recordatus es aliqvid horum, qvæ beatus Johannes in
Apocalypfi fua de dracone E beftia Scribit? Hvortil han svarer:
Vere in memoriam venerunt hæc, maxime cum urgebat me re
cordatio fcripturæ ejusdem Apocalypfis, in qua continetur; Væ
vobis, quia Draco venit ad vos cum ira magna &c.
C'onf. V.
Ufferii Qyæftion. de Chriftian. ecclefiarum Succeflione & Statu
pag. 46. Gap.4. Og er det ingenlunde at tvrle paa, at jo Alberic,
Monachus oq Glaber Radii lphus, som stden an fores/ ogsaa har
havt samme Drage for Gine.
Saa vi heraf leere og tydelig see
at visse Skribenter har giortMirakelaf Nordlyset, ei for dets Uscedvanlighed , men for viG andre og Tidernes Omstoendtgheds ffyld,
og at de har havt deres visse Hensigter, naar de har givet det Navn
M Drager, af Stierner og andet saadant.
§. 36,
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Dette maae vi ogsaa til sidst erindre, at det phenomenon,1
fOltt Botbonis Chronie. Brunfvicenfe picturatum taler om, og henforer mod Enden afdetke Seculo, nemlig tilstar 999 (m) et synes
at have vcrret andet, end noest foranforte: Thi saadanne er Forfatterens Ord derom: In duflemjare fchach ein teken an den hyminel in Sante Stehens nacht; in den Wyanchre wart ein lecht gefeyn in dat Norden, dat me meynde dat yd dagede unde ftod
woi eyne Stunde.
Og maae dette voere os nok, hvad det lOde
Secuiuin er aygaaende»

§. 37-

Vi kommeva til det ellevte Secnium, somvinu ville tage öS
for at betragte,og besindcsathave voeret ikke mindre rigt paa adffillige Luft-Syne, som man med ingen Rimelighed til andet, end Nordlyset, kan henfore. Hvorfor ogsaa <7oE/. Hamsfoftius (n) om dette
Seculo i Almindelighed faa taler; Hoc Seculo prodigia horrenda 8c
plurima fuere, ut Peneerus fer ibit, quæ omnium flatuum mutationes
indicarunt & Vella ciuilia Germanorum, arfitSidus crinitum, fulfere
ignea acies^exauditi funt ftrepitus confligentium exercituum, vifa
arma in coelo cruenta, & olffejfæ duitates, faces ardentes, facula ig
nita &c. Men foruden dette Vidnesbyrd, som dog, i Mangel af
andet, kunde vcere os Bevis nok, sindes ogsaa en Hoben Exem
pler, som desuden kan overtyde 06 om Sagens Rigtighed. Strax
i Be(m) Leibnitz, Script. Brunfv. Tom. III, pag. 31*?,
(n) De Rebus Holfatorum ap, Weflphal. Monlun. Cimbr. Tom. I. fag. i6£o. ForudM efterfolgende melder ogsaa Alberic Monachus, Leibnitz; Accef. Hitt. pag. 39. om et merkverdigt Luft'Skin fom blev feet seet sidst i Aaret I00O, naar det saa heder: An. iooa.
Cometes apparuit decimo nono Calendar- Januar» circa horam nonam fei ffo coelo quaO
facula ardens^ cum longo traélu 5 [inftar fulguris illabitur terris tanto fplendore, ut
non modo qui in agris erant, fed etiam in teÄir, irrupto lumine ferirentur, qua coeli
fciffura fcnfim evanefeente interim vifa eft qvafi figura ferpentis capite quidem

crescente cum ceruleis pedibus,}
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t Begyndelsen af dette; 8eculo', nemlig 1003, tresser man den mest
brugelige Beffrivelse over Nordlyset, da det kaldes Acies igneæ,
antegnet t Magn. Chron. Belgico (o) med folgende Ord. IOOZ. Acies
igneæ confpiciuntur in coelo & Luna in plenilunio in fanguinem
vertitur å medio noSis usque ad ortum diei, & Sol circa meri
diem in duas partes diuiditur.
Af hvilken Bessriveise og tillagde
Omftcendighever man tillige har dette , som noget rart, at legge
Merke til, at den lysende Materie, som foraarsager Nordlyset i
Voratmofphæra, har den Gang vceret saa overflodig, at el allene
Maanen der igiennem om Natten har seetud ligesom den var overstenket mcd Blod, men end og Dagen derefter, Parhelii eller BiSole, ved den stecke Mængde, som endda deraf var tilbage i Luf
ten, derafere foraarjagede; hvilket, som en end og i vore Tider
rar Omstcendighed, vel bor obferveres (p),

>

§ 38

Ikke ret loenge derefter, nemlig 1008, har Nordlyset atter
vceret at fee, og havt den Lykke, at det er blevet antegnet af den
saa kaldede Annainta Saxo (q) der kortelig fortoeller, at forbemeldte
Aar, er man ved Natte-Tider blevet et stort Skin vaer som af
mange blev seet: Lux magna, heder det, å multis vifa, appa
ruit node.
Kk
§.Z9.
(0) Ap Piftov. Script. Germ. Ton). Ill pag. 101,

(p) Man feer ellers af Glabri Radalphi Hiftor, Life. 2» p. Ig. in Pitboei Hiflor. Franc. Script»
XI. a< dette phxnomenon s g samme Aar har vcrret til Syne i Frankrig, naar det faa
hedere Sequente vero menfe Decern brio vefpere fabbati ante diem Dominicae nativitatis
apparuit in aere portentum mirabile, fpecies videlicet feu moles ipfa immcnfi Draconi«
å Septentrionali plaga egrediens cum nimia corufcatione petebat Auftrum &c.

(q) Ap. Eccard, in Corp. Hiftor. Med. Ævl Tom. I. png. 4O9. Kdtt Dd derfttl at regne,
nemlig 1014. harsaadantet Lust-Skin paa nye indfundet sig; hvilket ostbemeldte Chrouogr,
Saxo bevidner med diffe Ord loc. dt. pag. 227. R« miranda & nimium ftupeiida con
tigit 3,Calend. O&. in partibus occidentalium regionum Walachiae & Flandern. Hor
rendae nubes apparuere» quae per tres no&es modo miro immobiies minas intuenMb«8
intulere
Sxua peftikntia & mors fubitanea fcqvunfoir«

LZ8
§ 39

Men nu kommer jeg kil en Historie, som kan klene os til
Prove, faavel paa Munkenes Kunst og Ferdighed t at bettene sig
af alle ujoedvanlige Hendelfer, for at fette dem selv og deres afdoDe Helgene i Anseelse blank de enfoldige, som paa deres egne urtmeitieChimæi er og kaabeUgeForestillinger, hvortil intet kunde gi»
ve dem rigere og b-eqvemere Materie end Nordlyset, som forestiller sig i hundrede Slags Figurer og Gestalter, og hvori man let
kunde indbilde sig selv og andre at see Armeer i Luften, Fakler,
Spyde, Faner, Heste, Skibe, Fade,, Drager, Korse, Kugler,
Strerner, og jeg veed ikke hvad, alle sammen Titler, sum mani
gamle Dage har behaget at becrre Nordlyset med. BemeldteHtstorie> hvortil jeg denne Gang fornemmelig ssWrr, fortaltes os af
Odorannus Monacbits: (f); f)in noget ber stal vcere pafstret med ham
selv, nemlig ak da han , efter et Lofte, soni Dronning Conftantia
i et vist Mlfcelde havde giort, omtrent Aar 103r,afiammevm ble
ven sendt, for at lade Sr. Sauiniani Legeme, som hidindtil havde
vceret indstuttet i en Bly-Kiste, nedlegge i en andeu giort af kost
barere Metal, samt bcprydet med Guld og Mdelstcne, er han nuVervels om Natten bleven et Lys eller en Stierne vacr , der syn
tes ligesom at ville fore og vise ham Deien 111 Helgenens Hvile'
Sted; hvorom man videre kan faae hans'egne Ord at hore , som
ere disse: Veniens vero- (fc. Odorannus) poft Solis occafnmad Stæ
Columbæ porturn &c. inter cæteras Stellas quibusnox illuftrabatur,
vidit quoddam SyduS' exfurgere, eo quo æftivo tempore folet horam diei
primam Soli demonftrare. Qvod'exiliens de fui ortusdbco'virtute
divina coepit ferri velociter per aera , petens coeli eminentiora lo
ca, pene usq;: ad illud pundum, quo ea tempeitate folet fieri ho
ra fexta- &c. Stella vero in loco, quo venerat paulatim fubftitit,
& retrogrado curfu: ad locum ,, unde venerat, in unius bora fpatio
iterum rediit■„ quam peneusqyeadterriam vigiliam nodis conternpiantes^
(r] Api Du Cbeme Script, Franc. Tony. 2. pag, 6405.
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plantes, earn inter cetera Syd era implere curfum folitum viderunt
evantes & inter fe quid demonftraret, conferentes. Qvibus animo
occurrit, quod coeptum iterprofpero curpuperagerent Ac. Ut det*
te intet andet har voeret, end-et Nordkys, kan alle Omstcendighe.
der giore os bevifligt, som,ere (i) at det allcrfsrst crsect
Dft, hvor Solen om Sommeren rinder op, og (2) paa en Tid da
Himmelen var gandffe stierne- klar. (3) at det, Kar faret meget
gesvindt eg hastigt igienncm Luften, mendog (4) tillige efter Haan;
den spredt sig alt mere og mere ud., indtil det var steget til en vis
Heydr paa Himmelen / - .(5) at det der en Lid lang er blevet skånen
de paa samme Sted, oa (6) ester en Times Forlob har begyndt at
trekke sig efter Haanden tilbage , indtil det endelig (7) er gaaet til
jamme Sted , hvor det var kommen fra, nemlig Norden. Et an
det Slags meteoron kan dette ikke have voeret; Thi dertil er Tiden
for lang; ey heller en Comet: thi dertil er den for kort. .Imidler
tid toer dog vel Sammenhængen denne, at Forfatteren af den
Lighed, han har forestillet sig at der var imellem dette phænomenon og en Comet met) sin lange Svants, Har taget Anledning at
give det Navn af en. Sy dus eller Stierne, og deraf-videre at giore
sig den sode Inl bildni 'g, at dette Lys par udsendt ved en Gudommelig Kraft (virtute divina som han siger) for at ledsage hampaa
sin hellige Re:st, ligepm de Z Vise af After ved en øttevne, hvil
ken Malerne Kar fundet for godt at aftegne meden lang Svants
hos, og Skribenten uden Tvll har havt for Aine, bleve ledsagede
til Bethlehem.
Og er Det et mere urimeligt etter Underligt, at
dcnne Munk kan have giort sigiaadane Tanker, end at andre paa
de Tider har kundet indbilde sig, at de saae den Hellig Aand ned
komme i en synlig Dues Skikkelse over deres Helgene, som over
Christum i Daaben. At han derfor har givet dette phænomenon og
Nordlys Navnaf en Stierne, er et at undre over, soer naar manbetanker, at andreoghar giort det samme,som foruden andre Exempler
kan sees af det, hvilket (§. 2 5.) tilfom er anfort. Hertil kommer endnu
dette, at det Begreb, som endeel af de Gamle har giort sig over
Comet-øtietnerne, har vceret saadant, at Nordlyset let kunde

Kk2
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sammenblandes dermed, og det ene faae Navn afdct andet. Hvor«
paa vt et allene tilforn (s), saa vidt de gamle Groeker og Romere
erangaaende, har taget Exempler og Bevis of Seneca; Men at
de mtdlere Tiders Skribenter ogsaa har vcrrct af samme Tanker,
det kan man fee af >b. Bromans Ord, naar han faa taler (t):
Qvidam dicunt Cometam non eile Stellam > fed nubem ignea cla
ritate accenfam.
Da mi visse Nordlyfe ogsaa kan ansees for en
lysende etter brorndende Skye, fom Skribenten her kalder Ga
meterne; faa kunde de begge let tages for eet det samme, og de
ferste ltgesaa vel faae Navn af Årterner, fom de fidste.
§. 40.

Aar 1069. har Nordlyset ogsaa verret til Syne; som man
kan fte af Annalifta Saxo, som derom paa forbemeldte Sted to
taler (u). Saa vel som og Aar 1093; Hvorpaa vi tik Vidnes
byrd ei atlene har disse Bertoidi Conßantienßs Ord for os i Haus Ap
pend. ad Hermanni Chron, ap. Urfiifium German. Script, llluftr,
T. I. p. Z6K. In Alemannia per diverfa loca multi ignes per aerem
fimui ferri videbantur in oäava Epiphanias, in fummo mane;
Men og de Skribenter, fom her under Not. (u) anfsrcs.
Ja ak
Det og en Snes Aar tilforn, nemlig 1074, er blevet feet til Worms,
kan vt leere af Chron. Hiftor, German, ap. Scbarddum Scriptor.

Re(s) §. II. Not. (y).

(t) Chron, pag. 961. ap1. Ttoysden Script. Angl.'

£u) Eccard. Corp. Hitt. Med. Æui Tom; I. pag.577. Mdet har 9ef ?i heller drn Stierne nrctv

som Alberic- Mmach. Chrom pag. 121. Part, poft» fortæller at vme seek Palme-Sondags
Aften 1077. brugende dilfe Ord : Dominica palmarum circa horam fextam fereno coelo
ftellå apparuit. Gaa vel som og det Fakkel, font CbraHogr, Saxo tinder Mr loyz. om»
taler, naar det heder: Leibnitz. Accefl". Hitler, pag. 27L Vifureft fpléndor, quefi fa•ulä’ volans per ae rera ab" orienteAlbevivus Wonach, l'oc. cit; pag. r^r. end fp,
deligere beffriver. saa vcl af Maaneden, som Timen om Natten, "ed fanlLn det blev
itet: An. 1O95, siger Han, jaculum ignitum ;i meridie usque ad aquilonem per coelum
ferri vifum eil Calendis Augufti prima her> noétøv
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Rerum Germ. T. I. p. 757, hvor det fovtelles med disse merkvcerDige Omftcendigheder: VI. Kai. Febr. vifum eft in coelo-fignum
mirabile. Oriente Sole duæ fimul columnæ aurei coloris fplendidiflimi fulgoris dextra leuaque oriebantur, quae usque quo
Sol aliquantis lineis in altum excrefceret, eodem jubare rutilan
tes permanebant.
Præcedenti quoque node coeleftem arcum
circa gallorum cantum fereniflimocoelo plerique videbant. Fri
gus erat validiffimum &C; Florentius Wigornienßs fortceiier (x),
at Aar 1095. saae man mangfoldige Stierner falde af Himmelen.
Pndie Non: Aprilis in node vifæ funt Stellæ quaff de coelo cadere. Og er dette phaenomenon ei allene feet t Engelland/ men og,
paa samme Tid, af mangfoldige Menuester i Frankerige, og af
Order. Fitali (y) noget vidttofteltgere bestrevet med disse Ord: An
no ab incarn. Domini 1095, indid. 3. pridie Non. April.* feria
4. Luna 25. in Gallis ab innumerabilibus infpedoribus vifus eft
tantus Stellarum difcurfus, ut grando, niff luceret, præ denfitate
putarentur. Multi etiam Stellas cecidifle opinati funt, Samme
Skribent m«lder ogsaa om er andet Luft-Skin af Samme Slags,
fom og er sect bemeldte Aar, men nogen Db efter foranforte, nem
lig i Maji Manned, naar han faa siger (z) An. ab incarnar. Dom.
MXCF Siccitas 8c mortalitas hominum fuerunt, & Stella quadam
node menfis Maji De coelo cadere vifæ funt. Men Job. Bromton
henforer dette, eller maaffee rettere et andet af famme Beskaffenhed,
til efterfolgende Aar 1096/ brugende derom disse OrD(a) : Eodem
tempore Stellæ ita fpifiæ de coelo cadere vifæ fut, quod minime
poterant numerari.
At NU diste phænomena stal henfores til
Kk z
det
(x) In Chron. ex Chron. pag, 647.
(y) Hid, Eeclef. pag. 718. Alber. Monad. Cliron. Part. pott. pag. rtf. anfsrer selv fglNM
Ord føm han siger sig at have taget af en anden/ ved Navn Baldrkus; men legger nogle fag
Ord til ved Slutningen, naar han siger : Quas (ftellas) quidam epinati flint ceekUfl& f
quidam motus earum motus Chriftiamtatis interpretati flint.

(a) Hift. Ecelef.. ap, Du Cbesne Scrip. Rer, Normanrr, pag. 56%.
(a) In Chron, ap. Tvvjsrfeif Script. JO. Angl, co). 993,
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det Slags, som man gemenligen kalder Stieme Skud/ vil vel
ingen paastaae, da alle Omstændigheder kan bife, at det virkelig
intet andet harvcrret end Nordlyse, og man desuden, nagtet at Skridenterne paa alle d sse Steder Har behaget at atve dem Navn af
Stierner, nattene af hvad vi herom tilforn (b) har erindrer, kan
see, at man paa Le TiLcrshar forestillet sig Nordlyset, som det var lut
ter Stierner, der fore igtemmn Luften, mm vi ogsaa har en anden
Stridentes (c) Ord for os, som tydelig vift , hvad disse Stierner
har vceret og afmale os det phænomenon, som Aar 1096 lod sig
ti! Syne, saaledes: Sole ad occafum vergente, & nubecula in
aere nulla apparente, ignei qua fi globuli diu er fis aeris in locis emi
cuerunt, rurfusque aliis in firmamenti partibus fe condiderunt.
Hoc quidem non ignem, fed angelicasfuifie opinanturpoteftates,
commotionem gentium, quæ fecuta eft, praefigurantium (d).
§ 41-

Aaret derefter nemlig 1097. har Nordlyset atter iglen ind
fundet sig, da Til skuerne har forestillet sig det under en anden Gestalt
og gtort et 2x0rs deraf: Thi saaledes taler sim. Dune!menfis htkom (e): Stella, quæ Cometes dicitur, tertio Cal. Ottobris per 15.
dies apparuit.
Nonnulli Signum mirabile & quafi ardens in mo
dum Crucis, eo tempore fe vidifie in coelo -affirmarunt. Selv
samme Ord og Beskrivelse derover findes vgsaa hos Flor, wtgovnienfis (f), som dog, henforer det til esterfolgende Aar 1098. At ellers
dette forunderlige Tegn, som Skribenten kalder det/ har voeret
et Nordlys, vil vel ingen negte, i seer da man hos en anden Skri
bent finder en tydeligere Bestridelse derover, Hvoraf man kan see
at
(b) §. 25. 39.
[c] Chron. Rhegmonis ap. Piflwlum Script. German. Tom,III. pag 663.
W1 Cbronogr. Saxo J^oc. cit. taler 0g VM btfte phænomenon, niCtl Med NSgkt Tilley bk^yndekde saaledes : Hoc anno (1096) aliquid ante nec vifuin nec auditum, feculis imminere fignis a
coelo præjaéiabatur frequentius; dc quibus unum ponatur, ut de reliquis fides habeatur.
Die qnodam advefperafccnte Lc. RestM 0MtteNt syM foiäN.
[e] Ap. Twyfden loc. cit. coi. 223.
Loc. M pag. 648.
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at Nordlyset den Tid virkelig har ladet sig ttijyne og varet det,
hvortil foranforte Ord sigteDen jeg her mener er Robertas Mo-,
naehus, som har folgende derom (g) A. C. 1097. Sub illa notie
Cometa inter alia coeli Sidera1 rutilabar, & fuæ lucisradios produ
cebat , & inter Septentrionem & orientem igneus rubor in coelo co
ruscabat. Her har vi baade Cometen igien / som og Korset, men
paa en anden Maade brffrevct.
Om det sidste er nu vel ingen
Lvil, at Let jo har varet Nordlyset? men om denne Comet ogsaa
ffal regnes derhen, som jeg snart vilde troe/ maae andre domme
om. I det mindste give Annal, de Margan (h) dette Nordlys Navn
af Stterner/ naar der saa siges: Anno 1097- vifæ funt Stella ja
cula velut inter fe emittentes«,

S 42.
Endelig komme vt til det Aar IO98, hos hvilket foranforte
Sim- Dunelmenfis (i) har antegnct efterfolgende: Splendor infolitus
per totam fere noblem V. Calend. Oct. emicuit. Med hvilken Job.
Bromton og stemmer overeens naar han strå siger (k): Eodem anno
(1098) vifus eft Sanguis in æftate å quodam fonte tic. ebullire
Poft hæc coelum tota noble apparuit rubrum quæfi pene arderet
Samme bevidner ogsaa Henr. de Knygbtoniy), samt Order. Vitali»
(m); foruden andre i Sar Bertold.. Conflant, vsx Append, ad Hetman,
ap. Urftifium- Germ. Script. Illuftr. T. I. p; 377. hvis Ord ere
diste r Hoc anno: fatium elt mirabile. Signum in coelo 5. Cal. Oti.
fg] Hiftor Hierofolymitärum LiEr^j.

ut

[h] Vid. Scriptoiv Angl; 5. poft Be<Xmn pag: 3. Det samme g'sr 0L Alber. Monacb. Chrom*
pag. 152. Part: poft, hss hvllki'N vi finde diffe Ord derom : An 7097. Cometes in Occi
dente apparuit tota primae hebdomadal Et mox. Anno decimo Regis Angliæ Guillel-mi apparuit Cometes^ Calend. OÄ.iz diebus majorem Crinememittens ad orientem vcr<»
fus Auftrum; apparuerunt & aliæ Stellte, quafi jacula inter fe emittentes.
(i) Ap Twysden loc. cit pag. 223.
(k) Chron ap. Tvvysden \oc, cit col. 995;
(l) De Euentibus Angliæ ap. Tvvysden loc cit col. 23*70.
(m) Hiftor. Ecclef. ap. du Ghesn# Hiftor. Norman, Scriptor, p. 76L
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ut tota pene illa noéte magna pars coeli fangvinea appareret Nec
rubor ille tantum in uno loco permanfit, fed omnes partes coeli
peruagauit &c. Ellers har dette Nordlys el allene varet at see t
t Engelland, men og paa andre Steder: Thi saa taler Sigebert.
Gemblacenfis i hans Chronographia (n) derom : Multis in locis
5- Calendi Odt. coelum qvafi ardere vifum eft noéturno tempo
re. Ja Order. Vitalis (o) bevidner, at det end ogsaa er sect i de Osi>
lige Lande, af dem, som ved de Tider vare paa de hellige Tog imod
Saracenerne, naar han bruger disse Ord: An. 1098. Qvadam
noétc ab Occidente ignis de coelo vifuseft imminere , Sc intra
Tureorum caftra tanquam cadens defæuire. Og skulde da samme
betegne det Slag, som den Gang blev holdt mellem bemeldte Sa
racener og de Ehrjftne; hvormed vor Forfatter ogsaa tydelig ud
lader sig paa et andet Sted, naar han saa siger (x>): Inipfa noefte
(5 Cal. OL) terribile Signum mundo manifeftatum eft.
Totum
nempe coelum quafi arderet, fere eundtis Occidentalibus rubicun
dum ut fangvis vifum eft. Tunc, ut poftmodum audivimus,
in Eois partibus Chriftiani contra Ethnicos pugnaverunt. VeV
disse Tider omtrent blev og et andet saadant phenomenon feet, et
allene i Antiochia , men og over hele Verden; som det heder r
Fragmento Hiftoriæ Franc, ap. Pithocum Hiftor, Franc. Script
XI. p. 90. Vergente una dierum fole ad occafum, dum adhuc
in eadem essent urbg (Antiochia) per noétem illam usque ad
auroram texit maximus rubor velut fanguinjs coelum, ab Ori
ente per Septentrionem pertingens usque in Occidentem, qui
rubor in omnibus orbis partibus vifus eft. Til anfsrte kan end«
NU legges det phenomenon, som blev seet 1099. og Chvmogr. Sax*
beskriver saaledes: Vifus eft globus igneus miræ magnitudinis
ab occidente in orientem per aerem deferri,

8.4Z.
(n) Ap. Pluvium Script. Germa», Tom, !. pag.

(o) Loc. cit,
(p) Loc. *t, p. 766«
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§- 43*
Ferend vi komme til det 12te Seculum, fom vi nu ville tage
for os, mane vi i Forveien erindre dette/ at bemeldte Kors-Toge og
Hellige Krige, sinnt den store Alarrü og de Uroligheder, som hele
Europa og den ftorste Deel af Alia ved den Letlighed bleve satte udi,
har givet de da levende tilftrekkeiig Illledning at vcere noieagtpaa
givende paa alt det, som kunde henstees til Vidunder, Mirakler
og Forevarfler, og felgelig.skaffet Skribenterne Materie nok til at
vcere sierdeles flittige t at optegne, naar og hvorledes siradane phcettonrena, font Nordlyset, har vceret at see.
Herover finde vi
ogsaa, atligefta Aar 1095, (q) da disse merkverdige Krigs-Toge
bleve besiuttede, og videre frem efter, faa lcrnge denne commotio
gentium, fom det heder i Rbeginwüs Chronico (r), vedvarede, har
Nordlyset over alt vceret i Sang og allevegne indjaget Frygt og
Forffrekkelse. Derover heder det og hos chronogr. s^xo, at man den
Tid allevegne horte tale om Vidunder, som Forbude for diste hellige
Tog, naar han siger: Anno 1096. Signum in Sole apparuit V. Non.
Mart. &c. D iverfa quoque prodigia mundus parturuifle Ubique refe
rebatur. Mox ex omnibus pene terræ, fed maxime ab occidentalium
regnorum, tam Regum & nobilium, quam etiam Vulgi utriusque fexus innumerabiles turmae armata manu Hierofolymam tendere coe
perunt. AdssllligeExempler derpaa har vi allerede fremfort, og end
flere vili e vi fane at see, da vi nit begive os til det 12 Seculum: Thi strap
i Begyndelsen deraf, nemlig i ror,nroder os folgende, som Alb. stadenßs
(s) tu bemeldte Aar har antegnet: An. noi. vifus eft volans ignis ad
inftar non modicae civitatis. Over den Vide af Himmelen, at det,
som Skribenten her siger, kunde ansees for en temmelig stor Stad,
har vel intet meteoren kundet ftrcekke sig, uden Nordlyset allene.
Folgende Aar, nemliA^i io2, har det atter vceret til Syne, som

L l
C'q) See §. 40. fqq.
(r) Gee §. 40. mod Enden deraf.

(s) ChroH. SI au. pag. 254, Conf.Chroe. Abbaf.. Usberg. p. 181. ed, Årgent,

man
/
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man kan fee af Magn® cbvon. Beigko (c) hvor det stråledes heder:
Apparuerunt & ahæ Stella, quali jacula inter (é emittentes. Hvilke
Ord tillige kan ttene til at desterte, hvad tilforn (§. 39. 40.) om
saadane Stierner, som her menes, er sigt, eller videre derom kan
blive anfort. Om dette Nordlys,, eller et andet, som samme Aar
blev stet , sinde vi ogsaa Underretning hos en Russist Skribent, ved
Navn Tbeodofius Kiouienfis (v) som fortceller, at Aar 11 O2, saae
man fråden 29. Januar, af, i tre samfelde Ncrtter, et Tegn paa
Himmelen, beftaaende ligesom af brendende Flammer, der fra
Sonden, Norden, Vesten og Wen stege i Betret, og giorde
Himmelen saa lys, lom onr Maanen skinnede. Man fremfor am
det ere det merkverdigt, stmChron.^^/y Usbergenßspag. 245. for
tceller om deLustSkur og Stierner, font dette Aar, eller ncest foregaaende bleve feete , naar det faa heder: Præterea fignum in fole
quod præforiptum eft„ vifiim, multaque, quæ tam in aere, quam in1,
terris portenta apparuerunt, ad hujusmodi, exercitia (expeditiones
cruciatas) nou paucos.antea torpidos excitaverunt; E quibus ali
qua hic interferi duximus ut i liflimum, cunfta. vero longiffimum; &
nos Cometem &c.- tunc circa Non. Oct. vidimus.. Anno vero poll
hæc tertio, ftellam aliam in oriente locum foum longo interftitio Jaltibus mutantem, 6 Kal. Matt-.confpeximus.
Nubes quoque fan
guineas tam. ah occidente, quam oriente (urgentes, fibique invicem
in coeli centro concurrentes.
Rurfumque mediis fere noftibus a
Septentrione igneos exfurgere fptendores t plerumque etiam facu
las per aerem volitantes,, vidifle nos teftibus plerisque comproba
mus &c.. Af hvilke Ord vi kortelig anmerke: (1) Hvor uoie agtpaa
givende mait da var paa alle usccLvanlige Hendelstr. (2) Hvor vel
Munkene vidste at betiene sig af dem, for at faae Folk til at danse
ester deres Pibe.. (3) At Eometer og Nordlyset gierne fulgtes ad.
(4) At det sidste ofte M Navn afen Arierne. (z) Hvorledes man
vidste at henfore de adstillige Skrkkelstr, hvorunder man forestillede sig
det, til nccrvcrren de Omstcendigheder; og (6)atalle saadane LufllSyneeialtid ereoptegnede; rned videre..
§. 44.
(t) Pag 147..

(v) S« Samlung Russisch-Geschich. P. 5. p'g: 390;
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§ 44.

I de Aaringer imellem 1104. og 1114. har man ofte seet de
faa kaldede Krigshcere i Luften: Thi rblank andre merkvoerdige
Ling, svmi Desie ti Aar ere pasierede, har Werner, wi^inck \ hans
Fafciculo temporum (x) ogsaa anfort folgende: Acies in cælo appa
ruerunt. At famine/Aar 1105. i Særdeleshed har tildraget sig, kan
Aft. Sta denfis paa oven anforte Sted (y) give os Underretning 0M/
naar han faa taler; An. 1105. ignis inter Sidera vifus eft fulgere.
De usoedvanlige øttevitcr, font Florent. .Wigomienfis (z) bevidner at
vcere seere Aar 1106/ esterat han tilforn hartalt om en Comet, som
samme Tid var paa Himmelen, bliver og uden Tvil intet andet
end Nordlyset: Thi saadanne ere hans Ord derom: Quidam dixe
runt, fe plur.es infolitas Stellas eo .tempore vidilfe; Og samtne ere
det vel, at After. Monachis Chron. pag. 198. part. poll, ligeledes taler
om, og fortceller at vcere sect i Italien, med folgende Omstcendigheder: An. 1106. pridield. Febr. apud Barrum Italiæ Stellæ vi fæ lunt
in Cælo per diem, nunc quafi inter fe concurrentes, nunc quåfi in
terram cadentes» Toto fere menle Febtuario Cometes apparuit.

?§> 45Heraf maae jeg tage Anledning til folgende An nerkningr
Det er vardt at legge Merke til, at i de Aaringer, da Skribenterne
tale om Cometer, sinder man dein ogsaa som oftest at have noget
om Nordlyset at fortcelle os.
Hvoraf man kan giore den Slut
ning, at de enten, sotn tilforn er erindret, har anseet Nordlyftt
for at have en mcerkelig Overensstemmelse med Cometerne, eller og,
naar disse i de Tider saa forfærdelige og med deres Skieg,Haar eller
Svants formummede Busemcrnd komme ansettende paa Himinelen, at da alle Har havt deres Oyne henvendte derhen, samt noye
Ll 2
obser(x) Ap. Piftoriutn Scriptor. Lerma«. Tem. 2. pag. 4yg°
(y) Pag. 256.
(r) Lee. cit. pag. 652.

268

Nordlysets AMe

observeret og lagt Marke ril alle uftedvanlige Hendelser i Luften,
hvilke da maatte passere for l igesaa mange Forbude om overhccngende Ulykker.
I saadanne Omstændigheder kunde det el andet vare,
end jo faa forunderlig en Ting, som Nordlyset, hvoraf man kan
giere sig saa mange Spsgekser, chimceriske Figurer og Forestillinger,
fom man kyster, ogsaa frem for andre maatte komme t Betragt
ning, i Agt tages og optegnes.

46..

At Nordlyset vg Cometer, som fagt er, hos Skribenterne
gierne feiges ad, derpaa karr vi endnu ftenrft-re et nyt Exempel,
naar vi komme til Aar 1114, orn hvilket Mattb. Weftmomfterienfis saaledes taler (a) Eodem anno, menfe Decembri, eælum repen te ru
bens apparuit, acfi arderet, luna patiente eel lp fin. Cometa appa
ruit Menfe Maji. Dette Phænomenon anförer ogsila Mattb. Pari
ßenfis, (b) men melder ikke videre derom, end at man saae Him
melen brende; Cælum ardere vifum, hvilket er gierne den alminde
ligste Stil, naar der ffal tales om Nordlyset. {Abbas &sbergenfis be
vidner og i hans Chron. p. 199. cd. Argent, at han Aar HI/. selv
havde seet faadant Phænomenon, naar han saa siger: 14. Kai. Mart,
hora vefpertina vidimus nubes, vel fenguineas ab aquilone, furgere,
& per medium firmamentum fefe extendendo, ipfi mundo terrorem
non modicum incutete. Nam ut poftea didicimus, unicuique civi
tati tam vicinus ipfe fulgor videbatur,, ut ibidem rerum omnium
finem, minari putaretur.)

§ : 4 7Vi gaae ei lcengere, end til Anret nr8, fsrend vi atter tresse
pan Spor af Nordlyset, saa vel hos Sigebert. Gemblacenfem- (c), som
[a] Flor. Hiftoriaruni, p.

239$.

[bj Hiftot. Angl, edit: Watts: p, 66?.

[c] Ap: PiJfor. Wvdt; p^-867/.

og
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og t -Magno Chron: Belgico (d). Den fOl’ftC tillCV bCtOUt med diste
Ørt): Igneæ acies é Septentrione in Orientem in cælo apparuerunt,,
deinde per totum coelum fparfæ plurima noftis parte fuerunt.
Samme Beretning finder man ogsaa hos Miber. Monach. Chron. part.,
poft. pag. 230. med den Forandring, at han stger dette Phænome*
non blev feet Aar I I16, decimo tertio Calendas Januarii, prima
hora noftis &c. & quod videntibus miraculo & ftupori fuerit. El
lerstaler samme Skribent ogsaa om et andet mrerkverdigt Luft-Syn,
under bemeldte Aar iii6, med disse Ord: Tertio nonas Augufti,
fummo aurorae diluculo a parte orientis cum ingenti flamma circu
lavit Civitatem (Leodium) tantus ignis, ut omnes divinitus crema
ri exiftimarent. Poft haec magnus turbo erumpens ab occidente
ipfum ignem viflis aliquantulum obfcurafle. Iterum quafi vifitor
ignis cum flamma recaluit, & iterum turbine revertente paululum
delituit. Tertio etiam ipfe ignis recaluit, & tertio nihilominus tur
bine victus cecidit. Efterfolgende Aar, nemlig 11'19,. bar man atter
feet Tegn dertil; Og ere Order, ntalis Ord, hvoraf jeg dette stut
ter, desse (e): Eodem tempore (menfe Aug.) rubor maximus å
Pexeio per Medantum vifiis eft in Neuitriam difcurrere, &
per tres noSes hujus modi Signum multis Gallorum manifeftatum
eft in aere.
Di verfis vero modis videntes hoc interpretati lunt,
Siden har jeg ikke fnndet noget, dette Phænomenon angaaende,
forend ved Aaret Iiz8, da Florent, uogornienfis (f) afmaler oset
z
saaledes:
[dj Ap. Piflor. loc. cit. Tom. 3. p. 146 Chronie» Abbatis Ufpeig. Mtkldtt 0g Øttt Cf flovf 0j
merkveidW L^Skin, som ncrsi foregaaende Aar 1117. lcd sig see, og beskriver det'saakedes: XlIII. Kai: Mart; horå veipertina vidimus ntibes vel languineas ab Aquilone fur
gere, & per medium’firmamentum fe fe extendendo, ipfi ni undo terrorem nori rtiödicum
incutere- Nam ut poftea didicimus,-unicuique civitati tam vicinum ipfe fulgor videba
tur, ut ibidem rerum omnium finem minari putaretur,
[e] Hiftor. Ecclef. ap. Du Cbesne Script Rer. Normann. p. 88b

[,f j Loc cit. p. 670. M m seer dög af Alber. Monacb.Chron. part poll. p. 258, at det ogsaa
hm vam m Syne u Rat tilforn, nrmlrg. irrLi rhi saa taler han derom: Apud sues-
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fntlUbCé t Septimo die menfis OEtolris Luna exiftente 29, in crepuiculo novtis fextæ Sabbati, verfus aquilonares partes vifum eft firma
mentum totum rubicundum. Radii etiam diverfi coloris vifi font,
mixtim apparentes & evanefcentes. Erant hæc fovto, fignificantia ma
ximam quam prælibavimus fangvinis effufionem, faftam per Northumbriam & in plurimis aliis locis per Angliam.
Af hvilke Ori)
vi for ncervcerende allene ville amnerke dette, at Nordlyset ogsaa
de Tider er gierne stet i Nce eller Nye, Luna 29, og atdetsStraaler, som det ffied fra sig, har havt adskilligeFarver. Ellers bliver
dette uden Tvil famine , fom Autor Gefiorum Stephani Reg. Angl,
gwr faa ftort Voestn as naar han derom faa siger (g): Tam ma
gnum enimvero, tamq; ftupendum fait hoc malum, -ut non folum
hominibus horrendum, verum etiam de calo magnum declaratum fit
& admirandum: cum paulo antequam hoc cpntigiflet, viderimus
non modicam cceli partem ad inftar fornacis ardentis igneas fpiffim
feintillas, emittere, ignitosgue mine conflagrationis globos, tanquam
vivi incendii carbones non in uno tantum, fed divife variis in locis
agiliter fefe ac denfanter movere. Et hate nimirum tam aperta,
tamq; vifibilis ignivoma cceli facies vel futuram maximi (anguinis effufionem, vel indicibilera, qvæ fubfecuta eft, villarum & urbium ex
primebat cremationem &c. In Libro quoqué Machabæorum cum
intuerentur igneas di (currere in ccelo acies, militum qué aeriorum nil
nifi ignem (pirantium communes conflictus, veriffime futuri mali
agnofeebant portenta &e. Non igitur me lector rugofa fanna de
rideat, fi polum, quem his oculis in ardorem converfum, denfiffimaque
confpexi ignis & carbonum vellera præferre, malorum futurorum for
mam dixerim, illiusq; diriflimæ peftis, quæ in'Northumbria confequenter evenit, fignificaticnem.
Her merke Vi saa lestligM (i)
at dette Nordlys stal have betydet en stor Blods-Udgydelse og an
dre Ulykker. (2) De adstillige Navne og Titler, fom det her tillegges,
fionem menfe Septembri 'Le. Sed & piures afferuerunf, ftellas mirx magnitudinis
brofam no&is caliginem intra Ecclefiam perfequendo fugafle.

fe] Ap. Du Chesne Scriptor. Rer» Normann. p. 938»

beviist med gamle Skribenters Videsbyrd.

271

legges, da det nu kaldes en brendende Ovn, som ukffed Ild Gni
ster og Ild Angler, der saae ud ligesom gloende Kul, nu en Ildspydende Aabnrng paa Himmelen; nu gloende Arigshcrre i Luf
ten; og nu igien Nord Polen forandret ligesom til en brendende
Ild, og gloende Kul, der fore om hinanden ligesom tykke Uld-Taver.
(3) AtSkribenten synes atvcrre bange forat blive kastet og udleet, fordi
han gror disse phænomena til Tegn, som skulde betyde de overhcengende Ulykker, og soger derfor at komme derfra med en Undskyld
ning; Saa man deraf skulde slutte , at man ogsaa i de Tider har
havt saadane, fom ikke har anseet desse phænomena for andet, end
blotte naturlige Hendelser.

§. 48AL Nordlyset ogsira midt i dette Seculo, nemlig Aar 1150,
har vrist sig paa Himmelen, det kan vi lcere af den sira kaldede Chro
nica Regia £ Pantaleonis (h), hvor man til bemeldte Aar finder no
get optegnet derom. Clmmica Normanniæ (i) melder og om saadant
et phænomenon, som ffal voere seet efterfolgende Aar 1151, med
disse Ord: Inipfa node (17. Kai. Aug.) fulgor nimius & poftea quafi
Draco ingens vifus eft in ccelo discurrere ab Occidente in Orientem.
Faa Aar derefter, nemlig 11)6, er saadant atter blevet seet; hvor
over nys anforte Chronica (k) giver folgende Beskrivelse: Sabbato
infra odavas Påfchæ i Abricatino Villa, quæ vocatur Landa-aronis
circa meridiem (medium nodis) quafi de terra emergens turlo maxifitui, quæque proxima in voluit & rapuit:, ad ultimum quafi quæ* dam columna ruhei £7 cerulei coloris fub turbine afcendens in fublime
ftetit, & videbatur, & audiebantur quafi fagittx & lanceæ in ipfå co
lumna defigi, licet non appareret intuentibus quis eas agitaret. In
turbine,, qui ftabat fuper columnam, apparebant quafi diverfæ Spe
ciet:
[h] Ap. Eccard. Corp. Hiftor; mcd» ævr Tom. I. p. 934*
[il Vid, Du Cbesne. Scriptor; Normaun. p. 935,

[kj Lot. eit. p. 992;.
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gies volucram in eodem volitantium. Subfecuta eft illico hominum
&c. Her har de Tiders overrroiffe og frugtbare Indbildninger at
ter forestillet os Nordlyset under nye Gestalter og Navne/ saasom
af en stor Hvirvel-Vind/ der trekkede af Sted med alt hvad som
kom den noer, af en ftor
som steg holt i Verret/ og faae rod
og blaaagtig ub; afmangfoldige pile og Spyd/ og af adskillig
Slags Angle/ sorn flere i Luften om hinanden»

§. 49*

Hvad bemeldte Chronica (!) endnu videre mcolder om de
Stierner/ som Aar 1166. bleve seete, kan vel ei heller ril andet/
end Nordlyset/ henfores, da det derom saa heder: in Vigilia Na*
tails Domini duæ Stellæ ignei coloris, quarum una erat magna, al
tera parva, apparuerunt in Occidente quali conjunétæ; polka disjunfitæ fiint longo fpatio, & apparere defuerunt.
Samme kan
ogsaa siges out de Nat-Syne, som Gervafius i hans Chronica (m)
i Anledning afErkcbifp Thomæ Dod/ anforer til Aar I I"I/ med
folgende Drd: Beato martyre noftro (Thoma Cantuarienii) coniummato, vifitavit nos Oriens ex alto in Jß/iombus no&urnis, Martyris
novi Sanéfitatem offendens. Underligt nok/ at just dette Aur, da
bemeldte Erkebisp blev tagen af Dage, har vceret faa fnrgtbart
paa deflige Nat-phænomenisl jeg kan troe,for at ffaffe denne nye
Helgen og Martyr, hvilket og vor Skribent paastaaer, en Smule
Hellighed, som han og behovede.

50.
Er etters sidst anforteLuft-Skin ei faa tydelig beffrevet/soin
det vel kunde og burde; saa kan man vceredes vissere, at det phænomenon, som 2de Aar der efter, nemlig 1173, har ladet sig fee, vir
kelig intet andet har vceret, end Nordlyset selv.
Dette fortceller
ogsaa samme Gervais paa forauforte Sted (n) saaledes: Ann.
H73-

[1] Lö€, cit* p. 1002.
[id] Vid. Tvysden Scriptor, IO Angl, p. 1417.
[n] Lee, cit. p. 1423»
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1173. Idus Februarii apparuit in cælo Signum mirabile noEte plusquam,
media. Nam rubor quidam videbatur in aere inter Orientem & Oc
cidentem in parte aquilonari.
Radii antem albi per transverfura
ruboris illius erant, qui nunc graciles in modum Lancearum, nunc
vero lati in modum tabularum, & nunc hic nunc ibi quali a terra
furfum in coelum ere&i. Erant prædi £ti radii candidi, ut radii So
lis, cum denfisfimam penetrant unbem.
Subfécutus eft Splendor luci
dus aurora fimillimus æftivæ, cum in diem lucefcit; poftremo denfisfima nubes fubnigra in eodem climate quad a terra elevata eft,
quae diem ilium paluatim fuccrefcens obumbravit.
font/ fOl*H=
den andre Omftcendigheder, fornemmelig ved denne Bestridelse bor
legges Merke til, er dette, at Forfatteren har observeret, det Nord
lyset den Gang saae ud, iblant andre Gestalter, som det tillige
havde, ligesom naar Solen staaer bag nogle tykkeSkyer, og kaster
Stråler med igiennem Aabningerne demnellem, eller den, som
man gemenligen kalder det, trekker Vand; hvilket kommer vel overeens med de nyeres Observationer. Ellers maa ved dette Nordlys
ogsaa folgende Omstcendighed i Agt tages, nemlig at det og paa
andre Steder, end i Engelland, i famme Maaned, som for er
mceldt, men et Par Dage tilforn, er feet saa klart og stinnende, at
man derved kunde reelle hver en Skilling, man havde i sin Lomme,
som Magn. Cbron.. Belgicum derom taler, (o) naar det saa heder:
Tertio Idus Februarii apparent igneae acies inccelo de no£te, & lux
tanta emicat, ut quilibet nummus poflet agnofci cujus monetae fit.

§. zr.

Nceftfolgende Aar, efterat disse stcerke Nordlyse vare blevne
seete, som da er 1174. harman paa ny igien udi November-Maaued observeret et andet, hvilket Radulfus de Diceto i hans Ymagine®
Hiftor. (p) saaledes beskriver: Pridie Nonas Novembr. circa me
diam noEtem, per unius horæ fpatium, & eo amplius, tota coeli faM M
cies
[a] Ap. Pißoriw» Scriptor. Rer„ German. Tom III. pag. 17^.
(jf] Vid. Twysden Scriptor. IO. Angl, col. 584,

274

Nordlysets Mde

cies ab aquilonari parte fanguineo vita eft rubore fuffundi.
Olit
hvilken Skribent vi ellers,' ved denne Leilighed, mane merke dette,
fom og kan gielde om andre, nemlig at i hans saa kaldede Abbre
viationes Chronicorum, font er et kort Udtog af mangfoldige andre
Kroniker, mcelder han ikke eet eneste Ord om Nordlyset, ffiont
adffillige af de Skribenter, som han har vdcopieret, tale mange
Gange derom: Thi deraf kan man fee, at Aarfagen, hvorfor
endeel Skribenter faa sielden eller aldrig tale om Nordlyfet, har hel
ler vccret hos dem, der har udcopieret og afffrevet dem, eller der
ffulde observere og optegne det, end hos Nordlyfet selv.
§. 52.
Det Nordlys, fom Aar 1177, blev feet, har adskillige Skri
benter giort sig Umage for at ansore, og bor derfor ei heller af os
forbigaaes. Den ferste er nys bemeldte
som paa oven au
ferte Sted derom taler med disse Omstændigheder: (q) Kai. ost.
hyems fecuta eft tempeftuofisfima.
Illuxerunt cborufcationes miræ
toti regno Anglorüm z Kai.. Dec. Ventus vehemens eruens fylvas,
aedificia subruens venit ab auflro Kai. Dec..
Ved hvilke Old man i
Bejynderlighed merker (1) at pin toren, ferend dette Nordlys blev
feet, har varet overmande streng; (2) at det er feet øver bele
Engelland; og (3) at en forffrekkelig Storm fra Sonden strap
har fulgt derpaa. De stta kaldede Annales de Margan (r) har nce
sten det stimme derom, hvor det saaledes heder: Anno 1177. fuit
corufcatio mira per totam terram. Men Gervafius (s) beskriver det
endnu langt udforligere og artigere, med folgende Ord: Hoc anno
Vigilia Sti. Andreæ Apoftoli hora nondum prima apparuit in Cantia rubor quidam’ quafi flamma ardens & volans impulju venti, qui
veniebat. Quidam vero certiffime affirmabant Draconem flammeum,
crifpo capite le manifefte eadem hora vidifle.
Dixerunt plurimi Si
gnum hoc five Draconis feu flammæ ardentis vel ruboris per totam
. Angliam apparuille.. Die tertia ventus flavit fortiffime a supra dicto
«climate.
§• 53»
(q) Pag. 599»
(r) inter Scriptor. Hiftor. Anglicanæ 5. poft Bedani pag; 9.
(s) Chronie» ap. Tvvysden1 Scriptor. IO. Ang. coi. 1444,
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§. 53»
Sidst anførte (hruaßus (c) fortæller os ogsaa om et andet
Luft« Syn som Aar n88. blev feet ober Wirten iCantelberg; hvorom bans Ord ere disse: Claritas magna vifa eft defcendere
fuper Ecclefiam Can tu ariæ no9e fere media, 4. Idas OSlob., & tres
perfonæ in ipfa claritate, duo fc. Epifcopi mitrati, medius eorum
erat absque mitra.
Ingen fortcmker mig vel derfor , at jeg gier
disse cervccrdige Mand, som Skribenten her taler om, med allede
res pontificalibus og Blspe tjlK.l*, til lutter phantafier og Veirlys, som ingensteds har havt hiemme, udent Munkenes Hierne
og den flygtige lysende Materie i Nordlyset, som kan forestille hvad
det stal voere: Thi deter ikke vanffeligere at forestille fig Bi«
fper og Prester t saa Tilftelde, end Soldater, Hefte, Ryttere,
Spyde og saa videre.
Etters taler bemeldte Forfatter endnu om
et andet Nordlys, som og samme Aar, men nogen Tid derefter
blev feet, og af ham bstcgnts nred disse Ord (u): Splendor magnus
vifus eft in Cantuaria node media 13. Kai. Januarii & XI. Kal. ejus
dem obiit Ricardus Wintonienfis Épifcppus.
Hvorved han Udell
Tvil vil stge saa meget, som at dette store Nat-Skm har bety.
det Bispens Ded.
For Resten kan den Bessrtvelse, som foranførte Annales de Margan give derover (xj, end videre overtyde os,
at alt dette har virkelig intet andet vmet end vore Nordlyse.

54.

Et Par Steder har vi endnu tilbage, fom et kan for«
bigaaes. Det første stude vi hos Piftortym (y) med disse Ord: An.
1192. vifa eft Species ignis terribilis, totum orbem ad plagam bo
realem occupans.
Hvortil kan legges det Luft 'Syn, som ncest
Mm 2
fore*
(t) Loc. cit. col. 1534.
(n) Loc. cit. col. pag. 1538.
(x) Loc. cit. pag. 1O.
(y) Script, Rer. German, Tom, I. pag, rose.
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foregaaende Aar i Maji Manned blev feet iFrankerig, med Tilffuernes Korste Forffrekkelse, saasom de Chriftne just samme Ltd laae
i Haar med Saracenerne om det Hellige Land. Rigordus de Geftis
Philippi Aug. ap. Pitboewn, Hift. Franc. Scriptor. XI. p. 192, er
Len, som taler;derom stråledes : Eodem anno (1191.) pridie Idus
Maji inPertico apud Nogentum vifæ sunt acies militum de aere
in terram defcendentium, Sc ibi fatia inter fe mirabili pugna, su
bito evanuerunt; quod videntes incolæ illius terræ, nimio terro
re perculfi, tundentes petiora fua reuertebantur. Det andet har
Vi taget as oft anforte Geruafio (z)v som fortceller os/ at Aar 1195,
i Sept. Manned saae man atteret forunderligt Skin over Kirken t
Cantelberg; hvorom hans Ord ere disse : Qvarto Idus Septemb.
advefperafcente jam die miranda claritas vifa eft defcendere fuper
Ecclefiam Cantuarienfem.
§» 55.

Hvad det izde Seculum er angaaende; saa finder man i
famme saa mange Spor og Tegn til Nordlyset/ at man har ingen
Zlarsagat giore stg de Tanker, at det den Tid har vcrret ustrdvanligere, endenten for eller siden: Thi at det i de forste Aaringer der
af, nemlig 1203, har varet til Syne, finde vi hos Struvium (ja).
Og Aaret strax derefter, nemlig 1204, har vi et sårdeles merkeligt Exempel derpaa, da Matth. Wejtmonafterienfis (b) giver 06 fol
gende Underretning derom: Eodemqve anno, Kalend. Mpril,, in
prima notiis vigilia tantus rubor apparuit in coelo verfus Orientem
& Aquilonem, ut videretur fuccendi firmamentum, in quo tamen
rubore vehementiflimo Stellte, quod terribilius & mirabilius suit,
micantes apparuerunt. Durauit autem hæc vifio usque ad notiis
medium. Den merkvcrrdigste Omstændighed i det Skribenten her
fortceller, er denne, at man er bleven vaer, hvorledes man tgien.

uem
fr) Lee. tit. cel.

1559.

(a) Scriptor. Rer. Germann, Tom. I, pag. 374»
{.b) Fløs. Hiftor. gag. 26$,

*0
...f.

____ beviist med'gamle Skribenters Vidnesbyrd.

277

nem dm rode eller morkagttge Materie, som viser fig under Nord»
lysets Bue, eller rettere, igtennem de lysende Skyer selv, kunde fte
Stiernerne glimre; hvilken merkvardtge Obfervatian jeg ikke er
indrer mig at have truffet hos nogen andm af de aldre Skribenter.

§. 56/
Nogle Aar derefter nemlig 1219, har Nordlyset atter vrist flg
paa Himmelen, men varet derhos faa ulykkeligt, at det af nogle er
blevet anseet for lutter Drevler og onde Aander, fom man kan
fte af Henr. de Knygbtons Bestridelse derover, hvor det saaledes af
måles (c). In die St. Lueæ Evangeliftæ irruit ventus a Septen
trione, quatiens domos, pomaria, nemora, turresEcclefiarum,
Vifique funt Dracones ignei & maligni Spiritus in turbine volitare.
Dm starke Norden - Vind, her omtales, havde vel bragt disse
Drager og onde Aander med sig fra Hekken-Aeld eller TroldBotnen i Grönland, og stal vel uden Tvil vare det samme, som
Chronicon Rheginonis (d) M(d kt Mildere NavN kalder Angelicas
poteftates.

§-57*

At Nordlyset i de 25. Aars Tid, fom ere imellem 1225. og
og 1250, et een, men mange Gange har ladet sig see, det kan et
allene gotgiores ved Erempler tf Matth* Parißenß (e), som taler om
et Nordlys, der var til Syne Aar 124z; og af Ak Stadenß(ß),
hos hvilken vi finde Underretning om et andet, som Aar 1245. lod
fig see; men Matth. Weflmonafierienfis (g) bevidner det ogsaa med
udtrykkelige Ord, naar han faa siger: Omnia autem elementa,
MM Z
.quod
(t) Vid. Tvvysden Script. 10. Angl, col.2430.
(d)
§. 10. og 40.
(e) Hiftor, Anglic, edit Watts, pag. 665»
(f) Chronic. Sclauorum pag. 315.
(g) Fler. Hiftoriar. pag. 349,
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quod eft notabile & ■fignificat/vum, hac ultima annorum quinquagena
(ab anno 1225. ad an. 1250.) inloiitum ■& irregulare detrimen
tum tolerarunt.
Ignis qvqfi fulgur temporibus hyemalibus fre-.
quenter reboavit, & terribiliter cecidit, & emicuit contra naturae
curfum confuetum. Aér quafi prægnans prænotato tonitru, ful
gore &c.
Det overnaturlige, fbm Skribenten her tillegger dm
Anmeldte 3ibz som saae rrd ligesom err Lfn-Ilb - ska! La vel
have beftaaet derust, at den rdeltg blev sect om Vinters Tide,
som hlm siger, noesten over dm hele Himmel, og naar Luften fra
alle Damper, font kunde ankendes, syntes at vcere gandffe frie
og keen»
§. 58.
Äs nys bemeldte Mattb. It^eftmonaflerienfi (h), Ville ei endnu an«
fore et E,rempel, henhorende til dette Secuium: Thi iblant andre
merkvcerdige Ting, font han fortcrtler at have tildraget sig Aar
I2VZ, taler han og om Nordlyset saaledes: Eodem anno 4.Kai.
Auguft. Signum quoddam ftupendum valde & admirandum ap
paruit in firmamento circa mediam noctem, å parte Aquilonari.
Angen vil vel tage Anledning at tvile paa, at dette har vcrret
Norolyset, af den Omstoendighed, at det blev seet saa godt
som midt om Sommeren, eller sidst i Julii Manned : Thi at saadant, udi de sydlige Lande, ogsaa i de senere Tider er ffeet, har
Le Nyere observeret.

