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p. F.SUHMS Tanker
om

de Vanskeligheder/
som mode ved at strive

ten gamle Danffe og Rorffe Historie.
S S !Øet cv og bliver vel en afgiort Sag, at faa Videnskaber / og
deres Afhandlinger ere mere Vanstelighed underkastede, og udfordre mere Moye og Arbeyde end Historien, ar forstaae, naar
den stal strives og udarbeydes, stråledes som den bor; chi vil
jeg ikkun saa loselig hen fvrtelle Bedrifterne, uden ar stiotte om, enren jeg nsye
folger Sandheden, eller udpynter den med opdigtede Omstændigheder, saa er
derimod vel intet lettere end ar strive Historien, og saa er der en Sag, som en
hver kand giore, der ikkun haver saa megen Tid at kaste bort, som dertil beho
ves. Men naar alle Ting stal overveyes, undersoges, ingen Linie, intet Ord
strives uden storste Varsomhed og Betænkning, ingen Sandhed forties, ingen
Omsterndighed tilstettes eller forandres, saa er deten anden Sag, saa udfor
drer et Historist V«rk, fornemmelig Historien afet heelr Folk, et gandsteMennistes Alder. Men dog er der stor Forffiel paa Vanskelighederne ved at strive
tt Lands Historie frem for tt andet. Thi udi endeel Landes Historier, saasom:
den Portugisiske, Spanste, Franste, Jtalienste, Engelste, Hollandste, ere
visse enkelte Hele saa vel udarbeydede, at det meget haver letter deres Arbeyde,
A
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fom siden have ssrevet bemeldte Landes almindelige Historier, hvilke derfor og
have langt bedre almindelige Historier af deres Lande , end enten vi, eller de an
dre Nordlige og Ostlige Folk i Europa. Foruden det have bemeldte Lande og«
saa langt flere paalidelige gamle Historiske Efterretninger, end vi. Hos dem er
og meget , og vel arbeydet i Genealogien, Chronologien, Geographien rc. over
deres Lande; hos os derimod ivisse af disse Dele lider, i nogle>'intet, og i andre
igien urigtigt. Derfor have de og nogle Scribenter, som Rapin, le Gendre
&c:, om hvilke man maa tilstaae, at deres Arbeyde er saa godt, som vet er
mueligt for Mennisser at giere. Om Dannemark og Norge ror jeg derimod
driste mig til ar sige, at der endnu ey findes nogen god almindelig Historie, og
ligeledes ikkun faa gode historiske Efterretninger og Achandliirger. Endffiont nu
dette kand vel synes noget haardr og dristigt talt, saa mener jeg dog, ar enhver
stal finde sig herom overbeviist, naar han haver ngiennemlast narvarende
Afhandling.
Der ere fornemmelig tre Kilder, hvoraf et Lands Historie kand rages,
r.) Sprogene. 2.) Monumenter, og 3.) Boger og Skrifter. Jeg fletter med
Villie Sprogene ferst, efterdi man ofte i de crldste Tider, og fornemmelig
naar der handles om Folkenes Udspring , ey har ander at gaae efter, saasom i
de celdste Tider, deels ey Beger ere blevne ssrevne, deels de faa ssrevne ere
bortkomne. Men naar man ved Sprog vil fege at oplyse et Folks Herkomst,
faa giver Fornuften, ar man ey maa fee paa der nu varende Sprog, men paa
vem, som i aldre Tider enten upaarvivlelig, eller og flurrelig have varer i Brug.
Derre er en meget stor Vansselighed i vor Historie, thi for ver ferste haver in
gen indtil denne Dag endnu lmdersegt vort Folks Herkomst, og deres Slagtstab med andre angrandsende Folk, af de gamle Sprog, hvilket bliver derfor
det fersteArbeyde, som den maa foretage, der ranker fra Roden af grundigen
at optage vor Historie, og at vide, hvorfra vort Folk er kommer, hvor derfor
haver boet, og fra hvilke gamle Folk der stammer; et Arbeyde, som er et af de
vansseligste, og fom fast allene udkraver en Mands Alder ; og for det ander, saa

er endnu i mange af disse Sprog, ja maassee i nogle af de fornedenste, ingen,
eller tildeels ufuldstandige Diétionairer og Grammairer udkomne, og er dette
allene saadan Vansselighed, som gier, at den aldsteDeel af vor Historie nmuelig kand saa godt udarbeydes, som de i denne Post lykkelige Fransses og Engel
skes, at jeg ey ssal tale om den Vidtleftighed, som det ferer nred sig ar forskaffe
sig alle de fornedne og overkommende Hielpe-Midler til bemeldte Sproges For-staaelse. Dog maa ingen tanke, ar jeg mener, ar nogen for ret at strive vor
Historie, eller egentlige» om vort Folks Herkomst, maarte endelig grundigen
forstå« alle de dertil herende Sprog; ney , det vilde blive umueligt for mhver,
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i det mindste kunde ingen i saa Fald udarbeyde mere end allene Folkets Herkomst;
men min Tanke er ikkun, at en saadan maatte have Diflionairer og Grammairer aset hvert til dette Forehavende nodvendigt Sprog, paa det han derved
kunde blive i Stand til at sammenligne Sprogene, mærke deres Forstiel og
Overeensstemmelse, og saa at sige, forfærdige Sprogenes Genealogie. Dette
er ey noget nyt Forstag, men allerede længe siden giort af den udodelige Leib
nitz , og tildeels tænkt at sættes i Værk af den lærde la Croze i Berlin, og
nogenlunde, stiont ey efter min Smag , begyndt ar udfores afden lærde Sven*
stc Stiernhielm, som hertil besad aile fornodne Egenskaber, undtagen dette eene,
ar Kierlighed til hans Fæderneland giorde ham blind. Men endstiont jeg ey
paastaaer en grundig Kundstab i alle til dette Forehavende fornodne Sprog,
saa udfordres dog en tilstrækkelig Erfarenhed i det Græste, Latinste, Celtiste
eller Armvriffe, Cambrisse, AngebSaxiste, gamle Tydste, og Jsiandste, uden
hvilke ingen herudi kand udrette noget gavnligt.
For ret at fatte dette, vil jeg nu igiennemgaae alle de Sprog, som efter min
Meningudfordres til saadant Forehavende. De Orientalste Sprog ere da forst
og fornemmelig fornodne, saasom alle Lærde nu omstunder tilstaae, at hele Jor
den er fra Asien af bleven bebygt. Udi de fornemste Orientalste Sprog, saa
som det Hebraiste, Syriste, Chaldaiste, Arabiste, Persiste, Tyrkiste, mangle os ey Di&ionairer ogGrammairer. Naar man haver Cocceji Lexicon
Sermonis Hebraici & Chaldaici trykt til Frankfurt 1689. in lol. Co/zz" Lexicon
Arabico - Latinum , Leiden 1653. f°h Buxtorfii Lexicon Chaldaicum,
Talmudicum & Rabbinicum Bafil. 1639. fol. Meninfki Thefaurus lingvarum Orientalium, Turcicae, Arabicae, Perficæ. Vien 1680. fol. 3 Tom.
Ej. Grammatica Turcica, Vien 1680. fol.; Hottingeri Grammatica He
braica > Chaldaica, Syriaca, Arabica Harmonica, Heidelberg 1659, 4t»,
da besidder man de fornodenste og bedste.

Det Hebraiste er fornodent at vide, saasom det af alle gamle Sprog er mindst
forandret kommet til os, og de fleste Orientalste Sprog stemme overeens metz
det, om de ey just, som mange paastaae, stamme fra det.
Det Syriste,
Chaldaiste, og Arabiste komme meget overeens med det, og ere uden al Tvivl en
ten dets Softre eller Dome, folgelig time de til indbyrdes at oplyse hinanden.
Det Persiste og Tyrkiste vilde være meget fornodent at vide, dersom de nuvæ
rende, af hvilke vi allene haveviAionairer ogGrammairer, mere komme over
eens med de Gamle, saasom det er vel næsten upaatvivleligt, at de gamle Tyr
ker have efter al Anseende været nær i Slægt med vore Forfædre. Dog maa
disse tvende nyere Sprog sammenlignes med vore, saasom der ventelig endnu finA2
deS
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des mange Ord af de aldre Sprog i dem. Mange have og villet paastaae, at
finde en stor Lighed imellem det nu varende Tydste og Persiste Sprog, hvilken
bog Leibnitz ep uretteligen holder for at vcrre mindre, end den almindeligen fore
gives. Men Ligheden imellem det Tydste og gainle Persiste haver Buxhorn i
nogle faa Ord viist paa en sindrig og lcrrd Maade. Levningerne af det gamle
Persiste Sprog haver Burton samlet, og er den nyeste Edition deraf udkommet
til Lybek 17204 in 8vo, under Navn af Leipfana veteris lingvæ Perticæ.
Ligheden imellem det Danste og Hebraiste Sprog haver Ped. Wandal sogt at
vise, men er derudi gaaet for vidt, formedelst den forudfattede Meening, at alle
Sprog stamme fra det Hebraiste. Dersom den larve Pastor Süsmilch i Ber
lin vilde fortsatte med de andre Bogstaver i Alphabetet, det Arbeyd, fom han
haver giort med det Bogstavs, hvorudi han haver viset, at de fleste Tydste
Ord, som begynde med bemeldte Bogstav, stamme fra ligelydende Ord af om
trent samme Bemarkelse i de Oriemalste Sprog, da vilde han herudi meget let
te de Nordiste Historiestriveres Umage.

Det Coptiste Sprog er ey heller ufornodent. Thi som det er en Levning
af det gamle BLgyptiste Sprog, saa findes derudi endnu mange Fodspor efter
dr gamle LEgypter, hvilke upaatvivlelig have hist og her stiftet Colonier, og derved
fornemmelig udbredt ester LeibnitzesMeening deres Gudsdyrkelse, endog til de
langt bortliggende Tydste, hvorfra lettelig nogle af deres Meninger have kunnet
trange ind til vore Forfadre, hvoraf og endnu sees nogle ey gandste ukiendelige Tegn i vor Edda. Det var at snste, at den fomeffelige la Crozes Copti
ste Lexicon, Der ligger fardig i Manuscript paa det Kongelige Bibliothegve i
Berlin, og som han med usigelig Moye og Fliid haver forfardiget, maatte til
almindelig Fornsyelse og Nytte for alle Elstere af dette Sprog blive bekiendt«
giort ved Trykken. Hvad man kand vente sig af det, viser rydelig bemeldte
ypperlige Mands store Discipel Jablonfky, som i vor Tiid haver havt, som i
al Slags Lårdom faa sine Lige, saa i det Coptiste Sprog aldeles ingen. Imid
lertid maa man herudi lade sig nsye med Kircheri, Wilkinfii, og Bonjours Skrif
ter, der ey ere tilstrakkelige.
At de gamle Phænicier have giort vidtloftige Soe-Reyser, og stifter Colo
nier, er mere bekiendt og afgiort, end om LEgypterne. Deres Colonier strak
te sig paa begge Sider af Middel-Havet, ja og uden for i Spanien, og med
deres Seylads veed man vist, ar de ere komne ind ril Engeland. Hvor let
har ey derfra noget af deres Sprog, Levemaade og Server kunnet trcenge ind
tilos. Der var derfor at snste, ar deres Sprog havde vedblevet indtil vore
Tider. Men her kand man ey andet end beklage, ar deraf er end mindre til#
over-
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vvers, end af det gamle ALgyptiste. De faa overblevne Levninger haver
Soldanis, Reineßus,Majus, og Sappuhnius samlet.

$
de

Endnu flaue nogle Asiatiske Sprog tilbage, hvilke , om de vare os tilfulde bekiendte, ffullemaastee nene mere end alle andre til at oplyse vort Folks Her
komst. Jeg mener alle de, som tales i det store og vidtloftige Land, der nu al,
mindelig er bekirndt under Navn af Tatarisk. Vore gamle Skribenter paastaae, ar Ochin, og hans Mrdfolgere erekomne fra Tanais eller Don Floden.
Nu foregive Contarenus, Scaliger,Busbecq, at der i det CrimisteTararie ta
les endnu paa nogle Steder et Sprog, som i mange Maader kommer overeens
med der Tydffe, hvoraf den sidste vg anforer til Beviis nogle Ord, og at der
endog findes Bibeler iblant de Folk, skrevne med samme Characterer, og paa
samme Maal, som den almindelig saa kaldte Ulphilæ Gothiste Oversættelse af
Evangelierne. Dersom denne Sag er rigtig, om hvis Vished man ey fuld
kommen kand blive overtydet, med mindre nogen grundig lcecd Mand vilde did«
hen paatage sig en Reyfe, saa kunde man herved komme til mere Sikkerhed om
hvorvidt det gamle Tydste, Rordiste og Gothiste Sprog haver kommet overeens,
eller ikke, hvor nerr vore Rordiste og Gotherne have vcerst hinanden beflagredr,
vm der er nogen Rimelighed i den Mening, at de gamle Gother ere udgangne
af vor Norden, om det kand holde Stik, at Ochin er kommen fra Tanais, og
saa fremdeles. Da denne Undersogning, naar den retstaffen blev giorr, vilde
give saa stort et Lys i vor gamle Historie, saa er det underligt, ar ingen haver
endnu villet anvende Bekostning herpaa, da Folk dog dagligen udose mange
Penge til langt mindre vigtige, ja ofte ssadelige og unyttige Ting. I saadan
Henseende fortiener inter Folk mere at prises, end der Engelsts, som ey lader
sig fortryde nogen Umug, Besvar mg og Omkostning, naar det kun i mindste
Maade kand tiene til nogen Oplysning i den mindste Deel af Videnstaberne.
Hvad de andre for narvcrrendeTid giamgse Sprog i Tararier angaaer, da have
de vel mindre Nytte i Henseende til vs, men bor dog ey aldeles forbigaaes, a!lerheldst da jeg ikkun forlanger, at den der noyevil underssgevoreAntiqvirceter,
ester seer hvad Lexica og Grammairer der findes i dem, for at see, hvorvidt
deres Ord komme overeens med vore gamle Nordiste Sprogs, og fornemmelig,
om der er nogen Lighed i deres Syntaxi og vores. Thi der kand let hende sig,
at nogle Ord i tvende gandste fra hinanden adstildte Sprog kand komme over
eens, men nogenlunde, og end mere noye Lighed i Syntaxen, kand ey fore
komme, uden imellem Sprog og Folk af een Stamme. Men her maa jeg be
klage, at man udi alle disse Tatariste Sprog fattes de fornodrre Haandboger.
Dog have Bayer og Strahlenberg nogenlunde sogt ar afhielpe denne Mangel.
Dersom det gamle Scythiste Sprog endnu var tilovers, saa kunde man remme-

. .
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lig komme ester, om vore Forfadre stamme fra dem, eller om noget af de nu
varende faa kaldte Tarariste Folk kand regne deres Herkomst fra dem. Men
nu er der ey saa let ak domme, da vi ey have ander tilovers af der Scythiste
Sprog, end de faa Ord, som findes hist og her ncevnre i de Graste og Latinste
Skribenter, og som ingen endnu haver med tilborlig Flid samler. Dersom det
Parchiste Sprog var tilovers, hvilker formodentlig haver varer en Dorter af det
Scythiste, da kunde det noget oplyse os, men nu er det ligesaa reenl tabt, som
der Scythiste.
Dog troer jeg, dersom ey mine Tanker aldeles bedrage mig,
at vi endnu midt i Europa have en anseelig og voxen Dokter tilovers af det Scy»
thiste Sprog i der Ungerste, hvorom den larde Belli Skrift bor eftersees. Dette
Sprog kommer aldeles ikke overeens med noget af de angrandsende Folks,Hvil
ke stamme enten fra Cellerne eller Slaverne; da man derimod endnu i diste
Tider finder et Folk langt borter Rusland kaldet Uigur, hvorhen det rette og
gamle Scythien, saaledes fom Herodotus bestrider der, da Darii Felttog ste
de mod Scytherne, stragte sig, hvis Sprog kommer aldeles overeens med
derUngerste. Da de midlers Skribenter jevnligen kalde Ungarerne Tyrker,
saa var det fvrnoye'igc, om nogen paatog figat sammenligne diste tvende Sprog
med hinanden, for ar see, om de stemmede overeens. Dog troer jeg ey, al
Ligheden vilde blive meget stor, saasom der nu vcerende Tyrkiste Sprog er en
Mistmast af alle, ligesom Folket. Dersom man stal domme det gamle Scy
thiste Sprog efter det nu varende Ungerste, saa bliver den Mening ey meget ri»
me'ig, fom dog saa mange have antager, ar vore gamle Forfadre stamme fra
Scytherne. Dog stal jeg langer hen vise, ar nogle af de Folk, som boe langst
henimod Norden, udfpire efter al Rimelighed fra de gamle Scyther, eller og
fraMassagemne-

Men jeg maa forlade Men og dens angransende Folk, og begive mig ril
Europa, hvor jeg agter fornoden! forst ak tale om det Graste Sprog, det
delste af alle. Da dette er eet af de alvgamle Hoved-Sprog tilligemed der ZEgyptiste, Puniste, Hebraiste, Scythiste, Sarmariste, Mefechiriste og Celtiffe, saa er der forvovent grundig at lares. Men da det er alt for bekiendr, af
hvilke Boger dette fortrefiige Sprog best lares, saa vil jeg ey her til Unyttr
igientage der, som er hundrede Gange sagt tilforn.
Der Graste Sprog ha
ver vel ellers i sig selv just ey nogen Nytte til at forklare vort Folks Herkomst;
thi lad vare, at nogle Tydste og Dansse Ord komme- overeens med det Gra
ste, saa kan man dog derfor med Berhllo Canutio ogBuxhornio ey flutte, at
det viser nogen Forvantstab og Lighed imellem vore Nordiste Folk og deres
Sprog og Gråkerne, men med alk det er dog dette Sprog umisteligt, forme
delst de mange herlige Boger, der ere strevne deri, uden hvis Hielp vore Antiqvi-
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tiqvitæter ey kan forklares, og som ere alt for vigtige, nyttige og behagelige
til ikkun at låses i Oversættelser, ar forstaae for dem, der vilde videWdenstaberne grundig, og ey lade sig noye med en cavalierst, alamovist, flygtig,
franst saa kalder Lårdom.

Af de gamle Thraciers, Geters, Pannoniers, Il’yricrs Sprog haves
ingen andre Levninger , end de faa Ord, der findes hist og her stredve hos de
Graste og Latinste Skribenter. Man kan derfor ey glore sig noget ret Begreb
om deres Sprog; dog synes mig af de faa overblevne Levninger ar kunne stutte,
ak de mere narme fig Celterncs end Scythemes,
Det var ac onste, at m
grundig lcrrd Mand vilde tage sig Tid til at sammensamle hos Ve gamle Skri
benter Levningerne saavel af disse Sprog, som af det Scylhiste. Det er et
Onste, som den store Leibnuz haver allerede for lcrnge siden giert. Det Gra
ste Sprog kommer os altid til at tanke paa det Latinste, fom en Dotter af det,
og det Eeltijke, udi Italien i gamleDage kaldet det Osciste. Dersom Romerne
vare ligefaavel komne ind i vor Norden, som i Galhen og E itanrrient, faa er
det ingenlunde at tvivle paa, at jo vort Sprog havde blevet ligesaa opfyldt med
Latinste Ord, som disse, men nu maa man heraf flutle, ar de faa Ord, fom i
vort og vetLatinsteSprog findes at komme overeens, stamme fornemmelig fra
det Celtiste, og ere og maastee tildeels efterhaanden komne ind til os igiennem
Tvdstland, Va det er bekiendt, at Romerne trangde med deres seyerrige Q3aa#
ben lige ind til Elven, at jeg nu ep stal tale om, at de fleste Latinste Ort) ere i
de nyere og vore Tider komne ind i vort Sprog; hvorfor man ingenlunde med
vor Berti’lo Canutio, og Badenio kan falde paa de Tanker, at der er nogen
sardeles Lighed imellem Vort og VetLatinsteSprog. Nytten, ja Umistelighr«
den af det Latinste Sprog i Henseende til vore Antiqvitærer , bliver derfor den
samme, som det Graste Sprogs.- Det Latinste Sprogs egen Oprindelse ha
ver FunccLs bestrevet noget nar ester mine Tanker.

Endnu staaeret gammelt Sprog tilbage i Italien, som er, og maastee vil
blive et Ænigtna for alle oprigtige Larve.- Dette erdet Hetruriste, hvorom
saa mangt og saa meget kort for, og i vore Tider er skrevet af Dempftero, Gori,
Maffei, Swindon. Ulykken er , at man af dette Sprog ey haver tilovers, uden
nogle gamle Infcrip'ioner med ulaselige Bogstaver, som dog have stor Lighed
med vore Runer, hvoraf de fleste ere fundne i de Lande,- som i de aldre Tider
herte til Hetrurien. Enhver haver derfor og last dem paa sin Maade, og paa#
staaet, at diste Bogstaver vare fra de gamle Latiner, Phænicer, Græxer,
Gather, Hetrurier;. Dette Sprog kan derfor, i hvor kostbare Varker end
derom
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derom ere strevne, ep ftort oplyse vore Antiqvicæter. Dog maa man for Bog
stavernes Skyld have de bedste herom strevne Beger.

Det Celtiste Sprog haver i de teldste Tider varet gieengs i akle Vestlige
Lande i Europa, og siden delet sig i mangfoldige Grene, jaasom det Cantabriffe, Aqvi'tanisse, Galliske eller rette Celtiste, Armoriste, Cambriste, Walliffe og Hiberniste, at jeg nu ey stal tale om de Nyere. Dette Sprog tilligeined
alle sine Dialetler er umisteligt for en Elster af de Nordiste Antiqviræter, saaman derved leerer utallige nyttige og behagelige Ting. Et almindeligt Cel
list Lexicon, er saavldt mig er bekiendt, hidindtil ey strevet, og vilde maastee
og blive ulnueligt, da vi ey have paalidelige Efterretninger tilovers af det celdste
Celtiffe Sprog, og derfor maa soge dets Levninger hos dets Dome. Thi da
Romerne begyndte med Krig at overfare de Lande, hvor dette Sprog taltes,
vor det allerede delet i Dialecter, og det 'saa stärkt, at Julius Cæfar vidner,
at de G lilier og Germanier forstode alerede i hans Tid ey hinanden. Det
Spanste, som uden Tvivl haver i Forsiningen varet det rene Celtiste, var og
ved Romernes Ankomst blevet meget forandret, deels net) Galliernes Indfald,
og Undscmelse i nogle af de Spanste Provincer, hvis Jndvaanere derfor kald
tes Celtiberier, og deels end mere ved Phoeniciste Cvloniers Anlæggelse paa
Soeckysterne og Carthagioenfernes Oversvommelse i de fleste og bedste Lande
i Spanien, Ja om det Celtiste Sprogs Tilstand i Spanien i Romernes Tid
haves fagre liden Efterretning, og fast mindre end om samme Sprogs Tilstand
i de andre Celtiffe Lande. Ved Romernes Herredomme iSpanien, som varede
i 600 Aar, blev Sproget end mere fordervet, og blandet med Latinste Ord.
Siden besadde Gocherne det hele Land i zoo Aar, hvilke tilligemed Sueverne
ey heller formaaede lidet til at giore det gamle Spanste Sprog end mere ukiendeljgt. Ved Arabernes Ankomst bleve de Nordligste Lande, Bifcayen og Afla
den , frie for deres Indfald, og der er det og, at det gamle Spanste Sprog
haver indtil denne Dag begaaet sig under Navn af det Cantabriste, saalebes
som det omtrent var da Arabernes Indfald stede. Om dette Sprog findes ey
saa mange og udforlige Efterretninger, som om de andre Dottre af det Celtiste.
de Henne., Aldrete, Majanhum kan man dog tydelig see saa meget, at
det Cantabriste Sprog er en Dotter af det Celtiste, og at folgelig de ældgamle
Spanier ere af een Stamme med de fleste Europcriffe Folk.

fom

Hos

Om det Aqvitaniffe Sprog, ellers kaldet Langue Basque, har jeg hidind
til endda fundet allermindst, og kun nogle faa Stykker hos Spelman, Menage
du Fresne, hvoraf man dog kan see, at det er en Dotter af det Celtiste, og meget ligt det Cantabriste. Ellers Putter jeg, at den leerde BuUcw haver i sit
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store og prægtige Værk om det Celtiffe Sprog i 3 Tomer in Folio givet os et
G'offarium af dette Sprog, som og af Levningerne af det egentlig saa kaldte
Celtiffe, hvoraf ikkun findes nogle faa Ord hist og her hos de Græffe og Nomerffe Skribenter, og hvorhen maa næsten henfores alle de, som de sidste gemecnligen kalde Galliske.
Det Aqvitaniffe Sprog haver ellers lidet stor Forandring ved Blanding af Latinffe, Gothiffe, Arabiste og Frankiffe Ord.
Af det Armoriffe er endnu meget tilovers, og tales endog i disse Tider,
ffiont fordærvet, i,den Franffe Province Bretagne. Med Latinffe Ord er det
temmelig blandet, saa og noget med Frankiffe; dog finder man tydelige Fod
spor deri af Det Celtiffe, hvorfor det og er værdt noyere at læres, end de forhen
nævnte. Af Chalons og Roftrenen have vi tvende gode Di£iionairer i dette
Sprog, og Udi Lhuyds Arxhæologia Bricannica en Grammatica» og et Votabularium af Juliano Manoir.
Men vi maa begive os fra Frankrige til Engelland, hvor det Celtiste Sprog
endnu findes bedre i Behold. Det er egentlig delet der i 2de Grene, det Corniffe og Walliffe, som gemeenligen sammenblandes og betegnes under eet Ravn
af detCambriffe. Raar jeg undtager, at det er temmelig blandet med Latinske
Ord, saa er det for Resten mere reent end noget af de forrige. Aarsagen hertil
er, at hverken Angel«Saxer, eller Danffe have nogensinde trænget ret ind i
de Provincer, hvor dette Sprog tales, og de nyere Engelske ey heller, forend
i de senere Tider. Hertilkommer, at dette Folk, som er en ægte Levning af de gam
le Britannier, er meget paastaaende og nidkiær over fine gamle Skikke, Sæd
vaner og Sprog. De fornodenste Boger for at lære dette Sprog ere: Davifii
Diét.onarium Cambro- Britannicum. London 1632 Fol. Rhxfi Cam bro Britannicæ Lingvæ Inftitutiones.
London 1592, Fol. og frem for alle benutuLbaydV Archæologia Britannica, en Bog, fom i sit Slag haver ingen
fin Lige, og som kort at sige, er Engellænderne værdig, det er grnndig og fuld
kommen. Af den lærte jeg forst den anseelige Forffiel, som er imellem det Corniffe og
^SaiiiiTe.^AVfrzGIoffariumAntiqvitatumBritannicarum er og nyttigt for at læ#
re detteSprog, thi der haver han fornemmelig samlet alle deOrd ogStædersRavne
med mere som findes hos de gamle Romerffe Skribenter at have i deres Tider været
brugelige i Britannien, og forklarer dem smukt afdet Cambriffe Sprog. Den som
grundig vil lære dette Sprog, maa vel og forffaffe jtg Biblia W. llica trykt tilC-rnbri ’ge 1685 in 4to, om der er nogen nyere, er mig ey bekiendt, og G. Wottuns Leges Wallicæ, hvor Hælis Dha Love, der ere over $00 Aar gamle,
findes baade paa Walliff og paa Latm. Udi dette Sprog findes ogsaa mange
gamle Poeter, men hvoraf ingen endnu til en ubodelig Skade for den lærde
B
Verden
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Verden er udgiven. Rhæfus forklarer dog meget smukt den Maade, de brugte
ar gisre Vers paa, hvilken kommer meget overeenS med den i forrige Tider og
endnu brugelige Maade hos Islanderne; thi de betune sig hverken af Rim
eller Stavelsers Lighed, fom andre Folk, men deres hele Kunst beroer paa visse
Bogstavers og Ords oste Jgiemagelfe og det Stced hvor de sattes, hvilket man
finder ligeledes at vare brugt hos vore gamle Islandske Poeter.
Lhuyd lerrer
os, at nogle af disse Poeter, hvis Skrifter endnu ere tilovers, have allerede
levet i der 6te Saeculo.
Naar man noye vil sammenligne alle disse Dottre af
det Celtiffe Sprog med vore gamle Sprog, fan stal man finde en anseelig Over«
eensstemmelse, hvilken reiser sig af den Omgang, som disse tvende stags Folk
have havt med hinanden , helst i Tydffland og England.
Det var at onsse, at vi havde noget retskaffent trykt om det Irlandske
Sprog, saaledes som det endnu tales midt inde i Irland. Thi da dette Land
har aldrig vceret undertvunget af Romerne, og siden ikkun Soeausteme af an
dre Folk, faa at mange af De indlandske Jarler have endnu indtil denne Dag
ey engang havt megen Omgang med Enge Ilanderne, i det mindste ey stort, for
end i Slutningen af Dronning Elizabeths Regiering, saa er Det ey at tvivle
paa, at joder Celtiffe Sprog findes der endnu i sin storsteReenhed, og følgelig
er det celdfte uforfalssede Sprog i Europa. Af de faa Efterretninger som vi
have om dette Sprog, fee vi og tydeligen, at Det aldeles ikke er blandet med
Latinsse Ord, som alle de andre Celtiste.
Folgende fornodne Boger for at
lare dette Sprog, ere mig bekiendte: Novum Teftamentum Hibernicum
London i6gi. in 4'0 og Lhuyds Archæologia Britannica, Hvor der overalt
findes de rareste Anmærkninger over dette Sprog, og man kun maa beklage,
at denne ypperlige og aldrig noksom prisede Mand blev ved Doven borttagen,
for han fik Tid til mere at oplyse dette Sprog, som han havde i Sinde. Hvad
Skotterne angaaer, da er bekiendt, at de saa kaldte Berg-Sko:ter have selv
samme Sprog med liden Forandring som Jrlandeme, hvilket allene viser , om
man ey desuden vidste Det, at De i De aldre Tider have varet eet Folk med Jrlanderne. I Syd-Skotland derimod tales Engelsk, og paa -Øerne forvarvet Norss.
Men nu er det Tid at jeg og malder om Det af mig saa kaldte Mesechitisse Sprog, fordi det efter mine Tanker kommer fra Mefech saohersSon, om
hvilket jeg udforligen stal handle i mit Skrift om De No.disse Folks Herkomst.
Vore Nordisse Sprog og Det Tydsse med alle sine Dialeéter anseer jeg for D-ttre af Dette aldgamle Hoved^Sprog.
Udi det Tydsse findes mere Celtiss end i
Det Nordisse, hvortil Aarsagen ester mine ringe Tanker er denne: En stor Deel
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af Tydstland helst af det Sondre, beboedes i Begyndelsen af Celm, indtil de
af Cimbrerne, et Mesechitist Folk, som udgik fra vor Norden, bleve deels ud>
jagede, decks undertvungne, omtrent 3 til 400 Aar for Christi Fodsel. Af det
ældste Tydste Sprog er intet nu omstunder tilovers, undtagne nogle faa Ord
hos de Graste og Romerste Skribenter, hvoraf man dog kan stionne saa me
get, at det fra sin forste Oprindelse haver varet Mesechitist, men er siden ved
Tidens Længde blevet til en fra de andre sine Sostre meget adstilt Dialed.
Naar man noye overveyer de Sprog, som i de midlere Tider vare giangse i
Tydstland, og som endnu, stiont forandrede, tales der, saa stal man finde, at
de lade sig beqvæmelig bringe til folgende zde, det Frisiste, Frankiste og Saxiffe, hvoraf det forste er barnefodt i Tydstland, men de andre tvende komne fra
vor Norden, hvilket enhver Utidig stal finde, som grundig eftertanker den store
Lighed, der er imellem de tvende sidste Sprog og Vort, og den anseelige For«
fiiel, som derimod findes imellem der Frisiste og der Nordiste. Hertil kommer,
at Friserne er et ældgammelt Tydst Folk, der fra Taciti Tid, og lange tilforn,
vg lige indtil disse Tider haver beboet de samme Lande. Men at Sproget dog
ey haver bevaret sin forste Reenhed, kommer af den idelige Omgang, som de
have havt med Romere, Saxer, Franker, Danste og Normanner, hvoraf en
deel ogsaa ofte have undertvunget dem. Men her maa man beklage, at vi al*
deles ikke have nogen gammel Scribent i der Frisiste Sprog, faa og at ingen i
de nyere Tider haver grundigen lagt sig efter det. Til at lære det maa man der
for lade sig noye med nyere Oversættelser af Bibelen, og med Kiliani Dictionario Teutonico. Vel have vi nogle af de gamle Frisers Love tilovers, men
de ere til Ulykke paa Latin. Af delle og det Saxiste Sprog er et nyt Sprog,
neonlig der Hollandske opkommet.

Hvad det Frankiste Sprog angaaer, da kommer det vel ey saa meget overeens med vort Nordiste, som det Saxiste, men dog mere end nok for at vise,
at de gamle Franker ere udgangne af vor Norden.
Udi dette Sprog haves
endeel gode og gamle Skribenter, hvoraf dog ingen, som er at beklage, er æl
dre end strevne i Midten af der 9de Sæculo.
Vi have Otfridi Evangelier,
Anonymi Ca echefis Theotifca udgivet tf Eccard, Wilierani Oversættelse af
Hoysangen, Hidorum Paltbenii og flere: Desuden haver den magelose Engel
lænder Hickefius givet os udi sin Thefauro antiqvæ Litteratura Septentrio
nalis en Franco - Theotiscist Grammatica, og den lærde Schilter udi sin The
fauro Antiqvitatum Teutonicarum samlet de fleste hidhenhorende Skrifter.
Wachteri Gloflarium Germanicum haver og i faa Sprog sin Lige.
Dette
gamle Frankiste kaldes og gemeenligen der Teutoniste eller Theotisciste Sprog,
saasom de fleste nu værende Diahcter i det hoye Tydstland stamme fra det, og
r
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ved Blanding af det og det Saxisse eller plat-Tydsse er opkommet den nu verrendi
egentlig saa kaldte Hoytydsse Dialed, eller Meisnisse, som almindelig anseeS
for den sirligste, og hvorudi de fleste Lydsse Boger nu omstunder strives. Blan
dingen af dme Frankisse, det gamle Gallisse eller Celtisse, og der Latinsse haver
frembragt det nu vcrrende Fransse Sprog, hvoraf tydeligen sees, at ingen kan
besidde en grundig Widenssab i det Fransse Sprog, med inindre han er erfaren
vore Nordisse. Derfor have og de storste Lcrrde i Frankrige, som nran billi
gen bor kalde Frankriges Lys, mærkelige« feylet formedelst Mangel af denne
Erfarenhed i deres Etymologier, saasom Sirmond, du Fresne, Menage,
saavel i det gamle Fransse Sprog, som i medii Ævi Latin.

i

Angaaende det Saxisse Sprog, som endnu er bekiendt og tales i Tydssland paa mange Stader under Navn af plat-tydss, da haver det langt mere
bevarer Ligheden med vore Nordisse Sprog, end det Frankisse, og jo aldre
Saxiss man laser, jo bedre forstaaer en Danss det ved maadelig Eftertanke.
Med alt dette have dog mange larve Mand faret vilde og sogt Oprindelfen til
dette Sprog paa urette Stader, som iblant andre Mericus Cafaubonus, ver
udleder det af der Hebraisse; men der var envelig en almindelig Syge i hans
Tid. Her maa man arter savne gamle Skrifter i dette Sprog, i der mindste
i Tydssland. Men hvad Tydssland nagter os, det giver os rigeligen det herlige
Engelland; thi der finves saavan Mangde af aldgamle Codices ssrevne paa
Saxiss, at dersom de engang alle bleve nvgivne, da kunde intet gammelt Sprog
rose sig af saa mange Skrifter, hvilket best kan sees af
Catalogo. De
fornemste trykte gamle Skrifter tre: Cædmon uvgivet afFr. Junio, om hvil
ket dog Hickefius baver viset, ar det ey er af den gamle Cædmon, men at vt
dog formodentlig have et ander ægte Fragment af ham; Kong A15 eds Overfættelse af Ledæ Kirkehistorie udgiven afSmidt, hvilken ester alle Kienderes Tilstaaelse er et Mesterstykke i der Angel-Saxisse Sprog, den Saxiss«
Kronike udgiven af Gibfin, Davids Psalter af Spelmam ve Mmle Love af
Lombardo, Wheloc, Wilkins, og mange flere.
Det bedste DidLnariurn
er Somneri>. som dog med al sin Ppperlighed kunde endda forbedres, hvorpaa
vg Benfon i sit Vocabulario haver viset en rar Prove.
Hickefius, Fader for
den gamle Nordisse Erudition, haver i sin Therauro givet os en forcreffelig
Angel-Saxiss Grammatica, og den usigelige Nytte, som flyder af dette Sprog,
haver han ligeledes viist i sin Afhandling til Shoverum.
Ar de fleste mi væ
rende Engelsse Ord stamme fra der Angel-Saxisse, sees best af Fr. fumi Ety
mologico Anglicano, som overgaaer alle andre Etymologisse Boger.
Det
var ar onsse, ar hans Didionarium Saxonicum og snart maarre komme for
Lyset, og at den lærde Lye vilde hermed berige Werden. Fr. Junius og Hicke
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fius have frem'for alle andre besiddet en ulignelig Kundstab i det Angel-Saxiste
Sprog. Hvor meget dette Sprog tiener til at oplyse Vort, haver vor ftors
Hans Gram, en Mand langt over min ogalles Roes, mist i fin fomeffelige
Afhandling i det Kiobenhavnste Seiffabs 5te Tome.
Kortelig, dersom nogen
tanker at forstaae vor Historie, uden det Angel Saxiste, da bedrager han sig
meget, saasom det nast det Islandske er det allerfornodenste Sprog for os
al vide.
Forend feg begiver mig til vor Norden, maa jeg kaste et Oye hen paa den
vstlige Deel af Europa, hvor jeg finder, at et Sprog, nevnlig det Sclavoniffe og dets Dialerer, haver opfyldt alle Lande. Det er en afgiort Sag, ak
Bohmiff, Polst, Russist, Croatist ere ikkun Dome af dem Sprog, hvoraf
det egentlig saa kaldte Slavoniste, som tales i Kongeriget Slavonien, vel er
Det reneste. Da de andre derimod ere blandede med Tydst, Scythist, Tara
rist, Grast. Jeg for min Deel tvivler ikke paa, at jo det Slavoniste, er faa
vel, som alle de Folk, der tale det, en Dokter af det Sarmariste, hvilket efter
al Rimelighed haver varer et Hoved-Sprog for sig felv, dog efter Situationen
af de Lande, hvor det taltes, deels blander med Celtist, deels med Scyrhist,
og deels med Msechicist. Af der gamle Sarmariste Sprog findes ingen sikker
Levning, uden hos de Graffe og Romerste Skribenter, hvor de faa Ord, som
der forekomme, gandste vel kan forklares af der Slavoniste Sprog.
Til ak
lare disse Sprog, ere fornodne, foruden Bibelen, som paa dem alle findes over
far, C, Wutfins Teursch, Lateinisch, und Böhmisch Dictionarium, Prag 1700.
in 4to, Fontani Diäionarium Latinum, Germanicum & Polonicutn 4to
Gedani 1613, Teursch, Lateinisch und Russisches Lexicon 4x0 Petersburg
1731.
Ludolfi Grammatica Ruflica §vo Oxonii 1656 , og fornemmelig
Frencelii Origines lingvæ Sorabicae, som af dem alle er mest nodvendig, saafom denne Dialeét er endnu brugelig i Tydstland iblant Levningerne af de gamle
Vender, hvilke saa ofte forekomme i vor gamle Historie. Der er beklageligt,
ar udi alle disse Sprog findes ep nogen gammel Skribent, hvoraf man med
Vished kunde erfare, hvor meget de have forandret sig, og om de i gamle
der have havt nogen mere Lighed med vore Sprog end nu, da der er aldeles
ingen, hvoraf man folgelig kunde flutte, at de havde havt falles Udspring,
som jeg dog ikke troer. I det Russiske Sprog er den saa kaldte Kiowffe Kronike bekiendr, hvoraf dog Miiller ikkun haver udgivet et Udtog paa Tydst. Den
ne Kronike er streven for over 600 Aar siden; men der findes ep, saavidt mig
er bekiendr, nogen sardeles Forstiel imellem dens og det nu varende Russiste.
Men hvad det aldre Russiste angaaer, da synes af de faa overblevm Staders
»g Personers Navne, at det haver varet meget ligt vort Nordiste, om ep der
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selv samme, hvoraf jeg dog ey vil slutte, som maastee andre giorde, at Rus«
ferne stamme fra os; men tvertimod at vore Forfadre ere komne til os igiennem
Rusland. Men disse aldere Russer og deres Sprog er siden blevne forrrangte
af Slaverne.

Forend jeg begiver mig til vor Norden, vil jeg endda kortelig tale om no#
Hle Sprog, hvis Kundffab og er fornoden for dem, der grundigen ville strive i
vorc Fadernelands Historie. Disse ere da forst de nyere Euxopaiste Sprog,
hvoraf man ey kand vide for mange, ikke for ved dem at lare vorr Folks Ud#
spring, men for ar kunne låse de mange herlige Boger, som i dem ere skrevne,
af hvilke vi maa hente saa meget ril Oplysning i vor midlere og fornemmelig
nyere Historie. Men foruden dem ere der tvende andre Sprog, hvoraf der ene
grundig, og det andet nogenlunde maa forstaaes. Det ene er medii ævi Latin.
Her ville vel mange forundre sig over, ar jeg gi or det til et sardeles Sprog og
adstilt fra det gamle Latinste; men det bliver ikkun faadanne, der allene have
last de Romerste Scribenter. Andre derimod, der ikkun lider have kiget i een
reneste Skribent af medio Ævo > miw vel tilstaae, at om end Ordenes Sam#
mensatcelse er den samme, saa komme derimod saa mange Ord for, som ingen
Romer vilde forstaae, og som bevise min Mening, at man vel kand kalde det et
ander Sprog. Dog maa jeg tilstaae, ar som de fleste af disse ularinste Ord ere
barbariske, og meest indflikkede af vore Nordiske Sprog, saa kand de temmelig
ler forstaaes af os.
Desuden haves i dette Sprog saa ypperlige Glossarier,
som neppe i noget, nevnlig Spe1manni og du Fresnes > hvilket sidste bor med
Rette kaldes er Herculist Arbeyde, og uden hvilket intet kand udrettes i den
midlere Historie. Da de fleste Skribenter, hvoraf vor, og fast hele Europa
Historie stal oplyses, have strevet paa dette fordervede Latin, saa seer enhver
letteligen, hvor fornodent det er akvide, saa at det endog er fast nodvendigere
end der rette gamle Latin, uagtet al det sidstes Herlighed og Sodhed.
Det
andet, stionr mindre fornodne. Sprog er der nyere Graste, hvilket endda me
re end det Latinste haver viget fra det gamle, saasom det ey allene er opfyldt mev
Slavoniste, Tyrkiske, Arabiske rc. Ord, men endog forandrer i Construcrionen,
og desuden strevet af Skribenter, der ved ar klyve ril Maanen, og ved hoyrra#
vende Talemaqder have meenr ar bruge Demofthenis Stiil. Men da de fornem
melig handle om den Byzantinske Historie, somey lufthaver megen Sammen
hang med vor, saa ere de mindre fornodne, end hine. Dog stal enhver, som
rer giver sig ind i vor Historie, formarke, ar man langt fra ey kand gandste
undvare dem. Til Dette Sprogs Forskånelse haves ofr bemeldte du Fresnes
Gloflarium media & infimæ Græcitatis, hvorudi han nasten haver udrommet
alt der fornodne i dette Sprog, hvis Skribenter ey udgiore den loode Deel
imod
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imod medii ævi Latinsse. Tilsidst er der vel ufornodent at erindre, at man faa#
ledes maa legge sig efter det nyere Sprog, at man kand forstaae deres Skriben
ter hvert Scrculum igiennem, tblant hvilke man finder undertiden anseelige
Forssiel; for Exempel: der er en stor Forssiel paa en Fransk Skribents Stiil i
disse Tider og for 3 til 400 Aar siden, og vil der visselig mere end en alminde
lig Kundskab kil at forstaae Villehardouin, der har skrevet i Begyndelsen af det
izde Sceculo.

De Nordisse Sprogs Underfogning agter jeg at begynde med det Finnisse
og dets Sostre, saafom mange, og deriblant den udsdelige Leibnitz have holdt
for, ak de ere Nordens crldsteJndvaamre, der siden ere af fenere indkomne Tyd
sse blevne drevne Nord efter. Men jeg maa tilstane, at jeg ey kan finde mig
heri for mange Aarsagers Skyld, hvilke jeg alle ey her kan opregne, saafom
min Sag nu kun er at handle om Sprogene. Finner og deres Brodre Lapper,
Qvcrner, Biarmer, Samojeder, Ostiacker, Careler, Estländer, Liftonder,
Curlcrnder, Semigalker, Samogither, Litthauer og Preusser blive deriinod ef
ter min Tanke, Efterkommere af de gamle Massageter, hvilke i de midlere Ti
ders Begyndelse og vare bekiendte under Navn af Hunner og Avarer.
Af de faa overblevne Levninger af det Scythisse Sprog sees en nogenlun
de Lighed imellem det og det Finnisse, hvoraf kand fluttes, atScyther ogMassagecer, Finnernes Stamfadre, have havt megen Omgang med hinanden,
hvilket og den gamle Historie bekræfter. For rer at tore det Finnisse og dets
Dialecter, detLappiske, det Lettiske, dets Esthuiffe og flere ere mig folgende Bo
ger bekiendte foruden Overfcettelser af Bibelen: Juslenii Lexicon Fenntcum
4. Stockholm 1705. Leenis Lappiske Grammatica 8.Kiob'enhavn -748. Leems
Lappiffe Ordbog , 8. Trondhiem. Mancelii Lettisches Wvrtbuch 8. Riga 1638.
Gosckenii Manuduélio ad lingvsm Efthonicam. Reval 1656.
Nogle have
sogt Lappers og Finners Herkomst fra Hebrcrerne, og der fornemmelig fra de
10 Stammer, som Salmanaflar forte fangne bort, dertil fornemmelig overtaledeaf den Lighed, som de indbilde sig at finde imellem begge Sprog, fa a og
deraf at Finnerne kalde sig selv Samorai, som i Lyden kommer vvereens med
dmJsraelitisse Hovedstad Samaria. Men om man end vil tilstaae, at det er
rigtigt, som Strahlenberg og Brenner berette, at endeel Folk i Tatariet stam
me fta bemeldte Jsraeliter, faa er bog fra den Caspiske Soe, hvor de omtrent
nu skulle boe, og til Osterfoen et alt for stort Spring, for at kunne troe, at Jo
derne have begivet sig faa langt Nord, og det i saadan Mangde, at De have vce
ret i Stand til at stifte faa mange og faa talrige Folk. Desuden bestaaer ben
foregivne Overeenöftemmelse i Sprogene, meest len Lighed imellem Ordenes
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Endelser, og i praefixis og fuffixis, men heraf kunde man og (Tutte, at Ungarer
^9 Grönländers havde falles Udspring, imellem hvis Sprog findes ester Salig
Dr Wöldikes Beretning en anseelig Lighed. Ney, Lighed, ja endog Overeenstemmelse i Sprog, bevise aldrig allene et Folks Herkomst, men kun, naar
andre og flere Beviser komme til, tiene de til at bestyrke den.
O. C. Rudbek
Den yngre er ellers Autor for denne Mening om Finnernes Herkomst, hvorudi
LiOrner folger ham. Forfatteren til de Lappiste Taler, der ere trykte i Trondhiem, vil af nogle Ords Lighed (Tutte, at det Lappiste Sprog er Moder for det
d«orste^ ja for alle Celtiste Dial.ecter. Men da de fleste as disse Ord betyde saadanne Ting, som Lapperne ey vidste af, forend de bleve dem bekiendte ved do
Norste, saa er det meget mere rimeligt, at bemeldte Ord ere af det Norste
Sprog komne ind i det Lappiste, end af det Lappiste i det Norste; at jeg nu ey
stal tale om, at der for Resten er saa stor Ulighed imellem det Noxste og Lappi
ste Sprog, som imellem sort og hvidt.
Det almindelige Hoved-Sprog, sgm almindelig i gamle Dage taltes i
alle tte Rordiste Riger, og som endnu er saa lidet adstilt, at en Danst, Norst
og Svenst gandste vel rand-med nogen Agtsom hev forstaae hinanden, kaldes
gcmeenligen af de Svenste det Gothiste, og af Wormio iset Runiste, hvilket
er gandste urigtigt, faasom Bogstaverne af de Gamle vel kaldtes Runer, men
aldrig Sproget det Runiste, og der heller aldrig haver verret noget Folk til un
der Navn af Runer. Mig synes, at det retteste er at kalde det det Jsiandste,
faasom det gamle Sprog tales allerreenest nu omsiuuder paa Istand, endstiont
med nogen Forandring. Til at leere delte Sprog, som afalle er meest fornodent for en Elster af vore AmiqvitKter, ere folgende Boger nodvendige: Runolpbijonæ lingvæ Septentrionalis Elementa 4. Hafniæ 1651. Ejusd. Grani’
matica Islandica4. Hafniæ 1651. som Hickelius paa nye haver oplagti sin
Thefauro,. med saa anseelige Tillag, at man nersteN ikke behover nogen bedre
Grammatica i dette^prog, og O. Wormii Litteratura Runica f. Hafniæ 165r,
hvor der findes fornoden Kundstab om de Gamles Poesie, som ellers er saa
vanffelig, mork og vidtlostig en Sag, at vel ingen lcerd Mand, ja indfodt
Jflcender kand rose sig af tilfulde at have udgrundet den.
Af Lexicis haves
Magni Olavii, eller Wormii, Gudm un di Andrea og Vereidig som dog langt
fra ey ere tilstrækkelige for at finde alle de Ord , som forekomme i de mange
Skribenter, som haves i dette Sprog; thi jeg tor vel sige, at intet gammelt
Sprog, det Angel-Saxiste og det egentlig saa kaldte Leerde undtagne, kand her
udi lignes med det Jsiandste. De fornemste af dem, som ved Trykken ere blevne bekiendtgiorde, ere Heims-Kringla eller Snorre Sturlefföns Kronike, Are
Erodes Schedae, Landjiama, Chriftendoms, St, Olaphs, Olai Tryggyipi,
Gron-
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Grönlands, ssrevet i de nyere Tider af Arngrimo Jonce-Son, Her varan Götreks Sagar, og de mange, som Biörner haver i eet Bind samlet. Men herom,
saavel som den endda langt storre Mængde, der endnu ligger i Manuscript, stal
lcengrre frem videre handles. Hvad Bibelens Oversættelse paa Islandsk am
gaaer; da som den er forst udfærdiget efter Reformationen, saa er den og ey i
det gamle, men t det forandrede Sprog forfatter. Den Jflandffe Lov derimod,
som Kong Magnus Hakonfon i Norge haver giver dem, og som ved Trykken
er bekiendtgiorr, er paa der gamle Sprog. De andre Nordisse Rigers gamle
Aarboger riene og meget til Sprogets, säavelsom Skikkenes og Historiens Op
lysning. Af dem seer man og, at der ligesaavel for 6 til 700 Aar siden, som
nu, haver været nogen Forssiel imellem de Nordisse Folkes Sprog, men dog
ey mere, end at man jo derfor tydelig kand see, at de i Grunden ere eet, og
ogsaa uden alt for stor Moye forstaaes af alle, naar man tilgavns forstaaer eet
af dem. Da fast alle Boger i dette gamle Sprog ere ssrevne paa Island eller
af Islændere , Lovene undtagne, saa harman desto storre Aarsag til at kalde
Sproget det Islandske. Det er ellers beklageligt, at intet Jslandss Skrift ha
ves, som endnu er 7OO Aar gammel, undtagne nogle faa Stykker af gamleVers,
som i dem anfores, og maassee Skrifterne paa endeel Runestene, om hvilke
lcengre hen. Hvad Versene angaaer, da ere de baade saare faa, og desuden
end færre af dem ældre end 8oo Aar, saa man derfor ey med nogen Vished
kan (lutte, hvorledes Sproget haver været i de allerældste Tider, og hvor meget
og hvor snart det i de nyere Tider haver begyndt at afvige. Af nogle Folks,
Personers, Slæders, Floders, Vierges rc. Navne hos de gnmle Græsse og
Latinsse Skribenter, kand man dog flutte, at der fra de ældste Tider af haver
i Grunden været Der samme.

Dersom det enten var vist afgiort, at Ulphilas var Forfatter for Over
sættelsen paa Gothiss af Evangelierne, at Sproget, hvorudi denne Oversættelse
er ssrever, var Gochiss, og ey Frankiss, eller og at de Gother, Der brode ind i
te Romersse Lande, nogensinde vare udgangne af vor Norden, hvilke begge
Dele ere meget uvisse, og snarere efter mine Tanker urigtige; saa havde vi et
anseeligt Bevis paa vort Sprogs Beskaffenhed for 1400 Aar siden, og saa
kunde vi deraf stutte formedelst den store Lighed, som findes i bemeldte Evange,
lier, imellem det saa kaldte Gothisse, og det gamle Tydsse, at vort Nordisse
Sprog haver i sin forste Oprindelse maaffee været Eeltiss, hvilket og den lærde
Ibre paastaaer, og fornemmelig soger at bevise af de mange lige Ord i vort
gamle Nordisse og det Latinsse Sprog, og det just af Ord, som betegne almin
delige Ting, og som et hvert Folk nodvendig fra Begyndelsen af haver maattet
have Navn paa, og stutler han, at denne Lighed er kommen i begge Sprog
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af dets fcelles Moder, det Celtiste. Men herom haver jeg en sårdeles Tan
som jeg ved Leylighed stal fremscrcte.

ke,

Det var atsnste, at nogen af Diplomatibus og vore gamle Love fogtr
*t forfærdige et Gloflarium over det Sprog, som i vet 12te, izde, 14de og
izdeScrculo haver varet giangs i Norden, og som i avffillige Ord, helst nar
mere vore Tider, er temmelig adikilt fra det egentlig saa kaldte Jsianvste.
I
Mangel heraf maa man idelig standse ved at lase vore gamle Love og Diploma
ta. Et saaoant Gloflarium i det Tydffe Sprog er udgivet af den flittige Hab
tuus. Det Oflerson haver forfardiget over de Ord, font forekomme i vore
gamle Love, er utilstrakkeligt, hvorpaa vor larve Etatzraad Lüxdorph haver
viist en smuk Prove. Den gunstige Laser seer heraf, hvormeger Ver, for grun
dig at vive vor gamle Historie, og fornemmelig vore Nordiste Folkes Herkomst,
fattes allene i Henseende til Sprogene. Jeg vil nu ep tale om de Ting, som
ingen mennestelig Fliid kand erstatte, som fuldkomne Scpthiffe, Sarmatiste
og Nordiste Lexica og Grarnrnairerfra de aldste Tider af; men de Hielpemidler, som envnu kunde bringestil Veye, og ey ere bragte, hvor mange ere ey
de allene, og hvor megen Ophold og Anftod foraarsager det ey i saa vanstelige
Undersogninger? Thi os fattes Gloflarier og,Grammairer over fast alle Tata«
riste Folkes Sprog, fornemmelig deres, som bebor Landene imellem den Caspiste Soe og det sorte Hav, os fattes Gloflarier over de gamle Scyrhiste ogSarmatiste Ord, som findes strovve hist og her hos de Graste og Latinstr Skriben
ter, os fattes noyagtig Kundstab om det gamle Preussiste Sprog, Glossarium
over Ordene t de Nordiste Sprog til det isde Saculum,er tilstrakkeligr Jflandff
Lexicon, som endda af alrsainmen er det verste, og som dog uden Hexerie kunde
tilveyebringes. Hvor nyttigt var det ey at have et godt og grundigt Etymolog
gicum over vore Nordiste Sprog ? hvor finder man et Lexicon Harmonicum
imelleme de Europaiste og Asiatiste Sprog? og endelig hvo haver indtil den
ne Tid med Flid sogt ved Sprogene at oplyse vore Norvijke Jnvvaaneres Her
komst. Det er langr fra, at jeg troer mig til at vare i L>ranV ril at uvrerte
det sivste tilgavns, allerhelst Va mig mangle alle Ve forhen navme Subfldia,
og enveel af Vem vilve blive umueligr for mig at uvarbeyve, og andre igien alt
for vidtlofrige, og borttage mig saa megen Tid, at jeg aldrig kom ril at tage
far paa Tingen selv, nevnlig vore Nordiste Folkes Herkomst , meget mindre
paa det folgende af dm Danste Historie, som jeg nast Guds Bistand haver sat
mig for ar udfore ril den Stormagrigste Oldenborgste Stammes Ankomst paa
vor Danste Throne; men vilde blive herved nodsager til bestandig ar opholde
mig med Hielpemidlernes Udarbeydelse. Imidlertid haaber jeg dog at kunde
maastee giore noget mere heri end mine Formcend i Dannemark; deels fordi
jeg
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jog haver Tid til dette Forehavende / deels og Leylighed til at fo rikaffe mig de
forneDneSubridia, og endelig nogen, endstiont ringe Kundstab i en Deel af
de fornodenste Sprog. Af Beger, saavidr jeg kand overkomme, strceber jeg
tit udfinde Sprogenes Genealogie; men at udarbeyde og udgive et Lexicon
Harmonicum Lingvarum Afiæ & Europæ, bliver ey een Mands, men hele
lcrrde Balstaders foreenede Krcefters Arbeyde i etSaculo. Men siden min Lyst
og Attraa er til disse Ting, da agter jeg at giore, hvad som staaer i min Magt,
og vil holde mig noksom belonnet for mit Arbeyde, em jeg ikkun udfinder een
eeneste Sandhed i Historien om vort Folkes Herkomst, ved Sprogene oplyst.
Sandheden er efter mine Tanker, saa smuk, saa adel, det maa nu verre en li
den eller en stor Sandhed, at ingen Moye, ingen Bekostning er for stor for at
finde denne rare Skat. Historien af Videnstaber og .Kunster leerer os, at mange
Seecula have ofte havt Umage med at bringe i mange Ting Sandheden frem,
og at fom oftest de forrige Tiders Vildfarelser have tiem til at opdage Sandhe-den for de esterfolgende Slergter. I vanstelige Ting have vi ofte de Gamles
Vildfarelfer at takke for vore Opdagelser. Dersom jeg derfor ffulde i mit fo
rehavende Skrift reent vildfare, fom jeg gierne tilstaaer let at kunde (fee, saa
vil jeg ikkun onste, at mine Vildfarelser maa tiene til at bringe Eftertiden paa
rigtigere Spor; Slig Tanke opmuntrer mig at blive ved i mit Forsat.

Efterat jeg saakedes haver betragtet de Vansteligheder, som mode i den
gamle Danste og Norste Historie af Sprogene, er det nu Tid at jeg overveyer
dem, som Monumenterne foraarsage. Ved Monumenter forstaaer jeg fornem
melig gamle Penge, og gamle Jnseriptioner, saa og gamle Bygninger, og
fiere saadanne Ting. Men siden der hos os ey findes Penge, saa gamle, at
man med nogen Wshed kand henfore dem til de hedenste Tider, saa vil jeg forst
betragte gamle Jnseriptioner, af hvilke endeel findes i Norge, men flere iDannemark, og de allerfleste i Sverrig. De Danffe og Nvrste haver Wormius
udgivet, endstiont der, sårdeles af de forste, findes endda langt flere, (om Meyer
haver sänket, men endnu ey ere komne for Lyftt. De Svmste ere fornemmelig
udgivne uf Bureo, Verelio, Peringfkiold, Olao og Andrea deiüo, endstiont
der og staae mange tilbage, som ey ere bekiendtgiorte ved Trykken. De Bog
staver, som findes paa dem, kaldes Runiste, og er Sproget Nordist, og det
samme som almindelig kaldes det Jflandste. Mange af disse Runiste Jnscriptioner ere, endog af store Anti^variis laste meget forkeerte, i hvor stor Umag
Wormius i sin Litteratura, og Verelius i sin ManuduéHo ad Runographiam
end have giort sig for at forklare, hvilke de Bogstaver ere, fom ved alle fore
kommende Nordiste Runer betegnes. Aarsagen hertil er, deels Stenems 2EIde, hvvrpaa disse Runer staae gravne, saa at Runerne ere paa mange
St«r
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Stader forflidte, og paa mange iglen inter betydende Srrager have ceder sig
ind i Stenene, deels Runernes underlige Slange- og Cirkel-Gang, deels Ru
nernes adskillige Pöteftas, deels de saa kaldte Vild-Runer, og deels, og det
fornemmelig de Larves, som have lcest dem, deres utidige Kierlighed ril deres
Faderneland, der haver foraarsager, ar de ofte have laser Ting, som aldrig
stods paa Runestenen. Olaus Celfius haver grundigen viser derre sidste, og tydeligen lagt for Dagen, hvor urigtigen Verelius, Peringfkiold og flere ofte
derfor have lcest, i hvad end Bi orner forgieveS haver villet herimod indvende.
Samme Celfius haver og in Actis literanis Sueciæ uimodsigeligeir viist, at de
fleste Runiste Jnscriptioner bare tydelige Marker af Christendonrmen, folgestgen ey kand vare aldre, end fra det 9de Saculo. Men ar Runiste Jnferiptioner, ja endog Ravnet af Runer, ere langt aldre , det viser os Venandus For
tunatus , en Franst Skribent, der levede i det 6te Saculo, og som siger, at
den barbariste Rune blev udgraven paa Tavler af Astecrae. Udi Engelland
findes vg Runiste Jnscriptioner, saavel paa Stene som paa Mynter, hvilke
ere for den storste Deel af samme Dannelse, som de Danste, men af en gandffe anden Bemarkelsi. Sal. Gram mener udi sit larve og endnu utrykte Skrift
imod Grauer, ar de Dunste fra Engelland af have faaaet deres Runer, hvil
ket, saavel i Henseende til den megen Omgang , som de Danske havde med Engellanderne fra Slutningen af det 8de Saculo , som og fordi nogle af de En-'
gelste Runer synes at vare udhugne en rom Tid for de alleraldste Nordiste, ey
lader at vare urimeligt. Onsteligt var det, om bemeldr ypperlige Mands kår
de Afhandling, blev ved Trykken bckiendtgiort. Da vi tilforn have erindret,
Runerne vare i der 6te Seculo bekiendte i Frankrigs, saa synes Situatio
nen selv af Engelland og Frankerige ar vise, at de fra Frankrige af ere bragte
over til Engelland. Og da det er bekiendt, at den christne Troe blev overbragt
til Saxerne i Engelland l Slutningen af det 6re Saculo, og det ved Folk, som
deels vare fra Frankrige, og som deels maatte tage Veyen derigiennem for at
komme over til Engsiland, saa er rimeligen Runerne ved denne Leylighed bragte
fra Frankrige over til Engelland. Vel holder Gram i bemeldte Afhandling det
for urimeligt , at de gamle Engelste Druides have allerede havt Runer; men
mig kommer der ey saa rimeligt for, da ingen Romerst Skribent nogensinde ra
ler om , ar de gamle Britannier have havr Bogstaver, og man desuden ey fin#der i Engelland noget Runist Monument saa gammelt, ar man med Billighed
kand formene der ar henhore ril de Romerste Tider ; allerhelst da jeg endog flauer
i de Tanker, ar Runerne have ey engang: under der Romerste Herredom varet,
bekiendte i Gallien , dertil overtaler baade af det, der ey findes noget Runist'
Monument fra de Tider i; Frankrige , saa og af det Cæfar udrrykkeligen vidner,
ar de. Gallier og Helvetier berience. sig af Graste Bogstaverhvorimod han al
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drig taler om, at de sidste have havt Bogstaver. Dette bekrceftes og af der,
tit de Germanier eller Tydste have efter Taciti Vidnesbyrd aldeles ingen Bog
staver ham, hvilket vilde synes noget underligt, dersom de Gallier, deres Na
boer, da allerede have havt deres egne Bogstaver. Og at Taciti Vidnesbyrd
herudi er rigtigt, det viser alle de gamle Gravstene, som nu omstunder findes i
Tydstland, hvoraf ingen haver mindste Tegn til Bogstav. Hvad de Graste
Bogstaver angaaer, da haver Gallier og Helvetier lettelig kundet bekomme de
res Brug fra Massilia-eller Marseille, en Grast Colonie udi Gallien, som blev
der stiftet over 50° Aar for Christi Fodsel. Overalt synes diste Graste Bog
staver ikkun at have varet brugelige hos de Fornemste, fom havde havt Omgang
med Graker fra Marseille, eller og maastee varet i bemeldte Stad: thi man
finder, at de ikkun have brugt disse Graste Bogstaver til al strive Breve med,
vg magtpaaliggende Ting, som behovtes at vare hemmelige. Derimod ere alle
gamle skribenter eenSstemmige herudi, at de Galliers og Britanniers Drui
des sode deres Tilhorere lcere uden av mange 1020de Vers, hvilket de ey hav»
de havt nodigt, dersom de enten selv havde havt Bogstaver, eller og de Gra
ste Bogstaver havde varet i almindelig Brug hos dem. Men at Runerne ere
indkomne i Frankrige er efter min Tanke fleet paa folgende Maade: Det er
magte ligt, at Runerne have varet i fuld Brug i Spanien, forend i Frankri
gs; da nu Gotherne i Begyndelsen af det 5te Saculo fastsatte sig i de Sydlige
Dele af Frankrige, og kort efter bredde sig ud i Spanien, saa have dr fornrodentligen der lart dr Spanste Runer, og tillige fort dem ind i den Deel af
Frankrige, som stod under deres Herredom, hvorfra de siden have uvspredt
sig i de mere vestlige Dele, som da besaddes af Franker og Burgundrer, fra
hvilke de siden mod Slmnigen af det 6te Saculo, som forhen er sagt, ere spad
serede over tik Engelland.. Men tit der iiu omstunder findes i Frankrige aldeles
mgen Runiste Monumenter, kand komme deraf, at de Latinste Bogstaver vare
ved Romerne der komne i fuld Brug, lcenge forend Runerrne finge Sted der>
hvilke og funde mere Bifald hos Frankerne end Runernes hvorimod de i Eng
land node storre Gunst hos Angel-Saxerne, der ey havde havt saa megen Om
gang med Romerne, som Frankerne. Hvis derfor ovenmeldte Venandus For*
tunatus ey talte om Runerne, faa havde vi aldrig vidst , at Le havde nogensin
de verret i Brug eller bekiendle i Frankrige. Hvad Spanien derimod angaaer,
saa finde vi der mange Penge, deels med bare Runestrift, deels lned Runer og
Latinste Bogstaver, og deels nred Runer og Romerfle Hoveder, hvoraf uran
maasimte, at Runerne have vcrret brugelige der for Romernes Tid; thi derer ey

fremmede Bogstaver at maaue der indfores. En anden Sag var det derimod
med Bogstaver, fom de fandt for sig, hvilke ey vare saa let ar uvrodde, hvorfor
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for man og finder disse Spanffe Runer endog at have varer i fuld Brug under
de Gorhiffe Konger til imod Slurningenaf der 7de Sceculo. Ar Runerne ey i saa
lang Tud ginge over Pyrenaerne, og fastede Fod i der tilgrandsende Gallien,
maa man alrsaa tilffrive Romernes Myndighed, der udi Gallien ey vilde taale
andre end Latinffe Bogstaver, saasom Bogstavers Brug havde der tilforn ey
varet bekiendt, undtagne de Grakiffe hos nogle faa og i visse Leyligheder. Altsaa seer man heraf, ar Runerne ere langt aldre i Spanien end Christi Fodsel.
En stor Deel af de Penger med Runiffe Jnscriptioner haver Laftanola i er sår
deles Verk og Antonius Auguftinus i fine fortresselige Dialogis gjort bekiendte for den larve Verden. Men den rette Maade, hvorledes visse Runer stal
lases, haver ingen indtil denne Dag udfundet, thi baade er Sproget ubekiendt
hvorpaa de ere skrevne, og ligesaa ubekiendt er og deres koreüas, endstisnt no
gle af Figurerne komme overeens med vore Nordiske Runer. Gram mener og,
at de Spanffe Runer ere aldre end Romernes Herffab der i Landet, og er der
hos af de Tanker, at disse Runer ere de gamle Celriberers Bogstaver. Men
endffionr jeg ey vil nagte, ar jo Celtibererne ligesaaa vel som andre Folk kand
have bestem sig af bemeldte Runer, faa troer jeg dog ey ar de ere deres Opfin
dere. Naar jeg betragter de Bogstaver, som findes paa nogle Mynter af Carthago og Coffura , da finder jeg en sardeles stor Overeensstemmelse imellem
Dem og de Spanffe Runer, og naar man legger hertil Carthaginensernes ansee
lig udbredte Magt i Spanien, saa er inter rimeligere, end ar de fra Africa af
have fert deres Bogstaver ind med sig til Spanien. Eller man og maaffee vil
fige, art Phoenicierne have lange for Carthaginenserne fort disse Runer ind i
Spanien, hvilken Mening jeg ey vil vare saa meget imod, saasom de Phoenicier have havt stor Handel paa Spanien, og iblanr andre Stader der stiftet den
navnkundige Bye Cadix; og der desuden er bekiendt, at Carthaginenserne stam
me fra Phoenicierne, hvilke efter al Rimelighed have havr de samme eller i det
mindste lige Bogstaver, son: deres Colonister. Ja der som mere er, de gru»»
digste Larve holde for, at de saa kaldte Samaritanffe Bogstaver ere de rette
Phoeniciffe og Canaaniriffe, og de samme som de aldre Hebräer have brugt,
forened de i det Babyloniske Fangsel larte af Chaldaerne de nu saa kaldte Hebraiffe Bogstaver. Er dem rigtigt, saa sees heraf, at Runerne ere efter lang Omsvob, og megen Tids Forlob komne ind til vs fra Phoenicierne og de aldste
Hebräer. Hvorom alting er, saa kand ingen nagte, ar der jo er temmelig Lig
hed i Figurerne imellem Runerne og de Samaritanffe Bogstaver. Dersom
man udi England kunde finde noget Runiff Monument fra Romernes Her
redom af, saa vilde jeg dog ey vare saa meget imod den Mening, ar de Brit«
tanniffe Druides have havt Runer og Bogstaver; thi da det er bekiendt, ak
Phoenicierne have ligesaavel Drever der stor Handel, som paa Spanien, saa
var
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var det lige faa let for dem der at indfors deres Bogstaver, fom i Spanien.
Ey at tale om, at herved kunde best forklares, at Runerne synes neppe nogen
T«id at have varet brugelige i Gallien, endjkiont de vare bekiendte i begge ve
res Naboelande, paa begge Sider af dem. Dog det kommer an paa, fom
vvenmeldt, at finde Runer i England i det mindste fra Romernes Tid af.
De faa kaldte Hetruriske Bogstaver, fom Eugubinus, Buonarotti,
Maffei, Gori, have skrevet faa meget om, kommer tildeels i Henseende til Fi
gurerne meget overeens med endeel af Runerne , men mange af dem synes og
fnarere at vcere Latinske og Gråske. Hvorom Alting er, saa er det vist, at tn»
6etl af i)e Monumenter, hvorpaa disse Bogstaver findes, overgaae i LLlde ef
ter al Ansemde de aldste Romerske, og folgelig have ey nogen Connexion med,
eller Udspring af Gotherne. Rimeligst have Phoenicierne forst glort deres Bog
staver bekiendte i Etrurien i Anledning af den vidtlostige Handel og store Skibs
fart, som de overalt dreve i Middel-Havet; hvortil Gråkerne ere komne og
have tillige indfort deres Bogstaver.

Udi det store Tatarie, sårdeles Permia, Siberia og flere Stader sindes og
Jnscriptioner med Bogstaver, hvoraf mange ligne vore Runer. Da der i Rus
land, Lifland, Finland, som ligge jttst imelleln os og bemeldte Lande, ey findes
mindste Fodspor til Runer, saa er det at slutte, at Runerne ey ere fra dem kom
ne ind til os, i det mindste ey Landeveyen; og til Soes kan de ey heller vare
komne, saasom de Folk have aldrig, saavidt Historien viser, varet bekiendte
for See-Vaftn; hvilket bringer mig paa den Formodning, at vore Forfadre
have fnarere bragt Runerne til dem, og de siden ved Tidens Lcengde i mange Maader
forandret dem. Dette bestyrkes heraf, at vore Forfadre have i det§de, rode, ja 11 te
Sæculo gjort store Soe tog til Permia eller Biarmeland, hvor Kong Regnar Lothdrok efter Saxonis Beretning skal endog med Bogstaver have ladet udhugge sine
Bedrifter. Fra bemeldte Permia var del let at Bogstaverne kunde langs ad DwinaFloden udbrede sig ind i Siberien.
Hvad de Preussiske Bogstaver angaaer, som Bajer ansorer in Com
mentariis Petropolitanis Tom. 2. pag.^470, da have de ey mindste Lig
hed med Runer eller nogen anden bekiendt Skrive-Maade; overalt frygter jeg for,
at den gode Simon Grunow haver opdigtet dem.

Dersom de Svenskes Paastand er rigtig, at den faa bekiendte Codex
Argenteus indeholder en Overscmelfe af de 4 Evangelier paa Gothisk, og er
giort af den bekiendte Biskop Vlphilas, faa er det en klar og afgiortSag, at de
Bog-
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Bogstaver, som Ulphilas haver opfundet, aldeles ikke komme overeens med
vore eller noget Slags Runer; Thi Oyesynet viser , at de snarere ere forvendte
Latinsse Bogstaver. Sproget i bemeldte Codex kommer og langt mere overrens med det gamle Lydsse, end med vort Nordisse eller Islandske, hvilket tie#
ner til at bestyrke mig i den Meening, ar de i Historien strå navnkundige Go«
ther ere af narmest Udspring Tydsse, og folgelig rimeligen ikke ere udgangne af
vor Norden. Men er Sproget udi denne Codex Me Gothiss, men Frankiss,
som mange lcerde Mand synes ey uden Grund at paastaae, saa falder det Beviis, raget af den, bort om Gothernes Udspring og Herkomst, endssiont endeel
andre blive tilovers, som efter min Tanke vise, at de af narmeste Udspring have
snarere varet Tydsse end Nordisse, ssiont de tilhobe have ester min Tanke havt
falles Oprindelse fra Mesech.
Bemeldte Sprog, som gemeenligen kaldes det
Mafogothisse, fordi Gorherne nedsatte sig i Masten, er ellers vvermaade
meget blandet med Latinske Ord, hvilket tilligemed detS Bogstavers Lighed
med de Latinsse tiener til at bestyrke ben Mening, at Ulphilas er Forfat
ter af denne Codex, som ellers er der eeneste Monument af dette Sprog ,
til hvis Forstaaelse Hicxefius haver bemoyet sig med af ostomtalte Codice
at forfatte en tresselig Grammatica og Fr. Junius et ey mindre ypperligt
Glossarium.
Hvad de nyere Engelsse, Nederlandsse, Tydsse, Dansse, Norske og
Syensse Bogstaver angaaer, da ere de ey andre, end fordarved^Latinsse Bog
staver, saadanne, som Munkene brugte in medio Ævo.
<Di have altsaa feet, at Bogstaverne time end mindre end Sprogene til
at vise det ene Folks Fallesssab med det andet. Under vor Betragtning komme
dernast Monter, og maa vi da tilstaae, at vi ey fra de hedensse Tider af have
nogen Mont, i hvor stor Umag den larve Keder har giort sig for at bevise der,
sårdeles med en Guld-Mom, som han haver villet tilskrive Othin, hvilken an#
dre derimod med bedre Grund tilskrive de gamle Konger i Thracien.
Denne
tillige med andre baade Guld- og Solv-Monker, hvorpaa findes underlige Bil
leder, Kaars, halve Maaner, og mere saadam, og hvoraf endeel ere ogsaa vpgravne af Jorden i vor Norden, blive vel alle Udenlandsse, endssiont det som
oftest falder vansseligt at sige fra hvad Land de egentligen ere. Efter al Anseen
de have vore Forfadre ved Deres idelige Roverier, fornemmelig tit Soes, bragt
saadanne Ting hiem med sig, og siden nedgravet dem i Jorden, af ürygt for at
blive dem iglen ftarovede. De Engelsse have uden al Tvivl varet de forste
Mont-Meftere i Norden, og Knud den Store forst i Dannemark ved dem ladet
staae Penge, og Olaph Skautkonnung iSverrig. Om Norge have vl t
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denne Post end mindre Efterretning, og troer jeg neppe, at man kan fremvise
aldre Monr, endaf Kong Sverre, som dsde Aar 1202, endstiont jeg derfor ikke
ncrgter, at jo bemelere Rige haver havt egen Msnt tilforn- Fra Knud den
Store af have vi nastrn Mont af hver Konge i Dannemark, hvoraf de aldsts
ere prcrgede paa begge Sider, de fernere derimod ikkun paa een, og kaldede
Braéteati > hvilke forst, som den larve Sperling haver beviist, bleve flagne i
Engelland af Henrico I, som dsde 1135, t Tydstland i Keyser Lotharii Tid,
og i Dannemark formodentlig forst indforre under xValäemarii I Regiering De
allerseeneste Monter ere igien pragede paa begge Sider:
Fra de celdste Tider
af haves ingen Kobber-Monter. j^ongNicolao, som dode ii34, tilstrives een,
hvorpaa staaer et stort N. De aldste derimod ere af purr Solv, men jo mere
det narmer sig de nyere Tider, jo mere bliver Monten blandet med Kobber, og
tilsidst nasten pur Kobber, som dog skulde gielde det samme, som de andre der
vare af fint Selv; Hvoraf der og kommer, at vi have saa faa af de gode Pen
ge, der.bleve flagne i Knud den Stores, Svend Estrithsons, og Knud den
Helliges Tider, saasom de i de seenere Tider ere blevne omsmeltede, og forvand
lede til flet Mont. I disse midlere Tider var det og, at Bisperne og Stader
ne tilegnede sig Monte-Rmighed, hvoraf sees de mange Monter med BisperBillede, og at ntuii saa oste finder Stadernes Navne paa de Tiders Penge.
Guid-Mom haves ey fra de Tider, men den tilligemed SolvMontens Forbe
dring maa tilffrives den Oldenborgske Stamme. Overalt maa man tilstaae
at vore Monter, ar sige de Gamle, (thi jeg handler i dette hele Skrift ikkun
om gamle Ting;) tiene kun lidet til Historiens Oplysning, thi hverken erede,
som de Romerste, flagne paa visse store Tildragelser, ey heller findes Aarstal
paa dem, og som oftest ey heller Kongens Navn, under hvis Regiering de
ere flagne, og naar det endda findes, da ikkun gemeenligen det forste Bogstav
af hans Navn. Da der nu have vcrret mange af der Navn, Svend, Knud,
Waldemar, Erik, fim er man ofte gandffe uvis, ril hvilken i Ordenen af der
Navn man stal henfore dem, hvilket som oftest gior i Tiden Forstiel af meere
end eet Sæculo.
Men i hvor ringe i Henseende til Historien, end Nytten af
vore Monter er, saa er den dog nogen, og da maa nmn beklage, ar ingen haver
endnu viist den, ja ey engang ril gavns bekiendtgiort en rigtig Samling af dem,
stukne i Kobber. Thi det Bircherod haver udgivet, er langt fra ikke tilstrcrkkeligt, og paa mange Steder urigtigt, hvormed jeg dog ey vil betage Manden
den billige Ros, som tilkommer ham, fordi han forst i saa vanstelig en Sag
haver brudt Isen.
Og da saadanne gamle Monter, som gemenligen ere
smaa og uanselige, let bortkomme, saa var det at suste, ar nogen lcerd
eg flittig Mand vilde paatage sig at bestrive dem paa samme Maade,
som le Bhnc haver gjort med de Franske, hvor han fornemmelig med
D
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utrolig Moye
t fin Tid.

og Rigtighed haver undersogt

deres Gehalt og Vardie

Af egentlig saa kaldte Bygninger findes ingen fra de hedenske Tider, men
desto flere Grgv-Hoye, deels med Srene omkringsakte, deels uden Stene. Alle
saadanne Hope ere dog ey Begravelser, da endeel deraf have tient vore Forfafcedre til Domsteder, og endeel til Offer-Pladser. Udi disse Grav-Hoye findes
fom oftest Urner med Asse og brandte Been udi, men rart hele Beenrader,
hvoraf man maa flutte, at den saakaldre Hougs Old, hvilken er yngre end Brsende
Olden, ey haver tager sin Begyndelse, saa meget lange, for Christendommen
indkom i vor Norden.
Af diste Hoye og den derpaa liggende Jords Hoyde
haver den navnkundige Rudbek villet tage et Beviis til ar fastsatte deres Alder,
og folgelig Beboelses Tiden af vor Norden, men med flet Lykke. Udi saadanne
Urner findes som oftest Ringe, Armbaand, Sporer, Hegler, og mange andre
Ting, som vore Forfadre have brugt, hvilket k'and ti'ene ril ar oplyse vore For»
fadres Skikke, Levemaade og Gudsriencste, allerhelst da man kan nogenlunde
vare vis paa, ar de Ting, som i saadanne Urner findes, virkeligen tilhore vor
Norden, hvorimod man er saareuvis om andre Ting, som findes kose i Jorden.
Urnerne og de Ting, som udi dem findes, ere vel oplyste af Olao Wormioi Mo
numentis Daniels, Trogillo Arnkiel i Cnnbrische Heyden-Antiqvitaten, og
Detblev Rhode i Cimbrische Grab-Hügeln, som endda best af alle haver oplyst
denne Sag, og herpaa anvendt unolig Moye, endssiont hans Bog og indehol
der mange uvedkommende Ting. Herved maa og eftersees Keysleri Antiq vira
tes Septentrionales. Overalt ere faa Dele af vore Anrigvirceter bedre oplyste,
end just denne.