§. 59Gane vi nu videre frem til det 14de Secuium, saa sinde vi
Nordlyset den Tid, som tilforn, at vcrre seet overalt, ei allene

under
(kl) Loc. cit. pag. 384. Hvortil fan bages et andet, som findes anfork i Annal. Dominicaliorum Coltnarienf, ap. Urftifium Germ- Scriptor Illiulr. P. II. pag. 13. med disse Ord:
Q-Varto monas Augufti vifa funt cie dormitorio Praedicatorum lumina multa per modum
pngnantum difcurrentia; og blev seek An. 1277. Til andet end Nori, lyset kan vel ei heller
det Gyn henfsres, foni sammesteds p. 28. saaledes fortMes: In Lombardia apparuerunt
in acre duo monachi albus & niger, bonam horam fe mutuo impugnabant, & poftea in
vatiam folitudinem defcenderuut.
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under Nord,mcn ogsaa i de sydligste Lande ns Europa, fom udi Italien
og paa andre Steder.
At Nordlyset Aar 1309. har ladet sig til
Syne udt Italien, det kan Forfatteren til Ketser Henric den 7des
Bedrifter, lerrets (i), naar han derom saaledes taler: An. 1309.
coelum ardere vifum, difcurrente flamma vortice å plaga boreali in meridiem^ leggknde dette dertil, atStedet, hvor man saaledes
saae Himmelen brende, var i Italien. Hvoromogsaa Chron. Hierof ed. å Reinecio Tom. 2. p. 6. bruger disse Ord: Anno å Chrifto
genito MCCCIX. d. VI. Idus Maji coelum ardere vifum, difcur
rente Flamma vertice é plaga boreali in meridiem.
Quo rypo
adventum Henrici portendi Italorum multi crediderunt. Og at
samme, nogle Aar derefter, nemlig Aar 1222, ogsaa har vttst sig
t Danmark og omliggende Lande, kan vi see af en gammel Chro
nologie over hvad som har tildraget sig fra 1020 til 1323, hvor
det stråledes heder O): 1322. Sæuiffima hicms in Martio. Signa
mirabilia apparuerunt in coelo.

§. 60.
At Nordlyset ligeledes midt i dette Seculo har verret bekiendt,
det kan man merke, naar man kommer til det Aar 1353, da
Nordlyset tvende Gange har viift sigforTilsirmne, som man kan
see af den Bessrtvese, som Magn. cbron. Belgicum (1) giver os der
over. Samme har ogsaa tildraget sig et Par Aars Tid derefter,
og det ved Sommers Tid t Aaret 1355; hvorom Henr. de Knygbton
(m) giver os folgende Underretning : In æftate fequenti apparue
runt Duo Vexilla in firmamento, unum rubrum, & aliud azufium,
& in multis partibus regni videbantur a pluribus Sc congredieban
tur fimul alterum ad verfus alterum rebellando; tandem vexillum
rubrum rebellauit azurium & proltrauit ad terram fub fe, ut vi
debatur
(i) Viit Reuberi Scriptor. Veter. Toni. un. pag. 463.
(k) Vid. Weftpbal. Monum. Cinibr. Tom. Ill pag. 543,
(l) Ap. Ptßor. Script. Rer. German, Tom, IH. pag. 332^

(he) ViiL Twysden Scriptor, 10. Angl. col. 2608..

SSö____________ Nordlysets?Elde'

____

Mitur,
Enhver font har betragtet Nordlyset, eller last saa vel
Le Gamles som NyereS Tanker derom, kan let see hvad disse tvende
Fmier har verret. Og sta! det meget undre mig, om Forfatteren
nred denne Forklaring ikke har havt sin Hensigt ti! det store Slag/
som Aaret ester blev holdt Mellem de Engelste og Franste, hvorudt
de sidste bleve flagne af Marke»/ og deres Konge Johannes fangen
bortfort til Engelland.

§. 6r.
Vi haste videre fort og komme til den Efterretning, fbttt
foranforte Knyghton (n) giver os om Le mange phænomena, som ha
ve viist sig mod Enden af dette Leculo, soerdeles idet Aar IZ88/ og
voeret at see nu i en, nu igien i en anden Skikkelse, nasten hver enesie Nat, stiont paa adsttlte Steeder, de 2de Maaneder Novemb.
og Decemb. heel igiennem, saa dette ene Stedstan voere nok for
at vise, hvor gicengs Nordlyset da har voeret. Hans egne Ord der«
om ere varde at anfores, og lyde saaledes: Qvædam formå in
fpecie ignis in multis locis Angliæ apparuit’, nunc in una forma,
nunc in alia, quafi fingulis noEHlms, in diverfis tamen locis, per
menfes Novembris & Decembris. Et fæpe qvando qvis folus gra
diebatur, cum illo ibat, & cum ftante ftabat. Et quibusdam ap
paruit in forma rota volubilis ardentis,aliis autem inforna barelli (Cadi)
rotundi flammam ignis fuperius emittentis, aliis vero in forma longi
tigni ardentis, & fic aliis in una forma, aliis vero in alia forma per mu
ltum tempus hyemis, præcipue in Comitatibus Leyceftriae & Northamptoniæ apparuit.Cum vero plures fimul gradiebantur,non fe eis
approximavit, fed fed apatide longe eis apparuit. Foruden de adskillige
Navne og Skikelser,hvilke Nordlyset herftlaer,dee!safetbrandende
Hml, som idelig dreier sig omkring, dels af et stort rundt Fad, fom
udspyer brandende Luer, dels af en lang brandende Bielke; maae
mm her i Sardeleshedlegge Merke til den Indbildning, som Skri
benten og andre har gtort sig derom, da dem syntes, ligesom Nord
lyset kom ned til dem ogfulgte dem 1 Halene, naar de ginge for sig
selv
(”) Loc. cit. cel. 270$.
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selv allene: Thi samme kommer temmelig vel overeens med de
Tanker, som endel langt op t Nord og giere sig derom, og hvortil
de uden Tvil har taget Anledning af Nordlysets ugemene Flygttghed, lobende ud derpaa, at der maa voere noget levende, maastee Jlngelicæ poteftates derudi: Tht jeg erindrer mtg ofte at ha
ve,i hort t nun Ovvext udt Nordlandene i Norge, at man kunde
faae Nordlyset tit at komme ned og folge efter sig, naar man vilde
vifte ad det med et hvit Terklcede; Men Zorseget syntes mi
den Lid at voere alt for farligt at gtore.

§. 62.

Iblant de Forandringer og merkelige Hendelftr, som i det
izde Seculo tildroge sig udt Europa, har man ingen, der foraarsagede saa stor Opsigt , som Conftantinopels Indtagelse af Tor
kerne Aar 1453. Deraf toge da mange Anledning at indbilde
sig og andre, at de i det Nordlys, fom samme Aar blev seet (o),
havde merket en stor Hob Hunde, fom fore igtennem Luften, adffillige Slags Lwsg, en Mcengde Fodfolk, forst de let bevcebnede, og siren prkenerere ogSkolddragere, oz endelig Rytteri
et, som fluttede Troppen, deter, efter deres Indbildnmg, en
Skikkelse og Udkast af den hele Torktffe Krtgshoer, som den kom
anmarffercnd: mod Conftantinopel. For Resten har dette Seculum
et benet faa scerbeles uscrdvanlige Tilfoelde underkastet; og blive
vel de Huflirifh Uroligheder t Bøhmen blank de merkvaerdigste,
som og derover har nydt denSEre, at faae et Nordlys i Sslssab
Uied sig: Tyt saa taler Alb. Crontzius, efterat han lidt i For
vejen har ssreget mod de kotttersse Bohmer, derom (p): Der
zeit (Aar 1432.) hat matt grosse feurige Strahle», als wen
sich der Himmel mit brennender glut aufund zuchate, über
Böhemen gesehen.
Man seer altsaa saa vel af disse, som nogle
Nn
andre
(0) See Frobeßii Tractat de Aurora boreali pag. 27.
(?) See ^Äll5 Vandalia, übersetzet durch Macroptmt Life.XI. Cap.27.
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andre Steder hos Frobeßum (q), ar Nordlyset end og t dette Seculo,
ei har været saa usædvanligt, men har ladet sig til Syne t Begyn
delsen faa vel, som i Midten og mod Enden deraf; faa at hvis
Skribenterne end intet tilstrækkeligt derom havde optegnet, maatte
saadant heller ttlffrives enten deres egen Efterladenhed, eller an
dre Omstændigheder, end Nordlyset felv. Ingen man derfor
giore sig de Tanker, at jeg anseer Skribenternes Forsommelse
som eneste Aarsag, hvorfor man ved viste Tider finder faa lidet om
Nordlyset optegnet, eller at jeg paastaaer, det Nordlyset pan alle
Lider og alle Skeder, besynderlig i de sydlige Lande, i de forige
Seculis bar været at see. Ingenlunde i Men jeg vil allene fte, at
Nordlysets Udeblivelse paa visse Steder og Tider et bor ttlffrives
Nordlys't t sig stiv, eller dets egentlige Aarjagers enten fformerelse
eller Forntindffclse, mm at viste andre Tilfælde og Qmstændigdigheder ere Skyld derudi, at ffiont det kunde, saa bliver det dog
el altid og lige sterkt seet: Thi her maa tages i Betragtning, at
Mie phænomenon fornemmeligen kuns sees paa en vis Tid af
Aaret, paa viste Steder af Himmelen, og paa visse Tider i Maaneden; og altsaa kan Luften og den mellemværende atmofphæra,
samt Velvets, fom just ved de Tider, naar Nordlyset, og vaa de
Steder, hvor det ffulde sees, indfaldet, og Landets Beskaffenhed
gierne foranrfage, at Nordlyset bliver sett pan eet Sted, og ikke paa
et andlt, i eet Land ofte, og i et andet sielden, nogle Aar overalt,
saa vel under Nord, som i de sydlige Lande, menideandreAaringer iglen, besynderlig paa de sidste Steder, sielden eller aldrrg; hvil»
fet Forfnrenhed og Exempler af dette Seculo noksom kan overbevise
os om. D raf kommer det vel ogsaa, at Jdordlyset en vis Tid, og
under viste Qmstændendigheder af Betret og Luften, kan vise sig
usædvanligt klart og overalt forffrekkelig stort og flygtigt, men at
det siden kan vare mange Aar, et halvt Seculum og længere, forend
man faner det fanlcdes iglen ntsee°

§. 6Z.
(q) Lee. eit
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s. 63.
Men lad öS Mda komme, efter Denne glorie Erindring, til
Let 16de Seeulum, Da vi stal faae nye Prsver at see, hvor nole
Skribenterne i ar obfervere og optegne Nordlyset har rettet sig ef
ter Tidernes Omstandigheker, og at min foran i denne Henseende
giorte Paaftano el er uden Grund : Thi ligesom dette Seculum
deel igimnent, udi alle Kanter af Europa, var firdeles frugtbart
paa store Forandringer, Reformationer og Uroligheder saa vel i
Kirken, som Staten; saa er der og neppe noget Aar, hvori man
jo finder Nordlyftt at vcrre feet / 1 Agt taget og antegnet. For at
overbevise Lcestren herom, kunde det vare nok at henvise ham til
sorbemeldle Frobefii Tractat, hvor der findes bande saa mange og
saa tydelige Exempler, som heri kunde vare tilstrekkeltge nok. Men
imidlertid vil det dog ei vare af Mien, at vi og her anfore nogle,
sårdeles dem - som hos ham et findes antegnede. Forst og fornemmeligen.bliver da dette vardt at i Agt tage, at man i Dette Seculo
finder et allem Nordlyset at vare feet, men at man og har gtort
sig Umage og Tanker for at udfinde Aarsagerne Dertil; hvorpaa
man har Exempel i Ok» Magno, na ar har i fin Hiftoria Gentium
Seprenrr. (r) holder for at Nordlyset/ kommer af er Slags
Nn 2
rene(r) Hans egne Ord, hvori l her sigtes^ ere fo1)fndt : Apparent frpiflinie in partiblis Aquilejfis fub fereno coelo totis no&ibus in Septembri clara atque continua fulmina, quae
magis minantur, quam lacerant .infpe(Stores., dum arcanis rationibus (unde extrahuntur)
nubes non longe pofitæ, fulminandi materiam tenuem adminiftrant
Alia vero vulgi
opinio eft de fulmine hujusmodi no&urnö, quod infiinita pinguium pifcium agmina
(halecum fcilicet) fuo continuo reflexu, ac fåltu, poft autumni initium, tantum fpleradoretn , nubibus, immittant, ut corufcatio e coelo decidere credatur; nullaque fine tab
fpe&aculo nox efi9 prout inferius lib. de pifcibus cap. .de halecibus oftendetur. SJJJea
i den 20. Bog Cap 29 De natura halecis , som Autor her beraaber sig paa, fi (dos ikke
derom mere end disse Ord: .Oculi ejus (halecis) inftar Juminis noéhi lucent in mari: immo quod magis eft, hujus pifcis maximo motu, ac reflexu vafti fui agminis, quaft ful
gura & corufcatioiKS per aequora scitata appareat, fulgura haled* comtMumöer nt«r

cupata.
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reflexion fra det øfin, fom foraarsages i Luften af smaa
Fiffe, st>m Sild og andre.
Aitsaa maatte vel Tingen selv,
ssrend han faae sig om Aarsagerne dertil, vare ham og andre al
mindelig og bekandt.
Men hvad videre Exempler angaaer; faa
ville vi tage det forsir af Martino Cromero (s) som i hans Polffe Hi.
storte bevidner, at man Aar. 1518. faae Himmelen fem Timer
om hatten at brande; og fra ham begive 06 til ^acob. Miiicbium
(t), hvilken i Anledning af et vist Sted hosklinium, hvor der tales
om et Phænomenon, font vel ikke kan vcere andet end Nordlyset,
fortceUer om sig selv, at han til Wittenberg, Aar 1523. t Januarii
Maaned, har siet lige faadant et: Hic Vitebergæ, siger han, an.
Dotn. 1523. in Januario vifa eft trabs ab oriente inoccafum, ante
ortum folis, hora circiter quarta, quæ clariflimam lucem in illo
aeris traiiu efliciebat. Hæc materia initio velut hafta in longum
porretfta ar debat, paularimque in orbem coiens exftingvebatur.

Og
(s) Lib. 7. Endnn ÆIt)(FC er det / fottl Seb. Eacmeifler in Prodromo Megapoleos Libera tx.

Weftpbal, Monum. Cimbr. Tom III. pag. 1092. äussrer Med diste 2rd: Hoc etiam anno
1506. circa nativitatis Chrifti feliam , initio anni, ignis in quantitate Dolii cecidit ®
coelo ad montem patibuli Civitatis Arge nils. Defuper cecidit vir magnus, niger, exten
tis brachiis ad ignem, & combuüus fuit, poft cecidit ftelia ignita, quati fuper prxtoriuft),
& verfa cecidit ad montem Plaflenbergk &c.

(t) Vid. ejus Comment, ad Plinii Hiftor. Natur. L. 2. C. 26. En af de betydeligste FdratU
andringevN dette §eculo tar 6et (tortReformations SßtrF; Et Nordlys maatte altsaa og
vwre dets Forlsber, hvukct blev sect samme Aar, Reformationen begyndte nemlig 1517,
vg stf foranfsrte Bacmeifler loc. cit. pag. 1117. beskrives saaledes ♦ Admodum memora
bilis eft vitio, qnx inclytis his tribus Saxonix Principibus, Frrderrco illi Eleétori, Jo
hanni & hujus filio Johanni Friderico eodem fere anno 1517. contigit, cum in noéle Na.
tivitatis Chrifti Vimrix ex Monaftcrio poft mediam no diem ivi fient cum multis Mini ftr 1*9,
fuper arcem ibidem in fudo & fereno coelo fanguinei coloris crucem confpexerunt, qux
lucide & proprie coruftabat.
Qyo Deus illis fign ititare voluit jam in ft are tempus, in
quo fincera de Cruce & merito Chrifti do&rina prxdicanda, ob quam Euangelicam predicationem Saxonix Domus & tota pariter Germania perfecutionem, Cructm & calami
tates fuftentura fit, ficuti ex effeélu tic vere judicauit Wuljf, Lect. memorab. Cent,

XVI. Tom. II. p. 77.
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Og af hvts Ord, fom han videre legger dertil, naar det saa heder r
Longum nimis foret, adfcribere exempla, quoties hyper eau ma
ta iffis temporibus confpeda fint, quia feculum illudfoecundum
fuit tum horum tum aliorum portentorum , man let kan see z at
det den Tid ingenlunde har vceret rart og uscedvanligt at blive saadåne Phænomena vqcp , men saa almindeligt, at det vilde blive
alt for vidtleftigt at opregne dem alle.
§. 64.
Det er enhver bekiendt, at det var ved disse Tider, ak Kong
Chriffi.au den Anden var bleven blank endeel af hans Underfaakter, som satte sig op imod ham, saa forhadt, at han i fidftbemeldte Aar
maatte remme sine Riger og Lande.
Naar vt nu kage dette og
ncrft foregaaende sammen, saa kan vi let opspore, hvad det maa
have vceret for Vidunder og Luft - Syne, som Suaningius i forbemeldte Konges Tid fortaeller faa ofte at vcrre seete.
Efter ve Ti»
der s Mode kunde ikke saa store og merkelige Hendelfer tildrage sig,
uden foregaaende eller medfolgende Vidunder og Advarfler.
Og
alksaa maae vi troe, at samme ere her antegnede, ikke just fordi de
i sig ftlv vare saa ufcrdvanltge, men fordi de bleve seete just paaden
Tid, da faa merkvcerdige Forandringer indfaldk, hvilkeefter den
da brugelige Stil ikke kunde med nogen Eftertryk forkcrllcs, uden
at have ffrekkelige Forbude og et Slags Forevarfler for sig, hvor
de end ffulde tages fra.
Ulykken var,- at man i dette Aar og ved
bemeldte Tider, et sik nogen Comet at fee. Hvad var herda at gis«
ret Foret at vceregaadffetomhoendet, maatte Soellmnde, Stormvinde, Stsbregn, og Nord'yset, det ene ligcsaa lidt Uscedvanligt,
fom det andet, for en Dag : Thi alt saadant har foranforre Suauiugius note optegnet, fom Forevarflcr for Kong Chriftians Fore
tagender mod deSvenffe/ og hans derpaafulgkeifataliteter. Hvorpan sig her til en Prove, vil anfore nogle af hans Ord, som ere
disse (u) : Idem hic annus (1519.) in Septentrione novum produ(u) Vita Chriftiaai 2- p’g 17z.

286

Nordlysets Mde

xir oftentum, quod haud dubie bellum illud duriffimum portendit, quod anno infeqventi Chriftianus RexSuecis fecit &c. Porro
(farer han fort / uden endnu at have sagt, hvorudi bemeldte phae
nomenon bestod) eodem hoc anno in Norvegia bellua marina ad
mirandae magnitudinis capta eft, lougitudine 12. cubitorum, hirfutooblongoque mento, duos habens Cub ventre pedes, ut phoca,
feu canis marinus &c. vulgo AySNlcr appellata.
Raro fe hæ
belluæ mannæ hominum offerunt confpetiui &c., quoties au
tem aut captae fuerint, aut ex fefe eas mare ultro evomuerit,
borealiurn hominum longa obfervatione deprehenfum eft, quod
hæ belluæ non ficus hominibus borealibus futuras mutati@nes,
impendentesqve calamitates in aqua praenuntiant, quam.meteora, quæ furfum in aere ftepenume.ro confpiciuntur. Atftg ftalforbigaae andre Steder (x), hvor han taler om Jord-Screw, om
Storm-Mnde til kands og Vandch om Stob Negn og andet mere,
som Tegn paa Kong Chriftians forestaaende Ulykker.

§. 65.
Men lader 06 nu gaae videre, for at komme til vor forige
Materie og det Aar 1529. i Scerdeleshed, da vi ftal finde et nyt
phaenomenon for otf, med samme Forklaring derover, som tilforn
er ommeldct: Thi faa raifonneref Job. Garceeus i hans Meteorolo
gia (y) derom: Talia prodigia Chasmatum & aliorum
pro
ponuntur nobis etiam fine .caufis phyfids, ut mentes ad poeni
tentiam fletiant Nonnulli phyfici hic præfagium ficcarum tempeftatum dcfumunt.
Ac notatu dignum eft , quod Aftrologi
vaticinantur, ab eo loco bella exoritura, quo vifum eft Chasma.
Hujus effetius vidimus exemplum noftra ætate , Anno 1529.
die 9. Januar, inter horam 9. & 10. notiis ingens Chasma per
Germaniam confpetium eft, ab Oriente in Boream, & øccafum æftivum difcurrrens.
Eodem anno fecura eft 'Furcarum
erup(x) Lee. cit. pag. 83. 84. 88(y) Pag. 689.
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eruptio in Germaniam. Hvoraf vi nu merke (1) At endstiont de
Tiders Skribenter ofte har givet Nordlyset Navn af prodigiis cft r
Vidunder og andre saadane Titler, faa er dec ei steet for di de har
anseer det for usædvanligt,da Skribenten her giver det Navn af sam
me og dog udtrykelig siger, at det var noget gicengs; men (2) fordi de
holdte det for overnaturlige Tegn (fine caufis phyficis) fom stul
te drive Folk til Omvendelse. Andre derimod , som anfaae der for
naturlige Hendelftr, og r^aturkyndige sogte (3) deraf at forudsige, hvad Veirligt der vilde komme. Men Aftroiogi holdte
for, at man maatte vente Krig fra den Kant, hvor Nordlyset viste
sig; hviste Spaadomlne i de crldre Tider vel oste har truffet ind
for dem, da de sydlige kande vare exponerede for idelige Overfald
af de nordiste Folk og Soehaner, som komme fra den Kant, hvor
man fa ni oftest blev Nordlyset vaer.
Eders bliver dette phænomenon det selv samme , fom Georgius Olai Upfalienfis (z) citeret af
Andrea Celfio (a) anfører med disse Ord : Anno 1529. d. 9. Januar,
inter 9. & 10. vefpertinam ingens chasma in Germania apparebat,
ab ortu usque ad N. W. ubi Sol media æftate occidere foler, fefe
extendens,
§. 66.

Foranførte Garcæus fortæller os ogsaa sammesteds om et
andet phænomenon af famine Slags/ fam blev seek Aar 1526,
brugende disse Old: Aliud chasma confpeélum eft anno 1536. die
16. Decemb. inrra horam 9. & IO. noctis å Septentrione inoccafum difcurrens.
Dette phænomenon har og samme Tid og Daa
ladet sig tilsyne i de nordiske Lande, men noget tidligere om Aftenen:
Thi saa taler uysbeimldte Georgius Olai derom: An. 1536. d. 16.
Decembr. vefperi inter horam 6 & 7 chasma iterum verfus Sep
tentrionem fpeéiabatur, ad plagam S. W. ubi Sol media hverne
occidit, progrediens. Og at man ogsiia andre Tider, eieen, men
mange Gange, paa sidst bemeldte Steder, har faaet Nordlyset
(z) Tn Calendar, du pi. Chriftianorum & JudæorimT.
(a) In Obfervation. de Lumine Børa li, in præfat.
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fli see, men dog giort sig famine Forklaring derover, som i de syd
lige Lande, det kan d allem Ad. Traziger loere os, naarlhan t sia
Hamburgiffe Khronike(b), om det Luft-Syn, fom Aar 1540.
blev feet, faaledes taler: Dieses Jahr den z. Januar, des Abens wurde zu Hamburg en Wunderzeichcn am Himmel
gefthen, und es erfolgete eine neue Tvranckheit &c,; men tøm
me kan vi og fee af hvad Stephanus Job. Stepha nius { haNs Hiftoria
Dan. (c) mcelder om de Vunder-Tegn, fom ofte og paa rnange
Steder udi Danmark lode sig Aar 1553. til Syne, naar det faa
heder: Nec expers prodigiorum coeleftium fuit hic annus, prope
qu oiidianas in urbibus agrisque oftentantium Numinis irati minas.
Etenim fpecies ardentis coeli multis in locis fuit. Alibi coelum findi
vifum, velut magno hiatu; quaque patuerat, ingentes effulferunt
flammæ. Sol rubere folito magis &c. Qvæ fimul omnia coortam
fequenti anno peftilentiam, tam hominibus, quam pecori funeflam, denunciaucrunt,

§. 67.
Til foranfsrte Exemp'er kan endnu legges en Hoben
flere, som fornemmelig ere seete i Holsten, og omliggende Steder,
»g af Lamb. Alardo (d) faaledes optegnede. Anno 1560. chasma
flammans vifum in Septentrione difpergens fe verfus ortum Sc
tandem fefe colligens evanuit.
Og angaaeuende det, fem 2de
Aar derefter blev feet: An. 1562. in vigilia S, Michaelis vifæ funt
faces ardentesfub Boote hora 10. vefpertina. Frigidæ pluviæ fubfecutæ funt, fruges perdentes. At Nordlyset ogfaa ved diss: Tider,
og altfaa forend t det nu verrende Seculo, har varet til Syne, i
Bergen her udi Norge, det kan gotgiores af det Syn, tøm Edvard
Edvardjen, t hans haandffrevne Beffrivelse over Bergen (e) fortcrtter
(b) Vid. Weflphal. Monum, Cimbr. Tom. II. p. 1403.]
(c) Lib. r. pag. 363. annex. Cragii Annals
(d) Res Nordalbing. ap, WappbaL !oe. «t. Tout, I. pag. 1906.
(e) Part. 2» Lib* 3. Cap, 1,
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tceller at vcrre feet Aar 1563. paa Palme-Søndags Aften,

imellem KL 6 og 7, da der i Nordvest opsatte sig en mørk
Skye, og andre komme andre Steder fra den i Møde,
hvilke udspydede Ild-Damp og Møg, saa det gik vidt og
hørr op i Himmelen. Samme kan og jiges om det phænomenon,
fom man famme Aar, lidt for Inel blev vaer om Aftenen ved Kl.
7§, og fom varede til den var 9. Aaret derefter, nemlig 1564, den
anden Januar, faae man ligeledes, efter hans Beretning, et LuftSkin, under Gkrkkclfe af et S^erd, eller Sk. Dlufs Breyde, og et Riis, der lignede et Halm-Knippe; og atter fam
me Aar den 7. April, om Aftenen ved 9 Slet, et andet af famme
Slags, Da der ndi Nord, af en mørk Skye opjatte sig et
Legeme, fom Janus Bifrons^ af hvis ene Mund udgik fork
Damp og Køg, maadelig fort og ftor, hvorunder der
faaes en Haand med udstrakte Fingre, fom bØiede sig op og
ned, hvilket M. Abfolon (er Mag. Abfolon Pederfen Beyer, fom ved
de Tider var Le&or udi Bergen) i Scerdeleshed har observeret og
antegnet. Ellers merker man herhos, at faadant phænomenon L
sidst bemeldte Aar, ogfaa i Januarii og siden i Februarii Manned,
blev feet i Holsteen, hvorom for anforte Aiardus faa taler: (f) An
no 1564 chasmata confpecta in HoHåtia, cum Rex Fridericus d. 12.
Jan. & iterum 25. Februar. Chiloni i & Plænæ commoraretur.
Peftis fecuta eft Dantifci & Lubecæ. De svrige Luft - SkiN, fOtlt
famme Skribent til efterftlgende Aar har antegnet, ville vi korteligen anfore; og taler han da om Aaret 1569. faaledes: (g) Chas
mata flammantia confpecta funt in quatuor cæli partibus fuper Holfatiam initio Februarii. Ollt det, füllt blev feet Aar 1571, Nied diste
Ord: (h) An. 1571. (cum Chriftiani inflgnem victoriam navalem
de Turcis reportabant) chasmata horrenda verfus Occidentem confpefta funt. Out et andet / fom 2de Aar derefter var til Syne, paa
O o
denne
[f] Loe eit. pag 1907.

[g] Loc. cit. p. 1914.
M Lee. eit. p. 191$.

290

Nordlysets ZElde

denne Maade (i) An. 1513. chasma lucidum confpechim eft 24.
Aug. verfus occidentem in Septentrionem, continens flammas inftar
Stuparum colligatarum, fuper Zenith autem arcus albicans ab oriente
in occidentem.
Om det , foin noesie Aar derpaa lod sig see, san
kortelig:.An. 1574 chasma copiofom & fulgurans vifom eft in No
vembri fupra Zenith ex Septentr. in Orientem (urgens; MM 0M
Le 2de, somAnr 1580 i Julii og Sept. Manned komme til Syne, og
hvoraf det sidste i soer var far klart, at man ved dets Skin kunde
see ogtcelle hvor mange Klokken var, af Viseren i Taarnet, med
folgende Omstoendigheder : (k) Flamin« corufcantes per totam Sep
tentrionis plagam vifæ font in aere; Sed optima temperies fecuta
eft 18* Julii- An. e. d. 10. Sept, vefperi undique flammis ad Zenith
afcendentibus ardere vifom per totum horizontem, quo aer infeHu s &
fætens maximam partem hominum in oppidis. & pagis peftorali
morbo decumbere fecit, paucis tamen abfomtis.
Crempis hoc
ehasma media nocte tam lucidum fuit, unde in turri & appenfo ho
rologio ipfæ horse numeratae font. Og har Pomarius Udi HNNs Con
tinuation af den Sariske Chronick, (1) endnu til dette Aar. antegnet
et andet Luft-Syn, hvorom det fan heder d. io. Nov. ist ein sehr
schrecklich Chasma und Feuer-Zeichen gewesen, darauf a lsobald
eine greuliche algememe Krauet heir und Seuche, welche die
Medici Febrim malignam cum catbarro geNeNNct, erfolget

§". 6b.
Meen at komme tik Aiardum igien; sna finde vi videre om
Aaret 1581, diste Ord hos ham optegnede: An. 1581. d. 22. Januar,
ehasma lucidum vifum in Septentr. verfus orientem. A. e. haftæ
lucidæ & ardentes confpectæ font fob Cynofura verfos Zephyrum.
Ligeledes har ogfaa Aar 1583. Nordlyset 2de Gange vcrret at see,
forsi
[i] Loc. tit. p. 19191
[k] Loc. cit. p. 1928-

[l] Pag 788. Tee Sek Backrneifleri Megapolkos Liberatae Prodrom ap, Weftjføtl Mon, Cinibr;
Tom. III. p. L2ix.
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forst St. Laurentii Aften, hvorom det fan heder: Chasma horri
bile in proferto St. Laur entii flagravit per totum horizontem feptentrionalem usque in medium summi aeris arthrgens, Hg Dm I Dec:
Manned, hvilket Forfatteren saaledes bedriver: Semicirculus Sep
tentrionalis plagæ in cælo flammis ardere villis ipfo vefpere did
natalis Chrifti, qui fuit 25. Decemb.
Samme er og skeet efterfolgende Aar 1584, hvorom han faa taler: Chasmata in cælo 4.
Mart, confpeCta antelucano tempore in Septentrione. (Mox narrat
conjunctionem Saturni & Martis, item Jovis & Martis, & ita per
git :) Cum vero eodem tempore cum hac conjunctions chasmata &
trajeCtiones .igneæ in coelo confpicerentur, fecuta eft aeris magna ticcitas, mors qvoq; princip um &c. Pertis eodem anno. Mox Mente
Septemb. coelum in Septentrione & oriente flammis luxit & peltis
graffari coepit &c,

§.. 69.
Vi ville ei lcerrgere opholde os wed at anfore flere Exempler,
men allene til Slutning legge Mcerke til det, som bemeldte Georg,
oiai, paa foranfovte Sted, out dette Se-culo, i Scerdeleshed om den
sidste halve Deel deraf, har antegnet med diste Ord: Summatim: å mun
di exordio non adeo frequenter chasmata, ac noftro tempore, vifä
flint, imprimis ab anno 1 560. ad ann. præfertim 1588«
Nulla non
byeme, omnibus fere, noclibus feretris, volitationes in aere videntur, ve
lud acies tibi invicem occurrentes, adeo ut inde fonitus omnino
exaudiri queat, præfertim fi paulo diligentius attendatur. Hæc talia,
anno pæterito 1587. d. 27. Decemb. vefperi circa hor. 9. confpeCta
flint. Lumen ex 8. O. ad N. W. procedebat adeo horrendum,
ut fpeCtatores omnes confiteri neceflum haberent, fe fimile fpeCtaculum per omnem fuam vitam nunquam vidisse.
Saa vi heraf
tydelig kan fee, at der endog for vore Tider har vceret de, der have
giort sig stimme Tanker, som endeel nu omstunder, at Nordlyset,
lige fra Verdens Begyngelse af, aldrig havde vceret saa ofte og
saa ftcrrkt at see , fom i de Aaringer, de selv havde levet og observe
ret det. Og flaaer det ikke feil, at jo andre, foruden bemeldte SkriOo 2
bent.
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hent , saa vel for, fom efter hans Tider, har vccret af famine Me
ning. I Sccrdeleshed merke vi af hans Ord om det Nordlys, som
blev feet"Aar 1587, at Folk paa de Tider derom har demt ligesom
nu omstunder, naar noget stort og mere end alrninbekig ftccrkt Nord
lys kommer til Syne, nemlig at de i deres h le Livs - Tid al
drig havde feer faa forffrekkekgt et Syn, stisnt det for Resten
var faa gicengs, at ingen Vinter gik forbi, der jo ncesten hver
eneste Nat, naar Hmrmelcn var klar, lod fig til Syne.
Men hvad den Lyd eller Sufen angaaer, fom han og andre ville
have merket med Nordlyset; strå kan denne Indbildning, som og
nogle endnu til Dags ere indtagne af, ei have sin Oprindelse uden
fra de overtroiske Tider, da man anfaae Nordlyset for Krigsherre i
Luften (hvilken Titel vor Forfatter og har behaget at give det) fom
ginge lese paa hinanden med alle Krigs-Manerer og Omstandigheder, som forefalde i et Feldtflag; Da nu Bulder og Altarm er no
get, som altid folger nred 2de Armeer, naar de ere i Fcerd med
hinanden, og de udi Nordlyset forestillede sig saa tydelig at kunde
see de sidste, at de kunde stille Faner, Hefter, Fodfolk og Ryttere
fra hinanden; saa maatte det ei heller vare vanskeligt for de Tiders
lettroende Mennester at hore det ferste. Hvilken Indbildning, font
mange andre afsaadant Slags, der eengang have fastet Redder,
og ere blevne almindelige, siden er bleven fortplantet fra den ene
til den anden, og har vedvaret indtil vore Tider.
§. 70.
I det 17de Seculo har Nordlyset, som tilforn, til alle Ti
der vccret saa gicengs og almindeligt, at Mairan ikke med mindste
Skin af Rimelighed kan paaftaae (m) ar fra Amo 1621. (som er
det Aar, da^F'^ saae det i Frankerige) og ri! 1686. findes in
gen observation, hvoraf nran kan flytte, ar derre Lys har krendelig lader sig fee; Og at fra<7^<L Dd alt indtil Begyndel

sen
[m] Traké Phyfique & Hifforique de I' Aurora Iwreale.
Afhandl, owfcrttc af Sleimvehk Tom:, vil. x. 587,

Esse,' Paris. Akademie s Physiste
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fen af dette Seculo øg til det Aac 1716. var Nordlyset meget
sielden at sie, øg havde kun ladet sig tre eller fire Gange
tilsyne; som han siger i sinBeffrivelse over det Nordlys, faa saaeK
i Frankens Aar 1726.
Thi at jeg intet ffak tale om de mange
Exempler, ft»m hos Frobefium i bemeldte Traktat, nccften til hvert
Aar, det hele Seculum igiennem airferes, og de Luft- Skin, sim
Alardus (n) til A ar 1614 omtaler med disse Ord: Chasmata multa
in cælo vifa funt per Ungariam, Moraviam & Silefiam; saa
maatte jeg sperge, hvad man da vel stal giere afdet phenomenon,
fom Frifch. in hans Diopu (o) bevidner at vare feet Aar 1625, naar
det saa heder: An. 1625. menf Jul. Bufeni Dithmarforum naves1
quædam bellice in aere confpcQæ font, tormentis fois quafi quoddam fortalitium petentes ? eller af et andet, som hos famme sindes
faaledes beskrevet, (p) An. 1635. d. 17. Nov. chasma in oriente cir
ca 6 vefpertinam oblervatum Holsatis formam gerens Comete cau^
dati, dein fefe dividens figuram quafi gladii affumfit ? OlU det LuftSkin, som den bekiendte c«v. agmu$ (q) Aar 1635. den 15. januar.
Oo 3
faae
[m] Res Nordalbing. loc. c it. p. 1964.
[oj Pag. 6. See Weflfbni. loc. cit. p. 1967. Nbt. 59. At det samme Aar har fadet sig1 til Sy,
ne i Norden,.og r Særdeleshed her i Trondhiem, det har jeg merket af en handssreve«
Journal, forfattet af M. Muitz Chriftopberjin, som den Tlid var Con-Rc<9or her ved Sko«
len, men siden blev Provst ril Dom-Kirken-, hvor der blank andet findes diste Ord a»
tegnede: D. IZ. Nov. 1625. Hac vefpera, ut & priori ita aere illuminabatur caluin, ut
ve! leéluro- liberum effet iiteras ad illum diftinguere. Dog mane ingen heraf glMk fig
den Tanke og Slutning, ak Nordlyset den Tid maae have vant rarere end nu omstun
der, eftersom bemeldte Mand har vildet fore det ind i sin Journal, ftm noget rart; hvil
ket vel ingen hos os nu vilde grørt: Thi at dette ingen Folge bliver, kan nok nierkes,
»sar vi har den ALre at fot telle, at det er sandelig ikke alt rart, hvad som der er indfort,
men at der staaer meget opregnet, som er langt mere qcengS, end Nordlyset enten har v«,
ret, eller nu er f. e. hvor mange Potter S! der blev drukket den eller den Dag, hvor
tenge man var til Gierst hos dm eller dm, hvilke Slagsn,aale der havde verret paa Ga
den, 0. s. v.
[p] Pag. i O. Set TVeflpbal. loc. ci t p . 1997.
[<$] See hans Ephemerides five iter Dan, Svec, & Polon, p. 167,
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faae udi Stockholm, vel kan vcere andet end Nordlyset, da han
derom laa taler: Cum circa'horam decimam nocturnam una cum
Laurentio Vander] ino, Sveco, domum redirem, obfervavimus in
aere fulgores pererrantes, nubes videlicet lucidas, quas a nimio fri
gore inflammari per antiperiftafin ajunt ? Øttt ikke de Hollandske
See-Folk, som overvin' rede paa Spitsbergen fraAar 1633 tit 1634,
har begge Aar sect Nordlyset adssillige Gange; sorn C. G. Zorgchrager beretter i hans Tractat om detGronlandffe Fiskene pag. 320.
edit. Lipf. 1723 i Hvorledes den beremte og lcrrde if. Peyrerius, som
Aar 1645. var i Danmark, og der sammenffrev ett Relation om
Grönland og Island, har kundet sige, at Nordlyset den Tid et al
lene blev feet i Island og Norge, men og i Frankerige og andre
sydlige Lande, naar han saa taler : (r) Man har forsikret mig,

at dette Nordlys lader sig see tydelig udi Island Og Norge/
naar Hiinntelen er klar og der ikke om Natten trekke sig
Skyer op. Samme lyser og er allene for Indbyggerne t be
meldte Nordiffe Lande, men strekkersigog indtil vort Clima.
Og er dette Lys uden Tvil det samme, som vor berømte
Ven, den fortreffelig vise og ffarpsindige PbHofipb Herr
Gaßendt har sagt mig, ar han har observeret mange Gange,
og givet det Navn af Aurora borealis. Det mest merkverdige
phenomenon, som han nogensinde derafhar stet/ var det, som
lod sig see over hele Frankerlge, Natten mellem den 12. og 13.
Sept. Anno 1621.
Gantme har han kortelig indført i Herr
Peyrefcii Levnets - Beskrivelse; men det er og meget vel be
skrevet i hans lccrdc Obfervationer, som ere lagte til hans
Verk imod Dn. Flud oV-.
Skal man og vel beskylde Capit. Wood,
som Aar 1676. giorde en Reise Norden omkring Norge og Nova
Zembla, for at opstge en Vei omkring Tatariet til Oft-Indien el
ler den, som har udgivet hans Reise-Bestrivelse, for llsandfterdighed, naar han i sin Dkife Journal udtrykkelig mccjder om Nordly
set, og bevidner det ogsaa at sees i Engeland, med disse Ord:
Alle
[r] Stt Voyages au Nord. Part. I, p, 110,
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(s) Alle de, som har vccret, i dette Land (Grönland) tale for NNderlige Ting om et vift phenomenon, som man kalder Nordlys
(North-light) og de, som ikke har seer det, har ont for at begribe det. Dette phenomenon sees ordinair imod den Tid, at
Maanen er ny.
Og endffi-nt dette Lys ei sees nden i
Nord, faa oplyser det dog det hele Land ; undertiden ogsaa
Norge/ Istand og nogle af vore Lande.
GaJJendi (in Vita
Peyresk, & in Exercit. in Doet. Flud) siger, at han har selv erfa
ret det / og beskriver det vidtløftig.
Hvad mig angaaer,
saa t-r jeg sige, at det er det samme, som nran seer nogle
Gange i Engeland, fornenrmelig i de nordlige Deele, og
nran kalder Ild/ der sees i Luften/ paa Engelsk Streaming.
Mairanr Paaftand, at de, som i dette Seculo, og ved disse Tider
have stilet nord paa, til Grönland, Spitsbergen, Nova Zembla,
og saa videre, iblant andre og Lapit. Jean Wood (t) ikke have stet,
etter intet melde om Nordlyset, er altsaa gandske urigtig, og fal
der hen af sig selv; Og i Sccrdeleshed tager han merkelig feil, naar
han i denne Sag beraaber sig iblant andre paa Jean Highen de
Linjcboten, da denne i hans Reife-Beskrivelse udtrykkeligen baade
navner Nordlyfet, og taler derom med disse Ord: (u) Atle Tider/
naar Himnrelen er klar, harmander (under Nord) et Skin
af et Lys, fom de Nordiske ^Fe-Folk og de som boe paa
Kysterne, kalde Nordervlttys. Straalerne af dette Lys
staae temmelig ncer den ene hos den anden, og synes at ha
ve adskillige Farver, saa at De, som nylig cre komne i .disse

Lande, blive herlig forundrede derover.
*3 hvordan det
end er, saa er dette Rordewlllys meget gicengs, naar vinter-Ncrtterne stunde til, hvilket vi tydelig har obferveret.
Jeg vil for Vidtleftigheds Skyld ei tale om mangfoldige andre
Crem[s] Supplement aux Voyages du Cap* Wood

Friel, Martens 1. e, p. 390' ^rt-

[t] See Physische Abhandlung^. Tom, vili p. 334.

[w] See Voyages au Nord. Torn III, p. 289.
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Exempler, da anforte kan vcere nok, men allene til sidst erindre,
at den store Aftronomus ig. Heueiius i Dantsig ogsaa Aar 1682 har
observeret Nordlyset og beskrevet det saaledes: (x) Die 28. OÄObris hora 9 vcipertina aurora borea notozephyrum verfus hic Gedani apparuit, diverfiffimos, loiigiffimos fulgentiffimosque radios
furfum projiciens, ae fi caudæ efient trium vel quatuor diverforum
-eximiorum cometarum. S aa man allene heraf kan see, at Nord
lyset ogsaa den Tid har vcrret bekiendt b(mit Aftronomos, ffiont det
ikke kom i noget Udraab, eller opvakte nogen Agtpaagivele, forend
vor leerde 01, Romer Aar 1707 tog sig forst for paa mathematili
Maade at beskrive det, og lade sine Obfervationer derover i Mifcdlan. Berolinenf (y) indrykke.
§. IH

Efter at vi have anfort alle disse Exempler, angaaende
Nm blyset i de forige feculis, vil det nu ei vcrre afVeien, om vL
til Slutning, til desto mere Oplysning og Overbevisning, her
paa eet Sted og paa een Gang foreleggeLcrserenalledeKiendettgn,
som de Garnle har givet 06 paa de Luft-Skin, som vi have anta
get for Nordlyset, paa det enhver tydelig kan ste, hvor vel de kom
me overeens med Nordlysets phænomenis i vore Tider, og at det
folgclig har intet andet vceret end eet og det samme.
Vi merke
da, at disse Phænomena, som de Gamle har givet Navn af brcct>
dende (§. 28.30.33,34.37.47.50.) eller blodige (§.28.29.)L.rigsherre i Luften, (§. 10. 23. 24.26.31.44. 69.) af hvide (§. 50.)
brændende (§• 62.) og i adffillige Farver sig visende (§. 47.)
Srraaler mod Norden (§. 10.14.17-19. &c.) > af Ild-Lugler
<32.47.), Ild Funkler (§. 25. 26.), Ildffud (§.2I. 22.) IldSkyer
[x] Tn Anno Climacterico fnariun oMervat. f. 135.
[y] Tom. i. p. izr. Hvor hau tillige selv tilfiaaer, at han allerede i forige Aaringer havde

obfervertf det, oz at saadane Luft'Skin lode sig see hvert Aar i Norge og Island.

See Par. Rkadem. Abhandlung. Part. 5. p. 12. Kink faae bet og samme Aar 1707 i
Mart. Manned i Berlin.
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Skycr (§. 33.) Ildagtrg RKdKcd (§. 41.); af Ivstnde (§. 11.)
lange og blankende Bielker (§. 61.63.); afen beugende og bran
dende (§. 12. 20.) rod og blaa (§. 48.) eg mod Norden stagende
(§. 18 ) Støtte, af C'ometer (§. 11.70. &c.); af en Nreds eller
Bue (§. II.2O.22.) som var hvidagtig og strakte sig fra Vester til
Oster (§.67.); af flyvende Fakler (§. 11.) om hin anden flyvende
Fugle (§ 48-) flyvende Ild (§ 4Z-); aflysende (§.19.70.) lynem
de (§. 19.) blodrode (§. 19. 33.) Skyer, somudspyddeIld, Damp
og Neg (§. 70.); äf rete (§. 21.) indfarvede (§. 33.) brandende
(§. 41.) og forstrekkelige (§. 42.) Tegn (§. 12. &c.); af Vldun«
der (§.22.37.63.66.), af brandende Drager (§. 22.48.53.56.)
gloende Slange (§. 30.) brandende r^tie (§.25.26.) en bred Ver
(§.24.); af brandende (§. 49.) nsadvanlige (§. 44.) mangfoldige
(§.40.41.43) og store(§. 18.39) Stierner; afbrandende Aabninger
(§. 67.68« 35.)/ brandende Blus (§. 37.67.) brandende Lue (§. 52.)
brandende Flanimer (§. 43.), brandende Hin! (§. 61); og en
gloende Ovn (§. 47.); af et rundt Nar, som udspydde Ild (§.
61.); af Lys mod Norden (§. 35 38.) Lysninger om dtatten (§.
23.52.) NatSyne (§ 49.) ufadvanltge Skin (§. 47.) Ild (§.n.)
eller Skikkelse af Ild mod Norden (§.54.), Illumination paa
Himmelen af Lys (§ 29), lyse Linier og Streger (§.12), Rad
hed mod Norden og Osten (§. 55); blodige Vaaben (§. 37.) Lynet
(§. ii. 15.48.) eller Ild, som Lynet (§. 57.); af IldSpyde (§.19*
27.30. 68.) Engler (§. 10.) Onde Aander (§. 56.), Faner (§,
60.) Mirakler (§. 35.) Skibe (§. 70) en Hvirvel-Vind (§. 11 )t
Baadshage (§. 12) Sverd eller Kxe, Halmknippe, Horkntppe,
Kors (§. 41.) Uld-Taver , Bredder, Baand, Telt (§. 19.) og hun
drede andre faadanne Characterer, som vilde blive alt forvidtlofloftigt og keedsommeltgt at opregne, (1) i Henseende til Tiden
ere oftest seete i Vinter-Maanederne (§. 57.), faafom i Sept.(§. 15,
41.42.54.67.68.) Oétob. (§.18.26.3034.47.53.70) Novemb. (§.
26.33.51.52.61.67.70.) Decemb. (§.2l.26.31.34.46.49.53.61.66.
68.69.) Januar. (§. 21.28.32.43.63.65.66.67.68.70.) Februar. (§.
23.2843.50.67.); mensieldenide andre, sardeles om hyiesteSomPp
mer.
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mer, faasom t Mart. (§. 24 6K.) April.. (§: 12.40.55.67.); Maj. (§;
24.40.) Jul (§. 48.58.67.) Auguff. (47.67.); alle Tider efter So
lens Nedgang (§. 10.12.21.39.54.55.)/ enten om Aftenen Kl. 6.
(§.70 ) mellem 6. og7. (§ 66.67.), Kl. 73. til 9. (§- 67.) Kl. 9*
(§.67 69.70 ) tn klem 9^ og io: (§ 6566.), Kl.io. ($.67.70.) og
da varet ved fra Aftenen til Kl. 3. om Natten (§. 12.) hl Midnat (§.
24 55.) neften den hele Nat (§.21.42.47.26.34.) 5. Timer (§. 63.)
undertiden og!aa kun 1. Time. ($.35.39.51.) eller 2. (§. 15.18.); eller
begyndtfsrft ved Midnat (§.20.26.33.48.51.53.58 ) lidt ester
Midnat (§.32.50.) Kl. i. om Natten (8.2:3.) etter Kl. 2. (§19.24.)
eller Kl. 4. (§.63.); undertiden fsrft kommet til Syne mod Morgmeit (§. 15.180 eller vedHane-Gal (§. 28.3 5;). I nogle Aaringer har de vcrret atfee 2; Maaneder efter hinanden (§:6r.) eller 3.
(§. 28.) 13. Noetter efter hinanden (§. 19.43.47.) nogle Ncrtter i
Rad (§.27.) eller nersten hver eneste Nat (§.61.69); i andreigien ftelden. (2) Merke vi i Henseende tit Himmelens og Luftens (Dm*
stcendighed , at disse,pb^nomena ere stete, naar ingen Skyer
vare pan Himmelen (§.10^39.) men Luften var klar. (§.12.39:40.)
og ikke t fuld Maane, men enten i Me (§.70.) eller t Ner (§.24.40.
47.) (3) Den B^ant af Himmelen, hvor faadane Luft-Skin
lode (tg fee, var horden (§12.68.11.4717.^.) dog bleve de tilli
ge ogfaa undertiden fsrft stere raster, (§.24.) og strakte (tg derfra
ttl V-'ster og Nordoft (§". 39.) eller fra Mer til Nord og BefterU(§.
65.) ellermellemKfter og Nord (§.26 41.) eller fra Aften til Nord n
(§.28 )♦ Undertiden (gien komme de op itTord (§.17.) da ud sprede e
stg derfra til After (§.1547.67.68.)ellerttl Sydost, (§.68.)eller til
Vester (§.66.) eller mod Sonden (§. 59,). Atter blev man dem
fsrft vaer modVesten (§i 19.42.67.) eller i Nordvest (§. 67.) eller
mellem Norden og Vesten (§. 24.) hvorfra de bredde ftg videre
ud mod Norden (§. 50. 67.) og Aften (§; 50.).
(4) Naar disse
Luft-Skin ta aledes komme stem paa Himmelen enten fra een af
bemeldte Kanter, eller fra flere paa eengang (§. 27.) saa ste
ge de ofte lige til Zenith (§. 67:68.) eller kastede Straaler didhen
(§. 14.) som ftrax iglen forsvandt, eller og bleve der en Tid ftaaende
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og gwrde llg§iomenAmttS (§. 16.19.25.27.) etter Telt (§. 19-)/Med'
de sig og undertiden saalröesuo, at de bedekkede nasten den gandffe
Himmel (§.19.2847.) og at det hele.Ftrmament syntes atbrcende (§.
42.55. ). (5) Gave samme sa adant øtøi fra sig, som na ar Maaneu tkinneoe paa det klareste (§43 )/ mr man umatte taenke, det vil.
dMiveDag (§35)/ og det blev saa lyst,at man kunde kier.de hver Pen
ge og Skilling, uran havde hos.sig (§30.) og see hvor mange Klokken
var paa Viseren i Taarnet (§.67.). (6) Syntes Himmelen naar
diste pllXnomeoaGde sig see, atblive r^d, fom en Ild, med lyse
Streger imellem, foin Spyd-Stager (§.12), etter at broende (§.
12.13.t63146.59.66.) mod Norden (§.12. 68.) etter at spyde Ild
(§47.) etter at blive mod Norden rod som Blod (§.51. 25.47.) eller
en Ild (§.12.24 ), »g sorn den brcrndte (§.4246.), etter at see ud mod
Zeorden, som Morgenroden,(§.17.50..)/ etter ataabne sig (§.28)
og Luer deraf frembryde (§. 66.)/eller blive rod .omMEen (§.25.50)
som Blod (§.2542.), Luften ogsaa at seerod nd om Natten (§.2 5)
ligesom den med Blodskulde voere overstenket (§.2 OogsIordpolen
at brcende (§.11.) og blive ligesom forandret til Zld (Z.47.) saa den
hele Himmel mod Norden syntes at ffinne (§54.67.68). (7) Vifte
diste Luft-Sk n sig i adffillige Skikkelfer/ fom en Ild der frembrod
afenSkye (8.12); som en Ene, der soer i en Hvirvel fra Norden til
Sonden (§. 59); fom en Ild / der foer iglennem Luften .(§.1 z. 15 16.
18.23.); som mangfoldige Skraaler -i Nord.(§. 17) ; som en Bue
paa Himmelen om Ratten (§ 22.) staaende imellem Norden og Ve
sten (§24.); som-en Skye, der opsteg for alle Kanter af Himmelen og kastede gloende Spidse fra sig (§27.)-; som Atierner der ful
de af Himmelen, og lobe om hin hinanden (40.) eller kastere Spyde
mod hinanden (§41.43.); somon brcendende Ovn,hvoraf udfore Gniflet*/ JldKugler og gloende Kul (§ 47.); som Solen, naar den siges
at trekke Vand (§50.); som orrdeAander der fore om hinanden ten
Hvirvel (§.5 6); som en Hob Hunde, Qvceg/ Fodfolk/ Ryttere&<?. ;
foruden utallige andre Dng,som diste pli-enomena forestillede, hvilke
(8) ftedffforft>andt ved Dagens Aomme (§.18) og modMorgenen
(j.33) > havde adffittigeFarver (§. 24.2831.3347.); forandredes fta
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et Slags til ct <intet ($.27.33.), og vare saa tynde, vg afen faa vidt ndspredt Materie,at Etternerne kunde sees der igtennem (§.55) (9) Glor«
de man fig den Indbildning om disse Luft • Skin, at man knude hore
en Slags Lyd eller Susen deraf (§.15.37.48- 69.) ; at det fulgte
Folk i Hælene (§ 61.); Luften deraf at blive besmittet (§. 67,); og at
det betydde nogen Lande-Plage eller anden seer merkvcrrdig HenDelse (§,28.30.31.37 40.42.47.48. 53.64 66.). Hvilke nu opregnedr Omstændigheder, ogKtendetegn, foruden mange andre af samme
Slags, som her maae forbigaaes, vi nit mene noksom at kunne bevise, at alle diste phenomena intet andet har vævet end Nordlyset,
og at dette folgelig, mange Secula op igtennem, og maaffee saa lcenge
Verden har ftaaet, har været ligesaa giengs og aünindeligt som nu.
-§ 72.
Efttratvj derfor, tmod endeel nyeres, særdeles Hr. Barfiow-s
Mening, i foranforte hans Tractat, hidindtil ved Exempler har
gotgtort, at Nordlyset fra forfte og ældste Tider af har været feet
omkring Nord Polen og i vor Atmofphæra . saa ville vi nuforsoge,
om ikke samme å priori, (som man kalder det) naar vi antage nys be
meldte Forfatters hypothefin, ogfaa iFolge af hanS egne Grunde
og Sætninger kan vises og tillige ved den Anledning soge at op
fylde vort forhen gierte Lofte, fom var, at bevise af vore gamle
Skrifter, cm Grönlands ældste Beskaffenhed, det Isen saa vel til
Lands, fom til Soes, i gamle Dage har været der ligesaa fterk, og
strakt sig ligesaa vidt, som nu omstunder. Vi ville da, hvad det
forste er angaaende/ og for at komme Sagen nærmere, lidt notere
eftersee,hvilke efter bcmelte Hypothefin Aarfagerne til Nordlyset ere,
da man stal finde, atdet fornemeltg kommer an paad?sse 2de,nemlig
Isen ved Nvrd-Polen, eller under Grönland, og de Its-partikleu
svor Amofphæra, hvor igiennem Straalerne af et Vist Lys, samme
maa nu være hvor og hvorfra det end være vil, fom refleétercd fra
Isen hen tit dem, brekkes til vort Ate. Begge disse Ting mener jeg
at have været til, ligesaa ve! tilforn, som mr omstuuder, folgelig og
Nordlyset. Nu seer jeg vel, at man i viste Maader vi! mgte mig
den forste Sætning, hvad Isen angaaer, og paastaae, at den vel i de
ældre
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aldre Tider har varet tts, men et t faa ftor Mangde som nu. Men
hertil stal ftrax videre svares, naarjeg forsi tForveien har erindret
Lette, at enten Isen t de samme Tider har taget til , etter et, faa
maa ver paa de Steder, hvorfra Nordlysets Skin, efter Forfatte
rens observationer stulde komme, fra Kldgamle Tider have varet
Its, og folgelig, hvis hans hypothefis stal gielde, Nordlyset ligesaa
vel i forige og foregaaende Seculis varet seek, fom 1 dette: Thi la
der os kun overveie, hvad han taler om Nordlyset, naar det for
merer en Bue mod Norden, og hvor han da siger, at Buens cen
trum er, nemlig i N. N. W. Men nu mener jeg, at enhver , der
er kyndig i faadane Sager, vilttlstaaemig, at hvor Buens cen
trum for os synes at vare, der maa Nordlysets Skin egentlig
komme fra; Er det fandt, faa maadetzNordlys, vi nu fee, have
sit Lys fra Steder, fom ligge for os i N. N. w., og folgelig kan
den Grsnlandste JiS umueltg vare Aarfag, fom Forfatteren paastaaer , tilde Nordlys, som lade sig tit Syne her omkring Throndhiem, som efter hans Regning, ligger under den 66. gr., etter
noget längere mod Sonden, som andre fette. Thi deterbekiendt,
at'Grönlands ssnderste Odde ftrekker sig mod Sonden til over den
60. gr.. Skulde da det Nordlys, som her sees, komme fra Isen
under Grönland; faa maatte Buens centrum for os vare omtrent
i W. S. W., hvis nemlig Skinnet kom fra Isen, fom ligger ved
Staten Huk, eller deromkring; detmaatteftaaeiVest, hvis Let
kom fra den JiS, fom er langer op, under 64. eller 66 gr., og
altsaa maa vel den JiS, hvoraf Nordlyset faner sit Skin, naar
Buens centrum synes at staae i N. N. W., ligge meget hott oppe
mod Polen under 70. etter 80. gr., og derover; men paa disse Ske
der tor vel ingen negte mig, at jo Iis har varet at finde bande Mu
ter og Sommer, faa lange vor Jord har ftaaet, i det mindste efterat
Ven har faaet den inclination mod Solen, som den nu har. Men har
Der stedse varet JiS, faa maa og Nordlyset , hvis det har sit Skin,
fom sagt er, fra Istn, der ligger for oS i N. N. W., stedse varet
feet, ei allene her i Norge og andre nsrdiste Lande, men ogsaa i de
sydlige, eftersom Nordlysets Bue, naar dm viser sig paa bemeldte
Kant, siaaer saa mange Grader over Horizonten, at Leu eg gier-
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nc kan sees af dem, som bse paa sidst b.'ncvnte Steder.
Elter ost
anlorte obfervation, at Wrensicenwum ståen dig er udi N.N. W. eg
altid paa det samme Sttd, synes det og at o cere rimelige, at Nordtyjcts SkM qemcnligen et kommer saa meget fra liegen Driv-Iis,
-saadan som sen er, der driver omkring Grönland, ftm fra et Sted,
bvor Z'en, den meste Tld afAaret baadeWuter eg Sommer, en
ten tU Lands etter Sees bestandig bliver liggende. Hvortil kan hense
res og udtydes/ \wxWarten t hans Spitsbergiffe Rtift'Beskrivelse,
denne Sag angaaende fortceller.^) nemlig: at paa de Steder,
hvor Isen ligger i @øen, feer man paa Himmelen et Skin,
som Solens, hvilket lkke kommer af andet , end at Lyset bliver
rdMeret af Sneenkilbage i Luften, paa sarnine Maade, som
Skinnet af en Ild refle&ercs om Natten.
Men paa nogen
diftance derfra vises Luften diaa etter sortagtig,
paa de
Steder, hvor Isen ligger ligesom sinaae Øer, mer ker man
c i dertil. Og feer man oa heraf, at jeg ikke forkafterden Mening,
at Isen under Nord er Aarsag til Nordlyset, men vil allene have den
Omstændighed forandret, at det ei bliver saa meget den Grönlandske, men Heilerden, som ligger noget längere mod Norden og Osten;
Hvilket jeg og synes at kunne gtore med desto mindre Fornærmelse
mod Forfatterens Mening og hyporhefis, da Isens Formerelse
under Grönland, efter den antagne Mening, heller er dm hinder
lig end beforderlig : Thi dersom bemeltde Iis havde tmod Enden
af det 14de og i Begyndelsen af det 15de Seculo taget saa stcrrkt
Overhaand under Grönland, at Skibsfarten derover blev nedlagt
og forglemt , at Kusterne paa den Oftre Side saaledes af samme
bleve bedekkede, at man ei mere kgn komme til Landet, oz Isen
siden taget til efter proportion, og saa kiendelig formeret sig, som
endeel ville paastaae, at den nu aarttgen gtor; saa maatte ei attene Nordlyset, imod salig Hr. Varhol Mening, fra den Tid af, at
Isensaaledes begyndte at formeres, ogsaa have taget saaledes til,
at det for nogle hundrede Aar tiden kunde sees, ei attene sonder paa
Norge, men og i Danmark, Tydffland og andre Steder, efter

som
r) Stt Voyage au Nord P.2. pag. 56.
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som vitilforn afSpeculo Regali har feet/ at det/ mens Seilatsen til
Grönland endnu var i Stand, allerede lod sig MSyne paa Helgeland og andre Steder her Nordenfields ; men denGronlandste Iis
ogsaa i den lange Tid allerede have foreget sig faa Mt, at et allene
det hele Hav mellem Grönland og« Island deraf maatte voere tilstoppet, men 03 Vester-Havet dermed saaledes belagt, at Isen
skulde rekke lige til Nord-Lap og Flnmarken.
§. 37"

Men jeg gier mig den Tanke, atingen har Aarfag at frygte
for, det saadant nogensinde stal stee, eller for vore Efterkommeres
styld og Fremtiden i den Henseende atgiore sig nogen Scrupel: Thi at
vi nu stal komme til den Grønlandske Irs; faa give de Gamles
Efterretninger derom os ikke mindste Anledning at falde paa de
Tanker, at deni gamle Dage har ligget der i mindre Mcrngde,
endnu, men vise tverttmod , at Isen den Tid har strakt sig ligcsaa
mange Grader mod Sonden, som nu omstunder.
Vore gamle
Skrifter og de oeldste Efterretninger vi har om Grönland, stadfcrste
alle eendroegttgen med hinanden, at drt gamle Grönland, paa den
Mre SDe, et har vceret for Ils ogAuee styld, lcengere beboet
end til den Fiord Funkabudir, hvilken efter Torfæi Kart over det
gamle Grönland, laae mellem den 66 0967. gr.; imidlertid veed
vi dog, at Landet paa den Vestre Kane, hvor Isen burde have til
taget, ligesaa vrl font paa den Küre, endog nu omstunder, kan
beboes ei allene paa bemeldte Horde, men og lcengere ov mod
Norden. Til Bevis for hvad- om bem 'ldte Fiord nylig er sagt, ville
vi her allene bcraabe 06 paa en gammel Bestrivelft over Grönland,
som en indfodt G onlccnder af den Norste colonie , ved Navn iver
har sammensat, hvis Ord, som mest tilforladelige, derom
ere diste (a): Lomgere nord paa øffcr SDen MSd Iisbiergene/
ligger en Havn, jour heder Funkabudir, saa kaldet, fordr ndi
St.
(a) Sre Torfai Grönkirlia, yg A, Etiflæi
siriprisr rr indfort. Cap 3.

i MSS, hysx Beres
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-2>. oiafs Tid brøb der et Skib i samme ^avn, fom enbnti
Iaaer t Grønland alnnndelig R^gte om. paa forneevnte
Skib varen St. Olafs Amaasvend eller Timer., som med nogle
andre af Folket druknede rc.; Ordere paa dstre Alden, nord
hen mod Iisbiergene, Ligger en stor De, kaldet Ranfey, hvor
der er almindelig Jagt efter horde Biorne rc. Derfra linger

i Nord paa oster Siden er intet at ste Uden Ils og Sner,
enten til Lands eller Vands. Strax Norden for denne Fiord
eller Havn laae et stort Field, som stedse var hvidt af Sner, og
derfor blev kaldet Huitferkr, men sonden for den, under den 65.
gr. 3 et andet, ker altid var bedekket med blaa ZisMhedte derfor Blaferkr. Saa man da deraf kan see, at Isen i gamle Dage har strakt
sig saa v-l Vinter som Sommer, lige til den 66. gr., ogzderover,
følgelig, til de Steder i Grönland, som ligge lige L Vest for Throndhiem; og altstra er der ingen Lvtl, at den js ogsaa maa have lig
get t N. N. W. s faa at Nordlyset den Tid maatte voere feet, ei
allene i bemelte Stift, men og langt lcengere mod Sonden. Hvil
ket end videre kail stuttes, naar vi overveie, hvorledes Autor Spe
culi Regalis afmaler den Gronlandffe Its, hvormed det hele Land
var n«sten ganske skiult, da han faa siger: Det stal duvistvide,

at det er kun lidt af Landet, som er bart for Jis, me n> hele
Resten er dermed ganffe bedekket, sta at man ikke veed, en-

ten Landet er stort eller lidet, fordi alle Fieldgaarde og Dale
ere tildekkedemed Ils, og ingensteds bart imellem. Dog
stutter man, at der maa vsre lidt bart, enten r Dalene, som
ligge imellem Freldene, eller ved Stranden, hvor Dyrene
kan finde noget tilFoer: Thi ellers maatte vel ikke Dyrene
løbe dldhen, fra andre Lande, hvis de ikke fandt nogen
Aabning nlellem Isen og Landet derfor bart. Men oste
har man foWgt at gaae op t Landet paa de Fielde, som
ere de hoieste, for at forfare, om de kunde finde nogensteds Landet saa blot for Jis, at man der kunde bygge
og doe; men ingensteds forefundet det faadant, uden hvor
man
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man un boer/ hvilket dog er ikke uden en ganfte Mal
Strimmel Land, langs Strandbredden rc.
Saaledes faae
Grönland ud for nogle hundrede Uar siden, lige paa famme Mun
de, fom nil omstunder, faa at Istn var den famme, fom nu, og
fslgelig Nordlyfet, hvis det deraf har sin Oprindelse, i de Tider
ligefaa gicengs fom i vore,
§. 74-

At den Gwnlandsse Iis i gamle Dage har vceret ligefaa
mangfoldig, og strakt sig ligefaa vidt fom nu omstunder, synes
Endeel at kunne have en Slags Aarfag til at kalde i Tvil fornemrnelig paa Grund af de nyere Tiders Beretninger der fra Landet,
hvor man har erfaret, at Ifen Aar fra Aar meget fterkt tiltager;
faa at der nodvendig, kunde man sige, nu maa vcere mere Iis,
end der var i gamle Dage. Men naar man eftertomker Tingen
ret, faa knldkafter dette flet ikke min Mening, naar man paa den
rette Maade forftaaer den: Thi at Land-Isen under Grönland, fdm
dette fornemmelig ganer ud paa, og berneldte Observationer i S«r
vedkornlne, bande i vore Tider tiltager, og har ligeledes ide celdre
tiltaget, er noget, fom jeg hverken vil eller kan negte, men derfor
lige fuldt blive ved min Mening, at Naturen faa vel heri, fom i
andre Ting stedfe holder en Ligevegt, og ligesom Isen i en vis Tid,
enten lang eller kort, kan tiltage, faa kan den derimod paa en an
den Tid, ligefaa meget aftage. Det er nu over 30. Aars Tid siden
vore Colonier i de nyere Tider ftrstede Fod i Grönland. Om man
nu vil fette, at man lige fra Begyndelsen af da man kom didhen, alle
Aar igiennem, og paa alle Steder af Landets vestre Kant, har
med den beherige Flid og Agtfornhed, merket paa Ifens Tiltagelft
paa de Steder; faa er dog denne Tid alt for kort, for deraf at
flutte noget vist til den hele forbigangne Tid, og Slutningen i sig
felv bliver alt for almindelig, faa longe man ikke har fundet den
Astre-Kant af Landet, og ligeledes der merket faadan Ifens Tiltagelse: Thi det er bekiendt, at Grönland ftrekker sig fra Norden til
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Senden, og spidser sig alt mere ossmere samimn, indtil Vet endes
med en Odde etter Forbierg, Graten- Huk kaldet.
Nu kan det
derfor let hende , at denne Huk og de store heie Iis-Bierge, som
strekke sig langs op efter kandet, kan i Grönland" giere jamme Omvexling afVeirliget og Luftens Bessassenhed paa den estre og vestre
Side, som Cap. Comoria. med de here Bierge mettein den Malabarisse og Coronmndetsse Kust, foraarfager paa visse Steder iOstIndien, sstent i en langt längere periodo, og ved Hielp af andre
tilstedende Aarfager; faa at Isen kan tage i visse Aar ligesaa sterkt
afpaa den ostre, som den tager til paa den vestre Side , og naar
en vis Tid er forbi, naar Vejrligets Bessassenhed og andre Omstcendigheder forandres, kan Turen gaae om iglen:. Vil man ikke
antage siradan;Isens Af- og; TMagelse orw hinanden, den maa nu
kolmneHvoraf Ven komme vil; Saa feer jeg ikke, hvorssdes man
kan rime denneIftns idelige og jaa kiendelige Tilvext dermed, at he
le Grenland ikke for lange siden er gansse overdekket med Iis: Thi
af Vet saa kaldede Speculo Regali5 og andre Efterretninger merker
man, at Ver i Grönland for 400:. etter zyo: Aar siden har vceret
kunen gansse lnaadelig Strimmel Land langs' med See-Kanten,
somvar blot for Iis, og hvor de Norsse boede:
Havde nuIfen
siden den Tid saa: sterkt ttltagetAmman i de nvereBeretninger for
egiver, at det aarligi sseee i Grönland,,, saa bliver det umueligt,
at den mindste Plet paa Landet kunde vare blot for Iis. Vil man
sige, at Titvextrn er- sseet i de fenere Tider, og ikke i de aldre
Saa maatte jeg gierne vide', hvad fom vel kunde vare Aarsag til
saadan Tilvext nu mere end tilforn.
Og saa har jeg samme Ret,
og end swrre at paastaae, VetIsen i, eller ester vorTid vil iglen tage af.
Ligesom man ved de Beretninger man i Aaret 1755 har
havt fra Grönland, bar strnummet, at Sommeren der bar varet
usadvanliganild, og at Ifen paa mange Steder hvor den tilforn
havde trgget, vare reent toet bort:. Skeer.det nu, at nogle
tzaneSonnnere indfalde efter hinanden- saa er jeg vis paa, at man
stal see merkelig Forandring:
At faadan Isens Af- og Tilraqelfe
maa ssee i.Granlund, er ei heller mere urimeligt, end at den sseer
paa
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paa andre Steder,hvor Her ere WMierge. J SchweLH f. E.vilman
og have o.bferverct.y at Isen af de der -voerenLeJisbierge paa endeel
Steder ftrekker sig nogle Mile langer ud end som er ffeet i Forfadre
nes Tider. (,b) Men paa andre Steder iglen, har man merket, at
salnnle Irs i adffillige Aar efter hinanden har merkelig taget af (c)
ja i varme Sommere reent borttset.
At Kulden ti Grönland nu
ffulde vare storry end tilforn, og derved Mns Oa.store Tilvert
foraarsages, kan jeg ei heller vel troe : Thi fan maatte saadant ogfaa efter-lige Forhold merkes her i Norge, sar Nordenfields, hvor
dog alle tilftaae, nt Kulden nu ikke falder gemenligen faa streng
som tilforn, og hvor jeg sikkert.troer, at den er langt fra ikke saa
haard, som-den var for nogle hundrede Aar siden; Ment der og fin
del Iis-Bierge eller Iis-Breider , om hvilke man horer samme
Sang, som paa andre Steder og i Grönland, da de undertiden
merkelig tiltage med Gaarders og Jorders Undergang. Men dog
har de, som ret har-givet Agt derpaa, merket, at ligesomfaadan
Iis i nogle Aar ligger og tiltager, saa gaaer hen Derimod bort i
andre, (d)
.§• 75.

Wi har hidindtil betragtet den Iis, hvormed Grönland i gMNle
Dage ligefaa vel, som nu omstunder , 'til Lands var overtrokket;
Nu ftaaer det da tilbage , at vi vende os til Hav-Isen under sam
me Land; da vi MU finde, at det Grenlandffe Hav i de oeldre Ti
der, paa samme Maade som i vore,har vceret fuldt af Dcw 3i6,
at samme har drevet omkring fom store Merge, at den, end og
om Sommeren, naar Seilatstn gik for sig, har saaledes besat
Landet, mange Mile udi Soen, at intet Skib kunde komme deri,
giennem, at mange derover har fat Liv og Gods tillog andre igien
nogle Aar efter hinanden vecret nodte til at ligge over i Grönland,
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[b] See 7. G. Altmanns Versuch einer Beschreihung der Hrlwetischen Eisbergen. ?. 127.
[c] Loc. cit. p. LI.

[d] See herom blaut andre L, Barbom Tnfat cm Nordlyset, p. 73.
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og et kundet komtne derfra for Iis.
At Driv • Isen for mange
hundrede Aar siden, et har vccret uscedvanlig under Grönland
og ide Far-Vande, som man da befeiglede, kan et allene sees
af Jgimund Prcestes Tborgrimfims Erempel, som tillige med hans
Eroder Einar, Aar 1030, omkom med et Gronlandff Gtib,
kaldet Stangarfole, hvilket tillige med et andet formedelst DriVJis forgik under Grönland (e); og af Landnama Saga, som for
tceller, at Island just fik sit Navn af den store Mcengde af
Driv-Iis fra Grönland, som dets forste Opfinder saae Der under
Landet, og hvorpaa vi har Exenrpel af det Aar iz2i, da en stor
Hvid-Brom kom fra Grönland paa Driv-Isen, over til Island,
og giorde der stor Skade (f); saavel som og af Sagan af Haidam Brahvori berettes: (g) at Haldan engang af Storm blev for
dreven hen til Hellulands Obygdir, og ragede Mider Veis i megen
Drw Iis. Dreifnu/staaer der, atDrekannm marga Isfmola.
I bemeldte Landnama findes oajaa: (h) At Hafs-Botnar ligger
^stcn for Greipar, og er aldrig frie for Iis.
Men Greipar
laae under den 67 gr. Derfor svarede og Tborarin Nefjulffim Kong
o/s/den Hellige i Norge, da han befalede ham at fare til Gronland med den fangne Kong HEmk paa Hedemarken: Det tildra
ger sig ofte at dm, som ffal ftigle til Grönland, bliver i sit
Forsier bedragen, og ikke opnaaer Landet iom han agter sig
til. Ligesaa vanffeligt, som det var at komme til Landet, var det
og undertiden at komme derfra iglen; hvorpaa Amgrim. jon# for
tceller os et Exempel i hans Specimine Islandiæ (i) om en ved
Navn
[e]
Eliffai Grsnt. Beskriv. Cap. 3, og 5.
gf] Torfiei Hiftor. Norveg, Part. 4, Lib-. 9. Cap. 1. g. 455»
[g] Cap, 91. i Bi-ümers Nordist« Kampa Dater.
[h] Part. I. Cap. L.

Part. 2. memb. 2. p, $64. Ligeledes gtf det Stz ett ved Navn 'Tl>orglh (hrakin? kom fa«

Aar esterat- Grönland var blevet brbygt af de Norste, blev fordreven as en Storm, da
han skulde reife derover tit Eric Rande, til det ode Grönland, fom da der meste var.
ErMient nu Vinteren var forbi , og han havde ei langt tit de Steder, som vare beboe
de, var fj-an, dog.saastndkleiut afIis, a» ha« ei kunde kostrine derfra, hverken den eller
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Navn Biorn Jorfalafar, fom paa hans Hiemreife fra Norge til
Island blev fordreven forft under Gunin arnavskeve midt imellem Is
land og Grönland/ og siden til Grönland* obygdir, hvor han maatte
opholde Livet med Hval- og Biorne-Kiod/ indtil han endelig korn
til det bebygte Grönland, hvor han tog sig paa at vcere Syssel
mand, efterfom han for Iis ei faa hasiig kunde komme derfra
igien. I Betragtning af dette og andet mere, har jeg derfor al
drig kundet anfee deres Mening for grundig, fom ville paaftaae,
at Isen idisse Tider har taget saa stcrrkt til under Grönland, og
at samme ffulde vcere den eneste Aarsag, at man ei kan finde det
Gamle Grönland igien. Saadant mener jeg, at ingen med syn
derlig Fore ffak kunne tikftaae dem, four lidt notere ville overveie faa
vel hvad hidindtil er anfort, fom fornemmelig den Beskrivelse over
Hav-Isen under Grönland, hvilken Speculum Regale giver os,
naar det siger, at udi det Gronlandffe Hav driver overmande
megen Irs langt ud paa Sommeren, besynderlig Øster og nord
ost ud med Landet, hvilken Iis kommer ud af wwrø, det er, af
Nordbotnen, eller den store Vug, som de Gamle meente at vcere
mellem Rysland , Tartariet og Grönland (k); men i Særdeles
hed naar det bruger disse Ord: Udi det samme Hav (det Gron
landffe) ere endnu mange flere Vidunder, stiønt de ikke kan
regnes blank Skremfler eller Monftra: Thi faa snart som den
store Hav-Irs bryder lød, da er der stray faa megen Iis r
Haver, ar man veed ikke Exempel eller Lighed dertil af an
dre Steder L hele Verden.. Endeel af denne Jis er faa flad,
fom om den havde frøffet fammen paa Havet (elv, ved 4
eller 5 Alner i Tykheden, og ligger faa langt under Landet,
Qq z
at
efierfolgende Sommer, ri heller den lredie, fsrend den fferde, da Ssen blev saa vid!

aaben, ak han ftit kunde drage derfra. See Torfai Grötilatiia p. jy>. 36.39. Ded
Aar 1152; eller noget derefter bleve de Norske Kisbmcrnd i Grönland lamge ym Sommeren jndklenite af Iis, som besatte alle Fiorder, saa de ei. fsrend silde kande komm?
derfra. Torfaus Joe. eit, p. 23K.

[kJ See Arngr, fona Defeript. prønlandi*'.

.at man skulde Have en 4 Dags Reise eller flere at giøre deroper , førend nran kunde naae det. Men samme Iis ligaer
osnkring Landet iMord Dstdg tilMords mere end tiløøti*
der og testers eller øø’o Vest, og derfor stal den, som vil
naae Landet, stigle om det mod øøb • Vest og Vester ud/
lndtll han er kornmen forbi de Steder, hvor man kan vente^at Isen ligger, og stigle da til Landet ; men man har
stedse hørr, at de, son; have villet søge Landet alt for strakt,
ere derover komne i denne Iis, og nogle af dem blevne
borte, andre igien flupne derfra med Livet, af hvilke vi har
seer nogle, og hørt deres Tale og Frasagn deronr.
Men
de have alle grebet rst det Aaad, naar de vare komne ind L
denne Jis, ak de have taget deres Baade, og draget dem
0^ paa Isen nred sig, og saaledes søgt Landet, men Hav
skibet og alt deres øvrige Gods er blevet efter og bort
kommet. Mer; endeel have verret ude paa Isen, førend de

have naaet Landet, i 4 eller 5 Dage/ somme og längere.
Der me ILs er ellers af en forunderlig Matur. Den ligger
undertiden, strå stille som ventelig kan vare, med store
Aabnmger nnellem, ligesom store Fiorder; men undertiden
rgren farer den af Sted med saadan Fart og hastig Dregt,
at den derudi ikke giver et Skib efter, derstigler med god
Bør, og farer den Oke sielden imod Veiret/ om den, førend
det begynder, er allerede paa Dregten.
Men der ere og
nogle andre Slags Ise i dette Hav, som ere af en anden
Slags Vext og Skabelun, og Grønlanderne kalde Fald-Jis/
hvilke ste ud, ligesom hØie Fielde ftode op af Havet. I
dEe Hav ere og mange Slags Hvale rc. Af hvilke Ord vi
t Scrrdeleshed maae merke efterfolgende: (1) Hvor vanffelig og
Mug Skibsfarten paa Grönland end og i de celdre Tider har
varet, saa man derudi ei kan see nogen Forffiel mellem nu, og
da. (2) At denne Vanskelighed blev foraarsaget af den sto
re Mcengde Jis, som laae under Landet, end og paa de Tider om
Aaret,
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Aaret, naar Seilatfengik for sig. (I) (z)At?ainme Jis offt'siraete
sig mange Mile fra Landet ud i Soen, og besatte det hele Farvand,
saa det var umueligt at komme til Lands.- (4) At vore Forfcedre,.
somseiglede paa Grönland, og komme i Fare for Isen , har vidst
at bruge adskillige Forsigtighever derimod , enten ved at dreie af
for den , og seigle saa lcenge mod Sonden og: Vesten, at man kunde
vente, at man var den forbi, eller' naar intet andet Raad var,
da at forlade' Skib og Gods i Isen , og med de sinaa Baade atfoge
Land: (5) At ve siode mess Fare for at rage udi Isen , som alk for
hastigt vilde Hge Land, og tage den korteste Vei. Hvilket kun
de opvekke Eftertanke hos dem, som i de senere Tider forgieves har
sogt det Gamle Grönland', og udenTvil ei vidst at i Agt tage den«
ne og andre Regler og Obfervatioiter, som dog maatte vcere hoist
fornodne for dem, som: vilde maae sit Forset. Saa jeg heraf synes
med al Billighed at kunne giore demSlutning, at Isen, som man
af Foregaaende let kan see at have vceret den samme i de ccldre Ti
der, som'nu omstunder, ingenlunde kam vcere dem förmmfte etter
eneste Aarsag , hvorfor mam ei kam hitte det Gamle Grönland, men
at der nodvendig maa vcere andre, som giore detfornemste dertil,
faasom at man nu ikke veed den rette Cours, som man skal tage, den
rette Tid af Aaret, naar man ffal fette over, eller ei har de dertil
beqvemme Skibe og) Folk, og: saa videre, hvorom vore F rfcrdre
af lang' Forfaring havde forhvervet sig den fornodne Kündfab) som
os nu mangler,, og derefter vidst at indrette deres Seilats.
De
Forsog mani de' senere Tider har giort, for at opsoge det Gaulle
Grönland, har ei vildet: lykkes , det er sandt nok ; men der af fol
ger
Ü1 De seiglende tomme derover ofte i yderste Livs-Fare; Som det gik de Bergenske KiobMKnd, som Aar 1388: ragede i saadan Driv I is, at dr imod Dronning Mårgretes-gg»,
bud, hvorefter det var ingen'tilladt uden hendes egne Skibe, at seiglc paa G onland,
maatte ssgeLandet', for at redde Livet: peir varo i hafrie i (torum vanda ok vad«
okLifsHäaffa,.fyrir sioruMSiöjokiUM ok JsvM, ok fengo siorenstäda a per,

ra ffipdm, er brotMado ofuan Sio ok lsfusdo sigh til ^ikkgra- Stada, fyr
.

kn peir fengo Land r puilike stora na»rvsyn, heder det i demDom ssM'RSM- denfker
blev ftldet over dem i Bergen.

Nordlysets Wide

Z72

_

ger vel ikke, at Isen er Skyld Lerudi, La det ofte er gaaet de Gamle
ligeledes, at de ikke har kundet uaae Landet, nren ofte paa denne
Meise sat Liv og Gods til.
Hvilket man ei allene kan see af den
forfte Colonies Exempel, som Aar 986. fatte over fra Island til
Grönland, da af 2 5 Skibe ikkun 14 komme derhen, men og af de
Gamles Bestridelse over den rette Kaas og Seilats fra Bergen i
Norge, og fra Island til Grönland, (m) hvori det saa heder:
Fra ønafellzjoknl Vesten paa Island og ti! HvarfHsten
paa Grönland er sterkest øeigling i Vester; Did kan man
komme i 4 Dage, og da llggerGmmbiarnarstere ret midt i
Veicn mellem Island og Grønland.
Det var den gamle
I^aas, naar der kom ei Ils af Twldbotnen: Thi naar det
steer, da sielden kan man komme frem for Jis/ eller nogen,
Ilden stor Livs Fare / den gamle Leed seigle. Derfor raader
og Autor til Specul. Regale dem, som ville feigle til Grönland om
øommeren, at de stal seigle vel op mod øønder og Syd
vest, førend de begive sig ril Landet, paa det de ikke stnlde
komme iIrsbrud; hvilken Iis gemenligen pleiede at ligge hos
bemeldte Gunnbiarnarstere, saa at de gamle derover toge et langt
Olnsvob til Hvarf i Grönland.
Den Throndhiemske Erkebistop
Evic Dalkendorf, som ANt 1520 havde sgt sig for, Nt lads det gamle
Grönland igien opsoge, advarer og ligeledes, i den inftrux, han
har opsat til Skibs-Folkenes Efterretning, at de vel skulde vogte sig
for Isen, naar han saa siger: Item: Fornemmer man Iis, saa
stal man prise øøtiben i Gøen: Thi den meste Iis kommer
afTroldbotnen; dog stal man ikke holde saa meget Øøft*
der, at man kommer for nar om Island, fordi der et stok
Stkom, som er 20 Uger øøes fra Island. Og om den Tan

ge,

som afsamme Iis blev fomarsaget, og man heraf seer i de
Tider

(m) Denne Beffrivrlse findes sagt til Arng. Jona Grönlands Beskrivelse, oversat paa Jslandff; og hos Ved. ciaujjen i hans Norges Beskrivelse p. 173*
I. Bog. I. Cap. p. 2>

See og Lundnama
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Tider at have vcrret gængs der i Laudet, ligesaa vel som nu, taler
han lidt bedre frem stråledes: Irem; Af dm Jis, font hænger
i Biergene udi Grønland, staaer ftor Tange af rer Lroft/
fom kommer af Trolddomen.
§. 76.

Ligesom man nu af foregaaende kan see og flotte, at Isen
under Grönland har i gamle Dage omtrent været den samme, som
nu omstunder; Saa er der vel ingen, som med nogen Kote vil negre
mig, at jo Jis Partiklerne i Luften, hvor igienuem Lystes Straaler kunde brekkes tit Tilskuernes Dine, da har vcrret, i vore og dr
sydlige Lande, i samme Mcrngde sg af samme Beskaffenhed, som
nu: Da man finder, at Vintrene den Lid har været ltgesaa lan
ge og strenge, som i vore. Nogle faa Exempler at anfore, hvor
af man kan domme om Neften; Saa fortæller MarceUinus Cwne$t
at i Keiser Arcadii Tid var det Ponrist'e Hav, eller den Sorte
øøe saaledes belagt med Irs, at da den endelig r^ede op
Lgren, beh-vedes der zoDage for den, at fare ned lgienneni
Propontis, da den laae oven paa hin ändert, ligesom ftore Brecge. Samme beretter ogsaa, at kort derefter, nemlig mitter Va
lentiniani 3. Ncgiering, faldt der saa ftor Snee, at den r 6.
Maaneder neppe knnde tveboerigren, og mange 1000 Menneffer og Bester d^ede derover (n).
Aar 554. var der, efter
Sigeberti Gemblacenfis BerttNMg (o), statt streng VlNtek, ttt Mtttt
kunde fange Fuglene og de Vilde Dpr med blotte Hænder.
Hvor skarp Vinteren har været 731/ kan man see af det, som^ccobaldus i hans Chronologie derom fortæller (p). Aar 764. ind
faldt i Engelland og andre Steder faadan Kulde, at alle Træer
deraf d^ede ud; som Rogerus de Houeden bevidner (g). Og seer man

Rr
(a)
(o)
(p)
(q)

In Chron* annex. Chron. Eufebii pag 37.41.
Chronograph. ap. Piflor. Script. German, Tom. i. pag. 738*
A^Eccardwn Corp. Hiftor. Medii Æui Tom. II. eol. 1263»
Aanal, pag. 231, int. Scriptor. Rerf Anglicarum poft Ledam.

af

3T4
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af Annal. Francorum; (r), at Vinteren famine Aar ogfaa i Fran»
kertg bar var -t uftrdvanliglang og streng. Samme tildrog sig ogfaa Aar 820, da Vinteren var faa langog ftarp, at man,
udi mere end 301 Dage- kunde Wre med store Arbeids Vog
ne over Donau- r^hein, Seine og andre Floder rTydffland
ogFrankerig (s).
Saadane strenge Mmece indfaldt og Aar
821 (r); Aar 82Z/ da et allem Dyrene paa Marken, men end og
MtzUM Memiestcr omkomme af Kulden (u), hvilket andre henfore
tti etterfolgende Aar 82'4 (x); men t Særdeleshed Mr 860 / da
Middel Havet var saa belagt med Ils / at man over det
joniftc Hav reiste imd Hefte og Vogne hen til Venetien, som
Herrn. Contracts bevidner (y).
Aar 975- var Vinteren meget
haard og langvarig faaderendnumldti Maji Manned laae
Snee over den hele Mark, fom man kan see af Chronographo Sa
xone (z). Ligiledeö A ir 994 (aX Efter Herman.. Contradi Beret
ning (b) laae Aar 1076. Rhin Strømmen med Ils lige fra
St.. Martins Dag og
April Maaned. Oz Aar 1098. ind
faldt der udi Italien enh aard Vinter med Regn, One og Iis
(c): Sigeb. GemWacenfisfwrt® Her (d)/ oti detre Ådringer es ter hin
anden, "nemlig 1125,26.27.. havde man overmaade lange og stren
ge Vtntere: Ät jeg intet tf al tale om dem, fom indfaldt ii 11,1115,
1149. og i i 53. Anr 1234. var Middel - Havet atter faaledes
tilftoftet / at de Venetianfte AjFbmandreifte derover med de(r) ; Ap; Du Cbesne Script. Rerum Francie. Tom. II' pass. 4".

(s) Gee Alter. Monachi Chronie, pag». 166:
(t) Eginhardi Annales ap; Du Chesne Scriptor. Rer- Franc: Tom; 2. pi 265»
[uj Alberte. Monachus Loc/cit, pag. 169..
(x) See Keuberi Veter. Scriptorum Toni; unus. pag. 49»,
(y) < In Chronie. ap< Piftor. lbc; eit. Tom. II. pag. 236.*
(z) In Leilmitzii Ac ce ilion« HiftoiX pass
(a) Ap Piftor. Script Rer. German; Tom. i.pag; 417;.
(b) Order. Vitalis Hiftur. Ecelef. pag; 763*;
(e) In Chronograph, ap. Piftor: Ioc. eit. Tonn 1. p. 871. feqq;
(ft) Herrn, Contra Sus Chron; ap. Piftor. löc. cit. Tom. II p; 431,
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res Varer, paaIsem hvorhende vilde, (e) Og Aar 1242. faa
streng Ku ve , at Mangfoldige Z ugle frM chrel (f). Hvorffarp
Vmttren bar vævet Aar 1294 , kan man see deraf, at hele Kattgat
laae t-!frossk, saa man kunde gaaeog fapepaa Isen fra Opsloe
i Norge ti! Jylland (g). Og mildere maae den vel et heller Have
varer Aar 1296, da det Balttlke Hav eller Dster
Var med
Iis brolagt fra Gullarrdog over til Sverrig -<h). Samme (Fede og Aar 1306, da Havet mellem alle Danske og Svenske Der
L mere end 14. Ugers Tid laae tilfrosset (i). Som og Aar 1323,
da der var baade for gaaende og ridende en alfar Vei paa Isen
over Dster-S^en, udi hele sex Uger efter hrnanden, ved
Kyndelmesse Tider (k).
Ligeledes Aar 1349. da der indfaldt
saa usædvanlig Kulde, isom man i lang Tid ei kunde erindre,
at man ti! Fods kunde komme over Havet ril Straalsund, og
derfra td Danmark (1).
Paa samme Maade Aar 140.8, da
det hele Hav mellem Gothland og Mand,mellem Rostock og
Gezörvar tilfrosset (m). Saa vel som og Aar 1423, da dervar
saa streng Vinter og haard Frost' at manpaaIftn kunde ride
fra Preussen til Lubek, fom Aibr. -Crantzius beretter, med vet Tilleg, at han holder for, det saadant Mene maatte forftaaes om
Soe Kantem som var faa sterkt tilfrosset, at man kunde reift og gaae
derover (n). M n man seer dog af en Anonymo (o) at og det hele
Hav var belagt med Jis, lige fra Meklenburg tll Dannrark.
Om det Aar 1461. fortæller Nie. .Marefchaiius^y at der tndfaldt

Rr 2
(fe) ®ee Matth. Parißenf\ Hittor. Angl. edit. Watts, pag. 57g.
[fj Ericl Olai Hiftor. Sueou. & Goth. verf. Sylvii pag. 215.
(g) See Strelows Chron. Guthiland. pag. 148.
[_h] Incerti Autoris Annal. Dunør.in Weflphal. Monuiib Ciinbr. T. Lp. I392,
[i] ®ee Ludewig Reliqv. MSStor. T. 9. p. 170.
(k) Loe. cit.
(l) Incert. Autor in^r Scriptor. Rer. Daa. in Lttdewig Rel. MSStor. T, 9. 9. 11^,
(m) Loc. cit, p. 196.
(n) Crantzii Vandalia Lib. ro. Cap. 40.
(o) Inter Scriptor. Rerum Dan. in I.Mtfew. Reliqv. MSSt, T. 9. p. 12$.

(p) Annal. Herulorum, ap, Weftphl, jn M»iuUn, Cimb(. Tqæ. I. p. 26 rt

saa
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saa streng Vinter, at mon reiste med Varer paa Vogne lige
til d.'N yderste Thyle og de Oreadi^ Oer: Tanta erat hyems, siger
han, ut concreto gelu Oceano plauftris millia paflimm fupra tre
centa merces ad ultimam Thylen (é Germania) & Orcades veheren
tur, tota pene bruma. Hvilke Ord jeg her efter Texten har villet anfore,dade synesat vare noget uforstaaeltge. Og om det Aar 1545. siger
rn Anonymus (q) at det hele store Hav mellem Rostock og Dan
mark/ nrellenr Fyen og Gioeland, var saa tilfrosset/ at nran
kande fare derover i ^Klede eller til Fods, med Heste og
ne. Ligeledes var der og Aar 1599. (aa skarp Kulde, at man ret
ste paa Isen over fra Tydffland til Danmark (r). At ftg her
inter stal rale om de crldgamle Tider. Som naar Xenophon bevidner
(s) , at der i hans Tid indfaldt udi Thracien ved Hellefponten
faasterkenRnlde/ at vinen deraf fr^s paa Fadene, og mange
Menneffer mistede Nast og^rne; og naar Tacitus beretter (rj
ar Vologefus for den fterkeKMoe, fom en Vinter indfaldt ndi Ar
menien, maatte med sin Krighoer forlade Landet, som han tilforn
havde bemcrgttget sig. Anforte mener jeg, kan voere nok, for at vi
se, ar Vintrene i de celdre Tider har i det mindste varet tge saa starpe, som ide nyere, og Kulden den (amme, om ikke strenger i de
sydlige Lande da, fom tut Og som man da med ingen Grund kan
paastaae, at Jis-Partiklerne i Luften nu enten ere flere, eller
strekke sig videre mod Sonden § end i gamle Dage; og den Grenlandffe Ils som tilforn er vitst, et heller har faaet nogen merkeltg
Forandring; Saa folger, at Nordlyset,' som efter vor Forfatters hypothecs, har sin Oprindelse af bemeldte 2de Aarsager, el
heller bar taget saa meget til i vore Tider, men hap i gamle Dage
varet det samme, fom nu omstunder.
(q;
(r,
(s)
W

Inter Script: Rer. Dan. rn Ludcvv. Rdiqy». MS S* T. 9. 7^
Hiftot Cbriftiani 41! pag. 150.
Dé Expeditione Cyri Lib, 71
Annail Lib; ix
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At ØrremS til HoW«, øret dm Mores St.
mal har varet Sophia af Werk, Kongens af
Danmark, Erik Glippings Datter-Datter.
& i.

an har Aarfagtilat forundre sig over, at
u-agtet vore Aar-Boger ere fulde af Grev
Gert den Store til Holster», den fierve
af det Navn, hans Levnets Omstomdigheder og Bedrifter, det dog hidindtil er blevet et
tvtlsomt Sporsmaal: Hvad for en Bemal hand har haft i Al
bert Krantz (i) tillegger ham en Datter af Hertug Johan den II.
af Sachfen Lauenborg. Cyprceus (2) derimod vil, at hans ZEgkefcrlle bar voeret Elifabet, en Softer til Hertug Henrik ttl Bruns
vig og Lüneborg. Jeg har i sinde ak vise begge Meeningers Urig
tighed, og derimod u-omftodeligen at logge for Dagen, at man
maae holde en Printzefsi af Werke, ved Navn Sophie, og som
var Kongens af Danmark, Erik Blippings Datter - Datterfor
henne tappre Herres rette Mgrefcrlle.

Forehavende at
«dfiiideGreveitstil
Holsteen.Gkrcben
Stores sande Ge
mal.

§. 2.
/>un har ikke

v«m EUftbek af
Brunso,g - Lüne-
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At Eyprcrus kager meget ftps, naar hand giver Brev Bert den Store Hertug Henriks til Brunsvig Lümborg Softer Eilfabet til Gernak, falder strap
Nr z
ved

(1) Craritz. Saxon. Lib; IX. e. 9
(2). Cygr. Annal. Eyifc. Slesv. Lib, II, c, rs. p> JÉk
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Beviis at Grevens til Holsteen,

Dcd den forste ttnderssgning i Kynene. Det n bekendt, at Gert
Den VI. Greve til Halstecn, eg fra 1386. af rillige Hertug tt(
»Slesvig, Gr-'v Gert den Stores Sonne- Son, dar haft -til
orgtc en ElH-bet, Datter af Hertug Magnus nred K^aden til
Brunsvig ogLüneborg/ og So-rcr trl Hertug Henrik af Lüneborg
<3). Saasom derfor Epprams paa der Sied, hvor hand handier
om Grev Gert den VI. (4), kand ikke navne hansLEgtefcekle, men
ganer hende gandffestiltiende-forbi, faa seer man vel, at hand paa det
urette Sted har anfert den Brunsvigffe Elifabet, og gancstebagvendt tillagt Befte-Iaderen sin Sonne-Sons Gemal.
3-

Ey hctlcr ta
Noget meere synes der, ved forste Oyekast, -at
?v!!!n ShPh bare i Krautzes Beretning, efter hvilken Grev Gert
Eachsc«. räven. den Stores Gemal stal have vareten Datter af Jo«
borg.
han den IL til Reder 'Sachsen / ftm havde en Softer
af Greven til LEgte. Thi Krantz har herudi Korner (z) at beraalig paa, der levede neppe hundrede Aar efterviste Tider, og som har
taget fin Fortcelling af en endnu aldre Lybff Kronike, der er ffrevet
af en Lafe -Mester i Kranciffaner Ordenen, og findes bevaret paa
Naadhuuset t Lybek.
Men, faa vist forn det er, at Krartz og
Hans
(3) Brev af 1413. Hos Hvitfeldt p. 646. -og Pontan. >p. 549. iChron. Hol s ap. Dn. de Weftphalen Monum. .Cimbr.
Megap. T. HL col. iiO, (cap. 29. edit. Leibnitii.)
(4) Cypræus Annal Ep Slesv. Lib. II. c. 2Q. p. 34L
(s) Korntrip hroriicon ad a. 1321. in Eccardi Corp. Hift. med. xvi T. II. col. 997. Gerar

dus Comes Holtzatorum -difcordavit c um Er ico puce de Lovenburg & conftruxit caftrum
quoddaisrparvum juxta oppidum fuum Molne contra voluntatem Erici dc fratris Johan
nis 0 cujus filiam jamen habebat, fie eundum .Chronicam Lubicenfiem.9 & ex illo caftro
multa fibi intulit damna, & compulit ipfum .ad hoc, ut Alberto filio Ducis Johannis
Swageri fui, quem defraudaverat in .divifione gerrarum, refignaret quatuor parochias
Ducatus fui in recompenfani /fraudis.
Quo expedito, defunditis eft Johannes Dux Saxonix frater Erici^ ,& uxor ejus, qux fuit foror Gerardi Comitis Holtzatorum, rexit
terram viri fui defuncti cum filio fuo Alberto, quousque di&a Ducis rcli&a nuberet
Erico Regi Danormn,
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hanö Formand gandste rigtigen holde Hertug Johan den II. af
Neder-Sachftnfor Grevens Softer « Maud (6) * faa stark er og den
just deraf sig reysende Mistanke/ at deres Foregivende, ligesom
Hertugen havde og tillige varet Grevens Sviger-Fader,, er urigtigt;
og atden forste Ophavsmand for denne Mening har kadet sig forkede, ved Tvetydigheden i de Ord, Socer
Gener, til at gioreGreven, af Hertugens Svoger, tik hans SvigwSon. Og det er ikke
engang den eenefte Anleedning, hvoraf man kand begribe OprinVe'sen ttk denne ugrundede Meening.
Uden tvil har Grev Adolph
den Vil til Schauenborg, en Farbroder til vores Gert^ hans LEgkestab med Helene, en Datter af Hertug Johan Ven iste ti! Ned-rSachsen, og SostertilHertug Iohan denn., giordt meget vertis.
En Greve til Hoisteen og Schauenbvrg havde taget til agte Datteren
af en Hertug Johan til Nedec-Sachfen. .Denne Efterretning har vel
en eller anden u agtsom Kromke-Skriverhentt-detpaa det ham loftfigen bekiendte Svogerffab ünellem Gert ven Store og Hertug Jo
han den Il. , og saaledesuden' Bctaukning foregivet, at Greven til
Ho'fteen, Gert den Store har varet gist med en Datter af Johan
ven il. Hertug til Neder-Gachsen.. Sagen er r sig selvgandste troelig, og bliver fuldkommelig?n bestyrket veddenAmnarkning, at Botho (7) urigtige« giver GrevAvolphsGemal Helene ud for en Datter
afIodan den II., og derhos kun i AlmindelWed melder, athun har
agtet Greven af Schauenborg , M og at Spangenbl?rg (8)
udtrykkelige« striver, at Hertug Zoban den Ildens Datter, hvilken hand med Krantz tilegner Grev Gert den Store,- Vliver af
Zogle kalvet Helene^
§. 4.
(6) See den historisk DiplomatijTé Sffctteftiittg' om den i den danste Historie forekommende
Gsster t i Grev Gert den Store i Hoisteen/soniien kort Tid ra gift med Kony Erik, Kong
Christooher den Andens Gsu og Med Regent', hendes Person og Tildragelser, idetKisbenhavnste Videnstabers Scrlstabs Skrifter vii. Deel 1527. og f. Sider(7) Bbtho Chroif; Brunsvic. Pi&flrat ap: iLeitinit Script. Briirisv. T. IIL p. 374. Johan«,
Hertogen Johann Sone to fiiffen,- nam Metta , des Hertogeh Dochter to Wenden, de te Ide
om einen Sone, de heyt Ereke;
to Schomhurgk.

Unde eineDøchter de heyt Helena; (te narn den.Grez^n

W SpWgkAb. Schauenb. Chronik, t. lir. c. 16. p. 125.
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§. 4.

Saa stark Tvil, som derfor baade Krantzes og
E°phtt',ttl Dsk- Cypræi Mening er underkaster; faa noye komme der<-raf Herr Mo- inrod alle Omstændigheder dermed overcens, at Gert
M af ben Danffe 6en Stores Gemal er ingen anden end Sophie, en fod
Priiiizisse Rigge. Fyrstinde afWerle/hvis Forccldre vare Nicolas,Herre
til Werle eller Wenden, den II. af det Navn, en ncdstammende Fyrste af det Meklenborgffe Huns, og Rigrze Kongens
af Danmark Erik Glipptngs Datter, og som ved den Helsingborgffe Fred- Slutning imellem de tre Nordiske Kroner af Aar 1310.
blev forlovet med Hertug Erik af Sperrig, ja endog derpaa ham til
fort og overleveret; dog alligevel ikke vtrkeligen taget til cegte af ham;
men i det folgende Aar forladt for hans forste Brud, den Norffe
Arve^Printzeffe Ingeborg (9). At Grev Gerts Gemal har chcdet
Sophie, beviiftr det Benaadings Brev, som Grev Gert til Holsteen
og Stormarn, Sophie, Grevinde til Holsteen, Grev Henrik samme
steds, og Junker Nicolas, hans Broder, have tAar 1339. mcddeelt
Staben Rendsborg paa den Lybske Ret (10).
At fremdeles hen
des
(9) Herr Nicolas il. afWnles Brev af Aar 1308. hos Hr. v. Westphalen Monum. Cimbr.

& Megan. Præfat. T. IV. p. 6o. ibi ; Noftri patrui Domini Henrici & nokri patris
dilefti Do mini Johannis Dominoram de Werle ae matris noftræ Sophiæ atque uxoris
noßra Riczen dileélarum nobis. Halls Gemals Segl hos den saiNMe. T. IV. Tab.
IZ. ad eol. 1257. som horer til et Brev af IZOZ. og har den Omskrist: S. rixe domine
SLAVIE ET FiLiE regis DALIE. HelsingborgjkeF/ed-Slutuing,afiizlö. hoeiHadorph
Chron. Suec. Rythnj. Part. II. p. 7. ibi ; Infiiper Dus Ericus prædicius Domicellam
S.ophiam, filiam DominiNicolai, Domini de - - - & fororis noftrx, ducet fibi legitimam
in uxorem, & fuper matrimonio contrahendo cum eadem difpcnfationem a fede Apoftolica
tenebitur impetrare. Htzjtftldt p.349 - 352. 354.355.363.-365. 0g Pontan. p. 403.-405
407.40g. hvilke give en omstamdelig og diplomatist Efterretning om Printzesse Sophies
Forlovelse, og sammes Ophævelse.

Ernst af Kirchberg Chron. Med. c. CXL. GLXXI.

CLXXIII. CLXX1X. hos Westphal. T. IV. col.787. 827. 831. 837-

(10) Privilegium civitati Rendsburgenfi die Nicolai Ep. 1399- conceffum ap. Dn. de Weflphal,
T. IV, <ol, 3220. ibi; Gerhardug Dei gratia CoipesHolfatiæ
Stormarix, Sophia ea-

dem
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des Faders Navn har voeret Nicolas, kan med Grund fluttes der
af/ atligesonr hendes forstefodte Son Henrik er blevet kaldet opef
ter hans Farfader/ der var Grev Henrik den rste til Holsteen; faa
er ligeledes , efter all Anfeelse, Let Navn Zdcoias givet hendes an
den Ssu, ti! hans Morfaders Erindring. At hun endeligen har
vceret noer beflcegtet med Let Kongelige Dansse Huns, fluttes meget
rimeligen deraf, at ikke alleneste Kong Erik MenDved i trende Breve
af 1315, men og Kong Christopher IL og hans Son Kong Erik, i
den bektendte Freds Lractat af 1330. kalde Grev Gert den Store
deres Svoger (n-.
§. 5.
Hvmet fuld-Dog Zegkand undvoere Gisninger ved det BeSS Emst Vits, jeg har paataget mig, da jeg er i Stand til at fs-

redet ved et Vidnesbyrd, paa hvis Gyldighed Ler er
intet at udflette. Ernst af Kirchberg, en Meklenborgss
Adelsmand, der stod i Tieneste som Raad hos Kong
Albert L Sverrtg, og i Maret 1371» ffrev en af Hr. GeheimeRaad af Westphalen efter Originalen udgivet Meklenborgst KrsNike, melder deri udtrykkelige«, at Hr. Nicolas af Wertes Datter
har forst ffuldet oegte Hertug Erik af Sverrtg, men er derefter
blevet gift med Grev Gert af Holsteen. Vi ville lade ham selv tale
i hans gamle Sprog (12): Darnach in vil kurtir vard, der kryg abyr
gefredit ward, czufchin den von MeckilnborgHinrich, und Herrn
Nyclaws von Werll glich, ein groz Hof wart dy felbin Czid,
da nam Her Nyclaws fündir Nyd, ein Denifchen Königs DochSs
ter-

Äf Kirchberas og

dem gratia CoinitiJJa Holfatia9 Henrkus eandern gratia Lomes ibidem, Nicolau; vo*
micellus frater ipfius.
(ir) Brevene «f 1315. har Hvikftld p. 379. 383. Udtoq-viisindfort. -Og omendstiont i hant
Udtog af Fred-Slutningen af iM. p. 451. ikkestndesnogetSlceatstabs Navn, saacr det
dog vist, at Kong Christopher og hans Son Kong Erik i Brevet selv adskillige gange kald«
Greven deres Svoger (generum,)
{12) ErnefU ä Kirchberg Chren. Mecl. c, CLXXLII. T.IV. Mon. Cimbr, Du. deWeftph*
sei. $31.