Tik de aldste Tiders Bygninger kair og regnes underjordiske Gange, fom
vore Forfadre bygte, for derigiennem at have Leylighed til at undsiye deres Fiender, naar de uformodentlig bleve overfaldte.
Om saadanne findes ey allene
Efterretning hos vore gamle Skribenter, men endog nogle, som virkeligen end
nu ere til, helst i Norge, hvor mange Huler i Klipperne bor regnes derhen.
Og endssiont dette ikkun oplyser endeel af voreForfadresLeveinaade, saa er dog
for den store Mangels Skyld Alting i Antigvitarerne kastbart, og derfor vel Uma
gen vardr, at de Stader flittig optegnedes, hvor saadanne Huler og Gange fin
des og de allerede fundne derhos af kyndige Mand undersogteS. Almuen tilskri
ve saadanne Gange gemeenligen Munkene, for der igiennem at besoge Non
nerne, men de ere virkeligen for den storsteDeel fra de hedensse Tider, endstitznt og Almue« oste fabulerer underjordiske Gange, hvor der ingen ere,
og
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vg hvor der ester Fornuften ingen kan vare, som under Soer, Elver, vI
saa videre.

Af medio Ævo sindes langt flere Bygninger, men som ingen endnu med
Flid haver undersvgt, og som sortiente at samles og gives i Trykken, ligesom
Mfjntfaucons Monumens de la Monarchie Fran$oife. I saadanne Ting kan vi
endnu neppe regnes iblant polerce Narioner, og der ere og ikkun faa, ja fast ingen, som satte Pris derpaa. Vore Naboer de Svenffe have allerede herudi
foregaaet os med gode Erempler.
Saaledes haver Per'mgfkiold udgivet Mon-menra Uplandica og Ullerakenfia > RbyzeliusSuiogoth a munita, hvorudi
de gamle Svenjkes Fastninger og Befæstnings Maade beskrives, Wallin fine
Gothlandske Handlinger rc. Hvor mange gamle Ligstene, hvor mange Jnscriptivner, hvor mange Levninger af forfaldne Slotte og Fastninger findes der ey i
Dannemark og Norge? Af hvilket altsammen intet er ved Trykken bekiendtgiorr,
undtagne Jnfcriptivnerne, hvoraf vi have N. Cbytrsi Dcliciæ hinerariæ, Re*
fenii Infcriptiones Havnienfes, /Ijjéroi Infcriptiones Siadandicæ, og Pontop*
pidam Marmora Danica, som dog alle have sprunget mange forbi, og hvorledes
kunde det vel anderledes sker? da ingen af disse brave Mand haver selv havtLeylighed til at reyse allevegne om, uden hvilket del ey er mucligt at bringe noget
fuldstændigt herudi til Veye, og hvortil ey udfordres een, men mangesArbeyde
og Reyser.
Vel haver den berommelige Thurah giort fig foment af sit Fæderneland ved at udgive saa mange kostbare og pragtige Varker om dets Ste
der og Slotte; Men hidindtil, naar jeg undtager Bornholms Beskrivelse, ha
ver han allene, saa at sige, handler om nye Steder og Slotte, Beskrivelsen af
Roeskild undtagen, hvor endeel forekommer, som hmhorer til den gamle Historie.
Desuden er hans Hensigt mere at oplyse Bygningskonsten, end Antiqvitaterne.
Saa vidt jeg kand domme af de saa overblevne Levninger, saa havde Refenii
store Atlas Daniccs, som skulde bestaae af mange Folianter, fornemmelig sigtet
til at oplyse vore gamle Monumenter, hvorved ikkun var at beklage, at Forfat»
men, manglende en sund og streng Critiqve, forfaldt til saa mange Fabler og
Eventyr næsten paa hver Side. Det var derfor at onffe, at Etatsraad Klevenfeids længe forehavte Monumenta Scanenfia og Jutenfia maatte komme for
Lyset til Fædernelaudets Zir og Berommelse; Thi fra ham kan man vente no
get godt, saasom han er en Mand af Smag og Indsigt i disse Studeringer.
Til vore Landsmænds LEre var det og at onffe, at Den lærde og flittige Rector
Schöning i Tronhiem, maatte komme nogenledes ffadeslos fra hans med ftot
Flid udarbeydet Beskrivelse over Tronhjems Domkirke, som med stor Bekost
ning nu næsten fra Trykken er færdig. Samme Kirke er udi hele Norden det
fornemste Monument og Antiqvitæt af medio Ævo. Skade er det og, at det
Danffe
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Dansse Magazin haver saa længe ophort, hvor den ey mindre af sin grun
dige Lærdom, end Modesti« bekiendte Jacob Langcbek oste smukt har op
lyst Monumenta medii Ævi, særdeles Sigiller og Vaabener.

Dl Monumenter kan endelig og regnes mange andre Ting, som gemenkiKM i disse Tider opgraves af Jorden.
De fornemste heriblam ere de tvende
navnkundige Guldhorn, som begge ere fundne ved Megel-Tondem i det SlesVisse. Over det forste haver Wormius, Randulf, Egard, Vinftrup, Sorterup
og Arnkiel ssrevet Forklaringer, over det sidste Grauer og Paulli.
Men naar
man haver læst dem alle, endssiont der er stor Forssiel paa dem, og Wornri,
Sorterups og Arnkiels ey kan nægtes at være Lærde, saa er man dog lige klog
paa, hvor diste Horn ere forst forfærdigede, og hvad de derpaa udgravne Bil
leder betyde. Jeg for min Part holder med vor udødelige Gram i hans utrykte
Afhandling mod Gr-aier, at disse Horn ey ere Dansse, men komne fra Engel
land, og felgelig ey henhore til vore Antiqvitæter.
Paa Bornholm opployes
undertiden Græsse og Arabisse Monter, ligesom paa Gulland, saa og underriden
heel tynde Plader af Guld, og smaa Billeder ligeledes af Gulv.
Over disse
Anrigvitæter have Jacob a Meller og den bekiendte Fanat cus Dippel under
Navn af Chriftiano Democrito ytlret deres Tanker. Men da de begge holde
for, ar disse Guld-plader og Billeder ffrive sig fra vore Forfædre, saa kan jeg
ey herudi give dem Bifald. Thi da de findes i Selssab med udenlandsse Mon
ter, saa maa man om dem, ligesaavel, som om de Gullandsse troe, at de ved
Handel ere didbragte, og det fra Grækerland afigiennem Rusland; saasom-dester
dekiendt, at Russerne havde i medio Ævo en stærk Handel til Wisbye paa
Gulland, og Bornholm ligger ey langt derfra.
Ligeledes findes og ofte i Jor
den Sværd, Spyde, Oxer, Knive, og andet mere, hvilket altsammen burde
af visse Antiqvitærs Elssere, som saa ak sige, alene befatte sig mrd denne Deel
af Amiqvitæter, sammensoges, forklares og bessrives, til hvilket Forehavende
Mufeum Wormii fornemmelig kunde liene, endssionr det ellers meest har med
Namralia at giøre.

Efterår vi saaledes have feet, at der i Dannemark og Norge ikkun findes
faa Monumenter imod mange andre Europæisse Lande at regne, og at de faa
endda dagligen forsommes og til Side sættes, og fast alle ey endnu med tilbørlig
Flid ere undersøgte, hvilket og ved hvert Skrir standser en Danss og Norss
Historiessriver, der grundigen vil gaae til Værks; saa er det Tid, jeg vender
mig til Skrifter, af hvilke i disse Landes Historier, som i alle andres, den storste Hielp ssulce ventes, og som ofte just foraarsage den største Vansselighed.
Skrifter deler jeg iglen i tvende Slag: Boger og Documented
De forste
lader
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lader sig alter beqvameligen dele i gamle Beger og Autores/ hvilke ere at
anser, som Autoris Clasfici og Fontes, og nye Beger, der handle om
gamle Sager.

Hvad de gamle Beger angaaer, da vil jeg melde em dem, ey efter Mate
rierne/ men ester Tiden, som man enten vist veed, eller kan flmte sig til, at de
res Forfattere have levet paa. Men her maa man hoylig beklage, at der af in
denlandske ey findes nogen ret gammel Skribent, og at man i Mangel af samme
maa betiene sig af Udenlandssr, der for mange Aarsagers Skyld have vidst
baade lidet og urigtigt om vor Norden.
Imidlertid maa man dog betiene sig
af dem, og er jeg i den Henseende eenig med Hr. Prof. Andrer en udi hans
Vallis Herthæ Deæ, endssiont denne Slutning bliver maassee undertiden drevet
for vidt. For ret ar vide vort Folks Herkomst, saa og Oprindelsen ril alle de
adskillige Folk, der enten have beboet, eller endnu beboer vor Norden, maa
man temmelig noye undersoge de andre Europaisse ogNord-AsiatisseFolksHerkomst og Fletninger, og til den Ende igiennemlase alle de ganrle Hebrceisse,
Grass e og Rvmersse Skrifter, som Tiden haver levner os.
De gamle Skri
benter, som gaae os »armest an, ere: Herodotus, Diodorus Siculus, Cæfar,
Strabo, Mela, Plinius Den 90«, Tacitus, Plutarchus, Piokmæus, de smaa
grasse Geograph! > som Hudfon haver udgivet, Hiftonæ auguftæ Scriptores
de gamle Panegyrifter, og Ammianus Marceliinus.
Af disse lare vi endeel
om vore Nordisse Landes og Jndvaaneres aldste Navne, og fornemmelig om
Historien og Bedrifterne af de Folk, der enten virkelig have flotter ud af vor
Norden, eller og foregives derfra at have udflottet. Disse gamle Skribenter
fornemmelig, saa og de fleste andre gamle Skribenter, bor den der grundigen
agter at undersoge vor gamle Historie selv med Agtsomhed lase og overveye, og
ey lade der komme an paa de nyere Skribenter, der have handlet om do
Nordisse Folks Herkomst og Flstninger, og om hvilke jeg langers hen udfsrligen ssal handle, saafom de dog maa have der fornemste af de gamle Skriben
ter, hvilke de oste urigrigen have farrer og forklarer.

Naar man haver igiennemgaaer de gamle Scribsnrer indtil det 4de Saecu
li Slutning, og man trader ind i det s te , da der Romersse Herredom gik ril
Grunde, og saa mange nye Kongeriger bleve af Barbarerne oprettede, fore
komme os alt flere og flere Efterretninger, som henhore til vor Nordens Histo
rie. Da maa man fornemmelig overveye Zofmum, Olympiodorum, Hieronimum, Prifcuin, Salvianum > Prolperum, Sidonium, Apollinarem og
flere. Udi den Edition af Servii Anmarkninger over Virgilii Æneis , som Da
niel haver udgivet, navnes Dani, men da der ey findes i nogen af de foregav
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tnt>e Editioner, saa er det efter al Anseelse er Gloflema. Det 6te SæculiSfci»
bemer ere endda af langt storre Vigtighed for os, saasom de ey allene upaatvivlelig navne Dani, men endog fortcelle adstillige af deres Bedrifter. De
fornemste ere: Procopius, Agathias, Cadiodorus, Jornandes, Gregorius
Turonenfis, Gregorius Magnus, Venandus Fortunatus og mange andre.
Men da Mangden af Skribenterne bliver efterhaanden saa mange, at det vilde
falde kiedsommeligt for Laserne at opregne dem alle, saa vil jeg ikkun betragte
de fornemste, og som, saa at sige, fast allene handle om os, og for det ovrige
lade mig noye med at erindre, at de andre sindes udi Samlingerne afSpanske,
Franste, Engelste, Nederlandste, Hollandste, Tydste, Schweitzerste, Itali»
enste, Pohlste, Ungerste, Russiste og Byzanrinste Skribenter, samt i Aélis
Sanélorum og Colleélionibus Conciliorum , hvilke Samlinger alle tilhobe
bor noye igiennemgaaes af den, der agter at afhandle noget Grundigt i vor
gamle og midlers Danste og Norste Historie.

Men her er det atter beklageligt, at vi ey have nogen Samling af vore
Scriptores, som de fleeste andre Europcriste Folk, hvoraf manges endog ere
med Flid kollationerede med adstillige Manuscriprer, og forsynede med herlige
Noter. Dette er atter en Vanskelighed, som hart ad ved hvert Skrit ophol*
der en varsom og oprigtig Danst og Norst Historiestriver.

Men at jeg stal komme til de Skribenter, som enten ere vore egne, eller og
temmelig udforlig handle om vore Sager, da er O'tberi og Wulßam Periplus
den aldste af dem. Den er strevet paa Angel Saxlst, og dediceret den Engel
ste Kong Alfred, der var en Zirat for alle Regenrer udi sin Tid imod Slut
ningen af del sfce Seculo. Denne liden Tractat oplyser adskilligt i vor gamle
Geographie. Dersom noget stal holdes celdre end den, da maa der vcere Rag
nar Lothbroks Vise i Wormii Litteratura > endeel viser i Hervarar og Wolfunga Sagar, Begyndelsen af Liarkarnal i Heimskringla, ogHavamal og Volufpa i Edda, hvilket altsammen er paa Vers. Efter Other ere vore celdste
Skrifter de Vers, som sindes i Heimskringla og Knytlinga Saga indtil Ha
rald Haardraades og Svend Estrihtsons Dod. Alle oisse Vers ere paa Islandst, og bor med rette ansees, som de kostbarste Levninger af vor Alderdom.
Den forste Skribent, som paa Latin haver handlet noget udforligt omos,
er den saa bekiendre Adamus Bremenfis, der levede omtrent Aar IO80 , som Ca
nonicus i Bremen. Af ham have vi Hiftoria Ecclefiaftica Septentrionis, og
de Situ Regnorum Septentrionalium. Da han vidner sig ar have samlet ft#
ye Efterremmger af Kong Svend Estrichfons egen Mund, saa stulde man jo
rcenke
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tanke at kunde flaae stor Lid til ham. Men Torfæus og Gram have viset,
hvor lidet han er at lide paa, og hvor ofte han uden Grund viger fra de celdre
Skribenters, Eginhardi, Witechindi, Remberti , Ditmari, Dronning
Emrnæ Panegyristes Beretninger, hvilke alle, endffiont udenlandske Skribenter,
der aldrig have varer i Dannemark, undtagen den eeneste Rembertus, dog bor
staae mere til Troende, end Adamus, i de Ting, som ere ffeere i deres Tid.
Man maa ellers tilstaae, ar Editores og fornemmelig Lindenbrog ere ofte
Skyld i de Feyl, som findes hosAdamurn, i det de icevnligen have last urig
tig, og indfort den gamle Scholiastis Ord i Texten, hvilket Staphorftog Lak
man fornemmelig have viser.

Nogen Tid efter Adamus omtrent Aar 1120 kw&eÆInothus, enEngelss
Munk udi Odense, hvilken paa Latin haver ffrevet den Dansse Konges og Mar
tyrs Saner Knuds Liv og Levnet, eller rettere hans Dod og Canonisation.
Dette Skrift, som er udgiver af Meurfio, haver sin Nytte, endffiont opfyldt
med Munke-Fabler og Overtros.
Paa samme Tid havde Istand de tvende
navnkundige Mand Are Frode og Sæmund Frode. De fleste af deres Skrif
ter ere forkomne, men om dem vil jeg lige saa lidet handle, som om andres af
samme Slag. Af Are haves endnu en kort Historie paa Jslandss, som
Buflæus bedst haver udgivet. Af Sæmund findes den ældste Edda paa Vers,
hvoraf det meeste dog endnu ligger i Manuscript.

Omtrent Aar 1160 levede ligeledes paa Istand Oddur Munk, der med
stor Fnd af de gamles Vers og Traditioner sammenssrev den navnkundige
Norffe Konge Oiaph Trygg vefons Levnet paa Jstandss. Udi Norge ssrev
omtrent ved samme Tider Theodoricus Monachus paa Latin er Compendium
af den Norffe Historie, som efter de Tiders Maade ey er at foragte.
Kirchman haver givet det for Lyset.
Med Aar 1170 flutter Helmoldus, som levede paa de Tider, sin Slavic
ffe Kronike, hvilken her anfores, saasom den i Historien af det ure og 12te
Sæculo er gandffe umistelig for os. Ham og hans Continuator, Arnoldus
Lubecenfis, som flutter med Aar 1209, haver Bangertus udgiver.

Omtrent Aar i190 er den liden Afhandling de Profeflione Danorum in
Terram Sanctam ffrevet, fom Kirchmann haver udgivet. Paa samme Tiid
haver og Sveno Aggonis omtrent ffrevet sit Latinffe Compendium af den Danffe Historie.
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Ester al Formodning ere og udi Dette Sæculo ssrevne Hervarar, Landnama og Chriftendoms Sagar, hvilke i adstillige Ting oplyse vor gamle
Historie.
Men det lzde Seoculum haver frembragt vore storste gamle Skribenter;
thi Aar 1203 ffrev Saxo Grammaticus sin saa bekiendte Danste Historie paa
Latin med saadan Ziirlighed, helst i Versene, at fast ingen Skribent i Middel«
Alderen kaud derudi lignes med ham. Men hvad Historien derimod i sig selv
angaaer, og fornemmelig Sandheden, da er det bekiendt, at han i den Hen«
seende ep fortiener nogen synderlig Roes, hvilket Torfæus bedst af alle haver vi
set. Med Aar u86 stutter Saxo sin Historie. Stephanius haver bedst udgivet
ham. Men det var at onste, at den gode Mand havde varet lige saa vel dre
ven i den gamle Historie, som i Philologien; dog herudi haver han slagtet sin
Autor paa. Omtrent Aar 1240 dode den Jstandsse Laugmand Snorre Stur.lefön,
som haver strevet en Norst Historie fra O ih in af indtil Kong Magnus Erlingson, eller omtrent Aar 1176. Dette Skrift fortiener i mange Henseender
at kaldes et Mesterstykke, og vilde vi uden Det nasten vare blinde i vor gamle
Historie; thi hvad Frimodighed for at sige Sandhed, Moye for at udlede Den,
og Omstandighed i at fortalle Bedrifterne angaaer, da tor jeg paastaae, at
ingen Historieskriver hertldi kand foredrages ham, havde han ikkun varet saa
lykkelig at leve paa de Tider, da en sund Critiqve herstede r og den gode Historiffe Stiil var i Brug, saa havde han kommet til at staae ved Siden ttfThu.
cydides og Polybius. Men nu maa man holde ham disse Mangler til gode, i
Henseende til den Tid han levede udi. Hans Skrift kaldes gemeenligen Heims«
kringla af de to forste Ord, hvormed Det begynder. Peringsfkiold haver forst
udgivet Den Jslandste Text, med Versioner hos paa Latin og Svensk, som dog
i mange Meader eve urigtige. Uden derfor grundjgen at forstaae Det Jstandsse
Sprog er det lige saa got, at man ep tinker paa at strive vor gamle Historie,
efter hvilken Regel man altsaa let kgnd domme De Mange, som i vore Tider ha
ve lagt Haand derpaa.
Efter Snorreé Dod ere vore fornemste Skribenter, Knytlinga Saga, som
bestriver Den Danste Historle fra Gorm af til Knud Den 6te, og hvis Forfat
ter synes at have levet omtrent Aar 1300, og Karl Abbot > som haver strevet
Kong Sverres Liv og Levnet. Begge ere paa Det Islandske Sprog. Den for
ste har Arnas MagnæuslaDet paa Latin overftette, hvilken Oversættelse af Gram
siden er igiennemseet, og af ham tilligemed den gamle Text til Trykken befordret,
hvorfra Den alt siden sammes Dod har ligget fardig, manglende i sar Titelblad og
For«
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Fortale/ hvilket erfares af de gandsse faa Exemplarier, som fra Trykkeriet ere
udkomne. Den anden haver Gyllenftolpe udgiver i Nordlands Chronica.

Udi den Dansse Oversættelse af Snorre Sturleflbn, som Claus Wormius
haver befordret til Trykken, findes de Norske Kongers Hagen Sverressons,
Gukhorm SigUrtson, Inge Baardsson og Hagen Hagenssns Levnets Bessrivelser, hvis Forfattere ere ubekiendte. Skade, ja Skam er der, atdenJslandsse Text af disse Skribenter ey endnu er kommen for Dagen.
Ericus Upfalienfls den Svenske Historieskriver, fbm omtrent levede Aar
1470, haver og meget til vor Histories Oplysning , sårdeles om de zdes, Margarethæ, Erici Pomerani og Chriftophori Bavari Regieringer. Det samme
kand og siges om de Svensse Rimkroniker, udgivne af Hadorph,

Da den Norsse Kong Hagen Hagenssons Gesandt var i Spanien, og
havde didhen.bragt Kongens Dotter Chriftina, som Brud, horte Han der tot#
se de Vers, som de Tydsse Poerer udi det 12te Sæculo havde sammensat, og
som ere befattede udi den faa kaldte Helden-Buch. Han forelskede sig da saaledes
i dem, at han bragte dem hiem med sig til Norge, hvor de i ubunden Stiil bleve oversatte paa Jflandff. Denne Oversættelse erdet, som Peringfkiold ha
ver udgivet under Navn af Niflunga Saga; og efter dens Indhold ere vore fle#
steKiempe-Viser smiddede, dog med den Forssiej at Italienske og Tydsse BeDrister ere forestillede at vcere ffeete t vor Norden. Enhver ssionsom Laser kand
vel lettelig heraf formærke, hvor liden Hielp disse Kiempe-Viser kand giore i vor
Historie, og hvor ilde det er, at saa brave Mand, som Wedel
Syv
anvendt saa megen Tid og Moye paa dem.

og

have

Foruden de hidindtil opregnede haves endeel andre gamle Skribenter, som
Saxo..., Fpitomatorcs, Frater Nigels i Sora, hvis Skrift og er bekiendt un
der Navn af Riim-Kroniken, hvorudi han haver fortsat Historien til Chriftiani $. Tiid, og Thomas Geysmer, en Continuator af Saxo, udgiven af
Benzelio, den saa kaldte Erici Pomerani Kroniks, abe Chronologisse Series
over de Dansse Konger udgivne af O. Wormio, en Genealogie over Konger
ne i Danmark udgiven af H. Ernftio, den Siellandsse Kroniks af Arna Magnæo, Chronicon Ecclefiæ Ripenfis , 12 smaa Kroniker paa Latin af Ludwig,
og flere; hvilke alle have deres Nytte i vor Historie, endssiont undertiden saare
liden.
. Foruden alle disse haves endda en stor Deel Islandske Sagar udgivne af de
lssrde Svensse, Verelio, Hadorph, Salan, Renhielm, begge Peringfkiolder,
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der, Biörner; men da de fleste af dem ere saa bestafne, at de indeholde stridi
ge Ting mod andre Historieskriveres trovardige Beretninger, og ere desuden
opfyldte med Fabler, saa haver jeg med Villie giemt dem nlsidst. Naar jeg
noye laser dem, finder jeg i de fleste tydelige Fodspor, at de ere skrevne i de nye
re Tider, og kand jeg da ey holde mig fra at falde paa de Tanker, formedelst
Fablernes Lidhed, at de enten have betienl sig (tf Saxone Grammatico selv, el
ler og oset af samme Kilder, som han, nemlig Almuens uvisse Tradition, og
deres egen starke Indbildnings Kraft. Men om de ey nytte meget i den borger
lige og Rigets Historie, saa ere de dog umistelige i Henseende til Historien af
vore Forfadres Videnskaber, Konster, Skikke, Levemaade og Gudö-Tieneste.
Ey heller forkaster jeg dem gandske og aldeles i Henseende til den forste Brug;
Thi (tf Fundinn Norregur lcere vi meget angaaende Norges celdste Historie og
udi Volfunga og Alfs Saga finde vi de herligste Vers bevarede. Men jeg seer
derimod ey, hvorledes man vel kand bygge nogen Historisk Sandhed paa saaDanne Sagar, forø Samfon Fagres, Illyge Grydar Foftres, Halfdan Branafoftres og flere.
I Almindelighed lider vor Historie meget ved der, at ey den tyvende Deel
«f de Jflandffe Skrifter ere komne for Lyser. De Svenske have udgivet en
stor Deel, saa ar jeg ey troer, ar der findes just mange flere utrykte; men hos os
er det langt anderledes. Allene paa Univerfitetets Bibliothek i Kisbenhavn,
ligger en stor Mangde, og hvor mange opbrcrndce der ey 1728. i den ulykkelige
Brand, og endda flere udi Arnæ Magnæi Bibliothek? Udi det Kongelige Bi
bliothek ligge og endeel forvarede, og hvor mange mon der endnu ey kandffee
findes paa Istand? Saadanne Ting burde man skynde sig med ar give for Ly
set, at ey nye ulykkelige Tilfalde stal berove os flige, kostbare Skatter.
Vi klage over Mangel i vor Historie , og ville dog ey strabe ar afhielpe den,
naar vi kunne. Hvor ilde man i Norden haver holdt Huns med Papirer, Documenter og Antiqvitater, kand bedst sees af den brave Bircherods Skrift de
Caufis deperditarumAntiqvitatum Septentrionalium hos Weftphal. Vel
haver den udodelige Torfæus betient sig af mange Islandske Manuscriprer, mm
det er hverken sagt, ar han haver havt dem alle til Eftersyn, ey heller, at han
jo i de efterseete kand have efterladt sine Eftermand Anmarkninger ogOpdagelser at giore. Intet var derfor snskeligere end om disse rare Skrifter bleve giorre bekiendre til almindeligt Brug, helst den kostelige Flateyar-Bok; dog dette
maarte ffee med Skionsomhed, ey alting udgives, allene fordi det var gammelt.
Den gamle Text med behorig Flid, Nathed og Rigtighed trykkes, flere Manuscripler eftersees, om de findes, og med Fliid holdes mod hinanden, de bedste
Lafe,
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Læsemaader udvælges, betpfcdtge Variantes Leéliones antegnes, gode Latin«
ste Verfioner forfærdiges til de udenlanbike Lærdes iTieneste, hvilke maatte være mere oprigtige end ziirlige, men dog tydelige, og Anmærkninger tilfoyes til
at forklare rare Ord og Talemaader, oplyse morke Steder, legge Poeternes
Kunst for Dagen, og korteligen, hvor det behovedes, forklare og rette Skri
benterne. Noterne maatte være paa Latin. Danst Verfion kunde man lade
blive borte for ar undgaae unodige Omkostninger. Med faa Ord: disse Skri
benter burde saaledes udgives, at de ey behovres paa nye at bekiendtgiores, og
at de kunde blive kil fuldkommen Tieneste for dem, der vilde strive Historien.
Med dem kunde nmn ogsaa gi ore en Begyndelse ril en Samling af Scriptores
Rerum Danicarutn, hvilken vi fast allene afalle oplyste Folk endnu savne.

Foruden rette Historiestrivere og Kroniker haves endda endeel andre gamle
Skrifter, blant hvilke Edda fortiener at staae ferst i Spidsen. Denne er sammen
samler af Snorre Sturießdn i det izde Sæculo, af Sæmundi eeldre Edda, der
var streven i Begyndelsen af der 12te Sæculo, af gamle Vers, og af ForsirDrenes mundtlige Beretninger. Udi den findes De ældste og paalideligste Efter
retninger om vore Forfadres Gudstjeneste og Troe. Refenius haver udgivet
Den, tilligemed endeel «f Sæmundi Edda. Men envffiont Refenius var en flit
tig Mand, saa var han dog ey mindre end noye agtende og grundig lærd, des
uden har han ey trosser paa det bedste Manuscript, eller havr nok af dem til
Eftersyn. Göranflbn i Sverrig haver nyeligen givet Edda ud paa nye, af et
andet Manuscript, som vel ey er saa fuldstcendigt som Refenii, men i mange
Maader rigtigere. Desuden haver han og begyndt med at udgive Sæmundi
Edda. Mig er sagt, at den lærde jhre i Sverrig har i Sinde at udgive Ed
da paa nye; hvis saa er, da kand man vente noget godt, saasom han er baade
en lærd og stionsom Mand.
Mallet haver oversat det meste af Edda paa
v Franst.
Vore gamle Love tiene og meget til at oplyse Historien, men her moder ar
ier Klagemaal og Vanstelighed, i det ingen endnu haver udgivet dem i eer Verk,
som dog andre polerte Folk have giort, særdeles de Engelste. Og med alt vet
kand dog ingen forstaae vor gamle Historie, uden ar være grundigen forfaren i
vore gamle Love. En Danff og Norst Historieskriver maa derfor og herudi
bryde Isen, idet mindste saa vidt, det endelig er fornodeuttil hans Foreha
vende. Jeg vil nu ey tale om de ældste og hedenste Love, hvoraf intet er tilo
vers, uden Det Saxo anforer, om man og herudi kand lide paa ham. Den
ældste er da Knud den Stores Virherlaghs Ret udgiven paa det gamle
Sprog af Refenio, og paa Larin oversat af Svend Aagesen -gudgiven afSte-
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phanio. Samme Konges Engelsse Love, hvilke vel ey just angaae Danne
mark, men Vog riene til ar oplyse hans Historie, ere uvgive uf Lambardo, Wheloc, Wilkins, Spelman og Twysden i Johan Bromptons Kronike. Valdemari i. Siellandsse Lov, lom paa nye er oplagr Aar 1576, tilligemed Erke-Bisp
Absalons Kirke.Lov.
Samme Konges Skaansse Lov udgivet Aar 150; og
bedst 1676 af Hadorph; Erke-Bisp AndreXSunonisLatinsseVerlionaf bemeld
te Lov, udgiven af Hvitteldt Aar 1590 Valdemari ti. Jydsse Lov trykt (504
med Canuti Bissop i Viborg hans Expolitiones, og siden 1643.
Denne Lov
tr af Erik Krabbe oversat paa hoy Tydss, og trykt Aar 1684 og afBlafioEckenberger paa plat Tydss, og trykt forst 1590. og siden 1603, Og siden den end
nu er i fuld Brug paa adssillige Steder i der Slesvigske, saa er 1717 Blueings
Glo (Ter over den udgivne.
Man haver og i Trykken en SleSviss SradS
Ret, som tilssrives Kong Svend Gratehede. Udi Chriftiani 4ti saa kaldet
Rjgens Rer og Dele findes mange af de gamle Kongers Love 09 Forordninger.
Refenius haver udgivet Kiobenhavns Stads Ret, given afKongChriliopher
af Bayern, og Riders Stads Rer, som er meget gammel og jevnlig forandret
af adssillige Konger. De saa kaldte Thord Degns Articler findes trykte Hos
den Jydsse Lov med Canuti Viburgenfis Forklaringer, og siden i Ludewigii
Reliqv. Tom. 12U desuden paa plat Tydss af Er, Krabbe i Weftphal. Monu
ment. Men Hvor mange af de gamle Kongers Love, Forordninger, Haandfcrstninger, Stadsretter, Bye-Privilegier ligge ey endnus utrykte, som det dog
var Tid engang at samle, og ved Trykken at redde fra Undergang? De ceidfte
Norsse Love Haver Paus samlet, men ikkun udgivet samme, undtagne nogle faa,
paa det nu brugelige Sprog, som er Skade, siden Hans Verfion er paa man
ge Steder ikke noyagtig. Den Norsse Hirdssraa, som Hvitfeld, Dolmer og
Refenius Have udgivet, er et kosteligt Monument, og viser os bedst Tilstanden
og Forfatningen af Norge i gamle Dage. Den Jsiandsse Lov given af Kong
Magnus Hakonffon er trykt Aar 1578 og 1709. Den Fceroisse, Hvorom De
des raler i sin Færoa Re.erata, og som er given af Kong Hakon Magnufion,
imedens Han endnu var Hertug, findes sammesteds trykt i det nu brugelige
Dansse Sprog.
Men for grundig at vide Oprindelsen til vore Love, for at
ssielne, imellem Hvilke Skikke der ere opkomne Hos os selv, og Hvilke vi Have
faaet udenlands fra, og fra Hvad Land, ja maassee for at see, med Hvilke Folk
vort er forvandt, og Hvilke Folk, der stamme fra dem, er det ey nok at vcrre
kyndig i vore egne, men man bor og verre Heel dreven i andre Nationers gamle
Love.
Til den Ende tiene fortreflig l'mdenbrogs Leges Antiqvæ , Eccardi
Le^es Salicse, Wilkins Leges Anglicæ , Wottons Leges Wallicæ, Sken<ei
Leees Scoticæ. Af disse Love ere mangt og meget indkommet i vore, der ere
Udgivne for Aar 1200, og meget i deres Love kand maassee ey igien forklares
uden
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uden ved en grundig Kundskab t vore Forfædres Skikkes og Sæders Historie.
Ester Aar 1200 tog Jus Romanum og Canonicum Overhaand i Tydskland,
hvorfor man og finder inange af deres Pr.ncipia anbragte i denJydsse Lov, der
ey udkom forenv Aar 1240. Af den faa kaldte Sachsen-Spiegel have og den Jydste
Lovs Forfattere brav betjent sig; men ey af Schwaben-Spiegel, 'saafom den ey
udkom forrud Aar 1284. Kundskab i alle diste Love er derfor fornoden. Hertil
kommer vore Naboers de Svenskes Love, hvilke ligesom de i mange Tilfalde op
lyfe vore, saa oplyses de igien af vore. Her kand jeg ey fortie den billige Roes, som de
Svenske have indlagt sig ved deres Lovers Udgivelse, helst de brave Mand,
Stiernhielm, Scheffer og Hadorph, dog staaer endnu tilbage for dem, ligesonr
for os er fuldkomment Corpus Legum Antiqvarutn. Saa lange det ey er ud
kommer, ey heller er fuldstændigt Lexicon over alle Juridiske Ord, og langt
mindre Historien ved Lovene oplyst, og Lovene igien ved Historien; saa kano
-man ranke, hvad denne ene Dcel allene maa bryde en Dansk og Norsk Histo»
riejkriver, dervil have Vished for sig, og ey som saa mange andre, gaae i Bünde.
Nu burde jeg vel efter min Jnddeelning betragte de nyere Skribenter, mm
jeg vil for Ordenens Skyld i Tiden blive ved at betragte alle de Fontes» Skrif
ter og Levninger, som vore Forfadre have efterladt sig, saaftm det er dog næ#
sten af dem allene de nyere Skribenter kand og bor betiene sig i at handle om
den gamle Historie, hvorfor jeg og strap begiver mig ril den anden Hoved-Afdeelning, nemlig Documenler, giemmende de nyere Scribemer tilsidst.

Ved Documenter forstaaer jeg saadanne Skrifter, som man ey just kand
kalde Böger, saasom FredS-Tracrarer, Forbund, Forskrivninger, Sk-oder,
Gave-Breve, Epistler , med eet Ord, alt hvad som kand regnes ril Diplomatiquen. Alle disse Ting findes hist og her adspredte, meest hos udenlandffe
Skribenter, hvorved maa i agr rages, ar enHistorieffriver ey allene benytter sig
af dem, som ere udfardigedr af Danske og Norske Konger, eller og af andre
Danske og Norske Mand, men endog af dem, som i fremmede Lande og af
Fremmede ere udstcrdte, hvilke ofte i mange Ting give et stort Lys i vor Histo
rie. Da alle disse smaa Stykker ey ere endnu samlede i enSantling, saa kand
man let tænke, hvilken Umag det maa være for m Historieskriver at efterleve
dem i saa uhorlig mange Collectioner og Boger. End storre bliver dette Arbeyd, og den deraf vor Hrstorie rilflydende Skade ved den Mængde af Docu
menter, som baade hos os og vore Naboer ligge utrykte. Vor ubodelige Hans
Gram haver med Flid sammensanket saadanne, for ar give dem ud i eet Verk,
hvilket nu bliver af vor Lærde og fUnge Langebek fortsat og formeret.
Naar
der engang kommer for Lyser, vil det tiene til ar stoppe mange Huller i vor HiE Z
storie,
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storis, og blive til ligsfaa stor 2Lrs for vor Norden, som Rymers Samling ex
for Engelland. Imidlertid da det vil falde Laserne kieosommeligr, her at op
regne alle de Bsger og Samlinger, hvorudi faadanne Bocumenter findes tryk
te; Saa maa jeg dog sige saa meget, at den som tanker, at finde i Hvitfeld
alle Documenta og Diplomata kil vor Histories Oplysning henhorende, han
bedrager sig meget, og bliver neppe i Stand ril at give vor Historie et nyt Lys.
Hvad den midlere Historie angaaer fra 1017 til 1448 , da oplyses den best og
fvrnemmellgst ved Diplomatique!!.
Her maa jeg endnu erindre een Ting, at i bemeldte Diplomatiske Sam
ling, eller og i et sardeles Werk, var Det og meget tienligt, om visse Regler og
Crberia bleve fastsatte til at kiende agte Diplomata fra uagte, og af Sprogets
og Handernes Forstiel at domme Manuscripternes ZElde og Faderneland.
Vel haver den ubodelige Mab 'tllon handlet herom ulignelig og vel i sit store Verk
de Re Diplomatien, men da han fast allene haver havt Franste og Italienstr
og nogle Tydffe Manuscripta til Eftersyn, saa haver han og eene paa dem byg
get sine Regler, hvilke vel og i mange Maader kunde tiene meget en Danst og
Norst i saadant Forehavende, men som dog allene ey ere tilstrakkelige, allerhelst
da de fleste Mabillons Manuscripta have varet Latinste, og de Islandske udgiore
derimod de fleste og beste hos os. I et andet Sprog maatte og vel derfor fast
sattes andre Regler; og da de Jslandffe Bogstaver ere anderleoes end de Larinste, saa seer og Skriften, Handerne, Trækkene, Tegnene her meget ander
ledes ud end i Frankrigs.
En lang Ovelse og Låsning i vore Jslandste Manuscripter og Latinste og Danste Diplomata var derfor alene mægtig til at satte
nogen i Stand til at kiende deres Alder, og Det Land, hvorudi de vare ffrevne.
Og saa lange Critiqven herudi ey er fastsat, saa indseer vel enhver stionsom La
ser lettelig, hvor meget der endnu mangler 06 til vor Histories Oplysning, og
hvor lat endog Den forsigtigste og flittigste Historieskriver kand feyle i mange
Ting. Prsver af adstillige Manuscripter, baade Latinste, Danste ogJsland,
ffe maatte og stikkes i Kobber, so;n Der er fleet i Tydstland udi Walthers Di
plomatiste Lexicon. I Mangel af stradant, er Det, at den ellers larde Svenske
Carolus Lundius haver paataget sig at forsvare Pave Agapeti aabenbar urig
tige og opdigtede 8nNa, endstiom jeg endog maa tilstaae, at han allens ved til#
bsrligen at bruge Mabillons Regler havde kundet indste dens Falsthed.
AfEpistler haves vel ey aldre anseelig utrykt Samling, end Abbeds
Wilheimi, som til vor store Skade endnu staae i Fare for Undergang.

Under
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Under denne &tel af Dscumenrer vil jeg og melde om nogle endda
utrykte gamle Afhandlinger, hvilke jeg ey vel haver kunnet henfore til det Histo,
riste, og som dog fortiene ar navnes, og ar fremdrages for Lyset. Ardreas
Suko Erke-Bisp i Lund haver skrevet et vidtlsstigPüema paa Larm, kaldet Hexäemeron, hvilket vel ey just er af stor Vigtighed, hverken i Henseende til sin
Indhold eller Stil, men fom dog for sin Alders Skyld, da det nu omtrent er
550 Aar gammelt, faa og, fornemmelig, fordi det tiener til at vise vore Forfa
dres Smag, og hvor langt de i de smukke Videnskaber havde bragt det, for,
tiente at trykkes. I samme Henseende er og det saa kaldte Spec dum Regale
Trykken vårdigt. Det er skrevet paa gammelt Norsk for omtrent 500 Aar si,
Den, og handler om en Hofmands Opforftl, ved hvilken Leylighed anfores
Adskilligt, som viser, hvorvidt vores Forfadres Kundskab gik eudog i Physiqven.
Og da der dog er nogen Forstiel paa gammel Norst og Zslandst, og
Dette Manuscript er, saa vidt mig er bekiendr, der reneste, undtagen Lovbogerne,
og endeel Diplomata, som endnu findespaa gammelt Norst, faa var det i den
Henseende allene vardt ar komme for Lyser. De saa kaldte Petri Legiftæ Para
bolar ere vel trykte forst i Kiobenhavn i jo8 og siden tit Paris Aar 1515 in 4to,
men ere saa rare, at de paa nye burde oplegges. Der samme kand man og sige
om vore Breviarier og Missaler, hvilke burde samles i eet Verk, faasom
i dem dog findes et og andet til vor Histories Oplysning.
Af Beretninger
om vore Klostere, findes vel saare faa, men Dog nogle, som den de Cara
Infula, hvilke alle burde gi ores bekiendte ved Trykken. Iver Leers Relati
on om Grönland fortierne og at trykkes paa fit eget Sprog.

Hvor stort Lys giver os ey Erke-Bisp Absalons Testament
Sperlingil
kårde Noter, Kong Magni i Norge hans Testament udgivet af ArnaMagnæo,
Tabula Ciftcrcienlium Sorana gfWielandc? maastee mange saadanne ligge
endnu i Manuscript.
Men jeg maa og tale noget om Ven anden Deel af Boger, fom kaldes
nye og handle om gamle Sager. Disse kand atter inddeles i egentlig saa kaldte
Historiste, og i Boger, handlende om Ting, der vedkomme Historien.
De
forste ere iglen almindelige og sårdeles Historier. Den forste som, efterår ViDenstaberne begyndte i Vesten iglen at reyse Hovederne, og efterat Bogtrykke
riet var opfundet, haver skrevet noget, som kan kaldes en General-Historie om
Norden, er den bekiendte Albert Kran*z, Dom-Herre udi Hamborg, som dode
Aar 1517. Af ham have vi Chronica Regnorum Aqvitonarium. Desuden
Metropolis , hvvrudi forekommer Adskilligt til vor Kirke-Historie henhorende.
Endelig haver han og ffrever Vandalia og Saxonia, hvvrudi og meget forekom-
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mer til vor Historie. Hans Latin er temmelig god/ og overalt viser han en stor
Frihed i at domme, om de Personers Laster og Dyder, som udi hans Historier
beskrives, Men ellers er han mere brugbar i den nye, end i den gamle Historie,
hvor han overalt folger Saxonem, og ingensteds bruger nogen Critique, en
Feyl, som han endelig haver tilfcrlles med alle Skribenter i sin Tid.
Han var
ellers meget omhyggelig for ar faae gamle rareMauuscriprer opspurgle, hvorfor man
vg finder, at han haver bekient sig af Adamo Bremenfi og flere, der endda
leenge efter laae utrykte.
Men ingensteds anforer han dem, efter den flemme
Vane, som var i hans Tid, da de Lerrde fandt Fvrnoyelse i ar bilde Verden
ind, at de havde al deres Viisdom af sig selv, hvilket, sardeles i Historiske
Ting, umuelig gaaer an. Man finder og, at han i sine adffillige Verker
ofte modsiger sig selv, hvilket kommer af det , at han nu udffrev en, nu
en anden Skribent Ord for Ord, uden at iagttage, om de vare hinan
den imod.
Paa denneTid blev Saxo Grammaticus forst trykt til Paris vedGb.rittiem
Pedcrfens Omsorg efter eet reneste Manuscript, som Erkc-Bisp Birger i Lund,
og Bisp Laugo Urne i Roeskild endelig med styr Moye ffaffede ham og som til
liden Mre for os ey heller mere er ar finde. Efterår Saxo fra Trykken var ud
kommen, og den Svenske Erke-Bisp Johannes Magnus flme, at det Danffe
Rige og Folk blev udi ham giorr saa gammelr, beflurrede han, ar Sverrig heri
ey ffulde give Dannemark noget efter, og derfor af sin egen Hierne opdigtede en
heel Hob Konger og Bedrifter, hvorved den Svenffe Historie blev endda langt
crldre end den Danffe, og folgelig efter hans Tanker anseeligere.
Men meget
bedre havde den gode Mand giorr i ar begynde med sin cerlige Formand Erico
Upfalienfi focst fra Christi Fodsel af, siden han ey var i Stand ril at give vs det,
sour hedre var i den gamle Historie. I de nyere Tider er hans Arbeyd dog er
at foragre.
Vor Joannes Svaningius fvrrrod strap paa hans Forehavende,
og derfor ey allene under Petri Parvi Rofefontani Navn ff rev en Refutation
imod ham, hvoraf der meste bestaaer i Skieldsord, men endog en vidtloftig Danff Historie efter Saxonis Hypothefin i de aldste Tider, som enduu ligger i Manuscript, undtagen Kong Johannis Historie udgiven under
Rofefontani Navn, og Kong Chrifiian den Andens.
Svaningius dyds
Aar 1570.

Endelig antog den berømmelige Cantzler Arild HvitfekL som dode Aar
1608, sig vor Historie, og udforte den fra Begyndelsen af indtil Chriftiani 3 ti
Dod Aar 1559 i 10 Tomer i 4(0, hvilke siden ere oplagre paa nye i 2de Foli
anter. I den gamle Historie folger han Saxonem, saasom han ey vidste noget
bedre
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bedre at give os, men gaaer den meget kort igiennem.
Udi den ovrige Deel
haver han derimod giort os saa meget mere Tieneste, i det han ey allene af frem
mede Skribenter, fvrstaae, saa mange som da vare udkomne, og som han kunde
bekomme, haver forst af alle blant os sogt at oplyse vor Historie, men endog
stadfastet den ved de mange herlige Diplomata, som han Ordlydende i den ha
ver indfort, og hvoraf ellers endeel ey mere findes i vore Tider.
Men med alt
det kan hans Verk i henseende til Stilen og Ordenen neppe kaldes en Historie,
men kun en Samling afHistoriffe Efterretninger, som han og selv udi Forta
len tilstaaer. En ordentlig og sund Critiqve laae og da endnu, saa at sige, i
Dvale i andre Lande, hvor meget mere hos vs?, foruden det er hans Bog op
fyldt med utallige Uagtsomheds, Hukommelses, Copiist- og Trykfeyl, hvilket
altsammen Gram best haver viset i hans Forbedringer til Kong Waldemar Chriftofferfons Historie, dog med al den LErbodighed, som man er denne fiittige
Mand ffyldig, uden hvis Flid vi maatte veere uvidende om tusinde vigtige Ting
i vor Historie.
Andreas Vellejus, der dodeAar iHi6, oversatte 8axonem
paa Banff, som kan i Henseende til Stilen kaldes et Monster af Banff Vel
talenhed paa den Tid, men hvorudi han paa adskillige Steder ey haver trosset
Saxonis egentlige Meening. En Prast ved Navn Jens Mortenfen havde om
trent ved samme Tider faaet fat paa et Stykke af Snorre Sturlelföns Norffe
Chronike, hvilket han udgav til Kisbenhavn 15941 8vo paa danff, men da det
ikkun var et lider Stykke, og endda ubekiendt, hvad Trovcrrdighed denne Skri
bent kunde fortjene; saa. blev Saxonis Systema endda stagende ved Magt, endffiont her fremlagdes et gandffe andet.
Noget for denne Tid ssgte Nicolaus Petrejus omtrent Aar 1 $70 at gaae
med den Danffe Historie endda lcrngre op i Tiden end Saxo, og ligesaavidt,
som J -Hannes Magnus i den Svenffe. Han forfærdigede til den Ende et Skrift,
som lange laae i Manuscripro, ogforstAar 1695 i 8vo blev giort bekiendt til
Leipzig under Navn af: Cimbrorum & Gothorum Origines & Migrationes,
hvilket dog er langt fuldstcendigere i Manuscripret. Denne Mand haver enten
felv villet narre Verden, eller og er han bleven narret af den Gothlandste Abbed
Johan Bonfac, som han beraaber sig paa, hvilket sidste Wallin gier meget ri
meligt i sine Gullandffe Handlinger. I Folge af nogle Gullandffe Monumen
ter, som ingen haver seer, forer han vor Historie tilbage i Tiden, indtil noget
over hundrede Aar efter Syndfloden. En nye og forunderlig Mening fattes al
drig Tilhængere. Johan Lyfchand^r, der dode Aar 1582, er saa vidt mig er
bekiendt, dog den forste, der fulgte den, Hans Bog kom ey ud for Aar 164»
ved Olaum Tormium i Kiobenhavn j 4(0 under Titel af Antiqvitatum Danicarum Sermones, hvori han gior sig Umag for at udpynke denne Digt med en
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Slags Erudition. Men Okus Chriftopherfön LyfchanderforfFajfcDe den endnu
fierce Anseende i Verden ved sin Dansse Kongers Slagtebog, som han udgav
1622 i Kisbenhavn i Folio. Alt hvad jDumdristighed og Uvidenhed kan tit«
veyebringe, er forcenet i denne Bog, hvorfor og Gram mener, ar ingen, uden
den fom haver Meen paa Fornuften, kan finde Smag i dem I de ham narme
ste Tider er han neppe engang at bruge, i det mindste ey med Tryghed. StreInw udi sin Gullandsse Kronike udgiven 1633 , glor der ey et Haar bedre.
Maa man da ey hoylig forundre sig over det Bifald, som denne vanssabte Me
ning fandt hos saa mange Fremmede? Af Lyfchandtr ligge endnu mange Ting
i Manuscript, som og formodentlig uden den larve Verdens Tab kan
blive liggende.
Paa samme Tid gjorde Johan Meflémus i Sverrig sig bekiendt ved man
ge Skrifter, hvoraf dog intet horer herhid uden hans Scandia, som forst af
Peringfkiold dlev udgiven Aar 1700 til Stokholm. Den bestaaer af is To
mer, som udgiore rde Bind i Folio. Den 14de er ey udgiven og kommer ven
telig aldrig ud.
Han bessriver deri ey allene de 3 Nordisse Rigers Gejstli
ge og Verdslige Historie, men endog alt, hvad som paa uogen Maade
kan regnes derhen.
Man kan ey andet end rose hans Flid, men er
derimod nodt til at domme anderledes om hans Stil, Smag, Indsigt og
Oprigtighed.

Aar l6z i udgav Pontanus sin Dansse Historie paa Latin, hvilken gaaer
indtil Chriftophori Bavari Dod. Den 2den Deel, som flutter tned Friderki
adi Dod og Aar 1588, er forst udgiven af Canhler Weftphal i hans Monu
mentis. Af alle hidindtil anforte haver ingen giort der bedre end Pontanus, og
var han ogsaa en gandsse anden Mand, end de forrige.
Han besad stor Eru
dition, en temmelig god Smag og Skionfomhed, hvilket hans mange andre
Verker udvise. Vel er sandt, at han med alt der ey havde giort der bedre end
de forrige, hvis han ey havde havt Hvitfeld og hans Bocumenter at gaae til.
Men han har vidst at betiene sig af dem, og desuden saavel i Historien om de
gamle Udtoger, som om Kongerne selv, brugt med Critiqve udenlandsse Skri
benter. Kort sagt: hvis han ey i den crtdste Historie, i Mangel afandet, hav
de fulgt Saxonem, og ey faa mange gamle Skrifter siden hans Tid vare blevne
bekiendte, behovte hans Historie faare liden Forbedring.
Gandsse anderledes haver der sig Md Meurfii Dansse Historie , der kork
efter udkom paa Latin Aar 1638, thi man kunde nersten sporge, enten denne
eller Pootaoi var forst Mkvmmrr Saa lider har Menrfi» brk-Mtt sig om,
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ar benytte sig af Pontani giom Opdagelser i vor Historie. Hvo som derfor har
Ponranum, kan gierne undvcrre Meurfium, hvis Stil ellers er meget god.
Meurfius var for det ovrige en overmande tori) Mand, sårdeles i de Grcrffe
Sager; men han ffulde, enten han kunde eller ikke, ffrive den Danffe Historie,
som han intet forstod af, saasom Folk stode da, ligesom nu, i de Tanker, aten
meget toti) Mand cr t Stand til at ffrive i alle Ting. Meurfius stutter med
Chriftiani adi Regiering, og Aar 1523.
Claus Wormius udgav Aar 1632 Peder Clauftins Undals Overscettelft
paa Danff af Snorre Sturleflbns Norffe Kronike, som befatter meer i sig end
Snorronis^ept, der stutter med Aar 1178, da Denne gaaer ril 1263. Herved
begyndte Denne ypperlige Skribent efterhaanden ar blive mere bekienvr, endffiont
han envda ey nok efter Fortjeneste blev anseet. Wormius rcrndre ellers paa De
Tiver er stort Lys an i vor Historie, ved at legge sig efter Der gamle Sprog ,
og ved ar drage Jstondere frem for Lyset. Han opmuntrede Den torve Iston«
Der Arngrim um Jonæ ril at ffrive; Han stod Stephanium bi mev Raav og
Daad, baade i at udgive Svend Aagesen og Saxo ; Han befordreve Magni
Olavii Jslandffe Lexicon til Trykken, og ligeledes gjorde han Gudmundum
Andrea? ved denne Leylighed bekiendt. Omtrent Aar 1660 ffrev Vitus Beringiusftn saa kaldte Florum Dmicum, som forst 1698 blev til Odense ved Tryk
ken bekiendtgiort i Folio. Han stutter med Chriftophori BavariDsd. I den
gamle Historie folger han aldeles Saxoném. Hans Skil er ey mindre end hi
storist, men panegyrist og poerist. Med faa Ord: Dem Skriftkunde den torve
Werden uden Tab have undvcrret. 1697 blev af Den lcrrde <L>venffe Peringfciold Snorre GmrleWn udgiven i 2 Tomer i Folio paa Jslandff, Svenff
og Latin; og endffionr Oversamlserne ere ey aldeles fuldkomne, saa har
han dog giort sig vor Historie «vig forbunden ved at bekiendtgiore Den
gamle Text.

Paa samme Tid-, og til Deels noget for og efter levede den storste Mand,
som vor Nordiffe Historie nogensinde haver havt; jeg mener den udodeligel'hormodus Torfæus. Han udgav 1702 in 4(0 Series Regum Daniæ, hvorudi
han gandste kuldkastede Saxonis og Gochlcrndernes Hyporhesin., og af Island
ske Monumenter oprettede en anden, som i Hoved-Tingene evig vil blive en Ret
tesnor, men i adffillige Bi-Ting vel endda efter mine Tanker kan forbedres, sirrdeles om Tiden af Othins Ankomst her til Norden» Thi Torfæus haver under
tiden bygger noget for meget paa sine Jstondere. De Tider for Öthin rorer
han ey heller meget ved. 1711 udkom i 4 Folianter hans Norste Historie paa
Larin.
Delte er det fuldstomdigste og beste, som endnu haves om samme
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Rige, og kan vel ey i Henseende til Hovedtingene forbedres, men dog li#
gesaavel som hans Series i Henseende til mange stnaae Omsteendigheder.
Bet'var og aronffe, som Clericus har anmcerket, at han mere havde pynter
sin Stil efter LuchananiExempel.
Höyer udgav 1719 paa Tydff sit Compendium af den Danffe Hi
storie, som med alle fine Urigtigheder og alt for store Korthed dog er det bedste
Compendium vi endnu have.

Jonæ Kami Norske Kongers Historie, som efter hans Dod af Spy J berg
<r udgiven 1719, er allene et Udtog af vore forhen trykte og bekiendre Skribenter,
og folgelig giver intet nyt Lys i vor Historie.
Parthenays Danffe Historie, paa Franff i 6 Tomer in 8vo udkom 1730;
Da Holberg allerede haver i Fortalen for sin Danffe Historie lagt hans Urig
tighed og Ucilstrakkelighed for Dagen, saa giores det ey fornodenr, ar jeg mere
taler derom. Holbergs Danffe Historie i 3 Tomer in 4w, som udkoin 1732
er den beste, som hidindtil haves. I den gamle Historie har han aldeles ir,gen
Umag giorr sig, men i en Hast fogt at ffille sig fra alle Ting.
I den midlers
historie har han og kun betient sig af de almindeligste Hielpe-Midler. Overalt
kunde han for sin Myndighed i det Jslandffe Sprog umuelig udarbeyde disse
tvende Dele til Gavns.
I den nyere Historie derimod har han ey arbeydet
uden Lykke. Han stutter med Friderici gtii Dod. Hans Danffe Stil er for#
treffelig, og, naar man undtager de alt for mange brugte Franffe Ord, staaer
ve! ey meger til at forbedre. Hvorfor Mallets Beskyldning imod den, synes
ugrundet, og saa meget mere ubegribelig, som han i det mindste den gang ey
forstod meget af voro Sprog.
Endelig har bemeldte Mallet givet os paa Franff en Introduction til vor
.Historie- og siden Historien i sig selv til Chr.ftophori Lavari Dod, hvori han
i en zirlig Stil haver sagt os, hvad vi tilforn vidste

<Dor Kirke-Historie haver Hr> Procanhler Pontoppidan udarbeydet paa
Eydff i 4 Tomer in 4to, og dertil betienr sig af Thom. Bartholins den yngreS
mange Collectioner. Paa denne Kirke-Historie bor strktes stor Priis, allerhelst,
da deri mange betydelige Documenter ere indforts. Dog findes deri storre Op
lysning om den Danffe, end om den NorffeKirke. Vel ere endnu flere almin
delige Historier om vore Riger udgivne; men da de ere heel korte, ufuldstam.
dige
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dige, vg til deels flettt/ faa anseer jeg det for ufornodent til Visse at henvise La«
seren. Ligeledes har det sig og i de andre Historiske Dele, hvor jeg ry agter at
melde udenom dem, som nogenlunde fortiene det.

Det er vel overflødigt, at jeg her anfører, at man og for rer at skrive, og
saae Indsigt i vor Nordiske gamle Historie, bor beriene sig af de bedste nyere,
saavel almindelige, som sårdeles, fremmede Historieskrivere, sirrdeles de Sven
ske, og alle Landes omkring After-Soen, de Nederlandffe, Engelsse, og
Fransse.
Jo mere man haver tofet og betragtet dem, og alle de forhen ncrvnte Skribenter, jo mere er man og i Stand til med Lykke at strive vor
Historie.
Hvad sirrdeles Historier, deels om Konger, deels om visse Landssaber an#
gaaer, da have vi ingen om Livre Tider end Torfæi Hiftoria Hrølfi Krald, dE
dog er opfyldt med endeel Fabler, som sneppe kand vcere andet i faa gamle
Ting. Samme Torfams haver og in 4to med stor Flid ssrevet under Navn af
Trifolium Hiüoricum Historien om Gorm den gamle, Harald Blaatand,og
Svend Tvessieg, hvorudi dog aöifilligt efter min Meening staaer til at forbedre
vg forege. Andreas Vellejus haver paa danss i 8vo bessrevet Svend Tvessiegs
Levnet, som ester sin T-d nok gaaer an. Af P. F. Suhm og Rector Schöning
ere under Navn af Forbedringer i den gamle
udkomne de Kongers, Knud den Stores, Erik Eyegods, Erik Emuns og Harald
Haardraades, samt Erkebisp Cystens Levnets Bessrivelser. Udi Dänische Bibiiothec staart Erkebisp Absalons Levnet forfattet af
Pontoppidan.
sietdeles Landffabers Historier have vi ey mange, dog kan didhen fores Refenii
vg Thurahs Samfoe, Thurahs Bornholnt, Sammes Amager, Kortbolts Fe
mern, Aagaardi Thya, Viethens Ditmarschen, Scholiens ^Bagettani), Cogelii
Euthinisse Krønike, Torfæi Grønland, Sammes Faroe, Orcades, Vinland ,
Arngrimi, Anderfons og Horrebovs Island, samt flere, hvilke alle have deres
Nytte, og indbefatte bemeldte Landes saavel historiske, som geographisse Bessri,
velser. Af Byer have vi bessrevne: Bangs Christiania, Erichfens Wiborg, Terf agers Ribe, Holbergs Bergen, saa og Bessrivelse over Tønsberg, Skiekssiør,
Helsingøer, vg flere, hvoraf de fleste dog ey nytte meget.
Terpagers Ribe er
den beste, vg meget fuldstændig, og Holbergs Bergen, samt Skielskiørs ey
heller at foragte. Af sierdeles Kirke-Histomr have vi og nogle, som Hvicfelds
Bispe-Kconike, Cypræi Sleswigsse, K afes Husumsse, Heimreichs Nordfrisir
sse, Milzovii Presbycerologia V os Hardan griana, Pouljons Bibliotheca zXarhuliensss, hvortil kan henføres Zwergii Presbyterologia Sielandica, og Trefiiows Iubel-L«rere, hvilke alle ere meget bedre end Stadernes Bessrivelser, af
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hvilke vi vel kan vente een af de fuldstændigste, naar Rector Skiönings Bestrivelse
over Tronhjem engang maatce komme for Lyset.
Men at jeg nu ssal komme til andre Skrifter, som henhsre til Historien,
da falder Geographien farst under Betragtning, vg maa jeg da her, som ofte
tilforn , fornye min gamle Klage, at vi og ey have nogen god almindelig Geo
graphie over Dannemark og Norge. De fornemste ere: Rutgeri Hermannidis
Delcriptio Daniæ, Stephanii Sylloge, Elzevirii Respublica Danize af 2de
ad stilke Oplag, Zeilleri Defcripcio Danis, Ziegleri Scandia, Pentani Cho
rographia, som er en af de bedste, Wolfs Encomium Regni Dania paa Danst,
sammes Norvegia illuftrata, vgsaa paa Danst, Undahls Norges Bestrivelse,
Raml Norges Beskrivelse, ogdenBestrivning, som findes udi Hübners fuld
stændige Geographie paa Danst udgiven. Da ingen god almindelig Geogra
phie sindes, og de sardeles ey heller ere saa mange og fuldstandige, at man af
dem kan sammensatte en god almindelig Geographie, saa kan enhver ler tan
ke, hvor meget denne eene Post og kand opholde en relstajfen Danst og Norst
Historiestriver. Hvorledes en sårdeles Bestrivdst over hvert Landstab burde
indrettes, kand best sees af Danckwerts Schleßwig-Holsteinische Beschreibung,
som intet Land i Verden kan rose sig af ar have niere fuldstændig og rigtig, og
som i sir Slag er er Mesterstykke, allerhelst da derril ere foyede meget rigtige
Charter, som vi ellers overalt aldeles savne, og som vi ey have uden af frem
mede, hvilke ere meget urigtige, og som udi denne Post have endda langt vak
re medhandlet Norge end Dannemark. En gammel Geographie fattes os og«
saa aldeles, som fvraarfager, at vore gamle Skribenters Beretninger oste fo
rekomme, endog den kyndigste, meger morke. Der var aronste, ar denne Deel
blev hos vs udarbeyder, ligesom Canibdeni Britannia, eller i det mindste, som
Baxteri Vocabularium,

Udi Chronologien have vi imet som duer, uden det som findes i Torfæi
Historists Verker, der dog, saavidt den midlere Historie angaaer, allene hand
ler om Norge, og kun i de aldste Tider oplyser Chronologien af begge Riger,
hvorudi dog efter mine Tanker bliver meget ar forandre, hvilket ingen maa un
dre paa som beran ker, ar Torfæus maatte fat ft, saa ar sige, brakke Isen.
Af Chronologiste Tabeller have vi ingen uden Svaningii, som dog ey ere brug
bare, siden de folge Saxonis vg Gullandernes Hypothefin. Udi Genealogien
seer det endda steccere ud, thi der have vi ey nogen som ex profeflo haver hand
let derom, uden allene Lyfchander i hans Danste Kongers Slagrebog, som
dog aldrig engang fortiener at lasts. Eo Danst og Norst Genealogist kan
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Udi Historien af vore Landes Vaabener og Kongers Titler er og saare li»
det skrevet. Bircberodii Cordati Leones ligge endnu i Manuscript. Scheidts
Afhandling de Regio Vandalorum Titulo er ey ilde skrevet. Resten maa fygeS adspredt i adskillige Historier og Diplomata.
Beskrivelsen over Landets indvortes Indretning sindes bedst i Holbergs
Dannemarkes og Norges Beskrivelse, som er er umisteligt Verk, endstiont
der baade kunde forbedres og fvrsges. Han handler deri baade om den gamle
og nye Tilstand. Da derimodj udi Büfchings Staat von Dannemark, og
Lettres fur le Dannemarc kun handles VM den nye. Hos Boterum, Bodinum, Gundling5 og flere, som havestrevetom alle Skarer, findes og om
Dannemark Efterretning, men meget nfuldstandig, helstst de gamle Tider.
Vildes Hiftoria Pragmatica Sveciae er en ypperlig Bog; Saadan en burde og
strives om Dannemark og Norge.
Udi vor lcrrde Historie have vi ey noget almindeligt fuldstændigt Verk.
Bartholins med Mol'ers Tilleg lader sig bruge, saa og A. Tbura Hiftoria litte
raria Danorum. Af den sårdeles Historie er samme Möllers Cimbria littera
ta el stort og udforligt Arbeyde. Udi Dänische Bibliothek og Danske Magajin findes og meget til vor larve Historie.
Grams Oration om Lårdommens
Tilstand i de midlers Tider i Daniremark er fortreffelig, og findes i Dänische
Bibliothek. Udi NaturalHistorien haves intet uden vor flittige Pontoppidans
Werk om Norge, med mindre man dertil vil regne OlaiMagmDefcriptio Sep
tentrionis, som dog er fuld af Fabler. Hvad de store Udkoge angaaer, for
saavidt ar de Danske og Norste have havr, eller menes at have havk Deel derudi, saa haver velbemeldte Hr. Pontoppidan og dertil giort den stsrste Sam
ling i Hans Gefta 8c Veftigia tonorum extra Daniam. Her at opregne alle
de Gkribemer, der have handlet om Cimbrer, Gother, Angler, Longobarder,
Normanner vilde blive for vidtloftigt. Jeg vil kun kortelig sige; ar de fleste af
dem ere fremmede, og ak de fornemste af dem nsdvendig maa lcrses og betrag
tes af den, der grundig vil strive vor gamle Historie. Om Skribenterne af
Historien om vor Religion, Skikke og Gader haver jeg tilforn handlet- og
sagt, at den af alle Dele i vor Historie er bedst udarbeydek. T-l de forhen op
regnede maa legges Cleffelii Antiqvitates Septentrionales, som er el godt
Skrift; Thcftrups om de Gamles Armatur, der vel indeholder et og andet
artigt, men er skrevet uden Skionsomhed og fornoden Lmdom; de fleste uf Sper
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lings Skrifter, som vel ere larve, men efter de Tiders Brug alt for meget op*
fylvt med Gradst og Romersk Erudition og Digresfioner; Wielandt deThoro og flere.

Om Ridder-Ordenerne have strevet, Bircherod om Elephanr-Ordenen,
og Bartholin ym Dannebrogs Ordenen, men begge ere urigtige, helst den sidste»
Hofmans Portraits des Hommes illustres de Dannemarc kan nogenlunde
riene til ar giore vore store Mand bekiendte hos fremmede, men formedelst Man
gel paa Efterretninger har det let kunnet skes, ar Forfatteren i een og anden
Dost haver feylet. De handle og meest om de nye Tider, og da de fleste as diste
store Mand have varet af Adelen, saa tiener bemeldte Skrivt til at oplyse vor
Adels Historie, tilligemed Wiehndts Samlinger. Nodt haver og skrevet otn
denberomte Familie Rantzow. Udi Manuscript ligge og endnu mange Adeli
ge Slagt-Regiftere, og Vaaben-Boger. NaarEratzraad Kle ven feid ts^Berf
om vor Danske Adel engang kommer for Lyset, bliver vel denne Mangel nasten
ophavet.

I vore Tider haver ingen giort sig mere fortjent af vor Historie end vor
udodellge Gram, en Mand, som jeg uden Blusel ey tager i Berankning at er
kläre for den lardeste, grundigste, meest belaste, og stionsomste Criticus og
Hiftoricus, som Dannemark haver havt, og for hvilken de ellers store Hiftorici og Critici, Olaus Wormius, Otho Sperling, Arngrimus Jonæ, Thormodus Torfæus, Ludvig Holberg maa vige. Af bemeldte store Mand
findes mange fortreffesige Afhandlinger til vor Histories Oplysning i endeel To
mer af det Danske Videnstabers Salstabs Skrivter, desuden lases en yp
perlig Afhandling fra ham i Mifcellaneis Lipfienfibus, hvor han beviser, at
hen Tydste Konge Hernicus Auceps aldrig haver giort noget Tog til Danne
mark. Men allermeest haver han beriget vor Historie ved sine herlige Anmarkninger til Meurfii Hiftoria Daniæ, der ere trykte in Folio til Florentz 1746,
hvorved en ellers meget maadelig Bog er bleven til den fornemste og umisteligste
i vor Historie. Foruden alle ovenmeldte ere og folgende nodvendige til vor Hi
storie: nevnlig: alle Historists og Philologists Afhandlinger i Tomerne af det
Kisbenhavnste Selstabs Skrifter, Bartholin de Regni Danici Nomine, Vel
lejus åe. Origine appellationis Regni Daniæ, Bartholin de Holgerø Dano,
Rami Uly (Fes & Qcinus unus & idem, Bircherodii Ardos Alexandria, Hesfeldahl de Lethra, Paludan de Rcclefia S. Lucii Rofchildenfi, mangfoldige
Afhandlinger hos Weftphal, Winslavii Farrago Ardoa, Ejusdem Spicile
gium Ardoum og mange flere.
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Jeg Haver da saaledes til Ende bragt Opregnelsen af de fornemste Skri
benter, som vi besidde i alle Dele af vor gamle Historie, hvoraf enhver lettelig kan see, hvor vidtloftigt et Arbeyde det maa vcere grundigen at strive vor
Historie, baade fordi Hielpe-Midlerne dertil mna soges i saadan uendelig Mcrngde af adstillige Boger, paa adstillige Sprog og i adstillige Videnskaber, saa
vg, og det fornemmelig, fordi saa mange ja de fleste af vor Histories strrdeleS
Parter ere hidindtil kun utilstrcrkkeligen qfhandlede. Hertil kommer de almindeligs Pligter, som paaligge enhver Historieskriver, og som giore Historiens
Skrivning sira vanstelig, ar just i denne Videnstab haves maaffee derfor de far
resteret gode Skrivrer, nevnlig Lyst og Frimodighed ril at sige Sandhed, og
Omhu for ar fore en tydelig, flydende, kort og behagelig Stiil. De storste
Monstre iblant de gamle: Thucydides, Xenophon, Polybius? Cæfar, Salluftius, Livius, Tacitus, Plutarchus, og iblant de nyere: Thuanus, Guicciardinus, Davila, Rapin, Lünau maa derfor lases, overveyes, efterfolges.
Hertil maa foyes, ar en retstaffen Hiftoricus maa frem for alle Ting besidde
stor Skionsomhed og vare meget vel dreven i Criliquen.
Uden Philosophien
og nogen Kundssab i Geometrie kand og hverken han, eller nogen, i hvad
denstab det end vare maa, tanke grundig og tydelig. Med Fljiy maa han ha
ve studeret Poliriquen og Jus publicum, og sierdeles noye give Agt paa de for
rige og disse Tiders Mennesters Stats Videnstab. Udi Jure Naturæ og Mo
ralen maa han ligeledes vare dreven, for noye at kunne afveye deres Gierninger, som han bestriver. Og da han for en stor Deel haver med Krige at be
stille, saa maa han ey heller vare ukyndig i den gamle og nye Maade at fore
Krig paa, saavel til Lands som til Vands, I Mangel heraf haver den udodelige Grotius i sin ellers treffelige Hollandste Historie markeligen heru
di vildfaret. Men da Commerce», Financerne, Manufacturerne, Vidensta
bernes Tilstand, Lovene, Konsternes Fremvext, Religionens Bestaffenhed, og
mere saadam udgiore den vasentligste, den nyttigste, den behageligste Deel af
Historien, saa maa han frem for alt aldeles ikke vcere u-erfaren i disse Ting.
Jeg veed vel, ar om man efter alt dette vilde prove endog de allerbedste Historie-'
strivere, stulde man finde adstilligt hos dem at mangle, saa og at den egentlig
saa kaldte Historie fornemmeligst haver Res geftas til Oyemcrrke, og at de an
dre Parter gemeenligst bestrives hver for sig; men jeg veed og, at Mangel paa
Kundstab i nogen af disse Deele glor, at den bedste Historie derfor haver sine
Pletter, saasom alle Ting, alle Videnstaber, al Kundstab haver en noye For
bindelse med hinanden , og det desuden er bedst at fordre det meste, og det hoy«
este, da den mennisteligeUfuldkommenhed dog afsig selv vel hindrer fra at naae
per. Var det mueligt, onstede jeg og gierne herved at afstrakke de mange
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maadelige og smaa Geister, der befatte sig med at strive i denne crdle Viden
stab, hvorved de kun bringe den i Foragt hos Ukyndige, som derfor anser
Historiens baade Låsning og Skrivning for et Verk, der allene beroer
paa Hukommelsen, og i andre Maader jey giore Forstiel
imellem Romaner og Historier.

Skulde vel Kong Waldemar den I. have givet
den Skaanste og Sallandste Lov? undersogt af
P. KOFOD ANCHER.
§.

L

øl I t den Skaanste og Sicrklandste Lov ere givne af Kong Waldemar bett

i fte / er en almindelig Mening, som antages paa Hvitfelds Regning.
Om han just har vcrret den forste, som er falden derpaa, kan jeg ikke
med Vished sige. Saa meget vidner han selv, al mange i hans Did have va
ret af anden Meening (a);

Ja, maastee man har lange tilforn varer af den Tanke,

at Kong
Waldemar den 2den har ladet forfatte faavel den Skaanste og Siallandste
fom Jydste Lov.
I den Forordning afrrgr (b), som findes ved den Jydste Lov under Ti
tel af Conftitutio Erici Regis Dacia: y siges: Ordinavimus infuper & firmi
ter permittimus, Leges Regis Waldemari cl. m. prout in fuis Libris legalibuscontinentur, inviolabiliter obfervari:
Valdemars

Alle stulde holde Bong

Lov
(a) X)i meene de» haver veeret een Song Valdemar, dem alle haver giort rc siqer
han i Dedicatio»«« af Chrittiani hui. Historie til C. 4.
Sedandicas Leges tø Seaideas alii Valdemaram Udum eodem anno , qvo Cymbricas- condidijji patant, alii
Erica Filio ipfius eas adfiribunt. Præfat. ad. Leges Scanieas Simonis;

(b) Saaledes findes Aarstallet i det forste Oplag af Jydste Lov til Ribe Anno ko*,,
saavelsvm i gawk Haandffrifter, alcha er det cn LrykfeyI, mar der staaer i g. Geh'
mens Eftertryk,, 1582.

den Skaanffe og Siellandffe Lov.

si

Lov, heder det i Kong Chriftophers den 2dens Haandfcestning Hvirfeld pag.
412.
Valdemars
Zen: staaer der i Kong Oles Haandfcestning 1. c. p. 558.

Alle Aonmng

Lovf^reres Love stulde holdes ubrøOeli*

At deue stal forstaaes om alle forrige Danste ?Love, derom kan vel ikke
vcrre nogen Tvivl. Alligevel navnes der ikkun een Kong Valdemar? og den
tene faaer vel at vcrre Kong Valdemar den 2den.
Det er i det mindste vist, at den, som vore nyere Skribenter saa eensstemmige beraabe sig paa i denne Post, er ingen anden end Hvitfeld; Ikke heller
veed jeg nogen aldre Historie eller Kronike, som herudi kan anfores til Be»
viis. Vore 2de ældste Skribenter, Saxo og Svend Aagefen, tale intet o tit
Kong Valdemar den rstes Love. Ikke heller meldes noget derom i vore gamle
Kroniker, som vi endnu have i Behold, hverken i de haandstrevne, saa mange
som jeg har faaet at see, heller ikke i de trykte, som Ernftius, Stephanius,
.Worm, Lindenbrog, Arnas Magnæus, Ludevig og Weftphal have beva
ret fra Undergang. Men Hvitfelds Efterretning om vore gamle Love er saa
ustadig og uvis, at hvem der vil lade det beroe paa hans Sigende allene, faaer
visselig en los Grundvold at bygge paa.

Han har beskrevet os vores Lov-Historie ey allene paa vedkommende Sta
der i sin Kronike, men ogsaa i Fortalen til Chriftiani Imi Levnets Bejkrivelse,
og i sar i sin Latinske Fortale til Andrea Sunonis Leges Provine. Scaniæ, men
denne sidste, hvor fuld er den ikke af Vildelser?

§.

2.

Ingen tanke, at jeg hermed soger at formorke den store Hvitfelds berom,
melige Navn og LEreminde hos Efterkommerne. Hvem vil vare saa ubillig
mod, en saavel foment Mand af Fadernelander som han? Min Sag er ikkun at
vise, at jeg finder mig foraarfaget til at tvivle om, at Hvitfeldt, naar han tillegger den Skaanffe og Siallandffe Lov -visse Aarstal, har havt nogen fast
Grundvold at bygge paa. Om nu saa er, hvem vilde regne ham det til onde?
Hvad Under at han, som havde foretaget sig at strive en Kronike, og derfor
har maattet henfore, hvad der var passeret til visse Aar, omendstiont han ofte
har funder for sig utilstrcekkelige Efterretninger, allerheldst i Verdslige Sager
(som vore Kroniker ere strevne meest af Geistlige,) undertiden har maattec hielpe
sig frem med uvisse Gisninger? Ingen kan nægte, at der jo ogsaa ere indlobne
adstillige Feil i Hvitfelds Historie, men saadanne mestendeels, som heller bor
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tilstrives hans Haandstrivere, end ham selv.
Naar der staaer for Exempek i
Fortalen til Sunonis Leges Provinciales pag. 4. At den Jydste Lov er given
I2Z2. i Steden «240, og sammesteds siges paa ncestfolgende Side om den
Skaanste Lov i Steden for den Siellandste, at den er 69
c aldre end den
Jydste; da ere disse saaledes beskafne, at de med ingen Foye kan legges Hvitfeldt til Last. Overalt ved at legge for- Lyset een og anden Feyl hos en Skri
bent, som Hvitfeldt, er en lige saa lider i Stand til at formorke hans Anseel
se , som Stiernekigere har kundet formorke Solen ved at opdage nogle Pletter.
Hvemderveed hvad der udfordres til at bringe tilveye et saa'moysommeligr
og vidtloftigt Werk som Hvitfelds Kronike, han kan aldrig vare vanstelig i
ar holde Skribenten en og anden Feyl ril gode, allerheldst naar det kommer an
paa visse Aarsral; thi derudi faaer man overalt at see i vore gamle Love, i sar
naar de tilkiendegives ved Tal, Urigtigheder og Jmodsigelser, som enten de Ti
ders Vankundighed har fodr af sig, eller den idelige Afstrisning, forend Bogtrykkerkonsten blev opfunden. Hvitfeldt er derfor og bliver, uanseer nogle Feyl,
een af de allerstorste Historieskrivere, og fortiener saavel for hans Krouike, som
i Henseende til hans Byrd (c), Stand, Lårdom og Fortjenester imod Riger,
en besynderlig Hoyagming.
Han, som ikke begierer af-nogen, at man stal
troe ham paa hans Ord, men som veed at giore Rede for, hvad han siger;
fom kommer frem med Historien i den eene Haand og Documenterne i
den anden; som ikke lettelig lader nogen Historist Omstændighed faae Qvar*
teer, naar den ikke forer Pas med sig, og kan vise, hvor den kommer fra.

Hvem der finder Lyst i at lcese en god sammenhangende Historie, han
statterer uden Tvivl en Thuanum, Pufendorf og Holberg hoyere end Hvit
feldt. Den derimod, som soger efter Hoved-Kilder og originale Beviser for
at udsoge den rette Historists Sandhed, han maa agre Hvitfeld hoyere end
dem alle. Reppe findes for hans Tid nogen, der leverer Leeseren saa mange
Materialier og Historiffe Vidnesbyrd i Hernde, som han.
Hvad vilde der blive af Pontanus, fom Svaningius med Sandhed kal
der Hvitfeldum Latinum, om man vilde tage Hvitfeldtaf Haanden paaham?
Det som Scriverus stal have sagt omPontani Vers: Pontano demas Carmi
na

(c) Ole Worn melder i et Brev til Speelman T. i. Epiftolarum p, 442 , at hand paa
Mederne Side var as Kongelig Byrd.
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na, major erit (d); fan flet ikke med nogen Foye siges om Hvitfelds Historie.
Ja hvem t vore Tider kan vel komme nogen Vey i hvad for et Stykke det vcrre maa af vores Fcrdernelands Historie, uden forst at foge Redskaber dertil hos
Hvitfeld?