/
ter dir,. ($r wäz geheyfzen Rixä, zu dem Hove in fibltzir vard, vil
Ritrerfchafr geübit ward, dy junge FraweRixa war, eyne Tochter
und eynen Son gebar, derfelbe Son der hicz Johan, dy Tochter dy
wart fyndir wan,gelobit zu Wybe wirdigliche, von Schweden Her
zogin Eriche, fyinwart Im doch zuWybe nicht, daz quam von wundirlicher Schicht, darnach fy do zu Wybe wart von Höllzten Greven
Gerhart. Og Nie. Marfchalck, der i Staret 1525 er dod i Nostok fom
Fyrstet. Mecklenborgsk Rand og Kanyler , ■ og hvis Annales Heru
lorum ac. Vandalorum, Vkæ Obotritarum, og riimviis forfattede
Chronicon over de Mecklenborgffe Regentere eremeeftendeets tagne
af Kirchberg, har ey heller efterladt at felge sin Formand hert,
endskionthan i nogle Bipnncter er viget fra hamog Lerved forfaldet
i Vildfarelser. Hans Ord i Annalibus ere (iz): Nicolotus, Joannis filius Rixam Cimbrorum Regis filiam ex æde veftali (Doberrina, ubi eam usque ad ætatem maturam educarr curaverat), revo
catam nuptiis feftiviflimis conjunxit, é qua Johannem ac filiam
unam procreavit, quæ Erigo primum Svevorum oceani Regi defponfata,moxque ruptis fponfalibus Gerardo Cheronefi (Cherfonefi
Cimbricae) Duci data. I viris- ObotritanimJWiver han (14).: Mox
viStoria ea lætus Rixam, Cimbrorum Regis filiam, quam a teneris
annis adhuc in Dobertini. ccenobio aluerat, nuptias* fibi apparatu
magnificentiffimo junxit; e qua Joannem fuftulit & natam unam,
cujus.nomen, temporum vetuftate perditum eft, initio Erico Svevorum Regi connubio dbftinatam,1 ac mox raptis- fponfalibus Gerardn
Transalbinorum- Comiti. Og t RttM-KreNlkeN Udtrykker hand sig
siraledes (15) ::

Erft nahmen di Herren Friede an,
Nicht lange Herr Nicolaus that Bruthcht
Mit-Rixa der Königin aus Dennemark braclit,

Da
[13] Nie Marefihak. Amial " Héruféfc ae Vandalør. A» «al. edki Lib III. Cap VI. ap. Dn. de
Wetiphaü Tom. I. col; 257.
[14] Ejusd. Vitæ Obotritar. Lib.II. G. IV. ibid. Tom. IT. col. 1562.
£15] Ejusd. Ghroniton Der Meckimburgischea Resmirn Rkimweise Liti.il. Cap.iv. V. ibi«l.
1:0m» L COE»634>

Da waren Renner und Stecher viel,
Und andere "Freude war ohne Ziel,
M)'re ’Königin gebahr dem Herrn einen Sohn*
Johann genannt, war Jklug und schon,
Dazu en Tochter hübsch und zart,
König Erich aus Schweden verlobet ward.
Darnach ging abe und ward gegeben
Graf Gerhard von Holllein ehiich leben.
Ieg anforerikke deyngre Skribentere om detMeklenborgffe Hrm
ses Historie og Sicegt-Register, efterdi de igientage knn de celdres
Efterretning / ja vel og saaledes forstille .den, at der neppe bliver et
kiendeligt Spoor tilbage deraf
6.
Dm Jndvm.
Jeg peed vel, at vores ved Landets Historie
Werte 8r^haft velfortiente Hoyer (i6), forstaaer det afMarschalcks
Grev Gert I». til Annalibus anforte Sted ikte om Gert dm Store
(l7)/ men om hans Fatter Gert den m. Grev Gert
Gemal, besvares, den il til Holsteen hans Soll/ og lneener at beviste
af Alberti Stadenfis Fortstktter / at Sophia/ Herr
Nicolas afMerles Datter, efter at det mellem hende og Hertug
Erik afSverrtg forehafte Mgteffab var gaaet tilbage, er blevet
gift forst lned Hertug Waldemar den IV. af Sonder-Jylland , M
derefter med bemeldte Grev Gert den in. til Holsteen, som indtil da
havde varet Dom-Provst i Lybek. (18) Men naar man noyerebetragter de Steder hos Fortscetteren af Alberto Stadcnfi, hvilke skal
indeholde Bevits herpaa, faa fees derafmeget meere, atdet ikke for*
holder sig saa. Hand striver saaledes ved det Aar -1306 (19): .EsSs 2
dem
[16] HojeradCont. Aib. Stad. p. 46. not (9) & Tab. Gerieal ad p. 39.
[172 Hvilken hand meget meere, ester dennyligm anfsrkeSl<rgL-LMl^med^»°s giver enZli«
sabrth af Luneborg til Gemal.

[18] Mojer, ibid. & p. 46. not. (9).
[19] Cont. Alb, Stad, ad A, 1306. p. 4$.
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dem Anno Woldemarus dux Jutiæ defuncta filia ducis Saxoniæ feeundas nuptias celebravit cum filia Nicolai Comitis de Wittenborgh.
Og
det
1313 (20): Eodem tempore Gherardus quondam
Prepofitus LubicenfisSub-Diaconus duxit in uxorem reli&am Woldemari Ducis Jutiæ filiam Nicholai Comitis de Wittenborg.
Hv0
feer ikke, at her tales om en Person, som ingenlunde er vor So
phie af Werte, men lcetteligen kan stilles fra hendes Denne blev,
fom vi have seet, i Aaret 1310, som en endnu ugift Printzeffe, tro
lovet Hertug Erik i Sverrig.
Om hin derimod melder HistorieSkriveren, at hun allerede 1306 er kommet i LEgtestab med Her
tug Waldemar den IV. af Sonder-Iylland; hvilken hun forsi mi
stede 13,12 (21) , og saaledes endnu virkelige» levede i dette 2Egte>
stab , da ovenmeldte Printzeffe af Wertes Trolovelse steedte. Vo
res Sophies Fader var Herr Nicolas af Werte eller Wenden af
det Fyrftek. Huns Mekkenborg, som holdt Hof i Güstrow (22),
havde Printzeffe Rigizeaf Danmark, som allerede erviist, tit Ge
mal, og dede 1316 (23). Den anden Fwken derimod var, efter Hi
storie-Skriverens, faa og den uncevnte Lcesemefters i Franciskaner
Ordenen tLybek (24), 0K Herman Kerners (25) Beretning, en
Datter af Grev Nicolas den L af Schwerin, hvis Residents-Stad
[20] Id. A. 13,3. p. 64.

var

£21] Cont. Alb.Stad. A. 1312.p. J8. Epitaph. Ducisap, Cypr. Annal; Ep.Slesw. p.3rr.
£22] Frider Thomas Analeél. Giiftrov. p.77. Chartæ, de A, I3O6. 1313, 1316. ap, Weftp'nal. T,
HI. col. 1587.1600.1603.
[23] Er«; 1 Kirchberg Chron. Mecl. c. CLXXV. cdl. §32;
I24] Udkogafden gamle Lwsemchers i S. FrancifciOrSen i Lybek hans skrevne Chronico Lube,
cettfi seddctAar 1312. iGrrdesSamling afMeAenbsrgste Skafter og Breve IX Lty:ke
p. Z8. Gert Graf von Holsten, hadde 9 Söne. Gert de was Ptowst tho Lübeck; und
ward Leye, unde nahm Hettogh Woldemars Widwe-, Graf Nicolaus Dorster vom
Wittenbork.

$2$] Körner. A.1314 iriEctardi Cörp. Hift. Totn. II. col. 980. Gerardus autem Præpofitus Lubecenfas exiftens &• Sub-Diaconus; ufus-dispenfatione Apoftolica, accepit in uxorem relictam
Woldemari Ducisde Slesvicdefunéli, filiatri Nicolai Comitiede Wittenburg.
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rar Wittenborg (26), om hvilk« Heyer stiv anferer, at hand har
hast tis agte en Datter af Grev Johan den il til Holfteen (27),- og
som dode forst 1323 (28). Ligeledes har den i deMeklenborgffeSa
ger saavel drevne Joh. Arid. Chemnitz ikke efterladt, at giore tilborlig Forffial mellem Printzesi'en af Werke, og den Wittenborgffe
Froken, da han ffriver om Sophie, Herr Nicolaus af Werkes
Datter, at hun i Aaret 1310 er blevet trolovet mod Hertug Erik
til Sverrig, rum at Bilageret er ikke fuldfort; og derimod melder
om Grev Nicolas den I. til Schwerin- Wittenborg, hans Datter
Anastasia, at hun i Aaret 1313 er blevet trolovet og gift med Grev
Gert til Hoksteen (29). OgMatthias IohaNjBeehr gior det endnu
bedre, da han vel, som Chemnitz, alleeneste anforer om Sophie af
Werle, at den imellem hende og Hertug Erik i Sverrig forehaste
LEgte-Foreening ikke blev fuldbyrdet; uden at tale noget om hen
des paafntgte Giftermaal med Grev Gert den Store; men derimod
ffriver klart og tydeligen om den Wittenborgffe Anastasia, at han
holder hende for den af Grev Nicolas den i. til Schwerin og Wit
tenborg, hansDottre, som, ester Korners Vidnesbyrd, har va
ret i LEgteffab forsi med Hertug Waldemar til Slesvig, og deruceft med Grev Gert til Holsteen, der indtil da havde varet DornProvst i Lybek (30).
Ss 3
§. 7. Lige
E26J Hcderic Chron. Sverin. ap, WeftphaL Tom, III col. i68l«l6Z2. Bkfklins Udkog, i Besyvderlighed afGhemnitzes store Mftlenb. chronico Mss>to om de gamleGrcvrr i Schwerin,?
Pokkers nye Samling af Meklenb. Skrifter og Breve,tt Stykke p, 20.

E27J Höjerad Cent. Alb. Stad. p. 80. not. (5) &Tab; gen. ad p. 39. endskivnt ChkMVitz i havs korts
Begrrbafde Schwerin. Grev. Hist, i Gerdes Meklenb. Br. n Stykke p. no. vis, at vor
Nicolas afWiktenborg har forstvcrret gist med Elisabet,en fodt Landgrevinde til Hessen, og
efter at hun rr84 var dsd uden Bom-med Mirislawa, en Datter af Hertug Barrum
iPommern.
[28] Cont. Alb. Stad. A. 1323. p 93.

[29] Chemnit, Geneal. Reg. Dominor. & Duc. Megapi stos Westphal. Totu. I. cel, 1654. saMNtts
korkeBegreb afde Schwerin. Grev. Historie, hos Gerdes p. 113.
[30] Beehr Lib,III. Rer. Med. c, II i, p 39g, 404, CXXHI, p. 474»-

*
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S 7Lige saalcct kan denZnvenMg glores kit intet,
St tzist Md sslN mankundetage.deraf, at der findes ankegnet i
Erik £<uigbeea, en afvore gamle Kroniker,atHerrErikafLangeland,
2d" o?fd«S med det Tilnavn LangbeeN/M yngre Broder til HerJgirndrivelle " tug Waldemar den I V. af Sonder-IylAnd, har i

Aaret 13 i o taget vores Sophie til crgte. A.?D.
dvicccx. (saaledes lyde den uncevnte Forfatters Ord (31) i (te Lri;Cas Langebeen (frater Waldemar i ducis jutiae, duxLaalandiæ) duMt filiam Domini Nicolai de Slavia, fororiam Sophiam .pegis Dan.
Thi alle Omstcendigheder viiftoverflodigen, at der lader sig ikke
tcenke paa nogen LEgteforeening imellem diste tvende Personer.
I henseende til HErren af Langeland har den M kündet sinde
Sted, efterdi det er afgiort om hans Gemal Sophie, m fodt
Borggrevinde afRosenborg (32), pin hvilken Annalisten selv ta
ler ved Aaret 1295 (33), og som, efter hans Foregivende, nraatte
have vceret vores Sophies Formand iMgteffabet,at hun har over
levet sin Herre (34). Og hvad den unge Printzesse af Werte angaaer, da er Sagen lige saa umuelig, da hun ved Erik Langbeens
dodelige Afgang, havde endnu aldeles ikke begivet sig i ZEgtestanden (35). Annalisten blander oyensyynligen Herr Erik af LangeAnd
[31] Arjulifh Dan V, ap Ludewig Rel.MS.S, Tora. IX. p.95.
[32] Hpjerin disquifitione de origine Sophiae Langelandicæ ad Cont. Alb. Sted, p. 98-114.

£33! Annalifta Dan. V. ap. Ludewig pag. 92. 93. Ao Dni MCCXCV. Rex Ericu* refignavit
tEricoDuei Lalandiæ omniaiona inRegnoDanixfita adDominam Sophiam uxorem dicti Erici.ex fuceeflione Scrorumduarum Juttx vel Agnetis. jure hxreditario devoluta, ergo prius
erat uxoratus.
I34] Cont. Alb. Stad. A. igir.p. 59. .Korner A. 1314.C01.9SØ.

Sttvghendks i dktDanffe M«'

gazins 44 H«step. 236. a«ssr!< Gavebrev af 1316.0g dethendemed betreffende Forliig af
131B. hos Hvitfeld p. 402.

[35] KrikLangbeendode, ester Fortsætteren af Alberto 8tadenti p. $8« ogHsyers ülfsyede An«
markning, i Aaret 1312; og endnu iAaretiziz. bliver Prinzessen afWrrle i det, formedelst
hendes til intet blevneZEgte.Foreening, oprettede Fordrag, hos Hvitseld p.z6;. kaldes
Zroiken Sophia (eller, som Ponkanusp. 409. kalder det, Sophia Virgo,^
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land og Hertug Erik afSverrig ti(fiuumen7 Md hvilken sidste vo
res Sophie blev forlovet i det selv Dnme iziOde Am> da hun si
ges at have cegtet derr anden.

§. 8.
BesyndettigeOW
Den Slutning stnaer derfor fast: Sophie af
Ö'£ t«, Werle bfcv, efter at hendes Brudgom, Hertug Erik

i Sverrig , havde taget sit Ord tilbage , gift med
Greven til Holfteen, Gert den Store, og, hverken
med hans Fcctter Gert den M. ey heller med Herr Erik af Lam
gelanD. Deres Bilagers Tiid lader sig temmeligen ncer spore i Hi
storien. Vi finde, at i Aaret 1315. have Kong Erik Mendved og,
hans Svoger Gert af Nendsborg paa det noyeste forbundet sig"
med hinanden (36); en Foreening, hvortil det imellem den sidste
og den forstes Softer-Darter knyttede Mgtebaand har vel ikke lidet
hiulpet, da Herr Nicolas af Werte ikke loenge tilforn, Onsdagen
efter Trinitatis 1313, havde maattet forffrive sig, at hand vilde
ikke give sin Datter Sophie nogen til cegte, uden Kong EriksSamtykke (Z7) , til et klart Beviis, at Kongen da tcrnkte paa, at for
skaffesig en nyttig Bundsforvandt i den Person , som han vilde
udfee til den unge Printzefle. Saaledes kunde Grev Gert den Sto
res Forbindelse med sin Wendiske Sophie beqvemmeligst henfores
til Aaret 1315. Saasom nu hans Fader, Grev Henrik den 1. til
Holsteen ikke har giftet fig for 1239 (38), folgeligen hand, Grev
Gert, kan i Aaret 1315 ikkumhavo vceret fire Ml ftzn og tiuge Aar,
man og har den Efterretning om ham-, at Han i forftningen har
flaaet sig til den geistlige Stand, og forst i selv samnre Alder forandret sit Forstet (Z9); saa flutter jeg ikke uden Grund, at vores
(So*
hen bevi iste LEgteForbindelse.

(z6) Hvikfeld?? Z79,
kontgn. x. 413. i hvorvel d^nne, haghendt nok Mr Greb Gerp
»f Rendsborg ti. Comitem Bernhardum Randersburgenfem.
(37) Hvitftld pi. 364. Pontan. p. 40g,

(38) Korner ad A. 128'9 ap. Eccard; Corp. Hift. T. II. cot 939.
^391 ßhtoii. Holf. ap;- Weftphal/ T. til? <:olÉ68 (c. 20. edit. Leibnit ) Qui (Gerardus Ma
gnus) usque dum viginti quatuor ftift aenorum; fcholas vititare, ut Episcopatum pollet
' i * aspirere,,conlvcvcrat.
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Sophie har røgen FpruMd haft t LEgteffabet.
Og da det i den
foregaaende 4. §, anftrte, af Grevinden tillige lned udstcrdteBenaadings Brev for Staden Rendsborg, er givet paa Nicolai Dag el
ler den 6. Dec. 1339 og hunsaaledes uden Tvil har overlevet sin Her
re , som allerede den i. April i nccftfolgende Aar blev flaaet ihiel r
Randers; saa folger videre, at man maae holde hende for hans
cenefte Gemal , og derfor og for Stamme-Moder til alle Grev Gert
den Stores mandlige og qvindelige Efterkommere, af hvilke hine, i
den sidste Stammeholder for Greverne til Holfteen as den Rendsborgiffe Linie, Hertug Adolph til Slesvig hans Person, ere r Tå
ret 1459 gandffe updede.

om den
Ror-iffe Monarks KmA .Christian -en ites
sande og narmeste Redstammelse af de forrige Danffe
Kongers Blod/ saa og.W Medvirkning/ som maae
tilffrives dette Slagtffab ved hansOphsyelse
paa den Danffe Throne.

§. i.
et bersinmekige Oldenborgffe Huufts Ophoyelse paa den Rordiffe Throne, der ved
Kong Christophers af Bayern tilige Dod,
par blevet ledig, har, forncmmeligen for
Medvirkning ved det & tvende under Kong Christian den Ites lyksalige
paa ham faldne Val Efterkommere endnu foreenede Kongeriger og der
til den DaustrThro. Ed forbundne samilige Lande og Provintzer, voeret
af saa gavnlig og velsignet en Folge, at de Folk,
fom ere undergivne vore Kongers milde Scepter, have allerrede
tonge betragtet denne ffore Tildragelse, som den Tiidpunct, fra hvil
ken, efter den Hoyeftes Beffikkelse, deres Lyksalighed og vedva
rende Rolighed ffulde begynde/ og fom derfor har en scrrdeles Ret
tighed til deres opmcerksomme og taknemmelige Erindring. Vore
Historiekyndige have ey heller vitft sig saa lunkne ved en Sag, der
frem for andre maatte opvoekke deres lcerde Uysgl:rrighed/ at de
ffulde ikke have umaget sig for at randsage de indvortes Omstcendigheder i denne vigtige Tildragelse, og at faae en fuldkommen Indsigt i dens Oprindelse og Sammenhæng. Men saasom der ikke kand
tages noget betydeligt af de Tiders MdKronike-Skrivere, til
at naae dette Maal, og de besie Historie-Forfattere selv meddeele
Forehavende at viise
Knag Christian den
i tes n-rrnieste Herkomst af der forrige
Kongelige Huns
. s i

Tt

ingen
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ingen ret brrubar Underretning om Sagen; faa har Let endnu
ikke vi'det tykkes for nogen, at fremscrtte denne Hoved-Punct af
vor Historie i sin fulde Klarhed, og at give en Oplysning derom,
hvortil Fltid og Indsigt ikke vare nok, men fom behovede nye og
bedre Hielpe-MLbler, og fornemmeligen en lykkelig Hoendelse, hvor,
ved man uforvarcndes maatte komme paa det rette Spoor.
I
soerdeleshed ere vore Lcerde ingensteds meere ueenige, end nanrdet
kommer an paa at vrise Grev Christians af Oldenborg fande og
ncermefte Herkornft af det forrige Kongelige Danffe Huns, og at
bestemme ven Deel, Dm dette hans Slcegtstab med den uddede
Konge-Stamme, har haft i det Vatt, som i Danmark faldt paa
ham, efter Kong Christophers Dod. Nogle udregne hans Slcegt
fra Christopher den II, ja vel og fra Valdemar Atterdag, med
hvilken den mandlige Skamme af de forrige Konger var gaact ud,
og meene her i at finde den egentlige Anledning til hausOphoyelse
paa Thronen i Danmark. Andre derimod, som billigen tvile om
Dette Sloegtffabs Rigtighed, vide ikke noermere at forbinde den
forste Rordiffe Monark af det Oldenborgske Huus med hans Formoend paa den Danske Throne, end ved Valdemar den Store, og
tziore saaledes hans Slcegtffab med de samme alt for vidtloftigt, at
den rimelige» kunde ttllegges nogen Medvirkning i Udfaldet af oft«
bemeldte Konge-Vall.
Endnu andre, som ingen af begge Meen nger behager, have begyndt at tcrnke paa, hvorledes de kunde
udfinde en Middekvey, fom man endnu ikke var blevet vacr. Jeg
smigrer mig med den Tanke, at ct gunstigt Tilfald har bragt mig
paa denne endnu ubekicndte rette Bane, og Derved sat mig i Stand
ttt rigtige» og tilsorladeligen at bestemme Kong Christian den i tes
ret e og ncermefte Herkomst af det forrige Dauske Huus, samt
den Deel, hvilken den kand tilegne sig i hans Udvcelgelfe. Om det
forholder sig i Sandhed saaledes, eller jeg ufoxmcrrkt bedragesved
en forgun iq Meening om min indbildte Opdagelse, det vil beroe
paa crgte Kienderes Dom.
Den for elleve Aar siden, anordnede
Jubelfest til Erindring af det berommelige Oldenborgske Huufes
tte hundrede Aars Mgiering i disse Riger og Lande, har givet en
sårdeles
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soerdeles dygtig Haand Anledning til at udkaste L sin elssvcrrdige
Gestalt vore Kongers Stamme-Faders Billede, og at gtøre os
narrnere bekiendte rned denne store Fyrstes herlige Egenssaber.
Skulke mit Forseg vederfares den 9Ere, ak det, formedelst sit
Indhold, maatte sattes ved Siden af bemeldte langt betydeligere
Arbeyde, cg,- tillige med det, betragtes som et Hielpe-Middel ril
at oplyse og udviide de allmindelige Begreb om Kong Christian
den I. Levnets Omstændigheder, da havde jeg Aarsag til at onffe
mig selv ril Lykke formedelst de paa denne Unders-ogutug anvendte
Hvile Timer, (i)
§. 2.
Jeg har forpligtet mig til at beviife saavel
Pl'mc°'ne-nli? at Kong Christian den !tes noerineste Redstammelse fra
udfinde Kong Chri- de forrigeKonger i Danmark,som og denMedvirkning,
Redstammelse fra fotn fatitme har haft i hans Ophsyelse paa Den Dansse
hans Formand paa Throne. Disse ere de tvende Stykker, paa hvis grum
denQanffeTdrone. dige Udforelse det vil komme an ved mit Foretagende.
Men ferend jeg begiver mig til den ferste Puncts Afhandling,
maa jeg bede mine Lasere, at folge mig ufortrodne paa en ujoevn
og ubehagelig Vey.
Jeg er nodt til at fore dem midt igiennem
Genealogisse Torne og Tidseler, hvilke end og den lykkeligste Skri.
bent, under hvis Hcender ellers alting antog en indtagende Ge
stalt, ikke ssulde forvandle tr'l Blomster. Dog paa det denne Besvarlighed, saa meget fom mueligt er, maae loettes dem, har jeg
bragt i en saerdeles Tavle den qandsse Mand- og Ovinde-Stamme
Tt 2
af
ForegaaendeErm-

to> Dette forstaaer man, uden min Erindring, om den Jubel-Tale over Kong Christian den l.
som vor bersmmelige Hr. Justits Raad og Archivarms Langebcck i Anret 1749. har

holdt i det Kongelige Galstab til den Rordiste Histories og Sprogs Forbedring, som
Forstander derfor.
Paa dens Forfatter vil det i det mindste ikke beroe, om jeg i mi«
Esterstraben gandste stulde blive tilbage.
Hand har ikke negtct mig nogen sl.'gs Htelp
eller Befordring, og i Særdeleshed villigst meddeelt mig de Brevstaber, hvoraf der kunde
tages noget t i mit Forehavende.
Jeg har alt i lang Tiid hast Aarsag til at be.smme
hans Bevaagcnhrd imod mine ringe Foretagende, for deslige ep noksom, ersten delige Forstenester,
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af vore forrige Konger, hvis Negtering er gaaet nceft for det Kongelige Oldenborgsse Houses Stiftelse, lige fra Kong Erik Glipving
af, faa og i ftrr Kong Christian den I. rette og, efter mit Begreb,
allene Prsveholdende Slcegtssab med visse hans ncrrmeste For
mand paa Thronen.
Ved denne Tavle fattes man i Stand til
paa eengang at oversee det gandsse Sammenhæng af Sagen, hvorom her ssal handles. Saa ofte det ssulde Hande fig, at mit Fore
bringende fattedes Lyys og Tydelighed, haaber jg, at et lidetOyekast paa denne herhos fsyede Slagkssabs Forestilling vil fordrive
aUMorkhed. Jeg erindrer dette engang for alle, paa der jeg ssal
ikke behove herefter at giere det nasten beständigen oa ligelom ved
hvert Skrift

§. 3«
Til Sagen!
Dersom Memfius, (i) der
LNLlL regnerdetnye Kongelige Dansse Huusesvelfignede
Atterd»c!, eliev fra Stifter iblank Waldemar Alterdags Afkom, var
»«mSwi 6!ruCi;t,e( unkerrettet, da bchomdevttttcatikede

ewÄ» ®ri-

vtderc borte om vore Kongers Stanmicfader« Hrr>
komft fra hans Formend i Mgieringem Men det
vil ikke blive os saa lat at oploft denne Knude. Hans Moder Hed
vig, Hertug Adolphs til Slesvig kiodelige Softer, paa hvilken
der egemligen ssal fees ved det Slagtssab, fom vi foge at udstade,
vil ingen meere, nu da Historien har/ efter Meursti Tider,/ faaet
et nyt Lyys, regne iblant Kong Waldemars Afkom; eller, tydeli
gere at udtrykke det, fra hans crldre Datter Ingeborg, gift Her
tuginde til Meklenborg. Sagen er alt for klar og mine Lasere alt
for bek endt, at det ssulde behoves at opholde dem lcenge dermed.
Jeg vil alsaa fmbigaae Waldemar Atterdag tillige med hans tven
de aldre Bredre Erik og Otto, fom vare kode for bam uden Born»
og vende mig strax til deres Fader/- den Dansse Konge Christopher
stopher bcn ll.

den

610.

(|) Meurs: Continua». Hift. Dani E. V’. M' fine [coK
ed: Eamii] ihr; Regnum Dani in
Cliriftiamun Qldenburgicuiny nominis iftius primum,, illum quoque Valdemari abnefotem,
transtulere;.
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tillige med sammes rette og narmcste Forbindelse med det endnu
blomstrende Kongelige Huns af den Oldenborgsse Stamme.
Erik Glipping/

Konge til Danmark/ myrdet 1286._____________________________ Gemal Agnes, Datter af Marggreve Johan den I. til Brandenborg.

T

Christopher II. Konge af Danmark
Erik Mendved, Kongeaf Danmark
d. 1333. Gem. Euphemie, Datter af
og hans Gemal Ingeborg, Datter af
Hertugenr
Pommern Bogislaf den IV.
KongMagnusLadelaas i Sverrig, dode
1319. deres Born (de mange dodfodte
uberegnede) vare
Erik, Konge^ Otto,Hertug Waldemar AtterErikogMagnus Waldemard. Et Barn fod
til Lolland, jblev dag Konge af Dan
Tvillinger,dodei ung 1302.[A- 1318. faldt af af Danmark
med sin Fader, ugift, og traadte mark, d. 1375. Gem.
Dercs Barndom, malifta V. ap. Vognen og
d. 1332. uden omsider i den Helvtg, Datter af
begr. i Esrom.
Ludewig. Re- brockkedeHal- Born. Gemal Tydffe Orden.
Hertug Erik til
liqu. T. IX. sen, gammel Elisabet,Datter
Slesvig.
16.
Uger.
P.97.]
af Grev Henrik
den I. til Hol
steen, og Enke
efterHertugJohanIl.tilSach„sen-Lauenborg.

Christopher, Margrete, Ingeborg,Gem. Cathrine Waldemar,
Hertug til Looe ung Henrik med Til« dode ugift, d. uden Ge
navn Sufperifot)
mal for Fa
Lolland, d. 1350.
Hertug
til
Meklenderen.
ugift 1363.

Waldemar, d. ugift
t Rostok igor. begr.
i Soroe.

Margrete, Gemal
Ludvig den celdre Churfyrste til Brandenborg,
1324, font 1342. gis
nede siganden gang med
Margrete Maultasche,
Arving til Grevskabet
Tyrolen,

Agnes, d.
ung izl2.
begrav. i
Soroe.

Merrete og Rtgize, hin gift med Kong Birger
i Sverrtg, og denne med Nicolas Herre af
Werke.
Om deres Efterkommere s. Stamme-Tavlen til X. §. Den sidstes Datter var
Helvtg, d. ung
begr. i Soroe.

Sophie af Werle, Grevens til Holsteen, Gert

Den Stores Gemal.

Margrete, Dron»mg til Danmark,
Norge og Sverrig,
gift med Hangen
Konge i Norge, dode
1412.

Albert, d. ung, Beatrix, gift 1346. med Erik,
begr. i Soroe Kong Magnus Smeks i Sverrtg
[Tab. Soran Son og Med Regent [Cont.
p.go.Hvttfeld App. ad Annal. Sial. ap. Weftph.
T. I. col. 1396.1402. Albert. ArP. 459-]
gentinens.ap. Urftis. T.II.p 105]
dode 1360 strap efter ham i Barselseng [Chron. Nicol. Æp.Lund.
p. 28. Worms Fortsættelse af
Snorre Smrleson,Stde 843.)

Isern Henrik, Greve til Holsteen, Gemal Inge
borg, Datter af Hertug Abert den l. til Meklenborg, MarggrevenstilBrandenborg, Ludvig
den Romers Enke.

Euphemie, Marie,Gem. Albert IH.Hertug tilMeklenborg, Ingeborg Ab- Muf, Konge i Dan
Warttslaf giorde,paa sin Modersvegne,efter bediffe til Rrb- mark og Norge, dode
gift med
Fyrste Jo Vil.Hertngi Waldemar Atterdags dod, Tilta- benitz d. 1408. AdenGemaHW?.
le til den Dauffe Throne, d. uden
han afWer- Pommern.
Arvinger
i Der. i38?.Gem. Elisale, der anke
bet, Datter af Grev Nicolas til
de ingen
Holsteen, derefter gift med Her
Born med
tugErik den IV. til Sachftn-Lauhende.
enborg.
Erik af p-mmern^Konge til Dan
Cathrine, G mal Johan
mark, Norge og Sverrtg, afsat 1439.
Palsgreve veo Rbtn, til
Neuborg og Suttzbach,
dove uden Livs-Arvinger 1459. Gemal
Keyser Ruprechts anden
Philippa, Datter af Kong Henrik dea
IV. i Engeland.________________ _
Son.
Christopher Hl. afBeyerett
Anned.
Otte, Johan I. Johan II.
ugift
Konge til Danmark Norge og
og Friderik, d. r deres Ung
Sverrtg,dode uden Livs Arvtn144h.
dom [Tolner. in Tabb. ge
ger 1448. Gemal Dorothea,
begr. i
neal. ad Hift. Palat.]
Datter af Marggreven til
Soroe.
Brandenborg, Johan Alchymift; anden gang gift med
Kong Christian den L

Tvende Born dode iligemaade henved det
Aar 1360. [Chron Nicol. Æp. c. l.Torfæus
Hift. Norv. P. IV. p. 484.486.]

Gert, Hertug til Slesvig og Greve ti! Holsteen.
Gem. Elisabet, Datter af Hertugen til Brunsvig
og Lüneborg, Magnus med Kiceoen.

borg. Bornene vare
[Chemn. 'Geneal.
Reg. Dominor. &
Duc. Megap. ap.
Weftph. T.I. col.
1659^1682. 1686.
1687.]__________________

Helvig, Gemal Diderik den lykkelige, Greve
til Oldenborg.

Christian I. det Kongelige Oldenboraffe Hum
fts Stifter.
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den II. t hvilken mange Forstere i vort Lands Historie have meent
at finde Kong Christian den i tes Farfader paa Moderne Side.
De tale herom som en utvilagtig Sag; med hvad Net, vil ftrax
udvise sig. Om de tvende Christopher den IU Dottre, hvis Virke
lighed beroer paa tilforladelige Efterretninger, vide vi, at Agnes
og Helvig ere dode ugifte, og Margrete, som blev givet til Churfyrften af Brandenborg Ludvig den aldre, Keyser Ludvigs af Bey
ern forftefodde Son, er dod for hendes Gemal, efterladende sig en
Stamme, fom meget snart gik ud. Den fierdeDatter Mette eller
Meehrildis, som man uden Grund tMegger Kong Christopher, og
gier til Gemal af en Marggreve Albert af Brandendorg, eroyensynligen een Person med Kong Christopher den Is Datter af dette
Naun/ hvilken, som det er bektendt, har iAareti272.faaetMarg.
greve Albert til Brandenborg af den Ascaniste Stamme til agte.
En femte Datter, som Hertugen til Brunsvig og Lunsborg Mag
nus med Kiaden maatte have faaet tst crgte, stulde, efter Hvitftlds Meening, egentltgen voere den, som man burde holde for en
Stamme-Moder til det Kongelige Oldenborgste Huns. Hand stri
ver udt! ykkeligen, at Kong Christians Moder Hedevig, Her
tug Adolphs kil Slesvig Søster, var Kong Waldemar
Atrerdags Søster Datter-Dakter, og i saa Maade Kong
Christian selv hans Søster Datter-Datters øøn. (2) Og
drff. Ord scrtte klart forud, at Christian den ites Mor-Moder Elifabet, en Datter afHertugen til Brunsvig, Magnus med Kiceden,
og gift Hertuginde til Slesvig, er aulet af ham, nemlig Hertug
Magnus , med en Softer til Waldemar Atterdag, d. e. med en
Datter af Christopher den IL Imidlertitd saa vift som Hvitfelds
Ord taale ingen anden Udtydning, saa lidet kand Sagen selv
Tr z
bestaae
(2) Huits Danm. Rig. Kron. p. 84?

Hanö kGreffve Cfniffiem off Oldenburg oc Dclmen-

horsa vaar oc aff det gamle Kongelige ©lette her i Danmark, dog langt beregnet, thi
hans Moder Hedvig, Hertug Advlphi Syste» naar Konge Waldemars den fierdis Sysg-rDaatter V«s Systcrdaatter-daatte^ »c hand i saa Maade vaar Ku;g Waldeniare GysterDaattrrdaattecs Son.
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bestå ae med Historien, som giver tilklenDe, at Hertuginden Elisadet af Slesvig, ligesom hendes samtlige Sodskende, er ikke fodt
Hcrmg Magnus af nogen Danst Konges Datter , men af Cachartne, en Printzche af den Ascaniffs Stamme. '(3) Af de mange
Historie-Skrivere, fom dristige« strive efter Hvitfeld, at Kong
-Christian har voeret Waldemar Atterdags Softer-Datter-Datters
Son, er mig ey heller nogen bekiendt, fom deraf har uddraget det
egentlige Slcegtstad, der flwdvendigcn flyder deraf Langt rneere
har Hoyer (4) ved denne M enings haandgribcligcUrtgtighed fun
det sig beva-get til at giere Waldemar Atterdags Softer, fra hvil
ken Hvitfeld udregner det Kongelige Oldenborgske Huns, ti! en
Gemal afMarggreve Conrad til Brandenborg: eg afKong Chri
stians Oldemoder, som Hvitfeld giver hende ud for, at giore hende
til hans Oldemoders Oldemoder.
Omcndstiont end og dette forrneente Hielpe-Middel gandste falder bort.
Saasom Kong Chri
stopher den ils Moder, Agnes, var en Datter afMarggreve Jo
han den I. til Brandenborg, og fslgeligen Marggreve Conrads
Softer ; (5) saa maatte denne, dersom hand havde haft en Dat
ter
(3) Og, fom Hr. Hef-Raad Scheid i hans' Fortale til det iv. Bind af Origg. Gvelf. §.17.
p. 54-61. udforligen beviiser, ikke ru Datter as Marggreve Waldeinar til Brandcnborg,

men cn fodt Fyrstinde af Anhalt, og sormodentligen en Datter af Fyrst Bernhard de»

I I. til Anhalt - Bernborg.
(4) Hoyer Dannem. Geschichte p. 99, (a) som herved stiltiende satter forud, at Kong Chri

stians Oldemoder, dc« nys ommcldte Hertuginde Catharina til Brunsvig og Lnnekorg
nedstammer fra Marggrev Conrad; men hvilket skulde falde gandffe bort, dersom hnn,
efter Hr. Hof-Raad Scheids Formodning, havde Fyrst Bernhard ben HL til Anhalt»
Bernborg, og ikke hans Fatter Waldemar afben Zerbstifle Linie, Marggrev Conrads

Datter-Son, til Fader.

C) G- Freds-Slntningen af 1317. i Pollers Samlung Mrklenb. Urk. in. Stykke. S. 14. og
18. hvor Erik Mendved, Dronning Agnes Son, og Marggrev Conrads Son og Efterfolaer Waldemar kalder hinanden Fatttere, avunculos, men besynderlige» i Hr. Professer
Gebham March. Aquiloual. den vi. Slamm-Tavle med bens Beviiser.
Jeg anforer
bests
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ter af Kong Christopher til ckgte, have giftet sig mev hans Softers Barm-Barn; en Forbindelse, hvilken, som man lcrt be
griber, i ingen Betragtning kand have Sted.
Jeg finder og, at
alle Slccgr-kyndige, fraHenninges indtil Hübner, gtore den Danffe Sophie, hvilken Le holde for Marggrev Conrads Gemal, til
en Datter af Erik Slipping og ikke af Christopher den U.; og der
ved i det mindste bringe dette foregivne Mgtepar ncrrmere ttlsinm
men, i henseende ti! Alderen, omendfftont det bliver dog endnu
ubegribeligt, at Marggreven, af hvis Softer Agnes, som Erik
Slippings eenche Gemal, denne Sophie, maatte varet fedt, ffulde, tvert imod de Tiders Grund Regler, have giftet sig fag gamffe
noer i Blodet, og cegtet hans Softer-Daatter.

^W|re uvigs yuitv

fmivt v-uiiv* iiihh fiyvj IJIUUIVUI ti

IvfC

©hiXhi? udfundet nogen Datter af Christopher denn., fra
(«sterhvilkenDron- hvilken Kong Christian den Ites Herkomst kand udning Margrete og regnes.
Dog alligevel ere vi ncesten nodte til at anW-Ä!"»«-, tage en hwstrdttl ubkkicndt Datter af Kong ChristoGeert til Slesvig, phek, hvis Sons Datter-Son, og ikke, som

ESSE kort tilforn havde i Opsso antaget denne Monark til

Eong Olufs Moder, og dm uyvalte Rouges Mor Fader
desto heller denne grundige Slcrgt, forsser, jo rigtigere hand bestemmer de indbyrdes For
bindelser, hvorved det Kongelige Dansse Huns og'Marggrevcrne til Brandenburg as dcit
A'caniste SkanMe ere b levne hinanden beflaeotrder og gandsse forbigaaer Marggrev Cost
vads opdigtede Gemal, som ssal have meet w Danss PrinlMe.
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.(Hertug Gert til Slesvig) vare føbte af S-ldffeadc (mmlig
Dronning Margrets af Waldemar Atterdag, og Hertug Gert af
en Softer til ham) faa og at Kyng Eriks Mor-Moder (Hertug Henriks til Meklenborg Gemal Ingeborg) og Aong Lhriftians Mor-Fader (Hertug Gert) vare og OD te af S^dffeude (nemlig Hertuginde Ingeborg af Waldemar Atterdag, og Her
tug Geert af en Softer til ham.) (i) Og tit dette SlEgtfkabligter Let Norske Niigs-Raad atter t^en i det Brev fom ble o udftcrdt
i Tmndhiem/ efter Kong Christians der fuldforts Kroning og ved
hvilket hans Modstanders Carl Knudsons forhen sscedte Kroning
erklärtes ugyldig.(2) Jeg tllstaaer,aten faa troevcerdig Forsamlings
hoytidelige og tg tentagne Vidnesbyrd er af stor Vigtighed.
Dog
finder jeg ikke, at dette Vidnesbyrd nodvendigen fcrteer forud,
en hidindtil ubekiendt Softer til Kong Waldemar Atterdag, fom
cr blevet Hertug Gerts Moder, og ved ham Kong Christians Okdeinoder.
Den ubestemte Talemaade: Kong Christians Mor>
Fader (Hertug Gert) og Dronning Margrete, tillige med hendes
Sester Ingeborg, Vare f-dte .af S-dffende, lader sig, fom
enhver seer, ligejaa vel udtyde paa andre Tilfalde. Og, det forn
end
(t) Det Norske Migs-Raads Cikcular><Nbrsvclsr, dateret Makstrand craftino vifitationisMari«

(öt’B 3. Julii) 1449. "Owerwaga wy oc randsagede oc befwnnä wy ocwnderstodä med
sannena, ach hand (Koning Krystern i Danmark) ar fodder aff.-ratta warduga Konings
Blohd aff Norga, faa uar at warduga, wor wardugä herre Konings Olaffs moder,
Drotning Margrettä, Och warduga Koning Christierns moderffader, the wore ffödda aff
fylke nu a, og Koning Eriks modermoder Och Koning Cristierns modcrfader wore och soddä
aff Systynna, gud therä siell noda, Thi.Kiara Wanner kwnne wy ey ratthere fynna affther

wor Norges lag ,i Koningh arffdabalk, wthen thet warduga herrä Kong Cristiarn ar
nasth boren till Norgis rygä, med warduga Forstå Koning Erik.
(2) De egentlige Ord i dette den 1. Aug. 1450. faa Dage efter Kong Christian den L Kro

Ad ipfius (Chriftierni Regis Daciæ) perfonam tanquam dignam et bene .meritam prx ceteris dominis etiam ftriétius inclinati, quod poft
Sereriiffimum Dominum Ericum .qvondam Regem noftrum in confangvinitate cum Sere,
niflimo Domino.Olavo qvondam Rege noftro praefati Domini Erici immediate prxdeceffore fit proximior , ut merito i» regnum fuccedere poflit et debeat.

ning i Norge, udstwdte Brev ere:
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end meere er, man maae uforbigcengeligen derved forftaae noget
andet Slcegtffab, naar man agter at lade de Norske Rigs Raaders Foregtvende ftaae ved Magt, saasom det er fuldkommeltgen bevitsligt, at Hertug Gerts Moder, har Ingenlunde vceret en Softer ttl
Waldemar Atterdag. De stkkerste Kilder t Historien bevise, at Hertugens Fader,Grev Iseren Henrik efter at Chnrfyrsten til Brandenborg Ludvig den Romer var dod t A. 1365, har taget tilaegte hans
efterladte Enke Ingeborg, en Datter af Hertug Albert den L
ttl Meklenborg, og at hun har tilbragt denne hendes anden Gemal
hendes anseelige Livgedtng, beftaaende af Arneborg, Perleberg,
Seehusen og Werben (3).
Og med lige Vished lader det fig bekrcefte, at hand med denne samme Fyrstinde (altsaa ikke af no
gen Danff Printzesse, som hand maatte for hende haft til eegte)
har avlet hans tre noksom bekiendte Genner, og tblant dem i seerdeleshed den forste, Hertug Gert til Slesvig. Foruden den gamle
Holsteenffe Kronike-Skriver (4)/ som udtrykkelige« bekroefter Sa
gen, kan jeg endnu anfore tvende med ham eenflemmige Vidner,
hvis Beretning er ingen blohGimlyd af hans, nemlig den anden
ti N
Dan(3) Korneri Chron. ap, Eccard. T. II. col.105'9.1090,1105. Chron. Hols. ap. Weftphal T.
III. col. 90. (cap. 25. ed. Leibnit.) Ludvig dm Romers Brev hos Ludewig RelKjv. IX.3
Bind <$. 527, og Küster Tangermünd. Denkwürd. S. »68. som hand paa Iohannis
den Dobers Dag 1352. efter Beqicrring af hans unge Frue Ingeborg, fom S rite og
Besidderne af Landet og Zcrstningen Arneborg, har udgivet. Marggrevmde Inge
borg^ Brev meddelt ©taben Arneborg i A. 1384- hos Küster sammesteds ©.170. hvor hu«
før/r den Titel: WirIngeborgetwan Marggraffin ZU Brandenburg, nun von Got.
tes Gnaden Graffin 311 Holstein und zu Srorrnar,Frau zu Arneburg, zu Perleberg,
zu Seehausen und;» werben. Diste og fiere Beviiser findes samlede i en firrdelcs Efterret
ning om MarggrevindeIngeborg, som Forfatteren, Hr. Philipp Wilh. Gerken, har indfort
idea V. Deelakha slkragment. March. 99. og f. SS. Til distekandjeg foye, af Lün gs
Cod. Germ. Dipl I Deel col.1280. Marggrev Ludvigs og hans Broders Margqrev Ottes
Suceessions-jFordrag med Keyser Carl deu iv. af A. 136z. hvor der forekommer Marggrevindr Ingeborg, den forstes SEgtef«lle. Men fornemmeligen hidhsre tvende Breve,
hvorved Raadet! Hamborg, Onsdagen sor Mortensdag 1384. har afgiort en Stridighed,
somvar opkommet imellem Hertug Albert til Sachsen og Luneborg og Grev Henrik til Holsteen og hans Gemal Ingeborg, angaaende den Skade, som vgr tilfoyet Hertugen af
Grevens og hans Gemals Land, Herredom og Stad Sttyufim
(4) Chron Hols. c. 1 ibi: Ab ifta uxore [filia Ducis Maguopolenfis, prius nupta Marchioni
Brandenburgenfi Romano] qux fuit fpeciocisfima mulierum, genuit Henricus Comes tree
filios, Geiardum Ducem, Albertum <Jt Hctuicuni Comites, & unam filiam &c.
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Danffe Annalist hos Ludewig (5), og Forfatteren til den afHadorph
udgivne Svenske RtiM'Krsnike (6). Og det med des bedre Grund,
efterdi begge benytte sig af den Omstoendighed, at vores Ingeborg
er, ved hendes Son Hertug Gert, blevet Kong Christians Olds-'
moder, til at udregne denne Monarks Herkomst af den Norske og
og Svenffe KongeStamme, paa felgende Maade.

Erik Hertug i Sverrtg, en Son af Kong Magnus Ladelas,
Gemal. Ingeborg, Arving til Kongeriget Norge.
Magnus Smek
Konge i Sverrtg og Norge.
Haagen, Konge i Norge?
Oluf, Konge i Danmark

oz Norge.

Cuphemte Gemal Albert 1. Her^
tug til Meklenborg._________

Ingeborg,Gemal
Zseren Henrik
Greve til Holsteen^
Aert Hertug ttt

Albert,Konge tSverrtg.

Slesvig.________
Helvig,Gem.Didertk
Greve ttlOldenborg.
Christians Greve til

Oldenborg, forste
Nordiske Monark af
dette Huns.
Man tor faa meget mindre tvile om denne her fremforts Slcegtkinies Rigtighed, jo neyere dermed kommer overeens det bekiendte
Brev, hvorved de Svenske Rigs-Raader i Aaret 1520. antoge
Christian den il til deres Konge.
De bevidne deri udrrykkeligen,
at hand af Sanct Eriks, deres hellige patrons, rette
Blod fandeligen er kommen. (7) Holberg erklcerer det uden Om*
.fvob
(5) Annalifta il. Ludewigii p. 42. 43. Denne Danske Krsnike er. ellers og bekiendt under det

NaVN af Manufcriptum Sk i byenfe.
(6) Chron. Suec. rythm. majus ä Joh, Hadorphio edit, p.

(7) Brev af 1520. hos Hvitfrld S. 1156.
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svob for umueligt at udregne Christian den ils Stcegt fra denne
gamle Svenffe Konge, og mener derfor at finde her den yderfte
Grad af Hyklerie, hvortil de undertvungne Svenffe, formedelst
den dem overkomne Frygt og Skrcek, vare forfaldne, men Over
vinderen gierne har tiet stille ^dertil og tmod fit bedre Vidende antaget
en ham gavnlig Fabel for Sandhed (8). Klygttgt nok! men dette er at
stioere Knuden uden Fornodenhed i tu, der, efter ovenstaaende Sloegtstabs Forestilling, er> ikke vanffellg at oplofe. Efter dens Udvtisning nedstammede den forste Nordiste Monark af det Grevelige
Oldenborgste Blod, fra Hertug Erik i Sverrig, hvis Herkomst
fra den forrige Svenste Konge, Erik den.' Hellige, man leetteligen kand vist og faaledes oyenfyynligen i denne fremstille en
virkelig Farfader tildef Kongelige Oldenborgste Huus og i soer til
Kong Christian den II. (9). Endnu et andet Beviis vil jeg til Overflodighed foye hertil. Den Holsteenste Historie beretter, at.Hertug
Adolph til Slesvig, den oftbemeldte Hertug Gerts anden Son, hav
vceret befloegtet med Borggreve Friderik den Vil. til Nürnberg, den
forste af det Navn og Slcegt iblant Churfyrsterne til Brandenborg;
hvilket har bevoeget den unge Fyrstes Far-Broder, Greve Henrik af
Holfteen, til at sende ham til Borggreven, som en Herre af et
stort Navn og Anseelse, ved hvis Hof hand og blev i nogle Aar (10)
Forgioeves vil man forste efter saadan en Forbindelse imellem det
Grevelige Holsteenste og Borggreveltge Nürnbergste Huus, fan
lange man derved stetterforud, at Jseren Henrik har avlet Hertug
Gert ikke af den Meklenborgste Printzesse Ingeborg, men af nogen u-ncrvnt Softer til Kong Waldemar Atterdag. Desto loertere
er det derimod at udfinde disse tvende Huuses Slcegtstab, naar man
U.u Z
anta(8) Holberg Dannem. Rig. Hist.n. Bind S. 70°

(9) Herti'g Erik i Sverrig nedstammede fra den Svenffe Nations Behersker og Skyts', Helge«
af samme Navn, faaledes: Erik den Helliges Sen, Kong Knud, avlede en Sen Erik,
der og siden kom paa Thronen, og hvis Datter Ingeborg kom i ALgteffab med Hertug
Byrger, Fader til Kong Magnus LadelaaS og Bestefader til Hertug Erik.
(10) S. den Hoisteeuffe Krenike- Skriver hos Westphal. Tom. in. col. 160. (cap. 42. eZ.
Leibnit) og i særdeleshed, den Efterretning de Comite Adolpho & Hiiwico, hos de«
samme T. ll. col. 339.,
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antager den derforuden bevtifte anden Scrtning. Den oftbemeldte
Ingeborg havde med hendes ferste Gemal, Ludvig den Romer,
fedt en Datter, som blev gift med Borggreven til Nürnberg Fridertk den VL der med hende havde avler sin Son af samme Navn,
den ovenmeldte forste Churfyrfte til Brandenborg af det Borg
grevelige Huns (ii). Saaledes var Churfyrft Friderik vores Ingeborgs Datter-Son, og derfor Halvfodffende-Barn med Hertug
Adolph, hendes Sonne-Son af det sidste LEgteffab, ihvorvel
Churfyrsten havde saa mange Aar forud forhåns Fcetter, at denne
kunde med foye gives under hans Tilsyn, og holdes til at danne sig
efter hans Exempel.
Alle diste udtrykkelige Vidnesbyrd og nsye
overeensstemmende Omftcrndtgheder i Historien, giore ketgandffe
utvtlagttgt, at ingen uden den Meklenborgffe Printzesse Ingeborg
bor holdes for Hertug Gerts rette Moder, og folgeligen, at de
NorEe Ritgs-Raader, (i fald man maae bygge paa deres Forstkkring) naar de brraabe sigpaa Hertugens Sloegtffab med Dronning
Marrgrcte og hendes Softer, kand ikke have sigtet til nogen Datter
af Kong Christopher den IL, med hvilken Iseren Henrik stulde have
avlet sin celdste Son, den oftbemeldte Hertug Gert.
§. 5Cu) SffCt Henninges Theitr. Geneal in II. & III. regni in IV. monarchia parte altera p. 207.
fw Borggreve Friderik ferst hast til «gte Elisabet, fodt Margqreviude til Meisten,
derefter Jnaeborg, Marggreve Ludvig den Romers og Printzesse Ingeborg af Meklenborg deres Datter, og med denne avlet Churfyrst Friderik ben 1. Jeg veed vel, at den
Drandenvorg Onoltzbakffe Hofraad, og Archivarius, Hr. Carl Ferdinand Jung, hvis
i Onoltzbak 1733* udgivne Anweisung toss die ctmicia Bwggravia in Nürnberg fe,
ic. giver ellers dc« beste Underretning om de Nürnbergste Borggrevers Slcegt, holder
vveameldte Elisabtt, Marggrcv Friderik den Alvorlige til Meisten hans Datter, for
Borggreve Frideriks reneste ZEgtefaelle Ser 119. S. Men da denne Fyrstinde, ester
h^ut-els anforteBreve, blev allerede 1342. rrolsvet med Borggreven, »g ncevncs
lilstdst 1357. laa lader det ikke rimeligt, at hun harJsdi hendes Gemal fornaevnteChursyrstc
Friderik, hvstkcn, ester en pav-lige Bulle af Aar 143:, har da vatret en Herre kun
kun paa tredstadst uqe Aar, og derfor maae forst vare kommet til Verden henved Aaret
lZ72. S. Carl Friderich Pauli Einleitung;» einer erwiesenen Staats geschickte ver
dem ^onigt. preustiscken Äepter unterworffencn Staaten S, r6g. Derimod hac
.Ä?'Z^nmges an forte Moder til Churfyrst Friderik den I. en noye Qvereensstemmelse
Rrgningen og i strrdeleshed denne Omstarnvighed paa sin Side, at vores Chursyi stes
Redstammelft fta Marggreve Ludvig den Romer, hvis Datter Son hand var efter dette
BmgtffabsSammenhæng, kand have givet en gandske naturlig Anledning tilgt haud
derefter er blevet Churfyrste og Marggreve tilBeandenborg.

Monarks Konz Christian ben rtes sande ec.

441

§. 5.

Men hvad ftal man ved denne Beftaffenhed
dsmmeom de Norskes Vidnesbyrd!
Kandman
ellers fremvisse noget Sloegtftab, efter hvilket Her.
Rigs - Raaders tug Gert og Dronning Margrets samt hendes Softer
®®SÄt9iö" Ingeborg/ virkelige«varefsSdte af lG-dftende t
Eller bliver dette Foregivende ubevitsligt, paa hvilken
Maade det og udtydes; Saa gierne jeg og vilde forsvare den anseelige Forsamlings Trovcerdighed, som offentligen har bekroeftet Sa
gen, ogderpaa gründeten af de vigtigste Beflutntnger, saa seer
jeg dog ikke det er mueligt, at bringe de tvende Danfte Printzesser
og Hertugen af Slesvig saa ncer tilsammen.
Skulde de t Sand,
hed veere Sodftende-Born, da maatte dem tittegges en ftrllesjBeste.
Fader eller Beste-Moder, det er, der maatte kunde anfores nogen
tblant deres Forcrldre, Kong Waldemar, Dronning Helvig, Grev
Jsern Henrik og Ingeborg af Meklenborg, som havde haft en Fader
eller en Moder tilsammen. Men derpaa bliver vel aldrig at tcrnke.
Det har meget mere sin fulde Rigtighed, at Waldemar Atterdaq
er avlet af Kong Christopher den 11. med Euphemle, Hertug Bu
gislafs denIV. i Pommern hans Datter (i); Dronning Helvig af
Hertug Erik til Slesvig med Adelheit, en Datter af Grev Henrik
den i. til Holsteen, Softer til Grev Gert den Store (2); Jsern Hen
rik af Gert den Store med Sophie, en Datter af Hr. Nicolas
af Werle (3); og endelige« ? hans Gemal Ingeborg af Hertug Al
bert den 1. hl Meklenborg med Euphemie, en Datter af Hertug
Uu Z
Cnk
'Hvad man i

almindelighkdmaa
sE d7 Norsse

(1) Seederomen egen AfhaiMngi detKiobrnhavnssrVidenskabers Selskabs Skrifter vn.

Deel 169. og f. SS.

(2) Hendes Schauenborg-Holsteensse Herkomst er ingen ubekiendt-vg ak hun har heddet Adelheit,
seer man af et Brev af iz26. hosTerpager kix. Cimbr. S. 184. hvilket hendes Son

den mindre -aarige Hertug Waldemar, som de Dansse havde giort til Konge, har udgiveti
hendes Overveerrlfr.

(3) S- den folgende

oz den sammesteds anforte strrdeles Afhandling.'
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Erik L Sverrig og den Norffe Arve-Prtntzesse Ingeborg (4). Den
der ikke vil forkaste alt hvad der er sandt og vist iSlcrgt-Kyndtgheden, maae ttlftaae, at det har sin fuldkomne Rigtighed med disse
otte adffillige Befte-Foedre og Beste-Modre til Waldemar Atterdags tvende Dottre, og til deres foregivne Fatter Hertug Gert;
og tillige erkiende det gandffe ugiorligt, at forsvare det Norffe Riigs
Raads Vidnesbyrd, hvor stark og den Formodning er, fom stri
der derfor. Hertil kommer endnu, at, ligesom der i enhver Vildfa
relse indlober noget sandt, i hvis Forfalffning den bestaaer, faa
lader og, i dette Fald, den Urigtighed, fom har sneget sig ind idet
Norffe Riigs Raads Circular-Skrivelse, sig gandffe naturlige«
forklare afjen derved forstitLtgenealogiff Sandhed. Det er bekiendr at
Keyser Ludvig af Beyern har efterladt sig tvende Sonner af famme Navn, Ludvig den aldre og Ludvig den Romer, hvilke bleve
efter hinanden Churfyrster til Branden brg, og af hvilke den for«
sie i Aaret 1324. bekom den Danffe Konges Christopher den Ils
Datter Margrets til agte; men den sidste giftede sig 1352. med den
Meklenborgffe Printzesse Ingeborg, som derefter, ved hendes anden
Gemal Grev Ifern Henrik, til Holsteen, fedte Hertug Gert til
Slesvig.
Disse tvende ligenavnte Brodre Ludvig den aldre og
Ludvig den Romer, hvilke vi og etters ofte finde forvexledeined hin
anden, have de Norffe Riigs Naader vel ikke tilborltgen ffillt fra
hverandre, og ere derved faldne paa den vrange Mening, at en
Churfyrste Ludvig til Brandenborg af det Beyerffe Blod, hans
Gemal,fom efter hans Dod,havde, indgaaet sitandet ZEgteffab med
Greven til Holsteen, Iseren Henrik og fedt ham Hertug Gert, var
ingen
(4) Hertug Albert blev allerede 1321, som den endnu beholdne JEgte-Pagt bevidner/ trolovetmed

den Svensse Printzesse Euphemie, omendskisnt hand hentede hende ikke hiem forend 1335. Og

i den gamle og tilforladelige Lybste Kronike hos Gerdes Saml.Mekl.Urk.'lX. S ykkeS.
42. finder jeg hende endnu 1346. Da nu Hertugens Datter Ingeborg (ester den 3. Anm til
forrige §.) allerede 1352. forlod de« renlige Stand,saa har hand gandstevistaulet hende i hans
forbcmstdte forste ZE ttestab. Hendes Navn, hvilket hun uden toil havde efter hendes De'
stemoder den! Norske Arve-Printzesse Ingeborg, giver det derforuden tiik,ende, og de tven,

de i soregaaende § anforteKconikeSkrivere/ den anden Danske Annalist hos Ludvig, og
Forfatteren til dm SvenskeRiim Krønike, stemme ligeledes dermed overeenS«
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ingen anden, end den med Churfyrst Ludvig den celdre gisteDan
ste Prtntzeße Margrets. Jfolgende Slcegtstabs Forestilling ligger
Sagen tydelige« for Dyne.
Christopher II. Konge
kudvig af Beyeren,
af Danmark
Romerst Keyser
r
« r—'»-——— - «11 . — - i,
........
h

Waldemar Aittrdag,
Fader til Hertuginde
Ingeborg as Meklenborg vg til Dronning
Margrete.

a

Margrete,
^Ludvig den Ludvig drn^Jngebsrg^Zseren Hen»
Ludvig afBeyern aldre, Chur-Romer,
Datter af rik,Greve til
den aldres Gemal, fyrst til
Churfyrst Hertug Al' Holsteen,
(ikkehausBrodcrs Branden,
tilBranden- bert den i. Churfyrstia«
Ludvig ben Ro- borg Print« borg, efter tilMeklen« ‘de Inge
~

mrrs, og efter ressens af
Broderen
borg.
borgs sidste
denne,Grev Hen- Danmark, denMeklen«
Gemal.
kiks til Holsteen) Margrctes borgsse
Gemal.
Printzesse
Jngeborgs
isteGemal«

I

Gert, Hertug
til Slesvig.

Hvor leet var det ikke Herat gaae vild, og at tageMargrete
Mlntzessm af Danmark for Hertug Gerts rette Moder, allerhelst
paa en Tttd, da det stod ikke bedre til med Slcegt-Kyndtgheden end
med de andre Mdenstaber, og da all den Kundskab som man havde
om de regierende Huusei Europa og deres indbyrdes Slcegt-og Svogerstabs-Forbtndelser, beroede alleeneste paa utilstrcekkelige og meget
u-agtsomt sammenstrevneEfterretninger,etter vel blot paa en mundt
lig Fortcelling. Den fom overveyer dette,vil allerede selv giore sig den
Anmcrrkning, at de Norste Riigs Raader, da de urigtigen angave
deres ny valte Konges Slcegtstab med hans ncermeste Formcend
paa Thronen, ere gaaet gandste redelige« til Berks, og bor billi
gen fttkiendesfordenlaftvcrrdtge Hensigt, ligesomdeved et opdigtet
Foregivende havde sogt at ttlveyebrtnge den nye Konge Rationens
Bevaagenhed.
End og i de nyere, endstiont meget meere oplyste
Tider, have Vildfarelse og Uvidenhed ofte haft Deel 1 de vigtigste
Stats-Forretninger og i dette Tilfald finder man derforuden meget
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get starke Beviiser, paa, at de Fornemmeste i Norge, som valke
Kong Christian den 1., etter deres Concipient, have i attmLndelLgen vedst meget mindre end manskutte troe, og vkrkeligen saa meget
som flet intet, omhansSlcrgtffab med de forrige Rezentere t Ri
get. I den Norffe Hof-Ret etter Hirdffraa, fom den er forbedret
og foroget af Kong Magnus Lagabater, finde vi udtrykkelige« fast
sat , at t fald der ingen ffulde vare til af den afdede Konges
Paarsrende, hvilke, enhverLfin Orden, fråden agte Son af
indtil Moders Sesters Son, ttttegges en Arve-Ret til Kronen,
da ffal den sidste Konges aldfte Slagting! af Mandkionnet , som ef
ter det i Landets Lovbog befattede almindelige Arve-Tal er
hans narmeste Arving, vare Konge t Norge, men dersom og ingen
af diffe ffulde vare til, da ffal Kongerigets Stander forsamle sig i
Trundhiem, og udvalge den til Konge, som de holde for den beqvemmeste og beste (5). Som da nys bemeldte Konges Norffe Lov tndffrankte all Arvefolge til den fierde Mand 1 Slagtffabet (6), d. e. ef
ter sammes Forffrtft atteeneste saadanne Side-Slagtinge arvede hin
anden, som vare ikke videre fra deres allmindelige Stamme end t det
heyeste i fierde Led, (7) saa var og Arve-Retten til Kongeriget selv
ved
(5) Nordff.Hirffrga 1. og 3 Cap. med hvilket Sted Magnus Lagabäters Guletingslov i Pans
Samling af ganfie Norffe Love l Part 23. og f. SS. og denne Konges Trundhiems Byes
Lov, sammesteds rP. ig. o.f. SS. saa og sammesJslandffeLov fol. C. i«. & ff. nar
sten Ord for Ord kommer overeenS.

(6Z Kong Magnus Lagabaters Guletingslov hos Pans 1P. S. 94- og Trundh. Byes Lou

sam. st. 2. P. G. 52. saa oz sammesJslaud. Lov fol. K- n. Denne Arvefslg<s Ret har
Kong Christian IV. i hans Anno. 1604. forbedrede Norffe Lov fsrst forandret, og, efter
den tonge tilforn i Danmark indforte Forfatning, berettiget den syvende Mand i Stogte«
til at tage Arv. I Island derimod falder-Arven endnu, ester den gamle Lov, ikke videre
end tilden fierdeMand.

(7) Denne Udtydnings Rigtighed bkiver'nlvilagkigen bestyrket af Lovgiveren selv, naar hand kort
tilforn taler om SsdffendEarns Dorn, som de tredie Mcend i ©togten. S. Kong
Magnuses Guletings-Lov hos Pans r P. S-sz-94- og hans Island. Lov fol- K. Mag

nus
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ved sammes ommeldte Grund-Forfatning, ligeledes indfluttet i disse
Grcendser, saaledes, at den afdode Konges ncrrmeste Slcegting,
naar hand af Slcegtstabs Ret fkulde arve Scepteret, lnaatte i
det mindste have en Ur-Oldefader eller en Ur-Oldemoder med ham.
I felge af denne Forstrift, var, efter den sidste indfedte Kong Olufs Ded, hans Moders Sester-Datters Sen Erik af Pommern,
(Din tredie Mand i Slcrgten, og Kongerigets rette Arving, kom
met der til Kronen. (8) Og omendffient, ved den ftrar derefter
stiftede og derpaa i Aaret 1436 fornyede og noermere bestemte Callttarske Union, gandske andre Grund-Regler, angaaende Thronens
Befcettelfe i fremtiden udi de foreenede Kongeriger, bleve fast
satte, at i fald Kong Erik og i almindelighed nogen Nordist Monark
stulde ved Doden afgaae uden cegte Sonner, det da stulde overla
des til et fuldkomtnen frit og uindstromket Valk, at udnoevne hans
Efterfotger; saa var dog LErbodighed for deres Indretninger og
Love faa dybt indprentet hos de Norske, at det faldt dem tungt at
vcenne sig til en gandste forandret Stats-Forfatning.
Af hvilken
Aarsag det og steedte, at, da de derefter lode sig bevcrge, efter de
Danstes og Svenstes Exenrpel, til at afscctte deres i mange Aar
haste Konge, og at antage hans Soster-Sen Christopher afBeyeren, da saae de fornemmeligen paa den Omftcendighed, at hand,
Kong Christopher, efter den af Magnus Lagabceter giordte For
ordning, havde en grundet Ret til Kronen og ingen nccrmere KronArving for sig, udenHertug Bilgislafi Pommern rc. KongEriksFarX x
bro«us Lagsbater lagde altsaa ved Arvk-Fald den samme Slaegtflabs Beregning til Grund, som
den canoniste Ret havde foreskrevet i SEgtestabs Sager Og den selv samme Udregning
diiver allerede sat forud i hans Faders Haazen Haagensons Frostetiags Lov io. Part
I4.c-x. i Paus IL P. S. mi. hvor hand indstr«nker Arvefolgen iblant SlKgtinge til
den stmte Mand; hvilket viler sig, naar man sammenligner det anforte Cap. med det 8de
paa den 1196c Side, ogaf Torsoens allerede er indseet. His deficientibus, heder det i
hans Hift, Narv. HI. D. S- 47'. producitur fucceflio in quintum gradum linene eequ»'

lis.

Eorum defectu, fiscus fuccedit.

[g] S. herom de i Aarene 1388. og 1389- «dferrdigede Breve hos Huitfeld S. 576.

577. 587*

346

Tilforladelig Unverretding om ven NorWe

droders Son, der allerede i Danmark og Sverrig var udelukt fra
Thronfolgen. Og dette sammeNationens vedvarende Sindelag, maae
det,som man lcet seer, tilskrives, at, da Kong Christopher afBeyeren
var dod, da sogte de Store i Riget, af hvilke Christian den l. i hans
Sted blev udvalt, at beviise af den Norske Lov, som de og ndtrykkeligen beraabte sig paa, at den nye Konge maatte holdes for den
rette Arving til Thronen (9). Men de anforte til den Ende et
Slcegtffab, hvilket, dersom det og blev antaget for rigtigt, ikke
Morde Lovens Ord fyldest.
Efter dens klare Forffrift maatte de
beviise, at Christian den I. i Henseende til den sidste Ronge Chri
stopher af Beyeren, var den fierde Mand i Slcrgten.
Derimod
ved deres Foregivende bragte de han: attenesie saa noer tilsammen
med de tvende Konger Erik og Oluf, som for Kong Christopher
havde siddet paa denNorffe Throne, og ikke med denne; hvorfor
og, saa vel deres Circular-Skrivelse af 1449» som og det i folgende
Aar ved Kong Christians Kroning udfcerdigede Document, gandffe
stiltiende forbigaae hans Slcegtffab med den sidst afdode Kon
ge (i o). Til denne Lovens urigtige Application synes mig, at det an
det Partie sigter, som holdt med Karl Knudson og de Svenffe,
naar de i deres til Kong Christian i Nov. 1449. afsendte Skrivelse
modsige hans foregivne Arve-Ret til Kronen, og gandffe dristigen
erklcere, At det kand aldrig bevusts af deres rette Norske
Lov,ak hand er ret Arving ril Norges Rige (11). Saa lidet
var det udgiort med det i sig selv uudfindelige Slcegtffab, som til
For[9] Det viifer deres oftbemedke Circular-Skrivelse, hvor det markeligen heder: Thykitera
Wanner kwune roy ey ratthere fynn« affther wor Norges lag i Koningh SErffdabalk
roth.n lhett rorordug« Herr« Kong Cristycern er nasthboren till Norgis ryg« med
w«rdug« Forst« KoningErik S. dcn i. Anm. til 4- §.

[10] G- den i og 2 Anm. til 4. §•

[11] De Rorffe af Karl Knudsens Partie, deres Skrivelse til Kong Christian den L gwct t
Truadhiem Mandagen efter C emcniis. d. e. den 24. Nov. 1449. hos Hadorph ad Chron.

rythm. Svec. p. i6y. og ad Hift. S. Olavi p. 109.

’’Item, hgffive Wii vch sorstüNdek, 6$ j

meat ware r«tter Aiffwinge til Noriges Riike, hwilket aldrigh bewiises kan mrdh
roatom r«ttom Norigis lagom, at fa crr."

Monarks Kong Lhristiandm ites sande rc.

347

Fordeel for Kongen afDanmark blev anfortafde ham bevaagne
Norske Riigs-Raader. Og dog fattedes her ikke et andet Slcegtffab, der var baade rigtigt og tilftrcekkeligt tii deres Hensigt. Her
fremstiller sig denne Sloegt-Linie:
Albert I. Hertug til Meklenborg.
Gem.
Euphemia, Hertug Eriks i Sverrig og den
Norffe Arve-Prinhesse Jngeborgs Datter.

Henrik, med Tilnavn Suspenfor.

Ingeborg. Gem. Iferen Henriks

Gem. Ingeborg, Kongens i Dannemark,
Waldemar Atterdags Datter.

Greve til Holsteen.

Maria.

Gert den VI. Hertug til Slesvig^

Gem. Wartislaf VIL

Hertug i Pommern.

C"—-----------— —■ ■ ■ . --...
Erik, Konge af Dan«
mark, Norge og
Sverrig.

i

Catharina Gem.
Joh. Paltögreve
ved Rhin og Hertug
til Beyeren.
—r>— ■ ■■ - ■

»»

x

Christopher, Konge
af Dannemark, Norge
og Sverrig.

Gem. Elisabet af Brunsvig.
<-—
■ ■■
fx-----------——X
Hedewig Gem. Diderik
Greve til Oldenborg.

f’

'

»—

..... ..

Christian den I. Konge
til Dannemark, Norge
og Sverrig.

Efter denne Slcegt Tavle hvorved den ffarpeste Critik vil ikke finde
noget at udfcette, var Kong Christian i. ikke alleneste i det fierde Led
deflcegtet med begge hans ncermesteFormcrnd paa den Rorffe Thro
ne, Erik afPommern og Christopher afBeneren, som Loven i hen
seende til den sidste udfodrede, men og ved deres stelles StammeModer, den med Hertug Albert til Meklenborg gifte Svenffe
Printzesse Euphemia, kommet af de forrige indfodte Norffe Kon
gers Blod. Meere behovedes visieligen ikke Dertil, at hans Herkomst kunde forffaffe ham Gunst og Tilboyelighed hos Folket og et
vcesenligt Fortrin for hans Medbeylere til Thronen.
Skulde vel
de Store i fliget, som erklccrede sig for Kong Chriftian, eller hvosomhelft der og maae bave vceret Opfinder af det urigtige SlcegtRegister, der blev lagt til Grund for hans Ball, forsottteligen ha-

Xx 2

ve
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ve sat til side en uomstodelig Sandhed, der fuldkommeligen tiente
til deres Hensigter, og heller grundet enBeflutning afsaadan Vig
tighed paa et blot Hiernespind, hvormedj de i ingen Betragtning
kunde komme af stedt Jeg meener ikke, at nogen vil tiltcenke dem
saadan en underlig Opforsel. Altfaa vare de ilde underrettede om
Kong Christians Herkomst og Sloegtffab, der kunde giere ham be
rettiget til Thronfolgen. Og just deraf troer jeg at siutte med fuld
kommen Sikkerhed, at man har desto mindre Aarfag til at holde de
res urigtige Foregivende i Circular-Skrivelfen af A> 1449. for
et politiff Kunstgreb, hvorved de med Fliid havde ftgt at ffuffe Na
tionen, jo meere usikkert i sig selv Udfaldet af dette grove Bedragerie vilde blevet.

§. 6.
Christian drn i
Gii Mgs^Wod

Vi komme igien til at udfinde Kong Christian den L ncermefte Nedftammelse fra hans

Formand paa den Danffe Throne. Efter alle hidanforte Omstændigheder og Beviiser, maae
Stammeafgjort.' man gandffe lade det Haab fare, at udregne hans
Herkomst fra Kong Christopher den II; end og om
der skulde findes Breve, hvori hand rnaae ffee kaldte denne sin
forfader eller Progenitorem; hvilke Talemaader ikke giere noget
til Sagen, og hos de Tiders Sprog-Fordervere betydede gemeenligen kun en Formand i Regieringen. (1) Sein derfor Christopher
den lis. celdre Broder, Kong ErikMenved, er ded uden Bern, og
hans yngre Broder Waldemar ugift, saa ferer Ordenenen os nu
til alle trende Herrers Fader, Kong Erik Slipping, og til at afgiere det Spetsmaal, om ham tilkommer noget Sted eller ikke t
Kong
vg sasledes hans
«^ H^komst as

[1] Saa navner f. E. Kong Christian den l. i ek Brev af A. 1456. i det Dansse Magazin
HL Bsnd S. 205. stn sidste Formand i Riget, Lhristophcr nf Beyer n, med det TillKg
wsrFor'ather, og i Stiftelse-Brevet sor Kisbenhavns Universität, fom hand har
udg've! 1478. og fom Pontopp. har indrykket i hans Danmark Riiges Kirke-Hist,
li. Birrd @ 672, heder det ! Ob falutem aniniæ uoflræ" progenitorum, fiKcefloruinque
Noftrorum, Daciæ Regum; at jeg ikkeffgl melde om Kildre ofte forekommende Exempler.
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Kong Christian den 1. Stamme-Tavle. Efter de hidindtil bekiendte
Slcegt-Fortegnelser kan herpaa ikke svares andet end Ney.
Jeg
ffulde og domme lige saaledes om Sagen, dersorn en ny genealogiff
Sandheds Opdagelse havde ikke ved en Hcendelse givet mig bedre
Underretning. Det er allerede lcenge siden, at de væsentlige Man
geler og Urigtigheder, som endnu befindes i Grevernes til Holsteen
af den Schauenborgffe Stamme, deres Slcrgtffabs Folge, hav
opvakt en Drift hos mig, til at fuldfore og bringe i Rigtighed et
saa betydeligt Stykke i Landets Historie. Ved dette Arbeyde luk
kedes det mig at udfinde Grevens til Holsieen, Gert den Stores
rette Gemal, og fuldkommeligen at overbeviisech at hun har vccret
hverken en Lanenborgff ey heller en Brunsvigsk Printzeste, men
ingen anden, end Sophie afWerle, Kong Erik Glippings DatterDatter,hvis ophcevede Forlovelse med den Svenske H ertug Erik,i hen
des Morbroders Erik Menveds Tiid, har draget saa store ogvidtloftige Misforftaaelser efter sig. De Grunde og Beviiser, hvorpaa denne
See det foregaa- LEgteforemings Virkelighed beroer, har jeg anfortien
endeSiykke i dette scerdeles Afhandling/ hvorom jeg sikkert kand haabe, at
Bind.
hen vil giore Sagen gandffe utvilagtig for en forfaren
og ovet Loefer. Det nye Lyys, som frembryder heraf ihenseende til den
egentlige Forbindelse imellen det Kongelige Oldenborgske Huns og
de forrige Danffe Kongers Stamme, blev jeg felv i Begyndelsen
ikke vaer, forend jeg ved en Hcendelse faldt paa den Tanke, at, da
Kong Christian den Is. Moder Hedevig var en Sonne-Datter af
Iseren Henrik, der var Grev Gert den Stores til Holsteen, og
hans rette og eenefte Gemals, Sophie af Werle, oeldste Son,
saa nedstammede han, Kong Christian, ved Grev Gerts nysbemeldte Gemal Sophie, som hans Oldefaders Moder, fra hendes
Beste-Fader Kong Erik Slipping; et Slcrgtffab, som, hvorvidtlestigt det end ved forste Ayekast maatte ffnes, bringer dog, efter
foregaaende Forklaring, det nye Danffe Huus saa noer, som mueligt er, Msamnten med det ccldre, og, som det stal udviise sig i det efterfolgende, har gandffe vist og giort sit til saunnes Opboyelse paa
den Danffe Throne. Saa sandt er det, at i de ccldre Tiders HiXx 3
srorier,
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stoner, hvor det meeste maae udfindes ved en moyfommelig Samling af afbrudte og adspreedte Efterretninger, ere og fmaa Omftcendigheder vigtige, og tiene ikke stalden til at opdage de betyde
ligste Ting.

§. 6.

Saaledes er da den keedsommelige Under,
jogning fuldendt, som behovedes til behorigen at
ved? Kong Christi- bestemme og forklare Kong Christian den Is. ncrrmeste
ÄVÄ Herkomst fra hans Formand paa den Danffe ThroW" at Ratio- ne. Jeg kommer nu til faadanne Ting, hvilke ntitte
For at bestem.

Lcefere forinodentligen ville finde meere tcekkelige, da
den i Begyndelsen fastsatte Orden forer mig nu til at
Konger i det regie, forklare den egentlige Medvirkning som denne
rende Huns, og^ «l- Monarks hidindtil beviiste narmefte SlttgtOvi«de-Jlnie,naar ftab med de forrige Konger i Danmark har
Mand. Linien var haft ved det pM hannem sammesteds faldne
Uddsd.
Vall. Enhver seer lcctteligen, at der kand ikke siges
noget grundigt herom, naar derved ikke legges til Grund et rigtigt
Begreb om den forrige Danffe Stats-Forfatning i henseende til
Maaden at befcctte Thronen, og i Besynderlighed naar det be
kendte Sporsmaal: om Riget har varet arveligt ved den
Kongelige Øtamme eller ey, bliver ikke tilstrcekkeligen besva
ret.
Denne Materie lober vel dybt ind ti de forrige Tiders Hi
storie; men jeg vil ikkun anfore saa meget deraf, som uforbigcengeligen behoves til mit Oyemeed.
At de Danffe fra ccldgamle Tider
af, og i det mindste fra den Tiidpunct, da man begynder at s have
en tilforladelig Efterretning om deres Kongers Folge efter hinan
den, have, ved at udncevne de samme, i alle Tilfalde, udovet en
virkelig Bal-Rettighed, hvilken havde meere at betyde, end en blot
hoytidelig Antagelse, der uegentligen kaldes et Bal, og at de, i
Kraft af denne Rettighed, ofte, naar fcrrdeles Omftccndigheder bevcegede dem dertil, have sat Forstefodfelen og den ncermefte Grad
tilside, og foredraget den sidste Konges yngre Son for den forstefodte,

»en har fra Arilds
Re?tUatv«!ae stne
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fodte / hans Broder for Sonnerne, og f f. bet er en Sag, som
ved vitterlige og aldeles uimodsigelige Exempler fnldkommeligen
bevistes.
Men saa lidet font der kand tviles herpaa, saa tydetigen give og derimod vore Aarbeger tilkiende, at de Danffe Stcmder have ikke strakt deres stedse brugte frie Konge-Val faa vidt, at
de agtede sig berettigede til at forbigaae det regierende Huns, men
albeenefte, til at vige, afvigtige Aarsager, fra den Regel, hvoref
ter de ordenttigen valte den ncermeste og celdfte Printz afdet Kon
gelige Blod, og, uden Hensigt til Alder eller ncermere Sloegtffab
at fa'tte Kronen paa den Herre af den Kongelige Stamme, med
hvis Person Staten, efter deres Tykke, var best sorsorget.
Vi
finde og, at den regierende Familie har ikke efterladt at tilegne sig
atteene en Ret til Thronens Besiddelse, saa ofte Leyligheden bragte
det med sig; saaledes forte, f.E. Waldemar Atterdag, forend han
endnu'efter Faderen kom til Regieringen, den Titel: Domicellus
Danorum, tilligemed Kongerigets fulde Vaaben, (1) og hans Son
Printz Christopher, der dode for ham, ffrev sig den rette Arving
til de Danskes og Slavers Rige. (2) Raar derfor de Danske
Riigs-Raader, i deres Aar 1439. imod den afsatte Kong Erik af
Pommern udgivne Manifest paastaae, at Danmark er et frit Valog intet Arve-Rige, (3) saa ville de dermed egentligen kun sige saa

meget,
£1] S. Waldemar Atterdags Segl, som findes i Tilhamget til Refe*» Kong Friderik den

Andens Kronike paa ben anden Kaabee-Tavle, og hvori sees de tre Danske Leoparder
med den Omskrift: secretv. Waldemar. Del gra. domicelli danor.
Hans Fader Christopher ll. har allerede, efter Schwartzens Pomm. uad Rüg. LehnHist. G. 290, medens hand rndnn var Hertug til Halland og Samso, brugt det fulde
Danste Vaaben. I de erldre Tider forte de Kongelige Printzer kun to eller een af Leo

parderne i Kongerigets Vaaben; og paa denne Maade er det Slesvigske Vaaben kom
met op.

[2] Ester hans Brev af izSo. hos Hvitfeld S. 520, hvilket begynder saaledes r Chriftophorus

Dei gratia Dux Lolandia-, Dmorum Slavorumque Regni verus hares.

[3I Det gandfle Sted kommer for herefter i den IX. §. Dets Sammenligning med den sam
mesteds auferte Skrivelse, som de Danste Rigs.-Kander ikke l«nge tilforn havde sendt
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meget, at Arvefelgen der, er ikke, som i Norge, efter Arvegangs
Maade iblant privat-Personer fuldkommeligen bestemt, og bundet
til et vist Arve-Tal; men at Stcenderne have fri Magt og Net til
at tage afdet Kongelige Houses Paarereude, til deres Herre og
Konge den beqvemmeste og vcerdigste, uden at vcere forbundne til
at see paa Orden i Fedsel eller paa en ncermere Grad. Kort sagt,
Danmark var fordum et Val-Rige, dog saadant et Val-Rige, som
ikke gik fra den regierende Slcegt, og hvorved felgeligen et stags
Arve-Ret leb imellem, saa at det ligesom vankede imellem etValog et Arve Rige. Den samme Dom har allerede Gundling, 4 og
derefter vores udedelige Gram 5 fteldet derom, og denne har der
ved vel erindret, at i de fleefte Europceiffe Riger har ligefaadan en
Forfatning fordum haft Sted. Jeg skulde og ikke formode, at no
gen maatte bcrreTvil om Sagen, saavidt vore forrige Kongers
mandlige Stamine angaaer. Men desto lcettere kunde man falde
paa de Tanker, at naar den var uddod, da havde det Kongelige
Huuses Qvinde-Linie ikke haft lige Tiltale til Thronen, og alleeneste bestiget den ved et frit Val, uden Hensigt til nogen Arve-Ret.
Da
til Christopher af Beyeren, udviiser strax, at naar be ville have Danmark agtet f»r et
frit Val-Rige, da sigtede de ikke til den Calmarffe Union, og det deri forestrevne fKl«

leg Konge-Val, men blot og alleeneste til Kongerigets gamle Grund-Forfatning.
[4] Nie. Hieron. Gundling, in Jure Nat. & Gent. Cap, XXXVII. §. XII1. Ceterum fucceffio
vel pura & illimitata eft, vel limitata. §. XIV. Illam appello cum a certa familia non
disceditur; fimulatque ordo fuccedendi in anteceffum eft fignatus, Hanc, ubi ex certa
familia eligendus demum eft, qui fit regnaturus; qualis fuccesßo in Dani a obtinuit olim.
[5] Grams F^bedringer til Waldemar Atterdags Historie tz. 5. i den lV.D. af det Kisbenhavn«
ste Sslffabs Skrifter S. 10.12. Hvad han siger om Frankerig, finder sin fuldkomne
-©tflbføltøfe i Montesquieu Esprit des LoixXXXI. 95.17. gap. hvor det bkviises af de Kgteste Kilder i de» Franste Historie, at under de Carolingiste Konger har Folkets Val-

Rettighed blot bestaaet deri, at de vare befoyede til at »«lge i det regierende Huu».
Med samme Ret regner han Kongeriget Norge (nemlig ssrend Magnus LagabKter fuld,
kommeügen bestemte Thronfslgens Orden d-r i Riget) iblant de i v'sie Maader arvelige

Val-Riger; hvorom i Scerdeleehed K-ng Haagea Adelstroms Gnletings Lov.i Pans

Samling af gamle Norffe Love I. D. r og z8. tvdrligen vidner.
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Da Kong Haarde - Knud afDanmark, Knud den Stores Sen og
Efterfelqer, i Anret 1041 forlod Verden, og endte de Danffe Mo
narkers Felge af den ganrle Stamme, gik de Danffe hans nceste
Slcegting van Ovinde-Siden Svend Eftritstn, en kiedelig DatterSen af Kong Svend Tiuveffceg forbi, og fatte Kronen paa en u*
dentandff Herre, Kongen af Norge, Magnus den Gode. Vel
ffeedte dette, formedelst en imellem den afdede Konge og hans
Thronfolger Kongen i Norge indgaaet, og af dm: tillige med tolv
Store af hvert Rige heytideligen besooret Foreening, at naar en
af dem begge dode uden Sonner, da ffulde hans Lande og Gods
tilfalde den anden. (6) Men saasom dog den Danffe Nation har
sinntt)kt denne Arve-Foreening og derefter noye opchldt den, saa sy
nes heraf at flyde den grundige Folge, at vore Forfcedre have anseet
Kong Haarde Knud for den sidste Stammeholder af deres gamle
indfodte Konger, og, da han var ded uden mandlige Livs Arvin
ger, betragtet det regierende Hnussom gandffe udgaaet. Svend
Estritson selv giorde i Begyndelsen ingen Tiltale til den Danffe
Krone, men traadte meget meere, efter deIslandffeHistorie-Skri
veres (7) oniftcendelige Beretning, i Tieneste hos den nye Konge,
som giorde ham til Jarl, og tillige (hvilket er i soer mcerkvccrdigt,)
forordnede ham til sin Statholder i Danmark. Alt dette, tilftaaer
jeg, har et stort Skin. Men hvor lidet det i sig selv star at betyde,
ffal ret strax klarligen viise sig.
Paa den Tiid da dette Arvelov
drag imellem Kong Haarde Knud og Kong Magnus blev flutter,
og endnu da denne, i folge deraf, beftigede den Danffe Throne,
var en Printz, af det Kongelige Hunses mandlige Stamme, ved
Naun Harald, i Live, om hvilken Adam afBremen fortceller, at

Py

da

(6) S. De« Trundhiemske Munks Theodorici nf Kircher udgivne Hiftor. de Regg, Norvag.

c. Xxn. p. 48. og Snorre Sturlesons Heimskringla U. Bind. ®. 9. efter Peringsiio Ids
Udgave, som og Sax. Gramm. Hift. Dan. X. Bog. G. 202. hvor dog det væsentlige Did
kaar, "dersom den Konge, der forst dode, efterlod ingen Son " er forglemt.

(7) Nemlig Snorre Stvrlrsons li. Bind 29. S. og Skialdrer Thiodolfers, hvis Viise haut
ansorer, saa og Knytlinga Saga rr.Cap.
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da hand var paa Hiemveyen fra en Pitegrims-Neyfe, som hand
havde giordt til Rom, blev hand som den rette Arving til det Danffe Scepter, paa hin Side af Elven uffyldigen drcebt af Hertug Ordolph til Sachsen, som derved sogte at tiene Kong Magnus den Gode,
hvis Softer hand, Hertugen, havde til cegte. (8) Om denne Harald,
af Frygt for Kong Haarde-Knud, har samtykt dennes Fordrag
med Kongen i Norge, eller man t Danmark har holdt for, at saasom den indgangne Foreening var indffromket til begge Kongers
Livs Tlid, saa blev hans Ret ikke saa meget fornoermet derved,
eller hvorledes det ellers maa vcere gaaet til, at man har forbtgaaet
en Herre, der ellers var berettiget til Kronen, det maae andre undersoge.
Mig er det nok, at de Danske den gang have for en
Ttid taget Riget egentltgen fra det Kongelige Huufes Mand-Linie,
og ikke fra dets Paarorende af Qvinde-Ltnten. Disse kunde ikke,
saalcrnge den Mandlige Konge-Stamme endnu blomstrede l sin sidfte
Qvist, nemlig den formeldte Printz Harald, anfore eller benytte
sig af en Ret, som forst ffulde tilfalde dem.
Og heri ligger vel
den
(8) Adam Bremens. Hift. Ece). L. n. c. 53.

Ad quem (Magnum Daniæ & Norwegian Re

gem) Archiepifcopus notier (Bezelinus, cognomento Alebrandtis) usque Sliaswig pro col
loquio venit, habens in comitatu fuo Ducem Bernardum, & Thiadmarum Hildenfemmenfem Epifcopum, & Rodulfum ejusdem civitatis Epifcopum - - In quo colloquio
foror Magni Regis Ordolfo filio Ducis delponlatur. Qui vix perdetis nuptiis ill gratiam
«©gnati (al. leviri,) quendam Haroldum Danorum Principem redeuntem ab Urbe Apoftoloruni trans Albiam obtruncavit innoxium. Cujus mortis caufa ea fuit, quod de re
gali ftirpe Danorum genitus, fceptro propior qvam Magnus e fle videbatur. Det NaUN
Pnntz as Danmark (Danorum Princeps) føm tillegges denne Harald, og den Bekym
ring, som hand, frem for andre af det Kongelige Huuses Slcrgtinge, opvakte hos Kong
Haarde Knuds Efrerfo'gkr, giver noksom tilkende, at hand var af de forrige Kongers
mandlige Stamme. Jeg formoder, at. en af Kong Svend Tiugeskergs tvende Brodrr,

Haagenog Erik, hvilke Gram i hans Anmmkn. over Meursius col. 14z. izg. melder om,
maa hvides for hans Fader.

Dog kunde det vel og vare, at Kuud den Stores Brodér

Harald, om hvilken Gram sammesteds col. 173.175. giver Efterretning, havde efterladt
fig en Son af samme Naun , hvis Ret til den Danske Krone havde paa omnuldte Maa6e kostet ham Livet.
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den rette Aarsag, hvorfor Svend Eftrttson i ferftntngen tog ikke L
Betcenkntng at forbinde sig til Kong Magnus med Eed og Pligt,

ja end og at blive hans Statholder i Danmark. Det som fornemmeligen bestyrker mig i denne Meentng, er den store og hastige
Forandring, som Haralds ftrax efter paafulgte Dod gav Anled
ning til i Knud den Stores Softer-Sens Grund-Soetninger og
Forhold. Neppe havde hand erfaret, at det Danffe Huuses MandLinie var saaledes udved, ferend band ftrar unddrog sig fra Kong
Mangnuses Herredom, og, med Bifald af mange Store i Riget,
offentlige« antog Titel af Konge i Danmark. (9) Magnus selv, der,
saa lcrnge hand levede, blev meget foruroliger af denne Ment altid
overvundne og fordrevne Modstander, erkiendte ham dog, paa
Py Z
hans
(9) Snorre Skurkes, n. Bind 3- S. og Knytlinga Sags 22. Cap.
Den herved forudsatte
Tiidregning har sin gode Rigtighed.
Ester den af Edmund Gibson udgivne Angelsachsiste Kronike S. 156. doLe Kong HaardeKnud i Lambcth i Engeland den 8.Sun. 1041.
Gaa snart Tidende om dette Dodsfald var kommet til Norge, lod Kong Magnus de
Dansse erindre om deres kedelige Lofte, at antage ham til Konge efter HaardeKnud, og

lod dem tillige vide, at hand i den tilstundende Sommer vilde komme til Danmark med
Hcers Kraft, for der at tage Besiddelse af Thronen. Hand satte og i det folgende 1043.
Aar sit Forehavendet Deck, og lod sig i Wiborg hylde.

Snorre Skurkes. 24-27. S.

Derpaa vendte hand sig til Slesvig, og trolovede der, efter Adams af Bremen-forhen
anforte Beretning, sin Soster til den Sachsiste Printz Ordolph.
At denne Sammen
komst virkeligen horer til det 1042. Aar, er ingenlunde at tvile om.
Hvorledes havde
ellers den Hamborgsse Erkebisp Bezelin, hvis Dod, efter forbemeldte Historie-Skriver

H. B. 63. Cap. fulgte allcrrede den 15. Apr. 104z. kundet bjvaane dette Mode?

Kong

Magnus begav sig endnu i Hosten paa Hiemreysen til Norge, og, da hand var kommet

til Got-Elven (en Strom, som da ssilte dette Kongerige fra Gverrig) indfandt sig hos
ham Svend Estritson, blev hans Mand og Tiener, og gik som hans Statholder til Dan
mark, hvor hand beklcrdte det nybekomne Embede indtil Hosten idet folgende 1043 Aar,
Snorre Skurkes. 27,30- S. og sornemmeligen KnytlingaSaga 21. og 22. Cap. Jmid«
lertiid havde den Gachsisse Printz Ordolph, strap efter det i Slesvig aftalte ZEgtestabs
Fuldbyrdelse (vix peraéiis nuptiis, striver Adam af Bremen) ladet den sidste Stamme

holder af del Kongelige Dansse Huuses Mand-Linie tage af Dage;

En Tildragelse, som

det uden Tvil maae tilstrives, at Svend blev saa snart keed af sit Smtholderstab, og

nllerrede i Hosten 1043. tiltog sig Kongeligt Raun og Myndighed.
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hans Dsds Seng, ?or sin retmæssige Efterfolger paa den Danste
Throne, og lod ham ved sin (Kong Magnuses) Halvbroder Thorer
bringe det Budstab, at hand vilde have Danmarks Nige overle«
vrret 1 hans, fom den rette Arvings, Hcender. (10)
Man
seer altsaa, at Svend Estritson, omendffront hand kun paa Modecn.' Side nedstammede afdet Kongelige Blod, dog t alle Maader
efter h.ms Fedsels Ret, hvilken Saxo udtrykkeligentilleggerham,(n)
har bestiget sin Morfaders Svend Tiugestægs Throne. Og næ«
sten endnu klarere sees det as de felgende Tiders Historier, at/
efter Kong Waldemar AtterdagsDod, der var den sidste afSvend
Eftrtsons mandlige Efterkommere, har Qvinde- Linien af det
Kongelige Huns igien trcedt i den saaledes uddode Mand-Linies
Sted og Rettighed. Allerrede 137L paa Eusebii Dag gav Wal
demar Alterdag sin Svigerson Hertug Henrik til Meklenborg den
Forsikkring, at om hand, Kongen, dode uden Mands Arvinger, da
ffulde Albert, hans ældste Datter Ingcborgs eenefte Sen med
Hertug Henrik, bekomme Kongeriget Danmark; og hand var ikke
saa snart dod, forend denne hans Datter-E?on, for at vtise sinmedfodte Ret til sin Morfaders Throne, begyndte at bruge den Titel:
Arving til Danmark. (12) Og omeudfftont de Danffe Stander ikke desto mindre gik den Meklenborgste Printz forbi, og deri
mod udvalre hans Moders Soster-Son Oluff, som var Len asoode
Konges yngre Datters Son, saa giorde de det dog alleeneste iKraft

af
(lO) Theodorici Monachi tiift. de Regg, Nervag. c. XXV1I. p. 6l. Qui (Magnws Rex)
cum fentiret, diem mortis imminere, mißt fratrem fuuin ex matre, Thore nomine ad
Sweinonem> & leconfignavit ei regnum Dacia?, quia & if>fi jure hoereditario deMatnr.
Snorre ©turlef. II. Bind. 88. S. og Torfxus Hift. Nor. P. III. p. 283 -28). hvis omficrndeligr Fortsrllmg er taget af Hrokinstinna og Morkinffinna.
(ti) Saxo Gramm«. L. X. p. 202. hvor hand fsrstaan de Ord, debitam regno profapiam,
om Estrithes Son.

(12) Udtog fif Chemnitzes Mekl. Krsnike i Gerdes Samlung Mccks. Ürf. Vil. Sk. S. 610.
Chemnitii Geneal, Reg. Dominor, & Duc. Meg.ip. ap, Wc fip haj, T. Il col, 1687. ibique
not, I.
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af deres gamle Frihed ttl at ftttte Forftefodsels Ret tilside for Sta
tens Tarv og Beste, og lode sig ikte drage fra deres Kongers endnn
blomstrende Ovinde-Sramme, endssiont nogle af Raadet vilde heller erkläret Let Kongelige Huns for uddod, og ophoyet nogen ind
fod Adelsmand paa Thronen. (13) Ligesom de og i det Fordrag,
som de i Aaret 1376. oprettede meo Hertugen ttl Meklenborg, angaaende den unge Alberts Tiltale, forbeholdt sig vel deres frie Val
(nemlig i den regierende Familie) og lode det forblive derved, at de,
i Kraft af denne Val-Rettighed, havde udkaaret den Norske ArvePrintz, men derhos ikke utydeltgen erkiendte hans forbigangne
Medbeyler til Kronen for en Printz af Blodet, der burde efter hans
Stand forsorges af det Dansse Rige, og overgave det til en Voldgiftsktendelse at bestemme hvad ham i denne Henseende kunde tilkomme. (14) Vel oplevede Albert afMeklenborg endnu denSkicebue, at de Dansse Aar 1387, efter Kong Olufs eilige Dod, hvilken
hand forst mod Enden af samme Aar fulgte i Evigheden, atter
gik ham forbi, og overdroge Waldemar Atterdags navnkundige
Datter den hoyefte Magt, under det Naun af Kongerigers For
myndersse, indtil en ny Konge, med hendes Samtykke, blev udvalt.
Men det blev ikke holdt for nogen egentlig Thronens Bescettelse,
og sseedte alligevel af denne Grund, som de udrrykkeligen anfere,
at der var ingen af der Kongelige Blod, fom kunde agtes
ncrrnrere end hun. (15)
Derfor skrev og Dronningen selv sig
efter den Titd beständigen det Danske Riges rette Arving og
Zyrskinde (veram hæredem ac principem regniDaciæ) indtil Enk
af Pommern, fom den eeniste da levende Prmtz af Waldemar Atterdags Slcegt, blev ved hendes Hielp hoyttdeligm valt og udraabt til Konge i Danmark, da hun ikke derefter forte den ovenPy 3
meldte
(13) Dette Partie taler Hsitfeld om S. 555-

(14) Fordrag med Hertugerne af Meklenborg af Aatet 1376. hos den samme S. 561.

(15) Ac etiam propter generis propinquitatemquoniam dixerunt nullum hominem, linei
notionis> de illo fanguine ipfa (Margareta Regina) eile propinquiorem,
i
Fymstr Standers Hyldings Brev af Aar 1387* hos HuMd S. 575»
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meldte Tltel, men alleenefte ffrev stg Waldemars
ges Darker.

§.8-

Saadan en Beskaffenhed havde det t vort Faved det Danffe kerneland med Maaden at komme til Kronen, da
HliusesQvinde Li- Dronning Margrets i Aaret 1397. bragte efter Gnv'dtte"Tiltal" ti!
l Stand det store Verk af de tre Nordiffe RiKronen, gjorde m- gers uadskillelige Foreentng under een Monark, og i
SÄÄJ det derover i Calmar udfladteBrev blev fastsat, at,
G?m°d
om Gud gav Kong Erik (som forste Konge over de
nu forbundne Riger) eller hans Efterkommere een
eller sieere Senner, da ffulde een af dem, og ikke fleere, udvalges og antages til Konge over alle tre foreenede Riger, og faa
lange nogen af Kongens Sonner var til, da ffulde hand, og ikke
fleere, om Gud vilde, at de trende Riger valte ham, komme til
Regieringen; men dersom Kongen dode udeu Sonner, da ffulde
Rigernes Raad og Moend, med alle tre Rigers samdrcrgtige
Overeensstemmelfe, udvalge og antage en anden, som Gud gav
dem Naade tit, og som de efter deres beste Vidende for Gud rettest
og beqvemmcst og Rigerne nyttigst agtede, (i)
Ved denne nye
Grund-Lov fik den Danffe Stats-Forfatning en gandffe forandret
Anseelse.
Konge-Vallet var nu ikke meere indffrcenket til den
regierende Familie, men fuldkommen frit, alleneste at, naar
den afdode Konge havde efterladt fig Sonner, da ffulde diste ftem
for andre komme i Betragtning ved Vallet. Derom vidner endnu til Overflod den Nordiffe Unions Stadfastelfe og narmere Bestemmelfe, som blev samtykt og fuldbyrdet den 27. Iun. 1436. af
de trende Rigers i Calmar forsamlede fuldmcrgtige Sendebud.
I Kraft af samme ffal den afdode Konges agte Son vare den
narmeste til Vallet, saa fremt Val-Herrerne tiende imellem Gud
og
(O Calmarffe Union af A. izs7- hos Hmlfeld 6a. S. og Hadorph i den Svenske Riiim

Krsnikr n. D. 59. S.
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og dem, at Hand er saaledes beffaffet, at det tand ffee uden Rtgernes Mands og Indbyggeres Forvervelse.
Haver hand fleere
(Sønner, end een, da bliver den Konge/ som Le valge, hvad heller
hand er den yngre eller den aldre.
Doer endeligen Kongen uden
agte Sonner, da (naar ingen udenlandM Herre vcrlgcs) ffal
man derom lodde, af hvilket iblant de tre Niger den nye Konge
ffal tages. (2) Saa tydeligen var det Danffe HuusesQvinde Linie
ved begge Calmarffe Foreentnger, betaget all videre Tiltale til
den Danffe Krone.
Hvorledes vilde det og varet mueligt, at
lade det blive ved denne Tiltale, uden at den tillige nodvendigen
maatte have strakt sig til de tvende andre Nordiffe Kroner, hvor
ved deres Selv-Myndighed var blevet aabenbare forkrankett Imidlertiid er det lat at agte, at de Anseeligste af den Danffe Nation
have, tillige med deres kloge forsyynlige Dronning, (3) t Hiertet
beholdt det Forsat, at mage det saaledes, saa vidt mueligt var,
at Waldemar Atterdags Qvindelinie, dersom Erik af Pommern
imod Formodning ffulde doe uden Sonner, dog maatte blive i Besiddelse
(2) Den Calmarste Unions Stadfastelse og namtiere Bestemmelse hos Huikfeld 799. S. og

Hadorph i2o. G.

Skriftet/ som det der lyder, har vel ingen Dalum og seer over alt

ud som en blot Udkastning.
Men at dog den anden Calmarffe Foreening maae »ære
fuldbyrdet paa den Fod, som dette Skrift indeholder, det sees tilforladeligen af den i

Bergen, Leverdagen ester Augustini Fest eller 29. Aug. 1450. fornyede Union imellem de
tvende Kongeriger Danmark og Norge, hos Hvitfeld 1317. S. hvori den Punet, at det

falles Kongeval altid stalstee i Halmsied, fom den forrige Bebindelse indeholder om
dette Sted, oyensyynligen grunder stg paa det stdste Calmarste Forbund, da der i det

forste af 1397. ikke navnes noget Valsied.
(3) Denne Fyrstindes Sindelag sees gandste tydeligen ved de hos Huitseld 626. G. og i det
Kisbenh. Salst. Skrifter II. Deel 347.S. indfsrte Reverser, der udstadtes til hende af
de Befalingsmand, som hun i A. 1405. udnavnte ti! Axelwold og Edsholm i Sverrig.
De maatte forpligte sig, efter Dronningens og hendes Med-Regent Eriks af Pommern
Dod, at holde forbemeldte tvende Slotte til denne sidstes S-stev Cathrines -Haand,

og naar denne Printzrffe (som derefter blev Moder til Christopher afBeyeren) og d§de,

ak overantvsrde dem til ben Herre, hvilken de tre forbundne Riger da stulde udvalgs
til Konge.
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fiddelft afret gandste Nordiske Monarkle. Den Hensigt, hvilken
man i Lenne Post havde, yttrede sig, som strap herefter ffalvüscs,
oyensyynligen endnu i Kong Eriks Regtering, og, hvad som er
moerkvoerdigst, man forte den Ttid et Sprog, der ikke kunde bestaae
med det nye Stats.System i Norden, og som endnu blev ved at
foerte Rigets rette Grund-Forfatning i Nationens gamle Skik,
stedse at tage deres Regemere af een Slcegt, eg at cere deime Kon
gelige Stamme t alle fine Greene»
Om de Norste have vi aller
rede sect, at de kunde ikke finde sig deri, at Kronens Arvelighed hos
dein var ophavet ved det Calmarste Forbund, men at De, siden
som for, ved enhver ny Konges Antagelse, lagde deres gamle Lov
og Den derved bestemte Thronfolge til Grund. (4) Zkke ändertedes gik det Rigs - Raaderne og Standerne i Danmark, omendstiont det var dem ikke lidet magtpaaliggende, at det Calmarste
Forbund blev holdt ved lige; og deres Stats forrige Indretning,
efter hvilken Riget var beständigen blevet ved een Familie, beroede
ikke paa nogen udtrykkelig Forstrift, men allenefte paa et flags
Hcevd.
Et lydeligt Exempel, hvor tungt det faldt et Folk i diste
endnu u-oplyyste Tider, paa eengang at frafalde deres gamle For
fatning og at sorncegte de Grund-Scetninger og Tilboyeligheder,
fom De fra Arilds Titd havde varet indtagne af.
§. 9.
Hvilket i fær sees
Dog man venter af mig, at jeg ncermere stal
Äima« -.SK" .i oplyse den Tildragelse, som jeg herved sigter til. Da
de, ester Kong Erik Kong Erik af Pommern havde ladet alt Haab fare,
Anmodning" 6utiS at avle med fin Gemal en Prtntz, der efter ham kunMvne HertugBc- de regiere den ved den Calmarste Union forbundne
g'slaf tii Thron- moegttge Stat, faa gtorde hand sig den yderste Umag
ogBAigh!b Mod! for at bringe det saa vidt hos de foreenede Kongeridttikkeatforbigsae gers Stcenver, at hans Fcrtter, den Pommerste
ru Herre, der gf ret Hertug Bogislaf blev ndNKvnt til Konge.
Denne
Anmod(4) Ser forhen ben 5. §.
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Anmodning blev i Danmark og Norge (atjcgikke her
fsdt til Riget, nem- stal tale om de Svensse, som derforuden vare ikke
Z H^tug Ch isti' tilfreds med Kongen) paa ulige Maadcr ovtaget. De
so-n derefter'blev Norsse lods sig Sagen befalde, saasom, efter deres
Konge.
Lov, Hertug Bogislaf, somKong Eriks Farbroders
Son, u-agtet hand nedstammede ikke af de uddode Norsse Kongers
Blod, var den rette Kron-Arving, og Kongens Softer- Son Hertug
Christopher af Beyeren maatte,saa lcenge hin levede,staae tilbags (i).
Hos de Dausse derimod havde den samme Kierltghed til de gamle
Lands-Forfatninger, som de Norsses Foyelighed maatte ttlssrives,
en gandsse anden Virkning. De vare ikke, som hine, vante til, naar
Thronen ssulde bejoettts, at see blot paa Slcrgtst'ab med dm sidste
Konge, men hos dem var den retmæssige Tiltals ti! Kronen altiid
indssranket tis de Personer, som i lige Linie nedstammede fra deres
forrige Konger; en Stats - Forfatning, som af Natur • og Folke.
Rettens Loerere (2) billigen betragtes som en Regel, der har Formodningen paa sin Side, og hvorfra det Fald, naar Throne og
Rige komme og til dem af den sidste Konges Paarorende, der ikke
nedstamme af det Kongelige Blod, er alleneste en Undtagelse. Efter denne Nationens Grund-Soetning, som fra umindelige Tider
var i agt taget, uden nogensinde at voere overtraadt ved noget stri
digt Exempel, og derved var blevet hellig i deres Kyne, ansaae de
den Omftcendighed for gandsse ubetydelig thenseende til Thronfol
gen i Danmark, at Hertug Bogislaf var af eet HuuS og Stamme
med Kong Erik ogen noer Fcetter til ham; og holdt hannem ikke des
Z)
minK-»--ii«iBi-d-»r

(r) S. forhen V §. faa og KongMagnus Lagabaters H-rdfkraa, Guletingslov rc. paa de der
iden z.Anm. ansorte Steder, hvrr den sidste Konges Farbroders Ssn har iblant Thron«

Arvingernedetsiette, hans Soster-Ssn derimod forsi det niende Sted; og de hos Hvit«

seid S. 576.577-587' forrkommende msrrkvirrdige Breve, ved hvilke i Asrene 1388.
og 1389. blev fastsat, at efter Kongerigets Love, vare Trik afPommern og hans Son,
Broder, Farbroder eller ncrste Slaegting ester ham, dr rette Arvinger til de« Norste
Krone.

(2) Grot, de Jure Belli ac Pac. Lib. II. Cap. VII. §. XU. XV. Pufendorf de Jure Nat. *
Gent. Lib. VII. Cap. VII. §. XII.
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mindre for en fremmed Printz, hvilken Kongens Forbon ikke
kunde komme til Nytte , uden at Hertug Christopher, som Waldemar Atterdags Efterkommer i fierde Led og rette Arving til den
Danffe Throne, derved blev fornoermet i fin Ret. Vel kunde Bogtslaf i manden Betragtning agtes for en Printz af det Kongelige
Blod, jeg mener formedelst hans Moder Sophie, hvis Fader,
Iftrn Henrik, Greve til Holsteen, var en Datter-Datter-Son af
Erik Glipping, Konge i Danmark (z). Men endog dette var ikke nok
til at formaae de Danffe Stcender til at samtykke den Henfigt, som
hans Kongelige Fatter havde med ham. De havde fra aldgamle
Tider/ fremfor andre seek paa den narmeste Paarorende med det
regierende Huus, naar de ffulde udncrvne en ny Konge, og agtet
det for deres Pligt, ikke at vige fra denne billige Rettesnor, uden
i de Ttlfcelde, naar Statens Velfoerd udkravede en Undtagelse.
Saa lcenge derfor der levede en Printz afWaldemar Atterdags Blod
ognarpaarorende med hans Store Datter, hvis milde og vise Regiertng havde Indprentet alle Gemytter en stark Ttlboyelighed til hendes gandffe Slagt, ansaae de Danffe det for uforsvarligt at forlade
den naturlige Arvegangs Orden og en saa elffet Stamme, ifald
de forbtgik denne til Regimentet fuldkommen dygtige Herre, og
foredroge ham Hertugen i Pommern, der nedstammede saa vidtloftigen afdet Kongelige Huus, at hand, i Ligning imod den Beyerffe Fyrste, neppe blev anftet som en Printz af Blodet.
Man hore
kun, i hvilken Tone vore Forfadre selv tale om denne Sag. I den
bekiendte Skrivelse af Aar 1438. (4)/ hvorved det Danffe Rigs»
Raad tilbod Hertug Christopher af Beyeren Kronen, for hans
Moders ffyld og fordi hand var f-dr af rer kongeligt Blod
nast Kong Erik,eller som det derefter heder: fom'nastafAongelig Blod, bliver der talt saaledes om den frugteslose Umag,
dvormed Erik af Pommern segte at bringe Riget til fin Slagt:
Man havde altid vegret sig, efter Kongens oste tgtentagne Anmod
ninger,
(3) G. Stamme-Tavlen til den folgende §.