Men alle disse hans store Fortienester kan dog ey forbinde os til uden vide
re Undersogning at troe alt hvad han siger; thi det er her om Sandhed at giore, men blindt hen at troe alt, hvad der fortælle« af andre, det bliver aldrig
rette Vey til Sandhed ; Sandheds Rige er en fri Republiqve, hvor ingen
Magt eller Myndighed gielder,uden Venerne,fom erhverves ved Overbevisning.
Naar nu Hvitfeld beskriver vore gamle Loves Historie, faa fortceller han
vs jo noget, der er passeret over 400 Aar for hans Tid, hvorudi han folgelig
er at ansee som en Teftis de auditu, der siger os, hvad han veed af andre, ik
ke af egen Erfarenhed. Maa vi da ikke sporge ham ad, hvem og hvor han veed
Det fra. Jeg vil troe ham endog i dr Poster, hvorudi han intet anforer til
Beviis, faa lange ellers inter er derimod. Men at troe ham, endog naar han
modsiger sig selv, eller andre troevcrrdige Vidnesbyrd imodsige ham, det vilde
vare en alt for vidtloftig Troe.

Historiessrivere maa tages paa en Juridisk Fod.' Man anfeer dem fom
Vidner, og bor derfor prove deres Udsigende, ligesom andre Vidners. Man
maa vide Grunden og Oprindelsen til deres Fortcelling, om de har det af sig
selv eller andre. I sier kommer der an paa Vidnernes og Vidnesbyrdets Trovcrrdighed, og for at skionne ret derom, bor man noye undersoge Omstændig
hederne i en Fortcrlling, og sammenligne det eene med det andet, at man der
af kan erfare, om og hvorvidt famme kan holdes for troevcrrdig.
§.

3>

At den Skaanske Lov tillige med dm Siellandsse er giort af Kong Valde
mar imo, den eene enten 1158, eller 1163, den anden 1171, for begge disse
Decke er Hvitfeld vores rette Hjemmelsmand.

At tale for det forste om den Skaanske Lov i fær, da siger«han vel udtryk
kelig i Fortalen til Andrete SunonisLeges Provine. Scaniæ, og det to Gange
G3
.
pag.
(d)

Scriverius stal, som frcr fortælles i Menagianis, have svaret dette xaa staaenbe FoS
til det xnigma fremsat af Pontano;
Dic inibi, qvid majue fiat, qvo pluria demas.
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pag. 4. & 5. at samme er givet Aar I i6z.

Men ham er det ogfaa, som tverp
imod fortceller i sin Krsnike, i Kong Valdemar den istes Histories Beskriv el se
pag. 109, saavelfom^i Dedicaiionen af den 5 te Deel af hans Krsnike til Kong
Chrift. 4. Ak den Skaanffe Lov er giort 82 Aar forend den Jydffe, det er at
sige 1158. Ja i Fortalen til Sunonis Leges Scaniæ pag. 5. synes Hvitfeld at
anfore endnu et andet Aarstal, nemlig Anno 1171. Naar han siger: Leges Sca
nia: 69. A. antiquiores Cymbricis eje. Men uden Tvivl er der ved en Skrive»
eller Trykfeyl kommet til at staae Leges Scaniæ i Steden for Siælandiæ.
Som det heller ikke kan style, naar der siges i hans Krsnike pag. 206,
at Kong Vajdemarus i. har giort den Skaanffe og Siellandffe Lov 1171, at
jo Aarstallet stal forstaaes om den Siellandffe aliene.
Naar een af Deelene endelig ffal staae fast, (Fulk jeg vel med de fleeste
heller inklinere for det forste Aarstal 1163 end for det sidste; som jeg ikke kan
hylde det for troeligt, at Kong Valdemar i det forste Aar, efterat han var ble
ven ffildt ved sine Med »Regemere, og var bleven EenevoldH Konge over
Dannemarks Rige, ftrax skulle! kunne have bragt den Skaanffe Lov af
Sted, allerheldst han havde den Tid nok at giere med Krige imod: Venden,
Saxen og Rygen. Ikke heller (kan jeg troe, at Lands-Loven er ffreven foreitd Kirke-Loven. Thi da de Geistlige som De eeneste, ellet i det mindste de for
nemste Lærde og Lovkyndige i de Tider, fornenunelig ere brugte ogfaa til den
verdslige Lvvffrivning; saa er det og troeligt, at de snarere har været ^betænkte
paa en Kirke-Lov, end paa Landets Lov. Thi den Berommelfe fortiener Geist»
ligheden uden Modsigelse, at de altid have bavt en besynderlig Omhue for Kir
ken og sig selv. Og var det saa, at Hvitfeldt har havt gamle Kroniker for
sig, hvor Aarstallet har været tegnet med Romerff Tal, har det let kundet ffee,
ar een ved ar giore x ril v har faaet indfort MCLVlil i Dteden for MCLXiiI,
Men ffulle vel ogfaa Hvitfeld have havt i Hænde nogen Krsnike eller
ander gammelt Skrift, som udtrykkelig sætter Aarstallet, naar den Skaanffe
og Siellandffe Lov er givet? Det er vist han beraaber sig selv paa Kroniker(e).
Han anforer ogfaa adffillige Omstændigheder Lovgivningen angaaende: han
veed at sige, at Kong Valdemar er den forste, som i Aaret 1163 med Stæn
derne
(c) Falfam vero eam efle opinionem non tantum ex Annalibus & Chronologiis noftri«
conflat, qvæ habent, VaLtemarum I. an. ii6z. Leges Scaniæ condidifle. Siger han
i Fortalen tli Simonis Love pag 5. og strap efter paa samme Side logger han til:
Certum itaqve manet fupputatione annalium fada Leges Scaniæ &c.
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tierne i Skaane deres Samtykke har skriftlig og ordentlig kaver forfatte den
Skaanffe Lov, 'paa der ar Lander, som tilforn regiertes as mange adskillige
Forordninger og Befalninger, maarte Have en vis samlet Lov at rette sig efter;
han vred ydermere ar fortælle, at de gamle Love og Vedtægter allene bleve an'
tagne i den Skaanffe Lov, som ikke stride imod christne Skikke, præfat ad L.
Scaniæ Simonis pag. 4. Ja i hans Dedication til C. 4. legger han endogdme
til, at Erkebisp Efkild og Abfalon var med Kong Valdemar at gi ore den
Skaanffe Lov. Hvem (fülle ikke tænke, ar Hvitfeld, der veed saa omstænde
lig al beffrive os den Skaanffe Lovs Historie, maarte have havt noget reent og
fuldkomment Beviis for sig? Alligevel tvivler jeg derpaa, siden han raler paa
endeel andre Steder med Uvished derom, og bruger desuden adskillige KonstBeviser til ar bestyrke sin. Sag med.

I hans Fortale til Simonis Love er hans forste Indgang tik Lov-Histo
rien pag. 3, it. Verifimileefi, Jeg veed egentlig ikke, hvorvidt dette Verisi
mile ffal strække sig, men Omstændighederne komme mig til at frygte, at det
strækker sig overalt. Strap efter pag, 4 , naar han fastsætter Aartallet 1163,
saa steer det ikke med Vished, hvilket endelig maarte have ffeedr, hvis saa var,
han havde havt nogen Kronikefor sig, men det heder: Circiter annum Domi
ni ii6z. Sammesteds pag. 5. fremsætter han sin Mening vel som rimeligere
end den anden, jdog ikke som gandffe vis, naar han siger: Ego potiusexiftimaveriin &c. Endelig pag. 4. & s. bruger han en Deel rimelige Slutninger, for
at igiendrive dem, der meente, atKong Valdemar den 2den havde givet den
Skaanste og Siellanffe Lov tillige med den Jydffe (f). Men skulle vel dertil be
hoves noget videre end kort ud at sige, at den Skaanffe Lov efter Historiens
vg Kronikernes Vidnesbyrd er given 1163 ? Naar man har Historiske Monu
menter i Hænde, alligevel at ville bruge megen Raisonement med Konst-Bevifer, tiet er Det samme som om en Saggiver vilde giere sig Umag for at samle
sammen et stort Antal af Gisninger og Formodninger til at overbevise den Skyl
dige med, naar han allerede var overbeviist ved fuldkomne Beviser. I bemeldte Fortale til den Skaanffe Lov siger han forst pag. 5; at Uffo var med at gis,
re den Jydffe Lov, da Anders Sunefen allerede var dsd, men at Erkebiffopen
Andreas ikke kunde overfette Den Skaanffe Lov paa Latin, med mindre den
havde været til for Uffonis og Kong Valdemar den adens Tid, dernæst, aten,
deel
(O 3 Fortalen til Simonis Love siges det ikkun om den Siællnndffe Lov, at den er tillagt
Kong Valdemar den 2den pag.4. hi fine. Men at det samme bor forstaaes om dm
Skaanste i s«r, er klart at Putte as Hvitfeldts Argumenter.
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deel af Kong Knuds Forordninger, som regierede forend hans Broder Valde
mar den 2den, ere indforte i Sunonis Qverstettelse. For det zdie ar den Jydffe Lov, som den sidste, overgaaer den Skaanffe og Siallandste i Billighed og
Fuldkommenhed, i sar i Processens Maade. Det forste Beviis kan gierne gaae
ud; thi endffiont den Jydffe Lov blev giort efter 8une5ensDod,som levede for
Uifo, eller rettere at tale, var Erkebisp forend han; sqa lod det sig dog meget
vel giere, at Kong Valdemar den 2den forst kunde have skrevet den Skaanffe
og Siellandffe Lov, og Anders Sunefen derpaa havde oversat den Skaanffe
paa Latin, og at samme Kong Valdemar alligevel siden efter Sunefens $)oD
ved Uffonis Hielp har ladet strive den Jydffe Lov; sonr man veed, at Anders
Sunelen ikke er Vod forend 1228. (Chron. Selandiæp. 56.) og i det mindste i
20 Aar har veeret Erke-Biffop under Kong Valdemar den rdens Regiering,
da baade Kong Valdemar, forend Andreas frasagde fig Erke-Bispedommet,
kan have havt Tiid nok til at lade den Skaanffe og Sicrllandffe Lov forfatte, og
Erkebiffopen Andreas til at fatte den Skaanffe Lov over paa Latin. Ikke hel«
ler troer jeg ai Hvitfeld heraf har villet stutter noget videre, end at den Skaan«
ste Lov er striven, forend den Jydffe, som man kan stutte af Dedicationen af
C. i. Historie, hvor han siger, at A. Sunefen ikke kunde have udsat den Skaan«'
ffe Lov paa Latin, uden den var giort tilforn: For saavidt staaer Beviset fast,
men beboves dog ikke, siden de r andre legges til. Hvad de 2 sidste Beviser
gnbelanger, nqar samme ikke bruges til ander, end til at (egge for Dagen, ak
Va'demar den anden ikke kand vare Forfatter af den Skaanffe og Siellandffe
Lov, famt at den Skaanffe Lov i det mindste maa vare udgiven, forend de af
Anders Sunefen paa beraabce Kong Knuds Forordninger, for saavidt erede
Uden Modsigelse grundige og gode. Men derved bor man og lade Det beroe.
Ml man ydermere farne deraf, at Kong Valdemar Den rste har giordt den
Skaanffe og Siellandste Lov, da gaaer Slutningen videre end Beviserne. Ik
ke desto mindre har vores berommekige Hvitfeld uden Tvivl af dette giort sig
den Slutning, at Den Skaanffe og Siallandffe Lov maa vare givne af Kong
Valdemaro imo.
Dog kan jeg ikke andet troe, end at Hvitfeldt maa have
havt nogen anden Grund for sig, naar han udtrykkelig fastsatter Det Aar 1163.
Hvem veed, ym han ikke herudi har lagt Kirke-Loven til Grund? I Henseende
til den Siellandffe Lov i det mindste har jeg den Mistanke; at dens Aarstal er
bleven fat paa Grund af Kirke-Loven, som jeg ret strax stal erindre.
At den
Skaanffe Kirke,Lov er skreven 1162, det vidner Hvitfeld i sin Kronike pag. ro8.
Omendffiont den aldste Codex vi har af den Skaanffe Lov, det ypperlige Mo
nument , fom vores berommelige Ole Worm har efterladt, ligesaa lidet ved
Kirke-Loven, som ved den verdslige har noget Aarstal, ikke heller den gamle
Haandffrist af den Skaanffe Kirke-Ret paa UniversitatetssBiblioteqve, faa

maa
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maa dog vel Hvitfeldt have have for sig andre gamle Codices, til Beviis derpaa (g). Kirke-Loven, som i Kiobenhavn. 1505. er trykt vev den Skaanffe Lov,
har uden Tvivl skulle havt samme Aarstal; thi den fætter 1141. 7 Maanedee
og i2 Dage, det er at sige 1142. Thi de ovrige Data vise noksom, at 1142,
ikke kan være meent, men at det L, som skulle staae foran, ved en Skrive»
eller Tryk-Feyl (hvoraffindes e» stor Velsignelse i vore gamle Love, som ere
trykte hos Gottfried Gehmen.) er kommet til at staae bag efter X, og at der
rette Aars-Tall derfor bor være som Hvitfeld siger MCLXII. Jeg veed vel,
at den bekiendte Hadorph, en ellers lærd og vel fortient Mand af den Svenske
Historie og Lovkyndighed, har faaet prydet sin SkaanffeKirke-Lov med et langt
celdre Aarstall, nemlig af 1127, for at derved faae den Verdslige Skaanske
Lov udbragt til en deshoyere Alder, Men jeg maa undres over, hvor en saa
lærd Mand ved dette blotte Tall har kundet lade sig forlede til denne faa haand«
gribelige Vildfarelse, uden tillige at give Agt paa de ovrige Tidemerker, aller
helst han dog vidste, ar andre Exemplarer ikke vare eensstemmige; Thi in mar
gine anforer han selv den Skaanffe Lovs Underskrift af G. Gehmen, beraabende

(§)

-Omrndffisnt intet Aarstal staaer ved den Skaanffe Kirke-Ret i vore 2 ældste Codice»,
faa time de dog til Beviis, at den er udgiven omtrent ved den Tid, som det ved
tagne Aarstal medfører; I det de melde, at den er bleven sat, det er givet og paabudet, og maaffee i et og andet tillige rettet og forbedret af Erke-Bisp Efkild og Abfolen; Thi at ikke disse 2 Prælater, som man hidindtil har meent, men Niels Erland,
fen heller haver være Forfatter, eller i det mindste den forste Cvncipist af den GkaauSfe Kirke-Lov, den han har samlet af ældre Love eller Skraacr, er en Decouvert, som
cmeldte Codex paa Universitetets Bibliotcqve har givet Anledning til; thi der sluttes
pen saaledcs;
Theffæ Skrå lot Niklæs Ærhmdsfyn giælkyre af lundfKrive æfttr Ae gamblæ
Skratbær Ærchibifcbup s feil oc bifcup Ablalon mæth Valdemar Kunungs goth villia gafæ fkanunguin thær i lund ligger ok thera incigle fore ok lot fændæ i hwæri
bærath flika fera at böndör matte them loghlekæ wæriæ ok take æc withir v. loghu m.

I Begyndelsen af samme Haandffrist staaer ligesom i G. Gehmen- trykte Erem'
xlar, og i andre nyere Haandskrister, at den Skaanffe Kirke-Lov blev sat efter alle
Skanningers Bon, maß math thortba galkyra. Dette sidste Tillæg kan derfor ikke
andet end være authcnthiqve, omendffiøndt det ikke findes hverken hos Hadorph eller i
Worms Codex med Rune-Bogstaver; Thi efter al Formodning er Bibliothcqvets Haand
ffrift i det mindste ligcsaa gammelt som Worms eher Hadorphs og vel noget ældre.
I det ovrige, fvrstaaer jeg alt dette saalcdes, at Thor Gicldkere som Äussrer for
Ekaaningerne har anført visse Stykker af den Kirke-Ret, de havde da, som han har
bcgiert Forandring udi, siden famme formernes alt for haardc, og at Niels Erlandfen derpaa af ældre Love har ladet samle deres forrige Vedtægter, hvilke saaledcs maa«
ffce ined nogen Forandring yg Tillæg ere xagbubne af Erke-Biffvpen og Biffoppen,
kg sgmtykt af Kongen.
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bende sig tillige paa en nyere Haandssrift; havde han merket, at det var den
gang Kong Valdemar havde varet 14 Aar EenevoldS Konge, at Bissop Abfalon alleene navnes, ikke Erke-Bispen Elkild, al Abfalon den Tid havde
varet 13 Aar Biskop, samt al det var 5 Aar efter at Ro var vundet til Christendom, da maatte han deraf have kundet {Tutte, at det rette Aarstall ssulle
vare Giufrii ikke Siufcyve, det er at sige, Halvfierdsindstyve, ikke Syv og
tyve; Og saa havde han ogsaa kundet {Tutte sig til at den hele Underssrift henhører til den Sialland{ke Kirke-Lov, ikke til den Skaanske. Aeg vil i det øvrige
lade den Haandssrift af den Skaansse Lov, som Hadorph i sit Oplag legger til
Grund, staae ved sit Ward. Men det kan jeg sige med Vished, at Kirke-Lo»
ven, som Hadorph haver ladet trykke, er den Skaansse, ikke den Siallandsse,
vg at Slutningen derimod^ som tiikiendegiver Lovgivnings Tiden,.horer til den
Siallandsse, ikke til den Skaansse; Thi alle Data legge det for Dyne, og alle
Haandssrifter bekræfte det samme.
Skulle vel .og dette Tillag virkelig findes
ved den gamle gode Codex, som Hadorph har fulgt? Jeg ssulle snarere troe,
at samme ligesaa lidet som De 2deZEldste, vi have hos os, har havt noget Aars«
tall, men at Hadorph har sat det til af en anden Codex af Siallandsse KirkeLov, holdende den Skaansse og Siallandsse for een og den samme. Hvem
veed, VM ikke Stephanii Codex, den Ole Worm berømmet saa meget, kan
vare bleven brugt dertil, da jeg veed af Hans Excellence Hr. Geheimeraad
Thottes gundstige Underretning derom, æt Stephanii Manuskripter ere bievne
vore Naboer ril Bytte.

§» 4Angaaende. den Siallandsse Lov, forstaae den forste og aldste, som i haand,
ssrevneBøger gemeenlig findes inddeeltiZ eller4Boger, og som siden er forbedret
og inddeelt i 6 Bøger af Kong Erich Menved. da meener Hvitfeld, ar Den ligeledes
er givet af Kong Valdemar I, og tillegger den det Aar 1171. pag. 169 og 206.
Vel bliver Hvitfeld allevegne bestandig ved dette Aars-Tall, dog troer jeg ikke,
«t han her heller har havt nogen fast Grundvold at bygge paa. I Loven selv
findes intet Aars-Tall, hverken i den Siallandsse eller Skaansse, ikke heller
veed Hvitfeld herudi at beraabe sig paa nogen gammel Krønike, men i Forta
len til Suno bruger han Kunstbevifer, for at tilssrive Kong Valdemar den iste
saavel den Siallandsse som Skaansse Lov. Jeg anseer Det desuden fom et Vid
nesbyrd af Hvitfeld selv, at han ikke har havt noget tilforladeligt Beviis for
sig, naar han fortæller i benævnte Fortale, at den Siallandsse Lov af en Deel
er bleven tilssrevet Kong Valdemar den 2den, as andre igien hans Son Kong
Erik: Thi hvor ssulle vel nogen.kunde falde paa den Tanke, naar der vare gamle
s
Histo,
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Historier og Kroniker, fom tillagde Loven et Aarstall henhorende til Kong Val
demars Den isteS Regiering? Og strap derpaa siger han: Ego podus Valddmarum I Auctorem exiftimaverim.
Vores berommelige Ole Vorm, en
stor Kiender af gamle.Dansse Skrifter, bestyrker mig i denne min Mening;
Thi han font levede i Hvitfelds Tid, og noget efter, da ventelig de ffrevneKroniker og Breve, font Hvltfeld har benyttet sig af, endnu have vceret i Behold,
fom de heller ikke kan have vceret ham ubekiendte, han, siger jeg, vidner i hanS
Series Regum Damae, fom staacr ved hans Monumenta Danica pag 23, at
Der alligevel indtil den Tid, han fik at fee den gamle Haandffrift af Sicrllandsse
Lvv paa Pergament tilhorende Professor Stephanius, har vceret stcrrk difputerek, og med stor Flid esterfogt, naar den Siællandsse Lov er given, thi uden
Tvivl fvrstaaer han der ved Sicrllandsse Lov den Verdstige, ikke Kirke-Loven.
Nu er det vel faa, fom Scubæus siger de Lege Danor. §.21, at det Beviis
af Underssriften »nDer Stephanii Codex gielder ikkun i Henseende til Kirke-Loven,
ikke til den Verdslige; men jeg mener dog heraf kan fluttes, al man paa den Tid
maa haveholdt foratKirke-Loven og den Verdslige vare givne ungefcer paa een og
Den fammeTiid,og at man derfor iHenseende tilTidemnaar de vare ffrevne, med foye
kunde flutte fra den eene til den andem Herved fores jeg paa den Tanke, at det lige,
ledes er Aars-Tallet under Kirke-Loven, fom har bragt Hvitfeld til ak tillægge
Den SWandske Verdslige Lov det Aars-Tall af 1171. Thi at Kirke-Loven
er skreven i famme Aar, Det vidner den af O. Worm ommeldte Stephanii Codex
faavelfom adssillige Haandssrifter, der ere til endnu, as hvilke den smukke Dannefidoldifice Codex af Sicrllandsse Lov, fom nu tilhorer Hr.EmtsraadLüxdorph, j fax forkiener ar navnes.
Den af Gotfried Gehmen trykte bevsser
Det samme ; endog Underssriften under Hadorphs Skaansse Kirke-Lov tiener til
Bevijs derpaa. At Hvitfeld i Henseende til Aars-Tallet har lagt Kirke-Loven
til Grund, Det meener jeg, man og kan flutte af det Chronologisse Kiendetegn
jHviMdsKroniks pag.ic>9, naar han siger, arden SicrllandsseLvv blev
Stort i Kong Valdemars Riges det 14de, og i Absalons Bispedommes Det i z de,
hvilke ere just de to forste af Dem, ver anfores i Underssriften under Den Sicrl
landsse Kirke-Lov. Saa jeg holder det for rimeligere, al Hvitfeld har udskre
vet dette af Kirke-Loven, end at han ssulle havt for sig nogen Haandskrift af den
Sicrllandsse Verdslige Lov, hvorudi Den Tiid, som Abfalon har vceret Biskop
udi, par bleven brugt til Tiidemcrrke. A Det ovrige har Hvitfeld Ret derudi,
at der fremskinner i den Sicrllandsse Lov een langt storre Eenfoldighed, og min
dre Grad af Fuldkommenhed end i den Jydsse, i fær hvad Processens Maade
anbelanger. Men vil man ligeledes ligne Den Sicrllandsse Lov med denSkaan«
ske. Da vil man finde ncesten famme Forhold; Thi uden Modsigelfe findes der
langt flere Spor af Alderdom i denne sidste end i den forste, Jeg flutter deraf,
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at der maa vare en længere Mellem-Tiid imellem den Skaansse ogSiællandffe
Lov/ end 8 eller 13 Aar efter Hvitfelds Meening; thi i faa kort en Tid er der
ikke rimeligt/ ar Lov og Ret ffulle have faaet en faa ftor Forandring, og troer
derfor enten, at den Skaansse Lov maae.være ældre, eller den Siællandsse
yngre, end Hvicfeld mener.

§. 5»
Efterat jeg nu saaledes har forklaret AarfageN/ hvorfor jeg neppe troer,
at Hvitfeld har haft nogen fast Grund i at tillegge Kong Waldemar I. den
Skaansse og Sjællandske Lov.
Saa maa jeg og anfere , hvad det er, fom
desuden har bragt mig i Tvivl om Sagen i sig selv, nemlig dette: Ar alle vore
andre skribenter, og i seer at Svend Aagefen og Saxo melde intet derom. Jeg
veed vel, ar man ikke uden stor Varsomhed bor ncrgte noget at være ffeet,
fordi een eller anden Skribent tier dermed; Som der kan vcere mange andre
Aarsager, der fore dem til at tie, end denne eene, fordi noget ikke er sseet.
Taushed kan vel undertiden udtydes til ja eller ney, men ikke altid. Som of
test er den intet ander end en Virkning af Uvidenhed, og i saa Fald siger den '
intet; Nam ex nihilo nihil fit. I almindelighed at ville nægte eller tvivle om
en Sag, fordi een eller anden ikke veed noget derom at sige, det var at give
Vankundighed et alt for stort Privilegium. Hvor ilde ville det fee ud i Retter
gangs Sager, om man uden Forffiæl vilde anser noget for at ikke vcrre (Feet,
fordi een eller anden veed intet deraf? Ikke destominbre er det en almindelig til- staaet Sandhed, at det Beviis af Skribenters Taushed under visse Omstændig
heder kan gielde som et got og tilforladeligt Beviis. Man har i Kraft heraf
giort mange Fabler til intet, forExempel: om den tordnende legion, om at
Keyser Fridefik I. blev af Paven traadt under Fodder, om Johanna den Pavr
inde, om Bornenes Udgang fra Hammeln; Man har derved forkasted adssillige fa1 (Fe Breve, for Exempel: Conftantini Gave-Brev til Pave Sylvefter,
Ifidori mange opdigtede Pave-Breve, med videre.
Men det er ogsaa'vist, at
samme misbruges oste.
Saaledes veed man, at Christendommens Fiendev
have sogt derved ogsaa at svekke, om ikke at kuldkaste den store Grundstotte for
den Christne Religion, jeg meener den hoye og hellige Lærdom om vor Frelseres
Opstandelse fra de dode , fordi ingen af de gamle foruden de hellige Skribenter
melde noget derom. Altsaa er det fornoden!, naar vi ville bruge det Beviis af
'Skribenters Taushed, at vi fee vel til, at det bruges ret og paa sit beqvemme
Stæd. Herudi kommer det fornemmelig an paa Aarsagerne, hvorfor en tier,
em det fleer, fordi han ikke kan tale, eller ikke vil.
£>m han har kunder,
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ht beroer paa hans Kundskab, om han ogsaa har villet, derom maae
man fornemmelig ffionne af hans Hensigt i at ffrive.
Er det saa, at
han baade kan og vil', og alligevel tier, nemlig naar Factum passer
sig saavel til Skribentens Ayemaal, at han efter al Rimelighed maatte
have meldet noget derom, og det heller ikke er troligt, at han har varer uviden,
de om samme; Da er der ingen anden Aarsag tilbage, der kan have bevceger
ham til at tie, end denne eene: forbi det ikke er saa. Og da fremstiller sig den
rette Tilfalde, hvorudi man sikkert kan flutte noget af Skribentens Taushed.
Under disse Omstændigheder er det og, at Svend Aagefens, og i sar Saxonis
Stiltienheb kan antages for er vigtigt Beviis mod Kong Valdemar den istes
• fvrmeentlige Lovgivning. Hvad den forste anbelanger, da er vel ikke hans Tavs
hed nar saa betydelig som Saxonis, som hans Hensigt ikkun har varet at forfat
te er kort Begreb af Danffe Kongers Bedrifter, da han vidste, at den velta
lende Saxo var i Fard med at udfore dem i en fuldkommen Historie, som han
selv vidner pag. 3 & 86. Dog er den ikke uden al Fynd. Thi som han levede
i Kong Valdemar Den istes Tud saavelsomSaxo, og ligesaavel som han afErkeBisp Abfalon var sat kil at opregne Kongernes Bedrifter, hvilket Stephanius
flutter deraf, fordi Svend Aagefen kalder Saxo sin Contubernal; saa er der
ikke troligt, naar den Skaanffe og Siellandffe Lov i Sandhed kunde tilffrives
denne Kong Valdemar, at han ffulle have forsommet at legge ham der til Roes,
da han dog paa et og andet Sted pag. 73. Cap. 4. vg pag. 87- Cap. s. melder
om nogle af de forrige Kongers Love, fioruden hvad han fortæller i Forralen
pag. 144. feqq. om Kong Knuds Vitterlags Ret; og naar han foretager sig
i det 9de Capital at opregne tre af Kong Valdemars anseeligste Bedrifter, dg
tier han med hans Lovgivning. At vcere Forfatter af Skaanffe og Siellandffe
Lov, ffulde det ikke vare nok saa berommelig og markvardigjen Giern. ng, som
ar have lader bygge et Taarn paa Sproe?

Isår er det en betcrnkelig Omstændighed, at Saxo sier intet melder om
denne Kong Valdemar den iftes Lovgivning. Thi saa lidet som derom kan vare
nogen Tvivl, hvis Kong Valdemar iste virkelig havde ladet ffrive den Skaanffe
og Siellandffe Lov, at han jo maatte have vidst det; saa rimeligt er der og efter
alle Omftandigheder, naar han har vidder, ar han heller ikke havde taugt der
med. Han som blev holden ved Biffop Abfalons Hoff for at ffrive en fuld
kommen Dansk Historie, og har lever som Stephanius meener indtil Aar 1204,
endende sin Historie ved An. n86. Han som allevegne er for ar udbrede der
Danffe Folkes og Kongers SEre, og i ftrr soger ar vise sir store Pund, naar
han finver Helrer og store Mand for sig, som saa at sige kunde riene til Fode og
H 3
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Materie for hans Veltalenhed. Men hvem skulle han vel efter al Formodning
snarere have udvalgt sig til sine Helter end Kong Valdemar og föifFop Abfalon?
Er det da vel troligt/ at han ffulle holde inde med en saa vigtig og priselig Gier«
ning af Kong Valdemar, som denne/ at han er Forfatter af de Skaanffe og
Siællandffe Lov Boger/ en Fortælning, fom unægtelig har den stærkeste Sam
menhæng med hans Hoved,Hensigt i at ffrive sin Historie?

At jeg seer Saxo her at tie, det forekommer mig som en, der ret har faaet
Munden paa Gang, naar han midt i Talen med eet hryder af, uden at sige
noget videre.
Det er vist, at en, der har det Forsæt priselig at beffrive en
Konges store Bedrifter, og han alligevel tier med de sterste og priisværdigste,
allerhelst en faadan Mand, som Saxo, der hverken fattes paa Ord eller Villie
til al ffrive, at han aabenbare handler imod sin Hensigt.
For at drive denne
min Indvending saa hoyt, som jeg mest kan, maa jeg tillige giere denne Erin
dring, at her handles om Roes, ikke en Last. Gemeenligen tie Skribenter snarere
med noget Lastesuldt end med det Roesværdige, j sær i deres eget FædernekandS
Beskrivelse, hvad heller det ffeer af Omhed over at fornærme nogens gode Navn
og Rygte, eller det ffeer af Frygt for Personer; Som naar PufFendorf for Ep,
i det ferste Oplag af sin Commentario de Rebus Svecicis, som blev Udgivet
1686, i den 26 Bog § 35. taler med Berommelse om Dronning Chriflinæ
Regiering, fordi han ikke, medens hun endda levede, torde komme fremmed
den z 6te §, som af hans efterladte Papirer efter hans egen Anordning er bleyen
lagt til der rder Oplag til kranksiarx 1705, hvor der tales om hende i engandffe
anden Tone. Aarsagen hertil falder strap i Hymne,
Thi der voves mindre
ved at rose end ved at laste, i sær mægtige og regierende Hoveder, hvorfor ogsaa
dette Beviis af Skribenters Stillienhed gielder snarere i Henseende til det Beremmelige end til det Lastværdige.
I sær har dette Beviis en besynderlig
Styrke i Henseende til Skribenter, hvis Forsæt er med levende Farver at fore
stille det smukke og priselige i Historien, og som tillige have Veltalenhed nok for
ar sætte samme deres Forsæt j Verf. Begge Dele sinde nden Modsigelse Sted
hos Saxo. I at ffrive smukt og prægtigt kan ingen nægte ham den 9@re, omendffrendt han levede i den meest vankundige Alder, at han jo har haft saa god
en Smag, og saa fine Felelser, at, hvis der og nmutte findes iblandt Efter
kommerne een eller anden, der naaer ham, de visselig vilde være faa, der overgaae ham. Jeg veed vel at det legges Saxo til Last, at han i sin Historie lader
see alt for stor Veltalenhed, man har ham mistænkt for, at han har evet den
paa Sandheds Bekostning; thi sielden kand man enffe Historien til Lykke, naar
den falder Poeter og veltalende Folk i Hænde; Man siger, at han allevegne se
ger ester at bruge sin Veltalenhed paa noget hoyt, at han har været meest for
at bs-
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sk beffrivedtt forunderlige og sælsomme, især storeKrigs-Bedrifter, ogsaadanne
prægtige og anseelige Gierninger, som hos dr gamle Romere fik Navn af Dyd;
at han tilligemed mange andre lader ofte sin patriotice Iver gaae saa vidt, at
man let kan merke af hans Historie, hvad for en Landsmand han har været.
Min Hensigt paa Dette Sted tillader mig ikke at være Talsmand for vor store
Saxo; Ikke heller giores det fornodent, thi denne Sag er allerede saavel udfort
af mange andre, hvis Kundskab i Historien, og hvis Anseelse i den lærde Ver
den er langt (torre end min, at jeg gierne kan tie.
Hvad jeg vil sige hermed
er ikkun Dette, at hvormeget end Saxonis Historiske Troværdighed maatte kunde
lide ved disse Omstændigheder; Saa er det Dog saa langt fra, at Det Bevi is
jeg bruger heraf hansStiltienhed, svækker eller taber noget af sin Styrke, at
det tvertimvd stadfæstes derved.
Thi just derfor:, fordi han har været saa meget for at prægtig afmale sine
Landsmænds store Bedrifter, er Det saa meget mindre troligt, at han skulle
have forbigaaet at melde om Kong Valdemar Den istes Hoypriselige Lovgivning,
naat Det ellers havde været saa.

§. 6.
Hidindtil have vi seer Saxonem at tie, nu ville vi ogsaa lade ham kom
me frem at tale.

Nogen maatte mene, at Saxonis Hensigt fornemmelig har været at bsfirive Krigs-Bedrifter, og at derfor Lovgivnings Historien ikke har været hans
rette Sag, siden han levede i Den Did, Da De Danske regieredes i sær af cu
Krigs-Aand, og da Tapperhed frem for alt andet blev anseet for Det rette store
og priselige. For at besvare Denne Indvending, ville vi lade Saxo tale for sig
feto. Hvem Der tager Saxd i Haanden for at efterfee, hvad hans Historie
gaaer ud paa, han finder vel, at Den storste Deel angaaer Krigs-Bedrifter,
anderledes kunde det ikke være, om Historien ellers Cutte rette sig efter Det,
som passerede; Dog uden at forbigaae med alle De ovrige Deele af én retskaffen
Historie, naar der har været Anledning dertil, og han har havt behorige Um
Derretninger. Allermindst kan man klage over, at han har forbigaaet Lovens
Historie. Han, som fra de ældste Tider af med storste Omhyggelighed fortæl
ler os endog Det allermindste Lovene angaaende.

Hvad vi vide af vor gamle Lov-Historie, Det have vi næsten altsammen
Saxo at takke for. Endnu kommer renne mærkelige Omstændighed til, som giver
mm Indvending stor Fynd, at man feer Saxo at fortælle oS om Love, saa at
,
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sige paa alle Sider as Kong Valdemars Liv og Levnet, kort for og efter, og tier
ikke dermed, forend han kommer til den Deel qf sin Historie, som synes at ha*
ve været hans rettte Hoved-Sag.
Paa den eene Side beretter han, at Kong Erik Emund satte Lovene,
som formedelst de store Krige næsten vare gangne af Brug og lidet agtede, i deres forrige Kraft og Anseelse igien 14de B. pag. 249. af Stephanii Edition.
Thi endstiont det vel er ffeet ved retfcerdig Dom eller anden Rettens Handthævelse, ikke just ved nye Lovgivning, ligesom han fortæller om Bistop Abfalon
pag. 37S. at han ved sin upareiste Dom bragte Lovene, som formedelst ugude
lige Vedtægter vare blevne svækkede, til deres forrige Myndighed, saa bliver
dog Slutningen den famme.
Har det været Umagen værdt at antegne det,
som en besynderlig Fortjeneste df Erik Emund, ar han ved at handthæve Love
ne satte dem i deres forrige Anseelse, da burde han saa meget mere fortælle no*
get vgsaa om Kong Valdemars formeentlige Lovgivning, fom noget langt storre
og priseligere til Retten at befordre. Endog strar ved Kong Valdemars Historie
pag. 417, giver han oS den Efterretning om Svend Grathe, at han ved Tve-Kamp
lod kiende i de Sager, fom tilforn bseve afgjorte ved Eed. Paa den anden
Gide fortæller han, hvorledes Kong Valdemars Son Knud den 6te havde be*
falet en stor Deel af Adelen at mode paa Samsoe for ar faae den Verdflige
Lov rettet og forbedret pag. 37^ Ja ikke engang i Kong Valdemars Historie
rier han faa gandste med sin sædvanlige Lov-Forrælning, at han jo anforer de
Krigs-Artikler, som det Kaper-Skib i Roeskilde havde oprettet 14 Bog pag.
259. og 60. Men han som overalt ellers giver saa gode Efterretninger om Lo
vene og deres Indhold, han fom i den rode Bog pag. 197*199, har giorr saa
vidtlostig et Udtog af Vitterlags Retten, taler derimod intet om de Love, som
hans rette store Helter Kong Valdemar og Bistop Abfalon formernes at have
raget Deel udi. Naar Det er om De Love at giere, som ere strevne i Saxonis
egen Tid, og som han hest kunde give fuldkommen og neyagtig Bestrivelse over,
da er det fyrst han tier ; noget sælsomt, al han tier der, hvor han helst burde
tale, og snarest kan formodes at have talt,
Hvad kan vel have bragt den
gode Saxo hertil? Paa denne eene Maade kan jeg reede mig derud af, om
jeg maa fvare: Fordi dcc maaftee er ikke saa. Endelig naar endnu dette legge6 til, al hvad Saxo fortæller om Herredagen i Samsoe i Kong Knuds Tud,
synes ikke vel at kunde bestaae med Kong Valdemars den istes Lovgivning,
(som der ikke er rimeligt, naar den Skaanste og Siellandste Lov vare strevne i
Faderens Tiid, ungefehr en Snees Aar tilforn, at de saasnart stulle behove
Forandring og Forbedring) da Mener jeg, at air dem er Beviis nok, arden
Zny,
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I det ovrige vred jeg vel, at man ikke lettelig bor paa Grund af een eller
anden Skribents Stiltienhed giore andres udtrykkelige Vidnesbyrd til intet.
I Rettergangs Sager er det saa, at man snarere troer et bekræftende Vidne
end et nergtende; thi man holder for, at den forste har vissers Grund til hvad
han siger end den sidste, hvor meger mere bor ikke en, der udsiger noget, troes
frem for en, der tier? At tie er langt fra ikke det samme som at ncegte eller
imodsige; maaffee en tier ikkun, fordi han intet veed at sige. Derimod er at
marke, at denne Regel ikke finder Sted uden naar det bekræftende og nagtende
Vidne ere begge lige troevardige og af sanlme Kraft og Gyldighed. Ere der
imod Skribenters Omstændigheder, hvorpaa deres Troevcerdighrd bygges, saa
ulige, jom Saxonis og Hvitfelds, nemlig naar den, som fortaller os noget,
har levet lange efter, at det stal vare ffeet, folgelig ikke kan sige vs andet,
end hvad han veed af andre, den anden derimod har levet paa samme Tud, og
derfor ikke kan have varer uvidende om det, som yngre Skribenter berette, og
alligevel tier, omendffiont han ved at tie, handler imod sin Hensigt, da er
Partiet gandffe ulige. Det er da det samme, som naar en vidner noget i en
Sag, som han selv intet veed af, imod at en anden,. som veed Sagen tilfulde,
tier dermed. I saa Fald er man ofte efter Omstændighederne befoyed til at
giore den eenes Udsigende til intet med den andens Stiltienhed.
Da nu Hvitfeld ikke kand vidne om denne omspurgte Lovgivnings Tid af egen Erfarenhed,
men har maatket bygge sin Sag paa andres Vidnesbyrd; altsaa har hans Troevcerdighed sin Grund i dem, som han har sin Fortcelning af, hvorfor deres Ndsigende, og hvad Troe man kan have til samme, billigen bor stems paa Prove.
Og naarsomhelst han intet fast Vidnesbyrd har for sig , men ikkun gietter sig
frem, og flutter sig noget til, da er han for saavidt intet Vidne, og kan der
for ikke begiere, at man stal troe ham paa hans Ord, men enhver har Frihed
til at undersoge Grunden til hans Slutninger; han er da at ansee som et Vid
ne, der i Steden for at sige, hvad han selv har feet og hort, kommer frem med
fin egen Betænkning og Omdomme.

§.

7.

Skulle jeg lade Hvitfelds Vidnesbyrd i denne Sag verre upaaanket, da
maatte det vcrre derfor i strr, at man i det uvisse kunde have, om ikke noget
gandffe fast, saa dog noget vist at bygge paa.
Thi saasnart Hvitfeld stems
til Side, fores man ind i lutter Uvisheder, og det vil blive vanffeligt, om ikke
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plat umueligt, af ve Beviser, der nu haves, at kunde bringe til Veye nogen
vis Did, naar den Skaanffe og Siellandffe Lov ere givne, allermeest noget
vist Aarstal. Jrnidlerkid vil jeg hermed fremlegge alle de Grunde, jeg har fun
det for mig, som jeg mener noget med Fsye kan siurtes af, tilligemed Slut
ningerne af samme for at underkaste min Undersogning andres Dom.

Angaaende den Skaanffe Lov, da har jeg taget under beste Eftertanke
forst og fornemmelig, hvad der kand uddrages af A. Sunefens Latinffe Overscettelse til Oplysning i denne Sag. Denne lcerde Mand , som var Doctor
Juris, og havde vceret Professor i Paris, blev sidenKongKnud den 6tesCantzeler, og efter Abfalons Dod Erke-Bisp til Lund, har ved sin Latinffe Forkla
ring over Skaanffe Lov, som vores brave Hvitfeld har ladet komme for Lyset,
tn ubodelig Fortjeneste hos Efterkommerne. Egentlig at tale er den ingen Overscettelse, men et kort Begreb af Lovens fornemste Indhold, hvor han tillige alt
forer hvad Forandringer der er ffeet indtil hans Tid i den gamle Lov, i frø
ved Kong Knud den 6tes og Valdemar den 2dens Forordninger (h), underret
ter os oste om Lovens Aarsager (i), fortceller undertiden de Lovkyndges adffillige Meninger (K), og giver os endog paa adffillige Steder Forklaring over gam
le Danffe Ord i den Skaanffe Lov (1). Paa den Maade har denne lcerde
Mand
(h) Foruden at mifere Canuti og Valdemar! ommeldte Forordninger, giver han Lieferen paa
adskillige andre Steder Underretning om de nye og gamle Lores Maade, uden at
melde tillige, af hvem diffe Forandringer i Loven ere indfsrte. I den iste Bogs C.
12. torer han os, at Born af forste Kuld fordum ikke have nydt samme Rettighed i
Arv, font de af det sidste. I 2 B. 4- C. at hvem der antog en Flcdforing, ffulle
efter en nyere Lov, ailene betale Bod. I den 3 B. 7. C. Hvorledes at Lovene i
Henseende til Elegfred-Born i adffillige Tider have »æret adffillige.
(i) Saaledes for Er. i den 5te Bogs 3 Cap. underretter han os om, at Aarsagen, hvor
for Manddrabcren blev forbuden selv at inddrive Sal, var for at forebygge, at ikke
hans Ondstab ffulle give ham Andledning til at ove Voldsomhed, og at soge ubillig
Fordeel, som der befandtes ofte, at de paa cn voldsom Maade antastede deres egne
Frender, og «stede mere af dem, end dennem tilkom efter Loven at betale. Men som
dette Middel ikke var tilstrarkkeligt nok til at hemme Ondskab, faa forbandt Kong Valdcmar siden Manddrabcren til at betale Manddebod allene, at Straffen maatte fal
de paa Misgierningsmanden ailene, og den ustyldige ikke stulde lide tilligemed den
Skyldige: Foruden mange andre Steder, hvor man ligeledes seer denne brave Mand
at fremført Lovens Aarsager, og at domme om dens Billighed.
(k) For Ex. i den 3die Bogs 2det, og i den 4de Bogs rode Capitel.

(l) Saaledes forklares Boel 4, 1. Hornomme og Oldunge Bonder 4, g. Trenne - Halme,
4, i2. Saal 5, 2. Tryg-EÄ og Ievnit-Eed 5, 4- Valrov 5, 6. Lindebod 5,10.
Skers-
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Mand giort dette sit Arbeyde langt nyttigere og til Oplysning og Underretning
over vore gamle Love, end om han havde givet os blot en Overstrttelse. Theo
phil! Praphrafis over Juftiniani inftitutiones agres billigen meget Hoyt; men
har dog langt fra ikke den Nytte i Henseende tll Institutionerne, som Sunonis
Overstrttelse i Henseende til den Skaansse Lov.
Dette Vcrrk, saa lidet som
det er, saa vigtigt og betydeligt er det.
Vi finde derudi det ypperligste Hielpemiddel vi have ril Lys for vore gamle Love, og er det saa meget mere tilforla
deligt, som Forfatteren ikke allene har vcrm en lcrrd Mand og stor Jurist, men ogsaa har levet ncrr ved den Wd, da den Skaansse Lov formodentlig maa vare
given. Thi at Anders* Sunefen virkelig er Forfatter af disse Leges Provincia
les Scaniæ, derom vidner det ypperlige Mft. af samme paa Pergament iblant
Arnæ Magnæl Haandssrifter paa Universitetets Blbliotheqve, hvor denne Slut
ning legges til:
Explicit Liber Legis Scaniæ, qvem Dominus Andreas Lundenfis
Ecclefiæ Archiepifcopus, Svethiæ Primas, Apoftolicæ fedis legatus compofuit ad utilitatem totius terræ (m).

I disse Sunonis Leges Provine. Scaniæ anfores adssillige af Canuti og
Valdemar! Forordninger, hvorved denSkaansse Lover bleven forbedret og for
andret.
Canuti anfores 1) j 5te Bogs 3 Cap., at en Manddraber ikke
maatte med Magt selv inddrive Sal hos sine Frander. 2) i samme B. Cap.
16. at de, som ere i Flok og Folge med en Manddraber, bor betale 3 Mark til
Kongen, og 3 Mark til den DodeWrvinger. 3) ogsaa i samme Bogs 2 zCap.
At en, som tiltales forat have saaret nogen, maa med to Vidner befrie sig
Med Jernbyrd.
Af Kong Valdemars Forordninger anfores fire. 1) I steBogs 3die Ca<
xitel, at Manddraberen bor betale Manddeboev allene uden at annamme.Sal af
sine

Skersjern 5, 15. vg 7, 6. Aasvoren Eed 5, 15. Flokvaaben 5, 18. (Hvilket uden
Tvivl er rettere i det trykte Exemplar, end naar det heder i Biblivteqvets Haandstrift: folcwapn.) Hetwarthamand 5, 21. Daadesaar og Hudsaar 5, 2Z. Mabtband
vg Frcdlss, 7, 6. Tryge og Gkudsjcrn 7, 8- og 15. Gaardniddings Verk 9, 9.
Ambudt i2, 6. Tolvmynning /4, i. Holdsster 16,7,

(m) Denae Slutning fiaacr ikke ved det Mft., fom Hvitfeld har ladet trykke efter, og som
stal cxistere endnu. Samme er desuden fuldt af Fcyl, som Hvitfeld klager over i
i Fortalen pag. 2., saa han paa adssillige Steder har maattet rette og forbedre det.
Det derimod paa Academicts Bibliothcqvc, som tilforn har tilhort Lunde-Stift, (thi
der staacr sorpaa ssrevet; Jfiud Legifierium eft fidis Lundenfis} er baade accuratere og
pg en heel Deel celdre.
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sine Froender. 2.) I samme Bogs 8de Cap. at en Husbonde betaler ikkun 3
Mark for sin Tral for Saar og Overlast imod fri Mand. 3.) I 5 te Bogs
i zde Cap. at der berales ikkun 9 Mark for Drab og 3 Mark for Saar, naar
vilde Dyr, som holdes af nogen, dråber eller saarer en anden.
4) Ligeledes i
5 te Bogs 19 Cap. at det er Orbodemaal, hvis nogen draber en anden, naar
Kongen er narvarende eller i Stiftet, og ar der i saa Fald berales for Saar
40 Mark til Kongen, og 4° Mark til Arvingerne.

Som nu denne Canutus og Valdemarus ikke kan vare nogen anden end
Kong Knud 6te og Valdemar den anden, begge Kong Valdemar! den istes
Sonner. (thi Suno 5. B. 3 Cap. kalder Valdemarum Canuti Broder, og si,
ger, at han nyelig havde udgivet den Forordning om Sal?, hvilket ikke kan
paffe sig paa andre end dem;) saa er det og heraf klart, at den Skaanffe Lov
maa vare given, forend disse Forordninger, hvorved den er bleven forandret
og forbedrer.
Altsaa tiener denne Efterretning til at stadfaste, hvad Hvitfeld fatter,
at den Skaanffe Lov ikke kan vare forfattet af Kong Valdemar den 2den, om,
endffiont den maaffee vel kan vare bleven forbedret af ham. Ja var tf fe Sa
xonis Stilletienhed i Veyen, da kunde endog den Scrtning, ak Skaanffe Lov
er giort af Kong Valdemar den iste, bestyrkes derved.
Men er ellers denne Jnvending af nogen Styrke, da forer den os til ak
slutte, at den Skaanffe Lov maa vare ffreven enten af Kong Knud den 6te for
end nogen af benavnte hans Forordninger bleve udgivne eller og forend Valde
mar! I. Tiid.

Naar 8axo forkalker os, at Canutus 6te haver ladet en Rigsdag tilsige
paa Samsoe for at forbedre den verdsiige Lov, Juris Civilis emendandi gra
tia, da giver han os derved Anledning til at tanke, at den Skaanffe Lov, som
cn af Landets Love, maa vare givet af Kong Knud (n). Jeg kan dog ikke
rroe, det er saa. Thi enten ffulle den vare ffreven paa Rigsdagen til Samsoe,
eller enten for eller efter: Paa bemeldte Rigsdag, da der tillige ffulde dommes
paa den Trette imellem Kong Knud og Herlug Bugislav, er ventelig intet ble
ven sluttet Lovene angaaende, siden Saxo intet melder derom; thi han siger ik
kun, at en stor Deel af Adelen var for den Aarsags Skyld forsamlet, p. 376.

For
(n) Jeg mener, at Saxo forstaaer ved Jus Civile alle Landets Love, siden han ikke navner
nogen i feer. Derimod gielder dette Argument ikke, naar Jus Civile korstages ikkun
vm een eller anden as vore gamle Love, for Ex. om den Iydffe allene-
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For den Tid kan ingen Lov vcere skreven, thi denne Rigsdag blev holden
i Begyndelsen af Canuti Regiering , af Hvitfeldt pag. 14$. henfores til An.
n8s, oghvem ville troe, at Loven i der samme den blev udgivet, strax efter er
bleven forandret og forbedret; thi Kong Knud havde kun regieret den Gangi
Aars Tid; ikke heller efter; thi den Forordning om Sal, som er yngre end
Loven, skal ester Hvitfelds Vidnesbyrd pag. 170. verre giort Aar 1202.

3

Altsaa maa den Skaanffe Lov mestendeels i samme Form, som vi har
den endnu udi, verre ffrevet for Valdemari Imi. Did.

Merkeligt er det, at bemeldte Kong Knuds 09 Valdemars den adens For
ordninger, som anfores uf Anders Sunefen, findes alle nersten Ord efter an
det ligesom hos Sunefen, i alle vore Skaanffe Lov-Boger, naar feg undtager
den eene Kong Valdemars om Sal (o), som maaffee strax iglen er bleven afffaffet, hvilket man har Aarsag at simre af den Jydffe Lov, 2 B. 28 Cap. som i
Henseende til Manddebod kommer vel nok overeens med Kong Knuds Forordning,
men ingenlunde med Kong Valdemars.
Denne sidste synes heller ikke, hvor
god og billig den end var i sig selv, ar passe sig vel med de Tiders Server. Saaledes seer man den >ste af Canuti Forordninger at staae i den Skaanffe Lovs
ste Bogs iste Capirel, den 2den i samme Bogs 2tiet, den zdie i samme Bogs
ske Cap. Af Kong Valdemars den 2dens Forordninger findes den 2den i den
6te Bogs zdie og 4de Capilel, den zdie i 5 u Bogs 21de, og den 4de i famme

I

3

Bogs

(o) Denne Valdemari adi. Forordning forekommer hverken !i Hadorphs gamle Haandffrist,
heller ikke hos G. Gehmen, formodentlig heller ikke i den Runiffe Codex, som mnil
land flutte af det som anfores om Ettcbod, der gandffe stemme overeens med 5te
Bogs 9de Cap. i den HadorphjTe. Paa bcinrldte Sted har vel det Kiobenhavnffe
Oplag saavelsom Hadorphs et nyt Tilurg, fosn ikke findes i de 2de narvntc Haandstritter, men samme angaacr ikkun den Tilsielde, naarManddraberen ville giore den dmbte
«gild, det er at sige, naar han paastod, at der ikke burde bades for ham ; hvad
Hadorph sammesteds ydermere har ladet trykke til af nyere Haandffrifter, som be
gynder med de Ord: Oc tha ath faa kommer til; indbefatter vel et Stykke af Kong
Valdemars Forordning om Sal, men ufuldkommen og urigtig, ssm sees af den
Haandffrist af Skaanffe Lov den Hr. Etatsraad LOxdorph ryer , hvorndi Valdemar»
Forordning, hvoraf han har v«rct saa god at unde mig en Asstrift, findes paa Dansk
in extenfo tilssrevcn.
Maaffee Skribenten af bemeldte nyere Haandstrift hos Hadorph har nmrket, at
VeMemari Ildi. Forordning ikke kunde bcstaae med det i samme Capitel, saavelsom i
zte Bogs isie Cap. anfort af Canuti Forordning, og at han derfor ved nogen For
andring i den forste har Pillet bringe tit Mye Concordiam Legum difcordantiiHD,
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Bogs vDe og 8de Cap. (p). Alle disse Forordninger findes indfordte endog i
den gamle Haandffrist, som Hadorph har fulgt. I Henseende tilVorms Runiffe kan vel ikke om de fleste Stceder siges noget vist, for forekommende De«
setters flylv; Thihenimod Begyndelsen af samme er Lceseren aldrig sikker, at'jom
Defect i det samme kan komme og tage ham nogle Capitler af Hcrnderne. Dog
er det troeligt at den herudi som i andet, kommer overeens med den Hadorphffe,
siden de r ssidstbemeldte Valdemar! 2 Forordninger findes heele og holdne i hiin
ligesom i denne.
Skulde man ikke heraf kunde flutte, at intet af Eremplarerne afSkaanffe
Lov, som haves endnu i Behold, hverken de tv crldste haandssrevne, nemlig det
Hadorphisse og Runiffe, heller ikke det Kiobenhavnffe, trykt hos Gotfried
Gehmen, fremstiller,den rette originale Skaanfle Lov, saaledes som den er
kommen fra forste Haand, men ar den vi nu har i Hcrude, maa vcere forandret
og forbedret enten af Kong Valdemar den 2 den eller nogen anden efter ham,
hvilket dog, hvis saa er, formodentlig maae vcrre fleet i det izde Seculo, som
de to bemeldte gamle Haandflrifter af Skaanfle Lov kunde ikke vel ester min
Tanke antages ssor yngre (q); Thi da disse Forordninger ere fordre ind i Loven

xaa

(p) For Aceuratesscns Skyld vil jeg erindre, at Forstiellcn imellem disse Forordninger hot
Andreas Sunonis, og i vore Danste Exemplarer, er.ikkun denne: at disse sige i 5 B.2C.
at der stal bctalesSagsogeren z Mark i Steden for 9 hos Sunnefen, og naar denne sidste
melder om Drcrben og Saarc«, naar Kongen er ncrrvarende, og i Stiftet, da siges i
den Skaanste Lov paa Danst Lib. 5. cap. 7* & g. Naar Bongen ex i Landet, E«
Forstiel, som maastee ved en Skriverfeyl kan vcere bragt til Deye.
(q) Dm Codex, font Hadorph har lagt til Grund, er uden Modsigelse gammel og god,
dog maa jeg uden dens Fornærmelse tillige erindre, at O. Vonns Runiffe har alle
indicia antiqvitatis saavclsom hin, baade i Henseende til Sproget, saavclsom Mate
rien. De Stykker af nyere Haandffrifter, som Hadorph hisset og her har ladet tryk
ke til nied mindre Pogstaver, sindes lige saa lidet i den VormqTt som i den Hadorphste. Skulle det vcere fornodcnt at mrvne et Par Linier, som findes i den Ru
viste Hatmdstrift, men ikke i den HadorphfTt, nemlig i den ;te Bogs 4de og gdie
Bogs 6te Cap , da er det aabenbart, at denne Runiffe ;kke har sin Oprindelse af
noget nyt Tillcrg til den forste, men heller af en Omiffion j den sidste. Det Argu«
ment, som Hadorph bruger i Fortalen No. 2 til Bcviis at hans Codex er strcven
midt i det 12te sæculo, fordi der findes ingen seenere Forordninger udgivne af Kong
Valdemar i bemeldte Sæculo (i Fald samme ellers var rigtigt) gicider ligcsaavel for
den Vormijfc- Vorms Haandstrist er paa mange Steder accuratcre, og tiener til at
rette »g forbedre Hadorph,, hen kan ogsaa dermed hiemle sin Alder fremfor den Ha.
tlorphste, at den ikke ty inddeelt i Boger: thi at denne Jnddecling ikke engang i Kong
Valdetnari |idi Did har vceret brugelig, derudi timer den Flensborgste Codex
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paa samme Sted og med samme Ord i alle Exemplarer; saa synes ikke disse
Tillag at vare jkeete af Copiifterne paa egen Haand, men ved en anthentiqve
Lov-Revision, som og den 6te Bogs 4de Capitel synes at stadfaste det samme,
naar der siges: Konung vil that at Loghum hava. Man bestyrkes i denne Mee«
ning, naar man seer at Anders Sunefen i sin latinsse Overscettelse, ikke allene
paa mange Stader iagttager en anden Orden, end den, der forefindes i Lov
bogerne paa Danss, men endog udelader adssilligt, som billigen ikke burde forbigaaes, og han formodentlig ikke havde udeladt, hvis han ikke havde havt for
sig en anden aldre og kortere Lov, end den vi har nu (r).
Alligevel drister jeg
mig ikke til heraf at flutte noget vist, allerhelst jeg seer i den ste Bogs 20de og
21 de Capitel, baade den gamle og nye Lov, endssiondt gandsse stridige, tillige
anforte, uden at melde, hvilket der er gammelt eller nyt, hvilket mau ikke bsr
formode at vare steedt ved en authentiqve Lov-Forbedring.
Altsaa kunde vi ikke af Sunefens Oversattelse, med god Grund flutte
videre, end ac den forste originale Skaansse Lov maae vare aldgammel, men
med alt dene kunde vi dog ikke fastsatte nogen vis Did, naar den er given, i det
mindste ikke noget vist Aarstal.

§. 8.

af hans Jydske Lov til Beviis. Endog i det trykte Exemplar af Sunefens Oversæt
telse , er Jnddeclingcn i Beger af nyere Haand, som sees af Haandstriften af sam
me paa Universitetets Bibliothcqve. Hvad Capitlernes Indhold anbclanger, soen paa
endeel Stader hos Hadorph anseres paa Latin, da ere samme udskrevne af Sunefens
Oversattelse. Ingen af disse to Haandffriftcr kan vare aldre end'af det 136c Sæculo,
hvilket man gutter af de anforte Kong Valdemar den sdens Forordninger. I det
evrigr kommer de begge i Hovedsagen saavel overeens, at jeg ikke troer Forssiellen
paa deres Alder kan vare stor
(r) Om de ovrige nye Tillag, som desuden ere komne til side«, og findes hos G. Gehmen,
saavelsom i de nyere Exemplarer, hvilke Hadorph j sit Oplag har ladet trykke til
med mindre Stiil, vil jeg snarere troe, at de af Copiisterne selv privata auSoniate
ere tilskrevne, siden en Deel af dem findes i Haandstrifter, som dog ikke ere synder
lig gamle, enten aldeles ikke, eller strcvne for sig selv. Og man vecd, at de fordum
vare meget for at befordre deres Haaudssrifters Fuldkommenhed, ved at allevegne anftre alle Ting. Desuden anfores de undertiden meget ubeqvcmt og paa uvedkommen
de Steder. SaaledeS for Ex passer det sig flet ikke, hvad der hos Hadorph er lagt
til ;te Bogs 9de Capitel om Etteboed, af Kong Erick Clippings Haandfastmng af
128 r, at ingen mag gribes eller fcrngfles, med mindre han tilforn er loviiligen forvunden.
V
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I Henseende til den Siellandffe Lov, opvekker den Omstændighed en be#
synderlig Opmerk 'omhed, at der intet tales i samme om Jarnbyrd, som i den
Skaanffe, hvoraf man maa flmte, at denne Jld-Prove, da den blev ffreven,
har varet, om ikke gandffe afffaffet, saa dog forbudet. Vidste man nu vist, paa
hvad Dd dette Forbud var ffeet, saa var man i det mindste sikker for ikke at
gisre den Siellandffe Lov til aldre, end den virkelig er; Men ogsaa dette
er meget llvist.
Den Forordning om Jernbyrds Afffaffelse, som findes trykt ved den Skaan#
ffe Lov og anfores paa Latin afRefenio i hans Vitterlags - Net pag. 642. efter
Wilhelm Worms Haandffrevne Exemplar, siger os ikkun dette, at Kong
Valdemar i Anledning af Pavens Forbud, har indfort anden Vevisnings
Maade ved Rettterne, men ikke hvad Aar det er ffeet, heller ikke hvad for en
Kong Valdemar eller Pave, det Forbud er kommet fra.

Hvitfeld siger pag. 90, at Jernbyrd blev aldeles afffaffet under Valdemaro IVto ved Paven Eugenium lVtum. Refenius derimod 1. c. pag. 645»
mener, og Ole Worm i hans Appendix til Monumenta Danica pag. 7, er til#
sidst bleven af samme Mening, at denne Forordning er udgivet af Kong Valde
mar den iste, strax efterat han i yen Skaanffe Lov havde vedtaget samme.

Ja Refenius har endog udtrykkelig fastsat det Aarstal n6z. (som er just
samme Aar, da den Skaanffe Lov efter Hvitfelds Mening stal vare givet)
jeg veed ikke paa hvad Grund.
Saa meget er vist, at den ikke er udgivet af Kong Valdemar den zdie
(eller 4de, som HvitfeJd kalder ham,) i Anledning af Pave Eugenii Forbud;
thi i hans Did har ingen Eugenius varet Pave. Eugenius IVtus blev forst
Pave i Erici Pomerani Tid, og Eugenius IITtius levede paa samme Tid som
Valdemams Ildus. Men ligeftta lidet kan jeg tror, at den Forordning om
Jernbyrd er givet af Valdemaro lmo, siden Anders Sunefen intet melder der
om, omendffiont han ffrev sine Leges Provinciales under Valdemaro lido,
vg ellers saa omhyggelig har antegnet de nyere Forordninger, men tvertimod anforer rde af Canuti Forordninger, i hvilke Jernbyrd foreffrives (s).

Vel
(s) O'e Worm og Refenius have henfert denne Forordning til Kong Valdemar den istes Alder ;
fordi i.) Jernbyrd var den Gang allerede mistarnkt ?.) fordi ingen Eugenius var
Pave i Valdemar ben zdies Tid. Men det sidste Argument beviser intet videre, end
flt
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Wei er vet rimeligt, ifald Jernbyrd nogen Tid har været almindelig ved
tagen i Dannemark, ar noget Forbud derimod maae vare udkommen omtrent
i Kong Valdemar den 2denZ Tid.
i.) Eftersom de saa kaldte Purgationes
vulgares bleve ved den Tid forst almindelig forbudne i Concj'io Lateranenfi,
under Innocentto Ilkio An. 1215. Thi de celdre Forbud derom af Gregorio
IUcio og Stephano Vto i Decreto Gratiani Caufa 2. Qvæftio 5. Cap. 7. og
20. <t), strekke sig kuns til speciale Sager, og have ikke verret almindelige;
2.) Eftersom Jernbyrd ved den Tid er bleven forbudet i Norge, Jisland og
Sverrig. 3.) Siden intet meldes om Jernbyrd i Siellandske eller Jydske Lov.
4-) Endnu kan dette legges til, hvis det staaer fast, hvadIdvirkeldr siger, at
Det Forbud om Jernbyrd er kommen fra en Eugenio (u), at Eugenius HI. sad
i Valdemari II. Tid. Men er det end saa, at Valdemaras 2dus har lader Jern
byrd forbyde, saa er det dog ingen Folge, at den derfor strap er kommet af
Brug, men kan gierne være, at den er bleven afskaffet ved adskillige Forbud,
ligesom den er indfort ved adskillige Befaluinger. Saaledes er der gaaet til i
Sverrig, hvor Jernbyrd forst er forbuden ved et Pave-Brev af 1160. siden af
Cardinalen af Sabino Wilhclmo, i det Kirkemode til Skenninge af i Martii
1248. Derpaa ere og adskillige Love udgivne derimod, forst af Birger Jarl,
siden iglen baade af hans Son og Sonne -Son, og omsider af Magnus Smek
An. 1320, hvorom kan sees Acta Literar. Upfal. Vol. I.
Stiernhoek de
jure Sveonum & Gothorum vetufto. Cap. 8, samt Dallin i den Svenske

Historie.
Men fom det er forgieves at sporge: naar Jernbyrd er afskaffet, uden man
veed forst , om den og har været vedtaget; saa ville vi forst undersoge, om man,
ikke kan Sverre befoyet at ophave det forste Sporsmaal ved at nægte det sidste.

At denne Beviisnings Maade længe har været brugt i Skaane, indtil den
omsider ved Kong Valdemars Forordning blev afskaffet, derom kan ikke være
nogen Tvivl; Men Sporsmaal: Om den og har været brugt i deovrige Dan«

ffe
at Forordningen ikke fati være udgivet i folge af Eugenii Forbud afSotid Valdemar den
zdie. -Og hvad det forste angaacr, da er det ingen Folge, fordi Jernbyrd i Valdemari Imi Tiid af en Deel har været mistænkt, at den derfor strax er bleven afskaffet.
<t) -Om ellers den sidste Deel af det 7de Capitel med rette tillægges Gregorio den zdie;
Thi ivo anferer det samme i et Brev fra Alex. 2. til Raynaldum, som Pithoei«
erindrer.
c«) Stiernhoek de Jure Gothorum & Sveonum vetufto pag. 95 , itlCCHCr, at Jernbyrd tt
afskaffet i Dannemark ved Cardinal -de Crefcentio i Valdemar den 2dens Tid, UH»
Ker Pave Honorio.

K
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fle Lande? Naar Saxo fortæller os om de Danffe i den rode Bog, pag. 189,
at de afffaffede Tvekamp i Anledning af Popp^nis Mirakel, og i denS Sted lode
Rettens Sager afgiore ved Jernbyrd, da tor jeg ikke forstaae det anderledes,
end Ordene fore med sig, nemlig om de Danffe i Almindelighed. Jeg vil der
for troe / at Jernbyrd har været almindelig vedtaget noget efter, at Popponis
Mirakel var i alle Folkes Munde og Minde.
Alligevel kommer det mig for,
at den Indgang, samme har sundet, heller bor tilffrives de Gejstlige end Fol
kets egen Tilboyelighed. Thi saameget som de Gejstlige omsider vare derimod,
at gloende Jern (fulle bruges til Beviis paa Uffyldighed, saa meget vare de
derfor den Tid Christendommen forst blev indfort hos os i Norden.

De vare overalt meget for Ild og Jld-Prover, og ville derfor heller, at
gloende Jern (Fülle bruges i Jernbyrd, end det kolde Jern i Tvekamp.
Dm
eene Prove blev anfeet som Guddommelig, og FulDteé Derfor Judicium Divinum,
den anden derimod for noget blot Menneskeligt.
Jeg veed ikke hvad Der har
bragt Disse hellige Mænd paa denne Jld-Prove: Allerhelst Paverne ingenlunDe
have givet deres Samtykke dertil; Thi de anforte Capitler af Gratiani Decre
tum vidne derimod. Maaffe Overtroe og en blind Tillid til Mirakler, maaffe»
ogsaa Lyst til at have Haand med i Rettergangs Sager har bevæget dem
dertil.
Derimod (ynes Folket altid at have været mere for Tvekamp end Jern
byrd, enten at deres herffende Tilboyelighed for Krig og Slagsmaal har fork
dem dertil, eller fordi De vare fra gammel Tid af vante til Tvekamp, og nodigt
ville forlade deres gamle Sædvane.

Naar jeg seer af Vitterlags Retten, pag. 603 i Refenii Oplag, at Kong
Knud den Store har udgivet en Lov om Jernbyrd, maaffee for at stadfæste
hvad hans Fader eller Farfader havde indfort, eller maaffee tilffyndet dertil as
De Gejstlige, fom Det er bekiendt, at De sormaaede meget hos Denne store Konge,
da (lutter jeg deraf, hvis samme Lov ellers har været almindelig (v), at Jern
byrd den gang alt maa være gaaet af Brug. Og har end Kong Knud ved den,
ne fin Forordning faaet den igien fort i Brug, saa maae det dog ikke have va
ret længe.
Thi naar Saxo i den nte Bog pag. 214, fortæller om Harald

Hein
(v)

Jeg tør dog ikke fige med Vished, ak Kong Knud den Store har givet nogen almin
delig Lov Jernbyrd angaaende. Thi i Vittcrlags Retten Cap. 3. hedder det om cn
Hoffmand, der bestyldes for Crimen Iæfæ Majeftatis: Tha fkal han med Gudtz Dont
sellser fællis ællær væriatz thet ær med Jarnbyrth aff then loghum ær gamble Knut
giorthe.
Hvormed maaffee sigtes til Kong Knuds Vitterlags Ret, simr i bemeldte
Cafu alleene har fastsat Jernbyrd.
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Hein, der levede i samme Seculo, som Kong Knud den Store, at Han iSte«
den for Tvekamp indforte Eed <x), da kan man deraf stum, ak Jernbyrd ikke
har vcerer t Brug den Tid denne hans Lov blev given. Og om end saa er, som
Hvitfeldc mener pag. 90, at Jernbyrd blev den Gang afskaffet, ikke Tvekamp,
saa vidner han dog tillige at Jernbyrd ikke er bleven brugt med Folkets gode
Villie, naar han siger: ar bencevnre Kong Harald giorde sig eisset hos Undersaatkerne ved at afssaffe Jernbyrd.
Af det, som Saxo beretter pag. 352. om den Dansse Prinh Magnus, en
Son af Erik Lam, der var mistKnkt for Forrcrderie imod Kongen, kunde man
vel have nogen Aarsag at mene, al Jernbyrd har varet almindelig brugt hos oS
i Kong Valdemar den istes Tid; Thi da benavnte Printz erbod sig til Tvekamp,
og Herlug Henrich derpaa spurte, hvorledes den Dansse Lov tilholdt, at en
Skyldig skulle forsvare sig, skal Kongens Gesandt have svaret hertil, at man
pleyede at afgiore Sagen med Jernbyrd; Men foruden det, at man kan slutte
af det, som Printzen indvendte derimod, (naar han siger, at dette var et uvist
Beviis, hvorved ikke altid ssede Mirakel; Thi mestendeels pleyede de Skyldige at frikiendes,) at Jernbyrd den gang allerede har verret misteenkt, da ere
desuden andre klare Beviser derimod.

Da Valdemar den iste blev Eenevolds-Konge, og noget tilforn, har den
ikke verret brugt, i det mindste ikke i Sielland, eftersom Svend Grathe efter
Saxonis Beretning pag. 263. ved Tveekamp lod kiende i de Sager, som for
bleve afgiorre ved Eed. Heller ikke under Kong Valdemars Regiering, siden
intet derom meldes i den crldste Siellandsse Lov, som holdes for at vcrre Kong
Valdemar den istes. Ikke engang i den Siellandsse Kirke-Lov, som ellers i
alle Stykker er tagen af den Skaansse, og som ikke kan tvivles om, at den
jo er ffrevet i Valdemari Imi Tid; (thi i steden for Jernbyrd i den Skaansse
Kirke Lov, Cap. n, 12 og 17, befalesEed i denSiellandsse); Med mindre man
vil satte, at alle Steder om Jernbyrd ere i Lovbogerne udflettede og forandrede,
siden Forbudet derimod var udkommer.
Men sstille vel flig Forandring i alle Exemplarer vare rimelig, aller
helst de alle ere overeensstemmende i det, som angaaer Beviisnings - MaaK 2
den.
(x)

Saxo figcr klarligen, at denne Kong Harald askaffede Tvekamp: funditus lingularium
congresfionum ufum evertit, Hvidtfeldt dMllwd/ at han afskassede Jernbyrd, Men
at samme siden igien er kommen i Brug. HvaH Stiernhoek pag. 95. tillegger Saxo:
Tarnen glifcente perjuriorum freqventia, revixit iterum ferri candentis ufus, er ikke
Saxonis men Pontani Ord pag- 195, som paa det Sted har udskrevet Hvitfeldt og
ikke Saxo.
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den.
Og hvorfor ffulde den Forandring vare ffeedt i den Siellandffe Los
heller, end i den Skaanffe?

Altfaa maae Jernbyrd den Gang enten varer gaatt af Brug, eller ved en
Lov afffaffet. Satter man det forste, som det rimeligste, siden Paverne endda
ikke havde lader udgaae noget almindeligt Forbud derimod (y); da behovedes
ingen Lov for ar faae den afffaffet.
Saa meget er vist, at omJernbyrd nogen Tid har varet almindelig vedtaget
*f de Danske, da maa den iglen vare afffaffet i Sielland, og uden Tvivl i alls
de andre Danske Lande lange forend i Skaane, eftersom den Siellandffr Kirke-Lov
galdt overalt i Dannemark, foruden Skaane. Derfor er Valdemars Forord
ning om Jernbyrd given for Skaaningerne allene, som den og staaer ved den
Skaanffe Lov, ikke ved den Siellandffe eller Jydffe.
Endnu maa jeg legge denne Anmarkning til, at en stor Deel nf Valdemars
Imi Siellandffe Lov uden Tvivl maa vare vedtaget ogsaa i Skaane, siden den
staaer ved den Skaanffe Lov under Titel:
Arv og Orbodemaal. Uden
Tvivl ere diffe 2de Stykker iblandt de Kong Valdemar! den istes Anordninger,
hvoraf Idador^ll! Fortalen flutter, at hans gamle Haandffrift af Skaanffe Lov
maa vare af 12te Seculo. Men denne brave Mand har vel ikke vidst, at de
ikkuns ere nogle Stykker af den gamle Siellandffe Lov, og at man folgelig ikke
deraf kan domme noget om Skriftets Alder, med mindre man vidste, baade
naar samme Lov er given i Sielland , saavelsom naar den er antagen i Skaa
ne. Alt hvad jeg synes, at man med god Grund kan flutte heraf, er 1.) ar
den Siellandffe Lov maae vare endeel yngre og fuldkomnerr end den Skaanffe,
ellers var den ikke bleven brugt i Skaane tik et Jus lubfidiarium» folgelig bestyr
kes hermed det, som tilforn er blever erindrer, ar der maa vare en längere Tid
imellem den Skaanffe og Siellandffe Lov end 8 eller 13 Aar efter Hvitfeldts
Earning. Dernast stuttes deraf, at den Siellandffe Lov derimod er aldre end
den Jydffe. Ellers var der at formode, nt den sidste heller, som langt fuldkomnere var bleven anragen til Jus fubßdiariom,

Tilsidst
fy)

Thi i det almindelige Kirke-Mode til Rom Aar 1215, Cap. 18, blev det al Geistligheden forbudet, ved nogen Indvielses Forretning at lade sig bruge som Handtlmrgere ved de brugelige Ild- og Dand-Provcr- Bulla Alex. in. Tufc. 4. id. Sept. a.
1160 ad Upfal. Archiep. den Dallin bemaber sig paa, og findes hos Sirmondur Tom.z,
forbyder vel Jernbyrd, saavelsom Vandprove og Tvekamp, men angaaer Geistliahe,
de« allene, og er ikkun Jgientagclss as forrige Pave-Breve derom.

den Skaanske og Stcettandffe Eov.

77

Dlfidst maa jeg erindre, ar da der inter Aarsral findes enken vrd den
SiellandffeLov,(thideteraabenbart, ar Fortalen for ved den trykte henhorer
ril den Jydffe Lov,) ikke heller meldes derom, naar denne Lov er given, i den
SiellMdffe Kronike, som salig Arnas Magnæus har givet i Trykken, omendffiondk den taler oin den Jydffe Lov; Saa har jeg, efterår denne min Afhand
ling var ffreven, efterseet de Haandffrevne Kroniker paa Universiteters Biblio,
rheqve, og fundet iblanr dem een under No. 842 , hvor der staaer anforr ved
Aar 1170. Samme Aar giorde
Valdemar Siellauds Lov. Skulde
man ikke heraf (lune, at Hvitfeldt alligevel maa have havt Kroniker for sig,
der have fastfat Lovenes Aarstal, endffiont de ikke vides nu? Aarsrallet er vel
ikke just der samme, fom hos Hvitfeldt, thi han samer 1171. Dog er Forffiellen ikkun liden, og flet ingen, hvis man med Vished kunde scrrre, at Skri
benten , efter gammeldags Maade, har brugt at betyde Aarstal med fulde
Aar.
Men da Kroniken ikke er ffreven forend hen imod 1632, og man ikke
veed hvorfra den er kommen, og hvad Kilde den er tagen af, saa finder man
heller ikke herudi nogen fast Grundvold at bygge paa.

§. 9»
Nogen kunde maaffee synes, at jeg strakker denne mm Slutning df Saxo
nis Tavshed alt for vidt. Kunde det ikke vare, vil man sige, ak den Skaanffe og Siellanffe Lov uden nogen mcerkelig Forandring eller Forbedring enten er
bleven samlet i et Cvrptls af de forrige speciale Love og Forordninger eller og ar
gamle Vedtagm, og mundtlige Befalninger ere forfattede i Pennen i Kong
Valdemar Len istes Tiid, og det maaffee af nogen paa egen Haand, uden Kon
gelig Befalning eller Anordning. I saa Fald synes ikke egentlig nogen Lovgiv
ning at have gaaee for sig, font kan tilskrives Kong Valdemar, eller legges ham
til Roes, hvorfor den Indvending of Saxonis Stiltienhed heller ikke kan vare
af nogen Krast.

Hertil maae jeg svare, ak hvorledes man end vil forestille sig, at det ergaaet til, da kan ikke nogen flig Lov-Samling eller Skrivning vcere sseet, uden
tillige at sve en Lovgivnings Magr, som ingen privat Person burde eller korde
udove; thi vore Forfadre have altid med stor Iver holdt Haand over Lovgiv
ning. Ingen kunde give nogen Lov uden Kongen med gode Mands Raad, ik
ke heller kom dm til at gielde fom Lov, forend den var samtykt af Folket.
Vel finder man Spor dertil i dm Skaanffe Lov i sar, ak vore Love forst
maa vare udgivne Stykke-viis, men Sammenhangen af dens Materier viser
rillige, at dm flet ikke kan vare forfatter ved en blot Samling af adffillige sier-
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stille Stykker.
Endnu mindre Foye har man til at fætre, at vores Land, før«
end den Skaanste Lov blev givet, enten er regiert af blotte Sædvane eller Love,
bestaaende allene i Undersaatternes Ihukommelse, og at nogen hvem det være
kan, har allene forfatter vore gamle Vedtægter i Pennen, ligesom ven bekiendte Eicko de Repkau den Tydste Saxen-Spiegel. Thi som jeg mener, kandet
ikke nægtes, ar vi jo have havr ssrevne Love, omendstiønr faa og forte, længe
førend den Skaanste eller andre vore Lov-Beger ere bragte i den Form, som
de fik omsider, og mestendeels have endnu.
Vidste man nøye de gamles Skrivemaade, da kunde man dømme herom
med større Vished. Men i dette som i andet gammelt fattes man det behørige
Lys. Det kan man vist nok fette, at De Latinske Bogstaver, som omsider ere
blevne til Danste, og den faa kaldte Munke-Skrift er forst hos os bleven ind
fort af de Gejstlige, efterår den christne Religion var bleven indfort, men det
vil alligevel blive vanskeligt noye at kunde fastsætte Tiden, naar dette Slags
Skrift er ret kommen i Brug. At vore Forfævre i de ældere Tider have brugt
Rune-Bogstaver, derom mener jeg at Saxonis Vidnesbyrd saavelsom en Deel
gamle Monumenter afgive et faa sikkert Beviis, at man ikke bor tvivle derom.
Men fom denne Skrivemaade var meget vandsselig og vidtløftig, faa er
det og troeligt, at den Tiid ikkun er strevet sielden og gandste lidet.

Man vidste ikke af nogen Skrive-Syge at sige i de Tider, da de Danste
vare indtagne af lutter Krigs-Aand. Lovene vare ogfaa faa og korte; thi man
fogte heller at indprente dem i Underfaatternes Ihukommelse end at lade dem
staae paa Papiir.