(4) De Dansse Rigs-Raaders Skrivelse til Hertug Christopher hos Hvitsrld S. 805.
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ntngrr, at antage hans Faderbroder- Son, Hertug Bogislaf til
hans Efterfolger, og anfort, at man det aldrig kunde giøre
med Ret og Billighed, den stund der levede en Herre (nemlig
Hertug Christopher) fom af ret Kongeligt Blød var født hl
Riget. Og endnu omftcendettgere have de Danffe Rigs - Raader
yttret sig angaaende den samme Materie, ide, 21.1439. tmod den
afsatte Kong Erik bekiendtgiordteBesvoertnger (z). Hand havde,sige
de, i Vordingborg tdeltgen begieert af dem, at de vilde antage Her
tug Bogislaf til Herre og Konge. Og da de havde meget undskyldt
sig cerfor, og derimod indvendt at 2Lreøg Billighed tillod dem
ingenlunde faaledes at giøre af et frit Val Rige (der dogaldng kom fra den regierende Kamille) et Arve Rige (i en noye,
og et frit Va! gandffe udelukkende Forstand,) øg om det end var
et Arve Rige (t den nys meldte Bemærkelse) som der ey var, sira
levede dog endnu en crdel Herre øg Fyrste (nemlig Christopher
af Beyeren) fom var ncrrmere til at arve det , hvorfor Hertug
Bogislaf ingen Ret eller Tiltale med rette kunde have til Ri«
ger, enten paa Arv eller andet; saa havde hin givet ttl Svar: At
Hertug Bogtslafffulde arve Riget, eller det ffulde koste hans (Kon
gens) Liv, og faaledes havde hand vtldet troenge dem og Riget deres
Ret.og Frihed fra. Saa noye rettede man sig i Danmark efter
Kongerigets gamle Forfatning, da man vegrede sig for at bestemme
Hertug Bogislafttl hans FcettersEfterfslger,og ttlstodHertug Chri
stopher Fortrinet; da dog efter begge Ca!marffeForbund,den eene var
ltgesaa lidet fom den anden berettiget til denne Thronfolge, og, i fald
Kong Erik havde avlet Sonner, da ffulde disse alleene tilkommet
nogen Tiltale tll de tre forenede Kroner. End mere. De Danffe havde
faa ftcrrk en Ttlboyelighed til den Beyerffe Fyrste, og faa ftor
Lcengftl efter at see ham paa hansUr-Oldefaders Waldemar Zitterdags Throne, at de ikke lcrnge efter at Kong Erik var nndviget, og
uden at oppebie de Rorffes og Svenffes Samtykke, udraabte
ham ttl Konge; et Strit, hvilket (foruden det derefter opfyldte
ZZ r
Haab
(5) Besvmingkr mod Kong Erik, hos den samme S- 8rr,
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Haab, at faae de tvende andre Nationers Bifald, og de u-overvindeligs Forhindringer, som ftode i Veyen for et Union mcrsiigt
Konge-Val) intet kand undskylde, undtagen vore Forfoedres ind
plantede Kierlighed til deres forrige indfodte Kongers Stamme.
§. io.
Saaledes maatte Christopher af Beyeren neeaiienefte ttlstrive fit SlLkßtstab med det Danffe
Christopher 'nat Huns, at hand bekom de tre Nordiste Kroner.
Da
III. var dod, og nu denne Herre allerrede i Begyndelsen af 1448. efter
S’ma?eS' en kort Regiering dode uden Arvinger, saa var atter
marAtterda.grog jgien det Fald forhaanden, at/ efter den Calmarffe
SÄ&init! Foreening, ingen kunde rose sig afnogen stags Ret til
denDaaffe Krone den ledig blevne Throne, men dens Besirttelfe kom
riibudet Hn-kug qandste oq aldeles an paa de foreenede Rigers Valog
vm° Krnemm'tT Villie.
Men som det allerrede forhen havde ikke haft
I folge aslamme
ff^-EsSinde- ften

liden Vanstelighed, at faae alle tre Rigers Samtykke til den nu for tiltgen afdode Konges Antagelse,
"
saa var nu, ibenseendetildenEfterfolger han stulde
faae, de foreenede Nationers Interesse og Hensigt saa adstillig,
at man saae for Dyne, det var aldeles umueligt, at brin
ge et eensftemmigt Konge - Val i Stand.
I Sverrig havde
Rigets Marst Karl Knudson allerede loenge tragtet efter Kronen, og
agtede sig nu alt for vis paa sit inderlige Onstes Opfyldelse, at hand,
efter den Calmarste Unions Forstrist, stulde ladet det komme an
paa en Loddragelse at bestemme, af hvilket aflde forbundne'Rü
aer den nye Konge stulde tages. De Norste vare deelte i adstillige
Partier. Nogle vilde have en indfodt Konge, og havde Sye paa
Drosten Sigurd Jonson, eller Greven til Orkenoerne.
Andre
vilde have deres gamle Konge Erik igien, naar hand lod sig sinde
villig til at komme personlige» ti! Norge. Andre derimod vare enten
Svenst-eller Danstsindede, og ventede L Stilhed paa den Natrons
Bestutntng, med hvilken de havde en hemmelig Forstaaelse.
Og
de Danste / dem det nu allerede tvende gange var lykket, at see en
gen formedelst
ffrtifSii6öTnöfrfl
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Printz af deres forrige Kongers Blod paa det store og mcrgtige
Nordlffe Monarkies Throne, onffte intet hoyere, end at beholde
fremdeles et flags Besiddelse, af hvilken de havde gandffe vigtige
Fordeele, og kunde altsaa ikke taale at tcenke paa, at de skulde
komme under en Normands eller Svenskes Herredom, der L alle
Betragtninger var dem fremmed, jamaaeffee, vel og nodes til at
antage Karl Knudson,denne deres Nations ivrige Modstander, til de.
res Herre og Konge.
Saaledes sindede/ forsomte veldeDanffe
NigsNaader ikke, efter det Calmarffe Forbunds lydende/ at give
de Svenffe og Norffe Efterretning om Kong Christophers Dodsfald, og at begicere/ at en Dag maatte berammes, paa hvilken de
trende R gers Fuldmægtige Sendebud kunde forsamles i Halmsted/
og eendroegtigen raadflaae om en ny Konges Untonsmccssrge Uo#
vcelgelfe.
Men da fra Jenkoping', hvorhen Christopher kort for
sin Dod havde kaldet de Svenffe Rigs-Raader, indlob det Svar,
fom man i Danmark allerrede havde formodet/ at man kunde
ikke bestemme nogen Tiid til den foreflagne Sanunenkomst/ fe.
rend Rigets Stander havde varet forsamlede paa den Rigsdag/
fom med det forsteffulde holdes i Stokholm (i); og de Norffe, ■ som
man leet kan tocnke, svarede ligefaa koldsindige», saa fandt de Danske
sirax forgot/ ogsaa at holde et sårdeles Mode, paa hvilket Ler, ef
ter Omftcrndighedeme, ffulde forges for Fcrdern'.'landet,jog den der
ledig blevne Thrones Bescettclse; dog at man derhos ingenlunde
frafaldt det Haab, at Sagernes videre Lob kunde maae ffee, gi
ve den nye Konge Leylighed til, mcd T'den, at faae ligeledes de andre
tvende Kroner paa sit Hoved. Men hvem skulde man ved dette Val
fornemmeligen rage i Betragtning l Efter Nationens celdgamle
Grund-Scetninger, hvis Virkninger havde endnu for ti Aar siden,
vcrretsaa kiend elige, dåden afdode Konge, som nm'metre ThronArving (2)/ blev kaldet ind i Riget, maatte den endnu overblevne
Qoinde - Lmie af det Kongelige Huus nodvendigen atter voere det for33 3
sie,
(r) Hvitf-ld S. 842.

/2) Tanquam proximior hæres; fit TaleUMade, font ftOl
Fabric.

Udgave S. 216.) bruger herved.

S. 236. (cfto
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fte, som man vendte sine Tanker paa. Af Waldemar Atterdags
Slagt var nu (foruden den afsatte Kong Erik, som man i Danmark
aldeles ikke tankte paa at antage tgten) ingen mere til, og samme
Beffaffenhed havde det og med Christopher den Ils Ante.
Saafirm da Waldemar Atterdags og Christopher den Ils Bredre, og
blant de sidste i Sardeleshed Erik Mendved, havde ikke en gang ef
terladt sig Livs Arvinger, saa var nu, ved den Kongelige Stam
mes saa langvarige Ufrugtbarhed, Haabet til Thronfolgen
forfalden til Erik Glippings Qvtnde-Linie (z). Efter den hosftaaende Fortegnelse vare de af denne Stame da levende MandsPersoner, saavidt jeg medjttlborlig Vished har kündet udfinde dem,
Hertug Adolph til Slesvig, og Grev Albert til Lindau, som de
narmefte efter Slagt-Ordenen; derncest Hertugens Soster-Sonner, Greverne til Oldenborg, Christian, Moritz eg Gert; Grevens
Sonner, Johan, Jakob og Gebhard; og Hertug Ulrik til Meklenborg-Stargard: Thi hvad Hertug Bugislaf i Pommern angaaer,
der etters ligeledes nedstammede fra Erik Glipping, davar handdod
ikke lange for Christopher af Beyeren (4), hvis meget noermere
Slagtffab med det Danffe Huns havde giort hins Ansiag paa
Thronen til intet. Enhver sier lat, at de Danffe RtgsRaader,
da de 1 forveyen giorde Aftale om det foreftaaende Val, have ikke
lange kundet ftaae i Tvil, hvem afde tvende nafte Paarsrende af
det fordum regierende Huns, Hertugen til Slesvig etter Greven
til Lindau, ffulde have Fortrinet. Hertugen havde oyensnnligen
mere end een vigtig Omftandighed for sig, der gav erstarkt Udflaa
paa hans Side. De Store i Riget havde, i sar siden hand var kom
met til en rol g og fuldkommen Besiddelse af Hertugdommet Sles
vig , haft overflodig Leylighed til at tiende hans gode Gemyt og
fred-elffende Sindelag. Hand var stiven Fyrste og Rand i Dan
marks Rige, fom det störst og sidst tilkom at vare med at valge

en
(3) <8. forhen H-vi §.

€4) De Pomm rske Ti'id'Bsgcrswtteihans Dsd forsti diaret T448. Men af Schwartz Pomm.
und Rüg. Lchn-Hist. S. 539. sees bet at Hand er dsd allerede 1447. omtrent i.Martii
Maaned.
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Kong Erik Glippings Efterkommere af Mand-Kisnret som have oplevet
Kong Christopher ben ills Dod.

Erik Glipping, Konge til Danmark/ myrdet 1286.
Af hans Genner vare i Anret
1448. flet Ingen Efterkom
mere , undtagen Erik af Pom
mern, tilbage. S. StammeTavlen til 11. §.

Merrete eller Margrete, denoeldre Datter (Kong Erik GlipPings Brev hos Erik afUpsal HL Bog S. 77.) Gem. Birger
Koltge i Sverrig.

Rtgtze, den yngre Datter, blev gift
med Herr Nicolas af Werte.

«-------

Magnus, halshugget 1320. Erik, blev Erke-Degn Agnes og Cathrine
efterlod ingen Born af sin til Upsal (Chron. de
(Nicol. Æp. Lund.
Gemal Enphemte, Datter Æpp. & Sacerdotib. Chron. Epp. Lund p.
etfWizlafdenlV. tilRngen. coet. Ecci. Upfal. a
18) Om de have efter
Scheftero edit. p.
ladt sig Efterkomne,
ISS-)
staaer derhen.
Nicolas, Herre af
Werle i Goldberg.

Mechtild, Gem. Otto
med Tilnavn Nose,
Greve af Sverin.

Af deres Efterkommere var
1448. ingen af Mandkionnet i live.

”■

'

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

Johan, Herre af
Werle i Goldberg,

--V““—1 ■ 1

■ ' • '

-—--------

.

■ .

,

Sophie, Gem. Gert
den Store,Greve til
Holsteen.

Sophie og Ingeborg falde ganske bort.
Den forste bliver uden Grund udgivet for
en Gemal til Marggreve Conrad ti!
Brandenborg. S. forhen §. III. Med den
sidste stal Kong Erik af Norge, efter Torf.
Hift. Norv. P. IV. p. ZIZ. have forlovet sig
i Aar 1286. Men Hvttfelds urigtige Fortcetting paa den 292. S- der har givet
Anledning til den vrange Meenlng om
denne Ingeborg, maae, i folge af et andet
Sted (Side 300) aabenbar hentydes paa
den Svenske Printzesie Ingeborg, der fik
Kong Erik Mendved.

Sophie, Gem. Albert den
celdre, Grev, til Lindau,
Herre til Ruppin.

Isern Henrik, Greve til Holsteen.

Günther, Greve til Lin-

"Gert Hertug til Slesvig

dau, Herre til Ruppin.

Albert den Mgre,
Greve til Lindau, Herre
til Ruppin, oplevede
Christopher den ill. vo
velige Afgang.

BogislafVlll. i Pommern.

og Greve til Holsteen.

Adolph, Hermg Helvig,
til Slesvig og Gre Gem.Dive til Holsteen, af- derik den
flog den ham ester Lykkelige,
Christopher den
Greve til
His Dod tilbudne Oldenborg.
Danffe Krone, til
hansSosterSons
Christian den Is
Fordcel.

Johan, Jacob og Gebhard, Christian,
Grever til Lindau', Herrer til Greve til OlRuppin, maae vel allerede vceret denborg,
fodte 1448/ men endnu mindre- KongeiDanaarige.
mark efter
Christopher
den 111.

Morirs,

Sophie, gift med Hertug

Ingeborg,
Gem. Henrtk, Hertug
til Meklenborg Stargård.

Geert,

Greve til Greve
Oldentil Olborg.
denborg.

Bogislaf IX. Hertug 1
PommerN/hvilken hans
Fcettcr Kong Erik af
Pomern, vilde tilvende
VenDanskeKrone.Hand
overlede ikke Christopher
den Hl, men dode uden
Sonner 1447.

Ulrik, sidste Hertug til M'klenborgStargard. Oplevede Christopher
den Ms Dod.
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en Aonge (5), og som derfor nodvendigen maatte kaldes med ttl
den udstrevne Val Forsamling. Ved hansOphoyelftpaa Thronen
bragte man Hertugdommet Slesvig igten til Kronen, og kunde i faa
Mgade loet finde Middel til, i tids at drage Omsorg, angaaende den
Tiltale, som hans ncrrmefte Paarorende, i fald hand dode
uden Livs Arvinger, meente at have til denne anseelige Pro
vines.
Og da Hertugen tillige besad Grevskabet Holfteen,
hvilket, i fald hand blev Konge, kom under een Regent med Danmark, saa kunde man giere fig det velgrundede Haab, at Konge
rigets sydlige Grcendser, der ellers havde vcrret underkastede saa
idelige Anfald, skulde ved hans Regtering blive sikkre for all Uroe,
ja, at der maastee, ved hans Hielp, kunde legges Grund til dette
stimme Lands bestandige Foreening med det Danste Rige. Ved
jaastcrrke og vigtige Grunde blev man allerede i de forste Maaneder
afAareti448. bragt til denBeflutning, at man, idenforestaaendeSammenkomst, vilde, iblant Erik Glippings Efterkommere, for»
nemmeltgft vende sine Tauker ttl Hertug Adoph, og det blev uden
Forhaling overdraget nogle Store, med hvilke hand havde fortro
ligt Bekiendtstab, at begive fig til ham, for at udforste om hand
havde i finde at antage den Harn ttltcrnkte ZEre (6). Det er imid.
lertttd loer at agte, at just ikke alle ncrrvcerende Rigs-Raader ha
ve vcrret eenige i denne Slutning. Enke-Dronningen Dorothea, en
ung og munrer Fyrstinde, hvilken hendes glimrende Skcebnes korte
Varagttghed gi? noer til Hierte, havde allerrede ladet see en Tilboyelighed, at giere Thronfolgeren, som hendes afoode Gemal
ffulde faae i Danmark, iligcmaade til hans Esterfolger i Wgteffabet
(5) Ester Hans Soster-Sons, Grev Chr st ans til Oldenborg, egne Ord i den herefter i xn.
§. forekommende, Dagen for Petri og Pauli 1448. udgivne Forskrivning.
(6) Krantz Dan. VIII. Bog 26. Cap. Inclinaverant autem proceres memorati in eundem

Adolphum a (Tumendum ; pertentabantque animum ejus iniffis folennibus ex Tuo numero
ad eum oratoribus, quos ille familiari conuerfatione habebat notiflimos.
(AaniMts
Vandal. X1I. 95. 14. Cap- Poterat Adolphus Slefwici dux, Comes Hoifatix, qui diu

turnum cum Danis bellum gerebat, ad coronam trium regnorum tum peruenifle. Erant
ex Danix proceribus, qui animum ejus fuper ea re pertentarent, ne facia jam de ili*
eleétione(fi recufaret) contemptum rependeret pro honore.
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ffabet (7). Intet var derfor naturligere, end at hendes Partie
satte sig af alleKroefter imod en Herres Val, der lcrnge havde ver
ret gift. Da og en Danff Adelsmand, Knud Gyldenstierne, font
tragtede stcerkt efter Kronen, og hvis Hensigter Enkedronningen selv
i Begyndelsen si-utes at understotte (8), havde ncrr Paarorende, og
deriblant fin kkedelige Fader i Rigs - Randet (9); saa lader sig atter
herafflutte at det tand ikke gandffe vare gaaet til uden Modsigelse,
da der ffulde tages en fast Slutning angaaende det Tilbud man vilde
giore
(7) Sic enim illa (relk-ta regina) vi fa fuit affedhi propendere, ut quem illi (proceres) re
gem , ipfa maritum dignaretur, 6 nihil bftaret aliud, ststiver KrgNtz Dan. VIII, Dog

26. Cap.

(8) Den samme paa anforte Sted: Increbuit autem ferino, militem quendam genere, opibus
& forma præftantem ad regnum multorum propenfione refpicere.

Corn. |ab Hamsfort

in Ser. Epp. Otthor. (i Biffop Knud Gyldenstiernes Levnet, der findes ikke med i den
IX Deck af Dänische Bibliothek.) Ex hac familia (Guldenfternia) genus trahit Henricus, qui autoritäre & gratia inter optimates, regina Margarita fuper omnes retro
Danorum & Septentrionis Principis potentiflima, regnante item Erico IX. Pomerano,
eminuit. Hujus filius Canutus tanta fuit liberalis vultus & corporis excelfi elegan
tia, ut a Dorothea regina poft Chriftophori regis obitum in matrimonium expetere
tur, fed Senatu non permittente duxit fibi dignitate parem Hilleburgim Bertram! ((ffcv
ganile Breve Ottonis) Skinckelii viri clariflimi filiam. HvitfcldS. 841'

der vaar en aff vore Danffe Riddere, som haffoe giort sig stor Forhaabning derpaa
(nemlig at blive Konge) hnes Raffn stal bliffwe her wformeldt." Historie Skriveren
vedsie vel dette Ravn, og havde ellers kundet see det af den Hamsfortiffe Fortegnels«
over Biffopcrne i Odense, hvilken hand har benyttet sig af til sin Bispe-Kronike.
Men han odde med F iid ikke nirsnr ten Person, som der taltes om, uden toil for
den endnu i hans Tiid i Danmark blomstrende Gyldenstieraffe Families ssyld, som maatke
have sin Aarsaz, hvorfrr de ikke gierne saae, at denne Anecdote blev fuldkommen
bekienbtgiordk.
(9) Erich Meißen (Gyldensti!rne) af Thim, og vores Gyldenstiernes Fader Henri? Knud«
son (Gyldenstierne) af Mfstrua tage det overste Sted iblant dr Danffe Rigs-Raadce
i Brevene af A. 1438. 1439. og 1443. hos Hvitftltt
8°7- 809, og 831- Denne
kommer endnu for 1 1450. hos den samme,
8>o. og hin savnes oel allerrede 1449.
i October hosHadorph Sveuffe Riim-Kronikr H D-G. c63. men fand dog velha
ve overlevet Kong Christopher, efterdi hand findes endnn 1447. i de Tiders Breve. Est
tcr den Danffe Adels Gicegt-Registereffal hand have »«ret den andens Farbroder. S.
henfter den 5. Anm. lit Xiv. §. Foruden dem var endnu ester Kong Christoph rs Dsd
en tredie Gyldenstierne i dct Danffe Rigs-Raad, nemlig Biskop Gert af Bsrglnm, som
ir at s'c af P ntovp. Danin Kttk. Hist. II. B nd G- 488. Efter et Brev af 14^2,
hvori Niels Pederson (Gyldenstierne) til Aagaard kalder denne B Kop sin B coder, maa«
han) holdes sox m Son af den Danffe Rigs-Raad Peder Rirlßen (Gyldrnstirrse)
gaarh, hvis yngre Broder forncrvnteErik Nielsen var.
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giere Hertugen til Slesvig.
De egentlige og nsyere Omstcendigheder finder man vel ingen Efterretning om. Men saa meget bli
ver vel i Almindelighed vift, at Gyldenstierne og hans Velyndeve
og Hrelpere have ikke ved denne saa betydelige Leylighed voeret erkeslese Tilffuere, men meget mere sat alle muelige Drive-Moere i
Bevcegelse til at befordre deres Hyemeed. Og saasom en Sen af
den Danffe Rigs-Raad Erik Gyldenstierne var Karl Knudsens
Sviger-Son, og denne havde en gammel Ven og Tilhoenger i den
Svenffe Rigs-Raad Steen Gyldenstierne/ (io) saa fluttes det
maaffee ikke uden Grund , at Le Gyldenstierner have haft en hem
melig Forstaaelse med Karl Knudsen, og med ham giort.den Plan,
at ingen udenlandff Herre ffulde konnrte til at besidde det foreenede
Nordiske Monarkis; men Hand, Karl Knudsen, ffulde bestige
Thronen i Sverngog Norge, Knud Gyldenstierne derimod i Danmark. Det maae imidlertiid v«re hermed beffaffet som det vil, saa
vare dog alle diste Bevcrgelser ikke mcegtige til at fravende Hertug
Adolph defleeste Danffe Rigs-Randers gunstige Sindelag, og at
tilbagedrive et Forehavende, der blev bestemt ved saa stcerke og vig
tige Grunde. Deriblant er nu gartdffe vift, efter foregaaende Beretnmg, fornemmeligen og at regne, at Hertugen til Slesvig var
en Efterkommer af Erik Glipping, og atingen, i henseende til
Blod og Slcegtffab, var ncerrnere til Thronfolgen.
Uden denne
Hoved - Omstcendighed var mand visteligen ikke strax efter Kong
Christophers Dod faldet derpaa, af egen Drift at tilbyde den Danffe
Krone en Herre, der ikke bekymrede sig derom, og havde tilforn vccret
Aa a
‘
en
[10] Ericus Nicolai de Tiim miles , Ericus "Erici eiusnatus armiger fvrekoMM i tt Brev af
1440.

Om denne Erik Eriksons Giftermål med Kirstine, Karl Knudsons Datter af

hans foi'ste ZEgtcffab, f. Dalin Swearik. Hist. H Bind, S. 678.707.775. Brolln«
pet blev, esler den Svenffe Riim-Kronike G.Z72. holdtved Mikkelsdag 1446. De«
Svenffe Rigs-Raad Steen Pederson sees af hans forte Vaaben at wtt en GyldenIkterne. S. Stirrnmans Swea og Gocha Höfdinga Minne, Side 12 og 172. saa og
Brings Samling af atffissiga Handlingar HD. S.251.255. Hand forekommer
ständigen iblant Kari Knudsons Venner, og allerede i439- i Hadorphs Svenffe Rii'm-

Kronike HD. S. 137. som Borgen for ham.
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en Frende; hvor vigtige end og de Stats -Aarsager maatte synes,
hvilke gave Hertugens Person et fcerdeles Fortrin, da band forst
var bragt i Forflag. Sagen selv giver det tydeligen tilkiende, og
den bekiendte Rigs - Raad Jacob Ulefeld, hvis Danmarks Historie
er skrevet endnu under Kong Friderik den anden, bevidner udtrykkeligen, at de Danffe tilbede Adolph Riget, "eftexdi hnnd vax
kommet af dm kongelige Stamme" (i i)>

§.

h;

ooa e/wm
En tilbudet Krones Glands modstaner ingm
fin' SestcrÄ»! letteligen, med mindre hand finder fig selv gandffe
G ev Ch lstian t-l udygtig tik at boere dens Byrde.
Des mere ngeJS meen erden Reyfomhed og Moderation, somudviideforan'age! ef- ftes af Hertug Adolph, en Herre der var velforfaren
terdi Greven i'igc- i Regierings Sager, og paa den Tiid endnu kun syv
KttS- og fyrretyve Aar gammel, (i) i det Hand beständigen
»im
vegrede fig for at antage dm ham afde Danffe RigsRaader tiltcenkte LEre. Imidkertiid kunde det vel vcere, at hand,
ester den Alder hand havde opnaaet, trostede fig ikke ret til, i frem«
tidm at udstaae de mange Reyser, Feldtog, og Besvccrligheder,
som forestode de Danffes nye Konge, i fald hand, ester deres Lmffe
og Henfigt, ffulde igien oprette det ncesten forsistdne Calmarffe
Forbund, og foreene de tre Rordiffe Kroner paa fit Hoved. Men
fornemmeligen saae hand, som en Statsklog Fyrste, meget vel,
at dersom hand og bragte dette vigtige og tnoysommelige Verk lykkekigen i Stand, saa ffulde dog den saaledes igien oprettede Union,
da
Qi101* a regia flippe prognatus cfTct. Jac. Uleféldii Hiftoria Danica confcripta an,
M. D. LXXXV. ap. Weftphal. Monum. T. III. col. 49O,
£1] Hand var, efter de» Holst. Kron, hos Westphalen Tom. in. col. 126. (cap. 32. tå. Leibnit.) da hans Fader Hertug Gert i August 1404 kom af Dage i Ditmarsken, henved

tre Aar gammel, folgeligen fodt Ao. 1401.
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da band havde intet Haab om at faae Livs- Arvinger, (2) efter hans
Dsd, ligesom efter de tvende forrige Nordiffe Monarkers, underkastesde farligste Sted, og neppe blive at redde fra sin Undergang. I
Danmark var det vel ikke vanskeligt at erholde, at en af hans So
fter-Sonner, Greverne til Oldenborg, hvilke faavelfom hand vare
af Erik Glippings Stamme, blev forud bestemt til hans tilkommende Efterfolger. Men i Henseende til de Norskes og Svenffes
Samtykke at udvirke, havde det altfor let kündet gaae ham, som
Kong Erik af Pommern, hvis indftcendige Anmodning, at de tre
forbundne Niger maatte udncrvne Hertug Bugislaf til hans Efterfolger, hvor villige hand endog fandt de Rorffe hertil, var dog
stedse blevet forgiccves formedelst de tvende andre Nationers idelige
Modsigelse. Ved denne Betragtning fandt Hertug Adolph sig
overbeviist, at det var ikke atteeneste tienligst for hans Softer.
Sonner, hvilke hand, der selv var uden Bom, havde ladet op
drage ved sit Hof, (3) og elffte somen Fader, men at det og ikke lidet
ffulde befordre det Calmarffe Forbunds bestandige Varagtighed, der
var saa magtpaaliggende for Danmark,dersom een afdemuden Omsvob og Tiidsspilde kom til den Danffe Thrones Besiddelse, og til
det med denne Besiddelse forbundne Haab ihenfeende til de tvende
andre Nordiffe Riger. Dertil korn endnu dette.
Hertugen til
Slesvig var opdraget ved hans Fatters Hof, Borggreve Frideriks
til Nürnberg, den forste Churfyrftes til Brandenborg af dette
Huns, (4) og havde sammesteds med dennesceldste Son, Marggreve
Johan Alchynnft, (som siden efter Faderens Vitlie afstod sin Arve-

Aaa 2

Ret

[2] Hand levede med fin Gemal Margrete af det Grevelige Huns Hohnstein fra 1433 af, i
et nfrugibart TEgteffab. S. Korners Kroniks hos Eccard II Bind, col. 1327. Krantz
Saxon, xi B> 21 Cap.

£3] Chron. Raftad. ap. Meibom. T- II. p. im Dux vero Slesvicenfis frater matris iftortim
Comitum hos filios diu apud fe retinuit, videlicet Chriftianum, Mauricium
Gerhardum &c. Chron. Slav. ap. Lindenbrog. p. 249. (pag. 227 ed. Fabr.) Ipfi enim (reli&a Ducis Adolph i) educavit Regem, (Chriftiernum) Gherarduiu & Mauritium fcfc*
tres, tempore eorum juventutis, in domo Adolphi.
(4) See forhen den 4

og derved den n Anm-
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Ret til Chur - Værdigheden) formedelst deres fuldkommen lige
Alder og Tilboyeligheder, stiftet et fortroeligt Venskab, som end
nu vedvarede imellem dem, og tillod ikke Hertugen at vcrre ube
kymretom det, som angik Enke - Dronningen Dorothea, der var
hans gamle Vens kiodelige Datter. Den Efterretning derfor, som
det Danske Rigs-Raads Sendebud meddeelte ham om denne
Fyrstindes Hensigt og. Sindelag, og om Knud Gyldenstiernes hem
melige Anflag, maae da vel ftrax have bragt ham paa den Tanke,
at den iblant hans Softer-Sonner, der blev udvalt tit Konge i
Danmark , kunde tillige tage den Kongelige Enke til cegte, og siialedes, efter hendes Onske, ftadfoefte hende paa den Throne, i hvis
Glands hun engang havde taget Deel; (5.) ihvorvel jeg havde intet
derimod, om man heller vilde tilskrive det hendesFader, Marggreve
Johan, eller vel og hendes Farbroder,Churfyrfte Friderik den anden,at
have gi vet den forste Anledning til hendes derefter paafulgte andet
Giftermaak, og saaledes meene, at een af de tvende Fyrstelige
Brodre Har i Fortroelighed yttret sig dermed til Hertug Adolph. (6)
Alle disse sammenkommende vigtige Omstændigheder lode ikkeHertugen lcenge ftaae i Tvil. Hand besluttede viiseligen at undffylde
sig for den ham tilbudne LEre, og at foresiaae dertil i sit Sted sin
celdste Softer-Son- Greve Christian til Oldenborg, hvis rare
Sinds
(5) Krantz Vandat. XII 95øg 14 Alp. Sed ill'e- (Adolptius) notierat vicinos ftios, quibus erat
tanto tempore confliétatus: jtwriter cernensvidua regina con[idevdum,utunum etindemqw &
illa maritum & provincia regem acciperent. L»N den føl’fte Aarsag til hans DegrkN,
tviler jeg ikke »den Gründ'. Hertugen havde ved en lang Forftreahed bragt det ulige
hoyere i RegieringS-Kunsten end hans endnu, mge Softer. Son; til hvilken Hani» bog
havde den Tilliid, at hand ffulde vel vide at komme ti! rette med dr Daaffe, dersom teres Dall faldt paa ham..

(6) Derhen kunde maaffee Krantzes Ord Dan. vm Bog 26 C^p udtydes : Ubi il le (Adelphus) pertinaciter recufabatconfilio ejus uK> ad Chriftiamun ejus nepotem. quem ille
quoqve in domo fua ex puero' educabat,, inclinauere (proceres) præfertim uno facto ge
minam ineuntes gratiam:: quod' domum Brandenburgeufém,, ex qua prodiit relifla regina,
promererentur, illi fponfuni requirentes;
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Sinds Gaver vare foreenede med en anseelig Legenls Skikkelse.
Hans Forflag fandt og Bifald hos de til ham afsendte Danffe ser
ver. Hand vedfte saa livagtigen at stille denr for Kyne de vcrjentlige Fordeele for deres Nation, som vare forbundne dermed, tillige
med hans Kron-Eandidats ypperlige Egenffaber , at de reyfte til
bage med det Forstet, ftrax at arbeyde paa Greve Christians Val,
og saaledes at bane Veyen hertil , endnu for det berammede Mode,
at der kunde ventes et lykkeligt Udfald. (7) Det kunde og ikke an
det end gaae efter Guffe hermed.. Sagen taledefor fig selv. Grev
Christian nedstammede, saavelsom hans Morbroder, fra Erik
Slipping, og havde ingen for stg i Skcrgtffabet, uden denne hans
Morbroder, der for hans Skyld afflog Kronen, og Greve Albert
af Lindau, hvilken mand i Danmark ikke agtede meget paa. Ved
den Tiltale hand, som Hertug Adolphs ncefte Paarerende og
Arving, stinkes at have til Hertugdommet Slesvig og Grevffabet
Holsteen, (8) kunde man iligemaade, endffiont forst ester nogen
Aaa 3;
Tiid,
(7) -Om den Afbilding, som Hertug Adolph stal have givet de Afssikkede af det Dansse RigsMaad om hans tre Ssster-Sonner, see Gram over Meursius, coL 623.
Efter
Krantzes Beretning ssal Hertugen have sendt de Dansse Afssikkede til hans Soster-Son..

Mißt eos, (Trioer ha ö ihcins Vandal. XII Bog 14Cap. ad nepotem ex forore, Chriftier.
num de Oldenborg comitem, nobilita te, forma,, moribus præftantem.
Me» jeg Tand
ikke forestille'mig, at de ssullr have overstridet deres haste Fuldmagt/, og saa strap af egen
Myndighed tilbudet Ssster - Soawen. den Krone / som hans Morbroder havde.ikke viidet
tage imod..
(8) : DenneTiltale grundede sig ihenscende til Hertugdommet Slesvig derpaa , at dets Beside
delse var i Aaret 1392. forsikkrct Greverne til Holsteen, øg deres Arvinger og Efter,
femmere, og Hertug Adolph havde derfor efter Lan -Brevene af 1440 og 1443 faart
det til et ret Arve - Loen. Ti! Holsteen kunde vel Hertugens Schaucnborgsse StammeFatters paastaae en stärkere Ret end hans Sostcr - Senner. Im dlertid blev dog Kong

Chftstian, efter hans Morbroders Dsd, as de Slesvig-Holsteensse Stander u>vait og
antaget til en Herre , endnu forend Gevernr til Gchauenborg vare blevne stillede tilfreds x
hvorimod hand paa samme Tiid, da dette Bal og Antagelse sseedte i Ribe, maa te for
skaffe sine Brodres Afstaaelse paa begge' af Hertug Adolph efterladte Provintzer; og der
for asstaae dem sin tredie Deel i GrrvssabkrneQldknborg og Delmenhorst» saa og love

dem fyrretyve tusrnde Rhinsse Gylden.
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Tiid, naae dm Stats Hensigt, som man havde hast for Syne,
ved hans Morbroders forehafte Udveelgelfe.
Tilmed gave han:
hans ledige Stand og blomstrende Ungdom et markeligt Fortrin
for Hertugen til Slesvig. De opvakte hos Rationen Len Tillid,
at, ved hans Giftermaal med den afdode Konges unge og indta
gende Enke, deres forrige Regenteres Qvinde-Linie skulde vedlige
holdes, og det Kongelige Danffe Huns, som him Kronike- Skri
ver udtrykker det, (9) befries fra den Bebreydelse for Ufrugtbarhed,
der havde allerede varet i tredsindstiuge Aar og längere. Mand
havde derforuden Aarfag til, gierne at see denne Forbindelse. Eir
Gemal, som allerede havde baaret de tre Rordiffe Kroner, syntes
at spaae den nye Konge en lige Lykke, og det hende i Norge og
Sverrig forffrevne Livgeding var en virkelig Fodring hos begge
disse Riger, som hun tilbragte ham.
Enke-Dronningen selv,
hvis gunstige Sindelag Knud Gyldenstierne havde en kort Tud kün
det giere sig Tanke om, saae ikke stia snart et grundet Haab for sig,
at betroede den Danffe Throne med en Gemal der var hende lug i
Byrd, og hvilken derforuden var prydet med mange rare Egenffaber, forend hun ftrax flog Haanden af Gyldenstierne, og derved
saaledes svoekkede hans Partie, at Greven til Oldenborg havde
intet at beftygte af en saa afmcegtig Medbeyler. (10)
§.
brSifiÄ!
fle W udnKvnt og
antaget til Konge i
Danmark/ chen-

12.

Saa onffeligen tegnede det sig, da Dagen
kom, der var berammet til Rigs -Raadets Forsamling, for ncermere at giore Aftale om det tilstundmVal. Det var i Junius, altsaa paa den Aarets
Tiid,

y) Remlig den Slaviske Chronist, hvis Ord jeg anforer i den io Anm. til folgende §.

Nationens Haab var gandske vist meget rimeligt, da Dronningen, ester ben Svenske
Rnm-Kromke S. Z6Z., var neppe 17, og Greven ester Hamelmanns Oldenb. KroniSi

S. 198. forst ts og lyve Aar gammel.

(lo)

Krantz Dan. VIIB. 26 Cap. Sed illa (relida regina) altiori ftemmate prodita, nobi
litatem Chriftiani, quem multae instiper virtutes ornauere, praeferebat.
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Tud, der var bestemt til de aarlige Herredage eller
Dannehoffe, da Statens Hoveder, og iblant dem

Hertug Adolph/ kom tilstmunen i dette vigtige 2Erentighed.
de. (i) Allerede den 28 Jun. ffriverGrev Christian, i
hans bekiendte Forsikring, at Slesvig ffal ikke falde tilbage til den
Danffe Krone: (2) Der bliver nu, efter Kong Christophers
DFd/ holdt en almindelig Ret, paa hvilken Rigets Rand
i Danmark arbeyde derpaa at veelge ham ril deres Herre og
Aonge; og hans Morbroder Hertng Adolph, hvilken,
som en Fyrste og Raad i Danmarks Rige, det ftrst og
sidst tilkommer ar vcere med i dette Da!, arbeyder pepfonligen med derpaa. Hvad der ikke lidet hialp til at drive paa diste
viift og gavnlige Naad, var den fra Stokholm indlobne Tidende,
at de Svenffe havde paa Christi Legems Dag (fom i Aaret 1443
faldt ind paa den 20 Junii) udvalt og udraabt til deres Konge Ri
gets Marff Karl Knudsen, uden at. sperge deres Bundsforvaudte
der
gen ved Arre-Ret.

(r) Forsamlings-Stedet synes at hare varet Kisbenhavn, hvor mand, ester 'Hvikfelds Be,
retning S- 827 og 837. allerede i Christopher den Hl Did havde holdt tvende Herredage
Hvad der fornemmellgen bestyrker mig i denne Meeuing, er, at den afdode Konges §iig
blev i August 1448. i alle Danfte Biskopers personlige Vlarvarelst, bestadt til
Jorden i Rostilde.

Hvitf. S. 841.

(2) Grev Christians til Oldcubvrg Dagen for Petri og Pauli 1448 udstadte Forstrivniuz
hos Londorph etÄ. Pirbl. XllBind S. 461. hvor dog, i stedet for eine gemeine Rächte,
(et almindeligt Rygte) efter gamle Haandstristcr, stal iKses ein gemein Recht, (m
almindelig Ret.) Navnet as en almindelig Ret tilkom de aarlige Dannehoffe eller Her,

redage i den egentligste BcmKrkelse; efcrdi ikke allenestr Regierings Sager bleve der ast
handlede, men og alle Rettergangs Sagrr blive der endelig n paadomte; S. Kong Chri
stopher den 11. H^andfastnmg hos Wrstphalen Momim. Tom. iv. col. 1770. og Hvitseid S. 412, saa ogangaaendedet Qrd Adelting, som paa sidstbemeldte Sted bruges

vm Dannehoffene. Det K oSenhaunsteWdenstabers Seelstabs Skrifter U Deel, G. 267.
Ellers maae denne Forsikrings Act uden Tril vae e udstadt, i Hertug Adolphs Fravatrelfe, til hans efterladte Raw. Dens Ugyldighed behover intet vidtløftigt Beviis, som

Vilde derforuden ikke henhore til min n«rv«rende Hensigt.
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derom. (3) En trovcerdig Historie -Skriver af denne Nation mel
der end og om et Rygte, at de Danske, af Frygt for at den nye
Konge i Sverrig maatte angribe Danmark og soge at bringe det
under sit Herredom, ffulde desto ivrigere have fortsat de med Her
tugen af Slesvig begyndte Tractaier, angaaende hans SofterSons Udvcclgelse. Men hvorledes det end maatte vcere, faa vare
dog endnu adffittige Ting ved denne vigtige Handel at afgiore og
bringe i Rigtighed, forend der kunde fattes nogen endelig Slutning
heri. De fornemmeste Lemmer af det Danffe Rigs - Raad vare ikke
cedelmodige nok til at time Fcederne-Landet, uden at see til deres
scerdeles Nytte.
Den der kiender Menneskene og de rette DriveFicere i deres Handlinger, regner deln det end ikke for en ringe Roos,
i fald de ey gandffe opofre det almindelige Beste for deres Egennyttighed. Jeg seer af tvende endnu utrykte Breve, afhvitke Biffop
Johan til Roffilde har udgivet det eene, og Hertug Adolph tillige
med hans Softer-Son det andet, (5) at Biskopen for sig og sine
Efterfolgere, har lovet Greven af Oldenborg, og paa dennes Veg
ne, Hertugen, hans Morbroder, nt, i fald Guds Forsyn havde
bestemt ham til Konge af Danmark, da vilde hand, Mffopm,
derudi efter Formue troeligen ftaae hannem bi, og vcere ham behielpe(3) Chrom Slav» p 23g. [p.zig. ed. Fabr»] Anno eodem (1448) cernentibus proceribus regni
Dacia per nobiles SvecLe paEla promijfa de non eligendo Rege, nifi de communi ccnfeiifu
regni utriusqve, minime fervata, ad eleélionem, termino inter fe ft a tu to, procedentes
elegerunt unanimiter in eorum Regem Cnriftianum comitem de Oidenborgh & Delmcnhorft, filium fororis domini Adolphi Ducis Sleewicenfis*
(4)

Erik af Upsal vi B. 196 S. ester Locer«. Udgave.

(5) De ere udgivne paa Jomfru« Margretes Dag eller 13 Jul. men i ingen af dem er Gledet
anført. Jmidlertiid cre de vel udstardte i Kiobcnhaun, hvor Dal-Forsamlingen, ester
min Formodning, blev holdt. Dog har Grev Christian vrlikke selv beseglet det eene
Brev, som Biffopen bekom, men forsynet Hertug Adolph med fit Segl til at bruge i
forekommende Tilfalde, efterdi hand, Greven, var ikke med i Kiobenhaun, men op
holdt sig nogensteds i hans Morbroders Lande, for at oppebie Udfaldet af de Underhand
linger, som ham til beste holdtes paa fornaevnte Sted. Det sees og klarlægen af den Talrmaade, som Biffopen bruger: Hau har lovet Greven afOldenborg, og til hans trse
Haand, Hertug Adolph jc. at.drnne Sag er afgkordt ved Morbroderen ihans frav«*
rende Ssster, Søns Navn.
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hielpelig i alle hans billige Anliggende ; men denne Forpligtelse er
af Hertugen bragt tilveye derved/ at hand og Grev Christian have
udgivet en Forskrivning, efter hvilken denne, naar hand efter GudS
Beskikkelse blev Konge i Danmark, skulde staaeBiffopen eller hans
Esterft'lger til rette for Danmark Riges geistlige og verdslige Raad,
angaaende den Tiltale og Sag, four hand, Biffopen, havde til
Kongen og Kronen i Danmark, paa Kiobenhauns Slot, Stad og
Leen; strå og at indtil Dom var gaaet deri, ffulde Bifkopen, famt
hans Efterfolgere, nyde og beholde, og efter sin Villie bruge me
al Kongelig Rettighed, uden at give mr n Skat eller Rente, Lan
det Moen med Slottet, Lernet, Staden, Fiskeriet og Forstranden.
Andre af de Store have og vel ikke efterladt, at betinge sig , efter
dette Erempel, en eller anden Fordeel for deres Samtykke. Her
til kolll endnu at her lnaatte glares Aftale oin og fastscettes de Punk
ter, som den hope Kron-Candidat ffulde love at efterkomme, og
den Forsikkrtng hand derfor burde give.
Ved deslige Omstcendigbeder fik Val-Forsamlingen ikke Ende forend i August, da RigsRaaderne, forend de skiltes ad, udncrvnte nogle iblant sig, som
maatte folge Hertug Adolph til hans Lande, for at tage imod Gre
ven af Oldenborg, font der ventede efter Udfaldet af Val-Forsam
lingen, og at ledsage ham ind i Riget, naar Capitulationen var
dem leveret.
Hertugen og de medfolgende Rigs-Raader droge
altsaa den tilkommende Konge indtil Haderslev i Mode, hvor denne
den i Sept, udgav til de afsendte en Haandfccstning over de Ar
tikler, som hand, om Gud det saa forseet havde, at hand blev Kon
ge i Danmark, efter den med Rigets Raad paa alle dets Indbyggeres Vegne siuttede Foreening ubrodeligen vilde holde ; hvilken
Haandfccstning Hertug Adolph og hans Raad vare Borgen for,
og hvori hand, Grev Christian, tillige lovede, at naar hand var
blevet Konge i Danmark, hand da vilde inden et Aar derefter sam
me Brev Ord for Ord give og besegle med sit Majestccts-Segl. (6)
Bb b
Herpaa
(6] Hvitfeld S. 844- giver os et Udtog at karse af denne i Hadersleb paa'JEgidii Dag 1448
udstardle Haandfarstning. Men jeg folger Brevet selv.
Ellers malte, og de« tikkvnr-

mmde
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Herpaa begav hand sig ftrax paa Reyfen til Lund i Skanne, og
blev der den 28 Sept, heytideligen udvalt og hyldet. Vallet ffeedte i Dom-Kirken, og dets Stadfteftelse eller den ny - valte Konges
Hylding fulgte simr derpaa under aaben Himmel paa den uden for
Staden liggende Libershoy, der fra gammel Tud var bestemt til
de Skaanffe Stcenders og Indvaaneres Forsamlinger etter deres
almindelige Landsting. Kongen annammede tillige Rigets Ban
nere Danebrog, fom da endnu var til, afErkebiffop Thues Hccnder, (7) og giorde sine nye Underfaatter ben i flige Tilftelde vedtagne Eed; hvorpaa hand begav sig til Odenfe i Fyen, til Ringsted
i Scettand og til Viborg i Jylland, og der ligeledes, efter hans
Udvælgelse, eller hoytidelige Erkiendelfe og Antagelse i Kirken, lod
sig hylde paa Landstinget, og, paa sin Side, aflagde den fadvan
lige
mende Konge paa samme Sted og Oag give Hertug Adolph og hans Raad tn Forssnvat holde dem stadeslose i Hensenseende t l det Forlofte de havde indgaaet for

ham; i denne Forskrivning blive de Punetir, som h^nd havde tovet i sinHaandfast-

ning, Oed fra Ord igtentagnr.

i D. S.

S. Lackmans Anleitung zur Schlesw. Holst. Hist,

8.

[7] Nicolai AEp. Lund'. Chron. Epp. Lund. p. 40. (in Ludewig Reliqu. T. IX p. 173) An

no Domini MCCCXLVIII. in profefto [BJ Michaelis Archangel! Dominus Chriftiernus
Comes in Oldenburg & Delmenhorft in Regem Dacie in placito generali Lundis eli
gitur & in monte Treleyebardhoy confirmatur 7 & idein dititis Archiepiscopus (Tuvo)
ditio DominoCrifterno vexillum regni tradidit, & fequenti^anno circa fcftum beatorum
Symonis & Jude Apoftolormn. in Ecclefia Hafnenfi in Regem Dacie coronavit, ipfi in.

fignia regalia conferendo. Den femte Annalist hos Ludtvig S. 134. satter iSt dct fvr
in monte Treleyebardhöy, in monte Lybberrigshöygh. OlN denne Jjf') sindes
retning hos Bring Monum. Scan. iBind S. 290. og Glam over Mkmsius col. 62;.
og om deslige paa samme Hsy der efter ffeedte hoytidelige Handlinger hos Gram paa
fl. Sk. og Hvitfeld S. 1254.1422.1526. Ellers sige vel de anforte Kronike-Skrivcre
ikke, at den nye Konges Val er steedt i Kirken. Men den gamle Vedlagt forte det saa
med sig; ligfont og de af Hvitseld 573 og folg. S. S. meddeelteBreveangaaendeDron-

tf.ng Margretes Val og Hylding udviise, at denne hoytidelige Forretning er stecdt i
Lund, Ringsted og Odense, og uden Tvil og i Viborg, deels i Domkirken, deels endNN samme Dag paa Landstinget.
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lige Eed. (8). Med hans Salving og Kroning stod det hen indtil
den 28 October, i folgende Aar, da denne hsytidelige Handling
blev forrettet af fornccvnte Erke - Biskop Thue i vor Frue
Kirke i Kisbeuhann. (9)
I stimme Dage holdt og Kong Chri
stian det for hans Val aftalte Brsllup med Enke-Dronningen
Dorothea; et LEgteskab, ved hvis betimelige og velsignede Frug
ter hand ftae Nationens Kuffer opfyldte, de gamle indfodte Kon
gers Qvindelime vedligeholdt, og hans nyligen indtagne Throne
ikke lidet befteftet. sio) Og hermed har jeg da lagt mine Lcrsere
for Dyne den forfte Konges i Danmark, af det endnu priiseligft
regierende Huns, hans Val-Historie i sit fuldkomne Sammen
hæng, og viist den Forbindelse, som den har med Sagernes foregaaende Lob, ihenseende til Thronfolgen i det Danffe Rige. Raar
denne Val-Historie noget neuere overveyes og i soer sammenlignes
med demcerkvccrdigeOlustoendigheder, i hvilke ChristopherafBeyeBbb 2
ren
ES] See foruden Cont. App. ad Annal Sial. a. 1326. hos Westphalen T. i. col. 1393. ug de
nys ommeldte Breve angaaende Dronning Margretcs ValogHylding, HvitfeldS.844/
der og Indforer ben af Christian i. paa Landst nget i Viborg aflagte Eed, men tager
derhos feyli Tiidregningen. Dagen for Mikkels Dag b'ev Kongen udvalt og hyldet i
Lund i Skanne, og befandt sig altsna ikke i Viborg, hvorhen han dog star derefter maae
vare kommet. Allerede om D'sdagen for Dionysii, d. e. den 8 Octob. finder jeg ham

hos Psnkopp. Danin. Kirke- Hist. IL Bind G. 601. i Odense.
[9I S. de i den 7 Anm. anførte Kronike-Skrivere og Hvitf. S. 848. tillige med den omstarndelige Efterre'nig, som vi finde hos denne @. 830. og hos Cyprrrus Annal. Epifcopp.

Slesv. S. 370. om Christophers as Beyeren neppe syv Aar tilforn ffeedte Salving og
Kroning. Dronning Dorothea havde, efter den Svenske Riim-Kron. S. 368. allerede
annamm t Kronen .ved hendes forste Giftermaal.
Derfor blev hun ikke denar Gang
kronet med.

[10] Chron. Slav, a Lindenbrog edit. p. 238. Ep. 218. ed. Fahr.] Qui folenniter regio more
coronatus Dominam Reginam Chriftophori reliétam fibi de communi omnium nobilium
regni confenfu matrimonio copulavit, qvæ ftatim ab eo imprægnata fequenti anno Ola.
vum primogenitum futim peperit, pluribus poftea ex iisdem filiis genitis, opprobrium fterilitatis, quod ad fexaginta annos & amplius durabat, adorno regali Daciæ remonen
do. S. 08 den Svenske Riim-Kron, S. 392. og Hvilfeld S.848.
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ren kort tilförn var kommet til Kronen, faa kand der ikke dommes
andet om Sagen, end at, omendffisnt Kong Christian, efter de
Rordiffe Forbund af 1597 og 1436 kunde ikke, egentlige« at tale,
paaftaae nogen Ret til den Danffe Krone, og hans "Val, uden
Modsigelse, maae ogsaa tilffrives politiffe Aarfager, band dog for
Den storste Deel, havde sin Herkomst fta de forrige indfodte Konger
at takke for hans Ophsyelse paa Thronen, og derfor gandffe vift i
henseende tilStcrgtffab og Fedsel, ffiont ikke egentligen ved ArveRettighed, blev udnervnt til Konge.

§. i z.
Dm Toil jefcu
Jeg ffulde neppe formode, ak nogen vilde undWsiia» dm "r siaae sig for at bifalde en Slutning, der flyder faa
vfimeldke Slagt' uatmligen af den hidindtll anferte historiske Efterretjkabs DidtloMq Mng, og heller forsvare den gandffe tvertimod lydende
®
Scetning, at Kong Christians Nedstammelse fra Erik
Slipping, hvorved hand, efter at Waldemar Atterdags QvindeLinie aldeles var uddod, var en af det Kongelige Huufes ncermeste
Paarorende, maae ikkun agtes for en gandffe tilfccldigOmftcrndighed, der ikke er kommet i nogen Betragtning ved hans Ophsyelse
paa den Danffe Throne. Dog paa det jeg ikke ffal forbigaae noget,
Ler kand time til ydermeere at forklare den frembragte Sandhed,
vil jeg endnu sege at udrodde fra Grunden en og anden Tvit, som
»naae ffee ikke allerede tilstrcrkkeligen kunde vcrre besvaret ved det
som jeg hidindtil har fremfort. Den Indvending som mand allerforst torde falde paa, bliver vel det vidtloftige Slocgtffab som ud
leedes imellemKong Christian oghans Formand Christopher den HI.,
ved dm ftrftes opdagede ncermeste Herkomst fta, den Danffe
Thrones forrige Besiddere. Ved denne nedstanrmede de begge fra
Erik Slipping, og end i siette Led; (1) et Slcegtffab, der synes
«ersten at forsvinde i Udregningen, og hvilket i Norge, hvor Riget;

M S. Stamme-Tavlen tik 11$
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fom vi allerede have feet, arvedes ikke videre end til den fierdeMand
i Slcegten, kunde ikke give vores Christian nogen retmcrsstg Tiltale
til Kronen. Mand behover ikke at foge vidt efter Svar paa denne
Indvending. Efter den Norske Lov var den arvelige Thronfolge,
indffrcrnket til den fierde Mand i Slcegten, det er, til faadanne
Side-Paarorende med den sidste Konge, fom havde een Ur-OldeFader eller een Ur - Oldemoder med Harn; efterdi denne Lov ligeledes
ikke strakte Arve - Folgen iblant Privatpersoner videre. (2)
I
Danmark derimod havde de Borgerlige Love ikke fat faa fnevre
Grccndftr for Arve-Rettigheden.
Den endtes der forst med dm
stivende Mand; (3) det er, enhver Arv' faldt endnu til faadanne
af den Afdodes Paarorende, der vare ikke forbundne med ham ved
nogen ncermere fcelles Stamme, end i den syvende Grad.
Thi at
vore Forfcedre have fat den Canoniffe Rets Slcegt- Bereaning for
ud, og ikke ved den syvende Mand forstaaet faadan en Paarorende af
den Afoode, der, efter den Romerfke Rets Udregning, stod i stiven
de Grad med ham, det sees allerede afderes Naboers, de Norffes,
klare E,rempel, og kand dersorudm gotgiores med vigtige Grunde
og Beviiser, hvilke i en scerdeles Afhandling ere udforte ved vores
af den Danffe Lovkyndighed velfortiente Herr Justits RaadKofod
Ancher. (4) Den derfor, fom ikke gandffe uden Grund vil antage,
Bbb 3
at
[2] S. forhen den v.

og der de» $. 6. og 7 AonL

[3] Ester den Jydffe Lovs iBog 23 Cap. og det 58 Cap. i Arve-Bogen, som er fsyet tit dm
Ekacmflr Lov. I dcnSkaanste Lov selv HBog 8Cap. faa og i dm SMcmdffe Lov
i Bog 15 Cap. er intet udtrykkelige« bestemt derom.

fqj @ pet. Kofod' Ancher conjeéturas de origine & fenfu fcpthnx generationis, lingva vernacula Syvende Mand / termini legibus noftris praefiniti, ut finem faciat fucceflioni ab
inteftato, & regio deinceps fisco aditum ad fiicceflionem aperiat, Se<S. I I. Vel 61 kull
Deel af denne grundige Afhandling i Aaret 1744- som en Acadrmiff Disputats kommet

sor Lyset, og deri den tredie Asdeclmg afbrudt paa det Sted, som det egentlige« ^hee
tømmtx an paa. Men vi have endnu Aarsag til at haabe, at Forfatteren vil fuldende
et saa vel begyndt Arbeyde til Publici Fornoyelsr.
Tilmed sees hans Udtydnings Rig

tighed
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at den Tiltale, som det Kongelige Huuses Paarsrende fordum
havde til den Danffe Throns, har vosret meere indskrænket end
Undersaatternes Arve - Ret til de af deres Paarsrende efterladte
Midler, maaeselv tilstaae, at Kong Christian har i sin Herkomst
af det Danffe Huns, hvorved hand var Len siette Mand i Slcegten
med den afdsde Konge, kündet finde tilftrcekkelig Anledning til at
melde sig med til Thronfolgen, da de forrige Kongers QvindeLinie var faa ncer ndgaaet. Meere udkrceves ikke til at betage den
opvakte Tvil. Jeg kunde ellers med Foye negte, at den Tiltale,
som Fodselen og Herkomsten fordum gav tit den Danffe Throne,
har, efter den borgerlige Arve- Ret, ikkun strakt sig til et vift
Slcegtffabs Tal. I Norge havde saadan en Forfatning Sted,
efterdi Ret til Kronen blev der egentlige« besternt ved Slcegtffab
med den sidste Konge, hvad heller hans Efterfolger tillige nedstammede af den regierende Slcegt eller ikke.
Men det er gandffe an
derledes beffaffet med de Stater, i hvilke, ligesom forhen og endnu i
Kongeriget Danmark, denne i sig selv soelsomme og usoedvanlige
Successions Maade er ubekiendt, og hvor ingen, som ey nedstam
mer af Kongeligt Blod, kand ved sit blotte Slcegtffab med den
sidste Konge tilegne sig nogen Ret til Riget.
I saadanne Lande
veed mand ikke afnogey Indffrcenkning i den arvelige Thronfolge
til
lighed allerede af den Jydste Lov i Bog iCap. hvor det udfodres ihenseende til de tolv
Gamfrcnder, ved hvis eedelige Vidnesbyrd de opkommende Arve-Tvistigheder stal af-

giores, at de stal vwre inden tredie Byrd, og derhos af Sysselet; ved hvilken Forskrift
de Romerske Loves Slagt-Beregning unmeligen kand finde Sted.

Den Sachfiffe Ret,

hvis Liighed med den Danste er b.kicndt og ustcidig, giver og Sagen noget Lyys- "Die
"Sipp (saa lcrser mand i Sachsenspiegel i B- g Art.) endet sich tn dem siebenden Mede
"Erbe zu nehmen. Ob nun wohl der Pabst erlaubet hat, sich mit einander zu vcrhey«
"rathen in dem fünften Grad, so mag Er dreh kein Recht setzen, da Er unser Land und
"Lehnrecht mit endern oder kremken möge."

Det heder saa meget: Pave Innocentius

har vel indstrauket ALglestabs - Forbudet til den fierde Grad i Slaeglstabet, men har

derved ikke kündet saette snevrere Greendser sor den af Slargtstabet flydende Arvegangs
Ret, ogharfslgcligen saavidt Arv angaaer, ladet det blive ved den gamle Regel, at Slsg^
stabet endes ssrst i det syvende Led.
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til visse Grader i Slcegtffabet, men samme ophorer forft med den
regierende Familie, og gaaer altsaa ideligen fort, saa lange der
endnu findes nogen, som er i Stand til behorigen at beviise sin
Herkomst af det Kongelige Huns.
§. i4SvarpaaenanMen, maatte nogen tanke, dersom Kongesom kMd? k"g-s Stammen i Danmark havde ikke varet agtet som
Heraf, at Knud gandffe udgaaet efter Christopher af Beyeren hans
Ä? Adelsmand' Dod, hvorledes havde da en blot-Adelsmand kundet
har fragtet efter tragte efter Kronen og deri hos mange (i) finde
Kronen.
Gunst og Bifald i Atter en Indvending, der har et
stort Skin. Vi ville fee, om den er i sig selv saa vigtig. Med Chri

stopher af Beyeren var ikke alleenefte Waldemar Atterdags Stam
me uddod, men og det forrige Danffe Huuses gandffe QvindeLinie faa vidt udgaaet, at mand, for at finde en Herre af Konge
ligt Blod, maatte gaae tilbage til Waldemer Atterdags Beftefader Erik Slipping. ~ Ved disse Omstændigheder er det ingen Under,
at en ung og cergierrig Mand har troet, at en Vey stod aaben for
ham til den ledige Throne, og ved hans anseelige Venners Hielp,
ja vel og underftottet afEnke-Dronningen selv, har i Begyndelsen
faaet et Tilhccng, onlendffiont den storfte og betydeligste Deel af
Nationen saae endnu stedse hen til den gamle Konge-Stamme,
og beholdt en scerdeles Tilboyelighed til de yderligste Greene deraf
Allerede efter Waldemar Atterdags Dod, der stuttede Svend
Estritsons mandlige Stamme, fandtes der et Partie, som vilde
stctte Kronen paa nogen af den indfodte Adel. Og dog faldt Nationen selv da ikke paa de Tanker, at holde det Kongelige Huus for
uddod, og at tilside soette den Paaftand, som Kong Waldemars
Dottre - Sonner, den Norffe Arve-Printz Oluf og den unge Her
tug Albert af Meklenborg, ester deres Fodfels Ret, giorde om
Thron
ri Multorum propenfione, siger Krantz paa del forhen §. X. i den 8 Arrm. anforte Sted.
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Thronfolgen. (2) Endnu meere. Hvem veed om Knud Gylden
stierne ikke bor regnes iblant Erik Glippings Efterkommere, oa
derafhar taget Anledning til at tragte ester Kronen l hvor lcet kunde
een af de tvende Svenske Printzeffer Agnes og Cathrine , four Erik
Glippings Datter Margrete har fodt Kong Birger, (y have faaet
til cegte en eller anden af Rigets store Mcrnd i Danmark, hvorhen
de Kongelige Forceldre flygtede, da de bleve uddrevne af Gverrig
og paa den Maade have bekommet et Sted i den Gyldenftiernisse
Stamme-Tavle. Deslige Giftermaal imellem Kongelige eller af
Kongeligt Blod fodte Printzesser, og anfeelige Vafaller og Undersaatter vare i de aldre Tider ikke noget rart.
Endnu i A 1466
gav den Svenffe Konge Karl Knudfon sin Datter Magdalene til
Iver Axelfon, en fornemme Riddersmand af de Thotters Slagt.
Ja endog det forrige Aarhundrede kand ligeledes fremviift i Gverrig
tvende Grevinder, den eene de la Barbie og den anden af Gyllenstierna, begge fodte Paltzgrevinder til Zweybrük, af hvilke hiin
var en Datter-Datter og denne en Datters Sonne-Datter af
Kong Carl den IX: Imidlertiid paatvinger jeg ikke nogen min
Formodning, og vilde allermindst have noget fwderligt at indvende
derimod, om mand heller vilde holde vores Gyldenstierne for en
Efterkommer af en eller anden af Kong Waldemar Atterdaqs,
etter og af Kong Christopher den IL naturlige Born, og foge An
ledning til hans mislingede Anflag paa Kronen i det u-aqte
Slcegtffab, hvorudi hand faatedes var staaet med det forrige regie

rende
[2] S. forhen §. Vil. ikke langt fra Ende«.

Cg] Nicol. A Ep. Lund. Chron. Epp. Lund. p. ig. (ap. Ludew. Reliqu. T.lX. p. 169.) Duk

vero (Criftofertis, frater Erici Menveth) quater ejeéhis eft de regno, & oélo pueri re
gum fimul cum eo mendicabant, videlicet Birgerus Rex Svecie, uxor fua Margareta ,
filiefue Agnes&Katherina, dux & tres.filii fui, videlicet Ericus, Otto & Valdemarus’
Erik af Upsal Hl Bog G-99- ester Loccen Udgave, melder ved det Aar 1306 ikkun om
e« Datter, fom Kong Birger havde med fin Danske Gemal.
Regem, striver hand,

«apti vandum invadunt, cum ipfo Reginam & liberos, duos filios ac filiam.

Men de«

«nden Datter er vel fodt ester den Tiid. Og omendstiont Dalin Swea Rik. Hift 11D.
E. 355- ligeledes kun anfsrer en Datter, som end og ikke stal have levet Icrnge, saa folger dog intet videre deraf, end at Erkebistop Nicslases gandflr anderledes lydende ufok«
kastestge Beretning har verret ham ubekiendt.-
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rende Huus. (4) Sagen bliver tvilagtig, hvorledes man og an»
seer den.
Jeg har ingen Flitd sparet, for at faae meere Oplys
ning derom. Men hvor meget jeg end og, ved min Ukyndighed i
den Dunste Adels Sloegt- Historie, har Aarsag til at deromme
den gunstige Bistand af tvende vcerdige Venner, hvis scerdeles
Styrke t dette Stykke af Landets Historie er de Larve lomge siden
bekiendt (det behoves neppe at sige, at jeg taler om Herr EtatsNaad af Klevenfeld og Herr Justits Naad Langebek) saa have dog
de utilstroekkelige Efterretninger, soin fra disse morke Tider ere 06
overblevne om de Adelige Slcegterö Sammenhang i Danmark,
ikke vildet Mave, at udfinde noget som heri kunde tiene til mit
Oyemaal. (5)
Imidlertid er den Umag, jeg har anvendt paa
denne Efterforffning, dog saa vidt kommet mig til pas, at den
narmere Knndssab, jeg paa den Maade har faaet om den forrigeGyldenstierniffe Familie, har sat mig i den Stand, at jeg nogenlunde
Ccc
*
kand
(4) Efter den Dansse Adels Slaegtssabs Boger har Waldemar Atterdag med den bekirndte Tove
Lille af Ryzen, iblant andre Born auleten Son, Erik Waldemarson, (eller, ester Pontopp.
Dau. Kirk. Hist. li. B. S. 217. Erik Sellandsfar) der stal have eftcrladlsizLivs Arvinger.
Saa finder man og deri den Efterretning, at Kong Christophern, har, for sit Gistermaal,
avlet nogle Born med en adelig Jomfruens de Lungers paa den Tiid i Danmark blomstrende
«ldreSlargt; af hvilke Born der mrvnesElikChr'stophersen (Lovenbalk) og,Rigije Chri
stophers Datter, Herr Peder Stigsons (Krogenos) IEgtefcrlle.
(5) Knud Gyldenstiernes Moder Anna Munch og hendes Forcrldre Mogens Munch og Kirsten
Thott, fom og denne sidstes Fader Andreas Thott vg Bestefader Axel Thott, ere nogenlunde
bekirndte. Hans Fader, Hearik Knudson, ssal verre aulet af enKnodNielson, enken med
Anna, Christen Vendelbocs Datter, eller med en Egeleside eller Egeside, som forte en blaa
Hiorte-Ende i et guld Feld, og samme Knud Nielson ssal have mret en Broder til Peber
Melson paa AagaardogErikNkelsonpaaThim, tvendebekirndteGyldenstierner, folgeligen
(hvilket om disse begge er utvilagtigt) en Son af Niels Eriksen (paa Aagaard.)
Denne
Niels Eriksen maatte vel have haft til «gke nobilem Dominam Chriftinam de Agger, Domini
Nicolai Erici militis reliSam, som kommer for i Aaret IZ88« hos Pontopp. Daa. Kirk Hist.
II. Bind S rzs. Hand var en Sen afben Danske Rigs Marskal Erik Nielsen paa Aagaard,
deri el Brev afiZ47-kaldes Ericus Niclisfon Illuftris Regis Danorum Marfcalcus, i tvende
andre af 1355. og 1365. Dominus Erkus Nicleffon do Agarth miles, og i et fierde af 1355.
Dominus Ericus Niclæffon quondam Marfcalcus; og, efter forstbemeldte Brev af IZ47 ,
havde til aegre en Datter Eetri Wendelbo, quondam Regis Danorum (Chriftophorill.) Da.
piferi. Dog alt dette er utilstrækkeligt, til at afgiore det Sporsmaal: Om Gyldenstierne
har grundet sinAnsegning om Kronen paa noget flags Sloegtssab med detKongeligeHuns;
og lit d«ls ikke engang tilforladeligt.
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kand giore begribeligt, af de Tiders Omstændigheder og af denne
Families Forbindelser, det fom ncesten maatte komme en salfomt
for, at en blot Adelsmand har meldt sig som Medbeyler til Kro
nen. (6)
Saa har jeg og ved saadan Leylighed tndseet, hvor
ugrundet en Efterretning er, der angaaer vor Gyldenstiernes
Skerbne efter den Tiid, og fom latteligen kunde udtydes til vore
Kongers SLammefaders mcrrkelige Forkleinelse. I Hoyers Dan
ske Historie (7) finder jeg antegnet om Knud Gyldenstierne, at
hand derefter maatte forlade Riget, efter Hvitftlds sigende.
Det synes klarligen at sige faa meget: „Kongen af Danmark
har endnu vildet hcevne Greven til Oldenborg, og ikke taale i sine
Stater en Underfaat, der havde tragket efter alt for heye Ting.,,
Sandeltgen dette ligner ikke den Monark, af hvis Handlinger ellers
fremskinner saa megen Sagtmodighed og Forsonlighed.
Dette
gior Sagen allerrede mistomkt, og cegte Historiske Efterretninger
giore det fuldkommen utvilagtigt, at Kong Christian har i dette
Fald ikke forholdt sig anderledes, end det kand formodes afen saa
from Fyrste. Hand antog Gyldenstierne, efter hans Faders Hen
rik Knudsons Dod, i Rigs Naadet, hvori vi endnu finde ham
1465. (8) Og at hand indtil sin Dod er blevet i dette 2Ere-Embede og t Naade hos Kongen, laber stg med fuld Vished flutte deraf, at hand strax derefter, nemlig i Aaret 1468. er (9) gaaet ud af
Ver(6) G. forhen den io.§. og der den 9. og ro. Annr.

(7) Hoyer« Danncm. Gesch. <S. 100. Anm. (d)
(8) Hrdorph i li. Deel af den Svenste RiimKronike S-191.192.197.226.239. Hvitfeldk
S. 887- og 902.
(9) HsmLfort paa det forhen §. 10. i den 8. Anm. anforte Sted, hvor hand fremdeles sizer:
Hax (nend g Hilltborg Skinkel, Knud Gyldenstiernes Hustrue) obiit anno a morte ma
riti texto & vkefimo, a nato Chrifto 1494.
Eo conjugio procreati Henricus Pater
Cantiti Epifcopi & Anna uxor Petri Bilde de Svanholm. Henricus autem de Refstrop &
Iffuersnes, avi nomen referens magna apud Optimates Fionite & Cimbriae exiftimatione
floruiffe traditur.
Duxit uxorem Catharinam nobilem foeminam Bildicae familiæ quæ
deceffit Anno 1540. VIII. Eid. April, fepulta Arhufii Maritus ante 23. annis obiit. Anno
Chrifti 1517. XIIX. Kal. Decembris - - Tumulatus in illuftwbus patrum monumentis
Otthoniæ ad Johannen» Baptiftam
Fuerunt omnes ifti militaribus infignibus honorati.
S. og det Dansse Magazin IV. Bind. 161. og f. Stder.
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Verden, og har efterladt sin Familie t blomstrende Omstcrndigheder.
Hoyer tittcegger og ikke virkelige« Christian den I. denne
Mands foregivne Landflygtighed, da det, efter Hvttfeld, paa hvis
Udffgende hand bygger, ikke er hin, men Christian den II, som en
Titd lang har holdt en Knud Gyldenstierne fanget, og ved hans
Lssgivclse taget en stoerk Forpligtelse af ham, at hand aldrig meere
vilde komme for Kongens Kyne. (io)
Den Feyl derfor, hvoraf
Hoyer herudi har ladet stg overile, beftaaer alleeneste deri, at
hand anseer denne Knud Pederson Gyldenstierne af Thtm for at
vcrre een og den samme med vores meget oeldre Knud Henriksen
Gyldenstierne af Refstrup.
§. 15»
Endnu en Indvending har jeg at besvare, som
ved forste Oyekast synes at voere af en besynderlig
st-an den Is Haand- Vigtighed.
Kong Christians Haandfceftning er
Ä&Ä! Danmarks Riges forste Grund-Lov, i hvilken
ge'; til hvilken at vi finde, at det erklceres for et frit Val-Rige;
besvare udforligm enOmstcendtghed, hvorved det fynes at blive gandffe
W/g'Li.V uftrtdtgt, at de Danffe have holdt for, at de ved

Tredie og sidste
Danmarks Chr"!

Christophers Dod af Beyeren, mistede den sidste
af deres gamle Konge-Stamme, og at de have
des i be Kongelige udvalt hans Efterfolger, fom en gandffe stemmed
Haandferstnmger. Herre, hvilken den Kongelige Families forrige Rettigbeder ikke angik. Hvorledes lader denne Vanffeltghed sig over«
vinde? Uden Moye, naar man tager til Hielp den rette og egent
lige Aarsag, hvorved den Danffe Ration den gang blev bevceget
til, ved en udtrykkelig Clavful, at forebygge all Modsigelse mod
deres fraArildEid tilkommende frieKonge-Val. KongChristophers
Formand i Regieringen, Erik af Pommern, havde afalleKr«fCcc 2
ter

ligeMening afbenAtt-kei, s)m si.

(to) Hvitfeld ved det Aar 1517. S. mg.

lrrrrde om denne Tildragelse:

Den anden Annalist hos Ludewig S. 53. melder al,

Cmutu» Petri exilio punitu».
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ter arbeydet paa at de tre Nordiske Niger maatte, efter ham,
komme til hans StammeHuus, eller (som den Svenffe Rtim«
Krontke (i) ikke uden Eftertryk siger) blive under Griffen. Den«
ne Kong Eriks Hensigt, de selvraadige Midler, hvorved hand i
Forveyen havde sogt at scette sine Pommerske Fcettere saft, besynderltgen og i Danmark, og den Hceftighed, med hvilken Hand der
havde drevet paa at faae Hertug Bogislaf udncrvnt til hans til
kommende Efterfolger, vare af det Danffe Riigs-Raad blevue
betragtede som meget betcenkelige Indgreb i Nationens Val-Frihed, og man havde derover fundet sig bevceget til at fore Kongen
alvorlige« til Gemyt, ar Danmark var et frit Val Rige og
intet Arve Rige. (2) For da i Fremtiden at stadfcrste denne Kongerigets ^Forfatning og Rettighed, der beroede blot paa den gamle
Vedtoegt, og at scette den i Sikkerhed for deslige nye Anflag, fandt
Nationens Hoveder for godt og fornodent at betinge den sit stedse
ovede frie Konge-Val ved en udtrykkelig Grund-Lov.
UdenTvil
har man allerrede i Kong Christophers Haandfcestning, som hand,
i folge afvent Aaret 1440. aflagde Bal-Eed, maae have udgivet
endnu for hans Kroning, (3) brugt en saa naturlig Forsigtighed,
paa det hans hoyttdelige Bekiendelse, at Danmark var et ftitValRige, maatte betage barn alt Haab og Leyltghed til at handle
med Kronen som med sin Eyendom, og, i Mangel af cegte Livs
Arvinger, at bringe den til hans Stamme-Fcettere, Paltzgreveme
ved Rhtn.
Og dog blev hand, som ingen negter, kaldet til den
Danffe Throne, blot fordi hand nedstammede af de forrige indfodte Kongers Blod.
Ikke anderledes gik det til efter denne Mo
narks tiltge Dod.
De Danffe valte hans Efterfolger fom en Ef
terkommer af Erik Slipping, men efterlode ikke derved, at Me
deres
(1) Svenste Riim-Kronike S.I8Z.

(2) S. forhen den 9 §. og de der anførte Besværinger, font det Danste Rigs Raad i Aaret
1439- giorde bekiendte imod Kong Erik efter hans Afseettelse.
(3) Hand lover i denne Eed hos Hvitfeld S. 824. at udgive i forste Dannehof enHaandfcrstning under fit store Ma-estiets Segl, over de Artikler, som Rigets Rand og Ståender
ffulde finde tienligst for Kirken og Staten.
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deres saa nyltgen anfcegtede Bal-Rettighed t Sikkerhed ved en ud
trykkelig Betingning: Danmarks Rige (saaledes lyder denne
Punct i Kong Christian den ls Haandfoestntng) ffal beholde og
have sir frie Vah at udvælge en Konge efter vor DFd; Thi
det er et frit Val Rige. (4) Enhver seer latteligen, at her, i hen
seende til Maaden at besatte den Danffe Throne, ikke egentlige«
indfsres noget nyt, men at Nationens gamle Rettighed (hvorledes
man og ved dens Tvetydighed kand have forstaaet den) bliver alleneste stadftrstet.
Og naar det ftrax derefter videre heder "at i
fald det tildrog sig, at Hand, den tilkommende Konge, bode uden
oegte B^rn, da ffnlde hans Arvinger ingen Arv, enten rorlig etter
urorltg, fodre af Riget,, (5) saa lader sig atterrede deraf tiende
det gunstige Sindelag, som de Store i Danmark, efter deres For
fadres bestandige Exempel, bare til deres nye Konges forventelige
kivs Arvinger og Efterkommere.
Hvorledes kunde de og vare
faldet paa den Tanke, at hans Sonner ffulde ikke have noget
Haab frem for andre om den faderlige Krone, og at derved det
reneste Middel ffnlde forspildes til at giore det for Rationen faa
fordeelagtige Calmarffe Forbund varagtigt efter deres Onffe? At
dette har varet langt fra deres Tanker, sees klarligen afben to
Aar derefter i Bergen fornyede Union imellem begge Rigerne
Danmark og Norge/ hvori de forrige Forbtndelfer saaledes stadfastes, at, naar begge forrettede Rigers Konge ved DFden
afgik/ og efterlod sig een etter fleere agte Sønner, da skul
de begge Rigers Raad eendragtigen udvalge til Konge
Ccc z
den
(4) De eaent'ige Ord i Brevet ere: Fsrst ak Danmarks Mghe schall beholde och haue syt
stil Koor efftcr wor Dodh at kesr Soning effler thy at thet <rr et frit Kore-Righe.
(5) Item (saa lyder fremdeles Brevet) siedet swo, at wy afginge vdcn «echte Baarn, thet
Gudh forbiudhe, tha siule wore Aruinghe enghen Arff rorende eller urorede kreffue af
Ryghet." Efter Christian den Is Dod forlangte og hans fingre Son, Hertug Friderjf,
Lolland/ Fallter og Moen. Og omendsiiont der paa denne Fodring i Aaret 1494. fulgte
saadan en Erklcrring afde forsamlede Ståender, "at, esterdiDanmark varet frit Dal-Rige,
saa kunde de ikke tillade, at de dertil horende Lande bleve deelte iblant firere Herrer >, saa
bliver der dog i det herefter i den 12. Anm. anforte Man fest af 152g. meldt om den seed«
vanliae Afaist i Penge, som tilkom Henugen af hans Fevderne Rige, og som.endnu ikke
var blevet ham anviist.
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den af dem, (om de agtede for den beqvemmeste, og de an«
dre anständigen forførgcs i begge Riger. (6)
Denne Foreening sorttener des storre Opmterksomhed, jo klarere deraf tillige
sees, hvad man egentligen stal domme om det kort tilforn opret
tede Halmftadffe Forbund, hvorved blev brfluttet, at, efter Chri
stian den Is og Karl Knudfons Dod, skulde af deres Sonner eendrcrgteligen udvcrlges en Konge over Danmark og Sverrig; (7)
og hvor langt det var fra de Danffes rette Hensigt, at lade det
nogensinde virkelige» komme dertil, at en Sen af Karl Knudfon
ffulde faae den Danffe Krone/ og deres Konges forventelige Af
kom udelukkes derfra. De udvttste meget meere den ftcerkefte Tilbsyelighed til de ftrax derefter udspitrcnde spade Qviste af hans
Stamme, og ikke faa snart var Printz Johan, der siden blev hans
Thronfolger, kommet til Verden, forend de ftrax eenstemmigen
udnavnte ham til deres tilkommende Konge.
Med lige Bereedvtllighed blev og i Aaret 1487. Kong Johans endnu ikke sex Aar
gamle Son, den derefter saa naunkuudige sidste Beherffer over
det foreenede Nordiffe Monarkte, Christian den anden/ bestemt til
hans Efterfelger; i hvor vel der hos Printzen/ endnu forend
hand kom til Negteringen, yttrede sig saadanne Kiendetegn paa en
hastig og til Grumhed hengiven Gemyts Beskaffenhed, at, da
-Faderen var dod, tankte end og en Deel af Rigs Randet paa, at
forandre den ham til Beste fattede Slutning og at tilvende hans
Farbroder, Hertug Friderik, Riget. (8)
Nu kom det vel ikke
virke(6) Den fornyede Union imellem Danmark og Norge, udstaedt i Bergen, Loverdagen ester
St. Augustini eller d.29. Aug. 1450. hos Huiifeldt S. 1317.
(7) Halmstadske Forrening, oprettet paa Christi Himmelfarts Dag eller d. 13. May 1450. hos
Hadoiph @.171. og Hvilfeld
850.
(g) De Danste Biffopers Forsvars Skrift, imod Christian den IL hos Hvitftld S. 1231.

Pii Servilii Ligurini Defenfio Friderici I. M.S. Qui (proceres regni) & ob mores quos
fubodorati in te malos, ante nobis optionem obtulere eam, quam rex tu eligerere, fed
quam recipere modeftia roftra detredavit, donec propter facinora mala tua amolitus tu,
fufcipere cogeremur, ni fervi re fervitutem fub rege alieno nos ac liberi noftri mallemus.
Herorn var uden Tvrl Detlev Reventlau underrettet, da hand paa Christ an deniisBrsllups Fest forud forkyndte de Danffe Herrer, at Hertug Friderik stulde derefter blive ophsyet paa Thrsnen.
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virkeligen her til. Men det blev dog besluttet, at beholde ubundne
Hcender i henseende til Thronfolgen i Fremtiden.
Til den Ende
lod man fig ikke noye med at tndfore t den nye Konges Haankfoestning den Betingning, der allerrede havde vcrret hans Fader
forestrevet, at alle Slotte skulde ved Harrs Dødsfald holdes
tilRrgs-Raadets Haand, og denne Slots-Lov ey forandres,
men der blev og udrrykkeligen fat dertil: Hand ffulde ikke begieere af Rigets Raad eller Indbyggere, at nogen hans
Søit eller andre i hans Did maatte udvælges til Rouge ef
ter hans D§d; men Danmarks r^aad og Indbyggere fful
de nyde deres frie Val, naar hand ved D-den afglk, med
mindre hand kunde faae det med deres Minde.
Mordes
her noget imod, da stulde det ingen Rraft have. (9) Dog
Christian den Ild umaadelige Herste-Gyge lod fig ikke ved nogen
Forpligtelser tndstrcenke.
Ved dend Tilffyndelfe begav hand fig
paa den farlige Afvcy, fra hvid Betrædelse hand hoytidelige Lofte
og ErtkS af Pommern endnu friste Fodspor billigen stulde holdt
ham tilbage.
Hand foretog fig uden Betcenkning egenmcegtiqen
at forandre de udgivne Forskrivninger af Hoveddmcrndene paa
Kronens Slotte, at de efter hans Dsd vilde holde fig til RigsRandet med de dem betroede Borge og Fcrstninger, og at stile
disse Reverser paa hans LtvS-Arvinger; (10) et Foretagende,
som
(9) Kong Christian den ns kil de Danske og Norske givne Haandfcrstning, ndsterdt i Kiobenhaun paa Mari« Magdalen« Dag 1513: Item stalle wi annamme alle Glottsloger j
Danmarcks og Noriges riige off oß rlsteligr Danmarcks oa Roriges riigesraadh oc beplicte oß at antworde thsm fran os o.s.v. ester det varsenllige Indhold af de tvende af
Kong Hans i Aaret 1483. udstMe Haandstrstninger, nemlig den Halmstadske Reces hos
Huitfeldt G. 971. og den Calmarste Reces hos Hadorph S. 329. Ocstulle w i (heder
det derpaa videre) icke begtre aff riigens raadh eller thest indbyggere at negre war son
eller andre i vor tiidt stall vdwalis till Soning eff er root do'o at bliffue Man Danmarcks
og Nötiges ri ghens raadh oc indbyggere stnlle nyde theres srii Svor nar wii affgaa vden
wi kunde haffue thet itheres minde.
Giores her nogit emodt tha stal ther inghen macht
haffue.
(ro) 3 Fnderik den Is Haandf«stning, som er udgivet i Viborg Torsdagen ester Mari« Be
budelse 1523- lcrscr man iblant andre Besvaringer over hans Formand i Regieringen:
Item sammeledis haffuer hans nåde forwandelek floljlogerne indtiil hans hosstwe oc Barn
emodt
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som lwdvendigen maatte opvcrkke hos Statens Hoveder den stcrrkeste Ridkicrrhed over deres nu atlerrede anden gang saa forscetligen kroenkte Val-Rettighed.
Virkningen af denne aarvaagne
Omsorg ligger klart for Dagen 1 den Haandfoestning, som, efter
Kong Christians Affattelse og Undvigelse blev foreskrevet hans Far
broder og Efterfolger Fridertk den I. Man finder at deri ikke alleneste med soerdeles Eftertryk igientages de tvende Puncter, at den
sædvanlige Slots-Lov skal blive uforandret, og at Standerne ikke
skal anmodes om at udnavne en Thronfolger, men der figes endog
i Begyndelsen reent ud, at Hertug Fridecik er udvalt til Konge t
Christian den Ils Sted, af frie Villie, ikke fordi Hand er en mb#
føbt ^onge-SØu t Danmark, men formedelst det fyrstelige
Ord Hand er udi, og hans alttid forte Ehrtftelige Regimente, (n)
Et saadant Sprog var endnu ikke hort i Danmark.
Men man
havde og med Mid antaget det, og det udtrykte intet mindre end
Standernes og Indbyggernes rette Sindelag. Jeg kand i dette
Fald beraabe mig paa deres eget mod den afsatte Konge udgivne
Manifest, hvori de forglemme den forrige Erklaring, der var dem
fremmed og usadvanlig, og tale om Sagen i saadan en Tone,
der kommer narmere overeens rned deres rette Meening. Omendfftont
emodt hans Kongelige ord oc receß."
Endnu stärkere udtrykke Gtrnderne sig herom i
deres mod den afsatte Konge udgivne Mamfest, eller de i Rostilde 1523. daterts Caufis

cur Epifcopi, Prxlati, Barones &c. regni Dacie juramentum, fubjeéHonem Fidelitatemque
Regi Chriftiern© renuntiaverunt Le. hus Ludew.g Reliqu. V. Bind. S.Z28.
(n) Brevets egentlige Ord ere: Item stulle wli anname alle flokstogh« wdi Danmarck aff
Oß elstelige Danmarcks Rigis Raadt Oc beplicrhe roi vß paa wor Rongelige erd oc
æte at antworde den fran oß 0. s. f. efter Anledning af Christian den ns og hans Faders
Kong Hanßes Haandfaestninaer. Item effthr thii Danmarcks riige Haffner wceret «ff
aarilld; tiidt oc strste bezi^ndelsze eth strut Raar riige, Skall wii icke begere aff Ru
gens Raadt eller Rigens indbyggere at nvghcr wor szönn eller anden stall wdwellies tiil
Konnyngeffther wor doed at bli'ffue men Danmarcks Riiges Raadt og indbyggere stulle
nyde theres stii Kaar uaar wi affqange.
Gioris her noget emodt tha stakl thet inghen
macht haffue wthen wii kunde haffne thet i theres myndeOg i Indgangen: At wii
wdi forscrevne Konnyng Christirrns strebt haffwe nu igien - - met wor ffrii willige oe
Koor keest, fulldbürdet oc samtycket hogborne förste her ffriderik - - ffor een fulldmectüge
herre oc Konnyng offner all Danmarck at bliffu« icke anseemdis thet hans nåde er en
indsood Rsnnyng szönn wdi Danmarck, men thet fyrstelige ordt »c christelige Regi
ment hans, nabe föölger oc alle tiidt holldet haffuer-
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ffiont vi (sige de) havde kundet udvcrlge nogen anden udlcrndisk
Konge eller Herre til at regiere over os/ saa have vt dog betragtet
Hertug Frideriks Fyrstelige Dyder, og hans altiid over hans Un«
dersaatter forte priiselige Regtering, og derfor samdrcrgtigen ud«
valt ham til vor Konge; i videre Betragtning, at hand er
kommet af Kongelig Stamme i Danmark, er fKdt en Kon
ges øøtt/ og frem for alle andre Fyrster berettiget ti! det
Mderne Rige, siden hand endnu ikke deraf har. bekommet
sin strdvanltge Deel i penge. (12) Vel falder og her fom noget
besynderligt i Synene, at Nationen melder saaledes om det for
Herlugen'udfaldns Konge-Val/ at den derved udtrykkellgen ro«
ser sig af at have haft Act til at kalde i hans Sted nogen anden
fremmed Herre ti! Thronen.
Dog dette maae atter forklares af
den Aarsag, som Christian den IL havde givet de Store i Danmark
til at tage deres Val-Rettighed i agt meere end nogensinde tilforn.
Deres Ord maae og ingenlundesaaledes forftaaes, ligesom devare
anderledes sindede tmod-Hertug Frldertk, end tilforn efter Kong
Hanses Dod (13), og at de virkeligen ftode t tvil, om de ffulde
Ddd
heller
(12) Caufs, cur Epifcopi, Prælati, Barones Le. regni Daciæ juramentum, fubjeéHonem
fidelitatemqve Regi Chriftierno renuntiaverunt &c. ap, Ludewig T. V. p. 334. ibi:
Tainetfi etiam Extraneum aliquem Chriftianum Regein five dominum, cujus imperio
Regnum nofirum regeretur atque gubernaretur, deligere potuiflemus, tamen refpexiinus
longum atque chriftianum /egimen, principales virtutes, pie tatem atque juftitiam, quaillu*
ftrisfimns princeps & dominus dominus Friderictis - - - fubditos Tuos ab initio regimento
rum' - - - gubernavit, & ideo pro rege & domino noftro unanimiter atque concordi
ter fu per totam Daciam elegimus , ad caufiam etiam, quod principalis gratia fiia e
regio fiemmate Dacia orta, Regis filius nata, & ad ejusmodi regnum pre omnibus aliis
principibus, ex't quo illufiri[fime, gratie fine confiueta pecuniarum legittim a quota a pa
terno regno usque in baue diem minine exolata, jus habeat. Dejlige TaleMüaiM' fßt'C;
komme og i andre denne store Tildragelse angaaende Breve i den HL Deel af det Kisbenhannffe Didenffabrrs SElssabs Skrifter S- 66. oghos HuiLfeldtS. 1200. I særde

leshed heder der paa det fsrste Sted meget eftMykkelizen: Hertvg Fnderik er f^dt ud

as srnd dans? Dlod.
<13) S- forhen den 8. Anm.
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heller tage ham eller nogen anden fremmed Fyrste.
Deres Talemaade, at de havde kunder valge en fremmed Konge eller Her
re (14)/ giver ingen Anledning hl faadan Forklaring.
Og det
sees af alle Omstoendigheder at de have tcenkt tvertimod. Den Til
tale, hvilken Hertugen, som en Printz af det Kongelige Huns, syn
tes at have til Thronen , hans gode Rygte og pristlige Regimente/
Misforstaaelsm imellem ham og Kong Christian, en saa noer og
hastig Hielp> fom det Partie, der ftrlod denne, kunde nyde af
hin, ja og den ufocbtgcrngeltge Folge, som vilde flyde deraf, om
de gik Farbroderen forbi, at hand strap havde flaaet sig til sin Broder Son, og af alle Krcefter understottet dennes vaklende Throne,
vare lutter Grunde, som faldt i Kynene. og tillode ikke nogen For
haling eller Tvilraadighed ved hans Udvcrlgelse.
Vi finde og virkeligen, at Mogens Munk, ved hvilkende Jydffe Bissoper og Rigs
Raader lode Christian den 11. overbringe deres Opsigelses Brev, bar
tillige faaet deres Brev med til Hertug Frtderik, hvorved de tilbede
denne det stederne Rige. Ja, det som fuldkommeligen afgior Sagen,
den samme Munck, havde allerede for hen , efter den Fuldmagt
ham var givet strax i det forste Forbund imod Kong Christian (15),
hemmeligen vceret hos Hertugen, og, ferend Oproret offentligen
udbrod , var iglen kommet tilbage med et fornoyeligt Svar. Altsaa , omendssiont der endnu i Historien findes Spor deraf, at
Kongen i Skotland Jacob V, som Christian ben Is Datters Son
ne-Son, saa og Kongen af Frankerig Frantz den I. og Hertug
Karl til Geldern , begge Keyser Karl den Vs ivrige Modstandere,
ere og ved denne Leylighed komne paa Tapetet, saa er dog intet
visiere,. end at lnan alleeneste i Nodefald , saa loenge det endnu
var
(14) Hos Petersen Holst. Chron:

CLIX; Chytr.- Säxom L". X. p; 267; og Hulks. S.

12:9. lyder dette Sked noget anderledes.

Det heder, man bar ikke vceret imod, eller,,
man har været i den Meening at vælge en fremmedKonge eller Herre. Men jeg fol
ger billigen Ludewigs Udgave, hvilken,, som hand bevidner i Fortalen S. 18. har haft
Caneellie-Concepten i Hænder.
(15) De Jydffe Bispers og Rigs-RaadersForbund imod Christian benn. af. Thymæ Dagz

IZ22, i det.Kiobenhavnffe.Sælstabs Skrifler M. Deel. S- 66.^
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var u-afgiordt, om Hertugen vilde og rage tmod den ham tiltcrnkte
Krone, har taget disse fremmede Herrer L nogen Betragtning,
uden at indlade sig med nogen af dem i den ringeste virkelige Un
derhandling (i 6). Og lige saa lidet kand der af de folgende Tiber
fremvises et E,rempel, at vore Forfadre have tcenkt paa at udeluk
ke Kong Friderik den Is Efterkommere fra Riget. De lode meget
mere, ftcar efter hans Dod, see et gandffe andet Sindelag, da, i
det bekienbte Forbund tmellem Danmarks Rige og Hertugdomene
Slesvig, og Holsteen, den Pnnct blev indfort, at dette Forbund
ffulde ftaae ved Magt, saa lcmge nogen af Kong Fulderiks
Blod var og blev Konge i Danmark, og siden fremdeles til
evig Wd (17). Ja hvad end mere er, veo ben forderveltge og
blodige Krtg, fom det forhalede Konge-Val herpaa forvoldte Ri»
get, bleve de anseeligste i Nationen bevcrgede til at vige gandffe og
aldeles fra dm efter Kong HansesDod antagne Grund-Scrtning;
at man ikke t forveyen vilde udnoevne nogen Thronfolger, og at
give Kong Christian den IIL, ftrax ved hans Regtertngs Tiltrcedelfe, ben Forsikkrtag, at hans forstefodte Son, Hertug Friderik, som
davar to Aar gammel, eller hvilkensombelst ellers af hans Sonnee
der overlevede ham, ffulde komme paa Thronen efter hans Dod, og
i fald alle hans SennervedDoden afgik ferend Hand, da ffulde RigsRaadet strax med hans Raad,Villie og Forevtdende vcelge og udnav
ne ben lom efter ham ffulde regiere Danmarks Rige (18). Denne
Db 2
sam(16) S. herom Gram over Meurfium col. 791..

(17) Forbund imellem Danmarks Rige og Fmstendommene Slesvig og Holsteen, oprettet r
Rensborg Fredagen efter Andre« 1533. Och schall thctt forbunlt och Conftderatz staa och
bliffue saa lenge Stormegtige Hogbvrue forstis Konning Frederichs blodt er och bliffuer

Konningh i Danma.ck Dg silden framdelis till euigh liidt.

(18) S. den af Kong Christian den III. og StKuderne Mandagen ester Smronis og Judlv 1536.
i Kisbenhavn oprettede Reces, i Grams Till«g til Cragii Hift. cbriftiani in. S- 20.
Derfor er og den paa samme Dag af denne Konge udgivne Haandf«stning i denne Post
gandffe anderledes forfattet end de forhen i ben 9. og n. Amn«rk. anforte Haandfastvinger af Christiansen H. og Friderik den I. "Ziem cheder det) ffulle wi w«re forpligtighk
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samme bedre Indsigt i Statens sande Nytte havde og herefter den
Virkning, at Fridertkdm US Son og Efterfolger Christian IV. og
herefter tgien dennes forstefodte Son Printz Christian, bleve i deres
speede Ungdom med den storste Eendrergtrghed valte og hyldede til
Riget, saa og at, da nysbemeldte Printz Christian var kort for Fa
deren afgaaet ved Doven, blev hans yngre Broders Hertug Frideriks Udvcrlgelse uden Forhaling af Ståenderne bevilget, og hand,
efter deres udgivne reene Fuldmagter, ftrax t de forste Dage virkeligen valt paa den almindelige Rigs-Dag, som den gamle Kom
ge, endnu for sin Dod, havde udffrevct i Kiobenhavn til at fuld«
fore dette Verk (19). Og omendffiont Adelens Deputerede, i deres
Erkloering om dette Val, uden tvil efter Rigets Hofmester Ul«
felds Tilffyndelse, paa nye indfsrte den ncesten forglemte Clauful
i Kong Friderik den is Haandfcestning, at man havde udvcrlget
ham, ikke, fordr hand var en ttibføb Konge-G-n i Danmark, men formedelst hans fyrstelige Ord og Navn rc. og de tilli
ge forlangte, at, iblant andre i Le nyere Haandfcestninger ude
ladt? Puncter', ogfaa denne maatte udtrykkeligen, ved denne Leylighed,
light alle Slodsloffue wnder Danmarcks Krone i saa maade fran oß ak antworde at Holle
tii! ro or sons hand epker root dodt oc affgaug rc." Og videre- "Och stal! Danmarcks Rige
wcrreoc bliffae elt ftiit Kore-Ruge stmthetaf arilds iiidt rocvrctt Haffner. Dog dcffe forscrevne Article lydende om war Son oc then forligelße rodi alle maade rofforkienkelig." 3
de nyer« af FrederikH. Christian IV. og Fridcrik Hl. udstcedke Haandfcestninger er den Ar
tikel om Slotsloven nKsten Ord for Ord igientagek af Friderik den is; menden ncrstsslgende Artikel mcerkeligen so-korket- Oc stal (saa lyder den) Danmarkis Rüge were oc bliffue et fiiit Kore-Rige, som thet er, vc aff errilds tiii> werit haffucr.

(19) Disse Omsterndsgheder sees af Kong Christian den iv$ Udstrivning iil Rigets Raad og
StKndcr, angaaende hans Sons Hertug Fridcriks Val, og en til den Ende paa den ncrstfslgende i7deApril i Kiobenhavn berammet almindelig Rigsdag, dat. Kiobenhavn d. 28.
gio». 1647; af den Fuldmagt, som blevgivcNdcn Jydste Adels Afstikkede, i Viborg d. z.
Febr.1648; af Ridderstabersi Kiobenhavn forsamlede Deputerede deres Erklcrrina dat. d.
17.21'pri! s. Aar, angaaende deres for Hertug Friderik udfaldne Val, cg af Val-Brevene,
font sammesteds udfierdtes paa Kiobstcrdernes vegne d. 19. Apr. paa Gejstlighedens vegne s.
Dag, paa Capitlernes vegne d. 20. Apr. paa Gorse Academies vegne s. Daa, paa Kieb,nhavns Universitets vegne d. 28. April, og af Rigets Raad og Riddcrssabets Deputere
de d.4. May. Man seer heraf, hvor ugrundei det er, at Uiftld ssulde have haabet at
vende Kz> gevallet paa sig, eller en af hans Sonaer; eller at man 1 Danmark skulde
have haft i sinde (efter et Rygte, foin ciwnuts Mewoires 1 Bind S. 280. melder vm) gandste
at blive uden Konge.
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hed, afdeoeldre igiemages, at tagen Thronfolger ffulde iforvey?
en udnavnes; saa findes dog htin Clausu! ikke t der derefter af Ade
lens Deputerede, tillige med Rigets Raad udstoedte forrnelige
Val-Brev, og hvad deres Forlangende, at ingen Thronfolger fful
de meere udnavnes, angaaer, blev det gandffe satt til fide: hvilket
sees saavel af den nye Konges HaanLfceftuing(2O), som og af den
hans Son Prmtz lChriftian allerede i Zunius 1650. forfikkrede
Thronfolge. Men sårdeles udviiste Nationen sin vedvarende Klar
lighed tilden af Guds Forchn udkaarne Oldenborgffe Stamme,
i det at den omsider hoytideligen afstod sin Ret til at vorige sine Regentere, Kongen og hans gandffe Afkom til Beste, ogarvcligenovergave ham enu-indffroenketMagt og Herredom. Nu haaber jeg, at
det klarligen sees, hvad man egentltgen maae domme om Meeningen
af det udtrykkelige Forbehold soin findes i vore Kongers forrige
Haandfcrftmnzer fra 1448. asiihenseende ti! Nationens Val-Nettig.
hed.
Naar man samler alting tilhobe, gaaer Sagen ud derpaa.
Alleenefte den Hastighed, hvormed Erik af Pommern endeligen
vilde have Hertug Bogislaf til sin Esterfolger, har giver, de Dan
ske Anledning til at indfore den Punct om Deres frie Konge-Val i
Christian den is Haandfceftning, og formodentligen allerrede i
Christopher den His. Mand havde herved ingen Tanke, som sigte
de til at forbigaae den Kongelige Familie ved Thronens Besæt
telse.
De samtlige Stander bleve meget mere endog derefter
stedse ved at beholde den Kierlighcd, som Nationen engang havde
fattet for deres Kongers Blod, og lode sig end ikke, i Grunden,
drage derfra ved det ret forftetlige Indgreb, som ffeedte i deres
Val-Rettighed under Christian den II; endffiont dette saa hastigen
iglen vovede Forjog, at betage Dem egenmoegtigen deresgamle Ret,
opvakte i feer hos Rigs Randet og Adelen en meget aarvaagen og
ivrig Omsorg for at handthoeve den, og det der over ffeedte, at
man ved hans Esterfolgers Friderik den Is Udvælgelse affecterte at
bruge saadanue Talemaader, hvilke, naarffeforstaaes gandffe noye
ester Bogstaven, ikke lode det Kongelige Huus beholde noget Haab
Dd 3
stem
(20) S. den fsrestaaende i8. Anm.
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frem for andre til Thronen. Saaledes er det egentltgen bessaffet
med det bekiendte Forbehold af et frit Konge-Val, i Christian
den Id Haandftestntng. Bliver den nu saaledes paa den rette Si
de betragtet, saa er deri aldeles intet at finde, hvoraf med noget
Skin kunde drages den Folge , at de Dansse have sat Kronen paa
en Herre, der tilkom et anseeligt Sted iblant deres forrige tndfodte
Kongers endnu overblevne Efterkommere, uden i mindste Maade
at see hcrpaa, og blot af andre bevægende Aarsager.

§. i6.
.Hvorfor dctikks
Det sseer ikke uden med velberaad Hu, at jeg
marffe UnjM, al forklarer den oftbemeldte Artikel i Kong Christian den
bemeldte Puuct rr Is Haandfoeftning blot og allenefte af de da værende

Christian
"s
Haandfcrstning;
omentfflsnt det
ea Folge af deimr
union, at hand
«<» af det fi
Rigs-Raad
de
andre Ståender u-

ßofpurte.

RigsRaaders Omhyggelighed for at handthæve deres ældgamle Maade at besatte Thronen i Danmark/ og at jeg ikke hos dennem soetter forud nogen
Henfigt til denCalmarffe Union, og det derudi grundedesrie Konge-Val. Vi have allerrede omstændeligen scet, hvor noye den Dansse Nation rettede sig
efter Rigets gamle Grund-Forfatning, endnu under
Erik af Pommern, da det, kort for hans Undvige!kom an paa at udnavne hans Efterfolger (I).

Dog alligevel var den Calinarsse Union paa den Liid kort tilforn
fornyet og nærmere bestemt; i stedet for at den, i vort Tilfælde,
var paa det yderste at blive gandsse adssillt, ja var allerrede virkeligen ophævet, ved det at de Svensse havde selv allene udvalt
og kronet Karl Knudson. Og hvad bedsver det mange Ord? Den
i Friderik den Is Haandfcestning indeholdte Igientagelse og noyere
Bestemmelse af Len Artikel, fom her tales om, giør Sagen gaudffe utvilagtig. Det heder der klart og tydeligen: Danmark har fra
Arilds Did og fyrste Begyndelse været et ftit Val-Rige (2);
(1) S. forhen bee IX. §.

(2) S. den il, Anm. til foregaaende
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en Talemaade, der, som enhver begriber, aldeles ingen Hensigt
har til det Calmarfle Forbund. Saa afgiort tmidtertttv four dette
er , saa tyde ligen sees det derimod, at en anden Omstændighed, der
rr forefaldet ved Christian den Is Udveelgelfe, maae for den ftorfte
Deel forklares af de Nordiske Rigers Foreening, og holdes for en
Folge deraf.
Efter denne Monarks forestaaende Val-Historie
har det Danske Rigs-Raad, paa alle Kongerigets Indbyggeres
Vegne/ uden Nationens Fuldmagt eller foregaaende Samtykke,
udscet og bestemt ham til Thronen (3 ).
Intet kunde vel mindre
komme overseas med Danmarks celdgamle Forfatning.
Ester
denne var alting ved Konge-Val kommet an paa de samtlige, ester
Kongerigets Hoved-Provtntser fordeelte Jndvaanere og deres ind
byrdes Foreening, og det var kun med Tiden kommet dertil, at, i
enhver Provints, Bifloperne, Prælaterne, Landsdommerne
LoensmKNdene, Hovedsmcrndene, og de anseeligste af Adelen, der
og til deels vare Rigs-Raader, egentligen gave Udflaget, saavel herndi, som ellers ide paa det almindelige Lands Ting i Provintsen
forekommende Sager. Endnu i den Skrivelse, fom de fornemste t
Skaane afsendte til de Iydffe angaaende Kong Olufs Udvcelgelfe,
laber sig denne Vedtcegt tydeligen see; oz de Breve, fom blcveudstcedte, angaaende hans Moders, Dronning Margretes Val og
Hylding, indeholde intet, hvoraf man kunde siutte, at der var indfort
noget nyt i denne Post (4), at jeg ikke stal tale om Erik afPommern
hans Udvcelgelfe, hvorom vi have ingen faa omftceudelig Efterretning.
Men efter at den Nordiske Foreening havde dcrpaa giort det til en
Rettesnor, at en Konge over alle tre forbundne Niger fluide altiid
famdrcrgtigen vcrlges af Rigernes Raad og Mand , og i den
fornyede Union af 1436, paa det Sted, hvor Kongevallet over
drages til fyrretiuge Fuldmægtige af hvert Rige, t alt hundrede
og tiuge Personer, de eftertcenkeliqe Ord vare indforte , at man
vilde seent faae en Rouge, dersom hand ikke kunde valges paa
anden
(3) S. forhen den XII. §.

(4) Skrivelse fra de fornemste i Skaane UldeJydske afMk 1376. hos Hvilf,-S. 556. Bie«
se* fif 1387. hos samme, 573- og f. Sider.,
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anden Maade, end at rnan forsanrlede hver Mand af alle
tre Riger; og derforuden den nye Stats-Samfund imellem de
forbundne Kongeriger havde givet Rigs-Raaderne mangfoldig An
ledning til at udbredel deres Magt og Anseelfe, og ncesten paa egen
Haand at afgiore alle offentlige Sager, faa foraarfagede alt dette,
at og Rigs Raadct i Danmark begyndte at reyse Hovedet ivcriret
mere end tilforn, cg i fter at tilegne sig nye Rettigheder ved Thromus Bestettelfe. Allerede e fter Kong Eriks Bortreise toge de DanffeRigs-Raader ikke i Betcenkning, paa egen Haand og Ståen
derne u-adspurte, at kalde Christopher af Beyeren ind i Riget,
berpaa at afscette hans undvigede Morbroder, og at erklcrre ham.
Hertugen, til Rigets Forstander; lutter faadanne Ting, som
giorde hans ikke loenge derefter paafulgte hoytidelige Udvælgelse og
Udraabelse til Konge i Danmark nodvendig og til en blotCeremonte.
Og denne gang toge de Danffe Rigs-Raader sig endog den Myn
dighed, paa egen Haand at foreskrive Greven af Oldenborg, hvil
ken de havde bestemt til Kong Christophers Esterfolger, en Haandfcestning, en'onil forend hand formeltgen var udvalt.
Og da den
Rordiffe Union ved Christian den L atter igien blev oprettet, gav
den de Danffe Rigs-Raader god Leyltghed tll at stelle sig stedse fa
stere i den Besiddelse, so>n de engang vare komne i; hvilket i feer vi
fer sig deraf at den i Anret 1450. i Bergen fornyede Foreening
imellem Kongerigerne Danmark og Norge udtrykkeligsn overlader
Thronens Bestlltelse i fremtiden til begge 2Mecs Rand, og den
Calmarffe Reces af 148Z. tydeligen melder orn at alle tre Rigers
Raad ffa! forecite sig om at udvcelge en Aonge (5).
Saaleledes vare da Sagerne allerede i den Stand, da Unionen derefter
blev ophoevct, at det i den folgende Tiid blev endog udtrykkeligen
tilstaaet RigsRaaderne af de andre Stcender i Kongeriget, alleene
at besorge Konge-Vattet, og Adelen selv, som kun, i flige Tilfoelde, blev kaldet ti! at tage Deel i Rigs-Raadets Slutning, lod sig
noye
(5) Fornyede Union imellem Kongerigerne Donmark og Norge af 1450. hos Hmtfelv S. 1317.
Den Cnlmarsse Reces af 1483- hos Hadorph S. 329.
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ueye nled den LEre at underskrive! den. (6)
Hvor stor i Al
mindelighed det Danske Rigs- Raads tilvorende Magt allerede var,
da Christian i. kom til Thronen, udviiser det gandffe Indhold af
den Capitulation som blev ham forelagt af Rigs - Raaderne selv,
paa samtlige Indbyggernes Vegne; hvilken til alle de Ting, der
angaae det gemeene Vccsen, ja endog til at begynde en Krig, eller
at paalegge nye Skatter, udkrcever blot Nigs-Raadets Samtykke, og
gandffe forbigaaer S teenderne. (7) Paa samme Fod finde vi og hans
Eee
Sons
[6] Saaledes, da Bisperne og Rigs»Raaderne i Jylland, tillige med Adelen sammesteds,
havde opsagt Christian den II. Lydighed, blev hans Farbroder Friderik L, efter den ham fort5
lagte Haandfastning, udvaldt af dem, uden at kalde dertil de svri'ge Jndvaaners i den
ne Pwvints. Og at det er ikke gaaet anderledes tilmed hans Ssns og Esterfolgers Chri

stian den lu. Val, bevidne deaf Hvitfeld S. 1424-1426 meddeelte Breve.
Men i
Besynderlighed er den Maade mKrkvardig, hvorledes hans Son, Hertug Frederik,

ester den i Kiobcnhavn i A. 1536 oprettede Reces, i Tilloegget til Cragii Hift. chrlftiani III. @.22., blev udnKvnt til Thronfolger. Printzen blev egentlige» udvalt af
Rigs'Raadet, og dette Dal samtykke Adelen og Ridderstabet, uden at der tales om de
Afstikkede fra Staderne cg Herrederne, om hvilke der dog meldes i Indgangen af
Rkcessen. Og omendstiont denne unge Printzes Val blev derefter, ved hans Hylding
stadsastet formedelst Folkets Bifald; (populi fuffragiis, striver crag. Hift. chriftiani ill

S. 249.) saa var dog dette virkeligen intet andet, end et Fryde-Skriig, hvorved den
allerede udncrvnte Thronfolger blev erkiendt og antaget derfor.
Samme Dom maae
mand falde om Christian den IV. og hans Sons Printz Christians Val; hrorom Slan
ge i denne Konges Histories IB- 60 S. og li B. 428 S. ester Herr Professor Schlegels
Udgave, og sardeles denne i de hosfoyrde Anmcerkuinger, giver omstandelig Efterretning.
Ved Kong Friderik den in. Udvalgelse begyndte Gejstligheden og Borgerskabet stärkere end
tilfornat paastaae, at de vilde virkelige« have Deel i Val-Forretningen. Holbergs Danm.
Rig. Hist- IR Bind 25 S. Men det udvisser og, at der allerede i Gemytterne har varet

en Gåring, som lidet efter brod ud i den bekiendte Stats-Forandring.