Men saasnart de Geistlige kom frem med deres Munke-Bogstaver, og der
ved begyndte ret at faae Pennen paa Gang, da er det ikke at tvivle om, at jo
denne magelige Skrivemaade med nogle finaa flydende, og fammenhængende
Bogstaver, er bleven udvalgt af hvem der. ville forfatte i Pennen noget fuldkom-,
ment og udforligt, som Love for Ex. og Historier, og at Runisse Bogstaver
derimod ere blevne brugte ikkun til korte ævigvarende Monumenta, fom stulde
udhugges i Steen og Marmor; thi derud! beholdt Runer altid et Fortrin fremfor
Munke-Bogstaver.Endnu kom dette til, at deGeistlige vare meget imodRune-Bogstaver, hvllke de ansaae fom en Støtte for den Hedenste Overtroe. Derfor stal det
ogsaa være knapt, at nogen stal kunde fremvise noget stort Verk eller heel Bog
ffreven overalt med Rune-Bogstaver, foruden den Skaanste Lovs Haandstrift,
som endnu haves i Behold. Førend vores lærde Ole Worm fik den Haandffrift af Skaanste Lov, som haves endnu, tilstaaer han ikke at have feet sligt.
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Literat. Dan. Cap. 2s. pag. 147, Epiftolar. T. 2. pag. 624. Saa meget me
re fortiener Venne ypperlige Levning af Alderdommen at statteres hsyt. Det
er ikkun at beklage, at deruvi findes en Deel store Defecter saavel forst fom
sivst i Haandstriften (z). Vel kan vet ikke fepie, at jo Munkeffrift har været i
Brug, den Gang Venne Codex blev streven; thi om den end kunde henfores
til det 12te Seculum, som Ven ikke kan, saa veed man dog foruden andet af der
Manuscript, som har Navn af Exordium Monafterii charæ infulæ, at Bisp
Svend af Aarhuus, der levede 1183, lod strive ad stillige Historier, lod selv
gi ore Pergament, og leyede Skribenter dertil, og til disse mange Afskrifter maa
han formodentlig have udvalgt Munke-Bogstaver. Som der og er troeligt, at
-de Engelste Bisper, som Canutus Magnus forte med sig til Dannemark, for
at forsyne Ve Danste Bispestole, alt maa have begyndt med at fere Munke-Bog
staver i Brug. Men Sagen et vel denne, at Skribenten maa have funder for
sig en aldre Haandstrift af Skaanste Lov med Rune-Bogstaver, den han har
sundet for got at afstrive med samme Caracterer. Hvad skulle ellers have be
væget ham til et faa vidtloftigt og kedsommeligt Arbeyde, at bruge Runer i
Steven for Munke-Bogstaver ? Og hvad for Slags Bogstaver der end kan
vare brugt i ve aldre Dder, da holder jeg det for vist, at vi have havt strevne
Love alt fra gammel Did af og lange for den Skaanste.
Naar Hvitfeld i Fortalen til Sunonis Skaanste Lov fortæller os, at Canuti Magni, famt Kong Erik Eyegods Forordninger vare til i hans Did end
da (om dette ellers er den rette Mening af Hvittelds Ord:) da kan det ey for«
staaes om andre end som Skriftlige. Samme Canutus Magnus lod oversætte
Kong Edvards Love af Engelst paa Latin, eftersom Matthæus Weftmonaft.
vivner, og befalede, at de for deres Billigheds Skyld stulle i Agt tagest Dan
nemark, saavelsom i Engeland. Altsaa maa De have været strevne. Svend
Aagefen siger pag. 87, at Harald Hein var den forste, som lod Love strive
paa Det Sted, hvor Kongerne bleve valgte eller hyldede, qvi præfcripflt at-

qve
(1) De forste forekomine i den zdic, 4de, zte, og 6te Bog, og dem er det uden Tvivl,

foill ole Worm skiv melder VM i Fortalen til Duplex Series Regum Daniæ; De
sidste derimod, jeg vccd ikke paa hvad Maade, ere komne til siden Ole Worms Tid.
Det er at beklage, at vi derved mase savne Kong Knuds Forordning om Kone-Jord
som har staact strax ester Kirke-Loven.
Denne Forordning er saa at sige kuns et
Glimt, der forsvinder i det samme den lader sig ser. Thi vi have ikke saact Lov til
at beholde videre af samme, end disse faa Linier:

Sei man finne kuna iorth minne eller mere tha ftal hun ater gialde tneth vithnisbyrth tha feal nefna til gothe mæn af laksthing thre men eller fire ok vita hore
goth
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qve rogavit Danis Leges in loco regiæ Electionis. Og endssism WitttrlagsRetren blev fer ft i Kong Knud Den 6les Bd oversat paa Latin, faa vidner Dog
Svend Aagefen i Fortalen pag. 145, at han har fandet for sig Disse Forordnin
ger , som han har oversat, skrevne paa Dansk. At ogsaa ikke allene denSkaansse Kirke-Rec, fvm blev giyet i Kong Valdemars den rstes Did, og i soer har
faaet Navn af Skraae, men at pgsaa de aldre Kirke-Love have varet skriftlig
forfattede, det vidner det anførte Tillag til den Haandffrift paa Universitetets
Bibliocheqve, som siger, at dm blev ffreven

efter de gamle Gkraae.

Endelig om end (aa er, at den Skaanske Lov er bleven førfattet i Pennen i
Kong Valdemar den i stes Bid, samled allene as gamle Vedtagter eller mundt
lige Befalninger uden markelig Tillag til, eller Forandring i de forrige Love;
saa meener jeg dog vist, det ikke kunde ssee privata Auctoritate.

Hvem der eftertanker, hvor uvis, og sig selv uliig paa adssillige Tider og
Stader at Sædvane er, og hvor meget derfor det beroer paa Skribentens eger
Behag, deels i at valge det rette almindelige, der bor udgiore en Lov, deels
i at forfatte det med rette beqvem,me Ord i Pennen, han stutter lettelig, arden
Skrivning er en virkelig Lovgivning.
Er stigt derimod ffriftligen forfattet efter Kongelig Besalning, saaledes
som sseet er med Vitterlags-Retten i Kong Knud den 6tes Bid, da er det en
saa vigtig og priselig Gierning, at den frem for alt, hvad Saxo anfører om
Zlove, sortiente at antegnes; en Velgierning imod Fadernelandet, der kunde
hjemle Kong Valdemar der Navn af den Store mep vej sga stor Zoye, som
glle hans Krigs Bedrifter,

§. 10.
Endelig for at ikke forbeholde mig noget som kan vare min Sag enten
imod, eller med, da bor jeg ikke tie med en vigtig Tvivls Grund, som nasten
eV

?

goth hun er ok eftår there yitnisbyrth, tha fsel kun ater gialsles hafer han jortll
thæ giæ. Derpaa kommer den ulykkelige Defect og flaarr tn Streg over Resten. Jeg veed
ikke, om denne Forordning sindes i Sunefens Skaanste Lov paa Latin ; han taler infet derom at en saadan Forordning er udgiven af Kong Knud. Dog melder han oni
den Tilfalde, naar Manden feiger Konens Jord i den 5te Bogs gie Capitel, men
Meget kortere end j vor Danske Lvv-Bsger, om ogsaa det hvad som anfores der, in
deholder det samme som Canuti Forordning, derom kan ikke sigts noget vist, side«
Forordningen i» «teuf» ikke tv i Behold.
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tr ligesaa betydelig imod min Indvending, som denne er imod Hvitfelds Vid
nesbyrd. Nemlig denne: At Saxo ligesaa lider taler om dm Skaanffe ogSiellandffe Kirke-Lov, som om de Verdslige, omendffionr hine, som Lovene selv
bevidne, uden Modsigelse maa verre ffrevne i Valdemar! imi Tid (a).
Skal da Kirke-Lovens Alder ogsaa kaldes i Tvivl, fordi Saxo intet mel
der om den? Eller kan det vcere god Undssyldniug for Saxo, at hans Hensigt
har vcrret ikke at beffrive en Kirke-Historie men ikkun den Verdsiige?

Det visseste man kan sige i denne Uvished, er, at vi gaae i Morke, naar
vi gaae tilbage til Aiderdvurmen , og hvem der ganer i Morke, han gaaer
usikkert.
Var det saa, at man med nogen Grund kunde tvivle, om vi og have faaet Saxo
gandffe heel og holden, eller om ikke noget maaffee kan have manglet i det Mft.
hvorefter Mester Chriftiern Pederfen lod Saxonis Historie trykke tilParis An.
1514, som er Originalen for alle de andre Oplag; da blev denne heele Indven
ding derved kuldkastet. Mftet. er forgaaet, saa man ingen Leylighed har til at
domme noget deraf. Ikkun 2de Pergaments Blade af samme, som vare blevne brugte til at indsye et Foged-Regnffab udi, har man for ungefchr nogle og
70 Aar siden paa Reme-Kammeret faaet i Herude; hvorom kan sees Det Kisbenhavnsse lcrrde Scrlffabs Skrifter 4de D. pag. 287. Da nu ellers Mate
riernes Saminenhcrng i hans trykte Historie, saavidt jeg har man-ker, ingen
Anledning giver til Mistanke om nogen Mangel, saa faaer man vel lade Saxonis Historie passere for fuldkommen. Thi i Historisse Ting at ville tvivle, uden
at have Tvivls Grunde for sig, det er at strcrkke sine Tvivlsmaal for vidt, og
ar gaae den Histonsse Sandhed for nar.
§.

IL

Dette er alt, hvad jeg har kunder bringe kil Veye for ar oplyse den Deel
af vores Lov Historie, som angaaer den Skaanffe og Siellandsse Lovgivnings,
L
Did.

O)

Thi den Skaanffe Kirke-Lod siaes at vme sat afErkc-Bissvp Efeild og Bisp Abfalon,
den Siellandsse af Erkc.-Bisp Abfalon. Hvad derimod de Cbronologisse Kicudetegn
anbelanger, der ved Slutningen lcgaes til, fom man ikke veed paa hvad Tiid de
tre tilsatte, saa kan de heller ikke ndgisre noget sikker Beviis.
De 2 «rldste Haandsskifter af den Skaanffe Kirke Lov have ingen saadan Under«
ffnft, overalt sindes der i Underssriftcr af vore gamle Love, saa mange Urigtig'
heder, at man sieidcu kan Ude paa dem-
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Tlid. Jeg har maattet sige meget/ for at komme til omsider at sige saa godt
som inter. Hvad jeg har vundet ved denne min Underfogning vil jeg da gierne
tilstaae at vcere gandjke lidet imod at udbede mig den milde Dom, at mit Arbeyde derfor ikke maa ansees for gandsse unyttigt, vores Haandværk, som legge os efter Videnstaber, forer der saaledes med sig, ar vi af lider maa soge ar
udbringe noget stort. Der store i Videnstaber, som vores Alder rofer sig af,
er frembragt paa den Maade, og ingen anden, ar man Tiid ester anden ved
flittig Estersogning og Opdagelser i adstillige smaa Dele har bygget paa Viden
skaber ligesom Fuglen paa sin Nede. Saaledes bestaaer Fuldkommenhden i
Videnstaber og Konster ligesom i den store og lllle Verden derudi, at deaf me
get smaar ere blevne ril noget sammenhængende Stort.

Hvad jeg selv i nærværende Sag tor udgive for vist, er ikkun dette, at
den almindelige Meening, ar Kong Valdemar den iste er Forfatter af den
Skaanste og Siellandste Lov, ikke staaer saa fast, at jo vigtige Tvivls-Grun
de kunde indvendes derimod. Men jeg veed ikke tillige, ar seette noget rettere i
Steden, og at afgiore Sagen med fuldkommen Vished; saa der kan siges om
mig i Henseende til nærværende Sag det samme, som den beromre Voltaire si
ger om de stridige Partier i den Protestantiste Kirke kort efter Reformationen:

De vidste vel hvad de ikke ville, men ikke hvad de ville troe.
Jeg ror ikke engang med Vished nægte Hvitfelds Sætning, som jeg veed
<f andres Exempler, hvor usikkert der er, at nægte en Historist Sandhed, for
di de Grunde, som den maastee kan være bygget paa, ere os ubevidste. Een
lykkelig Hændelse kan maastee opdage et eeneste Brev eller andet noyagtigt Beviis, som med eet kan ophæve al Tvivl, og giere alle mine Konst-Slutnmger
til intet. Dog meener jeg ikke, det er uden al Nytte, at man i Historien, saavelsom i andre Videnstaber, saa længe Sagen endnu er uvis, gier sig Umag
for ar soge efter Sandhed og Vished. Der forste Trin til Sandhed er at vi
de hvad man veed, eller ikke veed.
Ville vi være sikkere for Vildfarelser, og fores hen paa rette Vey til
Sandhed, da maa vi i sær giere os Umage for tydelig og fra Grunden af ar
indste, om og hvorvidt vi vide noget vist eller ey.
Det er i den Henseende de Verdslige Vist altid have lært, at Begyndel
sen til Viisdom er, ikke lettelig at troe.
For Resten bliver det Sporsmaal,
jeg har forelagt mig stiv: Om og Kong Valdemar den iste stuile have givet den
Skaanste og Siellandste Lov? Endnu et Sporsmaal, som overlades til an
dre,

den Skaansse og SiellanLffe Lov._ _ _ _ _ _ _ _ 8Z
dre, der have storre Lårdom, Indsigt, Tiid og Krcefter til at udgiore no
get vist, end jeg. En stor Lykke for mig, om herved kunde gives Anled
ning ril at udvide noget mere vore Loves Alder.
Hidindtil har Kong Valdemar den iftes Tiid vceret som Gi«rde og
Grcendser for vore gamle Love. Naar dette Gierde er rommer tilside, hvem
veed om ikke deres Alder kan faae derved en storre Srmkning end den,
man hidindtil har vidst af at sige?

Det maa vcrre som det vcere vil, jeg har sagt alt hvad jeg veed i
denne Sag ar sige, hvorfor det er Tud, at jeg flutter, og dermed overlader
Sagen ril Doms.
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Handels Historiks
i det XL Sæculo,

forfattet af PETER FRlDERfCH SUHM.
^^ndholden af dette Værk deler det ligesom afsig selv i 2de Parter , hvoraf den

% forste indbefatter Historien af den Dansse Handel, og den anden af den
Norskes Begge Rigers Handel fik i dette Sæculo en gandsse anden Anseen
de, end den havde havt i de fremfarne. Den chrisine Troes fuldkomne Indforftl dæmpede meget af det forrige vilde Væsen, og fornemmelig rilsidst reent
afffaffede all Fribytterie, hvilket foraarsagede, ar baade Fremmede kunde da
med mere Tryghed besoge disse Riger end tilforn, saa og at Jndvaanerne selv
maatte legge sig efter fredelige Konster og Haandværker for at erhverve sigEyendeele, siden den gamle Kilde at erlange Rigdom ved Roven og Plyndren var nu
tilstoppet. Jorden dyrkedes nu altsaa mere, Scæder og Bygninger af Anseelse
bleve hist og her opforre, og Konster og Videnssaber bleve efterhaanden ved
Fremmede indforte, helst ved udenlandsse Lærere og Munke, som i Hobetal kom
her ind. Da finge disse Riger ogsaa deres forste egen Monr, hvilket om Dan
nemark i det mindste er upaatvivleligr, og ey heller urimeligt om Norge. Siden
Dannemark aldrig har havt Bergvcrrker, og de Norsse endda ey vare opfund
ne , saa maa denne Monr være flaget deels af de allerede i Forraad værende
udenlansse Penge og forarbeydede Metaller, som ved Soe-Roverie vare erhver
vede, og deels af de ved Handel og Vandel efterhaanden indkommende. Men
endssiont Handelens Tilstand blev i dette Sæculo bedre end den tilforn havde væ
ret, saa var den dog endnu ikkun saa at sige i sin Barndom, thi hverken kunde det
vilde og barbarisse Væsen reent endda aflegges endnu i dette Sæculo, hvoraf fly
de mangfoldige indbyrdes Krige, og ey heller tænkte de nye ankomne fremmede
Gejstlige gemeentigen faa meget paa Landets, som paa deres egen Fordeel, hvor
til kom, at den christen Troe, saaledes som den da var bessaffen, overtalte Folk
til ar lade Rigdommene flæbes ud af Landet til Italien og Roin. Vendernebegyndte og i dette Sæculo at blive meget farlige Naboer for Dannemark, og
nu ar plage det lued Soe-Roverie, ligesom der forhen havde plaget andre Lande.
Dog naaede derre Onde ey sin Hoyde i der ute Sæculo , som siden i der næstfslMde i2U, for hvilket vi maarre takke de brave, hurtige og rappre Konger,
som da sabde paa Thronen. Med alt det gode, som den christen Troe i der
verdslige rilfoyedr vor Norden, saa foranledigede den dog ogsaa noget Om imod
den
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den i folgende 2de Poster; forst ved at opfylde den med Utallige Klosters, hvor
ved baade Menneskenes Formerelfe blev standser, og Landene bebyrdede med
mange meest orkeslofe Folk, som de evrige flittige Borgere maakte fode: Dette
var er vcesentligt og virkeligt Onde, som siden hvert Sæculum igiennem tog alt
mere og mere ril; og derneest ved ar indfors mangfoldige vverflsdige Hellige og
Festdags, paa hvilke ikke maatte arbeydes: dette var vel i sig selv et Onde',
men forvcrrrede dog sy synderlig Landets Tilstand, saasomJndvaanerne tilforir,
imedens de vare Hedninger, havde overalt ikkun arbeydet lidet, og gemeenligen
foretaget sig skadelige Ting. Tilligemed Handel, PolitéfTe, Konster, Videm
skaber og Lårdom blev og indfort en begvemmeligere, arrigere og tilligemed kost
barere Levemaave, hvilket ey kan anderledes vcere, og som stedse er en nodveirdig Folge af de forste. Jeg tvivler ey paa, at jo mange paa de Tider, der
endnu vare vandte til den gamle grove og barbariske Levemaade, have streger
sig hoese imod diste nye Forandringer, og kaldet dem overdaadige, ey betanken
de, at Overdaad vel er en virkelig Last, men vanstelig derhos ar fastsatte, og.
ar der som er Oserdaad hos een Person i Særdeleshed, ey er der hos et heelr Sal
stab, en heel Stat, et heelrFoik. Anordninger imod Overvand, og Opmun
tringer til Tarvelighed man derfor frem for alle andre Love best overveyes; thi
enten bringes de aldrig ril Virkelighed, fordi de i sig selv ere umuelige, og be
fordre nlrsaa Foragt og lrden ZCrbodighed for Lovene, den storste Uheld, som
kan mode en Stat, eller de og, om de koinme til Virkelighed, qvcrle al Fliid,
al Emulation, alt Haab, al Opmuntring, al Handel, og indfors Frygt,
Mistillid, grove Saver og Barbarie, folgelig, om de giere noget Got, dog
tilfoye lusinde Gange mere Ont. Japan er herpaa et oyensynligt Beviis. Over
alt efter mine ringe Tanker bor, som i alle Anordninger, saa i Sardeleshed i
dem mod Overvand, de mennistelige Passioner aldrig forglemmes, saasom dr
dog aldrig kan udryddes, og mange Trug maa for deres Skyld modereres, ja
reenl forbigaaes. Dersom de,-der sadde idet n te 8seculo ved Roret, havde
havt saa farlige Tanker om Overvand, da havde vi endnu varet ligesaa vilde
og barbariste, som i Ochins Tiid. Sandt nok, vi havde ey ganer med Silke
og Floyel, vi Havde ey drukket udenlandste Vine, og vi havde maastee derfor og
varet befriede fra visse Sygdomme, men mon noget fornuftigt Menneske vilde
dog vel heller udvalgs sig at have da levet i den Tilstand, som da vnr, end at
leve i disse Tider? Skulde nogen vare saa forelsket i Antiqvitater, at han ud
valgte den ferste Levemaade, da kan man ikkun bede ham ar reyse ril Cannibalerne og Calmuckerne, hvor han endnu kan finde sin Fornoyelse, Der cr langt
fra, ar jeg hermed agter ar forsvare virkelig Overdaad: ney jeg vil ikkun sige
faa meget, at det, som er Overdaad paa eetSted, een Tid, hos een Person, ey
er det paa, og hos en anden, ar der er stor Forstiel unelUrn offentlig og priva-
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te Overdaad, og endelig ar der iblant er bedre ar fee igiennem Fingre med no#
gen endog virkelig Overdaad, for ey ar giore om varre, eller og ar qvcele meget
godt, for ar dampe noget ondr.

Men nu ar komme ril Tingene i sig selv, da agter jeg forst ar handle om
dem Dansse Handel, og der efter den Orden, som Kongerne have regieret i.
Kong Svend levede en Stund hen i dette Scrculo og dode ey for 1014. I al
denne Tid var han meest ude af Lander, og forte Krig i England, hvor han
giorde sig navnkundig ved Mord og Brand. Derfor fik han ey heller Tid til at
ranke meget paa sir eger Riges Forbedring, ey heller paa den Christne Troes
Udbredelse, endssionk han selv ssulde vare en Christen, helst unod Slutningen
af hans Regiering; thi udi Begyndelsen var han meet Hedning end Christen,
og var det vel da, at han som Saxo beretter Li4. p. 321. forcerede et Bager af
kostcbgt Arbeyde til den Rygisse Afgud Svancevit. Men omendssiont han siden
antog den Christne Troe, saa fik han dog hverken megen Tid til for d e idelige
Krige ar tanke Mart paa dens Udbredelse, ey heller synes han som og de fleste
andre Rordisse Konger at have forfulgt nogen for Religionen, hvorudi han efter
mine Tanker viste nicer Christendom end hans ellers saa hoyt prisedeFader, end«
ssiont polikisse Aarsager vel meest bave drevet ham hertil.
Det er derfor ey at
undre paa, om de Dansse Krigshare, som i hans Tid ginge ud af Lander, be#
stove efter den Aqvitaniffe Kronikes Fragments Vidnesbyrd hos Duchesne Hift.
Franc, fcript. T. 4. p. 82. deels af Christne og deels af Hedninger, fvm vare
fimvel forligte sammen, at de tilhobe rovede i undte og Christne Lande, og der
udsvede utrolige Grusomheder, saasom de Danstes Christendom da bestod fast
allene i Navner og i Daaben. Den Engelsse Historieskriver Joannes Roffus
ex edit. Hearnii p. 103. bessriver dem derfor saaledes: "De Dansse Krigs#
„ hare, naar de ey holdes iOreneaf deres Anforere, ere for Slaget meget ril«
boyelige til m plyndre, og tage let Flugten i Slag: I Fred ere de starke
„Drankere.
De vare grumme Hedninger, voldtogeFruemimret, drabte
„ Mandkionnet, opaade og opdrukke alt hvad som kunde ades og drikkes, forte
„ bort med sig alle bevagelige Ting, og ved deres Bortgang opbrandte Husene
„ med alr det overblevne. Alle Engelsse forbandede dem derfor, og intet uden
Flugten kunde redde dem fra deres Grumhed." Saavidr Roflus, som vel i
Grunden haver Ret, saasom denne Bessriveise meget vel passer figpaa alle Folk,
saa lange de ere Barbarer, endssiont han vel er gaaet noget for vidt i sin Iver
imod sine Landsmands Fjender.
Af saadan Jndvaanernes Rarurel, eg af
Kongens idelige Krige kan man let flukte, at Handelen da ey kunde giore no#
gen synderlig Fremgang. Dog finder jeg i Bartholins Ant. Dan. 1.3. c. 4. p. 695.
og Torfæi Hift. Norv. part. 3.1.2. app. c. 1. p. 157. ar Kong Svend fardeles
yn#
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yndeds enKiobmand ved Navn Hroar, forst kaldet denHeimskeo: den Daarlige, men siden denHygneo: den Kloge.
Han forogede og JndvaanerneS
Tal i Roeskilde, og udvidede Stadens Gramdser efter Saxonis Beretning 5.2.
p. 27. dronning Emmæ Encomiaft. i Dnehesnes Rormanniste Scriptores
p. 167. taler og om Heliig-Trefoldigheds Kloster i Roeskilde, og siger at Kong
Svend blev der begravet. Herved maae forstaaes Hellig-Trefotdigheds Kirke,
som da ikkun var as Tree, og siden blev kaldet Sr. Lucii Kirke. Maaffee nogle
faa Munke af St. Benedicti Orden, som da var fast den reneste i Christenhe»
den, haver opholdt sig ved den, og forretter Gudskienesten der, og Skribenten
derfor kalder den er Kloster, da ben dog egentlig kun var en Kirke, og de rette
Klosters vel endda neppe vare indforts i Dannemark, endffismSaxo l. 10. p. 189
og 191 synes saavel ar tale om Klosteres som Kirkers Stiftelser i denne Konges
Tid, men paa saa mork en Maade, ar man for lutter Zirligheb ey kan udfinde
hvad han vil sige. Paa forstbenervnte Sted taler han og om ben forsir Bisp i
Roeskilde Gerbrand, font om han havde levet i Svends Tid.
Men jeg holder
mig herudi snarere til Xdamurn Bremenfem, som beretter, at han forsi blev
indsat i hans Sons Knuds Tid af den Engelske Erkebisp Ethelnoth, da Umvanus var Erkebisp i Bremen.
Men hermed maa veere som det vil, saa et
dette dog vist, at Roeskilbe tog meget til unver Kong Svends Regiering, og
blev ben fornemmeste Stab i Dannemark, endffism ey Kongernes Residence,
som ben aldrig var, thi i de midlere Tiber havde de fleste Christne Konger ingen
vis Residence, men reyste beständigen om i deres Lande, og w Chriftopher
af Beyeren ben forsir som tog en fast Residence, og dec i Kiobenhavn. P 190.
vidner Saxo at Jndvaanerne i Lund begyndte ak bygge en Kirke.
Ester al An
seende har den kun verret af Tree, som alle saadanne Bygninger vare i Forstningen her i Landet. Saxo ncrvner ey her med er reneste Ord, ar Kongen hialp
noget til denne Bygning. Imidlertid forsikre bog Pontanus i den Danske Chorographie P.694, Fontoppidan i sin Kirke-Historie T-1. p. 168 / og Tuneid
i Indledningen af Geographien öfwer Swerige, p. 232, at Kong Svend bygds
St. Laurentii Kirke i Lund, hvilket og for saa vidt er rigtigt, naar ved disse
Ord allene forstaaes at ben blev bygl under hans Regiering. Jellinger-Kirke i
Jylland jkal cg som Fontoppidan beretter i Marm Dan. T. 2. p. 79 vcrre
bygt af denne Konge; Dog det er kun en gammel Sagn, som ventelig er kommet deraf, at hans Farfader Gorm og Farmoder Thyra ligge der paa Kirkegaarden begravne. Storre Vished harman ey heller om, at denStadSvend
borg i Fyen er bygget af ham.
Navnet, fom allene haver dertil givet Anled
ning , beviser ligesaasnart, at den er bygget af Kong Svend Eftrithlon, hvis vise
og gode Regimente giver og denne Formodning mere Vcrgt. Imidlertid haver
Held vaderus , hvis Inscription i Svendborgs Kirke om denne Sag Pontoppidan
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pidan anfører Marm. Dan. T. i. p. 233, uden Betænkning udgivet denne
Kouge for Svendborgs Skifter. Dcg Heldvaderus var en mere flittig end
god Skribent.
Den lcerde Keder haver i sit smukke Skrift; Numi aliqvot
di ver fi ex argento, ladet stikke enMynt, som han p. 56. henssrer til denneKonge.
Men endffiynt Skriften derpaa viser, at den er af en Dansk Konge ved Navn
Svend, saa igiendriver dog 3. Lauventzen t Mufeo regio denne Keders Meening med gode Grunde, og viser, at den langt rimeligere er af Svend Eftrithfön.
(Iel anfører Bircberod i Spec. Ant. rei mon Dan. p. 32. en anden Mynk, som
han efter mit Tykke ey »billigen henssrer til Denne Kong Svend, Men Da han
selv liistaaer at den er flager i England, saa beviser Denne Mynt intet imod ben
Almindelige Meening, at Knud Den Store haver forst ladet flaae Penge i Dan
mark. Imidlertid haver her dog maattet vcere en temmelig Overflodighed, om
ey af Indenlandsk, saa dog af Udenlandff Mont i Kong Svends Tid, saasom
han tvang De Engelffe til at give sig anseelige Penge-Summer for at blive be
friede fra hans Overmagt. Vel vidner Sprottus p. 109. at De allene gave ham
fyrste gang 1000 Pund, anden gang 2000, tredie gang 3000, og fierde gang
4000, og Ditmarus i Leibnitzes Brunsvigffe Scriptores T-1» p. 409. kun i
Almindelighed, at de Engelffe maatte aarligen give de DanffeSkat; men aldre
og anseeligere Engelffe Skribenter selv tale af en anden Tone, som Den Saxiffs
Kronike p. 126. under Det Aar 991- at De Dnnffe Da finge de forste Penge af De
Engelffe nevnlig 10000 Pund efter Erkebisp Si icii Raad. p. 128 Llar 994. Da
finge De atter 16000 Pund foruden Proviant, p. 132. Aar 1002, bekom De
24000; p. r36.iAar 1006. blev Den hele Danffe Krigshcer underholdt paa En
gelff Bekostning, og Aaret efter bekom Den 30000 Pund; p. 138, Aar 1009
maatte Byen Canterbury allene give Deni 3000 Pund; og p. 140, Aar roix.
blev Dem paa ny lovet Skat og Underholdning, som og p. 142. Aar 1012. blev
dem udbetalt med 8000 pd. Med Denne Fortegnelse komme alle andre Engelffe
Skribenter nsye overeens, navnlig Mathæus af Weftmynfter pag. 195, 196,
198 og 199; Florentius Wigornieniis p. 609-614, i de s Skribenter efter
B da; Wilhelmus Malmesburienlis pag. 62. fom Der meget laster Erkebisp
Siricii Raad, og siger ey ubilligen, at Det kun timede til at forøge De Danffes
Begierlighed, p. 63 0969; Henrik af Huntindon p. 3 17, fom kalder Siricii
Raad itifauftum, og hvis Vidnesbyrd er faa meget mere vigtigt, som hans
Ord tydeligen vise, at Det er udskrevet af en gammel Kronike, hvis Forfatter
haver levet i i Svends og Ethelreds Tider, pag. 360 og 361; og Roger af
Houeden pag. 428’432, iblant De 10 Skribenter, Simeon Dunelmenlispag,
162. 164. 166.167. ,168. og 169; Radulfus de Dicero p. 461. 462 og 464; j.
Bromton p. 879, som vidner, at England blev tilsidst udtommet for Penge,
pag. 887 og 891; og Gervaflus pag, 1648; i Galej fcriptores Ingulphus p. 55,
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som siger at Noden gik saa vidt/ at Klosterne maatte og give ud til disse Skat
ter, ja at endog de helligs Kar, Kalke og Helgenes Skrim bleve bvrttagne og
berovede for at stille deDanffe tilfreds p.56; J. Rofliis p. 101. arden Skar
som derfor blev lagr paa England kaldtes Danageld, og at af hver Hyde eller
Tonde Hartkorn efter vort Maal (endffiont der i sig selv er i Henseende til
Qvantikaten stor Forffiel imellem disse tvende Beregninger, men begge betyde er
vist Stykke Jord i Skatte-Beregningerne) maatte da i hele England gives tre
Pens; og Aluredus Bcverlafenfis p. 114, som regner alle disse Skatter sam
men, og faaer ud en Summa af 134000 Pund; men da regner han den sidste
Skat for 48000 Pund, som og de fleste giore, og er det ogsaa langt rimeligere,
end at den kun belob sig til 8000 Pund; thi man seer af de andre Skatter, at
de Danffes Fordringer alt stege hoyere og hoyere. En stor Deel af disse Penge
ere vel blevne fortarede i England, men endeel ere dog ventelig spadserede over
Havet til Dannemark, og ere der i Fremtiden blevne omsmelkede og omgjorde
til Danff Mont, efterår vort Folk havde faaet sin egen Monk.
Den larve
Spelman i G loliario Archaiologico i det Ord Libra larer vs, at et AngelSaxiff Pund indeholdt 48 Skillinger, og hver Skilling igien fem Penge; Og
som alle Penge i de Dage bestove af purt Solv, saa var det let efter Vagten
at komme til eet Pund, som i sig selv kun var en indbildt Mont.
Det var el
lers ey allene Solv, som de Danffes Fingre kloede efter; ney, de forstode sig
og paa Guld, og paaftove til Losning af Erkebisp Elpheg 60 Talenter Guld,
hver Talent beregnet til $0 Punds Vagt, som du Fresne vidner i det Ord Ta
lentum i hans fortreflige Gloflario mediæ & infimæ latinitatis; Og da den
gode Erkebisp ey vilde forstaae sig herpaa, bleve de saa forbittrede, at de drabte
ham. T'l Soes vare de Danffe magtige i denne Konges Tid, og gior Dron
ning Emmæ. Encomiaft. p. 166. folgende pragtige Beffrivelse over hans Flove:
Stavnerne vare hope, Snablerne bekladle med Kobber, foran saaes forgyldte
Lover, i Masterne Fugle og Drager.
Der vare og forgyldte og forsolvede
Mands Billeder, Tyre forestillede, ligesom de vilde stange, og Delphiner
stobte af Electro, ja mange andre ubekiendle Dyr udgravede; Siderne afSkibene vare herligen malede, forsolvede og forgyldte. Men Stavnerne af det
Skib, som Kongen var paa, ffinnede frem for dem alle. Da de lagde ud af
Havnene i utallig Mangve, floge de alle Bolgerne paa eengang med deres Aarer. Saa pragtig og poetiff afmaler denne Skribent Kong Svends sidste Tog
til England, som ffeede 1013. Men i hvor storTEre end denne Konge, og
end mere hans Efterfolger indlagde sig i disse Engeiffe Krige i Henseende ril
Stridbarhed, i hvor mange Penge end de Danffe tillagde sig i England, ja i
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Herstab, saa tvivler jeg dog paa, at Dannemark havde nogen virkelig Nytte
as alt dette; Thi som England er i sig selv et bedre Land end Dannemark, og
Forssiellen var i de Tider endda langt storre end nu, saasom Landet vgJndvaanerne i England havde da allerede varet cultiverede, og Dannemark derimod
var endda begroet med Barbarie, saa forlove de Dansse i Hobetal deres eget
Land for ar nedsalte sig i England, hvor de giftede sig med Engelsse Fruentim
mer. Dette er een af de fornemste Aarsager hvi Dannemark, som havde syn
test saa stark i Svends og Knuds Tider, maatte noget efter den sidstes Dod
give sig under Kongen as Norge, og kunde i lang Tid med Moye imodstaae de
Norsses Vaabener. Overalt er derre den sadvanlige Frugt og Folge af langva
rige og blodige Krige, i hvor lykkelige« de end fores. Ak de Dansse nedsatte
sig i England, vidne folgende gamle Skribenter: Ditmarus p. 409: Den
Sapisse Kronike p. 433. Aar. 1002. hvor den taler om det store og svigefulde
Blodbad, som de Engelsse giorde paa de Dansse; Mathæus af Westmynster
p.199 og 200; Florentius Vigornienfis p. 609. under Aar 993, p. 6n Aar
Loor, og p. 614 Aar 1012, som der beretter, at endog 45 Dansse Skibe flöge
sig tik de Engelsses Partie, og lovede at beffytte dem imod deres egne Lands«
mand, naar de singe Fode og Klaver for det. Wallingford ap. GaleumT. 3.
p. y47, at de Dansse boede i England siden Kong Adeiftens Tid, som var de
res Velynder, og at de besadde de beste Egne; Kongerne brugte dem stedse i de
res Krige, og maatte hvert Huus, som det formaaede, forsyne een Dansk med
Victualler, herover tog deres Antal til Dag for Dag, og dersom nogen af
dem enten ved Sygdom, Alderdom eller anden Aarsag gik af, saa fik de strap
frisse Folk fra deres Faderneland, hvilke havde den ssionneste Leylighed atftette
i Land i Ost-Angeln, baade for Stadets Narheds Skyld, saa og for de gode
vg beqvamme Havne, som der findes. Hver Dag kiemre de deres Haar efter
en gammel Skik ibkant dem, om Sondagene ginge de i Bad, og forandrede
ofte Dragt, sogende paa alle Maader at pynte sig ud.
De vare me
get for at indsmigre sig hos de Engelsse Koner og Jomfruer, og var dette een
af de fornemste Aarsager, hvi Englanderne fore saa grusomme afsted med dem
i det store Blodbad, og ssaanede ey engang deres egne Fruentimmer, som vare
giftede med dem, eller og havde avlet Born med dem; ja flaaende end vg Bor
nene ihiel, og p. 548. at mangfoldige Dansse boede i Pork, hvis Sprog derfor
og narmede sig de Dansses Tunge; Joannes Roflus p. 101 og 102. at Kong
Edgar fornemmelig tillod de Dansse at nedsatte sig i England, saa at der neppe
fandtes en Flek hvor de jo boede, til de Enqelsses store Skade, saasom de
.fom starke Drankere og larte dem ar drikke; Thomas de Walfingham p. 427.
i Camdeni Anglicis og WilhelmusGemmeticenßs p. 635, i samme Sam
ling
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da det store Blodbad

ffeede paa dem.
I Svends Sons og Efterfølgers Knuds Tid opnaaede Dannemark den
hoyeste Spidse af Magt, som det nogensinde haver besiddet, ved Undertvingelsen
baade af England og Norge.
Derfor leed og Jndvaanernes Seeder og Op'
forsel tilligemed Handel og Vandel storre Forandring i hans Tid end i nogen af
hans Formernds, hvilke Ting vi nu efter Aarenes Folge ville betragte.
Den
Flove hvormed han Aar 1016. drog ril England for at undertvinge det, udgiver
Adamus Bremenfis p. 26. for at have bestaaet af 1000 Skibe, Ditmarus Bi
stop af Merseburg p. 410. af 340, og Dronning Emmæ Encomiaft. p. 168 af
200. Denne sidstes Beretning fortiener meest Trovcerdighed, baade fordi han
levede paa samme Tid, i et ncrr hosliggende Land navnlig Flandern, og selv
havde seer Kong Knud og hans Dronning Emma, saa og fordi man gemeenlig
gaaer den stkkerste Vey naar man udvcelger det mindste Tal, hvad enten der
tales om Krigshårets, Floders, Penge-Summers Stvrrelse, eller om ustrdvanlig Alder af Mennesker, og andre saadanne Ting. Bemeldte sidste Scribent
vidner ellers og, at disse Skibe vare ladde med saadan Mcrngde Vaaben og
Skiolde, at det var ncrsten mroeligt, at Skibs« Snablerne vare udzirede med
Mennessers, Lovers, Dragers, Tyrers Billeder af Guld, Solv og Metal,
og at der paa den hele Flove ey fandtes nogen Tral, frigiven, eller formedelst
Alderdom uduelig til Krigen. Ditmarus paa ovenncrvnte Sled vidner, at hvert
Skib var besat med 80 Mand, hvilket viser at den hele Danffe Krigshcrr haver,
dersom man legger det Tall 200 til Grund, bestaaet af 1600 Mand. Endffiont
Knud mod Slutningen af samme Aar 1016. og Begyndelsen af 1017 faae sig
erne og rolig Besidder af England , saa sendte han dog ey sin DanffeFlode bort
fra sig til Dannemark for iois, da han kun beholdte 40 Skibe hos sig. Dog
maatte Englanderne forst give den som en Tcere-Penge 72000 Pund, og sta
den Londen desuden nooo Pund. Dette bereute den SaxiffeKronikep. 15 r.
Naar man betcenker de anseelige Penge-Summer, som de Danffe i Svends og
Knuds Regieringer trak ud af England, saa er det ey at undre paa, at man t
De nyere Tider haver paa adffillige Steder her i Landet, helst i Jylland, fundet
i Jorden mange Engelffe Penge flagne af Echelred og Knud.

Esterak Knud nu rolig besad den Engelffe Throne, saa giorde han sig lige«
saa megen Flid for at holde Landet sikkert, som tilforn at giore det usikkert.
Scrrdeles lagde han stor vind paa at afffaffe alt Fribytterie, og derfor lod dråbe
Soe-Rovere paa zo Skibe; v. Ditm. Mers. p. 420. Aar 1019. giorde han et
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lykkeligt Tog mod Venderne efter al Anseende for det Soe-roverie, hvormed dr
da allerede begyndte at plage Dannemark, see H. Hunt. p. 364. hvor grove de
Dansses Seeder have da end vcrret, og hvor lidet Christendommen havde givrt
Fremgang iblant dem, kan sees af det Wilhelm af Malmesbury forteller p. 82.
at Kong Knuds Softer, fom var gift med Hertug Godwin," ey undsaae sig
ved at kiobe Slaver og Slavinder i England, helst smukke af det sidste Klon,
vg at sende dem til Dannemark til Forhandling og til et uanstændigt Brug.
Derimod kan man ey andet end hoyligen bifalde Kong Knuds egen Opfsrsel,
fom paa alle optankelige Maader fegte at udflukke det Had, som nnsten var ind
groet imellem de Engelsse vg Dansse. Til den Ende giorde han ingen Forssiel
imellem dem, men holdt dem alle paa een Fod og gav dem lige Rang i Vartffab, i fit Raad og i Trefning. Ligeledes lod han overalt i England, hvor der
havde varet Trefninger imellem de Engelsse vg Dansse, bygge anseelige Kirker
vg Klostere, og bessikkede der Siele-Messer for de Afdode.
De Kloftere som
enten han eller hans Fader havde odelagt, lod han igien opbygge, M. Weft,
p. 206. Rog. d. Hov. p. 437. Og som de Engelffe vare da ey allene mere
polerte end de Dansse, men endog langt mere befastede i den Christne Troe,
strasvm den lange havde blomstret iblant dem, da den endda ikkun var ny og
svag iblant de Sidste, saa lod Knud indvie af den Engelsse Erkebisp ^rhelnorh
adskillige til Bisper, og som det synes meest indfodte Engelffe, navnlig Bernard
ril Bisp i Skaane, Gerbrand i Sielland i Roeskilde, og Reiner i Fyen i
Odense, paa hvilke Steder der tilforn ey havde varet Bisper, fee Ad. Br.p.27.
Udi hvilket Aar delte egentlig er sscet, vides ikke, bog maa det vare sseet for
1029, saasom Adamus vidner, at det gik for sig imedens Umvanus var Erk»
biss i Bremen, og han dode i bemeldte Aar. Mathæus af Westmynsterp.207.
beretter, at Knud lod Aar 1022. oversatte de forrige Engelsse Love af Angel«
Saxiss paa Latin, og befale at de ssulde efterleves baade i England vg i Dan
nemark; dog tvivler jeg hoylig om, at denne Beretning er rigtig hvad det sidste
Rige angaaer, i det mindste for saa vidt de politiffe Loveanbelanger; dog meener Pontoppldan i sin Kirke-Historie T. i. p. i?2- at det vel er mueligt, ar
den Kirke-Lov som Knud felv udgav i. England ogsaa haver gieldet i Dattuemark, siden han var saa omhyggelig for Religionens Forfremmelse der, og man
dog ey ellers finder nogen sårdeles Kirke-Lov givet af ham for det Dansse
Rige, hvilken dog er saa nodvendigt og vcesentligt et Stykke, helst i en Religi
ons ferste Plantning. Omtrent 1026. er den Sammenkomst gaaet for sig i
Hamborg imellem Kong Knud, den Bremisse Erkebisp Umwan, Bernhard
Hertug afSapsen, vg de Slavisse Forster Udo og Sederic, hvorom Adamus
x. 28. raler, og hvoraf Hvideldt i sin Bispe-Kreuike p. 9. haver tager Anled
ning
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ning til at udgive dcn for det forste National Concilium, ogat sammenblande det
med et andet, som holdtes siden i Slesvig. Men endssiont man ey har Aarsag
at tvivle paa, at jo Kong Knud og Erkebispen have denne gang afgjort meger
henhorende til Religionens Fremvext i Dannemark/ saa seer jeg dog ey, ar man
egentlig kan kalde det er Concilium. 1027. drog Knud til Rom, og lod overalt helst
i Kirker og Klosters, saa og hos Fattige og Syge store Tegn efter sig til Gav
mildhed , hvortil det Rige Englands Penge gav ham god Evne. Denne Reyse
haver ellers mere end noget andet giort ham bekiendt og berommelig Udenlands.
Af hans eget Brev hos Ingulph p. 59. sees, ar han da og erhvervede af Keyser
Conrad, Kong Kudolplr i Burgundien og andre Forstcr, for alle sine Undersaaner saavel Danske som Engelske baade Kiobmcend og Pillegrimme Frihed til
sikker uden Ophold ogAfgister ar drage igiennem deres Lande til Rom frem og til
bage. Endskiom der nu vel er venteligt at de fleste Pilegrime og sårdeles Kiobmcend
have til den Tid vcerer snarere Engelsse end Dansse, saa viser dog dette denne
store Konges Omhyggelighed endog for Handelens Opkomst hos os. Til hvil
ken Ende han og, som Knytlinga Saga beretter p. 30. stiftede et Giestgiver-Huus,
ventelig i Rom, hvor alle Danske om Natten kunde faae Herberg.
I Anled
ning af den Norsse Krig, som efter min Tids Regning udbrod 1030, beretter
Heimskringla^.i. p. 674. at Kong Knud lod legge Beflag paa alleKiobmcmdsSkibe, fom da laae i England , paa det ingen af dem skulde robe hans Krigs
'Udrustninger. Heraf mas man slutte at der da haver vcrrek temmelig Skibs
fart imellem Dannemark og England, hvilket det Dansse Fsikes store Lyst tik
Soen, og begge Rigers Foreening under eet Hoved, glor saa meget mere tro
ligt; p. 67;. fortcrlles, at det Skib, som Kongen selv var paa, kaldtes Dra
gen, fordi der havde et forgyldt Drage-Hoved for an, og at der vare paa det
60 Rader Banke, saa og at Hagen Jarl var paa lige saadan en Drage, som
dog kun havde 40 Rader Banke. Seylene paa begge disse Skibe vare blaae,
rode og gronne. Alle Skibene vare smukt malede over Vandgangen. Den U»
< gierning, som Kong Knud ey lange efter bedrev paa sin Svoger Clv Jarl, i
det han lod ham ihielflaae i St. Lucii Kirke i Roeskilde, blev ellers en af de for#
nemste Aarsager til denne Stads Opkomst, saasomKongen for at stille Munke
ne tilfreds, og forfone denne Synd, gav kil Kirken et Herred, H. K. T. 1»
p. 688, eller som Saxo vidner, p. 196. to Herreder.
I der Aar 103 r. drog
Knud, som der berettes i Heimskringla T-1 P. 707, med en Flove af 12co
Skibe til Norge for at undertvinge Det.
Derfom man nu vil regne, at Der
kun have varer so Mand paa hvmSkib, saa har hans Krigshår dog belobet
sig til 6oovo McenD, hvilke dog ey alle vare fra Dannemark, men mange og fra
England, ja endog Norge. Siden Kong Knud herskede over lo Riger, saa er
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det ey at undre paa, ottt dervar, font Snorre Sturleflon striver T-i. P. 612,
ftsrre Pragt og Herlighed al see ved hans Hos end ved nogen anden Konges,
saa og at han forcerede mere bort end nogen anden Konge. Han var derfor og i
Stand til efter Saxonis Beretning p. 201. at opbygge paa sin egen Bekostning
Boliger for Prcester paa mange Skæder, saa og Klostere, og at forege Mun
kenes Tal, og udbrede Troen. Endstiont nu Saxo vel ey siger, at han giorde
dette i Dannemark, saa er det dog meget rimeligt, at han ligesaavel herudi ha
ver sorget for Dannemark, som for England, allerhelst siden man fra hans Tid
af finder den Christne Tro at have næret i Flor og herstende hos os.
Ja han
besorgede ey aliene den Christne Troes Udbredelse i sine egne Riger, men ettdog
i andres, som Svend Aagefen vidner p. 84, at han forte mange Præster og
Bisper med sig fra England, hvoraf han lod nogle blive i Dannemark, og
sendte andre til Sverrig, Gothland, Norge og Island, hvor de forde mange
Sicrle til Christum. Men i hvor megen Umag han end giorde sig for at stad
fæste den Christne Troe i Dannemark, saa maa der dog endda have været man
ge Hedninger tilbage, saasvm'Aarbogeme afHildesheim
Leibnitz, i Script.
Bruns. T-1. P. 727. bevidne, at den Christne Troe stod Fare efter hans Dod.
Det var ey allene ved Religionen at han sogte at polere sine Landsmænds grove
Sæder, men og med at opmuntre og bestytte lærde Folk, særdeles Poeter, saa,
ledes forærede han 6en351ænberThoraran Loftunga ;o Mark Solo, H K.
T.i.P7rs, Sigvatur en halv Mark Guld, og Berfa Skalld Torfufon tvende
Guldringe, der veyede een Mark, og er starpt Sværd beflaaet med Guld, ses
Knytlinga s. p. 34.
Munkenes forste Jndforsel i Dannemark, som Eric!
Pomerani Kronike p. 268 tilstriver ham, maa og ester den Tids Tænkemaade
Saa meget har man endelig ar
regnes for en Forbedring af Landets Tilstand.
takke dem for, saavel her som i andre Lande, at uden dem vilde vor Hlsto ie
være end morkere og uvissere end den er.
I hans Tid berigede og den yngre
Othincar Bisp i Ribe Bispe-Stolen der fäaledes, at den næsten kan siges at
være stiftet af hans Midler, og eyede han den tredie Deel af Vendsyssel, v. Ad.
Br. p. 2Z og 26.
Ved at lade flaae Mont i Dannemark forandrede endelig
denne Konge meget den gamle Maade at handle paa, og kan man ey tage
Tvivl, at jo enhver af vore Konger haver siden ladet monte Penge, endstiont
vi nu ey kan fremvise Penge af dem alle. Vel haver )eg t^ng Knuds LevnetsBestrivelse p. n 5. sagt at det nok kan være rimeligt, at han har ladet staae Pen
ge i Dannemark, men at man dog ey kan være aldeles vis derpaa, saasom alle
de Penge, der endnu ere tilovers af ham, enten aabenbare ere flagne i England,
eller dog ey med nogen Vished kan henfores til Dannemark. Hertil meente jeg
have tilstrækkelig Grund, eftersom alle hans Monter fyo5. Fountaine, Spel-
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man in vita Ælfredi, Jacobseum og Laurentzen, Bircherodium, Mulenium
err af den Beffaffenhed.
Men hvor vanffeligt det er at fastsatte noget i gamle
Histvrffe Ting, haver /eg og udi denne Post erfaret; Thi jeg haver siden udi
den fortreflige og larve Svenfle Antiqvari Nicolai Kederi smukke Skrift, kal
det Numus aureus antiqvus Othinum exhibens p. 70. fundet folgende Mont,
som upaakvivlelig er flaget i Dannemark; Paa den rene Side staaer Kongens
Hoved med Krone Jog Omflrift: Knut Rex Daenor. og paa den anden et Kors
med Omflrift: Godwine M.O. Nu kunde vel nogen sige og indvende, at denne
Mom ey er af Canuto Magno, men af Canuto Sando, af hvilken vi have
andre og flere upaawivlelige Monter; Men da denne Penge tilligemed flere
Danfle ere funden i Jorden i Sverrige, og deriblant een med saadan Omflrift
paa den eene Side: Harthecnut, og paa den anden: Outhencar on L., og denne
Harthecnut var Kong Knuds Son og Efterfolger, og Navnet Othincar, som
erDanfl, synes at vise at denne Penge er flaaet i Dannemark, faa er det me
get rimeligt, at den anden Penge er snarere hans Faders end St. Knuds, fom
levede lange efter, allerhelst man og tilforn haver ey heller af Hardeknud havt
andre end Engelfle Penge, da dog denne synes at vare flaget i Dannemark.
Zeg anseer nu derfor det af mig herom flrevne i Kong Knuds Historie for urig
tigt, og holder for vist, at vi have Monr af ham flaget i Dannemark.
Sit
Kong Knud haver holdt et stort og talrigt Hof, det kan best sees af den bestan
dige Garde eller stauende Milice, som han holdt, og som efter Svend Aagefens
Beretning p. 151 og 152. bestod af 3000 Mand, hvoriblant vare mange der
ginge med forgyldte Oxer, og med forgyldte Haandgreb paa Svardene, hvilke
Kongen eg derfor forundte sardeles Fortrin frem for de andre. Derover bestod
og denne Garde kaldetl'hinZIith meest af fornemme og'anseelige Folk, saasom
Armod udelukke Fattige og Ringe derfra.
Til denne Garde sigter vel og Saxo
naar han p. 196. beretter, at Kong Knud reyste om i sine Riger med 60 Ski
be, hvoraf hvert var besat med 100 Mand.
For at holde Orden og Skik i
denne Garde, var det, at Kongen udgav sin faa kaldte Witherlags Ret eller
Gaards-Ret, som endnu er til paa det gamle Sprog, og som Svend Aagefen
siden oversatte paa Latin, hvilken Version og er i Behold.
Og er dette den
aldste Danfle Lov, som vi med nogen Vished vide af at sige, faa at Norge
herudi haver i Kong Hagen Adelfteens Love et Fortrin af nasten 100 Aar.
Denne Lov stod ved Magt lige indtil Kong Nicolai Tid, da den kom af Brug,
efterat den havde varet saa nar i 100 Aar.
Tvende Siellandsfarere, Oppe
den Viise, og hans Son Efkild vare de Fornemmeste, som Kong Knud
ester Svend Aagefens Sigende p. 157. fornemmelig betieneve sig af til denne
Lovs Forfanelse, og som han brugte som Secmairer,
Og omend,tiont
denne
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denne Garde bestod af Folk der vare af mange adskillige Lande, strå maatte
de dog alle rette sig efter een Lov og Orden.
De mærkeligste Poster i denne
Lov ere, ar p. 160. indføres en Slags Rang, saa at hver ffulde tage Seede en
ten efter den Tid han havde været iTieneste,eller og efter sine udviste Mandoms
Bedrifter, saa og forordnes, at Beviser ffulde fores ved tvende Vidner, og
at de for visse Forseelser ffulde sidde nederst, og enhver have Frihed til at kaste
Been paa dem p. i6i, og de ogsaa spise og drikke af egen Potte og Beger , og
ey fcellevs med de andre p. 162, arAarer herefter ffulde begynde fra Christi Omffieerelses Dag p. 166, ar alle Tratter i ffulde afgiores i Huskarlestevne, det
er i Samling af Kongen og hans Mand, og Dommes efter to eedelige Vidners
Udsagn p.r68, hvoraf folger at Tvekamp da blev afskaffet; Dog maa vel i
agtrages, ar denne Lov ey strakte sig videre end til Garden, thi paa eengang at
afffaffe den hele Almuens vilde Vasen, det var noget som overgik Kong Knuds
og Enhvers Krafter; at Tratter om Eyendele og Num, ffulde afgiores ved 6
Mands Eed af samme Fjerding som den Anklagede boede i, men mindre Ting
ved tvende Mands p. 171; ar dersom nogen af denne Garde drabte hinanden, Da
ffulde han enten miste sit Liv eller og vare landflygtig og kaldes Niding p. 175,
kunde den Anklagede ey overbevises, da ffulde han frie sig med 6 Mands Eed
p.r88, og begik nogen Forraderie mod Kongen, da ffulde han ey allene miste
sit Liv, men og have alle sine Eyendele forbrudte p.192.. Men endffiont dette er
den forste ffriftlige Danffe Lov, som er kommet til os, saa har man dog ey Aar
sag ar tvivle paa, at jo mange af disse Anordninger have tilforn varet i Brug
ved vore Kongers Hoffer. I Winchester udgav Kong Knud og Love paa Angel-Saxiff baade i Gejstlige og Verdslige Sager, som ffulde gielde i England,
men hvor vidr, og om de have varet antagne i Dannemark, derom finder jeg
intet.
Der samme maa og siges om de Z4 Artikler om Jagten og Skovene,
som Spelman haver an for c i Gloflario Archaiologico p. 240, og en anden om
Mord P.I95- som Engelffe begik paa Danffe, hvilken i Summen skiller noget
fra den som Saxo p. 199. anfører for Manddrab i Almindelighed, hvilket da og
lange efter kunde forfoncs med Penge.
Til Slutning om denne Konge vil jeg
(inføre hvad Cypræusin An. Ep. Schlesv. C. 15. P.l92, og 94. beretter, som
han selv maa vare ansvarlig for, nemlig at mange Kirker i Dannemark bleve
i hans Tid opbygte af hugne firkantede Stene, og er andet Slags Stene, der
er som en Cimem, og rakte med Blye, hvilket altsammen blev did ført fra Eng
land, som saa. meget lettere kunde ffee, saasom han og de andre Danffe Kon
ger, der regierede i England, gav deres Danske Undersaatter Tilladelse til
udføre hvilke Varer de vilde af England for ingen eller ringe Pris.
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Efter Knud den Store blev Hans Son Harde-Rnud Konge i Danne*
mark, og en anden af Hans Sonner Harald i England. Omtrent ved samme
Tider var det at Harde-Knud, som de fleste og beste Engelffe Skribenter be#
rette, sendte sin Softer Gunhild til hendes Klareste Henrik, Keyser Conrads
Son i Tydffland, med hvilken hun lange havde varet forlovet siden 1027. da
hendes Fader var i Rom. Dog seer man af deres Beretninger, at hun er gaaet
til Skibs fra England, og, som det synes, imedens hendes Fader endda leve
de, hvoraf jeg flutter, ar hun er bleven fort over til Dannemark, og derfra ud
styret af ft» Broder Harde Knud. Hvorom alting er, saa er det vist, at hun
med stor Pragt blev udfort, og til den Ende baade det Kongelige og offentlige
Skatkammer udtommede. Alle store i England fulgte hende kil Skibet, og
bleve herom endda lange efter, som Wilhelm af Malmesbury ttiDner p. 77. Q3i#
ser smngne. Det samme bekrafter og Matthæus af Weftmynfter p. 211., som
levede nasten 300 Aar efter, med Tillag, at bemeldte Viser siunges overalt i
hans Tid, og at det var utroeligt hvad hun fik med af Guld, Solv, Klaver,
ZEdelstene og kostelige Heste. Under det Aar 1040 fortaller Pontoppidan i sin
Kirke-Historie 1.1. p^i99. at en fornem Banff Herre ved Navn Stig Hvide
stiftede det Kloster Essenbek i Jylland ved Randers, og at der er det forste Danffe Kloster, som man med Vished haver Underretning om naar der er stiftet.
Paa samme Tiid blev og i Randers bygger den forste Kirke ved nogle Engelffe
Kiobmands Hielp. Da var og St. Iohannis Kirke i Viborg allerede bvgt.
Saaledes seer man at Dannemark blev efterhaanden christenr, oplyst, poleret
og riret med Bygninger, men at der ey er dermed gaaet saa fort, som man ge«
meenlig indbilder sig; tvertimod ar det haver tager lang Tid, inden Hedenffaber
og de grove Server kunde udroddes. Udi samme Aar besteg og Harde-Knud
den Engelffe Throne efter sin Broder Haralds Dod; han kom did med 6oDanffe Skibe, og befoel kort efter sin Ankomst, at der ffulde gives hansSoe-Folk
paa hvert Skib 20 Mark af de Engelffe, hvilket en Engelff Skribent udregner
at have belobet sig til 21089 Pund, foruden 11048 Pund fom noget efter maakte gives til z2 Skibe. En anden figer, at han befoel ar give hver af Roers
karlene 8 Mark, og hver Styrmand 12 Mark, eller kun 10 efter en andens
Beretning v. W. Malm.p. 76. H. Hunt. p. 365. R. ab Houed. p. 438. S.
Dun. p, 180. M. Weft. p. 211, og F. Wig. p. 623. hvorom alting er, saa var
dette den sidste Skat som de Danffe hævede af England. De Engelffe rose den«
ne Konge meget for sin Gavmildhed, hvilket var og det eeneste, hvorudi han
flcrgtede sin store Fader paa, og anfore til Bevis, at han fire Gange om Da
gen holdt Taffel sor sine Folk, hvorhen og ubudne kunde komme, v.H. Hune,
p. 365. Men at Kongens Rundhed i Mad og Drikke haver gaaet vel vidt,
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det kan man (lutre af hans Endeligt, som De, Engelsse eenstemmigen bevidne at
have tildrager sig paa et Bryllup under Glassene, v. Ingulphus ap. Galeum t.
i. p. 6r F. Wig. p. 624. og S. Dun. p, 181* Af denne Konge haves endeel Engelsse Monter, men kun een, saavidr bekiendr er, ogisom jeg tilforn haver om»
rert, der med nogen Grund kan holdes ftr at vare flagen t Dannemark. Hen
rik Knygthon i den Samling af de IO Skribenter p. 2326. giver de Dansses
Forhold i England i denne Konges Tud et meget flet Skudsmaal, seerdeles at
ingen Mand kunde have sin Kone, Datter eller Pige i Fred for dem, og at de
derfor og fornemmelig efter hans Dod bleve udjagede. Nu stikker vel nogen
Had og Pamsshed i dette Vidnesbyrd, som er altfor almindeligt, men ellers
er det dog vel ey uden Grund.
Efter Harde-Knuds Dod, som tildrog sig 1042, yktrede sig den sam
me Svaghed i Dannemark, som gemeenligen i alle Riger, der forhen have
giorr store Erobringer; thi de Danske maatte da underkaste sig de Norsse og de
res Konge Magno, den hellige Olai Son. Paa Viborg Ting gik hans Val
eenstemmigen for sig, hvor de Dansse baade i de <rldre og i de nyere Tider pleyede at vcelge deres Konger, som Heimskringla vidner t. 2. p. 27, hvoraf man
maa (Tutte, at Viborg haver fra gammel Tid varet et anseeligt Sted. Kort
ester sin Ankomst til Regieringe,r holdt Magnus en Sammenkomst i Slesvig
med Hertug Bernhard af Saxen, Bezeliuo, Erkebisp i Bremen, RudoJpho,
Bisp i Slesvig, og Thiadmaro, QMfp af Hildesheim, en indfodt Danss, og
er der vel venteligt, at adssilligt Religionen angaaende er da og totant andre
Ting blevet afgiort, helst siden saa mange Bisper vare der samlede. Dog mel
der Adamus, som p. 31. taler om dette Mode, intet herom, saa at det ey er
paa nogen fast Grund, at de nyere kalde Det et Concilium. Venderne, som
beboede Jomsborg, og vare starke Soersvere, tcenkte ved Denne Forandring i
Den Dansse Regiering at unddrage sig det Dansse Scepter, som De fra Forstningen af havde staaet under. Men Kong Magnus forstod Det uret, drog did,
indtog Staden, opbrandte den, og plyndrede det omkringliggende Land. Og
da nogle andre Vender vilde siden efter forsoge deres Held imod Dannemark
til Lands, gik Magnus dem uforsagt i Mode, og overvandt dem i et stort Slag
ved Hedebye eller Slesvig, og satte saaledes Dannemark i Sikkerhed baade
til Lands og Vands for disse Rovere, hvorved Handel og Vandel blev i fin
gamle Skik. H. K. t. 2. p. 30.31.31.&C. Knyti S. p. 36. Ad.Br. p. 32. og
Theod. Mon. p. si. og 52. Udi denne Konges Tiid sinder jeg ellers Kloben»
havn NEvne't, og Det i Knytlinga Saga p. 38, hvor Den kun kaldes Havn, og
ey siges, enten den var en. Stad, eller hvad den var, men af de eftersolgende
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Tiders Historie, faa og af Sammenhangen paa bemeldte Sted, fees at den da
kun haver varet en Sammelplads for Skibe, hvor dog maassee allerede nogle
faa Huse have varet bygte. Saavel Dansse fom Norsse Skribenter kieppes el»
lers fom med hinanden om i at ophsye denne Konge for hans Tapperhed, Retfardighed og Godhed, faa at de alle eenstemmigen give ham Tilnavn afdmGsde. Om hans herlige Love ssal jeg handle, naar jeg kommer til Norge, hvor
han udgav dem, og hvor man og er vis paa at de have gieldt; da de derimod ey
fynes at have varet brugelige i Dannemark. Med alt det blev dog Landets
indvortes Fred ideligen forstyrret i hans Tiid ved de Opror, fom Hans Jarl
Svend Ulsfon eller Estrithfon giorde, faa at Oerne og Skaane bleve jevnligen
plagede med Mord og Brand. Af Magni Dansse Monter haves tvende: paa
den ene staaer paa den ene Side en Mand med Omssrift af Latinsse Bogstaver:
Magnus Rex, og paa den anden et Kors med Prikker om, og folgende Runessrist: Sevin. Åulfiets. Frnte, hvilket Keder i fit Skrift: Runæ in nummis
vetuftis p. 2i. forklarer faaledes: Svend (Dtai ærende, og er af den Me
ning, at denne Mont er flagen af Svend Jarl, imedens han endda var Ma
gno tro, og at ved Oiaus forstaaes den Svensse Konge Oluf Skoutkonge,
med hvilken Svend var beflagtet. Den anden Mont bejkriver famme Keder i
det Skrift kaldet Numus aureus Othini p. 70, at paa den ene Side staaer
en bevabnet Mand indtil Brystet med Omssrift: Magnus Rex, og paa den
anden et stort Kors med nogle Prikker om, og Omssrift: Outhencar On. L,
ved hvilken sidste Bogstav upaatvivlelig maa forstaaes Lund i Skaane. Den
ne Mont tiener herligen til at stadfaste, at den forhen anforte af Hartheknut,
fom i alle Maader er ligesom denne, undtagen Kongens Navn, ey er flaget i
England, men virkelig i Danmark.

Magnus var faa god en Regent, at hans Underfaatter kunde ey andet end
vare misssrnoyede med det Aar 1047, fom berovede dem ham, esterat han
havde regieret 5 Aar i Dannemark, u i Norge, og kun opnaaet en Alder
af ri Aar.
Hans Jarl Svend
eller Eftrirhsiin, den store Knuds S oster»
Son, besteg derpaa den Dansse Throne. En Herre, der vel var ulykkelig i
Krig / helst i den Norsse, men fom dog bor regnes iblant vore beste og berommeligste Konger, thi han fatte den christne Troe paa aldeles faste Fodder hos
os, og giorde mere til Landets indvortes Forbedring end nogen af hans For
mand, hvorfor han og var inderlige« elsset af alle sine Underfaatter. Saa lan
ge den Norsse Krig varede, hvilken ey fik Ende, for Aar 1064, kunde han
Ns
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dog et) ranke ret meget paa sit Lands Forbedring, thi den stridbare Norsse
Konge Harald Haardraade foruroeligede aarligen Dannemark med sin Flove,
og soer allevegne ilde frem med Mord og Brand. Jblant andre Stader ep»
brandte han Aarhuus tilligemed Kirken. Ad. Br. p. z6, og plyndrede Sles
vig, eller som 2de Poeter, der vare narvarende, vidne i Heimskringl. t. 2. p. 96.
vpbrandte Den.Torfius r.Z.p.284 beretter, at han der.fik et utroeligt Bytte, saasom
Slesvig var paa de Tider den rigeste Stad i Dannemark, og at han forte
fangne bort med sig de fornamste Mands Koner og Dottre, der havde flygtet
did, som til et sikkert Sted. Faa Aar efter, omtrent 1066. blev denne ulykke
lige Bye atter indtaget, plyndret, opbrandt, ja aldeles odelagt af Venderne,
Ad Br. p. 47. Saa ilde gik det denne Folke- og Penge-rige Stad, som efter
Adami Vidnesbyrd p. 56. sendte sine Skibe til Venden, Sverrig, Semland, nu
Preussen, ja indtil Grakerland, hvorved enten maa forstaaes Rusland, eller i
det mindste, at Skibene lagde sig ind i de Russisse Havne, og Handelen siden
blev drevet over Land ved Flodernes Hielp lige indtil Grakerland, hvor da man
ge Dansse, Norsse, Svensse, Engelsse og Russer opholdte sig, tiente Keyseren og vare bekiendte under det Navn af Ytermger.
SlesvigS Beleylighed
gjorde ellers, at den snart blev opbygt iglen, og kom nasten til sin gamle Her
lighed. Det er ey at tvivle paa, at jo Kong Svend og de Dansse have igien
undertiden befogt Norge, og der holdet ligefaadant Huus, som de. Norsse hold
te i Dannemark, hvortil jeg og finder nogle Spor i de Jstandsse Skrifter,
men hverken ere deres Felttoge saa noye bessrevne, ey heller synes de ak have
varet af den Betydenhed ftrn de Norsses, thi Adamus, Der levede paa de Ti
ber , kalder den Norsse Konge Harald: Fulmen Septentrionis, fatale malum
omnibus Danorum infulis. Overalt synes de Dansse at have fort denne Krig,
med mere Lemfaldighed end de Norsse, hvilket maa nlssrives Kongens Omhue for
at blodgiore fine Underfaaners haarde Sader ved Politesse og Christendom.
SaaledeS afstod han fra at forfølge de Norsse for at redde fine Mand, ssom de
havde kastet ud paa Havet, da han dog den Gang, kunde let have indhentet dem,
og efter al Formodning flaget dem, siden han var langt stärkere; ligeledes lod
han sig noye med at tage til Fange de Norsse, der vare paa 7 Skibe , og som
bade om deres Liv, H K. t. 2. p. 98. og 99» da det dog paa de Tider var me
get brugeligt at ihielflaae alle Bevabnede og Harald kun si elven teede sig saa
naadig. Denne langvarige og blodige Krig foraarsagede, at Havet var da
meget usikkert, og at Soe-Rovere fra Lurland, Venden og andre Osterlande
foruroeligede de Dansse Stromme, mod hvilke Kongen vel bessikkede Jarler
og Skibe, men uden nogen synderlig Virkning, saaiange den Norffe Krigstod
paa; gr Kongens egen Svster-Sou, eller rettere Broder-Son, Asmund, lag-
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de sig efter Sse-Roverie, og plyndrede baade Ven og Fiende, hvorover han
og tilsidst maatte ftette Livet til, H. K. t. 2. p. 113. Til de Tider maa derfor
henfores hvad Adamus p. 56. beretter, at Belterne mellem Jylland, Fyrn og
Sielland vare formedelst Soe-Rovere meget usikkre, thi efterat den Norste
Krig var til Ende, er det ey ar tvivle paa, at faa omhyggelig en Konge for sit
Lands Beste, som Svend, jo haver giert Anstalt til at dcrmpe disse Soerovere, hvilketog Saxo p. 212. vidner, sigende at Kongens Son Knud erholdt
store Seyervindinger over de Sembiste og Esthniste Soe- Rovere. Adamus
p, ;6. taler ellers om en Maade, som de Danste da betiente sig af mod Soe»
Roverne, og de langs Oster-Soen boende Hedninger, hvilken kommer over,
eens med vore Kapere, dog med den Forstiel, at vi kun bruge Kapere i or
dentlige Krige, men disse gamle Kapere derimod vare bestandig i Brug, under
Paastud at forsvare de Christne mod Hedningerne, faa at de kan ansees som
De nu vcerende Maltheser-Riddere. At vcrre Hedning gav derfor da ligesom nu
at vcrre Tyrk, en anden, faa kaldet Christen, Rettighed til at dråbe ham.
Vor fcrlleds mennestelige Natur kunde ey redde ham. Ulyksalige Tider! ulyk
salige Scetninger! fom giere evig Krig og Rov til Dyd, og som under Reli
gionens Masqve og hellige Lofter og Pligter ophcrve Naturen, Religionens
Grund. Disse Soe-Rovere, (thi lad os give dem deres rette Navn), kaldtes
af de Tydste Astomanner, af de Skibe, som de fore paa, og af de Danste
Vikinger, fordi de gemeenligen laae i Viger og Bugter, og lurede paa de forbieseylende. Deres fornemste Ophold havde de paa Sielland, hvorfor der og
fandtes stor Rigdom, som de ved Plyndren havde, sammenbragt. De gave
Kongen aarligen en vis Skat for denne smukke Frihed. Det vcrrste var, ar de
ofte plyndrede deres egne Landsmand, og stundom bleve selv neenige indbyrdes,
og solgte hverandre imellem sig, ja endog til Hedningerne.
Alt dette viser,
hvor Haardt det holdt, og hvor langsomt det gik, inden det gamle barbariste
Versen kunde afieggeS, og at denne ellers gode Konge og hans Folk vare end
da kun lidet polerede mod vore Tider at regne, da endog al Barbarie ey er af
lagt midt i det store Lys som en luttret Religion og Fornuft eller Philosophie
haver antcrndk, hvorpaa kan time til Beviis den nersten barbariste Adferrd,
som en ellers af de berommekigste Nationer haver i ncrrvcrrende Krig udviist tik
Goes, hvilken vel fornemmelig maa tilstrives visse parriculieres og sårdeles
Soefolk, der ofte ere mere upolerte, uoplyste og grove end andre; men dog tilli
gemed viser, at det er langt fra at Folk i Almindelighed ere nu bedre end tilforn,
endstiomde have faa megen.bedre Leylighed dertil, og burde altfaa vcrre det.
Dog maa man tilstaae til vor Skam, at det er for meget at fordre, at alle
Mennesker skulde vcrre fornuftige og Christne. Men at komme til Kong Svend
N z
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lgim, da finder jeg, at han t Begyndelsen af sin Regiering/ omtrent 1050,
daver i Folge af Ven Vendisse Konge Gothessalk, og Ven Saxisse .gitrtug Bern
hard giort er lykkeligt Tog imov endeel af de Vender, som kaldte fig selv Wilzi, men kaldtes af de Tydsse Leuticii, og det egentlig imod Circipanerne,
hvor han erhvervede stort Rov og Bytte, og dcrmpede dette roversse Folk, see
Ad. Br. p. 39. og Ordericus Vitalis 1. 4. p. siz. in Duchesnii fcript. Norm,
For ar fore alle diste Krige, hvoraf de steste ginge for sig til Vands, var der
fsrnodenr at have anseelige Floder, som jeg og finder, ar Kong Svend ofte ha
ver havr i Soen; saaledes beretter Heimskrmgla t. 2. p. 94. at han engang
havde paa sin Flove imod de Norske halvdelen af Almuen, p. 95. at hans Ski
be efter en da levende Poecs Ord.vare smukt malede og forgyldte, p. 97, ar de
Dansse Skibe vare behcrndigere end de Norsse, p. 129. at den Dansse Flode
var engang 300 Skibe stark, den Saxisse Kronike siger p. 174. at den Flode
som Svend sendte 1069 ril England, bestod af 300 Skibe, hvormed kommer
overeenS Wilhelm af Malmesbury p. 106, da Florentius af Worcelter deri
mod p.635. kun udgiver den for 240 Skibe. En anden Danss Flode, som
1075. landede ved England, udgives af den Saxisse Kronike p. 183, 09 Wil
helm af Malmesbury paa ovenncrvnte Sted for at have bestaaet af 200 Ski
be. Det er ey at tvivle paa, at jo de Dansse, som saa vanre til Soen, og ha
vende saa anseelige Floder, have og vanker meget om paa Haver for at drive
Kiobmandssab, enbssionrjeg maa kilstaae, ar jeg derom finder kun saare lider
optegner, hvilket jeg dog rilssriver Skribenternes Skiodes! oshed, faa som dr
faa overblevne Spor tydeligen vise, ar de da have havr en anseelig Handel,
ja langt storre end den lcenge efter var, da de saa kaldte Hansestcrder havde dra
ger al Kiobmandssab ril sig, og qvalr endog Landets indvortes Handel; jeg haver tilforn viser, hvor anseelig en Handels Stad Slesvig var paa de Tiver.
Adamus vidner p. 58. at Bornholm, eller Holmen, som han allene kalder den,
var en Samme-'plads og ypperlig Havn for alle de Skibe, der ginge til Grcekerland, der er ar sige Rusland. Nu omstunder er der ingen god Havn ved
Bornholm, men vel Tegn til, at den der har tilforn kunnet vare, som nu er
grundet op med Sand og Mudder. Af samme Skribent p. 6s, kan man ey
andet flurte end at de Dansse da have handlet paa Vinland, det er Nord Ame
rica , thi saa lyde hans Ord: desuden fortalte Kong Svend, at der endnu var
af mange funder en Oe i det store Hav, kalder Vinland, fordi der voxede Vintrcrer af sig selv, som bare god Viin; ja jeg haver og horr, ey som los Snak
og Fabel, men efter rigtige Beretninger af de Dansse, at der er Overflodighed
af Korn, som voxer vildt. Dersom det somlorkLos Hift, Norv. r 3. p. 331.
beretter, har tildrager sig i Rossild, som jeg troer, thi Kong Svend opholdt sig
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der meget, faa viser det tydelige« den Stads da verrende store Handel, thi der
siges at langs ved Bryggerne laae Skibe og Kiobmand feylfardige til Saxen,
Osterlandene, (hvorved fornemmelig forstaaes Esthland, Rusland, Finland,
Lifland,) vg til Sverrig og Norge, hvilket sidste er det mcerkeligste, saasvin
Krigen imellem Dannemark og Norge stod endda paa. Til Curland handle«
de de Dansse ogsaa, thi Adamus vidner p. 58- at Kong Svend ved mange
Gaver formaaede en Kiobmand til at bygge der en Kirke.
At de Dansse og
have handlet paa Grönland, eller i det mindste faaet Vahre derfra ved de Nor
sses Middel, det kan man see af Torføi Gronlandia p. 205, hvor der beret
tes, at en vis Islander kaldet KrokaRef bragte til Kong Svend 50 Falke,
hvoraf de 15 vare hvide, 5 hvide Gronlandsse Biorner, Skindvahre, Hvalbeen, og Huden af Rosmer, hvoraf da giordes Ankertvuger, hvilke Vahre
vare Kongen faa meget mere kicrrkomne, faafom han i lang Tid formedelst den
Norsse Krig ey havde faaet stige. Saa anseelig Handel kunde ey andet end be
fordre Landets Velstand, og satte Kongen og Zndvaanerne i Stand til atgiore nyttige Indretninger og Stiftelser, hvoraf folgende ere komne til os. I
Jylland havde i Begyndelsen kun varet to Bispedommer, det ene i Slesvig og
det andet i Ribe, hvortil siden det tredie i Aarhuus var kommet, som dog efter
kort T>id gik ud igien, saa at hele Nord-Jylland var i geistlige Ting overladt
til en reneste Mands Omsorg, som umuelig kunde bestride dem alle. Kongen
stiftede derfor Riber-Bispestol i fire Dele, efterat Biflop Wall der var dod;
een lod han blive i Ribe, ben anden i Aarhuus, ben Zdie i Viborg, og den
4de i Vensyssel, som fik sit Seede, vm ey strax, saa dog siden, i Borglum;
sie Adamus p. 39. og 5 v- Skaane havde hidindtil i geistlige Ting ligget under
Bispen af Rossild, hvorfor det med bemeldte Landstabs Omvendelse og For
bedring havde gaaet langsom for sig. Denne Uleylighed afssaffede og Kong
Svend, og stiftede der 2be Bispedommer, det ene i Lund og det andet i Dalbye, heraf maa man stutte, at Dalbye haver varet et langt anseeligere Sted,
end nu omstunder. Udi Lund blev Henrik Bissop, som havde forst forestaaet
Kong Knuds den Slorrs Skatkammer, og siden varet Bisp paa Orken-Oerne, og havde fort bemeldte Konges Skat med sig til Danmark, men tit sin
lllyffe, faafom den gav ham Anledning til at leve overdcradig, og at henfalde
til Drik, hvorved han forkortede sit Liv, hvorpaa begge Bispedommerne bleve
smeltede sammen til eet, og Sadet forblev i Lund, hvorimod den Lundisse Bisp
Egino stiftede et Munkekloster i Dalby, hvor han tilforn havde varet Bissop,
vid. Adamus p. 57- og Saxo p. 205. Det er ey at undre paa, at faa man
ge Bispestoles Oprettelse gav Kongen Anledning til at tanke paa at have sin
egen Erkebisp i Landet, hvortil og maassee politiste Aarsager brev ham for ey
langer
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tanger at siddes paa Hovedet af de Bremiste Erkebisper. Adelbert» som da
var Erkebisp i Bremen, var og selv villig hertil, thi han tænfte at blive Pa«
triarch over hele Norden; og da det ep gik an, niaatte og Kongen lade sit Anflag fare, og overlade denne ZEre til sin store Son Erik den Gode: fee Ada
mus p. 41. Domkirken i Roestilde, i hvilken Kong Svends Fader Ulf var ble«
ven myrdet, havde kun hidindtil »æret af Træ, men Kongen befluttede, vente
lig for sin Faders Skyld, at lade den bygge af Steen, men den blev dog ikke
færdig i hans Tid, som Saxo beretter p. 215; en Anonymus hos Weftphal
r i. p. 1412. og 1413. vidner, at Kongens Moder Eftrith gav udi Bisp Wil
helms Tiid $0 Bondergaarde til bemeldte Kirke, ventelig forfin MandsSiæls
Skyld, og at hun besorgede den opbygt af Steen. Kongen selv gav og for at
forsone et Mord, som han der havde ladet bedrive, den halve Deel af StevnsHerred til bemeldte Kirke, Saxo p. 211. Overalt vidner Ælnothus p. 18.
at denne Konge berigede Bisperne og alle Geistlige, og at han baade selv bygde
anseelige Kirker paa de fornemste Stæder, faa og herligen udzirede dem, som
allerede vare bygte. Ja Adamus vidner p. sl. at der da allerede vare iSkaane 300 Kirker, i Siellands Stigt 200, og i Fyens ioo, hvoraf man baade
kan flutte, hvorvidt den udvortes Christendom havde udbredet sig, og hvor
mange Jndvaanere der da omtrent have været: thi man maa i det mindste reg
ne ioo voxne Folk for hver Kirke.
Og at denne Konge frem for alle andre
Danste Konger haver giert meest til Religionens Udbredelse hos os, og til det
endda vankundige Folks Undervisning, det bekræfter ogsaa Saxo p. 207. Udi
Slesvig havde Kongen en Sammenkomst med den Bremiste Erkebisp Adalberto, hvor under Giestebuder, som varede i 8 Dage, meget blev afgiort om
Kirke Sager, Christendommens Forfremmelse, og Hedningernes Omvendelse,
v. Adamus p. 38. Saadanne Samlinger med Erkebispen havde Kongen jevnlig ved Eyder-Strommen, vid. idem p. 39. Det var ep allene udi fine egne
Riger, at Kong Svend forfremmede Troen, men og udi sine Naboers, hvilket
viser i hvilken Omgang og Anseelse Dannemark da stod hos Fremmede for sin
Konges Skyld. Saaledes lod han ved Bispen af Skaane besorge Christen
dommen i Sverrig, som der stod paa svage Fodder efter den gode Kong Sreinkels Dod, og sendte sine Clerke baade derhen og til Norge med underliggende
L)er for at undervise Almuen, hvorved mange i bemeldte Lande bleve omvendte
og bedre underviste; Til den Ende holdt han stedse Venstab ved lige med de
Norste Konger, Idaralds Sonner, Oluf og Magnus; han formaaede og Er
kebispen af Bremen til herefter at bestikke lutter Jndfodte til Prædikantere i Nor
den, da de tilforn meest havde været fremmede. Engelste og Tydste. Jndvaanerne paa Bornholm og af Bleking vare endda Hedninger, men bleve ved den
Skaan-
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Skaanste Bisp Egino omvendte, dobte og formanede til at odelegge deres Af*
guders Billeder, og for de Penge, som de vilde givet ham, ar opbygge Kirker, underholde de Fattige, og frikiobe Fanger, som der vare i ftor Mcrngde,
vid. Adamus p. 47.48.54 og 57. Slige Forretninger kunde Kongen saa me
get bedre besorge, som han var en tørt) Herre og vel underviift i Guds Ord,
og desuden havde lange opholdt sig i Sverrige, saa at han kiendte Landet; og var
det eyallene Theologien, som han var erfaren udi, men og andre Videnstaber,
sardeles sir Lands Historie og sine Forfadres Bedrifter, hvorfor han og paa sin
Bekostning lod undervise adstillige Gejstlige, hvorpaa haves er mcerkeligt Erempel udi hans Hof-Capellan Svend, en Normand, der siden blev Bistop i Rostild, vid. Adamus p. 39. 48. Ælnothus p. 13. Saxo p. 209, og Florentius
Vigornienfis p. 639. Svend er altsaa den forste af vore Konger, som har ind
lagr sig Berommelse for Lårdom. Ey mindre Roes fik han for sin Gavmildhed, hvorpaa Torfæus i sin Rorste Historie t. 3. p. 330.0g 331. fremforer et
merkvardigt Epempei, og Ælnothus p. 13. i Almindelighed saaledes bestrioer:
han underholdte og forsorgede Faderlose, Enker, Fattige, fremmede og sårde
les nodlidende Gejstlige, af hvilke Ord man med god Grund kan flurre, adhan
haver stifter de fleste Hospitaler i Dannemark, som man siden finder i saadan
Mangde. Men som alle Mennesker have deres Feyl, saa havde og denne ypper
lige Konge, thi han var meget hengiven til der smukke Kion, og avlede mang
foldige naturlige Born, hvoraf endog 5 efter ham bestege Thronen. Men her
udi vare for det forste de Gejstlige og Erkebispen i Bremen meget Skyld, som
tvang ham ril at forstyde sin retmcessige Dronning Gunhild,
var fra Sver
rige, under Paastud, at hun var ham for ncer beficegtet , og derncrst var det
Danste Folk da ftrrdeles hengiven til denne Last, hvorudi, saa og i Mad og
Drikke, de beginge de storste Uordener, vid. Adamus p. 39. for det ovrige
var Kongen langt mere polerer end de fleste af hans Undersaatter, hos hvilke
endda fandtes en scerdeleS Haardhed i Server, saa ac Adamus p. 57. striver,
at de heller, for hvad Forseelse det end var, vilde halshugges, end taale Slag,
og at der var ingen anden Straf end Spe og Trceidom, saa og at det var uan
stændigt, om nogen der var domt fra Livet, viste mindste Tegn til Frygt, langt
mere, om han greed, hvilket endog blev laster, om det steede for eens n^rmesteS
Dod. Overalt vil han ey rose nogen af deres Love, undtagen denne: ar besovedr Qvindfolk bleve solgte, hvilket dog efter mit Tykke ogsaa bcer Vidne om
deres Haardhed, thi paa den eene Side at elste Kionnet, og paa den anden at
straffe der og befrie sig selv, det er aabenbare Uretfcerdighed.
Hidindtil have vi seer det gode som dm christne Troe indforte hos os, nu
maa vi og betragte der onde, som dermed fulgte, hvorhen jeg regner al LanverS
0
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Rigdom blev fort ud til Rom, deels ved den aarlige St. Peders Skat, som
Maatte gives til Paven, see Pontoppidans Dänischer Kirchen-Historie t. i.p.
2 i r- og deels ved de Pillegrims Reyser, som de Dansse gjorde til Rom af An«
tagt, vid. Torfæi Hift. Norv. t. 3. p. 330. cg 331. og hvilke siden vedvarede
saa lange den Cacholsse Religion stod ved Magr. Om Haandvarker og Arbeyde finder jeg kun saare ilden Efterretning, endssiont det vel er rimeligt, at
de have tiltager baade i Tal og i Arbeydcrnes Mangde ved den Fred og Omgana,
som da var med omkringliggende christne Folk, og siden man marker, atKiobstaderne have tiltaget i Tat ogStotrelse, hvilket sårdeles maa vare ffeet med
Roeskilde, hvor denne Konge mecst opholdt sig- Saxo p. 212. Med air det
finder jeg intet udtrykkeligt om Haandvatker og Konster, undtagen det Saxop. 208 beretter om den forstudie Dronning Gunhild , at hun broderede meget
smukt, og forarede iblant andet en kostelig Kaabe til RoeskildeS Dom-Kirke,
eg at der paa det Kongelige Konstkammer i Kiobenhavn findes et Kors af RosmerTander med en Inscription, der tilkiendegiver, at Det haver tilhoret He
lena, ellers kaldet Gunhild, Kong Svends Datter, vid. Jacobæi Mufeunr.
Siden de Dansse vare saa storeSoemand, saa maa man hoylig forundre sig
over, at de, som Adamus beretter p. 58. endog i denne Konges Tid en vidste
hvorvidt Oster-Soen gik, og at en Danss Mand ved Navn Ganund WolC
fom han kalder Satrapa Danorum, hvorved ventelig stal forstaaes en Jarl,
paatog sig sorgieveS at opdage dette. Er det saa, da maa det vare Langben af
denBotnisseBugt, som har varet dem ubekiendt, thi den Finnisse have de npaatvivlelig kiendt, saasom de maatte fare til dens Slutning for at komme til Rusland. I hvilken Anseelse Kong Svend ellers haver staaet hos omliggende Folk,
kan sees af det Ordericus Vitalis fortaller l. 4. p. e 13. at der vare i den Krigs
hår, som han ftndte mod den Engelsse Kong Vilhelm Norsse, Engelsse, Po
lakker, Friser, Saxer og Vender, og Annalifta Saxop. 5:05.0g $o6.tF«vøv
di corp. hift. m. ævi t. 1. at Kongen holdt Samtale og gjorde Forbund med
Keyser Henrik den 4de, med hvilket sidste og Adamus kommer oversells, vid
nende, at han mere end engang havde Omgang og Forbund med Keyser Hen
rik den 3. og d tt 4. Ja den myndige Pave Gregorius 1. eller Hildebrand vi
ste ey allene Hen-agtelse men endog Fortrorlighed og Venst'ab imod ham, som
hans overblevne Breve vidne, der staae p. 336. og zgs.. i den 12te Toure af
Conciliis af den Venetiansse Edition. Denne Anseelse og Fonroelighed, tilli
gemed de Dansses jevnlige Omgang med de Engelsse , foraarsagrde, at mange
Engellandere, der vare miSfonrsyede med Vilhelm! haarde Regimente, foriode
deres Faderneland, og flyede til Dannemark, som ventelig ingen Skade har
havt af dem, endssiym det synes ligesom de fleste igien ere dragne bort, fee Wil.< =■
helm
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helm af Malmesbury p. 104. I Jacobæi Mufeo S. 3. p. i. og 2. og hos Bir.
cherod p. 50. finder jeg adskillige Monter af denne Konge, og deriblanc nogle
Bracreater eller Hulpenge, som jeg dog tvivler om bor henfores til ham, men
vel til Svend, Erik Emunds Son; thi jeg er af den lcrrde Sperlings Tanker,
at den Engelske Konge Henricus 1. der kom til Regieringrn 1100. er den forste
der har lader flaae saadanne Penge. Jeg kan ellers ey holde mig fra her at an
ni a rke, endffiont det ey vedkommer ncrrvcerende Forehavende, ar det Navn
Magnus, som denne Konge forer baade i sin Gravskrift, paa ovenmeldteKors
tilhorende hans Datter Helena, og hos mange gamle Skribenter, ey betyder
den Store, men var hans virkelige Navn ligesaavel som Svend, og fom han
efter al Anseelse haver rager sig eller maaskee faget, da han var Kong Magni
Jarl, af Magno selv. Vor berommelige Baron Holberg havde derfor giort
vel, om han i 1'in Danske Historie c. i.p. 182. ey havde railleret over dette Navn.
I hvadTilstand Dannemark ellersvar paa de Tider, vg at Landet efter al
Anseende da ey haver havt saa mange Jndvaanere, fom nu, der kan best sees
af folgende Adami Beskrivelse p. 55.2c. " Eyder-Strommen stiller Danner
„ mark fra Nordalbingerne; alt det faste Land, som liager Norden for den fra
„ Slesvig af kaldes Jylland, og har 5 ril 7 Dages Reyse i Lcengden, men
,, er bredest ved Eyderen og bliver alt finalere og finalere.
Landet er ufrugt«
„ bart, og neesten ode, undtagen ved Floderne. Der ere store Skove; inden
„ i Landet boe kun faa Mennesker for Jordens Ufrugtbarheds Skyld, og ved
„ Soe-Siden ey heller mange af Frygt for Soe Rovere. Hvor der ere Fior„ der vg Sunde, der ligge dog store Stader; som Ribe, hvorfra sey!es ril
,, Frisland, Saxen og England; vg Aarhuus, hvorfra styles til Fyen, Siel,? land, Skaane og Norge. Paa Fyen ligger Odense, en stor Stad, og er
,, alle omkringliggende smaa Oer meget frugtbare. Sielland er 2 Dages R:y„ se lang, og ncesten lige saa bred. Den har Overflod baade paa Korn og
„ stridbare Mand. Skaane er det smukkeste Land i Dannemark og bar ogsaa
„ Navn deraf. Det er opfyldt med stridbare Mand, har Ovtrflodighed paa
„ Korn, og er riig paa Wahre. I Jylland er og den Bye Aalborg. Moen,
r, Falster, Lolland, ere alle frugtbare, og have Overflodighed af Korn. Saa„ vidt Adamus
Hans gamle Scholiast skulde nasten bringe en paa de Tan
ker, at der da var Skibsfart fra Ribe paa Middelhavet lige til Jodeland. Ri
meligt er det, at de Danske, som siden vare med paa de hell ge Tog, ere stylede ud fra Ribe. Paa et andet tzsked siger bemeldte Scholiast, at der fra ? kaa,
ne og ril Birca i Sverrig var en Seylads af 5 Dage, og derfra og til Rus
land afatter 5 Dage.
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Kong Svend, hvis Navn stedse bor vare helligt hos os/ dobe 1076, og
blev bans da levende aldste Son Harald Konge efter ham, som udi sin korte
Regiering sad i bestandig Fred for udvortes Fiender, men plagedes derimod af
sine egne Brodre, og det saa meget desto mere, som han aldeles ey var oplagt
til Krig, men tilboyelig til Fred, og ligere en Munk end en Konge, som han
beskrives i Knytlinga Saga p. 54. og af Saxone p. 214., hvilken dog siden ro»
ser hos hans Broder Knud en ligesaadan Gudsdyrkelse, saa at det synes,
at Harald kun er bleven saa flet afmalet, fordi han understod sig at tratte med
Knud om Kronen, og havde endog den Lykke at erholde den frem for ham; hvor
imod til hans Ulykke Knud siden blev en canoniseret Helgen. I det mindste .sy,
ires hans Love at vise, at han haver vceret en god, men ey en stridbar Konge,
i hvor meger end Saxo laster dem; thi han afskaffede al Tvekamp, som indtil
Den Tid havde varet brugelig i Rettergang, og gav de Anklagede Lov ril at be
frie sig med Eed, hvorfor og Ælnothus p. 19. striver, ar de Danste stedse siden
sorlangede, ar hans Love maatte holdes ved Magt. Ja Svend Aagefen vid
ner p. 87- at han var den forste, fom gav de Danste Love, hvorved han enten
maa forstaae striftlige eller almindelige, thi Knud den Stores Gaards-Ret er
<eldre, men var kun for Hoffer. Derfor er der vel og, at en Anonymus hos
iWeftphal 1.1, p. 1413. kalder ham, vir optimus, reélor juftiflimus. Sam
me Skribent beretter og, ar han befalede ar Skovene skulde vare almindelige,
som de Magrige hidindtil allene havde tilegnet sig. Sin Gudsfrygt udviste han
ellers efter de Tiders Maade i Underdanighed mod den Romerste Sroel, vid.
Baronius t. 11. p. 539., og blev derfor og formanet af Paven ar sende unge
fornemme Folk af Landets Bern til Rom, for at undervises i Kirkens Sager,
Love og Skikke, Baronius p. 549. Det er ey at tvivle paa, at der jo ere blevtie slagne Penge i denne Konges Tiid, endstionr vi nu ey kan fremvise nogen,
som vi med Vished kan henfsre til ham, thi de som Bircherod udgiver for hans,
ere Hulpenge, hvilke efter min Tanke ey have varet, ril i hanS Tid. Velftaaer
et H. paa nogle af dem, men Bircherod tilstaaer selv ar det kan betyde Home«
rus, Biskop i Ribe. Og hvad dem angaaer, hvorpaa staaer Araid, da om
Dette endelig stal betyde Harald, saa kan derved forstaaes Harald Keila, Erik
Eyegods Son, saafremt de ere Danste, eller og Harald Giile, Konge i Nor
ge, thi fordi Penge findes i Jorden hos os, derfor er det just.ey sagt, at ds

ere Danste.
Harald regiereds i 4 Aar, fee H. K. t. 2. p. 190., og Kny ti S. p. 54.,
hvoraf alle vore Hrstsriestrivere have flurret, ar han er dsd 1080, Jeg haver
selv tilforn varet af samme Mening; Erik Eyegods Historiep, 124, men nurroer
jeg
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jeg snarere paa Grund af Pave Gregorii 7. Breve, at han er dod 1079, hvil«
ket dog ey er det rette Sted her at udfore og bevise. Han blev begravet i Dal«
bye, vid. Ælnothus p. 20, hvor der endnu er at see en gammel og anseelig
Kirke, see Linnæi SkaanffeReyse p. 166, som ventelig er fra de Tider, allerhelst Klosteret blev der stiftet under hans Faders Regiering.
Efter Haralds Dod kom hans Broder Knud paa Thronen, en stridbar
eg hurtig Herre, men derhos strcrng, og meenende at hele Religionen bestod i
at forfremme Gejstligheden, og pryde den udvortes Guds Tieneste. Strax ved
sin Ankomst til Regier ingen sogte han at giore Havet sikkert ved at dampe SoH
roverne. Til den Ende Ängreb han Kurer, Sember og Efther, og odelagde,
som Saxo vidner, p. 214. aldeles deres Riger. Disse havde udi hans Broders
svage Regiering meget foruroliget de Dansse Stomme, men Knud tugtede dem
saaledes, at hverken de eller andre Soerovere torve mere i hans Tid giore det,
v. Knytlinga Saga p. 56. Anseelige Floder horte til at udrette saadant, og
dem havde og Kong Knud, thi Engelsse Skribenter vidne, at den Flove hvor
med han siden agtede at bekrige England, bestod af af iooo Skibe, Wilhelm
afWalnesburv p. 106. ogj Chron. abb. S. Petri de Burgo p. 51. Den samme
Tryghed som han havde forssaffet til Soes, sogte han og at indfore til Lands,
hvorfor han uden Persons Anseelse straffede alle Misgierninger, men paadrog
sig og derved de Stores Had, fornemmelig ved det han ey vilde tage mod Pen
ge-Boder for Manddrab og andre saadanne Forseelser efter de Tiders Viis og
Love, og tilegnede sig selv de henrettedes Midler, uden at lade deres Arvin
ger faae det mindste deraf. Manddrabere, Rovere og Tyve bleve uden For»
ssiel aflivede, enten de vare Fremmede eller Jndenlandsse. De som havde lem
lastet andre, bleve straffede paa selvsamme Lemmer, de havde tilfoyet andre Ska
de. Hair forordnede og, at hvo der havde mistet noget som ey var under Laas og
Glemme, eller og en los Hest, og andet saadant, ffulde faae deres Vcerdie er
stattet af Kongen, hvorved han bragte det saavidt, at der tilsidst eybegikkes no
get Tyver ie i hans hele Rige. Han forbod og sine egne Undersaatter, at de ey
maatte rove til Sees , paa andre, ey engang paa Venderne, endssiont de vare
Hedninger og de Danffes gamle Fjender.
Fra hans Tid af kan man derfor
regne, at de Dansse have aflagt Fribytterie, hvortil fornemmelig Det Exempel
gjorde det meste, som Kongen viste paa den bekiendte Blod-Egil, hvilken han
med de fleste af hans Mand lod uden al Naade henrette.
Mod Fremmede
teede han sig meget billig, i det han gav dem samme Rettigheder og Friheder
som Jndfodte, v. Æ'nothus p 33, Saxop. 214.Knyti. S. p. s8,64, 76og90.
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baatze til Lands vg Vands meget tiltaget, endskiont man formedelst Skribenter
nes Forsommelfe ey finder noget derom optegner.
Med de Norske, og deres
Konge Obdf Kyrre holdt Knud got Venskab, vg blev derfor og hjulpet af dem
med 60 Skibet hans forehavende Tog modEngelland, hvorimod han fgien gav
dem Lov ril ar handle hvor de vilde i hans Rige, v. Heimskringla T. 2. p. 193.
Det er ey heller at tvivle paa, at der jo haver varet megen Omgang imellem
Dannemark og Flandern i hans Tid, siden Kongen agtede den Flandriffe Gre
ves Balduini Datter Ethela, hvis Broder Robertus Frifo da regierede i Flan
dern, Saxo p. 214, og Wilhelm af Malmesbury p.105. Greven af Flandern
havde derfor og 600 Skibe fardige til Kongens Tieneste, da han vilde bekrige
Engelland, idem p. 107. Af Gregorii 7. Breve seer man og, at denne Kon
ge haver staaet i stor Anseende udenlands, helst hos det Romerske Hof, hvorover
matt dog ey maa undre sig, siden han var Gejstligheden faa meget hengiven.
Herman, fom Saxerne havde udvalgt til Keyser imod deres retmassige Herre
Henrik den 4de, efter Pavens Tilskyndelse, tog derfor og i sin Nod Flugten til
Dannemark frem for tit noget andet Land, v. Annalifta Saxo p. ;6F. Silde*
Fiskeriet som da gik meget stark til i Sundet; og var et af Skaanningernes
fornemste Narings Midler, (Knyclinga S. p. 56.) haver og ventelig meget be
fordret og udbredet Handelen. Men at Landet ellers haver ey overalt varet saa
bebygget og dyrket som nu, derpaa haves et nyt Beviis i den store Eege- og
Boge-Skov, som da gik langs giennem Halland, og som Jndvaanerne kun
nyttede til at fode Svin i; thi nu omstunder er der ingen faadan Skov, men
Landet mere oproddet til Ager og Eng.
Det er ellers markeligt at Kongen
paastod, at denne Skov tilhorte sig , og at Almuen havde intet derimod at
indvende, hvilket bekrafter det forhen anforte af Saxone, at Skovene i gamle
Dage tilhorte de Magtige og Store, og viser tilligemed, at Knud rykkede sin Bro
ders Haralds Anordning, som havde Denket Dem til almindeligt Brug. K.
S. p. 54 og 56. Det er ellers markeligt hvad samme Saga p. 56. vidner, at
Kongen med Almuens Samtykke paastod, at alle ode Jorder og Havet vare
Kongernes. Rettigheder, eller som vi kalde det, Regale.
Det synes ligesom
nogle nye Kiobstader ere opkomne i denne Konges Tid, i det mindste finder jeg
Da forst navnet Randers, eller som de gamle kaldte den Randar-os, K.S.p. 102,
og Medalfar i Fyen, hvor da allerede Overfarten var imellem Jylland og Fyen,
ibidem. I hvilken Anseende Viborg og haver varet, kan sees af DetÆinothus
beretter C. 23. at der da allerede holdtes almindelige Samlinger, saavel i pri
vate Sager, som i offentlige og Lovene vedkommende, ligesom nu Snavst ng
holdes. Udi Bygninger og anden Pragt tiltog Dannemark meget unDer Kinds
Regiering. Da blev Roeskilde Dom Kirke fardig bygt af Steen ved den
flittige
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flittige Biskop Svend Norbagge og udziret med Marmor-Pillere, og didhenfor
ceret af Kongen en kostelig Krone, saavel af Mamie som Konst, og Omgangen
bygger af dem begge. Samme Bistop opførte og iRoeskilde er Kloster af Green, og
gav derril affine egne Midler faa meget, ar 15 Prcebender kunde holdes ved
lige.
ligeledes bygte han en Marice Kirke i Roeskild, en Marice Kirke og
Kloster af Benedictiner-Orden i Ringsted, og en Michaelis Kirke-i Slagelse,
hvilke tvende sidste Kirker ere endnu i god Stand, see Ælnothus p. 17, Saxo,
P.2I5, 216 og 22Z, og en Anonymus ap. WeftphaL
1. p. 1413, og en
anden T. 3.P.54Z. Aar 1085. blev den herlige Sr. Laurentii Kirke i Lund ogsaa
fcrrdig og indvier af Bistop Richvaldo i Kongens Overværelse, som da teede sig
meget gavmild, thi han gav Bisperne i Lund til evig Eyendom den fierde Deel
af Kongernes Rettigheder i Monten, den fierde Deel af den Skar som Bor
gerne gave, og den fierde Deel af Sommer-Skatten. Al den Deel som Kon
gerne stulde have af der Gejstlige Gods, gav han til de ringere Gejstlige; Dog
forbeholdt han sig de Boder som bleve paalagde for Ledings Veigring og for
Freds Brud, saa og Arven ester dem der dode uden Arvinger.
Saaledes
kappedes Kongen og Bistoppen om at berige Kirken, den forste af sir Skat
kammer og sit Jordegods, og den anden af de Gaver som forhen vare givne til
Kirken. Fremdeles stiftede Kongen bestandige Sangere, og ni Prcebender for
Cannikerne, og Provstiet, og gav ogjaa noget til Skolen. Og paa der at alc
dette stulde holdes desto ubrodeligere, saa vleve alle de, der vilde rykke der , un«
derkastedr Bispernes Excommunication, see Saxo p 216 og Hvitteld T- r.
p. 91. Mange andre Kirker bleve da og ved Kongens Omsorg bygte overalt i
Dannemark, v. Erici Pomerani Kronike p. 268, men at de dog ey alle have
varet af Steen, kan sees heraf, at St Albani Kirke i saadanBye, som Odense,
kun var asTrce; K. S. p. 112.
Det synes og ar den gamle Bygningsmaade
haver, hvad Vaane-Husene angaaer, endda staaet ved Magr , saa ar SpiseStuerne havevåret for sig, og Veggene rundt omkring inden t vceret beprydede
med ophangte Skiolde , K. S.p.68, hvilker var en Levning af den gamle barba,
riste Stridbarhed. Overalt, hvor Kongerne eyede Jorder, havde de ogGaarder, eller Slotte, som vi nu kalde dem, hvilke ey vare anderledes bygte end
gemene Huse.
Dog siger Knydinga S. p. 'too- ak Gcrfarenda, enKongsgaard i Norre-Jylland var rig, hvilker maa forstaaes saaledes, arder have
varet kostelige Baaben og Klaver, og stor Mcengde af Korn og Creaturer.
Over Stromme, i der mindste de smaae, vare stagneTrce-Broer, K S p.124,
ril de Reysendes Beqvcemelighed og Handelens Forfremmelse.
Hvad Dragt
de Store da have brugt, kan best stes af den Bestrivelst som bemeldte Saga gi
ver os p.tL2, og 114, over de Klaver som Kongen og hans Brodér Ben diét
havde
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havde paa den sidste Dag de levede her i Verden. Kongen var ifort en kostbar
Skarlagens Kiortel, som han tog af sig, og forcerede Præsten, iforewe sig der
imod en Skarlagens Kappe, hvorunder han havde en Silke Troye.
Om Li
vet havde han et kostbart Bclte, hvorudi hang en ey mindre kostbar Kniv.
Prinds Benedict havde en rod Skarlagens Kiortel paa, og Brynje, og uden
en Silke Troye uden Ermer, en forgyldt Hielm paa Hovedet,^ og et rodt
Skiold i den eene Haand med en forgyldt Rytter i, og et kosteligt Svcrrd i den
anden Haand.
Hvor meget Kong Knud haver været Gejstligheden tilgiven,
kan sees af de store Fordele som han indrommede dem; thi han lod sig ey noye
med ar han gav dem Underholdning, men han anviste og Bisperne Plads iblant
Rigets fornemste Mand, og over alle Verdslige Hovdinger; Han forordnede,
at ingen Geistlig maatte dommes uden af Gejstlige; Han gav dem Magt til at
paalegge dem Pengeboder som vare anklagede for nogen Overtrædelse mod Re
ligionen, og overlod saadanne Forseelsers Undersogning og Dom gandsse til dem
allene, see Saxo p. 214. og 215.
Over Helligdagene og Fasten holdt han og
strængt, og saae til at de bleve firede ligesom i andre Christne Lande. Det synes
ligesom han har havt i Sinde at afskaffe Trældom; thi han kiobte Trælle for
sine egne Penge, og satte dem i Frihed, v. Ælnothus C. 14/ men hans korte
Liv hindrede ham i at gaae videre i dette prisværdige Forsæt, som vilde have giort
hans Regiering berømmeligere end noget andet, hvorfor denne ligefaa umen tte#
stelige, som ufornuftige Skik blev længe ftaaende ved Magt efter ham.
Den
store Naade som ban udviste mod Geistligheden haver bragt Ordericus Vitalis
650. paa de Tanker, at han forst haver fort Munke ind i Dannemark fra
Conesham i Engelland, og stiftet et Kloster for dem i Odense; men jeg haver
tilforn vist, at Munke have længe forhen været her. Det er bekiendt af Histo
rien, at det Tog, som han vilde giore til Engelland, gav Anledning til hans
Undersaatters Opror imod ham, og hans derpaa folgende Dod, hvorfor jeg
allerhelst siden det er dette mit Forehavende uvedkommende, ey her vil handle
derom. Dog kan jeg ey holde mig fra at giore en Anmærkning, som jeg ey veed
nogen af vore Skribenter har giort, at Chron. Abb S. Petri de Bu go p.
51. beretter, at den Engelske Kong Wilhelm bestak Kong Knuds fornemste
Mænd, og ai Toget derfor fornemmelig gik overstyre. Betragter man alle an
dre da indlobende Omstændigheder, saa synes Kongens Broder Oluf at have
været een af dem, der tog Penge for sin Part. Det Opror, fom de Da gke
da giorde, bragte Kongen paa de Tanker, at nu var den bedste Leylighed for#
haanden at tvinge dem til at give Præsterne Tiende, hvortil de hidindtil ey hav
de villet lade sig beqvemme. Men fom han endda ey kunde trænge igiennem her
med, see Saxo p. 215. og 218, saa xaalagde han dem en meget stor Skat, kal#
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det Nefgield, saaledes at hver der havde verret Styrmand paa Floden ffulde
betale 42 Talenter, og hver Roers Karl 3; Paa denne Maade ncevner Saxo
denne Penge-Straf, fom Svend Aagefen p. 96. forklarer faalrdes, at hver
Styrmand ffulde bode 40 Mark, og hver Baadsmand z.
Denne Straf var
ey allene haard, men den blev endog drevet ind paa en haard Maade, helst ved
tvende Rentemestere som Saxo ncevner, men med hvis Navne jeg ey her vil be#
sudle mit Papir. Naar de ffulde imodtage Penge, og Metaller, da havde de
falff Vagt, fom var langt stärkere end den burde vcere, saa at Marker neppe
bleve af Skillingers Vardie, v. Weftphal. £.1.1x1413, Wilhelm cif Mal
mesbury p. 107, Ælnothus C. 16, H. K. p. 193, og Saxo p. 219, som leg#
ger til, at de Skyldiges Eyendele bleve i denne Skat taxerede for visse Penge,
som de maatte betale for at beholde deres Gods, og er det ey ar tvivle paa at be#
meldte Rovfugle have jo og her faaet Leylighcd til at ove deres Uretfcerdighed,
siden Taxationen var overladt til dem. Disse tvende ugudelige Mand bor der
for ansees for Kong Knuds rette Banemand, thi havde de ey drevet Underfaatkerne i Fortvivlelse, saa havde de aldrig lagt Haand paa deres Konge; thi de
Danste vare da allerede, som den Saxiffe Kronike ffriver p. 191. anseere for de
trofasteste Folk i Verden, og have vi ey heller i vor Historie noget andet Exem
pel end dette, at den hele Almue haver reyst sig op imod sin Konge, og taget
ham af Dage, og det som mere er, uden derfor nogensinde ar blive straffet.
Kong Knuds Mord ffeede 1086 i St. Albani Kirke i Odense.
Hvad denne
Konges Monter angaaer, da henfores i Museo Legio tvende ey uden Grund til
ham, hvilke, saafremt de virkelig tilhore ham, vise at der da allerede, foruden
i Lund, bleve flagne Penge i Roffild og Odense. Hvorimod de som Bircherod
haver, enten ere saa tvetydige, at man ey engang kan vide, om de ere
Danffe, eller og, endffiont der staaer Canutus Rex paa dem, snarere kan
henfores til Knud zte eller 6te, end til Knud 4de og Hellige , saasom de
ere Hul-Penge.

Oluf blev Konge efter sin Broder Knud.
De Danffe maatte, saasom
han sad fangen i Flandern, hvorhen hans Broder Kong Knud havde sendt ham,
udlose ham for 10000 Mark Solv, Wilhelm af Malmesbury p. 107; eller
som en anden Skribent vidner for 32 Mark Guld, eller og 80. som nogle Exem
plarer af ham have, K. S. p. 128. At alle paa de Tider da ey have varet saa
blinde og overtroiske, som man nu uden Forffiel gior dem til, kan sees uf bet Oluf
ey vilde faste Troe til deJertegn, som en Prast vilde indbilde ham at tildrage sig
ved hans Broders Grav; Men tvertimod riiffrev dem Prastens Bedragerie,
K. S, C. 66, p. 132. Dersom ey alle vore Skribenter vare eenige i, at der
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ncesten Ven hele Kong Olufs Regiermg igiennem var Hunger og dyr Tid, faa
fkulde jeg snart falde paa de Tanker, at de Geistiige og Munkene havde digter
der af Had til ham, og for at vphsye hans Broder Knud. Men nu tor jeg ey
ncrgte det aldeles, endstionr jeg dog troer, at de Danffe have mere sultet paa
deres Papirr end virkelig i Gierningen. Saxo p. 222. beretter at Vejrliget var
i 7 Aar bestandig saaledes, at det var tort om Vaaren og forst om Somme
ren, men meget fugtigt om Hosten, saa at Bonderne maatte i Baade afhugge
de faa Ax, som stak Hovedet frem over Vandet, saa svemmede Agerne i Vand,
hvorfor der og blev saadan Mangel, at en stor Deel af Jndvaanerne dode af
Hunger; Det lidet Korn som de finge, maatte de torre i Bager-Ovner, og
siden male og bruge til Veiling, saasom de ey kunde bage Brod deraf; Hun
geren gik saa vidt, at de rige maatte stille sig ved deres Solo og Guld for at
kiobe sig Mad, ja endog salge ingenuitatis infignia, som Saxo kalder dem,
men her ey er det rette Sted at undersoge, hvad han ved disse morkeOrdforstaaer; Endog Kongen selv maatte ftelge sit Jordegods for at faae Korn, hvil
ket var i Overftodighed hos alle omkringliggende Folk, der undsaae sig ved i
flig Tilstand at bekrige de Danste, som de ellers letteligen kunde have giort af
med.
Til sidst gik Hungeren faa vidt, at Kongen om Jule-Aften, da han
fkulde tractere de Store, ey havde Mad nok til dem, hvorover han kort efter
Dode af Sorg. ÆlnothusS. 16. p. 36, og C. zr.p. 69. striver, at baade Pest,
Hunger, Sygdom og Frygt for Fienden hiemsogte Dannemark i denne Regie
ring, at Oper og Koer bortdode, at Fiffene omkomme i Havet. At Honnin
gen blev rar, fordi Bierne kreperede, at Skoven ey bar Olden, og at Jorden
gav kun liden Seed af sig.
Svend Aagefen p. 97. vidner og, at stark Hunger
regierede i Olai Tid. En Anonymus hos Weftphal. T. 1. P. 1413. bestrivrr
Den saaledes: I de 9 Aar Kong Oluf herstede, var ey er eeneste frugtbart Aar,
saa at Heste og Hunde blrvr derfor stagtede til Fode.
Erici Pomerani Kronike siger og p. 268. at Hungeren varede i 7 Aar, og det formedelst det onde Veir,
og at de arme Mennester sioges med hinanden paa Marken, faa at Kongen der
for fik det Tilnavn Hunger, som og Svend Aagefen vidner.
Forfatteren til
Knytlinga Saga C. 69, p. 140. er den som glor mindst heraf, naar han stri
ver, at Kong Oluf var en rig og gierrig Herre, og at stor Hunger var i hans
Tid i Landet, saa og siet Justice. Hvor siet Tilstanden end var faa bygte dog
Bistop Arnold i Roeskild da Steen-Muren omkring Roeskilde Kloster, og
fornyede Malningerne, fee Anonymus apud Weftphal
P* H’4, og en
kostelig Steen-Kirke blev da og bygt i Odense, og efter Olufs Dod ind
viet hans Broder Knud til ZEre, Ælnothus, p. 69.
Bircherod anforer
vel nogle Monter, som han holder for at tilhore denne Kong Oluf, nren
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jeg troer snarere, siden de ere Hul-Penge, at de ere af seenere Tider, og tilhorende Bisper, efterdi det Ord Rex ey staaer paa dem.

Saasnart01u5var dod sidst i Llaret 1095, blev hans Broder Erik Konge
efter ham. Imedens Olukregierede, forte Erik Krig t de ostlige Lande, plyndrede
Hedningerne, men lod de Christne, vare sigKiobmand eller andre, i Roe,
K, S. p. 142.
Neppe havde han besteget Thronen for den dyre Tid horte op,
og Jorden igien bekom sin sadvanlige Frugtbarhed, saa at man kunde kiobe
en Skieppe Korn for een Penge, eller og for to, efter en andens Beretning, 'og
ginge der tolv Penge paa een Skilling, Saxo p. 224, Erici Pomerani Kroni
ks p. 268.
Ved,samme Tider begyndte Ve saa kaldte hellige Tog, som ffiibte
Europa' ved sit beste og stridbarste unge Mandstab. Vort Dannemark lod sig
vg af en blind Religions Iver forfore til at lobe om med de andre, og en Danst
Prinds ved Navn Svend drog did med 1500 vel bevcrbnede tapre og unge
Danste Mand, hvoraf efter al Anseende ingen er kommet tilbage, v. Chrori.
Hierofol, Reineccii 1.1. c.6, Albertus Aquenfis i Geft. Dei p. Francos 1.1.
p. 186. De Danstes Iver var saa stor, at de, som Wilhelm af Malmesbury
vidner p. 133. forlove deres daglige Drikke-Lave for at tage Christi Grav fra
Tyrken. Noget efter at Erik var bleven Konge, giorde han et Tog til Ven
den for atdcrmpe og straffe det Soe-Roverie, som derfra var forovet paa de
Danste Stromme udi hans Broders Tid.
Han forte der Krig med megen
Lykke, indtog og opbrandte mange Stader, og som det synes Julin selv, og
tvang Venderne til at udlevere sig Soe-Roverne, hvilke hqn paa en gruelig
Maadr straffede, saa at Venderne torve ey mere i hans Tid forurolige Danne
mark. Saxo p. 225, K. S. p. 148, rc.
Omtrent 1098 giorde Erik en Pillegrims Reyse til Rom, og lob overalt Tegn efter sig af stor Gavmildhed, fora
rende til hellige Steder Ringe, Guld og Skrine fyldte med kostbare Sager.
I Piacenza stiftede han et Giestgiverhuus , og i Lucca gav han saa stor en Ca
pital, at alle Danste, som af Andagt siden reyste til Rom, kunde af dets Ren
ter faae saa meget Viin at drikke, som de behovede. Paa denne Reyse fik han og
Lofte af Paven, at Dannemark stulde bekomme sin egen Erke Bisp.
K. S.
p 146 rc. Saxo p. 226. Ey lange efter var en Samling as alle tre Nordiste
Konger i Kongehelle, hvor Erik stiftede Venstab og Forlig imellen den
Svenste vg Norste Konge som da vare i Krig sammen.
H. K T. 2. p. 219.
Aar iroi. bleve Kong Knuds Been med stor Pragt Skrinlagte t Odense i den
nye Steen-Kirke, som blev kaldet efter ham. De bleve lagde i en Trae Kiste,
der var beflaget med Kobber, vg hvorudi vare indfattede blaa vg gule ædelste
ne. Vel har jeg udi Kong Erik Eyegods Historie p. 150. sagt, at Kisten var
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of putt Guld, mm det et en Vildfarelse , hvortil Æfnothi alt for prcegtlgr og
<y nvyagnge Ord have givet mig Anledning.
Bircherod t fine Noter over
Ælnotho hos Weftphal T- 4- p. J437. haver selv seer Kisten som staaer i Mu
ren , og er nu vel meget spoleret, men dog saa, at man kan tydelig see, hvor
ledes den tilforn haver varet. Han beretter og ar denne Opdagelse ffeede 1694,
og ar Kongens Been vare indsvobce i Linnet, Silke, hvorom Ælnothus raler,
af rod og blaae mcenged Farve, og et Slags ubekiendt Toy, noget nar Bomuld.
Der bleve og indstiftede Gilder eller Selffaber denne hellige Konge til
BLre, hvilke efterhaanden bleve oprettede i mange Danffe Stader, dog er det
uvist, hvilket der er det aldste, see K. Stobei op, D 2. p. 278, Pontopp. A11.
L r p. 238/ Weftphal. T- 3- Fræf. p.4.
Disse Gilder kan, foruden at de
tiemde til at are Helgene og Martyrerne, og holde deres Minde ved lige, og
ansees for Selffaber, hvis .Lemmer havde forbundet sig sammen at staae hinan
den bi, og derfor tunte til at befordre Sikkerhed og Fred, endffiont de til sidst
mod Indstiftelsens Hensigt snarere befordrede Ufred og Utryghed, og maatte hore
ilde for den flemme Drik der gik for sig. I det Aar 1104 efterkom Paven sit
Lofte om at oprette et Erke Bisp-Sade i Dannemark, hvortil Lund blev udftet, Nicol i Chron. Arch. Lund, p, 3.
Mod Slutningen affin Regiering
fik Kong Erik det Indfald at tupfe til det hellige Land, hvilken Reyse ey allene kostede
Landet mange Penge, saa at Kongen, derfor og imodtog det Guld, som Keyser
Alexius Comnenus tilbod ham, fordi han var tom for Penge, K. S. p. 168,
men ffildte det endog ved sin Konge, som dode pa Cypern omtrent Aar 1105.
Kuytlinga Saga p. 170. vidner at Riget tog bestandig til i Velstand i hans Tid,
p. 146. at han saa ssarpt straffede See- og StratemRsvere, at der til sidst var
ingen af dem at finde i hans Rige, og at han var en lcrrd Herre, der talede
mange Sprog, ogp. 162. at han forbedrede Landets Love, satteByeriStand,
fom vare forfaldne og odelagte, og bygde paa sin egen Bekostning 5 Kirker
af Steen.
Wallin i sine Gothlandffe Samlinger !p 236. taler om en Kirke
Lygt St. Oluf til 2Ere paa Øen Gothland as denne Konge.
Om vi have
nogen Mom, som med Vished kan henfsres kil ham, derpaa tvivler jeg
hoylig.

Efterat den Danffe Handels Historie i det ure Sæculo et nu bragt til
Ende, saa forekommer den Norffe i samme Tid ar undersoge, om hvilken vi
have nogen mere Underretning, ved det at den fornemste Norffe Historieffriver Snor$e Sturlefibn gaaer i alle Ting omstandeligere til Barks end den Danffe Saxo
Gram - aticus. Efter Oluf Tryg vafons Dod ffistede Seyer-Herrerne Norge
imellem sig, saa at dm Svenffe Kong Oluf fik den eene Part, den Danffe
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Kong Svend den anden, og de 2de Brsdre og Jarler Erik og Svend den Adle,
hvilke tilligemed forestod begge Kongernes Parter, og havde dem i Forlahning
af dem. Enhver kan lettelig begribe, at saadan Deling ey kan vare synderlig
fordeelagkig for Handels og Vandels Opkomst, allerhelst den ihielstagne Kong
Olufs Frander, som vare magtige_Mand, ey vilde finde sig i Jarlernes Her
skab, og derfor hverken give dem lDkat eller Skyld, ja endog paa nogle Stader
opkoge hos Ponderne den Skat, som de burde yde til Jarlerne; hvorfor og
Almuen undertiden maarre betale Skat ril dem begge. Men af alle disse var
ingen meer hovmodig og merglig end Erling Skiagllbn, som havde den drerbtr
Kong Olufs Softer til cegte, om hvilken man kan lcrse i H. K. r. i. p. 393,
Denne liden Myndighed, som Regenterne havde, foraarsagede derfor og, ae
de Norste vare i deres Tid Ugesaa meget ude paa Soe-Roverie, som nogensin
de tilforn, saa at de fiefte Penge og Rigdomme, der vare i Landet, bleve meer
forhvervede derved end ved crrlig Handel og Vandel. Jblant andre giorde dm
Norste Prinds Oluf, der siden blev Konge og fik Tilnavn af den hellige, en
rig Fangst paa et Sted kaldet Gundvalo Slot, beliggende i Seiiopolla, som
jeg mener at betyde et vist Landstab i Spanien, thi han tvang Borgerne til at
give sig 12000 Guldstillinger H. K. p. z85>Liden Myndighed, og selvraadige Undersaatter node Regentere til at gaae meget forsigteligen frem, hvilket vi
og see at Jarlerne have giort, thi, endstiom de selv vareChristne, saa tvang de
dog ingen til at antage Christendommen, men lode enhver have fin Troe, dog
holdt de for Resten nape over Lovene, og vare derfor ogsaa elstede af de fleste.
H. K p. 373- Dog er det ey at tvivle paa, at jo disse Jarlers Gemyts Bestaffenhed haver giort meget kil saadan Moderation, allerhelst den hele Historie
viser, at Erik fornemmelig har varet en fortreflig Herre, og en ret Helr, saa«
vidt de Tiders Omstændigheder det vilde tillade. Hvorledes Huusholdningen
har varer paa de Tider, i det mindste hos de Store, kan fluttes af folgende
Bestrivelse over bemeldte Erlings: Han holdt stadig hiemme hos sig over zove
Tralle foruden andre Folk; dem foresatte han et vist Arbeyd hver Bag, faa
at de havde den ovrige Tid af Dagen for sig selv, naar de havde giort der far
digt; han gav dem og visse Stykker Jord til ar befaae, hvoraf Afgroden horte
dem til; hver havde sit Arbeyd og Gierning for sig, saa og en vis fastsat Arp
deel af Penge, hvormed de kunde forhverve sig deres Frihed, hvilken endeel erlangede, naar de havde kun tienr eet Aar, andre efter 2 Aars Forlob, og alle
efter tre, med mindre nogen var alt for doven. For de Penge, som Trallene
saaledes loste sig med, kisbte har; siden andre Tralle. De Frigivne lod han
drage ud paa Sild-Fisterie, eller og oprodde Marker og ode Stader, og der
bygge Huse; overalt anvendte han dem til nogen Forretning, hvorved de kunPZ
de
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de fortiene sig noget. H. K. p. 364. Havde alle heller dog de fleste i Landet, havt
denne Mands Sind, saa havde den indvortes Handel og Vandel snart fom#
met i Flor, Folke-Mængden tiltaget, og Trællestanden efterhaanaen »ærmet ft g
til sin Undergang, en Stand som er Menneffe-Slægten til Vanære, og som
endnu har Sked midt iblant de saa kaldte Christne. Torfæus Hift. Norv. p.
z. p 2i. beretter, at, Erik Jarl sogte ved Love at indffrænke den utæmmede
Frihed, som gik i Svang med Tvekamper.

Efter Jarlerne besteg Oluf Thronen, som siden blev kaldet den Hellige.
Han bragte alle sine Undersaatter til den christne Troe, men meer ved Tvang,
Mord, Rov og Brand end ved Undervisninger og Formaninger. Fra hans
Tid af kan man derfor regne Christendommens Fortsættelse i Norge, og He#
denssabets Afffaffelse, i det mindste saavidt den udvortes Guds Dyrkelse an#
gaaer. At Pragten endnu ep var kommet meget vidt i hans Tid, kan sees af
folgende Beskrivelse over den Maade, som hans Moder Afta og Stif-Fader Sigur
Stig toge imod ham paa: Da han nærmede sig Gaarden, lod hans Moder ved 4
Avinder beklæde Veggene i Stuen, hvor devare inde, og legge Dyner paa
Vænkerne. To Karle lagde Halm paa Gulvet, 2 satte Skienken op vg lilla«
vede Drikke-Karrene.
To satte Bordet frem, vg 2 bare Mad ind derpaa, to sendte hun ud i Forretninger, og 2 andre bare Aller ind. De
andse Karle og Avinder ginge i Gaarden. 4 Mænd sendte hun ud i Boygden
for at indbyde de Fornemste til Giest, og alle de som vare hiemme, maatte ta
ge deres beste Klæder paa. Faderen Kong Sigurd var da paa Ageren, og saae
til, hvorledes hans Folk star Korn, og hostede det ind. Han havde da en blaa
Kivrtel paa, blaa Stromper, hope Skoe, som vare sammenbundne om Leg«
gene, en graa Kappe, en viid graa Hat, som sadde langt ned i Ansigtet, og
en Kicp i Haanden med et forgyldt Solv-Hoved og en Selv-Ring om. Men
da han fik at hore sin Stef-fons Komme, klædde han sig om paa folgende Maa
de: Paa Benene drog han Carduans-Svovler, med forgyldte Spore; han
tforte sig Pelsværks Klæder ogen Skarlagens Kappe, bandt et kosteligt Sværd
ved sin Side, og satte en forgylt Hielm paa sit Hoved. Saaledes prydet steeg
han til Hest, hvis Sadel var forgyldt, og Bidsel ligeledes, og derudi sarte
smeltedeSteene. seeld. K.p. 405. &c. Udi denne Beffrivning fremskinner velen
Slags Lyst til Pragt, men derhos og en overmaade stor Simplicity i Sæder,
vg tilligemed et fast Beviis, at Handelen endda ey havde giorr nogen synderlig
Fremgang, ikke heller Konsterne. Deres Fode var lige saa simpel, og-lodede
sig noye med hvad der fandtes i deres eget Land, fordi de ey vidste af andet ae
sige, hvorved de dog uden al Tvivl bedre bevarede deres Sundhed end vi, for
hvil*
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hvilke begge Indier maa udtomme sig for at dcrkke vort Bord. Kong Olufs
Kost hos Kong Sigurd bestod derfor kun den eene Dag i Fiff og Melk, og den
anden i Kiod og Si, og saaledes stedse fort om hverandre, pag. 410.

Det eencste, hvorudi de Tider udviste nogen scrrdeles Pragt, var udi de
res Vaabens Udstaffering; Udi det Slag imod Svend Jarl havde de iooDe
Mcrnd, der vare paa Kong Olufs Skib, paa sig Ringe-Brynier, et Slag,
som anfaaes for de stcrrkeste til ar taale Hug og Skud, og Hielmer fra Nor,
mandiede flestes Skiolde vare hvide med forgyldte Kors paa, eller og Kors
af blaae eller rod Farve. Paa Hielmerne vare og Kors af blege Farver, og
udi Fanen, som var hvid, stod en Slange, p. 424. heraf sees at det var siet
bestilt med Kvasterne hos vore Forfadre, siden de endog havde visse Vaaben,
naar de ffulde vare ret gode, udenlands fra, da dog Vaaben var der, som de
frem for alt andet, lagde Vind paa. Dog vare Konster og Haandvarker ey
aldeles ubekiendte i vor Norden, endffiont ey bragt til den Fuldkommenhed, ey
heller saa almindelig bekiendte, som nu omstunder; saaledes sendte den Svenffe Princess Vngigerhur til Kong Oluf, som hun var forloved med, kostbart
Toy med Guld og Silke indvirket udi p. 486. Vil man troe, at dette er for#
arbeydetiSverrige, ogeyved Handel did indbragt, saa erdet ey urimeligt,
at saadant og kunde gi ores i Naboe Riger Norge.
Paa et andet Sted tales om en Normand, der gik mr.d Skarlagens Kla,
der, hvorudi var Guld indvirket, spiste paa en Solv Tallerken, og brugte
Spyd, hvis Haandgreeb var indlagt med Guld, p. 658. og 656. En andens
Dragt beffrives saaledes: han havde en lang Stridshammer i Haanden, en
sid Hat paa Hovedet, en gron Kappe og linnede Buxer, p. 667, hvilket sidste
jeg legger meeft Mcerke til, thi det viser at Lin etter Hor haver da enten voxet
i Landet, og blevet der forarbeydet, etter og did ved Handel indfort. Hvorle#
des Kong Oluf selv var vcebned, da han blev flaget ved Stiklestad, beffrives
paa folgende Maade p. 776. Han havde en forgyldt Hielm paa Hoveder, et
hvidt Skioly med etforgyldt Kors udi, et Spyd af det Slag kaldet Xefie, en
ringe Brynie, og et meget got Svcrrd kaldet Hneytir, hvis Haandgreb var
indlagr med Guld. Kort sagt, de Ting som hore til Krigen, Vaaben ogVcrr#
ger, Skibe og deres Redffab, vare fast de reneste, som da bleve forfcrrdigede
i Norge; men herpaa sorstode de sig og temmelig got, dog giorde de ey engang
saadanne Ting i noget» Mcrngde, hvilket efter mi» Tanke kom deraf, at Mate
rialerne, neml g Jern og Metaller vare rare, og maatte fra andre Lande ind
fyres, ved det her ingen Bergveerker vare. Udi Tommer-Arbeyde synes de at
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have besidder den stsrste Færdighed, og rales p. 786, om en meger konstig Tommrrmand, som rillige var Kivbmand.
Agerdyrkningen synes ar have været i bedre Tilstand, end man alminde
lig forestiller sig om de Tider, thi p. 555. tales om en dyr Tid, som formedelst
Misvexr indfaldr i Trondhæm, saa ar jo længer Nord man kom, jo dyrere var
det, hvilken vilde endda have trykker Almuen langt meer, dersom ey mange hav
de havr Forraad af gammelt Korn. Derimod var der overalt SonvenfieldS
god Tid paa Korn.

Skulde saadan Misvext i vore Tider indfalde, da frygter jeg for, at For
raad paa Korn fra forrige Aar ey vilde findes hos mange, uden hos dem der
legge det op for ar berige sig derved, og som blive fede og trives ved andres
Mangel. Hoved-Aarsagen hertil er, naar jeg vverveyer alting, det ulykkelige
BrændeviinsBrænderie, hvis fuldkomne Afskaffelse vilde i Henseende til Reli
gionen, gode Sæder, Sundhed, Landers Velfærd, Underfaqtternes Lykfalighed vcere af de onskeligste Folger, og efter mit Begreb fortiene dens Auror
fiere og bedre ALresstorrer, end de Seyer-rigeste Krige have rilveyebragr de sto
re Erobrere, eller rettere Lyksaligheds Forstyrrere.
Ovemneldte Uaar varede,
som gemeenlig pleyer at ssee, meer end eet Aar, men strakte sig dog ikke længer
end Nord i Landet, hvorimod Sonden paa var bestandig god Tid p. 571; Una
ret i Norges Nordre Deel blev og meger formerer ved Kong Olufs haarde og
ubetænksomme Befaling, ar fra Agdesiden, Rogaland og Hordaland maarke
aldeles intet Korn, Malt eller Meet borrfores af Aarsag, at han, efter de Ti
ders Sædvane, da Kongerne stedse reyste om i deres Lande, agtede ar komme
did og at opholde sig der nogen Tid, hvorfor megen Færalie bebovedes til ham
vg hans mange Folk. Der verste herved var, ar han biede næsten et Aar inden
han drog did, og saaledes ril ingen Nytte forogede Hungeren Nord paa, p. 572.
Der var derfor ingen Under, om hans Undersaatter for dette vg meer bleveham
afspænstige, allerhelst de paa de Tider vare korte for Hoveder, og raalre ey me,
ger. Efterår Misvexren havde varer i 2 Aar, indfaldt den og i der zdie for
medelst Mangel paa Sædekorn p. 576, hvilket gemeenligen pleyer saaledes at
tildrage sig her, og som ved gode Anstalter i Tide dog lertelig kunde forebygges,
hvortil vor retskafne lærde vg patriotiske Reétor Schöning udi sin Afhandling
om Korn-Magaziners Oprettelse i Norge giver god Anledning. At Lander end
og da haver været dyrket paa Skæver, som ester forste Gyesyn ere heel ubeqvemme til at frembære modem Korn, kan fees afpag. 729, hvor der tales om
Gaarder hoyr oppe i Validalen imod Lessoe, hvor der vovede Korn; ligeledes
hoyst
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hsyst oppe i Verdalen p. 760. Af Kiokken-Urter finder jeg ingen navngivne
uden Log p. 804. Fifferie har fra gammel Tid af, som jeg og tilforn har vrist,
varet et af Norges fornemste Narings Midler, dog finder jeg intet raler herom
udi denne Konges Tid, undtagen p.651, hvor der siges om en, der boede paa
Helgeland, ar der ved hans Gaard var god Fugle-Fangst, Fifferie, ScelhundS
Jagt, og fandtes Mangde af Fugle-ALg, eller var er saa kaldet LEggevar.

Siden Agerdyrkningen var i saadan god Tilstand, saa finder jeg og, at
der overalt har boet Folk i Landet, og det i temmelig Mcrngde, faa ak man i
denne Konges Historie vel finder navnt alle de samme Boygder at vare bebygre, som nu omstunder, og i de fleste af dem ogsaa, at Kongen havde Gaarder,
og Avling paa dem. Jndvaanernes Antal var derfor ey heller ringe, naar man sammenligner der med nu varende; p. e 8 8. siges ar der udi enTid af2 til 3 Dage bleve af
Jadderen og omliggende Egne forfamlede 1520 Mand, som kunde bare Vaaben,
hvilket maaffee neppe ffulde gaae an i vore Tider. Den Krigshar, hvormed Kongen
stridede imod sine oproriffe Undersaatter, var zooo Mand stark p.?6z, dog afden
kan man eygiore nogen vis Slutning, saasom den for en stor Deel bestod af uden»
landffe Folk. Sikkrere Slutning kan man g ivre af Oprorernes Hårs Styrke ,som
efter p. 780. var saa stor, at aldrig havde nogen i Norge seet paa eerSted star
re Samling, endffiont Almuen allene var samlet fra Tronhjems og Bergens
Stigter, som vi nu kalde de Lande, og der vare ingen fra Christiansands eller
Christiania, eller Bahus Lehn, som da horte til Norge, og folgelig halvdelen
af de Norffe vare i det mindste ey tilstade p. 786. og dog belob disse OprorereS
Antal sig til 10000, p. 789. Af Flodernes ^Ltorrelse og Udrustning kan man
og nogenlunde flutte sig til Folke-Mangden , og hvorvidt ve Tiders Pragt gik,
folgelig og Omgang med Fremmede. P. 599. tales om et Nordlandff Lastdrager«
ffib, som var rodt og hvidt malet, og havde randede Segl med Flag hvor
ved anmarkes at der havde Dak, hvoraf man kan simre, at de andre Lastdra
gere , i det mindste de Nordlandffe, vare da uden Dak, ligesom Jagterne nu
omstunder. De Nordlandffe havde ellers ogsaa store Ekibe, og som vare ffikkede til ar drage i Krig med, p. 647. Da Kong Oluf drog til Dannemark
for at bekrige det, havde han en meget stor Flove, men hvoraf mange Skibe
vendte tilbage, imedens han endnu laae i Norge, formedelst MandffabetsUtaalmsdigbed og Uvillighed, p. 670; ikke desto mindre havde han endda tilbage 60
store Skibe, besatte med de beste Folk. p. 684.

Det Skib som Kongen selv var paa kaldtes Oxen, fordi et Oxehoved stod
paa Forstavnen, hvorimod Bagstavnen havde Skikkelse af en S.itM, hvilke
&
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begge tilligemed Siderne afSkiber vare indlagte med Guld.
mddeelet udi 30 Rum.

Dem Skib var

Afalle disse Ting tilligemed den Farr, fom var imellem Norge , og Or«
kenoerne. Hitland, Faroerne og Grönland, hvoraf Kong Oluf tog Anledning
at giere bemeldte Lande sig Skat-skyldige, som han og, men forgaves, for«
fegte med Island, kan man flutte, at der maa dog da have været nogen Han«
Del i Norge, hvilket faa meget meer stadfastes ved felgende Beretninger, ud
dragne af den store Norsse-Historieffriver: Imellem De Norske, fornemmelig de
der beboede Vigen, og Vest-Gotherne i Sverrige dreves en temmelig stor
Handel, sardeles med Salt og Siid, som Vest-Gotherne ey vel kunde und
vare, hvorfor de kom meget i Knibe, da Kongen forbed at fere dem stigt til,
446, hvoraf man maa flutte, at Vest-Gotherne selv ey have havt stor Han
del, thi ellers havde de vel kunnet faae disse Ting andensteds fra. Vigen synes
»veralt af alle Norske Landssaber at have drevet storste Handel, thi der ophold
sig ey allene baade Vinter og Sommer mange Kiebmand fra Dannemark
Saxen, men endog Jndvaanerne selv foere med Kiebmandskab paa Engel
land , Saxen, Flandern og Dannemark p. 447. Ja der vare endog Kiobm«nd, hvoraf p. 448. navnes en, som seylede og handlede paa Rusland. Den
samme kiobre der for Kongen kostelige Klaver, og en dyrebar Borddug for an
dre Ting, som Kongen havde antvorder ham i Hander, og som man ey kan
vide enten de bestode i Penge eller i Vahre, saasom Skribenten der betjener sig
uf det almindelige Ord Fe. Der synes ellers som nasten alle kostbare Klaver
tre da komne til de Nordiske Riger fra Rusland, hvoraf man ey maa flutte at
de ere der blevne forfardigeve, men at de ved Handel ere Vid komne fra Com
stantinopel, og siden sorte videre, thi paa de Tider var stort Venskab og Om
gang imellem Russerne og Gråkerne. For alle de Skibe, som seylede til RusAnd synes Øen Gulland at have varet en Samlings Plads, hvilket efter mine
Tanker haver giver den forste Anledning til Opkomsten af den mægtige Stad
Wisbye, som dog ey kom i fuldkommen Flor for i naste Sæculo, efterat Sta
den Slesvig havde mistet al sin Handel i Kong Svend Gratehedes Tid, og
Byen Sigtuna var blevet aldeles odelagt. Hvor tungt ovenmeldte Forbud paa
Handelen faldt Vest-Gotherne, kan ydermere fees p.4>°. 48Z. Af alle Norsse
Byer fl-nes ingen da at have havt storre Handel end Tonsberg, thi did kom
Skibe ftaDannemark og Saxen, ag,fra alle Kanter i Norge felv. p. 491. 571. 600.
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Med Finnerne, som da ligesom nu, boede langst Nord i Landet og paa.
Zialdene, havde og de Norsse stor Handel og Omgang , aNerhelstFinnerne sto-
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de under Rorges Konge, og maattte give ham Skat,p.j552.og7sr. ikke alle
ne Ve Ver nu omstunder maa giore Ver, men endog mange af dem, forø nu lyde
under Sverrige og Rusland, hvilket Reélor Schöning heel vel haver beviist
udi sin ypperlige Afhandling kaldet,
phie. Ellers synes det ey, at de Norste have da virkelig sar sig ned faa langt
Nord som nu omstunder, eftersom det nordligste Sted, hvor jeg finder ar de da
have boet, er Tronæs p. 575, chi de lode sig noye med jevnligen ar fare
Finmarken, for at drive Skatten ind og ar handle med Finnerne eller Lapperne,
som de og kaldes. Handelen paa Biarmeland havde de Norste ey heller endda
aflagt, som kan sees af den p. 618, anforre anseelige Kiobfærd, forø
Hund og hans Sælstab giorde did hen. Handelen dreves der udi en Kiobstad,
som laae noget oppe ved Vwinr-Floden, og vare de fornemste Wahre, forø der
singes, Graaværk, Sabel vg Brever Skind. Men det mærkeligste ved denne
Handel var, at det gik kun fredeligt til imellem Jndvaanerne og de Fremmede,
imedens Markeder paastod; men saasnart der var til ende, og de Fremmede
havde lagtud af Floden, faa anfaae de hverandre for Fiender, hvilket vifer,
at Biarmerne vare endda et haardt Folk, og at ikkun Noden tvang dem til at
handle med Fremmede, for at blive af med deres Wahre, og ar faae andre
igien, som maa have været umistelige for dem. Til saadan Handel vare de saa
meget mere nedre, saasom de ved See-Reverie ey kunde, fom andre Folk, er»
hverve de sig fornodne Ting, efterdi desom alle Finner, paa de Tider, vare
«stridbare, endstiont de vel maastee vare meer stridbare end de andre Finner.
Af denne Leylighed betjente sig ellers Thore Hund og hans Sælstab, satte
Land om Natten, og berovede de Dodes Graver, hvor de fandt meget
vg Ssw, efterdi Biarmerne havde den Skik ar nedlegge deres Dode medsaadanne Rigdomme. Paa samme Sted var og er Tempel', hvorudi stod Biar»
Mernes Afgud Jomata, fra hvilken de vovede et kostbart Smykke, som hang
ham om Halsen, og en Solvstaal med Hanke, fuld af Solvpenge, der stod
paa hans Knæ P. 620.2c. Strahknberg udi hans
le von Europa beretter, at der findes ofte paa de Kanter kostbare Ting udi
de gamle Graver, hvilket tiener til herligen at bekræfte St ur Icons Fortælling.

ForHg i den gamle Norske Geogra
til

Thore

i
Gulv

Nord» und Östliche Tyet

At ulovlige Stræger i Handelen, som nu meest bruges for at besvige Tol
den, vare da allerede i Brug, kan sees p. 649. vg 6so . endstionr den List,
der anfores, var vel anbragt i anden Henseende. Siden de Norste hand
lede paa temmelig langt ftaliggende Lande, saa kan man være vis paa, at de
forsomte at giore det paa et angrændsende, som Jarøteland, om det end al
drig meldres udtrykkelig p. 659. Meningen Nordmand finder jeg paa de Tider
Q-r
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at have vovet sig med Handel langer Sonder paa end den beromtePvet Sigvadur, som i saadan Henseende drog til Nonen i Normandie p. 673.
At det haver varet sadvanligt, at Kiobmands Skibe/ fornemmelig ladte
med Salt og Sild/ ginge da igiennem Oresnnd, kan sees af p. 69z. Ingen
kan tvivle paa, at jo de Norste Weyes Besvarlighed haver fra de alleraldste
Tider af km Zndvaanerne at betiene sig af Klof, saasom det ellers er om Som
meren umueligt paa mange Stader at frembringe Wahre, imidlertid finder jeg
Log ey Klos udtrykkelig navnet for i denne Konges Historie p. 728. Imellem
Island og Norge var sardeles jevnlig Handel, og synes Islanderne meest ar
have faret paa Tronhiem; men hvor de end foere paa Norge, maatte de alle»
vegne give en vis Skat eller Told, kaldet Landsre, hvilken ey maa have varer
ringe, sidenden aset eeneste Skib kunde belobe sig til i o Marker Solv , og
finder jeg vgsaa, at da denne Afgift haver fra Kong Harald Haarfagers Tid,
fom forst paalagde den alle Norske, der droge fra Norge tilJsland, af Frygt for
at Landet tilsidst ellers stulde blive ode, ikkun belobet sig for hver Person til y Öre
eller 5 Lod, endffiont med nogen Forandring snart lidt meer, og snart lidt min
dre; saa steg den under Kong Olufs Regiering til et halvt Pund, som maatte
erlegges for hver Person, der reyste fra Norge til Island og fra Island til
Norge, Fruentimmerne undtagne, og dem som Kongen af sardeles Naade selv
derfor befriede. Udi saadan Skat maatte Istanderne finde sig, men derimod
kunde Kong Oluf ey bringe dem til at betale sig Herre-Skat og Nase Skat, el
ler en vis Afgift for hver Person efter den Maade, som han havede vem af si
ne egne Undersaatter. p. 419- 420- 460.461 og 6zs, og Torfæi Hist- Norv»
t. Z. p. 175»
Heraf erfares da i.) at Kopffae, endffiont under andet Navn, er meger
gammel i Norden, og at de frieste Folk, som de Norffe da uden Tvivl vare,
have, lige saavel som Tyrker og andre tralbaarne Folk, beqvemmet sig til at
betale den, faa og 2.) at det er et gammelt Statsgreb at have Kronens Ind
komster under adstillige Navne, hvilke jo meer de forsi og fornemmelig erelampede efter Nationens Genie, og derhos indrettede efter naturlig Billighed, faa at en
hver contribuerer efter sin Fortnue, jo bedre og visere indrettede kan de siges at vare,
Dernast z.- at Mont synes jo langer jo meer at vare kommet i Brug, hvilket
kwde vare andel, naar dens Beqvamhed frem for at studse med Wahre en
gang ret var indseet, endffiont jeg maa tilstaae, at Beregningerne gierne kan
vare givrde efter Penge, men derfor ey altid Betalingen i dem, men med Wah
re, allerhelst del synes lrveligt, at Monten endda ey haver varet saa overfly
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dig her i Landet, helst af indenlandsse Penge, hvilket endelig nersten kunde verre lige meget / saasom al Monk var da ncesten overalt meget puur og god, sag
ar man ligesaa ofte tog den efter Vagten, som efter Tallmg, efterdi man var
vis paa, at Solvet var uden Tilsamiirg, og folgeiig det eene Land kunde t
Monren ey vinde noget imod det andet, og endelig for det 4.) at Landets Rig
dom haver fra Harald Haarfagers Tid og indtil 8c. Olai markelig tiltager, og
derfor folgelig ogsaa Priserne paa alle Ting.

Folgende Stader hos Sturlefon vise uimodsigeligen hvor meget Penge al
lerede vare komne i Brug i Norge. AfJslanderne begierte Kong Oluf den saa
kaldte rTrcesi'Skac, for hver Persons Rase een Penge, hver Penge beregner
til 10 Alen Vadmel, 9.63$; Thore Hund^bko tildomt for et Mord at betale
30 Mark Solv, de 10 til den ihielstagnes Slagt, og de 20 til Kongen; Disse
betalte han saaledes, at han paa eengang udrog af en Pung 10 Mark Solv der
vareveyede, men Resten af smaae Punge, hvoraf udi nogle var een Mark,
udi andre en halv Mark, og akter udi andre kun nogle Ore, p. 643 og 649.
Af denne Bessrivelfe kunde man let (lutte, ar der havde varet Penge, som vir
kelig gieldre ogveyede een Mark eller eet Pund, og i det mindste een Ore eller
eet Lod, men alle de Nordiffe Penge, som fra de Tider ere overblevne til os,
vise det som er rverrimod, ak Pengene da ikkun have varet smaa, og at mange
ere gangne paa eet Pund. Jeg haver tilforn sagt at Pengene paa de Tider vare
af gok og reent Solv, hvilket og virkelig alle de gamle Penge ere som fra den
Tid ere komne til os, men ikke desto mindre finder jeg dog p. 666 og 667. et Ex
empt! , at der have varet Penge paa Farserne af flet Solv, fluttelig blandede
med Kobber. Men da de synes at have varet ligesom med Willie og Flid sam
mensankede, om ey forfardigedr, for at udfore et vist stort Forehavende; faa
kan man heraf ey flutte, ar saadanne Penge have varet almindelige og gangse
paa de Tider, endssiont det vel synes focnodem for ven daglige Brug at Penge
af mindre Vardie, end de som ere i Behold fra de Tider, have maaktet vare
til; men saadanne have uden al Tvivl varet af purt Kobber, thi den Alder lod
gemeenligft Solv blive for sig, og Kobber for sig.
Det er bssiendk, at Kong
Knud mere ved store Gaver og Penge end ved Magt og Vaaben underlagde
sig Norge , og paa faadan Maade kom mange af de ssionne Engelsse Solvpenge tilos, ja endog Guld, som iblant andet ade store og tykke Guldringe,
p. 697 og 742.
For Slaget ved Dtiklestad begyndte, gav Kong Oluf til en
Bonde i Forvaring mange Marker Solv for siden ester Slaget at uddele ril
Kirker, Praster og Fattige, paa der at de ffulde bede for de ^yaumg».ev
le, p. 770. Om de Penge, som paa alle dASraoer omtales, have varet ^n-
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Lem eKer Udenlandffe, fan ey til, visse siges, dog troer jeg snarere at de fleste
have vceret af de sidste, saasom det er ey at formode, at de forste have i saa
korr en Tid kunnet blive saa mange, da det er at formode, at denne Konge erden
forste som haver ladet flaae indenlandsk Mont , og det deels for at efterfolge de
Engel ffe, hvis Sæder og Skikke han havde tært, imedens han opholdt sig hoS
dem, og deels for ey at være ringere end Kong Knud.
Og at Oluf haver la
det flaae Penge, der er er ey en blot Giætning, men en Vished, thi udi den
(lort Antiqvarü Kederi numo aurco Othini p.71. sindes folgende Sslvmont
beffrevet: Paa den eene Side ftaaer en Konges blotte Hoved med et Scepter
ved Siden, hvorpaa ere z smaa Kugler, og paa Monte» saadan Omffrift:
Onlaf Rex Nor. Paa den anden Side er et Kors og Omffrift: Godwine M O.
NO.
Mont-Mesterens Navn viser at han har været en Engellænder, og at
denne Konst er foigelig kommet fra Engelland til Norge, ligesaavel som til
Dannemark. Jeg haver tilforn anfort en Mont flaget af af Knud den Store i
Dannemark, hvorpaa staaer samme Mont-MestersNavn, hvilket tiener til atvise
nt den her beffrevne Penge er af Oluf den Hellige, og ey af Oluf Kyrre,
hans Broderfon, som regierte længe efter ham.
Da Knud underlagde
sig Norge, er det venteligt at denne Mont - Mester er kommet udi hans
Aeneste,
Adffilli'ge nye Kiobstæders Indrettelse trenede og til at formere og udbrede
Handelen.
Saaledes kan denne Konge paa en vis Maade kaldes den rette
-Stifter af Nidaros eller Tronhiems Bye. Thi vsl havde, fom for er meldt,
Oluf Tryg vafen begyndt at lade bygge Huse der, men dem havde Jarlerne la
det forfalde, saasom Erik Jarl boede paa Lade, fordi hans Fader havde for
ham boet der. Bemeldte Huse, som deels vare nedfaldne, deels ey færdig bygte, lod Oluf iglen opreyfe og fuldfærdige strap ved sin Ankomst til Regieringen,
P. 4* 8. Dog de bleve kort efter alle opbrændte af Svend Jarl, p. 421.
Men
faa snart O’uf var kommet i rolig Besiddelse af Riget, lod han dem igi n op
rette, ja endog bygge der en Kongsgaard eller Slot, og Sc Clementis Kirke,
hvortil han forærede en Klokke kaldet Glad, T.r.p.zq. som dog hcgge formoVentligev have kun været af Træ. Han lod og afdele Pladser til at bygge paa,
og gav dem til Bonder, Kiobmænd og andre, som havde Lyst at nedsætte sig
der, p.431. Aarsagenhvi han saaledes bygde der, og siden, faa ofte som han
kunde, opholdt sig paa det Sted, har vel fornemmelig været, fordi den Egn
var vaa d-Tid«'*'mest beboet, endog af de fornemste og rigeste Mænd, hvilket
gav god Leylighed
qx anlegge og vedligeholde der en Kiobsted. Dernæst hae
han og efter al Anseende holdt for, akhans Nærværelse var der meer mdig end
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paa andre Kanter af Landet, baade fordi Indbyggerne vare der mere Jarlerne
tilgivne end anden Steds, saa og fordi de vare meget hengivne til Landets gamle
hedenffe Troe, hvilken Kong Oluf havde sar sig for af al Magr at Udrydde.
I saadan Henseende opholdt han sig jevnlig i Tronhjem med sine Hofsinder,
som belobe sig til et temmeligt Antal. Jblant andre Værelser paaKongsgaarben lod han indrette en stor Sal med Dorre^ paa begge Enderne, hvvrudi ails
hans Hofmand kunde opholde sig. Hans Save var midt i Salen; paa hans
hoyre Haand sadde hans Hof-Bistop Grimkel og de andre Præster, og paa
hans venstre Haand Raadgivere, hvilke egentlig kan anfees som Ministrer nu
omstunder. Lige over for Kongen sad Biörn Stallare, hvilken Værdighed sva
rer omtrent til Hofmarstalks, og hos ham alle Fremmede, hvorved forstodes
alle dem der ey vare ved Kongens Hof, og altid om Kongen, endffiont de ellers
vare hans Undersaatter, og bieve de, ligesom de vare fornemme tik, vel imodragne. Hoffet bestod bestandig af 60 egentlig saa kaldte Hofmand eller Hirdetnænt), og 30 Gestir eller Fremmede, imellem hvilke efter mine Tanker var den
Forstiel, ar de forste bestandig bleve i Tienesten indril de dode, eller og Kongen
gav dem deres Afsteed; da de andre derimod efter visse Tider stiftede om, hvor
ved Kongen vandt det at han altid havde hos sig de fornemste Mand i Landet,
eller og deres Born, baade til en Forsikring om sine Undersaatters Troffab,
faa og til stor Oplysning i alle forekommende Tilfalde hvers Egn angaaende.
Alle disse forestrev han Love og gav hver sin beffikkede Forretning.
Dog maa
man ey forestille sig al han meget pragtig beværtede dem efter vore Tiders Tan
ke om Pragt; Ney, de drak Oil ved Ilds-tys, hvorved jeg forstaaer det Baal,
fom blev giort midt paa Gulvet for ar varme Sruen, og hvoraf Rogen
gik ud af det Hul, der var overst og midt paa Taget, og hvorigiennem alt der
Lys kom, fom var i Husene, efterdi der ingen andre Vinduer vare.
Foruden
ovenmeldte vare og ved hans Hof 30 Huskarle, som maatte forrette alr hvad
Arbeyd, der kunde forefalde i Gaarden, og desuden mange Tralle. Alle Hof
mandene sove i en meget stor Sal, og udi en anden stor Stue bleve de sammen
kaldte, naar Kongen havde noget at overlægge med dem, p. 434.
Det er en
almindelig Sagn, ar Stænker, som ligger nogle Mile fra Tronhjem, staf
have varer en Kiobstad fast aldre end Tronhjem, og som ved dennes Ind,
rettelse er ganer under, saasom Lander ey var i Stand tit ar opholde s
Kiobstæderssaa nar hinanden.
Men jeg finder intet herom i troværdige historiffe Skrifter, hvad det sidste augaaer, og ey heller Stenkær navnet hos Sturieilon, for p.417. udi Begyndelsen af Olufs Regiering, ja end niter, kun
nævnet paa dette reneste Stad som en Kiobstad, hvoraf man maa stutte, at den
haver kun staaer i en meget kort Ad ved Magt, maaste Mene under Jarlernes
Erik*
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Eriks og Svends Veres Regimente, vg at Tronhjem rimeligen haver foraarfaget Vens Undergang, men derimod finder jeg flet ingen Grund for, at den ssal
have varet eeldre Kiobstad end Tronhiem.
Wed Glommen Elv, som gaaer igiennem Romerige paa det Steed, hvor
den har et stort Vandfald kaldet Sarpen, lod Oluf opfere over et Ners fom gik
ud i Elven en Vold af Steen, Torv og Tree, og opkaste en Grav uden for,
faa at det blev en meget stor Zord-Beferstning, inden i hvilken han lod afdele
Pladser til Gaarder, hvor han fik mange til at boe, og giøre Anleg tilenKiobSterd, til hvilken Ende han og der opreyste en Kongsgaard, og en Kirke ind
viet Jomfrue Maria til 2Ere, p. 44;Af Stadets Beliggenhed blev denne
Kiobstad kaldet Sarpsborg.

Jeg haver tilforn paa meer end eet Sked omtalt, at Fisserie er et af Nor
ges crldste Narings-Midler, og endog bestyrket denne Scrtning med paalidelige
historisse Vidnesbyrd, endffiont Sagen er af sig selv klar nok, om de end mang
lede. Paa narvarende Tid er det storste Fisserie udi detNorsseLandssabNord,
land paa et Sted kaldet Vaagen, hvor derfor mange Folk paa visse Tider om
Aaret forsamles. Ligeledes haver det og varet ludi gamle Dage, som fan seeS
p 598, 599 og 647. Jeg anmarker Pette saa meget desto hellere, saasom her
af siden, endssiont meget lange efter, toges Anledning til at indrette^ en Kiobstad der, hvilken dog ey havde nogen Bestandighed.

Det er bekiendt at Kongahelle nu omstunder er en Kiobstad, og varden
tzet ogsaa visselig omtrent 80 Aar ester denne Kong O!ufs Tid.
Mn om den
allerede var det under hans Regiering, det kan jeg ey med nogen Vished sige;
dog navner Sturlefön den p. 501.529 og 627, som et Sted, hvor de Norsse
og Svensse Konger gierne kom sammen, naar de havde noget med hverandre at
tale. Og er det troligt, at just dette, og dens ssionne Beliggenhed ved en seylbar Elv, midt imellem de tre Nordisse Niger haver givet Anledning til siden at
indrette der en Kiobstad, om den ey allerede var det udi St. Olufs Tid.
Ved
at indrette Kiobstader tnaa dog ingen giere sig den Forestilling, at det da, som
nu, er sseet ved skriftlige Privilegier, thi jeg troer neppe at nogen Kiobstad i
Dannemark eller Norge har udi Det nte Sxculø faaet saadanne Privilegier, i
det mindste er intet af dem kommet til os.
Af p. 715 sees, at paa det Stad da kaldet Dra^n, nu Drammen, haver
pmet en god Havn, hvilket efter mine Tanker haver siden givet Anledning
ris
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til ar anlegge der enKisbstad, hvortil og er kommer en anden Aarfag, somjeg
langer hen stal anfore.