[7] I Kong Olufs Haandfastuing hos Westphal. Monum. Tom. IV. col. 1777. og allerede i
Kong Christopher den II. sammesteds col. 1770. udkraves velog, til at begynde en Krig,
alleneste Pralaternes og de fornemmeste i Riget (Prælatorum & potiorum regni) deres
Samtykke; til sikkert Beviis, at Danmarks Forfatning alt i de Tider (og hvo veed,
hvor lange forhen 1) har haft noget aristocratist i sig. Dog om end ved Prælaterne og

de
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Sens og Senne-Sens Haandfceftninger indrettede, (8) og deri endnu
videre forordnet, at Kongen ffulde annamme alle Slotslove afRigsRaadet, og at de, som havde Slottene i Forlcening, ffulde, naar
hand ved Deden afgik, holde sig dermed til Nigs-Raadet; at de
Pladfe, som bleve ledige i Nigs-Raadet, ffulde bescettes efter de
evrige Medlemmers Raad; at naar en af Rigs-Randet ffilte sig
fra hans Medbredre, og fegte at smigre sig ind hos Kongen, da
ffulde hand med Blusel vises ud af Randet og nldrig meere komme
ind igien; nt Kongen skulde ftnnde enhver til rette for Rigets Rnnd,
o. s. ft. Snnledes vnr dn Regierings Foruren i Danmark, da
den Nordiske Stats -Foreening blev ophcevet, virkeligen nceften
Ariftocrntiff, og Roret gandffe i Rigs-Raadets Hcender, etter i
Almindelighed i den indfodte Adels, hvilken, efter de nysommeldte
Kong Johans og Christian den II. Val - Capitulntioner, kunde
atteeneste giore Tiltale pan Rigs - Rands Vcerdigheden, og pan
Slottenes, Lcenenes og Landstingenes Forlcening. Og denne Re
giments Forfatning sogte mand fuldkommeligen at indrette ogstadfcefte ved deniKongFriderikden i. Haandfceftning indrykkede Punct,
at i Fremtiden ingen andre end indlcendffe af Adel skulde komme til
Bispedoinmene.
(9)
Ihvorvel det blev gandffe forandret.
med
de Fornemste burde gandffe allem« fostaacs Rigets Raad, hvilket ikke er aldeles afgiort,
faa var dog denne Talemaade maaffec med Fliid indviklet i en flags Tvetydighed. Gaaledes har og Wilde Suec. Hift Pragrn. Cap. III. Seft. ii. §. 26. p. 4)9. ihrnseende til
hans ArderneLand bemarket, at den Artikel hvorved Kongen udtrykkeligen forbindes
at fore Regeringen ester Rgs-Raadets Raad, er forsr indfort i Kong Christophers

Svenffe Lov.
[8] Allenesie, at ved Skatters Udffrivning Adelens og nogle af Almuen deres Samtykke blev
betinget.
[9] Dm gandffe Artikel lyder faa: Item mille eller skulle mil alldrig efther thenne Dag tiiksteda at noghni ffal eligeris eller mdwellies tiil nogen B scopdom her wdi Rüget wthen
then som indfod ar i Danmark as Riddere og swenne ep heller til nogen Pralatedom wden
Rügens indfod mend af Rrddere og swennc heller oc Doctores wdi then hellige (Trifft

eller
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med Bisperne, ved den lidet derefter i Danmark indforte KirkeReformation.

De bleve alle afsatte og udelukte af Rigs - R aadet,

og den Deel de havde haft i Regieringen, tilfaldt de Verdslige
Rigs Raader. Paa den Maade syntes nu vel disse at have vun
det noget anseeligt. Dog i sig selv havde Rigs - Raadet og Adelen

ligesom mistet en Arm i det saa rige og mcegtige Clerisie; den Kongelige
Magt og Myndighed havde derimod meerkeligen taget til,ved de forrige
Biffopers samtlige Stifts - Godser, der bleve lagte til Kronen, og
end allenefte ved disse farlige Fredsforstyrreres Afffasselse; og der«

hos fundet en ny Stotte i deres Efterfolgere og den dem undergivne
Geiftlighed, da denne gandffe Orden, der kunde agtes for betydelig for
medelst sin Indflydelse i Borger-og Bonde-Standen, holdt desto
fastere ved det Kongelige Huns, jo mindre den havde at sige, i Re
gierings Sager, efter den Indretning, der var igivet Staten, ved
den Angsburgiffe Troes Bekiendelses Antagelse. Det var allerede
et nmgtigt Stod, som det i Danmark kuldkastede Hierarchie tillige

havde givet det Aristocratiffe Regimente.

Og ikke des mindre lode

Rigs-Raaderne og Adelen sig saaledes indtage af deres Herlighe
ders vedvarende Glands, at de derover gandffe forglemte, at deres
Krcefter vare virkeligen meget fvcrkkede. Saasom de derfor sogte
meere og meere at udstrcrkke deres derforuden anseelige Forderte,
tildet regierende HuusesAfbrcek og de ovrige Stcenders Betrecn-

gelse, og at vcelte de almindelige Tynger paa disse alleene; saa
maatte Strängen,der blev spcendt for hoyt, omsider briste, og den store
Stats - Forandring' paafolge, som har sat vore Eenevolds MoEee 2

uarker

ell-r Kirkrlogen Heller andere werde oc larde mend som ther tiill dwelig oc noktige at,
som dog danske food ar, wthen wik kandt thet haffue met Danmarks Riigis Raa
willige oc samtykke.
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narker i den Stand, at lade deres store Egenskaber og Hensig
ter ret virke til det gemeene Beste, og giere dette sidste Aarhundret

markvardigt ved sira mange uforglemmelige Amindelftr af deres uindffrankte faderligeKiarlighed og Omhue.En Tildragelse,hvis Erin
dring vijustpaa denne Tiid, daDanmarks Lyksalighed er stigettilde

omliggende Nationers Forundring, med en almindelig og uforstilt
Glade fornye, og foreene vore inderlige Lmffer, at den Hoyeste,
hvis Haand har plantet den Oldenborgffe Stamme i disse Riger,

og allerede faa lange opholdt den i blomstrende Stand, maae giere
dens Eenevolds Magt og milde Regiering varagtig til Verdens
Ende.

Beffri

M
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over en forbedret

Geographiff og Nauthiff Vegt.
t finde et Steds Polt Hoyde til Lands etter Vands ved
- taaget Veyerlig, Storm og om Natten, uden nogle
Astronomiske Obférvationes , kunde vel synes at vcere
ligesaa paradox, om ikke lige saa umueligen, som man under sam
me Omftendigheder holder den bekiendte Longitudinis maris Opda
gelse for impra&icabel. Imidlertid er intet vissere, end at faavel det
eene fom det andet, ved ovenomtalte ubeqvemme Omstændigheder
lader sig practicere. Udi de Aaringer fra 1748 til 1753 , da jeg var
beordret i Besynderlighed at excolere Soe-Videnffaberne (Marine),
haver jeg mcerket, at udi fligt Tilfalde, hvor man ey kand anftttte
nogle Aftronomiffe Observationer, for, enten af Maanens etter
Jupiters Drabanters Formorkelse, eller af Fixstiernens Occultation
og Diftantze fra Maanen, etter af Magnet - Naalens Misviisning,
etter af Forffietten,somer imellem Tiden af det Sted, som man seylede fta, og Tiden afdet Sted, hvor man er, man alligevel kand
faftscette Longitudinem maris, ved Hielp af en besynderlig dertil
indrettet Inclinations- Naal, og PoltHoyden, ved et Instrument,
hvilket kand kaldes en Geographiff og Nautiff Naal, endffiont man
om dette sidste Instrument ey nogensteds kand finde den allermind
ste Efterretning.

Grunden til denne Opdagelse haver jeg taget af Richers,
Complets, og nogle nyere Astronomers Observationer, som de ha
ver giort ved den adffittige Hastighed, som Perpendikeln paa de
Astronomiffe Uhre har, under diverse Poli Hoyder. De accuraEee £
teste
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teste blant de crldfte Astronomiske Observattoner, som ere kommen mig
tilhaande, synes mig at vcere Complets.
Denne observerede
nemligen, at Perpendikeln paa et Aftronomiss Uhr, som udi Paris
rigtigen slog hvert Secunde , udi Pareibatet ved Æqvatoren udi 24
Timer gik 4 Minuter og 12 Secunder for langsom. I Begyndel
sen vilde man derivere denne af al Mistanke befriede Observation
af Perpendikelns Forlccngelse ved Varmen, mens man fandt siden,
at dette ikke var tilstrcekkeligen nok, at tilveyebringe en saa stor
Forandring, og Neuton vriste herefter, at det burde deriveres af
Vcegtens Tyngsels Formindskelse, hvilket af den ved Æqvatoren
forogede Centrifugal-Mraft, som bliver Kropperne ved Jordens
Omdreining om sin Axe, meddeelet, nodvendigen maatte folge.
Denne Forklarings -Maade, har ikke allene i de nyere Tider alle
Naturkyndigere bifattet, men den er ogsaa ved de allernyeste Ob
servationer i Peru og Lapland bleven siadfceftet.
Naar vi altsaa antager denne Neutoniffe Slutning som noget
vist, stia kand man efter Reglerne af den hoyere Dynamik, og ved
Hielp af ovenanforte Observationer, faftsette Tyngselens Tab,
fbut Kropper lider under enhver Distantz fra Polen. Anseer man
Jorden som en fuldkommen Kugel, og fastsetter da efter de bekiendte Regler, at Centrifugal - Kraften vedholder sig til Kroppernes
Tyngde, ligesom den dobbelte Hoyde, fra hvilken en fattende Krop,
som har lige saa stor Celeritet, som det svingende, faaer, til Radix
af Cirkeln, som den beffriver; saa finder man forst for den Bue, som et
P unct (tf Iordkuglen, en Secunde under Æqvatoren beskriver
1425 Fod, og for Hoyden som udi Fattet med lige ftcerk Celeritet
kunde vcere 33620 Fod; herafkand man ndfinde Cemrifugal-Kraftens Proportion, hvilken Kropperne faaer under Æqvatoren til
deres gandffe Tyngde, som 1 til 291^. Da nu Kropperne under
Polen ey beskriver nogen Cirkel, og fotgeligen ey bliver deelagtige
udi Centrifugal-Kraften, saa kand man ausee Centrifugal-Kraften
under Æqvatoren, hvilken er proportional til Tyngden, som det
storste Tab, som Kropperne lider ved deres Tyngde, naar de bliver
bragte
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bragte fra Polen under Æqvatoren. Mens da nu Jorden merkeligen afviger fra sin regulcere Kugel-Form, og dens Diameter un
der Polerne, forholder sig til Diametern under Æqvatoren som
177. 3 til 178. 3. saa lider Kropperne nu af anden Aarsag et
Tab under Æqvatoren, i det de der ere videre fra Middelpuncten end
under Polerne. Mens Tyngden udi adffilligeDistantzer fra Mid
delpuncten forholder sig omvendt som Qvadraten afdenneDistantz,
og ved disse tvende Aarsagers Foreening, viser sig da den sogte Tabs
Forholdelse til Tyngden selv som 1 til 202. Mens denne Bestem
melse er endnu ikke tagen paa det neyeste, den setter forud, at Jor
den enten den er masiv eller hul, overalt maa vcere af lige Tykkelse og
Materie, og reguloer rund, naar dette var, saa maatte ogsaa de
Observationer om Perpendikelns Hastigheds Tab, under Æqva
toren komme overeens med den fundne Proportion.
Men her
feyler det, og man seer heraf, at det ogsaa maa fattes udi Hastighe
dens og Rundhedens Lighed overalt.

Da nu under lige Omstcendigheder, Antallet af Slagene, som
Perpendikeln gier udi en vis Tid, forholder sig som QvadratRoden af den samme Corpus Tyngde; saa udviser den Coupletiffe
Observation Tyngden wider Æqvatorens Proportion til Tyngden
udi Paris som 172 til 173. Udvikler man videre CentrifugalKraftens Proportion under adskillige Poli Hoyder imod hinanden,
og dens ffieve Retning imod Tyngdens Retning (eftersom denne
virker efter Iordkuglens Radii, mens hin efter Radierne af pa
ralleli) saa faaer man denne Regel, at Tyngdens Tiltagelse fra
Æqvatoren af, til Polerne forholder sig som Qvadrata finuurn lati
tudinis: Ved denne Hielp finder man, at Tyngdens Tab under
Æqvatoren, forholder sig til Tyngden under Polerne, som 1 tik
98. Det er, at en Vcegt, som veyer under Polerne 98 Pund, veyer
kuns under Æqvatoren 97 Pund.
Her kunde kandffee nogen sporge, hvorfore man ikke for
lcenge siden havde opdaget en saa merkelig Forskiel paa Tyngden
under
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under adskillige Poli Hoyder, ved de almindelige Vccgter; men
man maabetccnke, at Vcrgtenog Lige-Vcegten altid taber slige me
get afdens Tyngde, naar de ere samlet under enPoliHoyde. Vil
de man altsaa med en almindelig Vcegt opdage denne Forffiel, saa
maatte Vcegt-Bielken naae fra en Poll Hoyde til den anden; og
Da dette er umuettgt, saa haver man hidentil maatte behielpe sig
med den Kundskab af den Forffiel af de Observationer af den adffittige Hastighed af Perpendicul-Uhret.
Naar man overveyer denne umuelighed, vifer det sig let, at
naar man kunde udfinde en faadan Modvcegt, som ey var underka
stet en faadan Forandring, fom Tyngden, man da kunde udfinde
saavel dens fogte Forffiel under adffillige Poli Hoyder, fom og om
vendt af denne Forffiel Poll Hoyden felv, uden nogle videre Obser
vationer, og jeg har funden, at Kroppernes Elafticitet lader sig fuld
kommen bruge til en Modvcegt af flig en Beskaffenhed; jeg beskrev
da, og forfccrdigede et Instrument, hvilket vedenUhrfieders adffillige
Spanning, som blev foraarfaget ved en omhengtVcegt, hvis Forandring ffulde vise Tyngden og folgeligen ogfaa Poll Hoyden.
Mens jeg fandt ved dens Brug det, som man almindeligen gierne
forefinder ved alle nye Opdagelser, nemlig at der endnu vare nogle
Ufuldkommenheder, fom ffulde udbedres, nemligen at den indven
dige Friction og Trcrngfel til Tromlens Sider, hvorudi den var indfluttet, merkeligen forhindrede denne Vcegts nodvendige Accuratest'e og Empfindtlighed, endffiont jeg ved Mechaniffe Fordeele nok
som havde formindret Arens Fri&ion. Min Opholds - Steds Forandring og nogle andre Forretninger forhindrede mig udi, mange
Aaringer at tcenke videre derpaa. Jeg fandt endeligen, at Fiedetcxx maatte gandffe anderledes indrettes for at undgaae den ovenanforte Ufuldkonnnenhed. Herpaa grunder sig fornemmeligen den
Geographiffe og Nautiffe Vcrgtes Forbedring, som jeg nu vil
beffrive.

Det
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Deter ligemeget, om man lader den hertil horende Fieder forfoerdige aset langt tyndt og smalt Blek, som uhrfiedrene ere; etter af
Traad, som er paa Tykkelsen som en Navne- Fieder. Begge Sor
ter maa forfoerbiges af det reneste og seyefte Staal, og ungefcer
Z -4 Fod lang, (nceft det Spanske Gtaal, haver jeg ftrnbet det Solinffe at vccre det beste; thi det Engelske brekker lccttere.) Efterat
Stangen er udsmedet, beftryger man ben gandffe gloendes med
Serbe og Leer, gier den gloendes paa rene Kuld , tildcrkker den
med Kul-Stev, og lader den derunder blive gandffe kold, paa det
at den ey afben kolbe Luft ffulde blive spred. Man renser derpaa
Stangen, og er den fmedet som et Blek, saa bukker man den udi
lange siangenartige Krumminger, somberorer hinanden, og over
alt haver ingen skarpe mens rundlige Bukninger, allenefte at den
forste Vinning begynder udi Midten afben anden, og den sidste en
der sig ligeledes ubi Midten af den anden.
Men haver
man ladet den giore af trukken etter smedet Staaltraad, saa vikler
manden, efterat man har hengt en tung VcegtiEnden, om en
Cylindrisk Stok udi Skruegange tet til hin anden op, og loser den
da affra Keppen. Derpaa bukker man dens Ender saaledes, at
de ligesom forestiller Aren af den SMeagtig Cylinder, for saavel
at befestige den til et Stativ, som og at kunde henge en .Vcrgt
derpaa.

Efter at man nu haver forrettet derpaa alt Arbeyde, four
man maae giore, saa lcmge Staalet erveegt, legger man den i et
Leer- eller Metallisk Capsel, som foruden til Staalets Forbedring
maae vcere opftldt med brendt og pulveriseret Horn og Skin, gior
den igien gandffe rodgloende, og kaster den udi kold Linolie, Bom
olie eller ferff Vand, ved den Affolning faaer Staalet den ftcerkeste
Haardhed og Elasticitet, som det er i Stand til at antage.
Men
denne Haardbed kand man ey bruge, udm at staae i Fare, at den
ved mindste Expansion brekker, men den maa tempereres, til ben
Henseende river inan den med Sand eller poleer-Iord blank,
legger ben i en Blik-Caste, tilbekke med Sand, og gior Den heed,
paa det at Staalet lober om.
Den forste Farve, som er StraaF ff
guult.
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guult/ lader man gaae over, indtil Aurora-^awen kommer, da
maae man kaste det meget hastig udi koldt Vand, hvorved Staalet
faaer den rette Haardhed, som det til denne Hensigt burde have.

Stativet:, hvortil Fieberen tillige med den omhcrngte Vcegt
bliver befestiget, kand en Jern- etter Messing • Stang ungefcer i
Formas et Kaarsvcere. Tre kunde ved den miridfte Kastning af
Fugtighed foraarfage en stor Misvinding.
Til en af Stativets
oven eller neden til fremstaaende Arme, bliver Flederen med den ene
Ende saaledes fastgiort, at den ved en Skruve enten kand stilles
hoyere etter nedrigere; den anden Ende af Alederen bliver enten med
en uhrklcede befcestlget til en liden Cylinder, fom hviler paaren
ffarp Are, og forer en lang Viisere, hvilken paa et Stykke af en
Cirkel viser Tyngdens Til- etter Aftagelse, eller man glor det umid
delbar fast til det ene Ore af en empfindtlig Vcegtffaals - Bielke',
og lader da den lange Tunge tiene til Visere, hvilken ligeledes paa
en Cirkel viser Tyngdens Forandring. Til Arens , AnhengningsPuncten, Viserer: og Gaflens Indretning og Stilling, maae man
overalt i Agt tage Stativens beste Fordeele, som man bedre kand
eftersee ndi Leupolds theatrum machinarum, end det her kunde ud
fores. Man har udi disse Fordeele alt bragt det faa vidt, at man
kand paa en god P robeer-Vcegt nrcerke den
Deel af et Gran,
ja saa gar Tyngden af et Stykke Haar, som er ikke lcrngere end
Navlen paa en liden Finger. Det er folgeligen ikke tungt, ogsaa
ved denne Indretning i det mindste at i Agt tage en saadan Accuratesse, at manpaa denne Geographiffe Vcegt, ffutte kunde observere
Forffietten paa et heel, halv og fierdendeel Gran. Ru fattes end
nu at fastscrtte Storrelsen af den Vcegt, son: ffal anhenges, og Instru
mentets Inddeelning; det forste dependerer af Vcegtens Enlpstndtlighed, som ved en lang Fieder merkeligen kand befordres. Naar
den med en anhcengt Vcegt af 2 Pund viser Forffiellen paa et Gran,
saa kand man beholde denne Vcegt. Men kunde dm rued et halv
Pund bemerke i Gran tydelige», saa er en faa liden Vcegt endnu
fordeelagtigere, saa snart dette ved Erfaringen er fastsat, udregner
man
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man efter ovenanførte Regler denne Vcrgtes Tyngsels Forandring
fra en Grad afPoli Hoyde til den anden , stiller Vitserne paa Po
li Hoyde fra o Grad, og legger da faa mange Gran, somUdregningm haver vifet, efter hinanden til den forige Vcegt, og observerer da
paa Cirkel-Buen Stedet, hvor den korresponderende Grad af Poli
Hoyde ssal ftaae, saa er Scala latitudinis rigtigen inddeelt.
Ved
Lette Instrumentes Brug, hvilket som man feer for. sig, er ligesaa
let, som at bruge en Probeer-Vcegt, ere dog endnu 2 Anomalier
at undgaae tilbage.
Den ene augaaer Elasticitetens Forandring
ved Kulden og Varmen, og den anden Vcegt-Slyngen ved Ski
bets Bevcrgelse, naar den bruges til Soes. Saa tungt det sidste er
at forbedre, faa let er derimod det forste. Man har kun fornoden at
antegne Instrumentets Variation udi en Stue, fom efter adskillige
Grader af Thermometeret er bleven varmt, og herefter at forfcerdige
sig en Corrections - Tabelle, hvor af hvis Observationer efter fam
me Thermometer, udi enhver forefaldende Leylighed meget let kand
findes den fornodne Correction. Endskiont den anden Anomalie er
meget tungere at bceve, som jeg forhen haver sagt, saa maae man
des uagtet ikke tvile paa en lykkelig Udgang. Man har lcrnge for
greves umaget sig, og selv en Bernulli har forgieves umaget sig, at
Inclinations-Naalens lige - Skikkelse ved Skibets Gyngen og Vendning ey blev forandret. Hvor lcrnge har ikke de Parisiske og Engelffe Academister umaget sig at udfinde et Barometer, hvorudi Qvccgsolvet ey saa meget var exponeret Skibets Bevcrgelse; thi dette Instru
ment kunde ved at forud sige Vindens Forandring og Storm, giore
paa Soen meget bedre Tieneste end paa Landet. Man meente ogsaa, at naae dette Oyemerke, ved at foreene det Drebbeliske Ther
mometer med det Florentinske, men jeg haver fundet paa ruin SoeReyse, at et saadant Soe-Barometer, som er beskreven udi de Pari
siffe Afhandlinger, noget ncer ligesaa stcrrk er underkastet Skibets
Bevcrgelse, sour de ordinaire Barometer. Men jeg fandt tillige
med, at saavel Inclinations ■ Naalen som og de simple Barometer
ved andre Håndgreb kunde befries fra disse Omsta'ndigheder, og
har paa den Maade giort sikkere Observationer dermed.
Da nu
F ff 2
disse
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Diffe bevoegelige Instrumenter kaud bruges, uden at Skibets Bevcegelse hindrer noget dertil , faa kand man ogsaa af lige Grund haa
be, at det ogsaa er giorligt ved denne GeogrnphiffeVcegt.
Men
jeg mnn sor noervcerende overlade det beste Forflag til andre vitti
gere Hoveder, og lade mig noye med at angive et simpel endffiont
dog ikke suldstcendig Middel, indtil jeg selv engang faner Leylighed
at prove et saadant Instrument til Soes.
Man setter ved Siden ns Vcegten en dobbelt Gaffel, som
kand indflutte Vcegten, og overlader dm famine kuns en liden Plads.
Denne Gaffel maa man kunde ffyde op og ned, og befestige udi enhverStitting, som man vil have. Da Bevcegelsen, som Skibet foraarsager, kuns kand ffee udi den liden Plads, som Gaffelen tilftceder,
faa kommer det udi det rolige Kyeblik, som Skibet iblant er i, og til
Roe, og viser den behorige Grad.

Da man udi mork, tanget og stormigt Veyerlig, som tit
kontinuerer udi 8 til 14 Dage, ligesnn lidet ved Astronomiffe Observntioner knnd udsinde Stedets Latitudo finn Longitudo, faa holder
jeg det nodvendig at vise et saadant Instrumentes Nytte, ogi man
er i saadan Tilscelde sornoyet, nanr man ogsaa kuns veed Poli Hoy
den pan en Grnd noer.

W

Regi-

«te

X
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Register.
A.
Aander, onde for saadanne er' Nsrd-kvset
ofte ansert ,pag. 221-22;. 254.255.277.
Aarhuus dens LEI de
65
- - har hast Myntested 1535.
14
Adam Bre menfis
87
Adelsteen, Hagen gior gode Anstalter i
Norge
69:71
Adolph, Hertug til Slesvig hvis Halv-Godstende Barn
339 sq.
* - tilbydes den Danske Krone, men foreflader sin Syster-G»n
372 sq.
Advocater ey i Brug hos de gamle Danske 42
ALbler vvxede i Jylland i de aldre Tider 66.67
- - - - i Norge
- - 69
Æftyii, beskrives
31.32
Afguds - Templer i Norden
33
Agerdyrkning i Brug hos Æftyos
31.32
- hesdeqamleDanste 40
------ i Gotland
5r
------ i Norge
57
Amindelse Tausens ved en Penge
158 sq.
Angel-Sechser
89
Anmærkninger over Mynk-Sorter under
under c. il. F. i. og c. in.
1
Ansverus fsd i Slesvig
166
Archiv, Geheime- angaaende Mynte-Regn
staber under K. Chrift. III. 6
harOptegning om Mynten un
der K. Chrift. 3. fta 1534 til 154°
T3
Aruulphus en MMk indbildersig at see i et
Luft-Syn den gamle Drage, som omta
les i Aabenbaringen
254.255
Arv efter dem, som dsde paaGsen
74
Aunundnr K. i Sverrig, roses for gode Ind
retninger
5°
Autores angaaende fremmede Mynter
2
- - som har skrevet om Reformationen i
Danmark
156

B.
BaltiXhvilket Land derved forstaaes paq. 27.28
Barbarie kandey tilleggeSalleRordisteFolki
de aldste Tider
19
B^hows L Skrift om Nord-Lyset, Betankning derover
209-212.300=303

Bartholin , Thom,
Bafilea . G. Baltia

g7

Befæstning Byers i de aldste Tider
24.
25.45.68
Beregning, sar og Aarsag ved Mylttvcrftnet
i Frankrig
16
BergverkersZEldei Britannien vgNordcn 25
Bernsteens Handel
22*27.28.29.31
Biarneland, Tog derhen
4Z
Bistop Mogens føder Brev at maa lade
myute 1524
ir
- - Ronnvvs Vrede stilles ved en stivn
Birgikte
i$$r
Bl^rn, Kiobmand, hvorfor saa kaldet
69
Blafferter
5
Blafon pariant, hvad Vil sige
157
Bordering i Brug hos de gamleNordiste 43.52
Borger i Kiel hans Qvittenng 1535
16
Bremiste Theologorum, gode Dom over KirkeDisciplin i Jylland in not.
156
Britanniernes aldste Levemaade og Han
del
24.25
Brokkenhuns, Skriver hos K. Frid. I. iS
Br^d, brugeligt hos de Nordiste i de aldre
Tider42.52

C.
Lalmarste Union, derved forandredes Dan
marks Forfatning i Henseende til
Thronens Besattelse
358 sq.
- dog ikke NastsmnsErundsatninger
i denne Post.
359 sqq .
Ffs 3
Lal-

Register.
Lakmarske Union, gav Anledning, st de tre
forbundne Rigers Raad tiltog sig ftørre
Myndighed s«r ved Konge -Vai.
Cancellres Register omMynk.
399 ft.
Canutus Magnus R,
90 97. 98
Cathrine, Gemal til Hertugen afBrnnewig,
Magnus med Kicrden:hendesHe^kvmst z;4
Cbochihicus en Dauff Konge, giorde de Dan
sses Ravn bekiendt Udenlands
47
Lhristen-ommensJadfordfel hindres i Nor
ge
70.71
.................... den indfmes
80
Christian I. K. i Danmark, stridige Meningrr sm hans ncrrmeste Herkomst af
det forige Kongelige Huns
33°
- - • nedst mimede f a ErikGlipping 349
- - . dctte Gleeg stabs Medvirkn-ng i
hans Ophoyelse paa den Danske
Throne
37z. 380
r - - hans Herkomst fra den Norste og
Svenffe Konge-Skamme
338
- - - hansHaandfcrsining
377
- . - Ciausul deri ak Danmark stel b'ive
et ftit Bal-Rige
389 397 fy. - - hans formelige Val, Hylding og
Kroning
378 lg.
- - . hans Fromhcd stadfasiet
ibid.
Christian IL K. i Danmark hans Befaling om
Mynten
4
. - - hans Herkomst fra den Svenste
Konge Erik den Hellige
339
- . - mcrrkeligeOmstKndighcd ved hans
Regierings Tiltmdelse
390 fq.
. . - forandrer Slots-Lovene imod sin
Haandftrstning
39*
Christian Hl. K. i Danmark fu strax ved hans
Regier.ngs Ti trcedelse hans Son ud»«vnttst Thronfolger
395
Christopher af Beyeren K. i Danmark kom
paa den Danste Throne, fom ncrstbam en
til Riget
362 sq. 36;
Cimbrernes Udtog
28.29.32
Cimbrhe literate Roes
Llerisiets Myndighed paa Herredag i Dan
mark
*59
LMnsk Dsgt ved Mynten
12
. - - eens al vare i Danmark eg Norge
rzip
-6

Lometev, af de gamle ofte sammenblandede
med Nordlyset 224.225.259.260.263.
266,263
D.
DaciæRex
Dagebyl

9
171

Dalere Joachims 1534/deres Ledighed
13
Dan i K i Danmark
40
Dannegieldt, Dannezeldt Dannemvney 85.
88-94 95 97
Danevirke bygges
55.forbedres 66
Danmark ey meget bebygget i de eeldsie Tider
35.37
- - heks forrige Stats - Fotfatuing am
gaaende atbefttteThrami 351 ft. 36t.
- - Anledning og Hensigt af den i Kong
Christ anls HaandfcrflnmgindfsrteC au«
sul, at det stal blive et ftit Val-Rige 389
Danske deres Sindelag ester K. Christophers
den in. Dod
364 ft.
- - hvorledes kaldtes i gamle Dage
46
- - handle med fremmede Varer
63
- - de gamles Naturel
87
- - tndtvgeLngelland
89.90
- - bestormede det
94-95-99
- - paalagde aarlig Skat
93 94
- - vare grumme Gieester
99
- - uddrevne af Engeiland
100
- - deres Tapp erheds Roes
92
- - Ronger, deres gandste Mand- og
Qvinde-Stamme fra Erik Glipping
ind il Christian i.
332
. - penge af 1534 tit 1540
16
. - hvorvidtbrdreellerfleltereendnyere 18
Deniers, de Franste deres Beregning ved Mynten in not.
5
Derharn
196
Dines Myntemester i Malms? befales at myn«
te Skillinger og Hvide og hvad Gehalt
1513
4
Documenter originale bsr stadfssie et Lauds
Mynte-HHlorie
2
Drab kunde let forstues hos de Gamtø
75
Drager, saa kaldtes ofte Nordlyset hos de
gamle Skribenters 240.241.249.254257,271.274.277
Dreyer

Register.
Dreyer Joh. Carl Henr. om en Selv Penge til
Herrmanni Taftii Erindring
155

Drotter hv.lke saa kaldtes
Druides
Dublin, af hvem forsi er bygget

Dykker Klokkens Bestrivelse

41

26.27
64
131-137

E.
Eblanum derved forsiaaes Dublin
Edward Confelfor R.

64

97
- - - 53. i Engelland, hans Love forfalstede
109-112
Eisensckmedt Udregn mg af Collnst Mark 4
LisiUnd, af hvilke beboet
32
Engelland indtages af de Danffe
89*90
Engelste Skribenters Mening om Svend TveffivegsDsdsAar
*°V°5
Enkelte Markstykker hoor mange paa Marken 7
Erik Brokkenhnus Skriver hos S. F. I.
11
- - Slipping K. i Danmark hans Mand-og
Ovinde-Stamme indtil Christ an i. 332
- - havs Afkom af Makidkionnet/som opleve
de K. Christopher His Dsd
366
Erindrings Penge over Hermann Taftius l>5
Esqvimaux stamme fra de No. ste
83
Ethelred R.
95 96.98
- - - Konge i Engelland hans Deds Aar
nå-ns
fastsattes

Fehirder, hvilke saa kaldes
43
Finner, deres Lcvemaade 3l. Z2. 48. 49.54.
give Skat -il deN>rste
57
Fire Skillinger adstiSige Slags 1535.
i5
Florentius Vigorniens, sö!g V til sKtdelks Tids
Meaning fra Christi Fodsti
103
Folke Mcengden i Norden, deaeldste Tider cy
stor zi 32.59.' Norge
76.77.
Forfader, hvad betyder
348
Forhold noye imellem Rhmstr Gyldens Ge
halt og nobler
6
. - - af adskillige Mynte-Sorter til hin
anden
8
Forordning Kirke udgivet til Meldorp af 39.
Gtisilige
t69
- - - Mynte-Christian n. 1525. derefter
retter ey Embeds Mmd i.Norge sig r-r

Franst Udregning ved Mynten in not.
4. z
Freyr K- i Sverrig
33
Fribyttere de Danffes
93
Fribytteres Love
53
Friderik l.K.i Danmark Mynten angaacndeis
Mynte Sorters Forhold
til hinanden....................................... 13
------ mcerkeligeOmsiKndizheder
ved hans Val
392 sqg.
Friderik III. SL i Danmark blev uden Modsi
gelse valk tü Konge efter hans Fader 396
Friderik I. Churfyrste til Braudenoorg var
Marggreve Ludvig den Romers DaiterSon
342
FridleifK. Skjolds Son
36
Frithiof en lapper Nordmand
51
Fro be fii Traclüt om Aurora boreaji anfvres
199. 213 282. 283.293.

Frode K- i Danmark hans Love
Fr>st meget streng. See Vinter
Fürsten SB vi) ni) red Jena

37
193

G.
Galde Oluf Statholder Gvndenficlds i Norge
1525, retter sig ry efter Mynie Forord
ning af 151412
Galliers gamte Handelpaa Britannien 24.2f.
Gammelt Darist
9
Gamle Danffe Penge, hvorvidt bedre eller siectere end nyere 18
G'iMisbyll
.
171" ■
Gsrdarsbolm, derved forsiaaes Island 6r
(Sauter, hvilke de vare
48
Germanierne S- Tydske.
Gert den Store, Greveril Holsteen hans rette
Gemal Sophie af Werie
317.
- - Hertug til Slesvig var ikke Ssdffende
Barn med Dronning Margretc
341
SiElds-Sager, gamle Norske Love derom
71.72
Godefrid en Danst Konge, hgns Bedrifter 55
Gorm, den Gamle K. i Danmark hindrer
Handelens Fremgang
€6
Gothuni hvor de boede
gr
GraafeldHarald,A!ilcdm'ng.tilhans Nav« 78
Grteker, derved sorstaaes undertiden Russer 65
Gram Job.
91

<Bx^w

Register.
Grönland opfundet
79
Grønlandske Seylatses Vanstelighed, og dets
oftre Gide, hvorfor ey i vore Tider op
funden
310-313
Guld og Selv eensVcrgt i Danmark og Nor
ge besätet vedForordning 1514.
12
Guld-Arbeyde hos de gamle Danste
36.37
Guldsmede iKisbcnhavnforbydesatforarbeydc ringere Solvend femten lodgiziy. 4
Gulethings Lov, Udtog deraf
71.76.
Guttorm en Danst Soe-Konge setter jig ned
i Ostangelvn
56
Gylden i Gnid og i Selv
10
* - (en Solv) flagen i Malmse, dens Vacrdie
4
- - Rhivste, hvor mange paa enKobet 5
- * - - deres Geha i
6
Gyldenstierne Erik Enkson
369
- - - Henrik Knudson
368
- - - Knud Henrikson giordesig Haab om
dr« Danste Krone
368-fqq.
- - - hans Slcrgt og Herkomst 38459.
- - - maatte ikke omsider forlade Riget386
* * - Knud Pedersen
387
- - - G.rt Pedersen B istop i Borglum
368
* - - Erik Nielsm
ib.
- - - Steen Pedersen
369

Harald sidste Pcintz af ben gamle Drnste
Konge Stammes Mandlinie
353.59.
Hauger brugelige hos de gamleN .-rste 58 69.73
Havamal ey faa gammel, som fo.egives 34
Herrgeld
94
Heidrekur K. \ Jylland, rovede paa Skot
land
47
Hellige Dage, for mange, stadeligt for Han
delen
64
Helluland
go
Helsingland bebygges ?. 60. kommer under
Norge
70
Hersolfson Biorn finder nye Lande
80
Heruli , omndgangen flf Scandinavia, og deres
4eve-Maade
47'49
Hilleviones, hvor de boede
29
Hofman Melchior en Fanaticus
167

Holberg Ludvig

86

Holnierus Feür-Predigt
157
HolsteensteToest llingers Gehalt i5Z414
Hunger meget stor i Sverrig
38
Hust hoS de gamle Rordiste hvorledes bygte
34-38 44.45
Huusgeraad rart hos de gamle Nordiste 53
10»
Huus-Rarle Danste i Engelland
Husums forste Lutherste Lcrrere 1526.
15 s
Hvide hvor Lsdig &c.
5
lo
- - SkilsingcrsLsdigheddce.
16
- - - Danste 300 paa Marken
Hvrtfeld hans Dildsarelse i henseende til Knud
denStoresRegieringsAar
i°2
Haandqvlvrners Brug i gamle Tider
42
23
Haarde Camit R.
v
jg Hyperboreer, hvor de boede
H^xden, hvortil Vandet opsiger i Dyster«
Haarwich
94
Klckkrn i en g iven Dybde
i43
Haarfager Harald gier adstillige nye.Anordninger
58.60.
-Hagen Jarl, Norges Tilstand i hans Tid 78
6»
Halcyre i Danmark, der holdtes et stort Mar Iamtelaud bebygges af de Norste
- - - kommer under de Norste Konger 70.
ket
68
driver Handel til Soes.
78
Hammer dens Bistop maa lade mynte
u
30.31.39
Handel, dc Danstes og Norstes i de aridste Ti- Jernets Mangel hos deGamle
der 22.23.3r 34*3S-37* i det 3biC Seculo Iis denlGrMl andste, om er starre der i Landet
ioorr, end i gamle Tirer 300-307. om
38*40. i det 4de See. 40*42. i det 5te
Hav-Isen sammesteds i vore Tider tilta
See. 42 43. i 6te See. 43-49. i 7de See.
ger
„
37-313
49*51- i 8dr See. 51-54. i 96« See.54«
60.61
63. de Danstes i lodeSec.63-69. de Nor« Iisland forsi opfundet af de Norste
handler
med
de
Norste
78
fles i sammeSeeulo
69-84.
Tausen prar di ker mod Paven
158 Ii'slandske Skribenters Mening om Svend
TvkstiegsDods.ogKnud den GtoresRe«
- - - - sorfslges
159
grertngt

H-

I

Register.
gierings Aar io4. log. 109. Anledning
til deres Menings Vildfarelse
u8. »9
Indtcegter ogUdgf ter i et Land kand gisre For.
andringi Mynte-Foden
2
Ingeborg fedt Pristzeffe afMtklenborg, Her
tug Gerts til Slesvig retteModer 337.^.
Joachims Dalere myntede til Gottorp
13
Jomsborg en stor Handelstad bestrives 65.68
- - - bygges as de Danste
68
Jordens Beboelse fleet fra Wen
21
Jorde'Lavenes Forandring. 189. adskillige
Forklaringer derpaa
191
Jordjkud
ib.
Jordfald paa Msens Insel
ISS
Jotunheim hvor sammeiLand ligger
53.54
Julin Gee Jomsborg.
Jyder antages i Engelland
89.90
- - deres Gee Tog til Britanien
4143.
Jylland kommer under de Danste
45

K.
Valk i brug hos de gamle Norste
59
Rarat, hvor mange paa Nobler til 16. Stkk.
10
paa Marken
Rarlsefne Thorftn seyler til Vnland
82
Rast hvor mange af Hvide paa Marken, af
Blafferler og smaa Pendinge
5
Rattegat tilfrosset
315
Ni^benhavn der flagen 1539. Gold-Gulden 15
RiMe »Urter brugte de gamle Norste
58
Virke - Disciplin i Jylland 1550. forfattet in
not.
156
Rlcede Dragt hos de gamle Tyste 30. hos de
gamle Danste og Norste
43.51.52.53
Rlipping Pennings Gehalt ig.adstillig Slags
ib. hvor stor Sum til Omsmeeltning unhxr I. Chrittian III. indkommen
6
- . - Pr«g under K. c. 11.7. de forste af
beste Slags
8
Rnud den Stores Regierings Aar, derom
Skribenterne menige 102^04. und-'rseqes tillige med hans Dods Aar 107,112.

Koehler Johan David

162

Roner blkve kiobte hos de Gamle
37-73
Ronsten at leve under Vandet
12!
Rrake Rolf 45. hans Saga ey meget gammel
46. hans Hof-Star
47
Rulde meget sträng. S. Vintre.
Land-Dxr hvori. leve under Vandet 124-130

Leif seyler
. . til Vinland
<■.-----§0 ty.
T •'
- - er -bygget 36.45.47. kommer
Lethra
ti«nr fsrst
i Forglemmelse
67
Levemaade» hos Not dens «ldste Jndbygg. 20
Llbersh^y
37g
Linned brugeligt i Norden i dr erldre Tider
30.52 52
Lodin en Norst Kisbmand
79
Lschbrsk Ragner. K. i Danm. og Sverrig 51
Love givne af Harald Blaatand. 67.68 afHagen Adelsteen
71,76
Loulofs Mening om Jorden
190
Luft-Rantiner
Luftens Trykning i Dycker-Klskkrn 14-1-153
Luthen Reformations Forfrcmmrre i Jylland

H. Taftius,
Lynild hos de gamle ofte det samme,som Nord»
lylet
24s.241.256.271.r73

M.
Magnefia
ig3
Mairans Tanker om Nordlyset igiendrives 203.
2,3.292-296.
Malstrpmmen meget brkirut i gamle Dage 54
Matgrete Dronning var ikke Sedstende-Barn
med Hertug Gert til Slesvig 341. hendes
Titel 357. og Hensigt ved Unionens Stif
telse
359
Mark, hvorhoyt beregnet hos de gamle Norste
74
Marken fiin i Guld angaaende
6
Market anseeligt i Skansr 62. 63. j Halevre
i Danmark 68. i Rusland
69
Markland
80
Markstykke af Klipvinge hvormeget veyet 7

Maryland @. Penfylvanien
Metallens Lodighed at udregne in not.
4
Meteora ignita {jag gamle Skribentere oftest det
samme, somNordlyftt
199.200.257
Mi6d en gammel D ik i Norden
34
Moderluud
176
Mogens Bistop afHammer stal lade mynte n
Mosur <£ræ
gi
Mxnt ey brugt tilHandelide «ldsteDderag.
24.33.fremmed meest gia-ngs hos de gam-e
Norste 61.75. dens LEldn de Norbiste
Lande ftstscttes
75
Mynte Anordninger p.3. Ordnieg under K.
Chriftian II.
4
Ggg
Myilte

Register.
Mynte Lodens Forandring af hvad Virk«

NiNg

pag. 2

Mynte Sorter under c.if.Fr.i. og c. in. i
deres Forhold til hinanden
8
under K. Fr. i.
13
under K. Chr. ni. fra 1534-154°Rrgnffab
ib.
Mynte Regningen i scer i Frankrig dens Aar«
sag in not.
5
Myntested Danst i Malmse
8

N.
Nationer de gamles Omstiftelse
86
Natural de Danstes
ib.
Nerigon, hvilket Land dervedforstaaes
32
Nidaros anleggcs
79
Nobeler Vaerd. p.6. hvormange paa Mar
ken ftin
5.9
Nor kommer ind i Norge
39 4°
NordlysetseetidecrldsteTidee 224-227. ide
narste Seculis ester Christi Fodsel 227-229.
,
i det 6tt og 7de See. 230-237. i det 8de See.
237-241. i det 9de See. 241-248. i det
io&eSec. 248-256. i det life See. 256264. i det I2te See. 265 - 276. t det izde
See. 276-278. i det 146c See. 278-28'. i
det 15de See. 28l. 282. i det i6dr See.
283-292. i det 17de See. 292-296.
- - om det har sine Periodos, og hvorfor
det iforige Tider ey faa ofte er antegnet.
202-209.211-214.221-223.240.241.253,
254.274.282.291.292.
- - dets Aarsager anfsres 283 284.3°°303
- - om det haver nogen Lyd med fig 232.
256.271.291.292.
- - anseet som Forevarfler for store For
andringer og Ulykker 222.223.229.241243.249.250.253.254.2 56.257.264.265.
268.270-272.279.280.281.283-288'
289-29!.
- - dets Egenstaber og Kiendetegn efter de
Gamles Brstnv. i kort Begreb 296-300
- - gav Andledn. til Overtroe S. Overtroe.
Norden naar serst beboet
29

Norge beskrives af Other.
57
- - dens gamle Stats Forfatning i henseen«
de til Thronfolgen, forklaret 344. fq. 361
Norst Sslv Vaegtimod Csllnst
n
Norste bleve ved, uagtet den Calmarste Foreening, at legge deres gamleLsv til Grund
ved Tronfslgen 345 fq.
- • drive Krsbmandstab i Frankens 55.
spiller Mestere i Irland
64
• - Rigs-Raader grundede K- c.iz Ret
til Kronen paa et urigtigt Slergtstab
341. Anledning til denne Vildfarelse 342.
fq. de gik heri ggndste redeligen til Derks

343 fqq„
Nota marrkelig til Mynte-Regning i Frankrig 5
Nytten af Mynte-Historien

2

O.
Gdensey
5
Odels Rettens Mde i Norge 58. stadf«sie3
af Hagen Adelsteen
70z
Odins Bedrifter i Norden
33
Oluf Galde; Ridder Hoveds Mand og Stat
holder Sondenfields i Norge 1525. befal-r at mynte imod Fordningen as Kong
Chrift. II.
12

Omsmeltning af indleverede Mynter
6
Oplysning om Mynte-Ordning under Kong
Chr. II.
4
Opstoe K. c. H. Forordning derfra 1514. om
Mynten og Vaegten
12
Optegninger i Danste Archiv om Regnstaber
Mynten angaaende under K. C. lit.
13
Others Reyse og Bestrivelse over Norge 57
Overdaad, tiltagec med Handelen
63
Overtroe, hos de gamle og Munkene om
Nordlyset 222. 223. 228. 235. 237.
240. 248. 257. 254. 255. 258. 259.
270 - 272. 275. 276. 273. 280. 2gi.
284-287.
Krken-er deraf tage de Norste Skat 50. forsi
lubygte af be Norste
60.61
Osters B«nk udi Touraine
I91
OsterUen lilfrossen
315. 316

P. Par-

Register
Snkere, deres ZElde og Nytte i Norge 73.74

P.
Parkentin Johannes de

167
pans Samling, Mynte-Forord. 1514 af C. II.
til Opstoe
ir
penge Skue-nytter til Erindring af gammel
Guds-Dyrkelse
156
Tydffe mvntede i Danmark
16
pengers fremmede Jndfsrsel kand komme der,
af, at Varers Priis stiger eller falder 16
Pennings, Klipping Gehalt
14

Pennant Thomas
94
Penfylvanien det saMMS svM det gNNlle ViN83.84
22
41
povisch Bertram
167
prceg, Myntens forandres ligesom MynteFoden
2
- - paa K. c. n, Klippinge 7. Dadæ
land

Phoeniciernet Handel i NordkN
Piéterne, hvor dt boede

9

Rex

prsster hos de gamle Tydffe
26.27.30
Progenitor, hvad betyder
348
psalmer forste paa Danff fra Latin ved Tau
sen
160

R.
Raadet i Kiobenbavn fordomme Taufen, som
ved Almuen frelses
160
Raunonia, en Ae, hvor samme ligger
28
Register over alle Lande
4
Registranter i Cancekliet om Mynt
3

9O

Regner Lodbrog R,

Rente og Rentes Rente svares ester de gamle
Rorffe Love
72
Rerich en stor Handels-Stad odelegges 55
Rhinske Gylden af Nobel Guld
5
Ribe, naar fokst er omtalt i Historien 56.57
Ridgotaland, hvad derved forstaaes
40
Roeskilde anlagt 44. der bygges den forste
Kirke i Siclland
67
- - - Hans, bi stop deri, hans Forerning med H rtug Adolph, angaacnde
Christian Is Val.
376
Rolf en Norsk Helt uedsetter sig iFrankrig 60
Runer dr «löste Bogstaver i Norden
71

S.
Sabel-Skinds Handel
49
Sced z hvilket Slag fsrst bekiendt i Norden 52

Sal amarum primum
fecundum
- - - tertium
- - quartum
- “ qvintum ,
Sal miae

177
179
179

179
180

i85
Salt kogt hos de gamle Danske
38
- - hosdeNorffe
73
• - det Fresische 171
tillaves
173
Saxer, hore t?l de Nordiske Folk, og begynder
deres Soe-Toge
41.43
Scandinavia, hvad derved for stages
28
- - beskrives af krocoxio oq stere 48.49
Selenins om Erindrings, Mynter
16
Sej>lats, de gamleDanffesogNorffes. See
Handel.
SiZtuna, driver Handel 52. fom meget tiltager

5 6.64.65
Silke ubekiendt hos de gamle Nordiste
46
Skallagrim Eigil plyndrerLundiSkaane68
Skaldaspiller, Eyvind, beromt NorffPoet 78
Skat paalagk Engelland
94
Skibe, de aridste hvordan bygte 25.26. 31.42.
43. sorbeedres ved Bygnings - Kunstens
Tilkagelse 50.52.59. 64. deres Betragt
ning, Love derom 74. Danffe i Engelland
95. 99
Skier, beqvaemmestrReysende i Norden 39
SkinnabHrn en Jisleender saa kaldet
78
Skiold, Odins So»
35.Z6
Skove iDanmark-ildelesUndersaatternc 68.69
Skrcrlinger, Jndvaanere i Finland
8i- 82
Skribenternes, i de midlcre Tider, deres Troveerdighed 201.202. i scrr af 9de og rode

Seculø

19.20

Slesvig driver stor Handel
55.56
Smede Arbeide i Brug hos de gamle Nor«
diste
,
52
Sm-lr, rart i gamle Dage
53-54
Sophie as Werle, Gert den Stores rette Ge
mal
317 fa<b
S^e-Reverie, naar forst begyndte i Norden
36.44. fortsattes
54
Gele-Magt, de Danskes i Har. Blaatands
Tid 67. de Norskes i Hagen Adelsteens
Tid
76

Solvi

Register.
8ölvi, en Jydsk K. lmdertvinger sigSverrig 49
Specie, dens Beregning
14
Speculum Regale, et gammelt Norst Skrift saa
kaldet, afbvem forfattet 215. dets Beret
216-221
ning om Nordlyset

Spelman H.

95

Sprogenes Forstiel viser de forste -Opfindere
20-22
Sterkoder
42
Stierner, saaledes kaldes og Nordlyset af de
Gamle
224.225. 245. 258.259.261263.2 66.267- 272
Svend Estritsen R.
100
- - Tingsscrg
98
Sveviste Nation beskrives
31
Sviones beskrives
3L 49
Svrmmen meget i Brughßs de Gamle 46
Savende Mand bor forstaaes efter den canoniste Rets Beregnings Maade
381

Trslles Tilstand hos de Tydske 30 31. hos de
Danske 35. ove stor Myndighed 44. sola»
res font andet Gods
73
Trcetelja Olaf, bebygqrr Vermeland
51
Trondhiem. See Nidaros
Tveffieg Svend, hansDods-Aar omtvistes
101-104 undersoges 105-107. fastsættes
112-118
Turonenfis Gregorii Efterretning om Nord
lyset i hans Tid
231-236
Tydsklands aldsteTilstand og?evemaade26-3l
Tyve straffes strengelig hos de gamle Norske 75
V.

Vaaben hos de Gamle, hvori de bestode 39
hvorfra de fik dem
59
Vadmel, gemeen Mands Dragt i de crldre
Tider
53.75
Vægten, hvormed Dycker-Klokken nedsiunkes
139.140
Varegi, hvilke Folk de vare
66
<T
Veye, flette hos de gamle Danste 37. siden i
bedre Stand 47. Love derom hos de
Tærning-SpihhsytagtetafdegamleTydffego
gamle Norske
74
Tapperhed de Danskes
92
Tattius Luthersk Leerer i »u5im
155 Vendsyssel, i de gamle Dder vel bebygget 44
Tauten,cnMunk prirdlkermod Paven
162 Venden, hvor det laae, og dr Danskes Krig
med samme
45
- - hans Fsdebve
161
51
Terra de Labrador, Terre Neuve, om derved Vermelanv bebygges
forstaaes V nland
83 Videnskaber, enten de Gamle eller Rve deri
bsr have Formn
197.198
Thorolf, en Nordmand, drev stor Handel paa
fremmede Skeder
62.63 Vidfadme Iver, K. i Danmark og Srerrig
Thorvald, kom mer til Vinsand
8t
51.52
Thule a; Thyle, hvad derved forstaaes hos de Vinland findes 80.81. hvor samme ligger 83.
Gamle 32.33. 47. Procopii Beskrivelse
84
81
derover
48 Vindruer voxe i V nland
Tinnets aeldste Handel i Britannien
25 Vintre, i gamle Dage meget strenge 313-316
71
Tpnskerg, aldste Krsbstadi Norge 59. der Viter anordnes i Norge
37
drives stor Handel
69 Ulve, flere i Danmark i forrige Tidir
97
Tran brændt af de gamle N irske
74 Wilhelm Conqueftor. R.

&