Hillrafund, il» kaldet Hellefund, omtales og p rr. som en god Havn,
hvor Kong Oluf oste havde ligget med sin Flove. Torfæus Hift. Norv, T 3.
p. 259. formener at den store Fyr, som der staaer og kaldes efter St. Oluf,
er forst oprejst af ham, hvorpaa jeg dog hoylig tvivler, saasom jeg i den gamle
Nordiske Historie ey finder noget om saadanne Fyrer; Med mindre man vilde
did henfore de Virer, som paa Fieldene tandtes til Tegn af fiendtlig Indfald,
og som tilforn af mig ere omrorte under Hagen Adelfteen, thi de kunde snart
bringe een paa de Tanker, at det var let for de Ganile efter deres Monster at
advare Skibe ved Ild for Fare. Mig er og sagt at nu omstunder findes ingen
For i Hellefund, men vel nogle Mile derfra paa Lindesnas var der
af Steen ir Alen hoye. Jeg haver forhen skrevet at Christendommen blev under
denne Konge indfort i Norge, og skeede det med saadan Iver og Fremgang, at
man efter hans T». finder lidet eller intet Tegn til Hedenskabet, anderledes end
i Dannemark, hvor endog hele Landskaber vare imod Slutningen af det u te
Saculo endda dermed befængte, som Blegind og Bornholm, og anderledes end
{Sverrig hvor Hedenskabet paa sine Stader herskede indtil i Midten af det 1 r
Saculo. Den Haardhed og Alvor som Oluf brugte, var vel den fornemste Aar»
sag til den hedenske Troes saa hastige Undergang, hvorved vel Handelen i Frem»
tiden vandt meget, men for den vcrrvcerende Tid og leed meget, som enhver kan
(lutte af Efterfolgende: I Begyridelfen lod han sig noye med paa alle Ting at
lade oplåse den Christne Lov og Tro i et kort Begreb, og at befale at alle skulde
rette sig efter Ven, truende haardeligen uden Forskiel enhver som ey efterkom
dette , p. 440; men da han siden fandt at der vare mange som ey efterlevede
denne hans Befahiing, satte han sine Trudsier virkelige» i Verk, og lod paa
Mngulmarken (nuBorgesyssel endeel af Smaalandene) endeel jage af Landet,
andre lemlaste paa Hcender og Fodder, paa nogle udstinge Oynme, ja endeel
vphange; for dem, som enten med det gode eller det onde fyldestgivrde hans Villie, beskikkede han Prasser og Lcerere; Paa samme Maade handlede han i Rom rige, p. 468, ligeledes i Numedalen, og paa Helgeland, hvorved da for»
s. c des alt der, som nu kaldes Nordlandene, p. S53- Paa More, enten Nord
eller Synd-Mor siges ikke, og stilles sielden ad hos vore gamle Skribenter, lod han
drcebe en fornem Mand ved Navn Oiver, tilligemed mange andre, fo'.Bi de vare
samlede for at helligholde en hedenst Fest, p. 559; Ligesaa grusom soer han af
stad paa Dofre, Lessee, i Arkedalen, Lerdalen, paa Lo, ogi Gudbrandsdaien: Det beste var, at han der overalt anordnede Praster for at undervise den
R
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vankundige Almue, og da havde han en Bistop ved Navn Sigurd i Folge med
stg, p. ;6i rc; '-Ved lamme Leylighed blev ellers Thors Billede i Gudbrandsdalen forstyrret, og der en Ksike opbygget, og paa Hedemarken adskillige; Paa
saadan Maade bleve og da Toten, Hadeland, Ningrrige’, Romerige og
Soler omvende p. 572 og 571; Efter nogen Tid Christnede han Vors paa
samme Maade p. 592, men allerverst soer han afsted i Valders, fordi Almuen
der sakke stg meest imod ham, rhi han lod brcende og plyndre naften alle Hufe i
dm heleBoygd,, og da han derved havde tvinget Almuen til i Ord ar antage Christendommen, bestikkede han der Prcester og lod opreise Kirker, p. S93 og 594;
Noget efter kom han arter rit Opland, hvor han end videre forbedrede Indret
ningen af Religionen, dog tales der ey om at han den gang svede megen Vold,
maastee fordi ingen meer turde sige ham imod p. 6og; Paa Grernd ferne imellem
Sverrig og Norge vare dog med alt det endda mange, som, om de ikke vare
fuldkomne Hedninger, dog ey heller vare Christne, og neppe havde nogen Troe,
sigende at de troede og stolede paa sig selv, oq deres egne Krcefter; Af saadanne
havde Oluf endeel hos sig udi Slager ved Stiklastad, som dvg lode sig af ham
overtale at lade sig dobe korr for Slaget, p.758 og 779; De saa kaldte Hexemeftere forfulgte han og paa det heftigste og aflivede dem, i Stedet for at ssge
med det gode at undervife dem, see Adamos Bremenfis p. 26 og 28. De hel
lige Reyser til Rom og andre Skader, som da og begyndte ar komme meget i
Brug, v. Snoro. p. 595,768 og T 2. p. 10. vare ey heller til Handelens Beste,
faasom de flabede Pengene ud af Lander.

Den Omhu derimod som Kongen lod fte for at bringe andre Lande til den
Christelige Tro, var prisværdig og nyttig, saasom han ev kunde giore der uden
ved ar sende Larere ud, efterdi han ey fik Lov ril at bruge Vold der. Saaledes
formanede han Islanderne til at afskaffe mange Hedenffe Skikke, fom endda
vare i fuld Brug iblam dem, saasom ar ade Hestekiod, og ar kaste deres Bom
frasig., en grusom og stadelig Skik, p.436; Han forarede dem og Tommer tik
ar bygge en Kirke af, hvilket viser ar der da, ligesaa lider som nu, voxede Tree
paa Island; Til samme Kirke gav han dem og en Klokke, p. 601. Fennerne
Derimod kunde han ey omvende, ja ey engang bringe ril iglen ar underkaste sig
der Norste Rige, rverrimod de bleve fast beengende vedSverri'gr, hvorunder de
vare komne efter Oluf Trygva Ans Dod p. 654; og som jeg ey finder i den
Norste Historie at nogen Norst Konge haver siden sogr ar omvende dem, og de
dog vare Christne, da de udi Kong Øftens Tid iglen kom under Norge, saa er
der ey ar tvivle paa, at de jo ved de Svenffes Omhu ere blevne bragte til nen
Christne Troe. Adamus navner p. 27. folgende Gejstlige, Sigfrid, Uden Tvivl
dcu
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den famme fom Sigurd, Grimkil, Rodulf og Bernhard, fom Kong Oluf havde
hos sig, og udfendte ril Sverrige, Gothland, og de Äer der taae længer bort
end Norge for at bringe deres Jndvaanere til Christum.
Alle disse Geistlige
vare ester hans Sigende Engellændere, hvilket tiener til at bestyrke min Mee#
uing, at disse 3 Nordiste Niger have fornemmelig hentet Moralitæt, Konster og
Vidcnstaber fra bemeldte Folk.
Ja, om jeg her handlede om de Engelste, da
ffulde det være mig en ringe Konst at vife at ey alleue ogsaa Tydstland, men det
stolte Frankrige felv haver lært af dem, og hvad Det Sidste i Særdeleshed an#
gaaer, ey allene for Julii Cæfaris og t Caroli Magni Tider, men endog i vore.
Jeg haver tilforn viist, at Kong Oluf paa mange Stæder bygte Kirker; Det
bekræfter ey aliene Theodoricus Monachus p. 28, men legger endog til at han
rigeltgen begavede dem fom allerede forhen vare bygte. Dog Den storste Fordeel
Handelen havde af Christendommens Jndforfel var i Henseende til Sikkerhed,
fom meget blev befordret ved det Kong Oluf fegte, endssiont paa fin fædvanlige
haarde Maade, reent at aflegge al Roverie baade uden for og inden i Landet,
saavel til Vands som til Lands efter Snoronisberetning p. 734; hvorudi hair
og bragte Det temmelig vidt, i hverve! han ey gandste kunde afstaffe denne faa
gamle og indgroede Sædvane.
Christendommen foraarfageDe og, at bedre Love og Skikke bleve inDforte,
end fom hidindtil havde været i Brug, hvilke og meget timede til at befordre
Handel og Vandel. Saaledes gav han sine Hof-Folk , fom jeg forhen har
viist, en særdeles Lov eller Gaards Ret, hvilken vel nu omstunder ey meer er
til, men hvis Bestaffenhed dog nogenlunde kan fluttes af Knud den Stores
Danste, der endda er t Behold. Kong Hagen Adelstens Froste Things Lov lod
han efter kloge Mænds Raad forbedre ved at tage fra, oa at (egge til, ogChri#
sten-Retten, fom derudi findes, forfatte efter Bistop Grimkels og andre Præ#
siers Betænkning; ja han indrettede ey allene Lovene, men fad endog jævnlig i
Retter, og lod alles Klager uden Forstiel komme ind for sig, p. 435.. Ligeledes
lod han paa Romerige sammenkalde et Thing , hvor siden altid Heidsivia-Thing
blev holdet, faa længe Denne Slags Forfatning stod ved Magt i Norge, og Der
anorDneDe han, at Heidsivia-Lov stulde gieide over alt Opland, og faavidt font
den siden altid gik, at forftaae i Skribentens Snorronis Tid p. 571. Vel si#
ger Skribenten ey her, at ban og forbedrede HeidsivnvLov, og fornemmelig
indsatte Christendoms Balken, ligefaa lidet font han me Der Det mindste om
hans Forbedringer i Gule« og Borge« Things Lov, men Det er vel uden al Tvivl,
at han i Det ringeste haver indfort Christen Retten uDt alle Disse Love, cg findes
i Hagen Adelstens Gule«Tmgs.Lov adstilligt, fom udtrykkelige» tilstrives ham.
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Maaffee han og haver lagt den ferste Grund til den Christen-Net, som fim
des i Bo ge-Thmgs Lov, og som Finnæus haver begyndt ak udgive Siykke-viis,
vg derudi foretaget sig en priselig Gierning. Endeel af de Anordninger, som
staae i Gule-Things Lov, og tilffrives Kong Oluf, kan dog llgesaavel henfvreö
til Oluf Kyrre, som til Oluf den Hellige, ja undertiden med god Grund til
den forste. Men hvor meget end Kong Oluf forbedrede Lovene, saa gaaer dog
Theodoricus M nachus p. 28. forvidt, naar han beskriver ham næsten som
Stifter af dem, og forbigaaer uDi Hagen Adelstens Historie aldeles ar tale om
bemeldte gode Konges Love, hvilken Urigtighed enten maa tilffrives hans Van»
kundighed, eller og Begierlighed til at ophoye sin Helgen og Patron,

Efter Oluf blev Knuds den Stores Son 8vcnd Konge i Norge, som dog al
mindeligere er bekiendt under det Navn af Alfifæ Son. Saasvm hans Regie
ring varede kun kort, saa findes ey heller meget om Handelen udi hans Historie.
Dog beretter Torfæus hifl. Norv. p. 217. at Kong Jarisleif i Rusland for
bod al Handel imellem fit Rige og Norge, og lod alle Norffe Dræbe, som kom
til Rusland, og dette giorde han, fordi de Norffe havde ihielffaget deres Kon
ge, med hvilken baade han og hans Dronning vare meget gode Venner. Saavant Forbud viser, at der da haver været storre Handel imellem de Riger, end
man nu almindelig indbilder sig. At Kong Olufs Kiste blev overdraget med
Pelsværk, og dcrkket med Gyldenstykke, H. K. p. 819, er og et Beviis paa
udenkandff Handel. Udi Svends T>d vare ellers, ligesom tilforn, den storste
Folke-Mængde og de fornemste Mænd i Trondhiem.
Kong Svend giorde sig ellers navnkundig, endffiont ey berommelig, ved
at indfore de Danske Love i Norge, paa hvilket Land de aldeles ey passede sig,
ja han anordnede endeel endog meget strængere, end som de vare i Dannemark.
Snorro opregner p. 813. folgende. “ Ingen Mand maatte fare ud af Lan„ det uden Kongens Tilladelse, forsaaehansig herimod, da forfaldt alt hanS
„ Gods til Kongen; hvo som dræbte en anden, ffulde blive landflygtig og mi#
„ fte alt sit Losore; faldt Arv saadan en til imidlertid, da tog Kongen Arven ; tit
„ Juni ffulde hver Bonde give Kongen en Maal Malt for hvert Jldstæd, eet
„ Laar af hver 3 Aars gammel Oxe, og en expand Smor; vg hver Hustru
,, saa meget ureent Lin, som man kunde 2 Gange spænde i Haanden; Bon„ verne ffulde og byMe alle de Huse, som Kongen vilde have opfort paa sine
„ Gaarder; 7 Mænd ffulde skaffe een duelig til Strid, og hvert Barn, der var
„ 5 Aar gammel, ffulde agtes for Mand; og herefter bleve Skibs-Havnerne
„ indrettede; enhver som roede ud paa Havet for at fiffe, ffulde give Kongen
' » den
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„ den Skak, kaldet Landvorrh, som belob sig til 5 Fiffe, Kongen skulde have
,, et frit Rum teert over hvert Skib, som soer afLandet. Saavel inden- som
„ udenlandske ffulde betale Landore, naar de droge'til Island; Og endelig
„ ffulde hver Danst Mands Vidnesbyrd gielde i Norge ligesaa meget som ro
„ Norffe Mands. “ Dersom ey Snorro havde anfork disse haarde og ufornuftige
Love, saa vidste vi aldeles intet af dem, thi udi de Norffe Love findes intet
Tegn til dem, saasom de efterfolgende Norffe Konger giorde sig al Umag for
gandffe at afffaffe dem. Vilde nogen af dem flutte Kongernes Magt og Regierings Form paa de Tider i Norge, da tog han mcerkelig Feyl, saafom en
uretmcrssig Magt og Overvvld inbfsrte dem. De Norffe selv gave meest Kon
gens Moder Skyld derfor, thi Kongen var gandffe ung, i det hoyeste 20 Aar
gammel; men forunderligt er det dog, at de Dünste som vare hos ham, Ha
rald Jarl og andre, ey enten gave ham sundere Raad, eller og ey kunde formaae ham kil at folge bedre, og allermeest underligt er det, at hans store Fader
ey veyledede ham anderledes, og bragte ham til at regiere Norge, ligesom han
selv regierede Engelland.
Men hvordan det end hermed haver sig, saa kan ingen ncrgte, at jo de
Danffe den Gang meer end alt for meget fortierne at miste Norge, som ogffeedeAar 1036, da Svend blev udjaget og Magnus Olufsfön besteeg sin Faders
Throne. Denne Konge var meget ung, men havde den Lykke at falde i gode
Raadgiveres Hander, saa at han blev en af de priseligste Regenter, som Nor
den nogensinde haver eyet, ja og en af de magngste, i det han foyede det Dan
ffe Scepter til det Norffe. Men hvad der udi hans Tid er foregaaet med Han
delen i Dannemark, der haver jeg allerede anfort i den Danffe Handels Hi
storie, og holder mig derfor her allene til Norge. Det seneste som Torfæus,
vg der ey gandffe uden Grund, legger denne Konge til Last, er hans alt for sto
re Gavmildhed, hvorved han sverkkede Kongernes Magt og Myndighed. Dog
denne Feyl kan og undffyldes, naar man betragter, at han kun var 21 Aar,
da han dode, at de Store bragte hans af Naturen gavmilde Gemyt, helst udi
Begyndelsen af hans Regiering, til meget, som neppe kan tilffrives ham ftlv,
vg endelig at hans Faders Exempel tørte ham hvor meget det var fornodent ved
Made vg Godhed at vinde saavel Almuen, som de Store. Udi hans Tid var
derfor inde i Riget meget god Fred og Roelighed, undtagen at det engang saae
noget ilde ud, da Kongen havde taget sig for at havne sin Faders Bod, men
som dog blev, snart got iglen, efterår han lod dette Forsat fare. FolkeMangben haver vel ellers under hans Regiering ey meget tiltaget formedelst de Krige,
som han maaue sore imod de Danste og Venderne. Men at de Norffe have
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da, som tilforn, handlet paa samme Stader, derpaa er vel ey ar tvivle, end«
stiemt Epempler nrangle, fordi hverken hans eller nogen anden Norsk Konges,
Hagen Hagenfens undtagen, Historie er saa vidtloftig beskrevet som S. Olufs.
Dog studer jeg i Torræi Hift. Norv. t. 3. p. 234. at Halward , der siden blev
canoniferet, haver varet Kisbmand og handlet paa Gothland, og ak han er
blevet idrelflager paa Drammens Elv, hvilket Drab, og hans kort efter an«
tagne Hellighed, haver efter mine Tanker giver Anledning til, saavelfom St§dets Beqvemhed, at bygge der, hvoraf med Tiden er blevet en Kiobstad.

Udi Trondhiem opholdt Magnus sig den meste Tid,ligesom hans Fader,
og lod han der bygge en nye Kongsgaard, og en Krrke indviet tit St. Oluf,
hvilken han dogey fik fardlg, H.K. r. 2. p. 102; han lod og forfardige en Ki«
sie, eller Skrin, som der da kaldtes, indlagr med Guld og Sslv, og pryde!
med ALdeistene, og var dette Skrin temmelig stort, med Lister neden om, og et
spids Laag oven paa med udstaaende Kanter, beflaget med Jern bag til, og ha
vende Laas og Nsgel for ril, og udi dette lod han legge sin Faders Legeme, p.
14. At Husene, i der mindste Kongernes, da have varet af fiere end een Eta
ge, kan ftes p. i6. hvor der tales om en Lofts Svale paaKongsgaarden, hvor
fra kunde sees langt hen.
Udi Slager mod Venderne havde Magnus en rod SilkeSkiorte paa, og
derover en Ring-Brynie, p. 34. Silke kom da uden al Tvivl hid fra Rus
land og did fra Grakerland, hvor Silke-Manufacturer allerede vare, efter Pro«
conii Vidnesbyrd indrettede i det 6 Sæculo under Keyser Juftiniano. Da Ma
gnus eftet’Haarde Knuds Dod drog til Dannemark for at blrve Konge der,
bestod hans Flove af 7° store Skibe, besatte med et udvalgt og vel udrustet
Mandskab, p. 25. Hans Farbroder Harald bragte med sig til Norge store og
anseelige Rigdomme, som han havde erhverver sig i sine udenlandste Krige i Afri
ca, Sicilien, Syrien og Grcekerland, og som bestode i Guld, Klader, Vaaben og andre dyrebare Ting, p. 6'. 68-73. og Adamus p.36. Alt dette delede
Harald med sin Broder-Son Magno , da han iglen overlod ham Halvdelen af
Norges Rige. Klaver, Vaaben og andre Ting deelte Harald udi Magni Hof,
men Guldet lod han ved V.y«Skaalev stifte lige imellem sig og Magnum, og
maatte alle tilstaae, at der aldrig tilforn var seek saa meget paa eet Sted her i
Norden. Jblam ander var der er Bager, saa stort som et Mel neste-Hoved,
hvorom Harald spurgte hvad Guld Magnu vilde give ham imod det, hvortil
Magnus svarede: at de idelige Krige havde bragt det saavidt, ar han ey besad
mere Guld end den Ring, som han havde om Haanden, og som hans Fader
hav-

t bCt

XI Saeculo/

IZ5

havde givet ham. Dl horer af Steig, som førft nævnte Harald for Konge, gav
han og denne Gang et Kar af Mosur-Tra, besiaaet med Sslv, og med et
Solv-Haandgreb, begge Deele forgyldte, og Karrer fyldt med de stionneste
Sølvpenge; desuden to Guldringe, fom tilsammen veyede i Mark, og sin egen
Purpur-Kaabe, foered med hvidt Skind, hvoraf siden blev gion et Alrarklade, H. K. p. 82-84.
De store Bedrifter Fom Harald forretede udenlands, giorde han fom An
fører for Væringerne, et Slags Krigsfolk, der tiente Gråkerne, og af dem va
re meget agtede, og upaarvivleiig for den storste Deel fra vor Norden, men om
hvilke jeg ey her vil handle videre, saasom jeg haver sat mig for at strive sårde
les om dem. Dog anmarker jeg dette her, fordi det ey er at tvivle paa, at
de jo have bragt adstillige Rigdomme hiem med sig til vor Norden. Men forte
de Penge ind i Landet, saa bragte andre dem ud; saaledes finder jeg anregnet
om hore Hund, at han drog til Jerusalem for at bode for sine Synder, p. 15.

Deter eyat tvivlepaa, at man jo vilde finde meget Handelen angaaende udi Kong Magni Lov kaldet Graagaas, som endda udi Sn^rronis Ddgieldte i Trvndhiem p. 23., dersom man kunde komme over den, hvilken Lykke end,
nu ey haver handel nogen; hvorfor man haver storste Aarfag ar tvivle paa, at
den er mere til.
Vel findes en Lov paa von gamle Maal under dette Navn,
men det er klart ar den ey er ander end Islandernes gamle Lov, som haver gieldet der for Hagen Hagenfens og Magni Lagebæters Love bleve der indførte;
Den hele Indhold viser at den haver gaaet paa Island, endstiont man derhos maa
tilstaae, at der findes anseelig Overeensstemmelse imellem den og de aldre Norsse
Love, som er klart, naar man vil sammenholde den og Hagen Adelftens$ufo=
Things Lov; Hvorfor det er formodentligt, at man og vilde finde flig Overeens
stemmelse imellem den og Graagaas, ja maassee end større, efterdi dennne Lov
har faaet samme Navn. Da Islandernes aldste Lov, som Ulfliotur bragte
ind Aar 927, kom fra Norge, og derfor maa vare taget af Heidlivia-Lov og
De andre da gangbare Skikke, og deres Christen-Ret og blev dem bestikket af
Den Norsse Konge, Oluf den Hellige, og der desuden var stedse stor Omgang
imellem de Norste og Islanderne; saa er det let ar fatte, hvi begges Love kom
mer overeens med hinanden.
Satter man at Islanderne have betient sig af
MagniGraagaas, saa maa man dog derhos ogfaa satte, at de have indrettet
Den efter deres Lands Bestaffenhed og jevnlig forbedret paa den; dette giver For
nuften, og bevises desuden af det 4de Part 6 Cap. hvor anføres Marcus Lag
mand, som forestod Dette Embede fra 1059 til 1092.
Vel holder Torføus
P.2Z9«
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p. 239. Hift Norv. t 3. for al denne Lov er et Udtog af den rette Graagaas,
hvorover jeg saa meget meer maa forundre mig, siden han felv vidner at have
oversat den paa Dansk; hvorafveed han at den er et Udtog, da den rette Graa,
gaas ey mere er til ? Lad vare at den i nogle Ting var et Udtog, saa kunde
den dog ey saa flet hen i Almindelighed kaldes et Udtog, da den indeholder man,
ge Anordninger, som allene passe sig paa Island, og desuden er denne Lov
langt vidtløftigere end nogen anden gammel Lov fra, og til de Tider, hvilket
flet rimer sig med et Udtog, thi efter al Formodning haver Graagaas selv i sin
Oprindelse ey varet saaomstandebg. At jeg med saadan Vished kan tale herom,
derfor maa jeg takke vor larve og berømmelige Professor Sevel, fom, foruden
andre Jslandste Skrifter, haver og laant mig et Exemplar af denne Lov. Ved
denne Leylighed kan jeg ey heller forbigaae at aflegge min offentlige Taksigelse for
hansHoyarvardighedHr. Bistop Harboe, pg for Hr. EtatSraad Luxdorph
for deres store Godhed i at meddele mig endeel af de rare Islandske Skrifter som
De besidde. Paa hvilken deres Godhed jeg fetter end storre Priis, end paa deres
rare og uffatterlige Lcerdom, efterdi Hiertets Egenskaber langt overgaae For
standens. Men at komme til mit Forehavende iglen, saa beretter Torfæus paa
sidst anfordte Sted, at Kong Magnus deels afstaffede deels formildede i Lange,
sund nogle af hans Formands Svends Love, saa at Frihed i at seile blev iglen
indfort, og enhver blev raadig over sit eget Skib, de Landflygtiges Midler faldt
da og som tilforn til deres narmeste Arvinger, og det saa kaldte Dannes«
blev overladt til Grundens Eyer.
y. Hagen Adellteens Gule - Things
Lov p. 140,
Kong MagnusdodeAar 1047, og blev af.alle beklaget, og besteeghansFar,
broder Harald Thronen i hans Sted. Strap ved Begyndelsen af hans Regiering indfaldt en Vinter saa strceng, efter de Iflandfle.Armalium Sigende, som
derfor anfore til Vidne Sæmund den vise, gt Ulvene lobe pNa Isen
imellem Dannemark og Norge, hvoraf man kan futte, gt der da ere indfaldne
Uaar, som ofte pleye at folge paa meget strange Vintre. At der ellers udi den
ne Konges Tid have verret gode Aar, kan sees af H. K. p, 100, hvor der be
rettes at da en Dyr Tid indfaldt paa Island, tillod han didhen at fores
Meel fra Norge, og det for en fastsat PrnS, nemlig hvert Skippund for 100
Alen Vadmel. Han tillod og da alle som vare fattige, men dog kunde stasse
sig selv Kost, over Havet at rebe bort af Landet, hvilket og meget forminstede
den dyre Tid.
Ligeledes forarede han Islanderne en Klokke til den Kirke,
som hans Broder St. Oluf havde givet dem Timret til.
Saa naadig teede
han sig imod Islanderne, fordi de store Poeter, som der fandtes, fluide vare
desto
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Desto villigere til at ophoye hami deres Vers,hvilket de ey heller glemte. Imod
andre var han ey saa naadig, ikke imod sine Fjender de Danste, hvorom jeg
forhen under Kong Svend Éftrithfon haver handlet, og hos hvilke han heel vel
vidste at hente Proviant, i Fald den havde manglet ham hjemme, iblant andet
en Gang en stor Mamgde Malt, Hvede og Flest, p. 98. hvoraf sees, at Hve
de var da allerede en almindelig Sad i Norden. Imod sine egne var han ey
heller af de naadigste, thi imod Slutningen af hans Regiering gjorde han i halv'
andet Aar ey andet end med Svcerd og Brand at ovelegge Romerige, Hede
marken, Hadeland og Ringerige,saa at mange derfor flyede udaf Landetp.l49«
Nu er vel sandt, at Jndvaanerne i disse Lanvstaber havde viist sig gienftridigr
imod ham; men Sporsmaal om han ey seiv før ft havde givet dem Anledning
dertil, og om det end ikke saa er, om han dog ey haver medhandlet dem for
haardr. Overalt tienre dette ey til Landets Flor og Velfccrd. Torlæus hilt
Norv. part. 3. p. 323. anfsrer selv en Historie, som tiener til at vise, hvor li
det Undersaatterne vare sikkre paa deres Eyendele under hans Regimente. Han
er ellers Torfæi Helt, som overalt soger ar undstylde ham, og iblant vel ogfaa
gior det med Grund, som i Henseende til E narTambelkelvers Drab. Skal
store Krigs-Bedrifter, Hurtighed og Tapperhed allene tilveyebringe Navn af
Helt, da tilstaaer jeg gierne, at han fvrtiener det frem for de fleste Norste Kon
ger, men ere Hjertets Egenstaber de fornemste, hvorved med Grund saadan
Titul kan erhverves, da synes mig, at den ey tilkommer ham. Af hans egen
Sons Mund stal vi noget bedre frem faae at hore et Vidnesbyrd, der stal rie
ne til at afgiore denne Sag.
Gierrighed, som plagede hami enhoy Grad,
saa at han var meget for, jevnlig at tage ind, men sielden at give ud, passer
sig ey paa den, ver vil have blor Navn aset Menneste, langt mindre paa en
Helt. Til BeviiS paa hans Gierrighed tiener, at han lod siaae meget flette
Penge, mcengte med Kaabber, fom dog stulde gie'de for lige saa meget som de
gode, og hvormed han betalte sine Mand deres Lon, som derfor og kaldte disse
Penge Haraids ^nt. Torfæus p. 326.
Den 17 Aars haarde Krig imellem Norge og Dannemark tjente ey heller
til det forste Riges Opkomst, endstiont den fortes lykkeligere for det end fordet
sidste. Hvert Aar drog denne stridbare Herre ud med sin Flode, hvilket uden
al Tvivl meget maa have medtaget hans Rige.
Saaledes havde han negle
Gange medsig Halvdellen afAlmuen, H. K p. 9*-94- en anden Gang 60 sto,
re Skibe, p. 96., og det Aar, Slaget stod ved Nisaa, hele Almuen, p. 126.,
hvorved dog maa markes, at ved hele Almuen forstaaes kun saa mange, som
det paalage at drage ud med Floden, og hvorom jeg haver handler under Hagen
S
Adel-

izF

De Danskes og Norffes Handels Historie

Adelfteen. Det Skib, som Kongen selv soer paa, var af samme Scorrelse
som Oluf Trygvaföns Ormen Lange, forpaa havde der et Drage-Hoved, og
bag til gik der i Veyret med en Slim; begge Stavnerne vare forgyldte, og
Skibet deelt udi 3; Rum, p. nr. Poeten Thiotholfur vidner, at dr Norske
Skibe havde 70 Aarer, p. 127. UdiNisaa-Slager selv havde han dog kun 150
Skibe, saasom han havde lader Bonderne fare hiem p. 129, og folgelig allene
beholdt hos sig sine egne Mand, som kan lignes med staaende Troupper nu om
stunder, ogKiobstad-Folkene.

Da Harald giorde sit sidste Tog til Engelland, bestod hans Flove af 200
Skibe, foruden Baade og Lastdragere ril ar fore Proviant i p. is8. De En
gelske og andre Skribenter berette derimod, at den haver vceret langt stärkere,
ja nogle forege den endog til 1000 Skibe, hvorom kan eftersees Reélor Schonings HaraldHaardraade p. zs8. not. g. Vist nok er det, at de fleste Folk
som han forte med sig til Engelland , bleve der, og satte Livet ril, og vare de
Kiemen af de Norske,, ja ester nogles Beretning kom ey heller meer end 20 Ski
be tilbage; see Schiönings bemeldte Afhandling p. 379. not. h. og Torfæus
p. 382. Al den Skat, som han havde i Guld fort med sig fra Grcrkerland,
faldt da og i Engellandernes Hender, og var saa stor, at 12 Karle maatte bare den, vid. Adami Bremenfis Scholiaft. p. 47. og Torfæus p. 275. hvor me
get bedre havde der varet for hans Rige, om han Der havde anvendt den til ac
indrette nyttige Ting, eller og i det mindste borkgivet den ril sine tappre Mand.

Men hvorvidt hans Gierrighed har gaaet, kan sees deraf, at endskiont
han udi Grakerland havde bivaanet anden Levemaade og Saver, end man da
var vant til udi hans Faderneland, saa forte han dog ey det mindste af dem ind,
da han blev Konge, uden Tvivl afFrygt for Bekostning, og maaskee ogsaa for,
hindret af den store Lyst, som han havde til Krig, og dermed folgende Solda
ter-Levnet. De Ting, hvorudi Norden tilforn havde varer pragtig, holdt han
dog ved lige. Hans Seyl vare derfor af Purpur, som Theodoricus Mona
chus p. 53. vidner. Paa fine vidtloftige Soetog plyndrede han og ud alle de
flavlske Soekuster, vid. Adamus p 37. og fegte at udfinde Slutningen af
Oster-Seen p. s8. og ligeledes af det store Nord-Hav, men begge Dele
fvrgieves. p. 65.
Disse idelige Krige hindrede dog ikke, at jo adssillige Ting bleve foretagne
til Landets Beste. Udi Tronhjems Bye lod han fuldfardige St. Olufs Kirke,
fom hans Formand Magnus havde begyndt paa, ligeledes en Bygning af Steen
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paa Slottet, en nye Kongsgaard ved Aaen, hvor den endda stod udi Snorronis Tid, og som efter min Formening er, om ey samme Bygning, saa dog
samme Plads, hvorpaa den nu saa kaldte Kongsgaard staaer, og endelig St.
Mariæ Kirke af Steen, hvorudi Sc. Olufs Helligdom ellerLegeme siden enrum
Dd blev forvaret. T«t nev ved Aaen stod for sig selv en (©tue, hvorudi Kon
gen holdt Raad, og som intet andet Lys havde end igiennem det Hul paa Ta
ger, hvor igiennem Rogen gik p. 106. kortelig var ligesom endeel NorsteBonDers Rog-Stuernu omstunder.

Den Tanke, som Folk kom i om St. Olufs Hellighed, og deReyser, som
de derfor giorde til Tronhjem, bragte ellers mange Penge og Rigdomme ind
i Landet. Saaledes var hans Hellighed overalt erkiendt paa de Tider i Dan
nemark og Norge p. 122, ja ey allene der, men af Svenffe, Gother, Sember og Slaver, vid. Adamus p. 20. Udi Sverrig gik denne Slags Gudsfrygt
saavidt, at der aarligen af endeel Landstaber, om ey af alle, blev sammenfanket en Skat og sendt til Tronhjem til St. Oluf, hvilket dog siden blev forandret
og Skatten sendt til Upsal til at vedligeholde et Altar, som der var oprettet St.
Oluf til LEre, v. Schefferi Chron. Årchiep. Upf p. 68 og 70. Adamus p.
37. vidner, at Harald borttog disse Gaver, og deelte dem ud til sine Soldater,
hvilket han maaffee kan have gi on en og anden Gang i Nods-Tilfalde.
En
Normand ved Navn Guttorm forcerede ril St. Olufs Hvilestcrd etSolv-Billede
af 7 Alens Hoyde,der forestillede enten ham, eller hans Stavnvcrrger, d: Styr
mand, i Folge af et Lofte han havde giort udi et Slag mod en Jrlandst Kon
ge, at give Tienden did af det Bytte, som han da fik, H. K. p. 123. Torfæus p. 306, siger, at det var et Solv-Kors af samme Hoyde. Hvorom al
ting er, da var det endda i Behold, da Snorro strev. Den langvarige Krig
imod Dannemark foraarsagede, at Kong Harald oste maatte opholde sig Syndenfields, hvorfor han lod der i en frugtbar Egn oprette en nye Kiobstced, kal
det, Oslo, H. K. p. 123. Hvorledes de fornemste Mcend da ere blevne besoldede, kan fees af folgende: Ulf ©taller, eller Marstalk, havde samme Rettig
heder som en Lehns-Herre, Indkomster, der belobe sig til 12 Markers Ver
die, og desuden et halvt Fylke i Tronhjem, p. 102,
Om det som egentlig kan kaldes Handel, finder jeg saare lidet i denne Kon
ges Tid. Torfæus p. 295. taler dog om en vis porfin, der drev saa stor Han
del, at han derfor almindelig kaldtesIftorftn Kiobmand, og som baade i Vaaj>cn og Klæder forte sig prægtig op. Grunden til hans Rigdom var en forbor
gen Skat, som han kom over, og som havde tilhort Hagen Jarl, Men til
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hans Ulykke ferte han sig alt for prægtig op , saa at Kongen kom under Veir
hermed, og fratog ham ey allene Skatten , men endog det, som han ved dens
Hielp havde fortient i Handel.
Krigen imellem Dannemark og Norge forstyrrede ey allene Handelen'imel
lem disse tvende Riger, men endog imellem Norge og Island, faa at deNorsse
kun da handlede paa de dem nærmeste Lande, hvorved ey kan forsiaaes andre
end de Svenffe, hvorhen Handelen dog synes at have varet temmelig stor end
og fra Tronhjem, 1)0325. Den Finmarkiffe Handel horte allene Kongen til,
saa at hverken Fremmede eller de Norsse selv maatte style did, p. 334. og 335.
Oftbemeldte Torfæus taler udi denne Konges Historie p. 339. 0111 et NonneKloster, som han mener at være stiftet ved ChristendommensJndforstl i Norge,
og beretter han p. 383. af Morkinskinna, at Kong Harald forst blev begravet
i St. Mariæ Kirke i Tronhiem, men siden derfra forflottet af Erkebifp Elften
tilHelgefæter, hvilket Kloster Harald selv havde stiftet.
Er denne Beretning
rigtig, da er det den ældste man haver om Tiden, naar noget Kloster er opret
tet her i Norge, med mindre man vil antage for rigtigt, hvad Matthæus Paris
655. beretter, at Knud den Store i den korte Tid han herssede over Norge,
stiftede et Kloster af &; Benediéti Orden paa Munkholm tæt ved Tronhiem,
hvorom mere siden under Magno Barfoed.

p.

Folgende Beskrivelse, fom Adamus p. 63-65. gier over Norge, kan me
get tiene til at oplyse Landets Tilstand paa de Tider; “ Norge er formedelst si„ ne Steenklipper og Kuldens Strænghed detufrugtbarste afalle Nordisse Riger,
„ og allene beqvem til Fæedrift, hvorfor det og frembringer de stridbarste Folk,
„ der ved kiælen Levemaade ey ere blevne blode, og 'som derfor og oftere angri3, be andre, end angribes af dem. De leve uden Trætte med deres nærmeste
„ Naboer de Svenffe; men iblant'anfaldes de af de Dansse, der ere lige saa
„ fattige som de selv, endssiont de Dansse ey vinde noget derved.
Saadan
„ Mangel foraarfager, at de Nsrsse fare med deres Skibe hele Verden over,
og plyndre overalt, og bringe store Eyendele hiem med sig, og stråledes afhiel*
„ pe den Nod , som de lide hjemme. Dog have de nu, siden de have antaget
3> Christendommen, lært at elsse Fred og Sandhed, at være forneyede med de„ res Armod, ja endog at uddele det de have samlet. De ere og saavel i Mad
„ font i al anden deres Opforsel afholdue og tarvelige frem for alle andre Folk.
„ For Præster og Kirker bære Le og saa stor LErbodighed, at den neppe anseeS
„ for Christen hos dem , der ey daglig giver dm Præst, som han hær hsrtMesZS se hos. Saavel de, som de Dansse betale dyrt Daab, Confirmalion, Alte
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rers Indvielser, og alle de hellige Ordener. Og som alle Nordiske Folk end,, nu euren ikke vide af, eller ikke ville give Tiende, saa maa de derimod tilstrcrk„ kelig betale alle andre Ting, som de burde have for intet; thi de Syges Ve„ sogelse og de Bedes Begravelse kofte og Penge. Præsternes Gierrnghed ev
„ saaledes, saavidt mig er bekiendt, det reneste der forderver disse Folks ellers
,, ypperlige Server. Fornemme Folk baade i Norge og i Sverrig vogte paa
„ mange Stader selv deres Qvag, og leve af deres egne Handers Arbeyve.
„ Alle de der beboe Norge ere aldeles Chriftne, undtagne de, som opholde sig
„ langst bom ved det store Hav, hvor Troldom endnu gaaer i Svang, saa
„ at de paastaae ar vide hvad enhver gior paa den hele Jord , og ved Ord ac
„ kunne trolle til sig de storste Hvalfiste af Havet op paa Stranden. Jeg hav
„ og hort, ar paa de store Fielde boe vilde Skov-Folk, som sielden lade sig see,
,, klade sig i vilde Dyrs Skind, og snarere synes at fficrre med Tanderne, end
„ ar tale, saa ar de omliggende Folk neppe kan forstaae dem.
Paa samme
>, Fielde er og saadan Mangde as vilde Dyr, at mange af Jndvaanerne allene
„ nare sig af dem. Der falde Biorne, vilde Oper og Elsdyr ligesom iSver«
>, rig, men Ur-Oxer falde allene i Slavonien og i Rusland, hvorimod Norge
„ allene har sorte Rave, og hvide Harer, Maarer og Biorne, der leve under
„ Vandet. Den fornemste Stad er Tronhjem, som tiu er udziret med Kir„ ker, og har en Mangde Folk. Ved St. Olufs Legeme, som der ligger, ffee
,, jevnlig store Tegn, saa ar mange fra langt bortliggende Lande reyse did for at
„ blive helbredede. Man stiger til Skibs t Aalborg eller Vendsyssel, og kommev
„ ester en Dags Seylads til der Norffe.Landstab Wigen, siden feyler man
„ langs Kusterne af Norge paa venstre Haand, og kommer efter; Dage tik
,, Tronhiem.
Man kan og reise til Lands fra Ekaane ril Tronhjem. Men
„ den Reyse er langsommere formedelst Biergene, og alle Reysende pleye gierne
,, at stye den for de Farligheder, som folge den. Saasom Christendommen
,, endda er nye i Norge og Sverrig, saa ere ingen visse Landstrcrkninger ud„ deelte til Bisperne, men de reyse allevegne om i Landene, og soge ar forfrem#
}, me Religionen det beste de kan, uden derover at geraade i nogen Strid fam»
i, men. Fra Tronhiem kil Grken-Oeme siges, at man kan seyle paa een Dag,
„ og fra Norge tik Island og Grönland i $ til 7 Dage. “ Saavidr a da
mus, fom beretter at have hort alt dette afKong Svend Eftrithfbns egen Mund.'
Enhver kan af det jeg hidindtil har anforr i denne Handels Historie, og af Lan
dets nu varende Tilstand let slutte, hvorudi Adamus enten har skrevet for me
get, eller for lider.
Ester Haralds Dod, som skeede Aak 1066, bleve hans tvende Sonnev
Magnus og Oluf Konger, mm ven forste dove allerede 1065, efter et korr, men
S3
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priisvardigt Regiment. Den Danske Kong Svend meente, ar det nu varTid
ar giengielde de Norsse al den Skade, som de i forrige Regiering havde tilfoyet
Dannemark; thi han meente vel ar de Norffe vare saa svakkede ved den i Em
gelland lidte Forlis, at de ey skulde vare i Stand til at giore ftor Modstand.
Men hans Haab flog ham feil, thi de tvende Norske Konger stilede ham imod
med en stor og vel bemandet Flove, herover kom der ved deres gode Mands
Raadforstl til Forlig i Kongahelle, hvorved den Norske Kong bluf fik den
Danske Konges Datter kngirirkur tilALgte, H. K. p, i86.
Og stod denne
Fred ved Magt i begge Rigerne, saa lcrnge Oluf levede, og blev end mere be,
kraftet ved der den Danske Kong bluf Svends Son «greve den Norsse Konges
Softer VnMrrbur, p. 190,
Men sårdeles var der stortVenssab imellem Oluf og den Danske Kong Knud siden kalder den Hellige, saa at de kom sammen
i Kongahelle for ar overlegge der Tog, som den sidste havde for imod Engelland,
og hvortil den forste laanede ham 60 store og vel bemandede Skibe.
Overalt
elskede denne Norsse Konge mere Fred end nogen af hans Formand, dertil
bevaget deels af sit Sindelav, deels og maasse af den Nodvendighed, som han
indsaae at Riget var sat i, at behove Roelighed formedelst de forhen forte idelige
Krige. Herover fik han og Tilnavn af den Skille, og af Bonde, fordi han
heller opholdt sig paa sine store Gaarder paa Lander, end iKiobstaderne, hvor,
af man maa flutte, at han haver elsset Agerdyrkningen, og at den derfor og
formodentligen haver meget tiltaget i hans Tid.
Saa lange han regier
rede, var derfor god Fred baade Inden- og Udenlands, thi ligesaa lidet
som han angreb andre Riger, saa lidet blev han og angrebet af andre,
P. 191 og 195,

Ved saadan dyb Fred kunde Landet ey andet end komme i en blomstrende
Tilstand, hvilker og de gamle Skribenter eenstemmigen vidne. DegamleKiobstader toge derfor til i Bygninger og Velstand, og nye bleve anlagte, hvoriblank dog ikkun navnes Bergen, som i en korr Tid formedelst sin Beleyligbed
tog meget til, deels formedelst rige Indenlandske Folk, som satte sig derned,
deels og formedelst udenlandsse Kiobmand som seylede did. Kongen lod der op#
reise den store Christi Kirke af Steen, som dog ey blev gandsse fardig i hans
Tid. Ved Bergens Antegning beviste Kong bluf Norge en Velgierning, der
ey allene strakte sig til hans Tid, men endog til vore Tider, og som man vit
haabe til alle Esterfolgende; thi gf alle Norsse Stader ligger ingen mere beteilig
til Soe-Handel. Da de andre Kiobstader, som han forst haver indrettet, ey
navnes, saa faaer Slutninger at erstatte denne Mangel, og da man finder at
Kongahelle og Stavanger have varet anseelige Kivbstader i hans Svnne-SonnerS
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ners Tid, uden at der siges/ naar de ere blevne anlagte, saa er det ey urimelige
at Zielte paa dem. I Thronhienr, saaveisom og i andre Kiobstceder, lod han
oprette et stort Gildchuus, hvor Folk allene maatte komme sammen for at drikke,
Da de tilforn havde holdt deres Samlinger i privare Huse, hvorved megen Uor
den havde gaflet i SvangDen Norske Historieskriver vidner, at Kongen
Drak gierne, og ar han da var meget lystig, venlig og talende, da han ellers
var af faa Ord- De Forordninger, som endnu ere tilovers af ham, bekrcrfte
det samme. Ellers er det ey at tvivle paa, at jo Kongen haver betient sig af den
overall i hans Land, saaveisom i andre Lande, indforte Drikkemode til at giore
sine Undersaatker mere omgiengelige og fredelige, hvilket det Forbud ey at drikke i andre end i de offentlige Gildehuse tydeligen viser, hvor Alting var anordnet saaledes, at det skulde gaae ordentlig til, og al Kiv og Klammerie forekom
mes , hvorfor og Religionen selv havde Sted i disse Gilder, saa at Alting ffeede under Helgenes Paakaldelse. Da man i seenere Tider finder overalt i de tre
Nordiske Riger Gilder indrettede St. Oluf til 2Ere, saa eryet ncrsten ey at tviv
le paa, at jo denne Konge haver i sine Gilder ihukommet ham, endskiont man
ingen Underretning haver derom. Det er ellers hoylig at beklage, at den gode
Indretning ved disse Gilder varede ey her längere end i andre Lande, saa at det
som var anordnet for at forbedre Folkets Seeder, tienede til at forveerre dem.
Imidlertid kan heraf sees hvorledes en viis og god Regent kan betiene sig endog
af fit Folks onde Egenffaber til et got Maal ved viselig.ar styre dem, uden at
udrodde dein, hvilket sidste hverken er mueligr, og desuden giver alt for megen
Anledning tit Haardhed, og deraf folgende onde Virkninger.
For at beram
me Tiden naar Gildet skulle gaae an, blev der ringet med en stor Klokke kal
det Bæjar bot; Ja det som mere er, Gildes Brodrene lode bygge deres egen
Steenkirke i Tronhiem kaldet St. Margarechæ. Kongen selv lod bygge en ny
Steenkirke i Tronhiem, kaldet af Snorro Christi Kirke, men af Theodorico
Monacho p. 64. Hellig Trefvldigheds, som dog ikkun var een Kirke, hvilket
Rector Schöning haver viist i sin grundige Afhandling om Tronhjems DomKirke.
Til denne Kirke blev St. Olufs Lig fort, og holdt de foregivende Mi
rakler der ved ligesom tilforn, saa at mange af fremmede Lande, hvoriblane
Sverrig ncrvneS, sogte did for at faae deres Hilsen p. 1910g 195, hvilket uden
Tvivl haver bragt Penge ind i Landet.
Saadan Landets Velstand foraarsagede og, at Kongen meget forandrede
Forfadrenes eenfoldige Levemaade, og efter udenlandske Regenters Exempel ind
rettede fit Hof preegtigere.
Tilforn havde Kongerne havt deres Scede midt
paa den lange B«nk, og Øllet blev oa baavet rundt om Ilden, som var midt i
Stuen,
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Stuen, men han lod indrette Skorstener, steenlegge Gulvene, og soem Kong
gens Seede midt i Breven af Stuen ved den ene Ende.
Visse dertil bestikkedr
Mundstiankere, Skutul Svende, maatte staae for Bordet/ og stienke for ham
og de fornemme Mcrnd der sadde ved hans Bord. Ligesaa mange Personer der
sadde ved Bordet, ligesaa mange andre Tienere, Kierti Svende, stode der og,
holdende hver sit randte Lys i Haanden. Imellem Kongens og Stallarens el
ler Marssalkens Bord, lod han scerce Skienkebordet, og sadde de andre ringere
Giester stråledes ved Stallarens Bord, at de vendte lige imod Kongen.
Da
de forrige Konger havde drukket af Dyrshorn belagte med Guld, saa drak han
derimod af Kar.
Han forogede og fine Hofmands Tal, rhi han holdt ioo
-Hirdmand , 60 Giester, og 60 Huskarle, hvorover Almuen vel i Fsrstningen
besvargede sig, naar han efter de Tiders Sadvane og Lov drog allevegne om r
Landet, og Venderne maatte frit underholde ham og hans Folk, men han undstyldte sig med at han behovede saa stort Antal til Rigers Forretninger, og at
der kostede dem dog ey mere at underholde dem, end hans Fader, endstisnt han
kun havde havt halv saa mange Folk som han, p. i88, 189 og 190. Torfæus
p- 389. beretter, ar ved Kongens Bord og ved hans Save sad Dronningen
paa hans venstre Haand, saa og andre Fruentimmer, og ved Stallarens ven
stre Haand Mandene, og ved hans hoyre Fruentimret.
Saaledes stal Skik
ken have verret fra gammel Tid af, og der meldes ey at Kong Oluf forandrede
den, som ey heller synes rimeligt, siden man finder den Skik ar have vedvaret i
Norden efter ham indtil vore Tider, ar begge Kisn have varet i Samlinger hos
hverandre. En adel og frie Skik, og som meer end noget andet haver bidra
get til at gisre vore Sader bedre, behageligere og hsfligere end vore Forfa
dres, saasom det er dog det elstvardige og smukke Kisn, der danner Mandfol
kene, som umuelig kan forlange bedre Laremestere.
Ligesom Hoffet tiltog i
Pragt, i Hoflighed og Artighed, saa tiltoge og Undcrsaatkerne, endffisnt mig
synes, at de i visse Ting'ginge for vidt, thi til hvad Nytte at forandre Skikkel
sen paa Kladedragten, dersom den forrige var god, eller den nye ey beqvamere?
Men at de ginge med kostbarere Toy/ det laster jeg ey, helst om det havde va
ret giort i Landet. Men saavidt vare da ey Manufacturer komne, da de ey en
gang ere det i vore Tider. Den udenlandste Dragt, som ta indforces, bestri
ver Snoro p. i88. saaleyes: Buxerne vare pragtige og snorede om Beenene;
Guldringe bleve spandte om Leggene, Klcederne sammendragne i Siderne, LErmerne; Alenlange, og saa trange at de med er Instrumentmaattedrages
paa, og laae de i Folder alt op til Axlerne; Skoene vare hoye, syede med Sil
ke, ja belagre med Guld. Saadan Dragt har varet ligesaa pragtig og comist,
fom nogen i vor Tid.
Olufs
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Olufs fredelige og sagtmodige Sindelav force ham og til at-crre Religio
nen og dens Tienere. Simeon Dunclmenfis under dec Aar 1074. p. 206. be#
striver med hvilken Hvytid han tog imod den flygtige Engelste PrcestVurgot,
lod sig lcere Psalmer af ham, og begavede ham tilligemed de Score i Landet ri
gelige» , og hvorledes han midt under Regierings-Byrden lagde sig efter Stude
ringer , lafle flittig i Bibelen, ja endog forrettede Diaconi Tienefle hos Prcesterne naar de flove for Alteret, ved at ifore dem Messe^Kiaderne, og ose Vand
paa deres Hander. Der er bekiendrat St. Suniva dyrkedes i Norge, sårdeles i
Bergen, men Tiden er ey ril viste bekiendt, naar hendes Dyrkelser her opkom.
Jeg formener, at det er baade om hende
denne Konge Adami Scholiaft.
p. 63. Not. 98. taler, naar han melder, at m Kirke blev af Olao opretter
nogle af Ve 11000 Jomfruer til 2Ere, der havde giort Skibbrrrd paa de Norste
Kyfler. Med alt dette synes dog Levninger af Hedenstabet endda at have varer
hifl og her i Landet, endstionr flimre. Hvorfor og Adamus p.47. beretter, at
den Danste Kong Svend udbredede Christendommen i Norge i Oluts Tid.
Af Snorro p. 193. sees og at der have varet de, fom lagde sig efter ar spaae af
Fugleflrig, af hvilke Kongen endog belonnede anseeligen en Mand, der boede
paa Lister, og som efter Forrallinger stal have spaaet rigrig.
Men saadanne Levninger af Hedenskab ere maastee ey engang gandste udroddede i
pore Tiver i noget Land.
Ingen kan tvivle paa at jo Handel og Vandel haver meget tiltaget i saa
»nstelig en Fred, hvorom man og finder tydelige Vidnesbyrd hoS de gamle Skri
benter, endstionr ey saa mange som det var ar onste. Snorro p. 193. vidner,
at den Danste Kong Knud gav de 60 Norste Skibe, som kom ham til Hielp
paa hans forehavende Tog til Engelland k Lov at handle hvor de vilde i hans
Lande, og p 199, at Kong Olurs Broderson Hagen havde faret til Biarme
land og der strioet vgfaaec Scyer, hvilket jeg anforer, endstionr Ordene meer
synes ac gaae ud paa Krig end paa Handel, for ar vise arSeiladsen paaBiarmeland endda var i Brug. Simeon Dunelmenfis p. 206. taler om de Norstes
Soefarr paa den Engelffe Stad Grimesbi, og Knytlinga Saga p. 72. om de
res Handel paa Esthland. Moller i Tonsbergs Bestrivelse p 77- taler om en
Klokke stobr i Magdeborg, som findes i St. Mariæ Kirke i Tonsberg med en
piarrydst Skrift paa og Aarstal 1076; men jeg maa tilstaae, at dette Aarstal
kommer mig heel misrernkeligt for, og at den tydste Stiil ey synes at vcrre aldre
end af det 14 Sceculo.
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Nye Love giorde KongOluk ikke, men han forbedrede de gamle, saaledeS
sinder man i Hagen Ad elfte en s Gule-Things Lov, som Pans haver udgivet,
p. 8. at han anordnede, ar aarligen stulle i det Lagdomme paa Gulve frigives en
Træl, og den hele Almue ffpde sammen forat tilveyebringe de 6 Øre, somTrællens «Husbonde burde have for hans Losning, p. 9. at ligeledes stalde i samme
Lagdomme i hvert Fylke aarligen frigives en Træl paa samme Maadei I begge
Tilfalde ffulde, om det ey steede, bodes 12 Øre til Bispen. Ved disse Anord
ninger sigtede ude«: al Tvivl den gode Konge til nred Lampe og efterhaanden ar
afskaffe Trældom. Af det her siges om Bispen, stalde man snart falde paa de
Tanker, at hver Bisp havde da allerede sit Stift. P. i o. anordnes, hvorledes
det ffulde forholdes med ØlbGilder, og at den som ey giorde det i rette Tid,
ffulde bode 3 Øre til Bispen, og biede han dermed 112 Maaneder, da 3 Mark
til Bispen. Dette stadfæster min forhen gjorte Anmærkning, ar Kongen var
en Elster af Drik, og at han herved ogfaa sogre at indfore fortrolig og ordent
lig Ømgang iblanr sine Undersåtter. Man seer og heraf, at han haver sogr at
berige Religionens Tienere, og meer seer paa deres end paa fine egne Indkom
ster ; Altsammen i en god Hensigt, men som siden bragte stadelige Folger med
sig, i det Bisperne, da de bleve alc for rige og mægtige, -vilde sidde Kongerne
paa Hovedet. I denne Anordning er ellers mærkeligt, at dens Boe, som var
mindre end 6 Koer, eller 6 Solder Korn, ansaaes for ringe, men havde dog
Lov at holde Øll Gilde, om han vilde, p. 14.
Bispen stulde have en Øre rug
af hver Person i der Lagdomme, hvorimod han eengang om Aaret stulde besage
hvert Fylke. Dette synes at stadfæste, ar Bisperne da allerede havde deres Skig-ter, endstiom der ere og andre Grunde, hvoraf man snart stulde sturre, ar de
ry have faaer dem for i Kong Sigurds Tid, hvorom i det 12 Sæculo. Bispen
Havde paa sin Reyfe frie Skyts, og hver den, fom nægtede at stytse ham,
maatte bode ril Harn 3 Øre. p. 15. $ hvert Fylke var en Træ-Kirke, som Alnitten maatte holde ved ligeP . 29. dommes den, fom æder Hestekilld, til at
miste alt sit Gods og ar romme alle Kongens Lande.
Born, fom havde Hovederm eller Foderne forkeerr staaende, uaar de kom til Verden, stulde vel do,
bes, men siden nedkegges i Kirken og der doe; En Skik, som viser, hvor bar»
barist de Tider endda vare, og hvor lidet de have stet paa der store Principium
ar formere Folkemængden P. 31. legges enStrafaf 3 Mark paa dem, som ellers
udlagde deres Born, og p. 37. ligesaa hoy Srrafpaa dem, ver giftede sig n«ed ftn
Slægt for i 7de Leed, og med sin besvogrede for i zte, hvorved maa. mærkes,
ar Lederne ey regnedes fom i den Rometsse Rer, og nu omstunder i vore, men
som i den Canomffe Ret , og derfor egentlige«« bleve 14 og'ro. De som giftede
sig saaledes sammen, stulde desuden stilles ad, og staae Skrifte.
Denne An
ordning.
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ordning viser, hvor fler de da have indseer paa hvilke Grunde Ret og Urer beroe*
P. 42. dommes de, der omgikkes med ar spaae og trolle, til Landflygtighed, og
at vare fredlose og miste air deres Gods, hvoraf Halvparten ffulde falde til
Kongen og Halvparten til Bispen, og de som taale saadanne deres Konster, dommes til at bode 40 Mark i lige Deling til Kongen og Bispem
Denne Anordning allene viser, hvor meget mildere Kong Oluf haver ver
ret , end hans Formand af famine Navn, nemlig Oluf Trygvafan og den
Hellige.
Naar man betragter den Rolighed og Fred, som Norge haver nydt under
denne Konge, faa er det ingen Under, at Theodoricus Monachus p. 64. gi
ver ham folgende prcegrige Skudsmaal: Oluf regierede i 27 Aar, og var ci
ffer baade af Gud og Menmffer; Han holdt Fred og Rolighed ved lige i al sin
Tid, lod enhver beholde sit, og holdt ved sin Myndighed allene de Onde i Ave,
faa at jeg troer at ingen Norff Konge haver fort et lyksaligere Regiment fra
Idarald Haarfagers Dd af indtil vore, end som han. Men intet tiener til
mere at legge denne Herres ypperlige Egenffaber for Dagen end folgende Torfæi Beretning Hift. Norv. Part. 3. p. 408. Da Kongen eengang befandt sig
i et stort Giestebud, og faae Alting paa det kosteligste tillavet, saavel hvad Ma
den, som Kladerne og Tepperne angik, brod han ud i disse Ord: Jeg glceder
mig over, at mine Borgere ey nu, som i min Faders Tid, ffiule deres Kost
barheder af Frygt for Kongens Narvareife; Deres Frihed er min Lyksalighed
og deres Rigdom er min Fornoyelse, saasom den er et Pant og Middel til den
offentlige Rolighed,,. Gyldene Ord som vise, af hvilke Grunde denne Konge
handlede, der maaffee intet manglede uden bedre Tider for at staae ved Siden
af Antonino Pio ; Gyldene Ord, soiH efter mine Tanker giore ham langt
storre end alle Akxandri og Cæfares.
Oluf dode efter den almindelige Regning 1093, menTorfæus fremforer
adskillige Aarsager, der ey ere faa let at igiendrive, efter hvilke han i det mind
ste maa vare dod 1087. Efter ham bleve hans Son Magnus og hans Broderson klagen Konger. Den sidste regierede kun kort, og giorde sig imidlertid
meget riffet af Tronhjems og Oplands Indbyggere ved at afffaffe endeel Paalag,
og indforsadffillige lemfaldige Love, v. Theod. M011 p. 65, og H K. p. i$6.
Efter hans Dod var Magnus allene Konge, en Herre Der mere flagrede sin Far
fader paa, end sin Fader, og som ved Krig fagte at erhverve sig et stort Navn,
og et storre Rige.
Norge var derfor idelig i hans Tid plaget med Udrustnin
ger saavel tit Lands som til Vands, hvorfor han og ep var eisset af Almuen.
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Mm hans Krigsfolk , for hvilke han drog stor Omsorg, og mod hvilke han tu»
de sig meget gavmild, elskede ham derimod desto meer. Og som de fieste af disse
Krige bleve forte 'med Lykke, saa ar Kongen ey allene vandr meget Bytte og
Gods ved dem , men endog anseelige Lande bleve lagte under Norges Krone, saa
blev dog Landet ncrsten i samme Flor og Velstand, som det havde varet i under
forrige Regiering. I Begyndelsen havde Magnus noget ar bestille med endeel
fornemme Herrer, der vare saa stcerkt indtagne af den borrdode
Hagen,
ar de aldeles ey vilde beqvcrme sig til at staae under Magni Regiment, som var
ham aldeles ulig i Sind og Saver.
Men disie Uroligheder bleve i en kort Tid
dampede.
Den forste Krig Magnus forte, var i Halland imod de Danske,
og giorde han der stor Skade med Rov og Brand p. 199. Med Sverrig hav,
de han en temmelig langvarig Krig, pvorudi Lykken var foranderlig , p. 215 rc.
Men hans storste Krige forte han r Vesterhavet, hvor han bragte Orkenoerne iglen under de Norskes Lydighed, og tvang Kong Milcohimbum af Skot
land, at afstaae til sig Syder-Oerne, eller alle deOer, der ligge Vesten for Skot
land, hvilke siden efter i en lang Tid horte til Norges Rige, og bleve regierede
af en Konge, fom de Norske Konger indsatte, og som maatke give Skat til dem.
Desuden erobrede han og deels plyndrede paa Skotland, Irland og Oerne
kiste efter hans Dod, p. 210 og 22s. Imedens han! saaledes giorde Alting usikkerr udenlands, holdt han god Fred og Tryghed indenlands, saa at han ud*
roddede alle Soe- og Straten Rovere, p. 207. Krigen imellem ham ogSver*
rig kom deraf, ar han paastod ar alle de Lande, som laae imellem Vcrneren og
Norge, havde fra Arilds Tid af hort Norge tik; men da de Svenffe havde nu
i rum Tid besiddet disse Lande, og deres Jndvaanere heller vilde staae under
Sverrig end Norge, saa vilde de Svenffe ey miste dem, p. 21s. Denne Krig
blev endelig rKongahelle bilagr ved T>en Danske Kong Eriks Mellemhandling,
saa at den Rorffe Konge skulde agte den Svenffe Konges Datter, begge Kon
gerne berate deres egne Undersåtter hvad Skade de i Krigen havde lidt, og en
delig Grcendserne imellem Rigerne blive ligesom de havde varet for Kri
gen, p.2i9. Vel siger Theodoricus Monachusp.69, ogMonkinfkinna apud
Torfa. um p. 439. ar Kongen i Sverrig overlod ril Kongen i Norge de omtviste
de Landskaber som enMedgift med hans Datter, men Historien af de folgende
Tider viser langt anderledes og bekrafter Snorønis Beretning.

Da det engang var indfort at bruge fremmed Klædedragt, saa opkom der
jevnlig nye; saaledes tales i H. K. p. 206. om en Indbygger ved Gorh-Elven,
der havde en lodden Kappe paa sig, og en stor Danff Har paa Hovedet;
p- 207.

i
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p. 207. om en stor Herre, der var iført en rod Skarlagens Kiortel med blaa
Kappe over; p. 218. om Kong Magno selv, ak han gik med en rod Trope over
Harnistet; p. 221, at han og hanSMand ginge ester de Vesterlandffes Viis
barbeenede om paa Gaderne med korte Klaver og Kapper, hvoraf han og i
Historien har faaet Tilnavn af Barfoed, og p. 227. at han i det sidste Slag mod
Jrrerne, hvor han faldt, havde Hielm paa Hovedet, et rodt Skiold, meden
forgyldt Love i, et Svcerv kaldet Leggbmir, hvis Herste var af en Tand ind
lagt med Gnld, et Spyd, af det Slag kaldet Kesia, i Haanden, og over Harnistet
en rod Silke-Trope, hvorpaa daave for og bag var indsyer en guulStlke-Love.
Jeg er af de Tanker, at man her maa soge Oprindelsen tit Loven, som nu staaer
i det Norste Vaaben.
At Fifferie altid haver vcrret, ligesom nu, et af Norges fornemste Narings
Midler, derpaa kan ikke tvivles, og Derom har jeg tilforn anført avffillige Vid
nesbyrd; et til denne KongeS Historie henhsrende sindes i Wilhelm af Malmes
bury p. 133, Samme Skribent vidner og paa bemeldte Stev, at Den hellige
rasenve Iver, at indtage Det hellige Land og Christi Grav fra Tyrken, som
overkom alle Enropcriffe Folk, overkom ogsaa de Norste. Hvad Snorro for
tceller p. 223. om Skofces og hans Sonnets Reyse, synes at hore herhid. Z
hvor vel nu Denne Reyse ep var til Landets Beste, og ikke ffeede for at befordre
Handelen, saa er Dog mcrrkvcerdigt ved Den, at Snorro forsikrer, at der sag
des, at ve forst iblant alle Nordmand havde seylet igiennem Strcrdet mellem Eu
ropa og Africa.

Hvor stor Pragten da har varet ved Hoffet kand stuttes af følgende Beskrivelse fyoéTorfeumHift. Norv. part. 3. p. 434. over Kongens Brabanteres Kladedragt. De ginge med Klader af to Farver, rode og sorte, forede
med Maar-Skind og med en Gulvplade foran paa deres Pander. Og at Lan
det da haver varet i god Velstand, kan iblam andet flmtes heraf, mider udi
Tronhiem var et stort Tillob af Fremmede, og deriblant paa engang 3 Jstandffe Skibe, Torf. p. 433, Saadan fri Handel, som Island da havde, giorde
Landet og Folket velhavende, muntert og opvakt; da Det derimod er kommer
siden i en gandste anden Tilstand, hvorom jeg dog ey nu vil handle, saaffm Is
lands Handel udfordrede en Undersogning for sig.
Norges Velstand bekrafter Ordericus Vitalis L 10. p. 767. t Ducbesnii
Script. Norm, end meet, naar han saaledeS taler r “ Den Norste Konge Ma„ gnus angreb Jrrerne med en FlvDe af 60 Skibe. Han var meget mcrgtig
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paa alle Gerne t det store Hav, og besad stor Rigdom og mange Eyendeele.
Fem Siceder ligge ved Soe-Siden i Norge, Bergen, Kongahelle, Cvpengå»: Trorchiem, Burgus d; Sarpsborg, og Alsa o: Osto, Tunesberg a:
Tonsberg, den 6te Stad vender imod de Danske , og ligger imod Osten,
Midt paa Oen, saaledes kalder han Norge, ere store Fiffe-rige Soer, hvor*
ved ligge mange Bondergaarder. Jndvaanerne havde Overfiodighed af Fiske, Fugle og alk Slags Vildt. De ere Christne, fredelige og kydffe Folk,
„ og indffrenke og straffe alle Laster ved noyagtige Love og haarde Straffer.
„ OrkemOerne, Finlands: Finmarken, Istand, Grönland,fom er derlcengst
„ mod Norden liggende Land, og mange andre lige indtil Goiland (som jeg me*
„ ner at o aere en Skriver-Feyl i Skeden for Gotland, hvorved esrer mine Tam
„ ker bor forstaaes Vinland) staae under Rorges Konge, og fores did med
Skibe Rigdomme fra al Verden; og ligeledes l. n. p. 812. Magnus ? be*
„ satte med Folk alle Øerne lige indtil Irland, og oprettede der Huse ogStcr,, der ligesom hos andre Folk. Hans Skat havde en Borger fra Lincoln i
„ Forvaring, og forsynede han ham med Vaaben, Kar, Husgeraad og am
„ dre saadanne Ting- Denne Mand skyndte sig hiem, saasnart Kongen var
„> dod og begyndte at handle med den sig anbetroede Skar. Nen Kong Hen5, rik i Engelland havde ep faaet Magni Dod for at vide, som meget fornsye„ de ham, forend han tvang bemeldte Borger til at overlade sig den hele Skat,
, som efter Rygtet bestod af 20000 Pund Solv #< . Saavidt Ordericus, der
ender sin Historie med det Aar i 41. Magni Dod indfalr Aar noz,
og efterlod han Riget til sine Sonner i en blomstrende Tilstand,
*,
»,
,,
,,
z,
„
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G, SCHÖNINGS Afhandling
om

De gamle Gmkers og Romeres rette Begreb og Kundstab om de Nordiske Lande, sårdeles om den af dem
saa kaldte Scandinavia.

C Lapitel.
Om de Grsekers og Romeres Begreb og Kundffab derom
for og ved Chrrftl Tider.

i.
t de gamle Grcekers og Romeres Kundffab om vor Norden har for Chri
sti Tider vceret rer stor, der er saa meget mindre ar formode, som man
ey allene af Tingens egen og de Tiders Beskaffenhed, sammenlignet
med vore, ler kan flutte sig tit, hvor milstrekkelig og ringe den maa have vceret,
men man og af deres egne veste og trvevcerdigste Skribenter har tydelige Vid
nesbyrd derom. Til begge Deeles Rigtighed at gvtgiere, kunde mere end eet
Beviis udfindes , om man vilde vcere vivtlsftig; men da vi gierne ville tage os
vare derfor, saavidr mueligt er, saa ville vi lade os noye med, til Beviis for
det sidste, og til en Prove, her at anfsre folgende: 1.) At Polybius, et Myn
ster for alle ffivnfomme og troevcerdige Historie-Skrivere, udtrykkelig bevid
ner (3), ar alt der, som laae imellem Tanaim og Narbonne, og saa
videre Nord efter, var ril hans Tid (by ubekiendr, og at de, fom entert
fortcrllede eller streve noget om de Lande, frembragte lutter Dromme
Og giver han siden (c), Aarsagen dertil ncrrmere tilkiende, nem
lig

og Eventyr.

(a) Hi flor. pag. 192. edit. C«fauk fom Thucidydes bevidner, vidste dkiGwker ey engang

ret deres egne gamle Gager, ja syere end' Ost vilde i at fortchlle nye. Hiftor. Lib. 9.
P r6- edit. Meri; Hvorfra W'flyttes om deres'Kundffab, angaaende faa ftcurniede og langt borkliggende Lande, fom vore vare.
(b) Han levede i det' andet sæculo fyr Christi Fodsel.
(c) Loc. cit.

210. 2H.
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lig, atsieldennogm af ve Græker havde i forrige Tider kundet undersoge de
yderste Verdens Kanrer for De uovervindelige Farlighrder, som vare Derved,
at om end nogen kom didhen, var det Dog heel vanffeltgt at faae noget ret at
vide, for De grumme barbariste Folk, som der boede, og for de mange store Udorkener, som der vare, foruden Den store Vanskelighed, som reyste sig af Spro
genes Ulighed ag AdstilltMed; og at De, som vidste noget fra De Kanter at forralle, kunde ikke bare sig at opmænge Det med Fabler og forunderlige Histo
rier (d). Hvilket Polybii Udsigende er saa meget mere rroevardigr, som decey
allene er overeensstemmende med mangfoldige Exempler baade af aldre og see
nere Tider, men og (2) bekræftes af en saa kyndig og auseelig Mand, som Ci
cero var, Der levede Christi Tider saa meget nærmere end hin, men gior syart
endnu mindre Vasen af de gamle Romeres Kundffab, endog om Gallien og
Germanien, naar han saa siger: (e) “ Han (nemlig Julius Cæiar) har sigtet
3, med stor Lykke imod de meget stridbare og mægtige Folk, De Germaner og
„ Helvetier rc., og de Lande, og De Folk, som ikke tilforn have pcerxc os
„ bekiendre, enren ved Gkcifrer, eller ved Forreellelser, eller ved 2Xyg#
„ rec, dem har nu denne vor General, og vor Krigshår og Det RoniersteFol»
„ kes Vaaben igiennemvandret#l, Har da Det meste af Gallien, har hele
Germanien, som laae de Romere saa mer, været indtil De Tider saa ubekiendt,
hvilke Tanker stal vi Davel giere os om vor Norden, som laae saa meget læn
gere borte? Allerhelst Da pi (3) af Den ypperlige Skribents Strabonis Vidnes
byrd , som levede endog efter Christi Fodsel, i Tibefii Tider, kan .tydelig see,
at de Grækers og Romeres Kundffab Derom har endnu den T>d været '.ringe, el
ler saa godt som ingen, naar han beretter : (f) ■“ At ligesom Alexander den
s. Store, ved sine Krigstoge, giorde en stor Deel af Asien og de Nordlige De3, le af Europa til Floden Ister bekiendte; saa have de Rcmere paa samme Maa,3 De giort Den hele Vestlige Deel af Europa bekiendt alt indtil Elven, som jsbev
(d) Det er ey at tvivle paa, at Skribenten jo her har sigtet til Pythcas Maffilienfes j sier,
og andre gamle Graste Skribenter, svin ester .denne havde .berettet noget om de Vest«
lige Lande i Europa.
(c) In Orat. de Provine. Confular. Part, 2. fag. 593. edit. Gionov

4.

(f) Geographic Lib k, pag. 26 «dit. Cafauboni, hvor ogsaa efterfelgende Hans Orb ere
verrde at legge Marke til: “ JJlteripra (trans Tyran, fluv.) ad M«otidem lacum &
„ oram maritimam, qv.e ad .Colchos linitur, Mithridates cognomento Eu pator nota
,, reddidit <& Duces ejus.

Parthi Hyrcaniam, Bactrianam & Scythis, ultra eam

„ colentes, notiores nobis reddiderunt, cuui prioribus nobis minus e (Cent nota

ia-

sm de Nordisse Lande, ifte Cap._ _ _ _ _ _ _ 153
,,
„
„
,,

ber mjdkigiennem Germanien
Men, siger han videre paa et andet Sted'§),
alt det, som ligger paa hin Side Elben , hen imod det store Hav, er os
gandsse og aldeles ubekiendt; thi de Romere have aldrig kommet paa hin Si*
de Elben, ry heller har nogen reyst over Land til de Steder

§.

2.

Disse Ord ere saa tydelige, at vi med god Feye og Vished kan deraf
giore den Slutning, at den Kundstab, som man stal hente af de Graste og
Romerste Skribenter, om vor Nordens «ldste Tilstand for Christi Tider, bli
ver liden eller ncesten ingen. De aldste Graste Skribenter, som vi endnu ha
ve, have ganste vist ey engang kiendt vor Norden af Navn, end sige mere: rhi
i Homeri Tider var end og det sorte Hav for Gråkerne nasten saa fremmet og
ubekiendt, som Havet mod den Sydlige Pol kan vare for os (h), og Hero
dotus, som dog blank alle Graste Skribenter har varet best underrettet om dr
Lande, som laae neden for bemeldte Hav, >, maa selv bekiende (i), at endstiom
„ han havde giort sig Umage og stor Flid for at sporge Derom, saa kunde han dog
ey af nogen, som selv havde seer det, faae at vide, hvorledes Havet paa den
„ Kant af Europa (mod Vesten (k,) var bestaffet, at han selv intet vidste
», om disse disse Europa yderste Kanter nied nogen Vished at berette; at han
,, ey kunde antage der for gyldigt, at Eridanus var nogen Flod, saa kaldet af
„de Barbarer, som lob ud i Havet mod Nord, hvorfra man fortalte, at
>, Bernsteen kom, da NavnetEridanus selv kunde bevise, at det var et Grastt,
og

(g) !-o,c. cit, Lib. 7. pag. 451. See og pag. 4,2. hvor ha« siger: at man ey vidste,
out der boede Folk imellem de østlige Tydske og ^avet, og at man var li#
ges«» vankundig om de -vrige Steder Der Norden for.
(h) Stk Strabonis Geographiae Lib. 1. pag. 39. fwt'V det saa heder: “ Omnino ifta «täte
„ (Homeri) mare Ponticum pro Oceano qvodam fecundo habebatur, & qvi eo na„ vigaffent, non minus procul ab hominibus receflifle putabantur, qvam qvi extra
„ columnas Herculis client profecti

(i) In Thalia v. 115. pag. 203. edit. Gronovii.

(k) Om disse Europa? ydcrste Kanter vidste Herodotus for Resten ikke meget andet at be
rette t end at Ister,Kloden havde sit bldl-b fra de Leiter og Staden pyrene,
at de Leiter boede uden for Herculis Støtter ydersi i Europa, og at midt
igiennem Europa tyb Ister - Floden.
Saa denne Skribent ha? altsaa forestillet
sig Europam, som en lang Strimmel Land, sirerkkeude sig fra Wen til Veste«.

U
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„ og intet barbarist Navn (!), opfundet af een eller anden Poet (m); at han
ey heller kiendte de Cassiteriste Aer, hvorfra der kom Tin; men (det han kun» de med Vished sige, var dette, at) fra det'yderste af Europa kom Tin og

» Lernsteen. *
3*
Efter Herodoti Tider har de GrcekersKundstab om de nord< ostll'ge Lam
Leaf Europa, heller taget af, end til, og om de Nordvestlige synes den ey ae
have varet synderlig storm, end den var i hans Tid : Thi alt hvad man af Ariftotelis rette og egne Skrifter kan stutte sig til at han har vidst om de lcengst
bortliggende Lande mod Vest og Nord , belober sig ey til videre, end dette (n)
a, At af det Pyrenwiste Bierg i Celiiea udlobe de Floder Tartessus og Ister,
„ den fsrste i Havet uden for Herculis Stotter, men den sidste igiennem hele
„ Europa ude i det Pontiste Hav (o); At af de Arc^msse (p) Bierge, som
3, baade i Weengde og Hsyhed vare de storste paa de Steder udlsbe de fleste
a, andre Floder hen mod Norden (eller Nord-Stiernen); Men under NordStier^

(1) Italien var Herodoto kun lM bekiendk, og derfor er han faa uvis paa, hvor han stal
finde denne Flod iglen. Dersom jeg torve komme frem med Gietninger, saa var
det maastee ey urimeligt at sige, at Navnet Eridanus var sammcnswbt af det Grcesteeg Ordet Dan, Tan eller Dw, som hos de Gamle bcmcerkede en Flod i Al
mindelighed. Saa- at. Eridanus ey vilde sige andet, end den store Aod, fordi dem
er den storste i Italien.
§w) Altsga tager vel den bcemmnelige Bayer feyl, naar. han in Comment, Aead. PetropeJit. Tom. 7. Pag, §46, og efter ham Fruneheville in Differt, fur l’origine du Peupic
Pruflien pag, 504 in Hiftoire de PAcad. de Berlin An 1749, mene, at Navnet Eri
danus er taget as dm lille ubetydelige Flod Ruden, Rodaune eller Reddune i Preusen:
Thi da disse sande vare i de Lider endog af Navnet ubckiendtc, saa er det saa me
get mindre rimeligt, at faadan liden Flod var de Gamle bekiendt. Ligcsvtn alle de
Beviftr, lom tages af en blot Overeeusstemmelse mellem viste Navne ere meget usikfre, naar de ey understottes af andre stärkere.

(n) Ser hans Meteorolog,

lib. l. cap. 13.

(cr) Dette kommer n«stm ovcrrens med foranforte Herodbti- Ord,. undtagen at Ariftoteles
har vidst, at Pyrene var en Field-Strekning, og ikke en Stad, og deri rettet den
andens Wldfarche.
(p) Dette Ord udtrykker bedre Navnet Bartz-., hvormed visse bekiendte Bierge i Tvdffland
mdnu kaldes, end Ordet, Hercyniffe Bjerge, Hercxniste Skove, som de sceners
Gmstr og Romerste Skribenter bruge-

u.
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155

S, ©(ternen selv, oven for Scychien og vens yderste Grændser, laae de Merge
I, Rhipce, om hvis Storrelse fortællingerne vare fulde af mange Fabler „.
Og om man end og vil antage, at de saa kaldte Mirabiles Aufcukationes ere
Ariftotelis egne, som de dog vel ikke ere, faa faae vi deraf dog intet andet, ar
vide, end (q) ak „ det Lelriffe Tin var blsvere end Blye, og lod sig end og op„ lose i Vand (hvilket er.godt Snak); at i det Adriatiffe Havs Bugt laae de
ElectriffeOer, hvilke Floden Eridanus havde udkastet, hvor Bernsteen flod
„ ud af visse Træer, hvilken Indbyggerne opsamlede og forte til Grækerland;
at, som man fortættede, udlob Floden Ister af den Hercyniffe Skov deels i
«det Pontiffs, deels i det Adriatiffe Hav „, og ander mere, som stel ingerr
Oplysning giver i de Ting, som egentlig angaae von Kyemerke.

§.

4*

Saa 'vidt gik da de Grækers Kundffab om de nordvestlige Lande af Eu
ropa i De Tider, og stort længer har Den ey heller gaaet i De folgenve lige indtil
Christi Fodsel. Jeg siger med Flid: De Grækers; saa vidt nemlig, fom man
af deres overblevne Skrifter kan flutte sig til: Thi derfor nægter jeg ikke, ar jo
andre, men i sær Phoenicier, kan have havt langt bedre Kundffab baade om De
vestlige og nordlige Kanter af Europa: Thi at de Phoenicier fra ældgamle Ti
der af have været mægtige til Soes, at de have strakt Deres Seilats og Han
del næsten til alle Verdens Hiorner, at De i sær vare de forste, som giorde Eu
ropa bekiendt for de Asiatiske Folk (r), at De ere komne til dens yderste Grændfer mod Vesten, nemlig til Gades eller Spanien, som De kaldte TarcelTus (s);

U 2

at

(q) Diste mirabiles Aufcultationes staae Blflllt Ariftotelis Opera; og endffiont deres Autor
vel er meget yngere end Ariftoteles, saa vise de dog, hvor Herodoti Eridanus bor
soges, nemlig ikke her i Norden, men i Italien, hvor vg andre Skribenter sætte den.
(r) Thi for de Phoemeiers Tider var Europa for dem i Asien saa fremmed, at hine maatte lede efter den, som et ubekiendt Laich. Ser Herodoti Euterpe, v. 44.

(s) Med dette Navn har og Herodotus med andre Græske Skribenter, Feflus Avienus I
fær, og de Romere selv kaldet Spanien. At Skrivteus Tbarfis er dette Tarteflus,
tvivler jeg ey paa: thi vel er det saa, at Veyens Længde, da Seiladtsen varede i 3
Aar, og Vahrenes Beskaffenhed, som iblant andet besiode af Aber og Paafugle, sy
nes at rære derimod; men hvo har sagt, at Seylatsen paa Tharfis gik lige sia Ty
rus igiennein Middel-Havet? Jeg troer, at den heller har gaaet fra det rode Ha*
omkring Afriea til Spanien; og antager man den Troe, saa falde begge diste Van
skeligheder bort paa eeugang. Za jeg ttoer endnu mere, nemlig at de Phoenicierr
Skibs-
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at de under en Herculis Anforsel have fon Indbyggerne der Krig paa (t), og
der varet mcegtige og rige (u); at de have giorr saa viVtlsftrgeSeilatser, at de
have varet borte i tre samfulde Aar; ak de ere komne kangr uden for Herculis
Stotter, og at de have drevet Handel end og paa Britannien, det er ey allene
<n bekiendt Sag, men og noget, som baade af den hellige Skriftes og andre
gamle Skribenters Vidnesbyrd kan gioreS noksom bevisligt.

§. 5»
Ere da de Phoenicier komne vor Norden saa nar, at de have drevet Han
del i Britannien, saa er det leet at stum, at de ey allene have kunder faae nogen
Kundffab om samme, men at de ogsaa have strakt deres Seylats didhen, hvor
om vi siden faae Leylighed at tale noget mere; Og der faa meget mere, som man
ey allene finder, at det i Taciti Tider var et gangbare Rygte , at Herculis
Stotter vare ar finde r Norden, (v) , og at der ogsaa paa Gen Valcheren i
Nederlandene ffal l en Kirke vare, eller have verret , at see en Inscription, op
sat Herculi Magufano til LEre, hvilket Ord Magufanus ffal paa Phoeniciff
bemerke en, som reiser over Havet eller til Soes(x); hvilken Hercules altsan
vel

Skibsfart, omkring Africa tik Spanien , cr enkcir aldre, eller i det mindste liae saa
gammel, (om deres Skibsfart fra Tyrus paa M;ddcl-Havet. Hvilket, som vor Ma
terie uvedkommende, her ikke videre kan udfores.

(t) Dette bevidner Auctor til de forommeldtr Mirabiles Auicultattones-.
(U) At levr paa fin LartessiE var derfor hos de Gamle det samme, som at leve vel os
lykkkelig. Som PhotIMS I sit Bibliothca pag. mg, anforer af Himeri Sötihifta DeclaHiationibus.
(v) Det cr venteligt, at Taciti Mening hermed har ikke varet anden , end at der i Nor
den var et trangt Sund nrellem 2de Hav, som det Herculiffe mellem Spanien oa
Africa, og at cn Hercules sagdes at have befaret samme Sund. At denne har boet
paa Kullrn i Skanne, og at Hercules vil sige det samme, som Herren paa Rullen,
cr noget, som bor regnes blant det larde Spog.
Rimcligst er det, at Navnet er
Phoenieist, og bemarker cn Kisbmand. Men derfor er det vel ikke sagt, at alle Her
cules vare ey andet, end omstrippende Kisbmand, som den larde Clcrc har villet
gjort dem tik. Thi det har hart sig med de Phoenicier omtrent, som med Hvllandcrne i vore Tider, at Kisbmandffab vel har varet deres Hoved-Gag , men at de oa
under tappere Anforere have sigtet for deres Handel, naar Set galt dervaa. Liaesom
sg Mel» beretter, at de forst opfandt den Kunst at sigte til Goes.
(x) See Jeutnrf des Scavans An. 1688. p. 454> af Servatü Galkei Dfflére, de Sybillfc.
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vel ikke kan blive nogen anden, end den Phoeniciske (y)> Men som man ogsaa,
naar man antager, at Phoenicierne og vore Forfadre have havt Omgiengelse
med hinanden, let kan udfinde Aarsagen, hvorfor vore Forfadre have, som
Pytheas Maffilienfis bevidner, vidst af Agerdyrkning, lange forend de fleste
Tyvste begyndte at drive den; hvorfra vore Forfadre have faaet deres RuneBogstaver, hvilke saa meget ligne de Phoeniciste Bogstaver, samt de Britanniste og Spanste Runer; og al hvem de have lart Skibsfarten, samt ved hvil
ken Leylighed de ere bievne saa mægtige kil Soes, som Tacitus beretter (z),
frem for de Tydste, som vare næsten gandste vankundige derudi.

§. 6.
Zgiennem Le Phoenicier og deres Skibsfart, er der da flutteligk, æt Ho~
merus, om han ellers har havt nogen Kundskab om de Steder, som Strabo
paastaaer (a), og fornemmelig Herodotus har ved Rygtet faaet den smule Un
derretning, som man hos den sidste i sar finder om de yderste Kanter af Euro
pa. Og kan deraf tillige udfindes, hvorfor denne satter Europa yderste Grand
ser mod Vesten, og ey mob Norden ; hvorfor han ingen kunde faae far paa,
fom selv havde varer paa de Steder ; hvorfor han ved ak navne de langst bort
liggende Cassiteriste Ger, og ar berette, ar fra de yderste Kanter af Europa
kom Tin og Bernsteen, samt at de Celter der boede, men har derimod ey en
gang kienvt de Romere af Navn, og satter ey en Tvddel om Germanien, da
bisse Lande dog laae ham og de Græker saa meget nærmere , uden man didhen
vil fore hvad han beretter om Ister- eller Donau-Floden, nemlig at den havde
sit Udspring fra Pyrene, hvorved han maae have forstaaet de Pyrenaiffe Bjer
ge, og synes endog at giere disse til en Stad (b). Hvilket noksom viser, hvor
urigtigt Begreb han har g tort sig om de Steder.

ll 3

§. 7,

(y) Plimur forwllcr i ssn Hiftorto Natur. L 7. cap. 57. at en ved Ravn Midacrifar var
den forste, font bragte Tinnet fra den Caffeteriste Se. Dette Navn Midacritus ville
nogle giere til Midas Phrygius; men jeg troer, at det heller er giort af Navnet Mdcbartusf hvormed den Phsenistske Hercules blev kalder
' (z) In Germanis.
(a) Geographiae Lib. T. pag. 4. 6. Ja enderel ville nttne, flf Moses end Off af de Phoem'r

tier har tort, hvad han beretter om de Folk og deres Oprindelse, font boede ves
Middck-Haset. Gee Forftk til Historia om Handel ok Stofart i de «tofte Li
der. p. 54. Hvilket ikke er saa let at troe.
(b) See hans Thalia V,

pag. 10a. edit, Stephani,
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Efter Herodoti og Ariftotelis Tider synes de Græker fsrst at have tørt
at nævne Britannien (c) og tillige hort adstilligt fortælle eller snakke, deels om
en stor Se, som laae Norden for benævnte Britannien, kalder Thule, deels om
en anden saadan Øe, liggende lige over for der faste Land af Scythien, ved
Navn Ballia, Basilea eller Malus,
Navnene paa disse Lande, eller i det
mindste en Slags Underretning om dem, synes de Græker forst at have faaet
af en, ved Ravn Pytheas Maslilienfis, hvilken stal have levet 300 Aar omtrent
for Christi Fodsel, og den Tid foretaget sig en Neyse til de Nordlige Lande om
kring Europa, ja lige til Werdens Ende som han selv foregav (d).
Strabo (e)
Polybius (f) og endeel andre troværdige Skribenter give ham kun et meget fler
Skuysmaal fox hans Kyndighed og Troværdighed i de Ting, hvilke han for
tæller. At dette Skudsmaal er tildeels rigtigt, stal vj see af efterfolgende, men
tree tillige, at det og til deels (gien er gaaet den gode Pytheas, isom det gemenli»
gen gaaer dem, hvilke ere befundne i Logn, at man ey vil troe dem, end og
na ar dr sige sandt; eller som dem, der frembringe Ting, der overgaae andres
Begreb og Kundffab, at de Ukyndige ansee dem for Fabelhanse: thi at Pytheas
har om de Nordlige Kanter af Europa havt bedre Kundffab, hvor han end har
faaet den fra, end baade Polybius og Strabo, der er vel en rigtig Sag, hvor
om vi længere frem stal faae Leylighed at sige vor Mening.

§- 8Men for ey at afbryde Materien, ville vi strap tage bemeldte Pytheam for
os, og hore hans Efterretninger, som det var at onffe, vihavde hele og holdne,
i Ste»
(c) De ældste Græker have altsaa ey engang vidst af noget egentlig Navn paa denne Se,
men kaldet den efter de fornemste Dahrer, som derfta blcve forte, Tm-Oen, eller
den Cassittriste. Da nn Navnet Britannien siden kom i Brug, og blev bekieudt for
et Sted, hvcrfra Tinnet kom; saa vidste de secnere Skribenter ey, hvor de fluide gie
re af de Cassittriste Ser, og satte dem til deels saa langt borte fra Britannien, at
i vore Tiders Fortolkere over de gamle Skribenter have til deels ansret det for rime
ligt, at dermed kan være ineent endog de Azvrifle Ser, som Hill i hans Comment,
ad Dionyfii Periegefin pag, 320.

(d) See Strabonis Geographie lib- 2. pag. l6z.
(e) See bemeldte Skribent lib. 1. pag. no. hvor denne kalder ham den storste Logner, som
har været til, pag. in. 160. lib. 9. og pag. 308. lib. g. hvor han beflyldes fer, at

have levet om S tæder, som vare vel bekiendte, hvorfra man kunde flutte om Resien,
(f) See hans Vidnesbyrd hos Strabon. Geograph, lib. 2, pag. i6z.-
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i Steden for al vi nu maa lade vs nsye med nogle faa Stumper deraf; og som
forbenavme store De norden for Britannien, Thule kaldet, er uden Tvivl ble,
ven forst bekiendt, saa ville vi og begynde fra den, da vi finde, at han om den
og omliggende Steder har vidst at berette : “ At en 6 Dages Reyse fra den De
„ Britannien, hen imod Nord, laae Thule, ncrr ved det sammenfrosne Hav
„ (gb; at Gen Britannien var 22002 stadier lang, Kent kaae nogle Dages
„ Seylats fra Celtica (h); at paa hin Side Rhinen boede de DstiEer hen til
„ Scykhien (i); at han vel ey havde overfaret hele Britannien, men dens Om#
„ kreds var dog mere end 40000 Stadier (k); at ved Thule og de Stader
„ var hverken Jord, eller Hav, eller Luft, men en Blanding af alt dette, ligt
„ en Havlunge, hvori Jorden, Havet og alle Ting hangte, og hvorved alle
,, Ting bleve som vedet Baand sammenfoiede, men var ey at komme hen til,
„ hverken tit Lands eller Vands (y. Hvilken Lunges Skikkelse han selv haver
,, fett, men Resten hort af andres Fortallinger (m); at omkring ved Thule,
„ som blank de Britannifie Der laae allerlangst mod Nord, var Verdens
,> Ende, men melder mtet derom, at Thule just var en De (n). Hvortil endnu
Strabo
(g)

See Strabonis Geograph. Lik r. pag. 109. Den larrde Gajjendus forsvarer Pytheanr
ret grundig i fili Proportio Gnomonis ad Solltitialem Umbram, obfervata Mafliliæ,
og siger, at hans Fode-Bye havde rtdsendk ham, for at uirdersoge de nordlige Lande,
som en, der var baade Philosoph, samt forfaren i Astronomie og Mathesi.

(h)

Forstaaer man ved Ordet Celtica det nu vm-cude Frankerige, saa har Pytheas her
skammelig lsyek; men den Beflyldning kan han lettelig befries for, naar man, hvil«
ket og i sig selv er rigtigt, ved Celtica- forstaaer Spanien, i hvilket Land Herodotus
og de «vidste Skribenter fttte de Cellers Bocpael,

(i) Saalcdcs staae vel ikke Ordene hos Strabonem pag. in. I. cif.; Men Meeningen af
dem bliver dog denne, naar han siger, at Pytheas har overalt l-byet om ve Osticver
og de andre Steder paa hin Side Rhinen, hen til de Scythev.
(k)

Strabo loc. cif. pag. 163.

(l) Dette har og en nyere Gkivfl Skribent Joh. Tzetzes videre udfort og pan sin Maade
udtydet i et Mrs hvoraf Cafimbonus anforer nogle Stykker i hans Annmrkninger til
Strabonis Geographie p. no.
(m)

Manden har visselig bedre hort end seet: Thi det som han siger sig at have sect, er
urimeligt, inen hvad han havde bort om Thule, er langt- anderledes bejkaffet- Til
Beviis, at de sortivllende havde vidst temmelig god Bcflced om de Steder.

(n) Pytheas har intet derom , at Thule var en Se, som Strabo beretter, loc. eit. pag. ,75-,

Dog anforer han i det mrstforegaacnde Pytte* Ord saaledes, som han fluide have
dnføC- Thule for en Se,
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Strabo lægger, naar han taler om Øerne, som jaae omkring Britannien (o) :
„ At Historien om Thule var endnu mere mork (end om Irland) fordi den laae
„ saa langt bort: Thi af alle de Øer som man havde Navn paa, satte man
„ denne allerleengst mod Nord. Øg endffism man kunde see, at det, som Py„ theas havde formalt PM denneØe og andre Steder der omkring, var Logn,
» deraf, nt han havde loyet om andre hekiendte Steder; Saa syntes han dog
„ ikke ubillig at have bestrevet Luftens Beffaffenhed i de Lande som laae saa
„ nar mod den kolde Nord, nemlig at af Have-Frugter var der siet intet, ogaf
„ tamme Dyr kun lidt; at man levede ver af Hirse, adskillige andre til Mad
„ tienlige Urter og Rodder ; at hvor Korn voxte og Honning faldt, hos dem,
lavede man ogsaa Drik deraf, og at fordi Solen der ey ff tunede reent og
,, klart, bar man Kornaxene sammen i store Huse, pg bankede (eller tcrrffede)
„ dem deraf, da de ellers formedelst Mangel paa Svelffin pg alt formegen Regn
„ bieve udffiemte„(jr). Saa meget har Strabo anfort af Pytheæ Beretnin
ger om Thule, hvortil endnu kan legges hvad Plinius i sine Skrifter af ham be
retter, nemlig: .-At oven for Britannien (hvor Thule laae) var sterk Ebbe og
,, Flod (q), eg tit der paa Thule var om Sinteren 6 Måneder lutter Nat, pg
,, om Sommeren lige saa lange idel Dag--"

§. 9.
Dette er hvad vi endnu have tilovers af PytbeD Beretninger om Thule,
Har han varet i Britannien, fom hat» selv bevidner (r) saa er det venteligt, at
han der har faaet disse Underretninger, eller og maa han have faaet dem der
fra, eftersom han bestemmer Thules Beliggenhed efter Britanniens; Men da
man af foranforte Herodoti Ord, kan see, at Britannien eller de CassimMe
Øer
(o)

Sce Geograph. Lib- 4. Pag. ZL9.

(p) Man feer vel hvad Pytheas her Har meent, nemlig den Skik, font har verret og end
nu er i Brug her j Norden., at bringe Kornet af Ageren ind i Korn-Lader og der
ta'rste det af, hvilket kom dem fremmet fpr som vare fra de sydlige Lande, hpor man
ey giorbe sig saa megen Umage, men lyde Kornet staae ude under gaben Himmel, og
der ved Hielp as Hxne terrffede det af.
(q)

See Plinii Hiflor. Natural. Lib, 2. Cap. 97. Og Lib. 4. pag. 482. siger han, at
paa Thule var ved Soelhvervs Tider, naar Solen gik igiennem Krabbens Tegn,
ingen Nat, og tvertimod om Vinteren ingen Dag.

(r)

See Strabon. Geograph. Lib. 2. pag. 163, hvor han dog tilstaaer, at han ey havde
oversåret den hele He.

___ _ _ _ _ _ _ om' de Nordiffe kande, iste Cap._ _ _ _ _ _ _ i6r
Ser ere blevne de Graker bekiendte af det Tin, som kom derfra, det og er vitter
ligt nok, at de Phoenieier vare de, font allene dreve Handel paa de Steder, og
hentede Tinnet derfra, uden at andre Folk havde Deel derudi (rr); Saa maae
enten den gode Pytheas paa een eller anden Maade verre kommen til at giore m
Soe-Reyse paa et Phoenicijk Skib til Britannien, som kan synes rimeligt der
af, at han har vidst saa vel at bestemme denne Ses baade Lerngde og Omkreds,
og at han fornemmelig kun taler om Soe-Kysterne og Serne, som laae omkring
ved de Steder, eller og maae den ringe og morke Kundffab, som han havde
fanet om Britannien og bemeldte' store Norden for samme beliggende Se,
vcere kommen til ham fra de Phoenieier, men disse, enten fordi de selv ey vid
ste bedre, givet ham tildeels nogle uvisie Skipper-Tidender ak lobe med, eller
for ar ffiule deres Handel, og udelukke alle andre derfra, bundet ham og andre
tildeels noget paa Ermet, og givet dem et langt andet Begreb om Landenes Beffaffenhed og Beliggenhed, end Tingen var i sig selv (s).

§. io.
Hidhen kan i sier og fornemmeligen henfores den Snak om Hav-Lungen
ved Thule (*), hvilken han siger, sig selv at have stet. Men af den Beskrivelse,
som han gior derover, kan man let mcrrke, at han maa have seek med andres Syne,
og disse vidst at indbilde ham Ting, som de aldrig havde feet: Thi af det som
leggeS

(rr)

Dette er ikke tit blot Gietning og Formodning, men noget, som Strabo selv bevid
ner, sigende Geograph. Lib. 3. pag 265. c. at ve phoenieier i de fyrste Tider
allene stilede fra Gaves didhen (til de Cassiterissc Ser) og holdte den Ssilads hem,
rnelig for andre. Saa at en Phoenicijk Skipper da han imrrkcde, at et Romerst
Skib feylede ester sig, sor at l«re Vcycu didhen, seylcde sit eget og det Romersse
Skib tillige paa en Grund, hvorved begge Skibene gik til Grunde, men sig selv vidste
han dog at bierge, og fik siden, for denne Vclgierning mod F<rdcrnelandet, alle fist
Wahrer, som han havde tabt, af det almindelige Skatkammer betalte. Som Strabo
paa nys anforte Sted bevidner.

(«)

I Almindelighed giorde man sig den Tanke, at Thule laae allerlerngst henne mod Nor
den.
Omnium qvoruin feruntur nomina, maxime verfus Septentrionem effe hanc
Thulen diditam ferunt, siger Strabo Lib. 4. pag. ZvZ.
Hpilkct Vg Vak NKsitN det
ceuesie, som man vidste om dette Sted at sige.

C)

Gaffendus paa foranftrtc Sted.

See §. 7. Not. (g) mcencr, at ved Hav-Lungen kan
Pytheas og tiidccls have forstaact den tykke morke Luft og bestandige Taage, som ec
om Island. Seettcr man i Steden for Island Norge, kan dette kel paffe sig sam
men med hvad ftvii; efter anforcs em denne Hav-Lunge.
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legges til, nemlig at ingen kunde komme didheu, hverken til Lands eller Vands,
lader det sig anser, som Thule har varet et betydeligt Sted for de Phveniciers
Handel og Skibsfart (r), fom de gierne vilde holde ssiulc for andre, og sogtr
derfor at bilde dem ind, at didhen var ikke at komme formedelst bemeldte HavLunge, hvorved jeg kroer, at de Phvenieier ey ander have forstaaer imeHein sig
selv, end det, som af andre kaldes pigrum og congelatum mare, hvilket sidste
Navn Pytheas og felv bruger, sigende at Thule laae ret hos samme (u), og
som de Phoenicier mueligt have kaldet Lever« eller Lunge-Haver, og af
saadant Navn taget Anledning tik at snakke Pytheæ noget for om. bemeldte
Hav - Lunge.
§.

II.

For Resten er der i Pytheæ Beretninger intet urimeligt, men adssMigk,
som viser, at han om de Steder har havt bedre Kundffab, end Strabo , som
af Uvidenhed beskylder ham for en Logner Saa det nu allene f omnier an paa
at udfinde , hvilket Land, den gode Herre har forstaaer ved sin Thule.
Skal
man domme derom efter hvad hidindtil er anfort, og efter Pytheæ egne Ord,
som vel er den crldste og forste Skribent , der navner Thule, og hvilken de an
dre uden Tvivl have fulgtSaa kan derved hverken forstaaes nogen af de Hetlandiske, eller nogen af de andre omkring ved Britannien beliggende Oer, efter
som det Mellemrum paa 6 Dages Reyfe, som Pytheas fatter imellem Britan
nien og Thule (v), den Omstændighed at Thulelaae ncerved As-Haver, og an
dre
(O

Hvo veed , om de Phoenincr iffe have i Norden', som stedse har varet og endnu
.er beromt af dens store Fiffe- Mangde, drevet Fifferie, og siden Handel der
med i de sydlige Lande? Det font gier saadant heel rimeligt, er et markvarbigt Stev
i de saa kaldte Mirabiles Aufcultätiones, hvor der fortaves, at de Phoenicicr fra Ga
des, naar de uden for Herculis Stotter i fire Dage havde seilet med en SydostVind, saa komme de hen til nogle ode Steder, fulde af Tang og Giv, og som un
dertiden. stodc under Vand, hvor de fiffede en stor Mængde af den Fiff Thynnus,
som der faldt sårdeles stor og feed, hvilken ve nedsalteve i Fade og forte til Car
thago. At dette Sted har verret her i Norden, kan man just ey paastaae. Men nok
er det, at man deraf tydelig seer, at de Phocmcicr have lagt Vind paa Fiffericr , at
de have forstaaet den Kunst at virke ven fangede Fiff,, og fort dm omkring, til frem
mede Stader.

(u)

See Strabonis Geograph. Libi. 2. p. 109..

(v)

Som Ptolemæus deretter, har Manius blandt de Gamle regnet paa een Dags Rey
fe til Goes too» Stadier.
Men Ärifitdes* i» Ægyptio striver, at naar god Bor
blaste
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Dre saadanne, ingenlunde kan passe sig derpaa, det og ingen Rimelighed har,
at da de ganrle Grceker ikke kiendte de stsrste og betydeligste Lande mod Nord,
ey engang af Navnet, De dog ffulde have kiendt og vidst at ncevne og at snakke
saa meget og med saadanne Omstændigheder om en liden Øe, som intet mcrrkvcrrdigt var ved. For hvilke og andre Aarsagers Skyld Det lige saa lidet kan
holde Stik, at Thule ffulde vare Istand (x), en Øe, som i nogle ioobe Aar
efter Christi Fodsel var ubekiendt, endog for De Nordi,ffe Folk selv; og hvorle«
des kunde den Da vare bleven bekiendt for Fremmede, som neppe vidste at nav
ne de rnarkoardigste Lande her i Norden, og som laae Dem narmest? Ligesom
»9 Strabo, ved nt satte (y), at foruden andre smaa Oer, som iaae omkring
ved Britannien, laae endnu Norden for den en stor ^eHibernia, som tilden
storste Deel var ubekiendt, men endnu mere Thule, fordi Den laae saa langt
borte, noksom tilkiendegiver , at Thule kan hverken an fees for een af de smaa
Øer ved Britannien (z), ey heller for Istand (a), men, som han selv,5T 2
ger
blccftr, kan man let een Dag rejse 2200 Stadier. See Cafauioni Anmærkninger til
Strabonis Geograph. Lib. i. pag 60. Regner man altsaa som gcmeenligen steer 30
Stadier paa een Will, saa kommer Thule, naar den forstes Regning fslges, at ligge
200 Miile fra Britannien, men -efter den andens over 400 Mile derfra. Og denne
Regning kommer heel vel ovcrccns med vor Meening: Thi fra Kent, og hen tilRordCap, haver man en L«ngde imellem 200 og zoo Tvdste Mile.

(x)

Om denne Materie var der i forrige Sæculo i sar en sior Strid imellem Joh. IL
Lontanum, svin endelig vilde have Thule til at vare Istand, og den larde Istan
der Arngrim. jonæ, som af al Magt bestridde den Meening, og det med god Foye,
ffiont en anden af hans Landsmand, nemlig Theodorus Thorlachis, har i en Di
sputats , holdt i Bitten berg, Mder Ægidii Sfrattcbii'^ra/dio, de Islandia, sogt at for
svare den gamle Meening.

(y) See Strabonis Geograph. Lib. 4. pag. 307.

(7.)

At saa er, tilkiendegiver og Strabo selv end videre, naar han loc. tit pag. no. siger,
at de, forn have stet Hibernia, eller Irland, intet melde om Thule, men tale
tun om andre sniaae Ker, som laae omkring ved Britannien, beskyldende der
for Pytheas for at Vare en Logncr.
,

(a) Dem, som mene, at Thule er Island, vilde sieg gierne hore forklare, hvorledes det
kan rare gaact til dermed, at de Gamle havde kiendt og af adskillige Omsttvndighebcr vidst at beskrive Island, et ode, saa langt borte fra alle andre i det store IsHav beliggende Land, og derimod intet vidst om vor store og meegtige Halv-Se'? Thi
naar Thule stal vare Island, saa findes bemeldte Halv-Oe ey engang navnet hos
de Skribenter, som have levet for.Christi Fodsel.
Ligesom jeg og gierne gabt see,
hvorledes de got Folk vilde bare sig ad, naar de ffuldc faae deOmstamdigheder som
Pytheas
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ger (b) for det nordeste blank alle de Lande, fom man vidste ar ncrvne, hvilket sid,
fie naturlig viis vel hellere og fnarere maa verve freer mei) et beboet, og de Phoeni
cia i sier faa nar ved Haanden, nemlig ep langt fra Britannien, beliggende
Land, end med Istand, fom faa lange derefter laae ubeboet, og var endog af
Navnet ubekiendt, eller rettere at sige, havde stet intet Navn.

§. 12.
Jeg tor derfor, uden mindste Mygt for at tage feyk, paastaae, ar ved
Pytheæ Thule ep kan forstaaes noget ander Land, end vor Scandinavijke HalvAe (c), eller rettere, de Sydvestlige og Nordlige Kyster deraf (d), hvor den
lange Landstrakning er, fom man nu kalder Norge (e). Thi da den ringeKnnvskab, fom Pytheas og efter ham de Graker havde om de Rordiste Lande, havde
de, fom tilforn er viist og erindrer, paa de Kanter, fanet fra Britannien og
ved de Phoeniciers Skibsfart, faa er det let at begribe, hvorledes og hvorfor
de Vestlige Dele af vor Halv-Oe, fom ligge lige over og Norden for de Nord
lige Dele af Britannien, maatte og kunde efter denne blive dem forst bekiendte,
som Steder, der laae dem nærmest, og hvilke de forst maatte komme hen til,
beseilede Nord-Soen, eller Havet, Norden for Britannien (5). Ligefom
ogsaa

fom

Pythea» og andre anføre om Thule, tik at passe sig paa Island, faakedes at noget
sundt og antageligt kom ud deraf. Videre er her ufsrnsdcnt at sige, da der maatte
sirives en heel Tractat, naat Alting herom siulde nsye igicnnemgaaes.

(b)

Geograph. Lib. 4. pag. 307. See

(c)

Saaledes som Carlfinm og meener i hans Tractact om Thule.

(d)

Thi Soe-Kysterne have allene varet de Folk bekiendte, men Resien som laae sangere
ind i Landene, som venteligt er, ubekiendt, ved det de havde al deres Misdom t
disse Sager fra Skibsfolk og Soefarende.

9- not. (s)

(t) Thi Pythns har og vidst af en anden Ae paa de Kanter, Saltis kaldet, hvorved han
har meent de østlige Kyster af Scandinavia, som siden stak vises, og følgelig mane hans
Thule blive dens vestlige Sse-Kysi.
(f) Det er venteligt, at de Phoenicier og ved den Leylighcd have under Bcps kart at kicnde de nu virrende Dansse Ser og de Gkaanste Kyster, hvorhen de siden sogte med
deres Handel og Skibsfart, fornemmelig for Bernsteenens styld, hvilken de ver op,
kiobte og siden forte til Britannien, og saa videre, hvoraf de Danske Her har faa et
den JEre, af de Gamle ogfaa at blive kaldede de Glestäriste Ker.
Hvilket siden
paa sit Sted minere stal bevsscs.
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ogsaa ey Mene det Mellemrum, som Pytheas fatter mellem Britannien og Thu*
le, gandffe vel kommer overeens med vor Mening, men samme ogsaa bekrafres af andre Omstandigheder, saasom at Thule kaae nar ved det sammenfros
ne Hav, at ved den var Verdens Ende, og at paa Thule var om Vinteren
6 Maanever Nat, og 6 Maaneder Dag, hvilket altsammen ikke passer sig saa
vel paa noget Land, som paa de Nordeste og yderste Kanter af Norge. Ey at
tale derom, at Navner Thule allerbest findes igien i de Sydvestlige Dele af
vorHalv-Oe, hvilke de Phoenicier forst formodentlig ere komne hen til, sår
deles i den Norske Provinz Thiele eller Thilemark, hvis Indbyggere i de al«
dre Tider bleve kaldte Thilir, (ligesom Thule ogsaa hos Æthicum og andre
,
(g)
strives Thyle, Tile og Tille) og som ved een eller anden Omsiandighed,
fom er 06 nu gandffe ubekandt, maa vare blevne de Phoenicier, og ved dem
de Graker, blanr de Steders Indbyggere allerforst bekiendte, hvorover be»
meldte Fremmede, som gemeenligen er steer, have fra dem udstrakt Navnet tik
dem alle, og ril hele Norden selv paa den Kant.
§. IZ.

Om Oprindelsen til Navnet Thule fattes der for Resten ikke paa adffillige, tildeels ret latterlige og urimelige Meninger, som del vilde blive alt for
vidtloftigt og til ingen Nytte her at opregne. De, som have Lyst, kan finde
en god Slump af dem anforce hos Th. Torfæum (h), og hos Carlftröm i
hans Tractat om Thule (i). Til hvilke kan legges, som en af de artigste, dett
som Gervafius Tilberienfis frem fatter, nemlig at Navnet ffulde komme af Sole Titane (k), hvilken Skribent og ffiller Thule fra Istand, figende blant an
det, ar dens Traer aldrig falde Blade (1). Skulde ellers den i forrige (§pho)
anfvrte Mening om Oprindelsen til Navnet Thule, af hvilken ogsaa den be#
kiendte Olaus Magnus et (11), ey ansees for at vare i alle Maader antagelig;
æ 3
fa a
(g)

SvM hos Vincent. Fortunatum de fama Hilarii; Arnobium adverfus Gentiles, Lib 6,

og i endeel Exemplarer af Virgtia, Juvenalis og Statii Skrifter.

(11)

See hans Hifioriæ Norv. kar. i. Libr. I. Cap. Z. pag. ir.

(i)

Pag. 20. feqq.

(k)

See Leibnitzii Scriptores Rertim Ernnsvicenf Tom. i pag. $20,

(l)

(11)

meget vel paa de, her i Norden i stor Mangde roxeiide Gra«- ch

In Auslegung der murn Mappen, pag. 9.
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saa veed jeg ingen , som næst den er mere rimelig, og med Tingen selv og det,
som hidindtil er anfort og fastsat, mere overeensstemmende, end den lærde Bocharts, som paastaaer (m), ak Navnet er Phoeniciff, og bemærker Morke el
ler Taage: thi dette kommer hest overeens dermed, at Phoenicierne forst have
opdaget dette Land, vg giorr der, i det mindste af Navner, hekiendt for Grækerne, og disse for andre, og med foranfoxce Pythcæ og andre Gamles Fore
stilling om Thule, at den laae ved Verdens Ende, hvor Luft, Jord og Vand
Var blander sammen, hvor Solen aldrig skinnede klart, som Pytheas beretter,
og hvor ingen Dag var om Vinteren.
Hvorover man og hos' Statium finder
ncrvnre vada caligantia Thules, og nigra littora Thules (n).
Ligesom man
vg har anfeet Norden for Morkheds Bolig (o). Airsammen efter det Begreb,
fom De, Der forst ere komne didhen, have giert sig og andre derom.
§■ 14.
Foruden hvad Pytheas har berettet os om Thule, skal een, ved Navn
Antonius Diogenes, ikke ret længe efter Alexandri Magni Tid, som Photius
mener, have sammenskrevet hele 24 Boger om Thule, hvori man ffulde tæn
ke, at der vare store Opdagelser om dette Land at finde ; men intet mindre: thi
af det kone Udkog , fom bemeldte Photius har efterladt os deraf (p), er det let
ar fee, ar der hele Værk har kun været en Digt og en'Roman, hvilken har si
den rienr endeel andre Græste Skribenter til Mynster i ar sammenffrive andre
saadanne opdigtede Historier om adffillige fremmede Lande (o). Saa ar De der
for,

(m) See hans Chanaan. Lib. I. Cap. 40.
(n)

See hans Silvarum Lib. 3. & 4. Pag. 171 og 199. edit. Job. Veenbafen,

(o) Pars mundi damnata a rerum natura , & denfa inerfa caligine , ffm Plinius siger Hiftor.
Natural. Lib. 4. Cap. 12. Pag. 471.
(p)

See hans Bibliotheca fra pa g. 355 til 365. edit. Hoefchelii, Carlftröm i Hans Tra
ctat VIV Thule anfercr Photii Ord KM .denne Diogenes, ligessM' han ffulde have ta
get sin Beretning om Thule af aldre Skribenter.
Den haar man esterseer Photii
Ord herom, faa ere de ingenlunde faa at forstaae, men at Diogenes selv har fore,givet, at han havde taget sin Beretning af aldre Skribenter, paa det hans Snak
stulde ep ansees for at vcere opspunden af ham selv.

(q) SvM Hehndwus om Æthiopia, Jamblichus, Achilles Tatius, Daniajcius &c.
Photii ßibliath, pgg. 363. See Vg pag. 237.

See
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for, som meene at finde stor Trost i den Snak, lage mcerkelig feyl (r); aller,
helst da deri neppe findes en Toddel om Thule, men hele Historien gaaer ud
derpaa; ac en ved Navn Dinias, som var bleven landflygtig, reyste med sin
Son over det Pontisse til det Easpiste Hav, og derfra videre tilde RiphæijTe
Bierge og Floden Tanais Udlob. Men som Kulden faldt dem der for sträng,
toge de Turen hen tit dec Scythiste Hav, og komme derfra i dec Ostlige, og
ril de Lande, som ligge mod polens Opgang, hvorfra de reyste rundt uden om
kring i det ycrere Hav, og foere tange vilde, indtil de endelig komme hen til
Oen Thule, hvor de en Tid lang opholdt sig, og Dinias imidlertid kom iBekiendstab med en Omvinde Dercyllis, hvilken med fin Broder Mantinia ophold
te sig der paa Steder, men var ellers fra Staden Tyrus , og der fodt af for
nemme Foraldre. Denne Dercyllis forkalker ham sine egne og sin Broders
Eventyrer, iblant andet, hvorledes hun kom til en Stad i Jben'en, hvis Ind
byggere kunde see om Natten , men vare blinde om Dagen; at hun kom derfra
hen til de Celler, et grumt og vildt Folk, og videre til de Aqvitaner rc. Ende
lig fortaltes, at Dinias besogte og de Steder, som ligge oven for Thule, og
kom ved den Leylighed i Erfaring om, at der kunde boe Folk under Nord->Po
len, at Natten oer kunde vare een heel Maaned, omtrent et halvt Aar, og en
deligt et heelt Aar, hvorimod Dagen og var proportioneret lang, og at han
endelig kom Maanen gandste nar, og fik der mange Rariteter at see.

Ak man af denne og anden mere endnu urimeligere Snak, som denne Di
ogenes bringer paa Bane, ingen synderlig Oplysning kan hente om Thule,
det kan vel enhver fee. Dog maa det vare mig tilladt derover at giere folgen
de Anmærkninger: i.) at til de mange Vers og Sange, som Mela beretter (s)
at bande de Graker og de Romere have vidst at synge om Thule, har Mate
rien uden al Tvivl varet kagen af disse Eventyr, hvoraf en heel Visebog let kun
de fyldes, maaffee ogsaa til Deels af det forunderlige i Pytheæ Beretninger,
af hvilke denne Diogenes ey synes at have kaant stort mere end det blotte Navn
Thule og sammes Beliggenhed, om de ellers have varet ham bekiendte: hvil
ket er gandste uvist. 2 ) At af den Tour, som Diogenes beretter, at Dinias
har taget, nemlig at han er kommen af Det Easpiste Hav i Det Schönste , og
derfra uden omkring til Thule, samt af Pytheæ* Foregivende om fin Reyse,
MM
(r)

See Dalins Svenffe Historie:

Tom. I. Pag. 57.

(s) See Mela de Situ Orbis. Lib. J. pag. 76. edit. Meifiteri.
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nemlig: (t at den forst har gaaet til Thule, og at han derpaa har igiennem«
„ vandret alle de Europceiste Lande, som laae ved Havet, lige fra Gades til
,, Tanaisef (t), maa de senere Grcrste, og efter dem de Romerste Skriben
ter have taget Anledning til at giore sig selv og andre den vrange Indbildning,
at det Caspiste Hav hcengte, ved en lang Arm, sammen med dotScychiste eller
Is-Havet, tvertimod de celdste Skribenters Herodoti og Ariftotelis Vidnes
byrd, som have vidst og udtrykkelig berette, ar det Caspiste Hav er er Hav for
sig, allevegne omringet af Land. Og er dette saa meget mere rimeligt, da der
lader sig ansee, som diste 2de, Diogenes og Pytheas, har efter Alexandri M.
Tid voerer de reneste , som have beretter noget om de Kanter, hvis Forrcellinger,
som de nyeste, Skribenterne efter deres Tider have anseeet for meest antageli
ge. 3,) At da der i Fabler ogsaa kart vcere noget sandt, og Grunden til sam
me eller Anledningen gemeenlig tages af rigtige og sande Omstændigheder; saa
tiener dette til temmelig Styrke for vor Mening om Phoeniciernes Skibsfart,
Handel og Vandel her i Norden, at Dinias stal have truffet Tyriste Folk paa
Thule, og levet der i Omgiamgelse med dem,

§. 16.
Dette maa for denne Gang vcere nok sagt om Thule, da alt det, som Skri
benterne for Christi Fodsel veed ar fortcrlle os derom, ey belober sig til videre,
vg for at blive i vor forellme Tur, ville vi strar komme til den anden foromtalte
(u), mod Norden beliggende store Or, som vg for Christi Tider har vcerek
Gråkerne i der mindste af er Slags Ravn bekienot, og hvilken Kundskab de
Uden al Tvivl ligeledes have faaer igiennem Phomicierne, og bemeldte Cyr eam
over Britannien: Thi alt hvad endeel gamle Grceste Skribenter, hvis Ord
Plinius i sier paa er og ander Sted i sine Skrifter anforer, have vidst at for
tcrlle eller snakke om forbencrvnte Oe, lober ncrsten ud paa det samme, som Py»
theas derom beretter (v), nemlig: "Ar de Guttones, er Folk i Germanien (x),
dve-

(t)

Strabonis Geograph. Lib. 2. fag. 163.

(u) See den 7de
(v) See Plinii Hiftor. Natur, lib. 37. 8eÄ. II. pag. 367, Tom. 5, edit. Harduinl.
(x)

Det er ikke vel troligt, at Navnet Germania har varret Pytheæ bekiendt, eller i Haus
Tid brugt til at betegne det Land, som vi nu kalder Tydstland, eftersom Tacitus ud
trykkelig siger, at det Navn var opfundet nyeiig for hans Tid, han som levede om
trent ved det too Aar efter Christs Fodsel. Hvorfor det er slutteligt, at be -Ord r
ver
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,, boede hos en Land-Strekning ved det store Hav (y), Mentonomon kaldet,
-> paa 6000 Stadiers Lcrngde (z); at en Dags Seilads derfra laae den
Or Abalus, og at didhen blev Raven, eller Bernstenen af Havet opkaster,
„ som var en Slags Uhumsthed eller en Materie, som det sammenfrosne Hav
„ kastede fra sig, hvilket Indbyggerne der paa Stedet brugte ar brcrnde i <3te#
s. t>en for Vedd, eller solgte dec til det nastboende Folk, de Teutones. “
Den Græsse Skribent Timaeus har heri overalt fulgt Pytheam, undtagen at
han kalder Oen Ballliam (a), hvilket Navn Plinius paa et andet Sted (b) be<
rercer, at ogsaa Pycheas selv har kaldet den med. Samme Timæus stal ellers
vgsaa have udladc sig paa en anden Maade derom, nemlig saaledes'- “ ar en
»> Dags Reyfe fra Scythien laae den Oe Bannomanna, hvorhen Bernstenen
„ om Vaaren af Havet blev opkaster “ (c). Hvormed ogfaa Xenophon
Lamfaccnus istemmer, dog med en Forandring i Sens Navn og i Mellem»
runlmcr mellem den og der faste Land, naar han siger:
at en tre Das Rey»
,, se fra de Scyrhers Strandbred laae Oen Balria, og var en overmande stor
»> Oe
(6). Til hvilke endnu kan fopes Diodorus Siculus > eftersom han,
forur
Germaniæ genti, ere ikke Py th ex, men Plinii egne, som her har sat Tingen, som deil
var i hans Tid. At dr Germaniers Navn har været de Romere bekiendt ved Hanni»
bals Tider, vil vel den ypperlige Leibnitz godtgiøre af de saa kaldte Faftis Capitoli.
nis. Men disse ere vel alt for nye dertil, at saadant af dttu kan bevises. @ee Tom.
I, Rerum Bruns vicenf. Pag. 9. io<
(y) Æftuarium kalder Skribenten det, hvorved forstaaes lave og jævne Steder ved Strand
bredden, som undertiden staae under Vand, undertiden ere tørre, saadanne, som der
findes mange af i Preussen, hvilket Land derfor herunder rigtig bor forstaaes tillige
ineb ben hele østlige Kant af Aster-Soen, hvilket ben store Strækning af 6coo Sta
dier udfordrer.

(z) Thi regner man endog 30 Stadier paa en Miil, saa bliver det dog en Strækning af
200 Mile, som de Guttones den Tid have beboet.

(a) See Plinii Hiftor. Natural. Lib. 37. Tom. Z. pag. 367. I andre Editioner stagey
Baltin.

(b) See hans Hiftor, Natur. Lib. 4. Seét 27,

(c) Det er altsaa af dette og efterfølgende let at see, at Navnene Abalus og Bafilea, BaL
tia og Bannomanna, (om det sidste ellers er rigtigt) ville ey sige andet, end eet og
det samme, og sigte alle til eet Sted.
(d) See Plinii Hiftor, Natur. Lib. 4. Seéi. 27. Naar man holder disse anførte Steder
lammen, saa seer man, at nogle Skribenter have sat Hen Balua dier. Bafilea een
Dag§
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foruden forbenervme Skribenter, ogsaa udtrykkelig ncrvner denne Qt, og raler
om den omtrent paa samme Maade, som de, naar han siger: <c at wert over
,, for Scythien, oven for Galatien (e), laae i det store Hav en Ar, som de
„ kaldte Bafilea, hvorhen Bernstenen i stor Mamgde af Havers Bolger blev
„ opkast, da den ellers ingensteds i Verden var at see eller finde, »»» at paa
„ bemeldte Ae blev Bernstenen samlet (f), og at den af Indbyggerne blev forr
„ over ril der, lige tverts over beliggende faste Land, hvorfra dtt over Land
»> blev bragt til Italien og de Steder (g)

§- 17Disse ere de celdste og reneste Efterretninger, som man hos de Grceffe Skrft
benrer finder om ostbemeldre Ae. Hvorved 2de Hoved-Poster komme til ar afgiores, nemlig: i.) Af eller ved hvem Grerkerne har lart at kiende og nervne
Aen Baltia eller Basilia? 2.) Hvilket Land de derved have-forstemet, eller eft
ter
Dags, og andre 3 Dages Reise fra det faste Land; hvilket efter foranforte Regning
(See §. ii. not. (v)) kan belobe sig, efter de forstcs Opgivende, til 40 omtrent
eller 80 Mile, men efter de sidstes til 100de eller 200de Mile.
fe) See hans Bibsiothecae Lib- 5. pag. 347. Tom. I. edit. Wes/iugii. Hvorved er at imrrke, at ved Galatien her ikke bor forstaaes andet end Tydffland: thi Navnene Galatx, Celtæ og Galli bemerrke undertiden hos de gamle Skribenter et og det samme,
ligesom de og i sig selv vel ere det samme. Dog kalder Diodorus Siculus dem egent
lig Celtcr, som boede oven for Marseille, og ved de Alpiffe og Pyremriffe Bierge,
men dem Galater, som boede ved den Hercvniffe Skov hen imod Havet, og som
strakte sig lige hen til Scythieu, som han selv siger loc. cit. pag. 355.
(f) Af dette see vi, om nogen ffulde tvivle derpaa, at Pytheæ foranforte Ord hos Plinium
bor saaledcs forstaaes, at Bernstenen blev af Havet opkast paa Hen Abal ns eller Ba
filea, ikke paa det faste Land, hvilket desuden ey allene Ordenes og Meningens Sammenheeng beviser, men og Skribentens Hensigt paa det Sted, hvor han allene hand
ler om Bernstenen, og ved den Leylighcd taler om Aen Abalus, hvilken han her hav
de ikke mindste Anledning at nervne, hvis det ey havde verret hans Mening, at Bernstencn der blev funden.

(g) Cluverius i sin Germania Antiqva bcffylder her Diod. Siculum for Urigtighed og Vild
farelse, fordi han heri ey taler ham efter Munden, og ester hans forudfattede Wee
ning. En Maade, som er meget gierngse blant dem, som have med de gamle Skri
benter at bestille, at saasnart disse tale dem imod i noget, raabe de dem strap udfor
Lognere, ofte uden videre Undcrsogning, og uden at vise, hvad der har bragt dem tik
at lyve saaledcs. Hvilken Maade er visselig ligesgg ubillig, som den er almindelig,
VZ som en sikker Rsdhielp, naar man er i Knibe.

øln de Nordiffe kande, iste Cap.

____

17t

ter deres Begreb derved bor forstaaes ? For at svare til det forste, saa vidt sker
kan, ordentlig og tydelig; saa er herved at marker i.) At af det foranførte er
let at see, at Navnene Abalus, Baltia og Basilia, ey ville sige uden eet og det
samme, og at de anførte Skribenter ey have derved meent uden eet og samme
Land. 2.) At de paaberaabte Skribenters Vidnesbyrd stemme allesammen i
det Vcrsentlige overeens med Pytheæ Beretning, og ere derfor uden al Tvivl
tagne af ham. Da nu denne Pytheas, som tilforn er viist, havde al sin Viisdom og Kundssab om de Nordlige Lande fra Britannien og fra de Phoenicier,
saa er for det 3.) deraf ar simre, atlfra samme Kam, hvorfra de Græker hav
de lcert at nævne Thule, have de og lcerc at kiende Gen Baltia eller Basilea,
nemlig ved Pytheam og igiennem Phoenicierne. Hvilket endnu bliver saa me
get mere rimeligt, som man finder, at dette Navn har kun vcrret de ældste Græ«
ffe Skribenter bekiendt, som levede, medens de Phoeniciers Handel og Skibs
fart var endnu ikke gandsse undergaaet, da de senere derimod vide ligefaa lidt
Deraf, som de Romerike Skribenter: thi hvad Plinius derom anforer, er alt
sammen kun noget, som han har tager af gamle Græsse Skribenter, uden at
han selv har vidst noget derom. Desuden saa er Baltia eller Basilea et Navn,
som aldrig har været hort eller brugt her i Norden af Nordens egne Indbygge
re til at betegne enten hele Norden eller et Stykke deraf; følgelig maa det ha
ve sin Oprindelse fra Fremmede, og fra hvilke Fremmede ssulde det heller verre,
end fra Phoenicierne? som man gandffe vist veed at vcrre komne vor Norden
faa nær, og efter alle Omstændigheder maa have kiendt den temmelig vel, da
man derimod ikke finder mindste Spor derefter, at noget ander fremmet Folk i
De Tider har giort nogen Reise didhen, eller er kommet vor Norden saa ncer, ak
De have kundet give dm saadant Navn.

§. 18»
Hvad dm anden Post angaaer, nemlig hvilket Land foranførte Skriben
ter have forstaaet ved vstbenævnte Baltia eller Basilea; saa stal Navnet selv
for det første sætte os paa Spor, for at komme efter, hvad derved er meent.
Thi endssiom Navnet er givet vor Norden af Fremmede, saa har disse dog vel
havt en Anledning til at falde paa samme, hvilken efter al Rimelighed ey kan
være tagen af noget andet, end af det Nordisse Ord Belre eller Dalre, hvilket
foruden sin egentlige Bemærkelse ogsaa af vore gamle Forfadre er blevet brugt
til at betegne Havet, dersom et Belte omringer Jorden (gg). Og eftersom vor

P2
(ks) Stt Vcrelii Anmærkninger til Hervarar-Saga. pag, 17,

Nor-
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Nordens ældste Indbyggere have uden al Tvivl havt deres Boepcel ved GsterSoen (h), forend de komme videre herind i Norden; saa have de kaldet bemeld»
te Hav i Særdeleshed, som det eenefte, der var dem bekiendt, Lelrec eller
Laker, hvorafSundene mellem de Danste Ger endnu kaldes Belrene. Af
tn af Delene, nemlig enten deraf at GsterSoen er kalder Balter, eller deraf,
at bemeldte Sunde ogsaaDen Tid have fort Navn af Belrene, er visselig Nav
net Baltia eller Basilea taget, folgelig kan derved ey vare nreent noget ander
Land, end det som laae nær ved Beltene eller de nu værende Danjke Ger, og
ved Gster-Soen, hvilket Pytheas er faldet paa at kalde Baltia ved den Leylighed, at han har hort sige i Britannien om dem, som stilede igiennem Caregat
til de Danste Ger og Gster-Soen, at de foete paa Beltene eller til Balm, li
gesom vi nu sige om dem, som seile til Middelhavet, at de fare paa Strat, og
at de ere Straksfarere.

§/

19-

Vi see altsaa saa meget heraf, ar ved Baltia er meent et Land, som laae
ved Gster-Soen, rimeligst et Land, som laae nar ved Beltene, eftersom det af
disse havde faaet sit Navir. Men dette er endnu ikke nok til den fornodne Op
lysning. Eftersom der ligge mange Lande ved Gster-Soen, saa sporges r hvil
ket af dem er de Gamles Baltia? Vi ville lade foranforte Skribenter selv sva
re hertil. Disse sige da: i.) at Baltia var cn Oe, og en ovcrmaade (ior
Oe. Folgelig kan derved ey vare meent noget Stykke af det faste Land omkring
ved Gster-Soen: thi vel er det saa, at de Gamle let kan have feplet i deres Ud
sagn, naar de tale om saa langt fraliggende Steder (>); men saa vil der dog
meget til at troe, at faadant ogsaa er steet i dette Bifalde, og at de saa udtryk
kelig have kundet kalde der en Ge, som kun var en Soe-Kust, som havde kun
Hav paa den eene Side, og som ingen Grast eller Nomerst Skribent (6) efter
dem har givet Navn af en Ge. Allerhelst da de 2.) sige, ar denne deres
laae

(h) Adstillige Navne paa dette Hav anfører Hartknock i hans Alte und XTeue Srcusftn.
pag. 5.
(i) Med disse Ord afviser Anetor til Historia om Handel ok Sicsart i de aldsia Ti
der dem, som synes, at denne og andre Oiusiandighider ry kan passe sig paa
Preussen.
(k) At nogen i de nyere Tider, saadan en, som Adam. Tfremenfa, har gjort disse Steder
ti! cn Se, det giør vel ey meget til Sagen. See hans Hifåor. Ecdef. Cap, 223. 224.
hvor han kalder ZEstland og Lurlarrd Ser.

om de Nordtffe kande, iste Cap.

i"?

laae een eller rre Dages Reyst fra der faste Land, at dette faste Land var
Scylhien (1), og at Sen laae oven eller norden for Galatien (m). Hvilket alt
sammen, med mindre der stal vendes op og ned derpaa, umueligt kan passe sig
paa nogen Kust eller Stykke af del faste Land, da de Gamle have kiendt dette
og vidstat stille det fra Sen, og ikke nok dermed, men og vidst at fastsatte,
hvor langt Sen laae fra famme, og da de have vidst, at Sen laae Norden for
Galatien eller Tydffland (n). z.) Kan derfor ey heller Gulland, Oeland, Oesel,
Rygen eller andre faadanne middelmaadige og endnu mindre Ser i Sster-Soen
her komme i nogen Betragtning, meget mindre, nogen Odde eller Strimmel
af der faste Land, som kan strcekke sig et Stykke ud i Soen, da alle foranforre
Omstændigheder og Kiendemcerker ere wert derimod. Men eftersom 4.) Sen
Baltia efter de tilforn anfsrre Skribenters Vidnesbyrd, laae ncrr hos De Teu
tones, man og veed, at disse boede i gamle Dage paa de nu verrende Danste
Ser; saa maa bemeldte Baltia have grcendfet til nys ncrvnte Ser, og tillige
strakt sig temmelig langt op mod Norden, eftersom der 5.) siges, at Bernstenen blev paa denne Se opkast af der sammenfrosne Hav, hvilket de Gamle
strtte lerngst op i Norden.

§. 20.

Naar man nu kager alle disse Omstændigheder og Kiendemcerker sammen,
vg holder dem mod hinanden, saa er der intet Land, af alle dem, som ligge
V 3
ved
(l) Herved maa marrkcs, ak de Grceste Skribenter efter Herodoti Tider har strakt Navnet
Scythien langt videre, end han har giort, og at de derunder har indbefattet alle de
Lande, som laae Norden for det sorte og det Caspiste Hav, og sirakte sig lige til
Is-Havet. See Pomp. Mela. Lib. g. cap. 4. Plinii Hiftor. Natur. Lib. 4. pag,
466. og andre. Saa at det Scythiste Navn ogsaa har strakt sig til de Lande, som
ligge Asten for og ved Astcr-Sscn.
(m) Det er gaaet ligedan med Navnet Galatien, at det undertiden er blevet brugt til at"
betegne alle de Lande, som ligge Norden for Italien, lige til det store Hav Som
hos Diodor. Siculum i sier. See foranforte Sted af hans Bibiioth. Lib. 5. »ag.
355.
16 not; (e).
(») At ved Galatien hos Diod. Siculum bor forstaaes Tydstland, er vel let at begribe af
hvad nyeiig er erindret, og bliver endnu mere tydeligt, naar man holder det sam
men med de andre foranforte Skribenters Beretning, om hvor langt Acn Baltia laae
sia den Scythiste Strandbred, hvorefter den nodvcndig maa komme til at liaae
Norden for Tydstland. Lige,om det og er bekiendt, at den Talemaade oven for,
v>l sige det samme som Norden for ; og altsaa bliver oven for Galatien det
samme som Norden for Tydstland. Men om de Galater eller Celter derfor hav«
verret eet Folk med de Tydste, det bliver et andet Sporsmaal, som jeg mener bor
besvares med Ncy, og svin for Resten er vor Materie uvedkommende.
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ved Gster-Soen, paa hvilket de alle tillige og isaa vel passe sig, som paa de
Sydlige og Gstlige Küster af vor Scandinavisse Halv - Se, saa jeg ey langer
kan tvile derpaa, at jo de Gamle ved Navner Balria have meenr den: Thi i.)
er bemeldte Scandinavia , om ey en Ae, saa dog ncesten en Ge;og ar de Gam
le har kunder ansee, og give den ud for en Ge, det kan man saa meget lettere
finde sig i, som det til alle Tider ey har varet rart hos Skribenter, at de have
giort Halv-Ger ril Ger; ligesom ogsaa de seenere Graste og Romerste og an
dre Skribenter efter dem have i sar kaldet Scandinavia en Ge. 2.) Naar
man nu tager Scandinavia for en Ge, saa er der den storste i Nord, om hvil
ken anfsrte Srribenker med Foye kunde sige, ar det var en overmande stor Ge;
ligesom det og paa den allene passer sig, ar den strakte sig ril Jis-Haver. 3.)
Ligge de Gstlige Küster af Scandinavia tvert over mod det faste Land af Scyrhien, der er, Preussen, Lifland og flere Lande paa de Kanter. 4.) Ligger den
ncrst hos de Danste Ger og hos Velrerne, hvoraf den har faaet Navn af
Baltia.

§. 21.
Enhver seer altsaa heraf, ar jeg ikke er af deres Meenr'ng, som holde for,
at ved de Gamles Baltia bor forstaacs Preussen, enMeening, som saa mange
lcrrde og oplyste Mcend have antager for rigtig, hvilke vel maarre man sige, have
havt nogen Grund for sig, og ey kundet feyle i saa betydelig en Ting. Jo vist
have de havt en Slags Grund for sig, men som og er den reneste for dem og
mod os, nemlig denne: At foranforce Skribenter berette, at paa Gen Bafilea
eller Baltia blev
samlet og derfra solgt til andre, men nu, vil
man sige, er det bekiendt, at i en 1700 Aars Tid omtrent er Bernstenen sam
let i og fort fra Preussen, folgelig maa Baltia og Preussen vcere eet og der sam
me: Thi lad vcere, kunde der siges, at foranforte Herodoti Ori) synes at kun
ne forklares didhen, at Bernstenen ide celdsteTider er bleven bragt sammesteds
fra som Tinnet, og Diodorus Siculus synes at bekrcefte dette, naar han siger
(o); At Tinnet blev (i hansTid) bragt fra Britannien yver ti! Gallien, og faa
videre over Land til Rhone Flodens Udlob, leggende strap derefter til, naar han
raler om Bernstenen, at yen ogfaa over Land blev bragt til dem, ligesom til

Bernsteenen

forn var sagt derom (p);

Saa bevidner dog Plinius udtrykkelig (q): „ At
,»Bern-

(o) See hans LibliotI». lib. 5, p. 347.
(p) Nemlig paa det Sted, hvor han tilforn har talt øm Tinnet.
tø) Saadan Weening, som herefter anføres, har omtrent Plinii Orb, saalcdes som be \ou
fes m edit. Bifihenß Fo). 1549. Lib. 37. Cap. 3. p. 6)6. Sktont de findes langt

om de Nordiske Lande, iste Cap.
„ Bernstenen blev bragt af de Germaner (eller Tydske) fornemmelig til denPro„ vinis Pannonien, hvorfra de Veneter allerfsrst giorde Tingen rsgtbar, ved
„ Vet de boede narmest Pannonien, og fik den omkring ved drtAdriatifleHav „
(r) . Ligesom ogsaa Tacitus beretter (s), at de ZEstier vare allene de blank alle,
som samleve Bernstenen; med hvilken man veed at bemeldte Folk dreve Han
del end og lange derefter, og sendte den til Italien og andre Steder, som kan
sees af den bekiendte Ost-Gorhifle Konges Theodorici Brev til de BLstjer
(s) , hvilke just for denne Handels Skyld tre blevne de Graker saa tilig

bekiendte.

§. 22.'
Dette er alt, hvad som med nogen Foye og Rimelighed kan indvendes mod
Vor tilforn amagne og fastsatte Meening.
Men mon al denne Vanskelighed,
som ogsaa i fig selv ey veier op mod vore anforre Beviser, ey lettelig paa denne
Maade kan haves, og hertil svares? nemlig: Ar Vanskeligheden ey er saa me
get i Tingen selv, som i Maaden at forestille: sig den paa, at de Gamles anforte
Vidnesbyrd, denne Sag angaaende, ere at forstaae om adskilte Tider og Ste
der, at de, som hidindtil have handler herom, ey have forstaaet der rer, eller
vidst til gavns at skille der imellem, og at det altsaa er ingen Folge, at fordi
Bernstenen i Plinii Tider kom direéte fra Preussen, derfor er det samme ogsaa
fleet i de aldre, og folgelig Preussen og de Gamles Baßlea, hvorfra de finge
deres Bernsteen, vareleet.
I det mindste maae jeg tilstaae, at dette ligesaa
lidet kan gielde og holde Srik, som om man i vore Tider vilde sige, ar fordi vi
nu omstunder hente vor Thee directe fra China, som vi tilforn fik fra Holland
og kaldteHollandflThee, derfor er Holland og China eet; og at jo mere jeg ef
tertanker Sagen, jo mere troevardigt forekommer det mig, at Bernsteenen ide
nldste Tider ey er kommen fra Preussen/ eller om man ey fluide ellers vilde paastaae
anderledes xn Edit. HaMni Tom. 5. p. Z70. 03 kommer det ikke saa synderlig an
derpaa, hvilken af Delene er den rigtigste, men det kan varrr os nok, at man ellers
saavel af Plim'i eget og andres Vidnesbyrd, som af andre Omsteenvigheder kan see,
at Bernstccns Handelen i de Tider efter Christi Fodscl har havt den Gang, son, hec
anforcs, hvilket og iblant andet, kan sees af Sohm Ord herom. PoJyhiftor. Capj3,
de Scandinavia.

(r)

Heraf vil Vilnius ogsaa forklare den Fabel om Phaethon« Svsire lo«, kit. lid. 57, Se®»
li. edit. Harduini, hvorom videre siden.

(s) See M. A, Cøsfwlm Varianum Lib, 5. Epift,
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staae dette (r), dog ey lige eller directe fra Preussen, og igiennem den Tur, som
Handelen dermed siden log > men enten over Britannien giennem anden og treble
Haand ved Phoenicians, eller over Gallien og igiennem Italien kil Grækerland:
Lhi man behage kun at betænke, at Grækerne kiendte Bernstenen lcenge forend
de kiendte Norden selv, som tilforn er viist, folgelig maae den være fort til dem
ey lige fra Norden, men fra andre Steder; ar Herodotus, som temmelig vel
kiendteLandene norden for den sorte Soe , ey har vidst af nogen Bernsteen paa
ben Kant, men siger tvertimod paa foranforre Sted, ar den kom fra de yder,
sie lancer afEuropa mod Vesten, hvoraf vi fee, fra hvike Steder Bern«
steenen kom; at Diodorus Siculus, som tilforn er viist, bekræfter det samme,
naar han siger, ar Bernstenen blev forr fra Britannien over Gallien til Itali,
en og Sicilien; ar en vis gammel Skribent hos Plinium (u), Sotacus ved
Navn, stemmer og i dermed, sigende: „ At Bernstenen randt i Britannien
>> af visse Træer, som han kalder Eleßridas,,, E-a Philemon derimod hos sam,
me Plinium beretter, at den blev opgraven i Scychien; at endeel andre Skri,
denter serte de Gleffariffr Äer langt henne norden for Britannien, ligesom ogsaa
Dionyfius (v) fortæller, ar Ele&rum blev samlet hos Is-Havet; at Pychear
paa foranforte Sted bevidner, at Indbyggerne paa L>en Bafilea solgte Bern,
stenen til de næstboende Teutones, hvilke man ingensteds finde ar have boet hen,
ne ved Preussen, men vel i de ældste Tider paa de nu værende Dansse L>er, og
kil hvilke det altsaa var heelt forkeerr givrt af andre, men allermest af Preusserne,

at

(t) At Bernstenen i !>e ældste Tider maae være funden ! Preussen, kan ikke vel nægtes,
da man ha^ en gammel Skribents Philemons Vidnesbyrd hos Plinium, at Beruste#
ncn blev opgraven i Scychien, det er at sige, paa det faste Land, osten for det Bal»
tisse Hav, hvorhen de senere Græsse Skribenter udstrakte Navnet Scythia, som til#
fvrn er erindret §. 19, n. (I), og hvilken Landstrækning vore Forfædre kaldte Aufiarveg eller AufturriU (Astcrrige) hvilket Navn allerbest og nærmest udtrykker Ordet
OJ'erifia, soul eil gammel Skribent hos Plinium, Mithridates betjener sig af som Navn
paa en Ve, liggende ved Strandbredderne af Germanien, og fald af Leder#
Lrcrer, af hvilke Bernstenen udrandt. See P'finii Hiftor. Natur. Tom. 5. pag.
;68- Hvor Plinius, estcrat han har opregnet de andres Beretninger om Bernstenen, leggcr
selv til: „At det var vist, at den blev frembragt paa Herne i det store Hav mod
„ Norden, og af de Germaner kaldet Gleffum, hvorfor og de Romere kaldte en af
■>» "Kerne Gleffmia. da C-.dar Germanicus havde der at bestille med den Romersse
„ Flode, men de Barbarer kaldte den AußraviaI hvilket sidste Navn ogsaa
Ordet Au dm-veg findes igicn, eller det Ord Aufturaat; som hos vore gamle Forfædft
ogsaa bemærkede Ksten eller den ostlige Kant. See og §. 27.
(11)

See PU». Hift. Nat. Iib. 37. p. 367.

(v)

in Periegefi five Dcfcriptione Orbis pag. l6* edet. Hillii V. 317.

om de Nordiske Lande. Iste Cap.
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at scelge deres Bernsteen, om Handelen dermed den Tid havdegaaet over og fra
Preussen', eller Estland til de der sonden og osten for beliggende Lande; at de Gamle
(x,> satte de Elecrrisse Ser, hvor Bernsteenen blev funden, ogfaa uden for Mun
dingen af Po-Floden, og de Grasse Poeter have vidst ar forralle adffillige
Fabler om Phaethons Sostre, hvilke ved Floden Eridani Udlob skulde vare
blevne forvandlede til Traer, af hvilke siden Bernstenen der udrandl; at de
Lande mellem det Adriatisse Hav og Oster-Soen ft-neS ar have i de aldste
Tider varer allermindst skikkede tit saadan Handel at drive der igiennem, for
medelst de mange barbarisse Folk, som boede i den Strakning, med hvilke hver
ken de Graker eller Romere havde nogen Omgang; og ar man endelig, naar
man'efterseer og betragter Plinii Dg Taciti Ord, angaaende Bernsteens Hande
len blandt de ZEstier og paa de Preussiske Kyster, kan ey ander slutte deraf, end
at denne Handel har i deres Tider varet nyelig begyndt: ThikUnius siger (y):
„ Ar den Soe-Kust i Germanien, hvorfra Bernstenen blev fort, var nylig
„ bleven rer bekiendr. Da en Romersk Ridder i Neronis Tid besaae den,
„ og reyste omkring ved samme Kyster, og drev Handel med Bernstenen
Men endnu mere eftertrykkelige ere Taciti Ord, naar man sammenligner dem
med foranfone Plinii- i det han siger: „ (z) Ar de ZEstier allene samlede Bern„ stenen, som de kaldte Glefur, ude paa Bankene og ved Strandbredden -«-,
„ hvilken lange havde ligget blaut andet Opkast af Haver, indtil de Ro„ meres Overdaadighed gav den Navn; Ar de (AEstier) selv ey brugte den til
„ noget, men samlede og bragte den frem saa raae og uarbeider, som de fandt
„ den; og at de med Forundring imodroge den Betaling, som man gav
„ dem derforHvilke Omstændigheder, nemlig at Bernstenen havde lcenge
ligget,
(x)

See StrabonisGeograph, lib. 5. p. 329. Plinti Hillor. Natur, lib 3. p. 26. Diedovi Sicul. Biblioth. og andre, blaut dem Auctor til de saa kaldte Mirabiles Aufcuk.
lom beretter, at de Elettrisse Her rare et Opkast af Floden Eridanus, at paa dem
nebflod Bernstenen af Traecrne, ligesom Gummi, og at Indbyggerne der samlede
den, og bragte den til Grcekerland.

(y)

Ske hans Hiftor. Natur, lib. 37. p 370. Tom. 5.

(z)

See hans Germania p. 451. in Opp. Taciti per Lipßttm.
De Roulere have uden
Tvivl tort at kicnde Preussen og selv at hente Bernstenen derfra ved deres Krige i de
ostlige Kanter i Tydstland, og formedelst den Omgang og Bekicndtstab, som de kom
me i med de der boende barbarilke Folk, f. e. med Marabudio og Catualda de Marcomanners og Gothers Forster, og andre fra de Kanter ved Osicr-Ssen, hvilke vel
foe st have givet de Romere Anflag paa, og Underviisning om Bernstenen at hente
lige fra Preussen.
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ligget, uden at vcrre agtet, blant anden Havets Uhumsthev paa Strandbred
den; at deALstier ey havde noget Navn derpaa, forend de Romere ved Deres
Overdaadighed gave dem Anledning til at kiende og navne den, og at disse un«
Vrede sig derover, ar de Romere vilde give dem Betaling for faadant Snavs,
ingenlunde kan passe sig sammen dermed, ar Handelen med Bernstenen stulde
fra de «Idste Tider have varer der i Gang.

§- 2Z.
Alt dette viser da tydeligt nok, ar Bernsteens Handelen har i de celdste
Tider havt en langt anden Tur, end den siden fik, faa ar den i Begyndelsen er
drevet paa, og Bernstenen kommen ey fra Preussen, i der mindste ey lige og
directe fra Preussen, men kun fra de vestlige Kanter af Oster-Soen, hvilke de
Gamle have beregnet med Len Balria elker Basikca, som tilforn er viisi. Men
er dette rigtigt, som det upaarvikeligt er, saa henfalder foranforre Vanffelighed af sig selv, nemlig ar Navnet Baltia ey synes at kunne passe sig paa vor
Scandinavia, eftersom de Gamle sige, at Bernstenen der blev samlet, som dog
har sir Hiem i Preussen : Thi om man ikke kan komme sig til ar troe, der Bern«
stenen i de forste Tider er paa bemeldte Scandinavia selv virkelig funder i saa stor
Mangve, ar Handel dermed kunde drives, hvori dog intet urimeligt er, da
denne Slags Materie endnu virkelig der findes ; Saa er jo dette en meget gicrngS
Sag, at Handels-Varer siges at falde, ikke paa derSted hvor de egentlig pro
duceres, men heller navnes ester det Sted, hvorfra man har dem paa naste
Haand? Ligesom de i Kiobenhavn kalve den Fisk, som virkes norden for Ber
gen og i Nordlandene, Bergens Fist, vi heri TrondhiemThee, som er kom
men fra China, Kiobenhavns Thee, og de Franske kalde de Vestphalste Skin
ker efter Staden Maintz; Saa ete Phoenicieme komne i Vane med at kalde
Bernstenen, fom de tilhandlede sig her i Norden, efter Oen Baltia, enten fordr
De selv ey vidste andet, end at den virkelig faldt der paa Stedet, eller fordi be
meldte Oes Indbyggere forst og fornemmelig havde bragt dem disse Varer til,
eg dreve Handel dermed.

24.
Ligeledes henfalde ogsaa alke deres Beviser, join mene, nt paa alle de Ske
der, hvor der hos de Gamle tales om Electrum, bor der forstaaes Preussen,
at det er en afgiorr Sag, at Berusteuen er den rette Character og Kiendemarke
paa

om de Nor-isse Lande, rste Cap.

—
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paa Preussen hos De gamle Skribenter (a), ar Den lille Flod Rodaune eller
Reddune er De Gamles Eridanus, og at Balria eller Bafdea er derfor ey heller
ander, end der nu verrende Preussen: Thi disse Beviser strcrkke sig kun i det
hoyeste ril Plinii Tider, og ikke ril dem, hvori der rales om Øen Baltia, som
man vel og efter Plinii Tider ikke mere vidste ar finde her i Norden, saa ar Han
delen med Bernstenen, paa Øen Baltia og i Preussen bliver ro ganske adskilte
Ting, og man altsaa ey bor (lutte fra den eene ril demanden, eller domme om
de gamle Tider efter de nye, hvilket vel i de gamle etager oste skeer, men sielden holder Stik.

§. 25.
Herover gaaer der ey heller an paa Dette Sted ar giore den Slutning, at
fordi Bernstenen i de seenere Tider blev fort over Land fra Preussen til Italien
og De Steder, derfor er samme og skeet i de crldste Tider for Christi Fodsel: Thi
Dette kan umuelig bcstaae og rime sig sammen med hvad tilforn er anforr, ey
heller med de gamle Skribenters Udsagn, naar man rer skal forstaae dem, og
foreene dem siunmen, saa vidt Denne Sag angaaer: Thi af foranforke celvste
Skribenters Vidnesbyrd see vi,
ar Bernstenen i de celdste Tider blev funden
paa og kom fra Øen Baltia > hvilken efter bemeldte Skribenters Beskrivelse,
som tilforn er viist, ey kan vcrre Preussen, fra hvilket Sted vi dog finde, og
der efter gamle Skribenters Vidnesbyrd, ar Bernstenen i de aldre Tider for
nemmelig og nersten allene er fort, ligesom den og i vore Tider Der fornemmelig
findes. Heraf maarte da folge, ar enten have De crldste Skribenter, som sige,
at Bernstenen kom fra Øen Bafilia, snakket om noget, som de selv ey vidste no
gen rer Beskeed om, og heri taget ssammelig feyl, eller og maae Bernstenen i De
eelvste Tider, som vi tilforn har paastaaet, vcere kommen andensteds fta, end
fra Preussen. Der forste kunde vare lar ar gribe til, '(hvorfor og nasten intet
Z 2
er mere

(a) Endskisnt dct ikke er min Sag nt anfsre og igiendrive andres Meninger, saa maa leg
dog her til Erempel anforc Franchevilles Differt. Sur 1’ Origine du people Pruffien
pag. 504. Hiftoire de 1’ Acadamie de Berlin An. 1749, fom et af dr Nyeste Skvis«
tcr Verhandle om denne Materie, hvori Anetor fremsaetter det, fom en afgivet Sag,
dt Bernstenen er den rette Character vg Kiendrmarrke paa Preussen, hos de gamle
Skribenter 0. s. v.
Men hvormcget herimod med Foye ka» verre at indvende, og
hvor stor Ret han har til at giore saadan Paastand, kan enhver let see af hvad hid
indtil , som og af hvad Vlinius paa et Sted har samlet Bernstenen angaaende. Hift.
Nat lib. 3Cap. 2. Hvilket tydelig viser, at de gamle paa mange Steder tale om
Bernstenen, hvor der ey kan vane meent Preussen.
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er mere grcengs blandt dem, som strive i de gamle Sager', end al de bestylde de gamle Skribenter for Urigtighed vg Uvidenhed, saa snart de sige no
get, som ey kommer overeens med deres Meening) og samme maalte nodvendig
gribes til, hvis man vilde forestille sig Turen af Bernsteens Handelen saaledes
som hidindtil er steer. Men mig synes, 'som dette er noget, hvilket man aller
sidst bor gribe ril, og ar bette i seer, som vi handle om, kan hielpcs og begribes,
og Alting jævnes paa en bedre og grundigere Maade. Vil man fporge/ hvor
ledes? og paa hvad Maade, eller igiennem hvilken <Vey vg hvorfra Bernstenen
i de erlöste Tider er koinmen, naar den ey er kommen fra Preussen? Saa kan
det Have sin store Vansselighed, hertil ret og grundig at svare,, formedelst Man
gel paa tilstrcekkelige Efterretninger; Dog vil jeg ri! Sagens desto nrere Oplys
ning giore det saa vidr jeg kan, da det maastee er noget, som man vil anser for
en Skyldighed af mig.

§. 26.
Det er rimeligt, at de Phoenicia, som havde deresHerkomst fra det rode
Hav, som Herodotus beretter / og dreve Handel derpaa, forend de satte sig
ned hos Middel-Haver (b), have i de ostlige Lande lcrrr at kiende Bernstenen,
og da de komme med deres Handes indtil Britannien, eller maastee lige ti! de
Teutones, da enten forefundet den Materie i saadan Mcrngde paa de Steder,
ar de dermed har kunder drive Handel (c), hvilket kunde stee, seer i Begvndek' ftn,
(b) See Herodoti Skrifter strax i Begyndelsen pug. I.

(e) I Plinii ttitt. Nat. lib. 4. p. 481. Tom. I. forekommer et Sted, som synes mig ty
delig nok at vise, at de Gamle have kaldet de Danffe Her de Electriffe eller Bcrnstccns Kerne: Thi eftcrat Plinius der har opregnet de Ser, font laac Vesten for Bri
tannien, saa kommer han stray derpaa og siger, at lige tverts over (det er mod
Ssten, som Harduinus ret nok forklarer det) laae de Glesssriffe Ser adspredte i
der Gerinanist'e ^cv, hvilke de nyere Greeker kaldte de Electriffe, fordi Bernstenen
der faldt.
Og yders! af dem alle laae Thule.
Skribenten tager i sin Fortælling
paa dette Sted Turen vesten fra. og ofrer paa, men osien eller nord-ost fra Brikan<
nien mode forst de Danffe Ser, folgclig maae diste her nodvendig komme til at reg
nes blandt de Giessariffe Ser, allerhelst da Thule sirttcs osten eller nord-ost og siraxcfter dem. Ellers negles derfor ikke, at jo Plinius ogsaa kan have hert noget om
Bernstenen paa de Prcussiffe Kyster, og derover regnet deur tillige til de Giessariffe
Ser, og at chan i seer har forsmået dem ved ben Gieflam, som han beretter at de
Barbarer kaldte Auftravia. See §. 22. n. (t); Thi han har blandet sammen hvad
han havde lerst hos de Gamle og hort af de nye, hvoraf han har giort en Miffrnass, som det et vanffeligt at hitte Rede i.

om de NordLffe bande Iste Cap.

igi

fen, om Ver enb ikke fandtes just saa meget deraf (d), ekler og have de Teutones,
da de mærkede, at de Phoenicier vare begierlige efter de Varer, kiobt sig det
mere, fom de selv ey havde, til fra Indbyggerne paaAen Baltia, som Pytheas
udtrykkelig siger, det er, fra dem, som da boede paa de Skaanjke og Svenske
Kyster, hvilke havde denne Materie i saadan Mængde, at de brugte den tilBrænde-Ved eller vare i Begyndelsen, hvilket jeg troer at vcere den rigtigste Forkla
ring, saa vankundige om denne Materies Brug og Kostbarhed, at de, ligesom
Tacitus beretter om de ZEstier, fsrend Phoenicierne, ved deres Handel kerte
dem ar kiende den, og sætte Pris derpaa, ey kierte sig videre derefter, end at
de, naar de fandt raae og store Klumper deraf ved Havet, rvge det op og lagde
det paa Ilden, som en brændende Materie, for al kaage, eller varme sig der
ved; Thi Brugen, en vedtagen Sædvane og Mennessenes Indbildning er den,
fom fætter Priis paa Tingene; og er det derfor ligesaa lidet at undre sig over,
at bemeldte Abalister i de celdste Tider brændte deres Bernsteen op, fem at de
Americansse Indbyggere i Begyndelsen byttede deres Perler og ALdelstene bort
med Glas, og ansaae deres Guld at være af intet Vcerdie, hvilket de gamle
Spanier i de celdste Tider og gjorde, saa at de Phoenicier engang afMangel paa
Rum paa deres Skib lode smide deres Ankere og saadam JermRedffab afSolv.

§. 27.
Men efterat Handelen med Bernftenen forst var kommen i Gang, og efrerat vore Abalister havde lcert, at noget derved var at fortiene, have de ey
langer brcendt den op, men som Pytheas beretter, solgt den til de Teuton es,
deres Naboer, og da deres eget Land derfra var udtommet, eller da der ikke
var saa meget at finde, som de kunde faae afsat, saa have de begyndt at hente
Forraad deraf fra de'ostiige Kanter af Sster-Ssen, enten ved Handel, eller
maastee rettere ved Fribytterie, hvori Scandinaviens Indbygger fra de celdste
Tider have vceret store Mestere: thi at Bernstenen ogfaa ide celdsteTider, hvorvm vi nu handle, er kommen fra Preussen og de Kanter, er noget, som gisres
meget rimeligt deraf, al Pytheas har kiendt eller vidst at nævne de ZEstier, hvilZ Z
ke han

(rl)

(e)

P. 7> Refentos fcrfdkr i fin Atias Dan. Mfs. At titan ved Ca nalens Rcenselse i Kiebenhavn ofte har fundet store Stykker Rav eller Bernsteen i ben gamle Hav-Bund,
som Havet fordum havde kastet paa Stranden.
Strabonis Geograph*

i82

De Gamle Grcekers og Romeres Kundffab

fe han kalder Osticeer (f), hvilket ey vel kan vcrre ffeet af anden Anledning,
end ved Bernsteens Handelen; men at de Mstier ere blevne ham eller de Phoe
nicia bekieydte, og have faaer Navn af Ästen, det kan ey vcere ffeet uden ved
dem, som boede Vesten for, og fordi de maane lage Touren Ästen paa, naar
de ssulde reyse didhen for at afhente derfra Bernstenen, hvilket at vcrre ffeet, og
at Bernstenen vgsaa da er falden paa de Kanter, endnu videre bestyrkes afden
gamle Griffe Skribent Philemons Vidnesbyrd hos Plinium (g), som siger, at
Bernstenen blev opgraver i Scprhien (h). Om de fra Baltia have der selv
samlet og opgraver den, som kan vcere vemeligt, hvis de have henter den der
fra paa deres Soersver-Toge, eller de DLstier selv have giort der og overladt
den ril forommeldre, der er uvist at sige, og kan begge Dele vcere. Ligeledes
kunde man og vel sige, ar de Phoenicier selv, uden saadant Omsvob, har hen
ret Bernstenen fra de ZEstier; det kan vcrre mueligt, det negter jeg ikke, men
efter alt, hvad man kan opspore hos de gamle Skribenter , findes ingen Grund
hos dem for, ar de Phoenicier selv have drevet Handel i Oster-Soen, eller ar
de har henter Bernstenen derlra: thi havde der saa vcrrer, saa havde Indbyg
gerne paa Oen Abalus eller Baltia vel ikke solgt deres Bernsteen til de Teuto
nes; men da dette sidste er ffeet, saa er heller ar formode, ar de Phoenicier ha
ve henret den fra dem, og hos diste vcrrer som et Oplags-Sted for de Wahrer.
Der eeneste, som ssulde give en Slags Formodning, at de Phoenicier tilsidst
kan have havt nogen Omgang med de ZEstier, er dette, fom Tacitus bereuter (i)
ar de ZEstier i Sprog lignede de Britannier, hvilke formodentlig, efter de Phoeniciers Erempel, da disses Handel undergik, have havt Omgicengelse og drevet
Handel med de ZEstier, hvoraf den Lighed i Sprogene har.reyst sig (k). Hvori
jeg

(f) See Strabonis Geographiae Lib. 2. pag. Iol.

Hee 0g hvad hetVIN tilføftl Ct (lllføtt

§. 22. not. (t).

(g) Plinii Hiftor. Natur. JLib. 37. p. Z67. Tom. 5.

(h) Scythica nemlig taget i den Bemarrkclse, hvoroin tilforn er erindret.

(!) See hans Germania loc. rit. At de Britanrier have havt en Slags Seilads og Han»
bel her paa Norden, det synes ey urimeligt as hvad Plinius äussrer Lib. 4. p. 482»
af den gamle Skribent Timæo,, at de Britannice stilede en 6 Dages Reyst ind ad
ttnod Ssteu) til den Se Midis, hver der faldt Tin. At ved denne Se Mi-Stis siulde Sen Veétis vcere forstaaet, kan ey gaae an; men heller maa derved vcere mcmten
Se her i Norden, hvilket Scilatstns Lcengde viser, som er just det samme Stykke,
som Pytheas strrter mellem Britannien og Thule. Men Pytheam har denne Timseus
fulgt, som Plinius bevidner ttitt. Natur. Lib. 37. p. 367.
(k) See ncrst foranforte.
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jeg vel ikke vil disputere nogen sin Mening, men troer dog tillige, at Aarsagen
ril denne Lighed er alt for vidt sogt, og ak Man maatte kunne udfinde.nogen
ncermere, om Tingen ellers i fig selv saaledes har varet.

§. 28.
At tale videre om denne Sag, vil vort Gyemarke ey tillade, hvilket vi nu
mene,, for faavidt at vare opnaaer, at vi have viist, hvorvidt de Graker for
Christi Tider have kiendc vor Norden, og hvad der bor forstaaes ved deres Thu
le og Baltia. Da de nu sira lange for Christi Tiders som tilforn er erindret,
havde saadan Kundskab om vor Norden, ffionr de havde den, ey af egen Er,
farenhed, mm ved Fremmede; saa ffulde det deraf synes slutteligt, at den si,
den ved Tidens Langde anseelig maatte have tiltaget. Men intet mindre. Den
har heller, som tilforn er erindret (I-, tager af; og de Graker have ligesom paa
nye maattet heri gaae i Skole. Hvilken Mening vel maaffee vil ved forste L>yekast ansees for at vare ny og noget dristig, men har dog sin gode Grund og
Rigtighed: thi man behage kun at betanke, at i Herodoti Tider vare de Lam
de, som ligge omkring og Norden for det Sorte Hav, de Graker vel bekiendte,
og dog siger Strabo (m), at hvad, som laae oven for Boryfthenes, og den
hele Soe-Kust hen til Colchis, har Kong Mithridates ved sine Krige forst gi ort
de Graker og Romere bekiendr, da man tilforn vidste kun lidt deraf; ligeledes
er det ei^noksom vitterlig Sag, at de Phoenicier havde deres Handel og vidtkostige Seylakser i der Arlamiffe Hav, langt uden for Herculis Skotter; men
anderledes var der i kolybii Tider, som beretter (n), ar davar der sielden, at
nogen stilede igiennem det Herculiffe Sund, eftersom det Arlanrisse Hav er
gandste ubekiendr. I Pytheæ Tider vidste de Graker, join tilforn er viist,
m tale om Thule, om Basilea, og der med adffillige Omstandigheder, om de
Ostiaer eller LEstier, og om ix Teutones; da Strabo derimod bevidner, at r
hans.Tid.var alt det, som laae Norden for Elben, gandffe ubekiendr, og at
man

(i) See §. z.
(in) Geograph. Lib. i. pag. 16. Herodotus har ey affene kiendt de Scythcr, som boede

Norden for det lorte Hav, men og de Folk, som boede Norden for det Caspiffe, og
langt henne i Sibcricn «elv, som ben larde Bayer har viist. Men anderledes var
dtt Strabonis Tid, da det meste af disse Lande var ganske nbckiendt. Svin sees af
diste hans Ord. Geograph. Lib. 2. pag. 167. Cum neqvc Tyræ fontes vift fimr,
neqve Boryftenis, neqve Hypanis „ multa magis ignotæ erunt partes eorum feptentrionales.
r

(n) See hairs Hiftoriar. Pag, 7z;.
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man da ep vidste af noget beboet Land Norden for Irland (*), igiennem hvil
ket han derfor har trukket den Nordeste Parallel, beskyldende Pytheam for en
Sladderer og for en Loguer, fordi han fatie den faa langt Nord, og talede om
beboede Lande saa langt Norden for Britannien , hvilke endelig bleve saa ube#
kiendte, at-man begyndte at tanke, at de vare reent opdigtede (o), sårdeles
Øen Thule. Bemeldte Pytheas har ogfaa vidst at sige, hvor mange Skridt
Britannien havde i Omkreds (x); Og eudssiout han har grort for meget deraf,
saa har han dog ikke varet nar saa.vankundig om dette Land, som Strabo, der
har giort sig den Tanke, at Britannien var ikke langer, end den Sirakning er
deraf, som vender mod Gallien, hvorom siden lidt mere. Ey ar tale om den
betydelige Vildfarelse, hos de seenere Grasse Skribenter, som de aldre vare
frie for, nemlig at det Caspisse Hav var en stor Zndbugt af.Soen .og hangte
sammen med Zis-Havfk.

§. 29.
Saaledes, som hidindtil er anført, holder jeg da for, at de aldste Gra
sse Skribenter, som vi endnu have tilovers, have forestillet sig vor Norden,
nemlig de Vestlige og Nordlige Kanter af Halv-Øen Scandinavia, som en stor
Øe, liggende Norden for Britannien, og de ostlige samt sydlige Küster deraf
ogfaa som en anden stor Øe, liggende oven eller Norden for det nu varende
Tydstlaud eller det faste Land, hvor de og maa have forestillet sig, at de Teu
tones boebe, eftersom Diodorus Siculus, hvis Ord tilforn ere anførte (q),
siger, at Vernstenen blev ført fra Øen Basilea over til der fasta Land, i
Ste(*) Strabo jiger udtrykkelig i fin Geograph. Lib. 2. pag. 124. at dm lcrngst mod £7ordcn gaaende Seylats var i hans Tid fra ve Leiters Land til Hibernia, fom
laae oven for Britannien, og kunde for Rulde neppe beboes , saa at hvad
fom laae der oven for, det holdte man for ey at kunde beboes.
See cg

pag« 175.
(o) Syneßtis Ep. 147. Thale lis, qvi ad illam navigant impune ac citra repvehenßonem
mentiendi poteßatem facit.
Carlßröm de Thule pag. 28. Og Jltittr Eufcbius

Vil beskylde Philoftrati Beretninger om Apollonio for at vatre Lognsaa ligner ha»
dem >ned de forunderlige Labler, fom fortaaltes om Thule. Saa at de Vers
og Sange, som Mela beretter, at de Greeker oz Romere vidste at synge om Thule,
have derfor vist nok ey havt andet Indhold og anden -Oprindelse, end den vi tilfor«
bar givet dem §. 15.
(p)

See Strabonis Geograph, lib. 2. pag. 163, hvor bcr staaer at Pytheas bar an feet Bru
tanniens Omkreds for mere end 40000 Stadiee Og p. in. lib. 1. staaer, at Pythcas.har sat Sens Leengde for mere end aoooo Stadier.

(q)

Gee

is,
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Steden for at Pycheaø siger, at den blev solgt ril be Teutones. Men mindre
man vilde sige, at Diodori Ord ere saaledes at forstaae, at be Teutones,
cfterat de havde faaet Bernstenen fra Øen Bafilea, have videre bragt den, over
det faste Land, eller ladet den ved andre bringe, til Gallien og der igiennem
videre.
Hvilket heel vel kan være, og er det ey urimeligt, at denne Handel
kan have taget den Tur, efterat de Phoeniciers Skibsfart hidtil Norden ophor»
te (r). Flere Oer, end de tvende bemeldte, have be Tiders Græsse Skriben
ter ey vidst af at sige paa de Kanter; Og blant alle de Romersse Skribenter,
som have ssrevet, for og ved Christi Tider, finder man ey heller hos nogen mind
ste Spor efter, at be om vor Norden have havt nogen Kundssab, idet mindste,
nogen videre Kundssab, end den, som de have kundet hente af be foranførte og
andre saadanne Grcesse Skribenter, og derfor have de ey heller vidst andre
Navne paa vor Norden, end dem, fom bemeldte Skribenter havde givet ben.
Hvilket man kan see af et Sted hos Virgilium (s'', hvor han, for at betegnede
yderste Lande mod Norden, betiener sig af Navnet Thule, og det paa en Mande, som tilstrækkelig nok viser, at han derved ey har sorstaaet nogen ringe Oe,
et lidet Land, eller et ubetydeligt Folk, meget mindre et ode og ubebygget Sted,
faabant fom Island da var; men et Land af Betydenhed, hvis Indbyggere
havde giert sig navnkundige og vare mægtige, i feer til Sees, hvoraf man, ef
ter Taciti Vidnesbyrd i fær, kan flutte, at vor Nordens Indbyggere have væ
ret berømte (t). Saa at man følgelig ved Thule hos ham og hans Landsmænd
ey har fornødent at forstaae noget andet Landend tilforn er fagt, eller at have
videre me» de Romersse Skribenter i ben Post at. bestille.

Aa

H. 30.

I
(r) Efter «II« Omstændigheder synes det at være heel rimeligt, at Handelen med Bernste«
nen, faa meget deraf, som blev ført til Marseille, Sicilien, Italien og andre Ste
der hot Middel-Havet, er gaaen fra Britannien og over Land igiennem Gallien, ned
ester Rhone Floden, og hvad som stulde til Italien, er siden ført ned ester Po-Flo
den, hwrfra det blev bragt til Grækenland'. thi at Bernstenen er ført over Gallien til
Middel Havet, det har vi tilforn seet af Diod. Siculo, og at den har gaaet need efter
Rhone-og Po-FIoden, det see vi deraf, at de Gamle, just naar de tale om Bcrnstcnen, lave fat disse 2de Floder om hinanden : thi den gamle Poet Æfcylus siger:
at Floder Eridanus løb igiennem Jberien eller Spanien, og kaldtes tillige Rhodanus;
men Euripides og AppoUonius sige, at Rhone- og Po Floden løbe tilsammen need i
det Adriatisse Hav. See vlinit Hift. Natur. Lib. 37. pag, 367. Tom. 5.
(i) See hans Georgror. Lib. 1.

(h See hans Bog de moribus Germanorum, paa det Sted, hvor han taler Dili de Sviones.
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§. ZO.
Nu ffulde det derfor vel vare Tid at flutte dette Capites; Men vi maae
bede om Tilladelse forst at melde noget om en Post, som kan ttene til nogen Op
lysning baade i det Foregaaende og Efterfolgende, samt rydde af Veyen en
Jndvendning, fom maaffee kunde giores os deraf, at der synes noget underligt,
at de gamle Skribenter satte Thule, hvis den var det Land, som vi have opgi
vet, Norden for Britannien, da det dog ligger Osten for den.
Skulde man
ikke ville lade sig noye med det, som hertil forst og enfoldeligen kan svares, nem
lig ar naar man ikke vil gaae alt for noye til Verks, kan vor Halves vir
kelig siges at ligge Norden for, det er at sige, längere Nord end Britan
nien; Saa maae vides, at det er ikke mere underligt, at de sige, Thule
eller vor Halv-Oe at ligge Norden for Britannien, end at de sakre Irland Nor
den for den, som dog ligger i Vest derfra, hvilket maae synes endnu mere forkeert (u). Saa vidt jeg kan begribe, maa .Aarsagen hertil soges i det Begreb,
som de Gamle have giort sig, saavel over den da beboede og bekiendte Verdens
Skikkelse i Almindelighed, som de Nordiffe Landes i Sardeleshed: Thi man
maa ingenlunde tanke, at de Gamle forestillede sig alt dette, som det er, og som
vi forestilleos det; Ey heller maa vi, naar viret skal forsteme de Gamle, forklare
Deres Ord efter det Begreb, fom vi have om Tingen, eller som de burde have
havt, men efter det, soM de virkelig have havt. Men nu kan man af Ariftotelis (v) Strabonis (x) og andres (y) Beretninger temmelig tydeligt ser, hvorle»
ledes de Gamle have forestillet sig den da varende Verdens Skikkelse, nemlig
vasten dobbelt saa lang, som breed, eller fom en lang udbredt Kappe (z), hvis
yder
bu) Gee Strabonis Geograph. Lib. 2. pag. 175. hvor han saa siger: De few nu teyfe,
veed intet at fortælle om noget Land ove», eller Norden, for Hibernis,
fom ligger mod Norden næst hos Britannien, beboet af lutter vilde Mennefter, fom vanskelig kan boe der. for Ruldcns Skyld.
Der holder feg for,
at "verdens Ende maa fettes, det er Gmndfcrne for de beboede ogbekicnbte Lande
paa den Kant.
fv) Ser hans Metorolog. Lib. 2. cap. 5. hvor det faa heder i det Satinfe: Longitudo
multum differt a latitudine, qvod enim ab Herculis columnis eft ad Irdicam, eo qvod
eft ex Æthiopia ad Mxotim & extrema Schythiæ loca plus eß qvam qvinqye ad tri»,

(1) See hans Geograph. Lib. 2. pig. in. hvor han siger ,
Verden er dobbelt saa stor som Vreden.

at Langben af den bekiendte

(y) pliniu» siger Lib. 2. cap. iog, ligesom Strabo at den beboede Ard var kun halv saa
bred, som den var lan-. See og Eratofthenes hos Strabo Lib; 2. pag 108. no. 5

(,) Saaledes kalder og strttrr Lmbs det selv Gcgrapii. Lib. 2. x-8. I/S. c. d,
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yderste Spidser vendte mod Vesten og Osten, saaledes, ar den yderste Spidse
deraf mod Vesten endles med det Forbierg, som man nu kalder Capo St. Vin
centi! i Spanien (a), hvorfra de have forestillet sig, al Landene gik omtrent i
tn lige Strerkning, undtagen ar ve midt paa boyede noget af mod Nord (b),
fra Syd-Vest til Nord Ost, Nord ester til et andet Forbierg eller en Spidse
mod Norden, dog mere stump end den Vestlige, liggende omtrent under sam
me Hoyde, som Irland, eller de Nordligste Deele deraf (c), og at Striknin
gen paa den anden Side mod Osten, gik ligeledes omtrent i en krum Linie,
undtagen at der var en Jndboyning for eller ved Mundingen af Jndlsber til
det Caspiffe Hav (d), hen til den Ostlige Spidse. Hvilket ey allene er tydeligt
ar see af de paaberaabte Steder, sar hos Strabonem, men og stadferstes af
Pomp. Melae og andres Beretninger herom (e).

§. Zl.
I Folge af forommeldte de Gamles Begreb om Lanpstrekningen, gior«
de de sig videre om Britannien i seer den Forestilling, at Den laae ey imellem
Sor og Nord, som den virkelig gior, men ogsaa omtrent mellem Sod-Vest
og Nord-Ost (f), saaledes, al der imellem den og den Celtiffe Strandbred,
som laae lige tverts over for, var allesteds er lige stort Mellemrum; som tydelig
kan sees deels aset Sted hos Plinium, hvor han siger (g): “ Ar tverts over
Aa 2
fra
(a) See Strabonis Geograph. Lib. 2. pag. igo. 181.
(b) See herom Mela in velcript. Orbis pag. 7.

(c) Thi Strabo trslker ey aöene den Nordeste Parallel,' inden hvilken ben beboede Jord
indfluttedes, gicnnem Irland. Geograph Lib. 2. pag- 179, men han siger ogsaa, at
be Lande, som laae ved Mundingen as det Hyreanijke Hav (hvilket de Gamle inceit»
te at v«re soreenet med Is-Havet) og endnu mere Hibernia, strakte sig linger mod
Nord, end det yderste af Seythien bagen sor de Indianer, loc. dt, pag. igo.
(d) Saaledes sirtter Mela det.

(e) Mela siger Lib, 1. cap. j. At vor Jord ligger i en Streeknrng fra Elsten til Ve
sten, og fordi den saa ligger, er den noget längere, end hvor den er bredest,
og allevegne omgivet af dot store -Hav.

(f) Saaledes maa den og nødvendig komme til at ligge, naar man ffal kunne forestille
sig, at Irland laae Norden for den, og at den yderstc Parallel mod Norden gik,
føm Strabo siger, igiennem Irland, naar den ey tillige skulde gaae igiennem Bri
tannien , som ingensteds meldes. C lu veriti s har derfor in German. Antiqv. Lib. 2.
pag. 360. giørt sig et gsvdffe forkeert Begreb, angaaende de Gamles Mecning VM
Strekningcn as Britannien, naar han sottter dens L«ngde sra Syd-Ost til Rord-Dest
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„ for Rhinens Udlob laae Britannien mellem Horben og Vesten,“ hvilket
vel ey kan forklares anderledes, end at Britannien strakte fig fra SydMest
til v7ord«Ost. Deels og af disse Strabonis udtrykkelige Ord (h):
Toere
„ over for den (Gallien) og Parallel med den ligger den Oe Britannia
Hvortil kan legges hvad han siger paa et andet Sted (i):
Ar Britannien er
„ af Skikkelse som en Trekant, hvis larngste Side streekker sig langs Gall
„ lien (k), og er hverken st-rre eller mindre end ben“.
Saa det derfor
ester saadant deres Begreb om Landenes Strekning og Beliggenhed paa de Kan
ter ey andet kunde vcere, end at ligesom Irland kom til at ligge Norden forden
Sydlige Ende af Britannien, saa maatte Thule eller de Vestlige Deele af vor
Halv-Oe komme kil ar ligge Norden for eller i Nord-Ost fra bemeldte Lands
Nordlige Odde, og denne, efter deres Forestilling, som ansaae Britannien
storre end Strabo har giort den, f. E. Pytheas og andre, komme til ar strerkke
sig temmelig langt henne mod bemeldte vor Halv-Oe, saa det derover ey er ar
undre over, at foromtalte Pytheas har sar Thule vlam de Brikranniffe
eller talt om den n«st efter Britannien og Irland, eftersom han har anseet dem
allesammen for at ligge i en Strekning, hvortil vel Touren af den Seylats har
giver ham Anledning, som han maa have giorr fra Britannien hen imod Thu
le, eller de Nordlige Kanter af Norge, hvor Narren var kun paa endeel Ste
der tvende, paa andre 3 Timer lang, og Solen, naar den var gaaen ned, ef
ter en liden Tids Forlob, kom op iglen (J).

§. 32.
Endnu er Pur Ord om de Scyrher og Hyperboreer, hvilke nogle ville gise
re til vor Nordens celdste Indbyggere, og man derfor ey kan lade gaae morte
forbi. Hvad de Scyther angaaer ; saa findes de hos ingen af de Skribenter,
som have levet for og indtil Christi Tider, saaledes ncevnre eller anforre, at man
med nogen Foye kan tr«kke dem hid ind i vor Norden. Og at sige, at vore
For«
(h) See hans Geograph. Lib. 2. pag. 190.

(i) Sce bemeldte Sted Lid. 4. pag. 304.
(k) Her have vi et nyt Bevis, at strabo og andre have anseet Britannien for at strekk«
fig, som tilforn er sagt, fra Nord-Ost til Syd-Vest.
(l) Dette anforcr Gaflendus i fit Brev til Wendelinum , angaaende proportionem Gnomo

nis &c. (See §. 7. not. (g)) af Gemino, hvor han og viser, at hvad Pytheas be
retter , nemlig at paa Thule var Tropicus æflivus loco Arétici, paster fig paa saa
nordlige Lande, som Irland, folgelig vg, som den Nordlige Deel af Norge, er.
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Forfadre have deres Oprindelse fra de Scyther, er det samme, som at sige in
tet, eftersom man endda er ligesaa klog som fer. Det samme omtrent kan og
siges om de Hyperboreer, hvilke ingen af de celdste Græste eller Romerste Skri
benter have sat stråledes eller saa langt mod Norden, at de kan finde noget Sted
hos os. Vel melder Diodorus Siculus, for hvis Skyld fornemmelig dette
erindres, “ at hen over imod Galatien laae i der store Hav, under Nord, en
„ Se, ikke mindre end Sicilien, som blev beboet af de Hyperboreer, hvilke
3, saa kaldtes, fordi de laae længere borte end Norden-Vinden, og hvor
„ man hostede 2de Gange om Aaret, hvor Latona var fodt, hvor Apollo for»
,, nemmelig blev dyrket, og hvor hans Tempel var, bygget i en Runddeel(m)
„ 2c.tt. Hvilket mange have giort stort Væsen af, som noget, der umuelig kun
de passe sig paa noget andet Sted end vor Scandinavia. Men om dette er ri
meligt, vil jeg overladetil Laserens eget gode Skionne, naar han har overveyet folgende Poster: i.) At hvad Diodorus Siculus har beretter om de Hy
perboreer, er ikke hans eget, men taget af Hecatæo og andre, som han beraaber sig paa, og om hvilke han i Forveyen har erindrer (n), ar de alle have va
rer hendfaldne til Fabel-agtige Fortællinger; og altsaa kan den nys ansom og
ventelig vare saadan een. Men at man stal lade dette staae ved
Værd, saa
maa 2der) markes, at naar man efterseer Diodori Fortælling om de Hyper
boreers Se, og dens hele Sammenhæng, saa stal man let begribe, at bemeld
te Se ingen anden Steds maa soges, end i Asien, om hvis nordlige Jngbyggere de Amazoner, Scyther og s. v. Skribenten har nyelig ralet i Forveyen, og
om hvis sydlige Lande han strap derpaa begynder at fortælle, efterår han har
stupper de Hyperboreers Se, som den yderste mod Nord. Ligesom man og kau
see, at bemeldte Hecatæus, eller hvo det ellers har været, har taget sine Be
retninger om disse Folk af Herodoto, hvis Hyperboreer, som den fortreffelige
Bayer har viist, boede hen oppe i Siberien, og forbedret dem i sær med detTillæg, at de havde deres Boepæl paa en stor Se, liggende ved det store nordre
Hav, hvorved han har flottet dem længere op imod Norden. Ac fastsætte for
Resten, paa hvilket Sted egentlig denne Se har ligget, er et ligesaa usikkert
Arbeyde, som at ville afgiore, hvilket Folk i sær de Gamle have kaldet Hyper
boreer ; Da dette Navn er esterhaanden flottet alt længere og længere Nord paa,
ligesom de Nordlige Lande blev mere og mere bekiendte, og brugt til at beregne
De længst op mod Nord boende, i Asien nemlig. I der mindste maa denneDioAa z
odori
(m) See Diod. Sie. Biblioth. pag. 130. edit, Rhodomanni,

(nj Loc, cit, pag. 33.
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oäori de Hyperhorers ÄL der scettes, og kan hverken blive Scandmavien, saa
vel af foranforte Aarsagex, som(zdie) af denne, at hos Diodorum beskrives
-Oenggenheden af Basilea, som vi tilforn har beviist, at vare Scandmavien,
anderledes env den af de Hyperboreers L)e: thi om den sidste heder det, at den
raae paa hin Side af (eller ved Siden) rverrs over for Galatien (o), men
Wt den fyrste, gt den laae oven for (eller Norden for) Galaeien (p), dette
JMvn taget i sin vidtlsftige Bemærkelse, som Diodorus har tillagt der, nem»
Ng for det hele faste Land, Norden for deAlpiffeBierge, lige tilder store Hav (g).
heller kan, efter foranforte Omstændigheder, og andre Kiendemcerker, som
Diodorus anfyrer om 'de Hyperboreers Oe, herved sorstaaes Britannien,
faasoln denne ligger alt for langt borte mod Vesten dertil, og man etters aldrig
hos nogen gammel Skribent finder Hyperboreer paa den Kant. Men at Estland,
Kurland, Preussen med andre, Osten for beliggende Lande, ved denne Öe kan
vare meenr, ffulde maaffee ey vcrxe urimeligt (r), Hvorom man paa et andet
l^-ted kan faae Leylighed at tale noget meere.
(°) Piodor, Sie, Bibliothec. Tom. I. Lib. 2. p. i;S,

fp) Loc. cit. Lib. 5. pag. 347. edit. Weilinvi.
<9) See foran

16, not. (e),

(>■) 3b!antandct er det MM keligt, at Diodorus bcrsmmek de Hyperboreers Land af dets
Mugtvarycd, ligesom Tacitus berommer dr LEsticr for den Fliid, som de anvendte
xqa Agerdyrkningen-

II. La-

om de Nordiske Lande. 2det Cap.

Ips

II. Lapitch
øm Se gamle Grnkers og Romeres Kundskab og Beareeb om
de Nordiske Lande efter Christi Tider, i Folge
af Melæ Efterretninger.
§.
i.
§V^i har i det Foregaaende(a)bevilst/ at den Kundskab, fom de gamle Gmker havde om vor Morden, havde de fra de Phoenicier, og ved disses
Seilarser i de «ldre Tider til Britannien og andre Nordiske Lande.
Da nu
denne Skibsfart og de Phoeniciers Handel aftog og endelig opførte, opførte
vgsaa den Kundffab, som de Grcrker ved dem havde faaet om vor Norden (b),
eg de Navne Basilea og Thule begyndte efterhaanden at blive ubekiendte uden
for de Lcerdes Skrifter, i hvilke det sidste i sar vel blev brugt, man kun til ar
betegne det yderste Laud mod Norden (c), da man for Resten var gandske uvis
em, hvilket Land det egentlig ffulde vcrre. Saaledes forsvandt disse Lande og
bleve en Tid lang ligesom usynlige, saa den Kundffab, man imidlertid havde
om vor Norden, var ncesten uddod. Vel blev den efterhaanden igien nogenle«
des oplivet, men igiennem en langt anden V.ey, over andre Lande, og ved an
dre Folk.
Havde de Romere tilforn i de Sager havt al deres Viisdom fra
Gråkerne (ligesom disse fra Phoenicierne, ) saa maatte nu derimod disse tildeels
gaae i.Skole hos hine (6) ; Og i Steden for at Norden tilforn ved fremmede
Nav-

(a) See det isie Capitel i denne Afhandling. §. 6. 9.16.
(b) At dette virkelig er fleet, derpaa have vi »«fort Beviis tilforn.
28. og flal samme i det estersslgende endnu videre stadftrstes.

Gee Cap. rste.

17,

(c) Derfor heder det hos denn Ultima Thule. See Virgilii Georg, og Ultima omnium
Thule. Plinii Hift. Natur. Lib. 4. DkN fot'bC Bochart men«', at Navnet Thule ck
givet nu et og nu et andet Land i Norden, det yderste blank dem , som kfterhgandcik
der bieve bekicndtc. Men deri kan jeg ey vaere aldeles eenig med bam: Thi det cftnsolgende stal vise, at hvad de nyere Skribentere sige »nt Thule/cr det samme om
trent, som de Gamle har sagt, og vafler sig altsammen paa eet og samme Land.

(d) Nemlig hvad de Lande anyi-k, som de Romere ved deres Vaaben havde giort sig bekiendte. Mcu i Henseende til vor Norden maatte de Romere der-mod lade sig none
med hvad de derom sandt hos de Griffe Skribenter, og har af dem selv vidst faa
got som intet derom at sige. Som siden stal vises , naar vi komme til Tacitum
i sier.
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Navne (e), over Britannien, Spannien og Middel-Havet, var bleven no«
genledes bekiendt, begyndte man nu ogsaa overTydstland, samt Nord- og ÖfterSoen, at faae et og andet Navn paa Landene og Folkene i Norden, fra Ind
byggerne selv eller deres Naboer, at hore ved de Romere, efter hvert som disse .fik
noget lidet om de Nordlige Lande ar vide, fornemmelig ved deres Krige udi de
Nordlige Deele af Tydikland, i Augufti og Tiberii Tider, deels og ved de
res Seilatser i Nord-Soen (f).

§. 2.
De Romerste Skribenter blive da de, som vi herefter har fornemmelig at
holde os til, om hvilke vi her ft Forveyen og i Almindelighed maae marke, at deres
Beretninger onflvor Norden, finder man dem deels og for der meste, at have taget af
aldre, nemlig Graste Skribenter, deels af deres egne Landsmands, enten ved
egen Erfarenhed, eller ved andres Udsagn samlede Underretninger, hvilke begge
Deele de undertiden have saaledes manget sammen, at man har Moye ved at
ffionne, hvorfra de har denne, eller hin Beretning, en Sag, som kil at faae
den rette Oplysning heri, nodvendig maa tages i Betragtning, men er neppe
at udfinde, med mindre man gaaer ordentlig frem efter Tids-Folgen, fra de al
dre til de nyere Skribenter, noye iagttagende, hvad disse har tilfalles med hine,
eller hvad de har lagt til, da dette maa ansees for nyt og deres eget, men Re
sten ar vare tagen af de aldre.
Naar jeg derfor seer, at alt hvad de nyere
Skribenter berette om Thule og Baltia eller Bafilea, og det meeste af hvad de
ellers veed om vor Norden, er intet andet end hvad de aldre har sagt, saa flut
ter jeg, at hine hax heri taget sit af disse, og bestyrkes tillige i min forrige Meening, at nys bemeldte Navne har vare» opfundne af Fremmede, naar jeg be
tragter de nyeres Uvished om Navnet Thule i sar, som et Land der ey var at
finde, og som endeel derfor domte at vare blandt de fabelagtige og opdigtede
Steder (g).

§•

3-

(e) SvM Bafilea, Thule, Baltia, Raunonia.

(f) ' Drufus kom med de Romeres Flove ey livligere end til Elben, men Tiberius scylede
med bemeldte Flove ogsaa ind i og op ester nys omtalte Flod. Stort längere er
det ey trodigt, at de Romere ere paa den Kant komne til Sses op imod Nord,
hvilket og adstillige Omsra-ndighcdcr, som siden anfores, stal gisre bevisligt.

(g)

Det fremmede Navn, som ingcnllcds var at finde igicn, og Skribenternes Ueenighed,
som det syntes, i at bestemme Beliggenheden af Thule, sårdeles Ptolomæi Af
vigelse

om de Nordiske Lande. 2det Cap.
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§.
Z.
I Folge af foregaaeude ville vi da forst lagr Pomponius Mela for os, som
den crldste blam de Romersse Skribenter, der have beskrevet vor Norden eller
de Ser, som laae i den store Hav-Bugt Norden for Tydssiand. Denne Skri
bent har levet i Kay ser Claudii Tider, 50 Aar omtrent efter Christi Fsdsei, og
taler om de Lande, som laae Norden for Elben udi Tydssland(b), saaledes (i).
„ Oven for (k) Elben er den store Codanijke Hav-Bugt, som er fuld af store
,, og smaa Ser. Herutzovep (1>, har Havet ingensteds nogen stor Vidde, ef„ tersom det gaaer igiennem trange Sund, seer ey heller ud nogensteds som et
-> Hav; men ved det at Vander lober allevegne ind imellem Landene, og oste
j» oversvommer .dem (m), er det ar ansee som mange Floder, der lobe her og
„ der over sine Brcrdder (o). Z den (Hav-Bugt) ere de Cimbrer, og Teiuo„ wr9

Digdfe deri fra de andre, knude give dcm Anledning nok dertil.
Dog er denne Afvigelse et) faa ftor, at hans Beretninger jo let kan foreenes med andres, som side«
stal vises.
C1)

(i)

Eller Germania. Det er for ret at indser Melæ Mening/ her særdeles magtpaaliGgende at mærke, at han her taler om det faste Land af Germanien, men siden i det
G te Cap. om Kerne, som laac der Norden for ; og at han altsaa har regnet den Lodanr-ke Havbugt i sig selv, samt de Limbrer, Teutoner og Hermoner til det fa
lke Land af Germanien, ry til Kerne,,
Teutoner allkNk «NdtagNk, svM han der
for udtrykkelig siger at boe paa Ken Codanonia.

See Pomp. Md<c de Sitis Orbis L. j. C. 3.

(k) Pintianus og Ciacconius ville rtlCllC i deres AllMN'kmNger til Mela (see Atø. Gronovii
Mela Lugd. B. 174g. g. p. 22. & Z95.) ad Lib. 1. C. 2. at Super hos Melam hemærkcr det samme som, længer ind i Landet, hvilket her ey kan paffe sig. Rette
re er Nunnefii, som heri folger Euflatbii Comment, in Dionys, og Is. ’ Vofii Forkla
ring , at ved bemeldste Orb som oftest forstaacs længer op mod Norden. See Joe. c,
P- 58. hvilken og er dets rette Bemærkelse.
G) 3 endeel ældre Oplage af Mela staaer i Steden for Hac re mare ■; Acre mare,
efter de beste Fortolkeres Meening vel er urigtigt.

(m)

Sammenligner man dette med hvad Plinius Hi ft. Nat. 1. IÜ. fortæller em de Chan
cers Boepæl hos Vestcr-Havet, sag stal man finde derimellem tn fuldkommen Overeensstemmelse.

(n)

Resten af det som Skribenten her anforer, har jeg udelukt, da det er kun en Jgientagehe af det forrige.

Bb
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», ner, og længere hen de Hermoner, de yderste Folk i Germanien

Hvor»
til endnu maa legges, hvad han paa et andet Sted anforer med disse Ord: (o)
3> Tredive ere de Orcadisse Aer (p) som ligge kun et lidet Stokke fra hinanden,
„ syv de Aemodijke, (q) sex, som ligge tverts over forGermanien, i denHav»
„ bugt, sdm vi have kaldet den Codanisse (r). Blant dem er Codanonia (s),
„ som t>e Teutones endnu besidde, ligesom storre end de andre, saaledes og
„ frugtbarere.
De Steder som ligge lige over for de Sarmater, ere forme„ delst Havets Tilvext og Aflod, fom der stistesviis indfalder, og fordi de Meb
„ lemrum, hvorved de Steder stilles fra hinanden, undertiden staae under
„ Vand, undertiden ere terre, at anfee nu font Øer, nu igien som et eneste
„ fast Land.
At paa disse Steder ere de Oaeoner, som leve allene af vilde
,, Fugler, LEg (t) og Havre, samt de Hippopodes med Heste-Fodder, og
„ Pancti (u), hvilke gaae for Resten negne, undtagen at de i Steden for Klæ3t der betiene sig af deres store Øren, som ere tilstrækkelige nok til at bedække
,, det hele Legeme, det finder jeg Skribenter for: som jeg drister mig til heri at
„ folge, foruden at man har adstillige Fabler og Eventyr derom.
Tbule lig
ger

(o)

See Lib. 3. Cap. 6.

(p) Mela er ubcii Tvivl den forffe, der nævner de O rea diste Ser, med mindre man vik
ansee Ptolemæt Beretning berøm for ældre, fom ben vel og er.
(q)

Wer, fom andre læse, Haneoda, som vel er rettest, eller Aewod*.

fr)

I det tilforn anførte og af Abr. Gronovio besørgede Oplag af Mela læsts ester debe»
ste Haandstrister dette Sted langt anderledes nemlig saaedes: Septem Hæmodæ con
tra Germaniam reétæ. In illo finu, qvem Codanttm diximus, ex infulis Codanonia
&c. Hvilken Læsemaade jeg anseer for at være den rigtigste, stisnt den anden i Be
gyndelsen synes mere antagelig, og vil derefter have ovenstaaende rettet og forandret.

(s)

Endeel have her dg læst Scandinavia i Stede» for Codanonia; men hvor urigtigt dette
er, kan noksom ftionnes af Sal. Etatsraad.Gratns Erindringer derom i hans Fortale
til Molleri Cimbr. Liter. Ellers læses i endeel Manuskripter Codanaovia, i andre
Condonnia, Codoniovia, Condanonia-, See Ab. Grtniovii Noter til Melam Lib. z.
C. 7. k. 73. p. 1028. i sorommeldte Edit, af Mela. Hvilket lober ud paa eet og
det samme.

(t) Deraf har Ravnet Oxoner, eller rettere Oaner sin Oprindelse, der vil sige det samme
som JEg-ZEdere.

(o) I endeel ældrre Oplage af Mela staaer her Satmaii og Sannatli, hvilket maa gandste
"rift være urigtigt. Pintianus mener, at der i Steden for Satmalos bor staae Qtomegalos. See hans Anmærkninger ! c. p. 283. Hvilket ogsåa vel neppe bliver antage
ligt, As Panoti eller Panuati er sorst gi ort Fanadi, vg, deraf igiM Sannatli.
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„
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ger wert over for de Belgers e^rrandbreed (y) / og bliver meget omtalt baade i de Grakers og vore Vers og Sange. Eftersom Solen er der lange oppe
og kort under, saa ere Natterne meget korte, dog om Vinteren, som andensteds, morke, men om Sommeren lyse, eftersom (Solen) den Fid stiger meget
hoyt op paa Himmelen, og endsiiont den ey selv sees, dog medsit Skin,
som ey er langt borte, oplyser de narmeste Steder. Men ved Soelhvervs
Fid ere der sier ingen (Natter), eftersom (Solen) da laer sig tydeligere
see, og ey allene giver et Skin fra sig, men er og for Ven storste Deel
tilsyne.

§.

4-

Saadan Beskrivelse gror M.la over vor Norden, saa vidt den i hans Tid
var de Romere mestendeelS af de aldre Grakers Skrifter bekiendt; Hvilken de
res Kundskab, i Henseende ril det lider eller inter, som de derom tilforn vidste,
synes ar vare remmelig betydelig og markvardig: Thi i Skeden for at de i Ti
berii
intet vidste om hvad der laae Norden for Etben, som wö Strabonis
Vidnesbyrd tilforn er beviist, synes de i den korte Tid imellem hans eg Claudii
Regiering, ey allene at have fornummet, ar der Norden for Elben laae ad si illi
ge store og smaae Oer, men at de vgsaa laae ey i det store Nordre Hav, men
i tn Havbugk. Hvilket tilligemed den Besirivelse, som Mela gior over disse
Ser, og den Omstandighed, at han har vidst Navnet og Taller paa de Orcadisie og ZEmodiffe Ser, ffal sane os paa Spor at komme efter, fra hvilken
Kant og igiennem hvilken Vey de Romere har faaet bemeldte om vor Norden
at vide, nemlig arder kan vcere sieer ey over Land, eller fra De Steder Nor
den for Elben, over hvilken det er bekiendt ar de Romere aldrig komme, und
tagen en reneste Gang under Domitii Anfsrsel (x), ligesom man og seer af
Melæ egen Beretning, ar de Romere den Tid ey vidste ander, end ar der Nor-

Bb r

den

(v) Thule Belgarum littori appofita, staser i endeel gamle Editioner, hvilket oger en Mb
tagclse i Skeden for oppofita. Hvor ofte fordomme vi ey de Gamles Ord, Talemaader og Meeninger, fordi de ey strap ville rime sig sammen med vort Begreb?
(x) See Taciti Annal. Lib. 6. Denne hans Overgang sicede hoyt op i Landet, langt fra
Soen, hvor der ev var meget om vor Norden at hore. Som strabo beretter, Geogr.
lib. 7. p 447. ed. Cajauboni, havde Keyser Anguftus udtrykkelig forbudet de Rome
re at komme over Elben, for ey at opirre de Norden for samme boende Folk. Hvil
ke« Omstaendighed her ve! maa legges Merke til.

!96

De Gamle Grcckers og Romeres Knndffab

den for Elben laae lutter Ser (y), og endnu mindre Gster fra, eller over AsterSoen; men fra den vestre Kant, og over Vester-Havcr, deels ved deres Sei«
latser i bemeldte Hav, hvilker man har sikker Underretning om (z), ar de alle
rede t Au ufti og Tiberii Tider har med veres Krigsskibe beseilet, i det mind'
ste langs Kysterm indtil Elben, deels ved deres store Krigstog ril Britannien
under Claudii Regiering, hvilket synes fornemmelig ar kunne have hiulper til
at udbrede deres K undffab om Landene mod Norden.
Hvorover man og seer,
at Mela i at opregne Åerne i Nord-Sven, som han kalder der Britanniae
Hav (a), og i den Codaniffe Havbugt, begynder fra Irland, hvilken han med
Strabo semer Norden for Britannien, som den meest bekiendre, og ender med de
lcengst mod Asten bortliggende Oæoner, Hippopoder og Panorer, som dr
meest ubekiendte, om hvilke han inter vidste, uden de blotte Navne, som
han desuden havde allene horr saa snakke noget om, eller seer hos celdrr
Skribenter (b).

§. 5Demre Tur ville vi og tage, for desbedre ar komme efter , hvordan Melae
vg de Romeres Begreb om de Nordiffe Lande den Tid har vcrrer.
Ar Me!a
derfor gaaer fra Irland til Arkemerne, er gandsse naturligt; men at han efter
>
disse
(y)

At paastaae, dct de Romere have faact nogen Knndstaboin vor Norden, ved de
Tydste, gaaer ey an, da diste vare den Tid et oiufireifende Folk, font- ingen .Skibs
fart, Omgang og Handel havde, i det mindste med vore Nordiste Lande.

£z)

See Taciti Annal. Lib. it. og
p. MOi

hans Germania, samt Plinii Hift. Nat. Lib. II. c. 67.

(*)

Lib. r. Cap.
Hvilket Navn han og tillegger det hele Hav Norden for Europa,
til Tegn, at de Romere fra Britannien af niaa have l«rt at kicnde dct Hav.

(b)

Hvilke han vg selv beraabcr sig paa, og man af nys anforte Navn kan ser at have
varet Graste, af hvilke de Romere i saadanne Ting havde deres eneste Knndstab.
Mela har altsaa ligeledes betjent sig af dem, og uden Tvil af dem taget dct meste,
fom han beretter om vor Norden., naar man undtagcr hvad han har om den Codanste Havbugt, og om Scn Codanonia. Markt ligt er hvad Strabo anfsrer cm de
Romerste Skribenter Geogr. üb. 3. p. 252. “ At de esterfslge de Grastes Beret„ ilingcr, men kortelig, og betiene si,; saaledes af hvad disse have sagt, uden selv at
„ giere sig megen Flid
Hvormeget Mela j fær har taget af Herodoto allene, vi
fer Aiidr. Sehe tt i is i ea Sammenligning mellem begge, som staaer i forbemeldte Gr®,
aovii Oplag af Mela pag. 330-, t«M
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disse simer de Emodiffe ^)er, hvis han herved har forstaaekdeHcebudlffe,
synes ar være forkert, saa man herover maatke falde paa de Tanker, at han
ved de ZEmobiffe Ser har heller meent de Hetlandffe.
Men efterkcenker man
Sagen noget noyere, stal man befinde, at dette ey saa kan vare: thi ligesom
Navner Æmodæ eller Hemodæ ligner Hæbudæ paa een Bogstav nar, og disse
ligge under Engeland og Irland saa nær, at.de n odve ndig maatte være blevne
de Romere snarere bekiendte end de Orcadiffe, som laae saa meget længere bor
te imod Norden; saa har det paa ven anden Side ingen Rimelighed, ar de Ro
mere den Tid har vidst af Hetland at sige, der ligger saa hoyt oppe i NordSoen , saa langt fra det faste Land, og som maaffee den Tid endnu laae ode (c),
uden at kiende de Hæbudiffe Der (d). Mer» at Mela har sat de Hæbudiffe Ser
efter de Orcadiffe, da hine burde staae forst, det er en Sag, som foruden ab
den staaer til ar undskylde med en blot Feittagelse eller Omsimelse, som her let
kunde have Sted, ogsaa kan gioreS begribelig af det Begreb, som vi tilforn har
beviist (e), at de Romere den Tid giorde sig over Beliggenheden og Stræknin
gen af Britannien og Irland, i Folge af hvilken Mela ogsaa har forestillet sig,
ar Britannien laae i en Strekning mellem Vesten og^Norden(k), og at Irland
laae Norden for denne, omtrent af lige S'srrelse med den; ligesom han der
for taler forst om Britannien og siden om Irland, saa maatte han ogsaa, naar
han kom til de smaa Ser, som laae ved dem, tale forst om de Orcadiffe, som
laae Norden for og i en Streknmg med dm forste, og derpaa om de Hebudiffe,
som laae i lige Linie med ben sidste (g).
Bbz
§. 6.

(c) I det mindste berette vore egne gamle Skribenter, at de kun havde kiendt til et Slags
Opholds-Sted for Sscrovcre, indtil de i det sde Sæculo blcvc af adffillige Fama
lier besatte, som flygtede did over fra Norge.
(d)
-

Ptokiflæus nævner kun disse og de Orcadiffe Ser, hvilket noksom viser, at de Hctlandffe kan i Melas Tid ey have været bekiendte. Hos Plinium staae vel bnade Orcades,
Zemodæ og Ebudæ hvortil ffal gives Aarsage, naar vi komme til at tale om hans
Beretninger; Men Solinu,, der ellers saa trolig folger ham, vecd ey af andre, en
de Orcadiffe og Hcbudiffe Ser.
Navnet Hetland har derfor gaudffe vist ey været
de Romere bckiendt; Dog kan man derfor, vel have vidst, at disse Ser i fig selv
vare til, men regnet dem til de Orcadiffe.
Hvilket side» af Solini Beretning stal
giores rimeligt, og videre bevises, naar vi komme til Ptukmsum.

(e)

See det xfie Cap. af denne Afhandling.

§. 28. 3t.

(f) Dette siger han ndtrykkelig Lib. 3. c. 6. 59. 60.

(g) Har Mela gjort sig samme Begreb om Beliggenheden af disse Steder, som Ptolemæus,
hvilket er at formode, M maatte han nodvendig, ester den Orden, i hvilken han el-
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§.

6.

Derpaa gaaer vor Skribent til Derne i den store Codaniffe Havbugt,
hvor vi see adskillige Vanskeligheder for os, og Ting, som de storste Mcend lan
ge har strider om, og i hvilke det altsaa kunde ansees for en Formastelighed af
mig at ville domme, eller med dem ey at vare enig. Jeg rilstaaer del, og am
seer det visselig for lige saa stor Uforskammenhed, uden tilstrekkelig Grund at
mestre andres Mening, som Taabelighed at ville uden Undersogning antage alt,
hvad andre har sagt, for rigtigt, helst i Ting, som endnu ikke til Gavns ere
oplyste, og hvor Meningerne ere saa ulige, at man ey kan vide, hvilken man
bor holde sig til, som den rigtigste.
I saadant Tilfalde bliver dec vel best at
gaae til Kilderne selv, at satte alle forudfattede Indbildninger tilside, ikke giore
nogen Mening til sin Afgud, ey at see paa ander, end det sande og rimeligste, og
for at udfinde samme, betragte Sagen paa alle Kanter, og vende Den om paa
alle Sider.

5- 7Vil man da sporge, hvadkdela har forstaaet ved den Codaniske Havbugt?
hvad Codanoniå har varer for et Landskab? og hvor de Cimbrer, Teutoner og
Hermoner ester hans Beskrivelse har boet? Saa maarre, ester det almindelige
og vedtagne Begreeb herom, naar man satter, at de Cimbrers Halv-De har
ey varet noget andet Land, end det nu varende Jylland, hans Cimbrer have
boer paa sidst bemeldte Sted, hans Teutones paa de nu varende Danske Der,
hans Hermoner i Skaane omtrent, og hans Codaniske Havbugt varet AsterSoen: thi at krakke Visse Folk og Steder langer op mod Norden, gaaer ey
an, og er noget, som hverken har mindste Rimelighed for sig, ey heller med no
get gyldigt Beviis kan godrgiores (h). Og hermed kunde da Sagen synes at
vare

lers gaaer frem, strtte de Herbudifle Aer til sidst, som de langst op mod Nord be
liggende, saalrdes som Ptokmæus og satter dem.
(h) Blank vore Naboer har vel endeel larde Mand , for hvis Kundssab og Indsigt i de
gamle Sager jeg bar al Hoyagtclse, giort sig Umage for al faae de gamle Cimbrer
til at have boet i Sverrig, og villet til Bevis for denne deres Sats betiene sig as
Melx Vidnesbyrd- Men al de gamle Cimbrer har boet i Sverrig, det kan jeg lige
saa lidt troe og begribe, som jeg kan holde med Hartknok deri, al de har havl deres
Bocprrl i Preussen, og Oprindelse fra de Sember. Skal man gaae efter de gamle
Skri-
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vare afgiort, og intet videre!staae tilbage, end at udfinde, hvilke de Hermoner
har varet, hvor de har boer, og hvilken blandt de Dansse L>er man ssal holde
for at vare Codanonia. Men dette e^visselig endnu ikke nok: thi ey at tale om
de adssillige Maader, paa hvilke der Sted hos vor Skribent lases, som vi her
fornemmelig har med at bestille, hvilke giore Sagen i sig selv endnu mere vansselig og indviklet; saa forekomme her desuden adssillige Omstændigheder, font
billig kan satte en i Tvivl om de oven anforte Satningers Rigtighed, og derover foraarsage, at her noyere maa undersoges, om Mela ved sin Codanisse
Havbugt har egentlig meent Sster-Soen? om hans Cimbrer bor soges og sar
tes i Jylland? om hans Codanonia er Sialland? og om hans Hermoner har
boet i Skaane?

§. 8.
At Mela ved den Codanisse Havbugt har forstaaet heleGster-Soen, idet
mindste under bemeldte Navn indbefatter etter med sin Beskrivelse derover figret
lill-ge ril den ostlige halveDeel af den, er ingenlunde rimeligt: thi man behage
kun ar beranke, ar man ey finder mindste Spor, at de Romere den Tid ere
komne over Elben, uden en reneste Gang (i), og endnu mindre ril Äster-Soen,
hvilken paa de ostlige Kanter blev dem anerforst bekiendr i Keyser Neronis §iD,
som sendte en Romerss Ridder didhen, for derfra igien at oprette den forfaldne
Bernsteens Handel (k); ar Mela ikke har eet Ord om Bernstenen, en i Nor
den saa beromt Ting, og som ve Gamle giorde saa stort Vasen af, hvilket nok
som viser, ar han intet har vidst om de Lande, og det Hav, hvorfra visse Vahrer komme (1); og at de Romere ey hetter ere til Sees komne omkring Gkageir

Skribenter selv, oz ry hange i pure Girtninger, eller spille med visse Ord og Nav
ne, saa kan de gamle Cimbrer ey have boet, uden enten i den Halv-Ae, som linger
Norden for Elben, eller paa den Odde, som skiarr sig ud i Soen strap Son dm for
Elben-*-Mcn Knuden bestaaer i at fastsatte, paa hvilket af begge disse Steder hegentlig har boet, hvilken vi derfor i det efterfolgende ville sogc at oploft.
(i) See den foregående §. 4, i dette Capitcl.
(k)

See Plinii Hiftor. Natur, lib, 37. Tom, 5. edit. Hard. p. 370, yg istx Cavite! (if
denne Afhandling. §. 22.

(l) Strabo taler ligesaa lidt om Bernstenen i Germanien eller paa Åerne derved, soin Mela. Hvilket viser Rigtigheden as hvad vi tilforn derom har erindret, nemlig at Bernsteens Handelen har en Tid lang vmct forglcmt.
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gen (m), fslgelig langt mindre til Skibs ind i-After- Soen selv.

Samman

af disse Hmstcrnbighedex kan ler siutte sig til, at Landene ved de ostlige Kanter
af Aster-Soen har endnu verret den Yd de Romere, om ey aldeles, dog nersien
ubekiendte, at den ringe Kundffab, som de da havde om vor Norden, Harde
ingenlunde faaer fra den Kant af, vg at Melæ Codaniffe Havbugk ey kan strik
kes didhen-

§. 9* &

Ligesom det derfor er paa den eene Side rimeligt, ar de Romere har faaet
den Kundffab, som de da ved egen Erfaring havde forhvervet sig, om vor Nor
den, fra Britannien, i Anledning af denne Aes Erobring under Keyser Clau
dio (o), og altsaa forst lern at kiends de Sydligste Deele af samme, som laae
Britannien og de Stader ncrrmest, hvor de Romere havde i Tydffland sort
deres Krige, og som de havde besogt med deres Skibe; saa er der paa den an
den og heraf at see, at ved den Codantffe Havbugr hos Mela maa vcrre meent
det nu saa kaldte Cattegat, tillige med den vestlige Deel af Aster-Soen, og
Bugten Vesten for Jylland mellem Lindesnes og den yderste Odde af Bremen
eller af Ost-Frisland, hvilket sidste Stykke jeg af Aarsager, som siden ncrrmere ffal anfores, anseer for ogsaa at have udgiort en Deel af denne store Codaniffe Havbugt, hvilken altsaa har indbefatter det Slesvigffe, Jylland og Vend
syssel, som een eller rde Aer, tillige med de Asten, og firdeles Vesten, for
samme beliggende mindre Aer, de store og mindre Danske Aer, og rillige
Skaane, som en Ae, paa, eller ved hvilke Steder man altsaa maa oplede de
Cimbrers, Teutoners og Hermoners Boepil, fom Mela raler om, vg igiensinde Sen Codanonia.
§. IO.

(ty) Denne Gatscs Rigtighed bliver ey saa vanstelig at tilstaae', som man maassee i Be
gyndelsen vil nnfcc den for at veere, naar man fim sammenligner Taciti Beretning
om Drtifi Scilats i Nord-Soen, med Tillig, at ingen efter ham format' videre dcrxaa. See hans Germania, og Plinii Fortillelse, at de Romeres Ftove i Augufti
Tider kom til de Cimbrers Forbjerg. See hans Hiflor. Natur, lid. u. c. 67., med
Strabonis Udsagn: at de Romere ey heller til Sses vare komne Norden for Elben,
vg med Velleji Paterculi Beskrivelse over Tiberii Scylats ind i Elven Hift. lib. II.
See og vox leerde Ottho Sperlings Betaenkning i forbemeldtc Si. Et. R. Grams For
tale til Molleri Cimbr. litterata; og hvad videre til denne Sags Stadsirstelse siden
bliver anssrt, naar vi komme til Plinium og Ptolemæum i seer. Cap. Z. §. iz. og CvP.
5- §> iS-

*) See foreaaaende §. 4. samt hvad vi har «indret ved Slutningen af sa<nme under
Not. (b).
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At jeg anseer Meh for at have giort Dw store Peninsel, som strcekker sig
fta'Eyderrn eller Elben til Liimfiorden eller til Skagen, og Skaane til Ger, er
intet urimeligt udi, ey ellep noget, som er stridigt med de Gamles egne Tale«
maader og Brug: thi at vi stal holde os allene til vor Norden, saa studer man
jo, at de Gamle har giort der Steder til Ser, som ligne Ser langt mindre env
enten Jylland eller Skaane. Den vestlige Deel af vor Scandinavia have de
giort til en Oe, under det Navn Thule (o), denSstlige ligeledes til en Se, un
der Navn af Baltia eller Basilea (p), Norge eller Nerigon og til en Se (q),
Scandia eller Skaane selv til en Se; ligesom de midlers Tiders Skribenter og
har giort det samme med Scanzia eller Scandinavia (r), med Vensyssel (s),
med Curland, Estland og andre Lande, (t). Ey at tale derom, at vore egne
Forfadre har, vedat kalde Skaane Scaney, enten robet deres egen Meening,
at Skaane var en Se, eller i det mindste givet andre Anledning til at meneder;
og at nran i at domme om de gamle Skribenters Udsigende om Landene i deres
Tider, mere bor see paa deres egne Ord, og hvordan Beffaffenheden da kunde
vare, end domme derom, efter det, som nu er: thi endstiont den Sats om
Havets idelige Aftagelse, som dm larve Celfius og endeel andre Svenffe i vo
re Tider saa meget har forelffet sig udi, stiont de visselig ey ere de forste Opfin
dere af den (u), er endnu alt for usikker til at bygge noget paa, og dens Ud
regninger i det mindste gandffe vist ere falste (v); saa bliver det dog paa den
an
so) See hvad i foregaaende istr Capitrl derom er anført §. 7.
(p) Derom er paa nys anførte Sted ogsaa udforlig berettet. §. 7. 16.

(q)

See Plinii Hiftor. Natur. Lib. 4.

(r) Som man tan see af Jornandis, Pauli Diaconi, Dudonis de St. Qyintino , Guilhelmi
Gemmeticeufis og mangfoldige andre Exempler.

(->) Som nu hanger sammen med dct faste Land, mm af Adamo Bremenfi kaldes en Se.
See hans Tractat de Situ Dani$.
(t) Disse nys bemevnte Steder kaldes og af Ad. Bremens paa foranførte Sted en Se.

(u) Endog gamle Skribenter, som Eratofthenes, Ariftoteles, Strabo, Ovidius, Plinius med
flere, Har vidst at tale om Vandets eller Havets Aftagelse, og at anføre adskillige
Kiendctegn derpaa.
(v) chndecl lerede Miknd b'ant de Svenske selv, som f. Ex. en Browal, en Bring, en Bior
ner med flere har indseet Urigtigheden deraf, og i deres Skrifter lagt dm for Dagen.

Cc
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anden Side iglen en vis og afgiort Sag., at mange Steder, som nu ere terre,
og ligge hoyt oppe i Landet, har tilforn staaet under Vand, eller ligget ved Ha
vet, al mange Elve, Stromme', Moradser og Soer ere med Tiden udrette
de, og at saadant folgelig og kan have Sted i Henseende til Skaane, men for#
nemmelig til den smale Nakke, mellem Vesrer-Havet og. Aster Soen, ved hvil#
ken Holsteen og Jylland hanger sammen med det faste Land, da bemeldte Nak
ke paa den Side mod Vester-Havet, ligger endnu faa lavt, at den enten til en
stor Deel vil staae under Vand, eller i det mindste paa visse Tider af Havet
oversvommes, hvis dette ved Diger og Demninger ey blev udstcengt, som det
i gamle Dage ey blev, og da den desuden er igiennemssaaren af mange Elve og
Soer, hvilke uden al Tvivl i de aldre Tider har udbreder sig langt mere end
nu (x), og da, sårdeles naar Havet hoyt opsvolmede , eller det ved Vestlige
Storme blev drevet ind paa Landet, saaledes lobet sammen, at de Steder selv
ssaae ud som Aer, og den hele Strakning Norden for og kunde ansees for
en Ae.

§. IL
Disse Landes egen og andres Beskaffenhed i de aldre Tider giver os aftfatr
ey allene Anledning og Rettighed til at giore den Slutning og at fastsatte, ak
Holsteen og Jylland hart de aldre Tider enten til decks varet en Ae, eller ere
blevne der for anseete , men og Melæ- egen Bestrivelfe over vor Nordenthi i.)'
taler han ingensteds om nogen Odde eller Halv-Ae, fom ffulde stikke ud i Ha#"
vet mod Norden fra Germanien , men fatter Norden for den intet andet end
Aer, blant hvilke altsanHvlsteen og Jylland ogsaa nodvendig maa- regnes, som
et Land , der laae de Romere, i de vestlige Dele af Tydffland, hvor de da»
havde far sig fast, mider deres SeilatS t Vester-Havet, og fra Britannien,

nar*

(x)

Heraf kan vet og vrere fbnmtet, at Oe/«r Hifforiat;; EiB> 7; cap; $r.: pag. 549-. edite
Haverkttmp. og Paul. Diaconus de Geftis Romanorum Lib; XI.,, berette om de Saxvncr, hvilke Ptolsmxns satter paa Nakken as den Cimvilstc Halv-Ae,, at de boede
imellem Kim. og; Moradser,: ved Strandkanten af det store Hav, hvor ingen kunde
komme frow.
Man. tofe og hvad Pliniu« fortaller Hiflbc; Natur; Lib; 16. om de'
Chancers Boepale hos Vester-Havet, som undertiden as Soen- vare overalt omrinacdei
undcrtidcn: igicir paa det Torre , for at faaeetBegreb om de Landes Tilstand og Skikkelft, i de Tider, som nu-, med Oemningce ere forsynede: Hvortil ogsaa kan fvyes,
hvad Strabo af kpkoro-anforcr otti de Celtcr, i Anledning af at tale om: den store
Vandflod, som- stulde have varet Aarsgg til de Ciinbrcrs Udvandring, at: de nemlig:
maatte taale , at deres Huse af Havet blevr vvcrstollcde, og. at flere af dein, omkom
me it Bandet end i. Krigen-. See hans Geegpphi üb; 7.. gag 4$®.
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ncmnesi, og hvilket de Derfor blank alle vore norvisse Lande allerforst maa have tørt ar
kiende, og nodvendig maattekienve, hvis de kiendte Sicrllaudeller Skaane, som laae
saa meget längere fra Dem moDØsten. 2.) Passer den Beffrivelse,fom Mela gier over
Havets Beffassenhed i den Codanisse Havbugt, nemlig at det allesteds var smalt,
lob ind imellem Øerne, fom trangeSrmd, saae ingensteds ud som et Hav, og
ofte oversvømmede Landene, sig ingenlunde paa Øster-Ssen, hvor ingen
Ebbe og Flod er, som paa de fleste Stedere er stort og aabet, og hvor de fleste Øer
ligge een eller flere Mile fra hinanden. Den passer sig og kun lidt paa Cattegat;
men allerbest paa Havet Vesten for Jylland og Holsteen (y) ved Marschlandene, hvilket enhver, uden videre Forklaring let kan begribe, allerhelst naar man
tillige forestiller sig hvad tilforn er blevet erindrer om De Landes Beffassenhed t
De celdre Tider, hvilke, tillige med de omkring og Sonden for Elben beliggen
de Steder og Øer, De Romere under deres Seylarser aliene havde tørt at tien
de, efter hvis Beffassenhed de har domt om hele Resten der Rorven for, efter
hvilken Mela folgelig har indrettet sin hele Beffrivelse over den Codanisse Hav,
bugt, lad vcrre, at Den har strakt sig langt videre end til de Steder allene, og
med hvilken hans Beffrivelse over bemeldte Havbugt endnu allerbest stemmer
overeens, saa alt Dette meget bestyrker, hvad vi derom tilforn har anforr. Li
gesom og Mela, ved at simre, at den Codanisse Havbugt laae oven for Elben,
Derved 3.) tilkiendegiver, at den samme maa soges ved og Norden for denne
Flods Udlob (2).
Ces
§. i2.
(>') Mai, betragter J. Meyers Kart over det gamle Friesland, som siaaer i c. Dankwerts
Beffrivelse over Slesvig og Holsteen pag. 80, for at indste Rimeligheden, saavel af
dette, som hvad i ««st foregaaeird §. er anført- Ligesom og hermed maae sam
menlignes hvad i nail foran stagende Note af Plinio og Strabone er forebragt, da
man uden stor Vanskelighed ffa! udfinde , hvad der har givet Melæ Anledning ti! at
glsre saadan Beffrivelse over Havet og Landets Beffassenhed i den Codaniffe Havbugt, som hos ham forekommer, og hvad han derunder har Havt for Syne.

(r) Naar man overveyer, at Mela her bestemmer Beliggenheden af den Codaniffe Havbugtester Elvens Udlob (thi anden Forklaring kan man vel ey giere over hans Ord, end
at Norden for denne laae bemeldte Bugt)at han regner denne Bugt til det faste
Land as Germanien. See §. 3. not. (h) ; at han ey med et eenesteOrd melder om
nogen HalvOe Norden for Elben; og at Plinius udsircrlker den Codaniffe Bugt til
de Cimbrers Forbjerg, hvorved de Romere, som siden stal bevises. Cap, 3. §. ig. og
Gap. 5.
13 har forstaaet den Odde af Germanien, som stikker ud i Havet firår
Sonden for Elben; ,aa kan man ey andet, allerhelst naar nus anførte (under not.
(y) ) Omsiandigheder dmned sammenlignes, end falde paa den Tanke, at
hans Codamste-Havbugt maa fornemmelig søges ved og Norden for Elbens Udløb,
og den største af Herne, som lage i samme blive just den, som vi siden derfor op-
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§. 12.

Dette, som en, baade mev Mete egndSrt), og andre Omstcendigheder, best overeensstemmende Forklaring over hans Codaniffe Havbugt, stal nu videre veylede
vs til ar finde den rekte Codanonia igien, samt de Cimbrers, Teutoners og Hermoners Boepcele, som Mela omtaler: chi da de Romere har efter den Codaniffe Hav
bugt givet Oen Codanonia Navn (a), saa maa denne i.)blanr alle Oer i bemeldte
Havbugt have vcrret den beromteste, anseeligste og for de Romere meest bekiendte.
Har den vceret de Romere mest bekiendt, saa maae den 2dek) og have ligget de Ske,
der ncrrmest, paa hvilke de Romere den Tid vare, eller hvorfra de kunde faae nogen
Kundskab om vor Norden. Ligesom og Mela selv med udtrykkelige Ord siger,
at den blank alle var z.) den st-rste, og tillige 4de) den frugrbareste. Disse
Kiendemcrrker, baade hver for sig, og tilsammen tagne, samt betragtede, i
Sammenhæng med foranfsrte Omstcendigheder, passe sig ingenlunde saa vel
paa SioeUand, Skaane eller noget ander Sted, som paa Holsteen og Jylland,
betragtede som en Ae, for hvilket vi tilforn har beviist, at de Romere har anseet dem: thi her have vi den storste og frugtbareste Oe, og er Sred, som ester
al Rimelighed maarre blive de Romere forst bekiendt, saasom ncrrmest belig
gende hos Elben, hvorhen man vist veed, ar de Romere saavel til Lands, som
til Vands, ere komne, hos Briranniien og hos de Vestlige Kanter af Tydffland, som de Romere da havde inde, samt i et Hav, hvorpaa Mein Beskrivel
se »ver den Codaniffe Bugt allene passer sig.
Da deriinod alle disse OmstcenDigheder enten ikke, eller langt fra ey saa vel rime sig sammen, naar man vil
aiore noget andet (b) Land, end dette, til Codanonia, allerhelst om man vil
giore enten Norge eller Sverrig dertil, hvilket visselig allermindst vil gaae au,
i hvor megen Umage man end vil giore sig derfor.

§. 13.
Efterår vi da har fundet MelæCodanonia iglen, saa maa vi ogsaa forfoge, VM vi kan oplede hans Cimbrer, Teutoner og Hermoner, hvilke vi ssal
tage
fa) ^eg vil heller troe, at Am Codaaonia har faaet Navn af Sinu Codano, end denne
'’af bi«, eftersom Plinius vel veed at navne den Codaniffe Hasbugt, men ey Coda u o«
nia Hvoraf man har fisrste Anledning til at formode, at da Mela ey vidste noget
egentlig Navn paa bemeldte Ae, faa har han givet den det Navn Codanonia efter
Havet, hvori den laae. See og den rzde §. her naest efter.

zb> Hcrpaa har man ey Aarsag at tvivle, da de Romere har allene paa dcmre Ae vidst
Ravn, eller giver den Ravn, de vvrige ikke.
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rage fatpaa, naar vi i Forveyen har med faa Ord erindrer noget om de Navne
selv: Codanus og Codanonia. Det er bekiendt, at man gemeenligen holder for,
der de Danffes Navn ey bliver hos fremmede Skribenter navnet, forend hos
den Graffe Skribent Procopium (c), som levede i Keyser Juffiniani Tid i det
6te Sæculo, og at samme har ftn Oprindelse fra en Kong Dan (d). Det sidste
ville vi lade paa dette Sted staae ved sit Ward; men at det Danske navn ey
har varer bekiendt forend det navnes ofProcopio, det troer jeg fikkirt at Melae
Codanus
Codanonia beviise at vare falfft (e), da disse Navne i Grunden og
i fig selv ey ere andre end Danus og Danonia eller Dania: Thi hvad den Sta
velse Co angaaer, saa bor den ey ansees for andet end et Tillag af de Graker
eller Romere selv, hvis blode Tunge paa anden Maade ey har kundet udtale
de Nordiske Folkes meget haarde og vanffelige p, som kommer omtrent overeens
medAnglo-Saxernes Th, og nu omstunder af deres Efterkommere ey engang
kan ret udtales. Hvorover de Graker eller Romere ester den Lyd, som bemeld
te Bogstav for dem syntes at have, har ligesom i Navnet Gedanum er fleet,
deelt dens haarde og dobbelte Klang ved at satte en Vocal ind imellem og i Ste
den for Gdanus eller Cdanus sagt Codanus (f). Ligesom de har sagt Cama
lodunum i Steden for Malodunum eller Maldon (ff).
Men om de egentlig
saa kaldte Danske har i Melæ Tider boet i Jylland, og Dette Land derover
faatt Navn af Codanonia, eller de har boet paa Den anden Side af Cattegat,
og samme ester dem havt Navn af de Danffes Lugr, eftersom De boede langst
C c 3
henne
(c) See hans Gothkor. Lib. 2. p. i;, og noget videre heroin i Th. Bartholini Differt*
de Daniel Regni nomine p. 41.

(d)

Som Saxo Grammaticus og endeel gamle Islandske Skribenter berette.
Men vor
store Polyhiflor @1. Et.gt. Gram vil et) antage den Mcening for'gyldig. Gee hans
Roter til Meurfii Hiftor, Dan. p. 4 og zz; hvor jeg »g troer at han har aldeles
Ret.

(e)

Ey at tale om Ptolemai Dauciones, hvilken Skribent vel har levet efter Mel« Tid,
men hvis Beretning om vor Norden dog uden Toil ere aldre end hans, som stal vi
ses, naar Vi kvIMNe til Ptolemæum.

(f)

Af denne Mecning har og den Lerrde og i de gamle Sager som oftest rigtig kommende
Jonas Jacobi Vcnußnus Mt'ft inThefibus de fabula, og i hans Originibus Danicie
Manufcriptis, hvis Tanker herom kan estersees i foranfsrtc Th. Bartholini Diff. de
Regni Dan. nomine pag. 46. Men at Ville Med Pet. Galthio. @(e Nysansottk Sted
P. 43 og 45, udlede Navnet Danus eller Codanus af de Persers Gud Coda, det kal
der man at gaae for vidt.

(ff)

See Vlimi Hiftor, Natur. Lib, 2. C. 75. p. »29. not. 3,
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henne mod Vesten ellev Sser paa Den Scandia, hvor Ptokmseus fattet dem,
og folgelig vare Derved bievne Fremmede forst bekiendte, hvoraf Mela da kan
have taget Anledning til at give det ham der mest bekiendte Land, eller De, som
teller^ den Tid intet egentlig og almindeligt Navn havde (g), Navn derefter, og
efter Bugten, hvori det laae, kaldet DetCodanonia, Det er en Sag, som ex
vanskelig ar at afgiore og fastsatte.
Dog anfeer jeg det sidste, for at vare det
timeligste, deels fordi Navnet Codanonia efter Melæ Tid ep er at finde hos
nogen Skribent, frient Sinus Codanus endnu navnes (h), hvilket viser, at
Codanonia maa vare et Navn, som Mela felv har optaget, og aldrig har va
ret brugeligt i Norden selv, saa Det derover har havt samme Skiebne, som Nav
net Baltia og Bafilea, hvorom tilforn (i); Deels og fordi Det efter alle Omstandigheder, saa vidt man i saa gamle og morke Ting kan ffionne, synes rimeligt,
gt Den Green af de gamle Gother , vor Nordens aldste Indbyggere, hvilken ,
ved en eller anden Anledning, har enten selv antaget, eller af andre faaet Navn
gf Danffe, har i de aldste Tider fornemmelig beboet Haliand og Skaane,
samt De nu varende Danste Der (k) og derfra udbrcdet deres Herredomme til
Jylland og Holfteen (1). Hvilket man paa et andet <L>ted (m) kan faae Leylighed til narmere at udfore.

§- M.
(s) At Landene i de aldste Tider intet almindeligt Navn havde, men gemeenlig bleve kaldte
ester de der boende Folk, er bekiendt.
(h) Nemlig fyrt Plinium Hift. Nat. Lib. 4.
Men for Resien veed ingen deraf at sige,
hverken Taeitus ey heller Ptolemxus. Saa Navnet maac kun i en vis Tid have veeret
i Brug, og ey almindelig bekiendt.

G)

See det ifte Capite! i denne Afhandling. §. 17. Ligesom Navnet Baltia og Bafilea sy,
nes at vare optaget af Gråkerne, saa Navnet Codanonia af Romerne, da dette sidste
ikke findes brugt af nogen Graker-

(K)

Den aldste Nordiste Geographi og Reise-Bestrivers o then Periplus, Eddæ FortMinger om Gefion, Saxernes Forvandtffab og Ovcrcensstemmelse med de gamle Jyder
og andre Nordiste Fslk, i Sprog, Religion og Othins Dyrkelse, tillige med en Ho
ben andre Omstændigheder give stor Formodning til at tanke dette.

(l) Dette er langt mere rimeligt, end at de Danste, efter Leibnitzes og endeel andre Tydstcs Mecning, stulde have fra Tydstland as udbredet sig over Jylland og Holsteeri til
de Danste Her.
(m) I en Afhandling om de Rorstcs og andre Nordiste Folkes Oprindelse..
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For ncrrvcrrende Tid ville vi nu see , hvorledes vi kan komme til Nette'
med de Cimbrer og Teutoner, som Mela siger at have boer i den CoDanisse
Havbugr, og endelig med de Hormoner, som han siger at vcrre de yderste i
Germanien. Hvad de forste angaaer > saa er om dem forst i Almindelighed at
merke, ar Mela setter dem Sonden og Vesten for De Teutoner , og diste igien
i samme Beliggenhed mod de Hormoner.
Hvilket vel er vcerdc noye at legge
Merrke til, som noget, der stal i det efrerfolgende tune vs ril Veyledning, og
af Mela selv let kan bevises. Thi han gaaer stedse fra Sonden og Vesten, Roer
og Oster paa, fra Spanien til Gallien, fra denne ril Germanien , herfra til
Sarmatieii, og derpaa til Scythien (n), det hele faste Land af Europa igiennenr
mod Vesten og Norden, efter hvilken Tur og Orden han og siden opregner
Gerne, som ligge langs- Kysterne af Det faste Land.
Samme lagkager han og
så« i ar opregne SrcrDerne og Indbyggerne i et hvert Land (o); fattende i Spa
nien dem forst, som boede hoö Det nu saa kaldte Cap de Finifterre, sidst dem r
som boede hos Pyrenæerne; I Gallien forst de Aqvitaner, boende nast ved'
nys bemeldte Bierge, sidst de Belger , hos Rhin-Strommen ; I Germanien
forst nys navnte Flod, siden Ems, derpaa Veseren, og endelig Elben, Nor
den for hvilken han udtrykkelig fatter den Codanisse Havbugt, og i den forst do
Cimbrer siden de Teutoner , og endelig längere hen (p) De Hermoner yderst i
Germanien, hvis Grandser Mela selv mod Osten siger at have varet Sarmatien og Veixelen (q).. Folgelig ligesom De Hermoner, som han sidst opregner^
maa have boet langst hen mod Osten^ saa De Cimbrer i samme Strækning langst
hen mod Vesten, hvilke ogsaa tillige med De Teutoner, ere De reneste FolkeSlag, som han navner i hele Germanien.

(n) See den zdle Bog f hans Jord-Bestridelse.

(o) I alle dem nemlig i seer, som ligge ved det store yttere Hav.
(?) Uitrai det er borten for den Codanistc Havbugt: Thi saaledes bruger Mela ogsaa
Ordet Ultra, for det, som ligger langer hen til Siden, som f. e. Lib I Gap. 3. In
Tufco intimo Gallia eft, Ultra Hi (pania ? Da NU Mela gaaer stem sta Vesten mod'
Osten, saa kam de Ord: Ultra, ultimi omnium Hermones, cy forstaaes anderledes,
end at borten for den Codaniste Havbugt, langer hen mod Asten, boede de ttcrmouer.
(4)

See Cap. 3. Lib. 3. & Cap. 4. de Sarmatia.

(r)

3eg stgcr her med beraad Huc: Mela Cimbri, for at tilkiendegive, at man her hand«
ler i Særdeleshed om de i hans Lid i Germanien boende Cimbri, men e» om de

Cim-
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§. iz-

I Folge af dette kan Melæ Cimbri ey vel have boet nogen anden Sted
end ved Elben, vgVester«Havet, deels i det nu varende Bremiffe (s), deels
og paa den VestreKanr af Holsteen.
Hvilket jeg saaledes fætter, ey for at
bringe noget Nyt paa Bane, ey heller for at ville ansees som den, ver ffulde
forstaae og begribe dette bedre, end endeel af vore larveste og beromtesteMand,
som har varer af anden Meening (t); Men blot og allene fordi jeg ey bedre kan
ffionne, end at det best stemmer vvereens baade med Melæ egen, samt Strabo
nis, Plinii og Taciti Beretning om be Cimbrers Bvepal her i Norden (u), og
at mange vanffelige Knuder baade i den Nordiffe gamle Geographie og Histo
rie, derved allerletrest kan oplsseS: Thi hvad Srrabo i sar angaaer, saa regner
han blank ve Folk, som boede imellem Rhinen og Elben henne ved Havet (v),
nf Ve mindre Folke-Glag (k) udtrykkelig de Cimbrer og siger (y)
At de
„ Nordlige Germaner boeve langs Strandkanten af Havet og vare Ve Romere
D, bekiendte fta Rhinens Udlob lige til Elben, Dog ve Sicambri og Cimbri ve
„ bekiendteste; Men hvav som laae paa hin Gide af Elben mod Havet, var
„ de Romere gaudste og aldeles ubekienvr: Thi det var ham ey vitterligt, ak
s? nogen fpr hans Tid hayde feilet forbi den Kyst hen til de Sstlige Lande og de
,, Steder,
Cimbrer i Almindelighed, eller om deres ældste Boepæle, hvorom name« stal tales,
naar vi komme til Ptolcmæum.
O)

Naar man betragter, hvad nyelig er erindret, saa ffnlde ieg ey troe, det nogen vil
ansee mig for at giere det Danffe Folkes ZErc for nær, ved at træffe de Cimbrer ud
af Jylland, allerhelst da vor lærde Antiqvatius Otth. Sperling, som Sl. Etatsraad
Gram beretter i Fortalen til Mölkri Cimb. Lit. ogsaa har været as den Meening,
som han dog ey har grundet paa Meh, men i fær xaa Tacito, at Spidsen af Bre
men eller Hadcler-Land, har været de Cimbrers Halv-He, men hvor om denne Mand
har dette uagtet, været for det Danffe Fylkes LEre, det kan blant andet i sær sees
af hglls Cømmentariø «le Datiicæ Lingvæ & Nominis antiqua gloria.

(t)

Blant dem maae jeg her i sær nævne med vedborlig Berommelse Sl. Etatsraad Grain,
samt Hr. Justitzraad og Professor J. P. Ancherfen.

(u)

En anden Sag er det med Ptokmæus, med hvilken vi her ey ville befatte os forend
Turen kommer til ham.

(v)

See hans Geograph. Lib. 7. p. 414. edit. CafMotü

(k) See loe. «e. p. 451. x.
(y)

Ogsaa paa bemeldte Sted p. 451. <;
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Steder, som laae ved Aabningen ril det CaspisieHav (z), ey heller vare de
„ Romere komne til de Skeder, som laae paa hin Side af Elben (a), ja der
„ havde ey engang nogen kil Lands beseet de Skeder
Hvilket om man endog
kun saa loselig hen betragter, og hvad han videre paa et andet Sked melder (h),
nemlig: „ At det ey kom ham troeligc for, at De-Cimbrer af den Aarsag havde
„ begyndt at streiffe omkring og rove, fordi de ved en Vandflod vare drevne uv
„ af den Penin sil, som de beboede (c), eftersom de endnu boede i det femme
„ Land, hvori de tilforn havde boer, og havde nylig sendt ^epfer Auguftus
„ en Kedel, fom hos dem holdtes formeget hellig, til Forcering, udbedende sig
,, hans Vensiab, og Forladelse for hvad de tilforn havde forurettet de Romere
s, udi, hvorpaa de ester vel forretter Erinde reiste hiem; det og var latterligt,
„ at de havde villet giore sig vrede paa en naturlig Hcrndelfe, som 2de Gange
„ hver Dag bestandig ffeede hos dem, og derover forladt deres Land (d), ja
„ det syntes ar vare en pur Digt (e) , ar saadan umaadelig Vandflod nogen,
„ sinde var ffeer, estersom saadanne Slags Havers Forandringer siede vel un#
„ derriden i en fierce, undertiden i mindre Grad, dog altid i en vis og fastsat
„ Orden
Saa er Det dog heraf tydelig at fee, at De Cimbrer i Strabonis
Tid ey kan have boet uden paa hin Side af Elben i der Bremisie eller Olden#
borgsie omtrent (f), og at den Halv-Se, i hvilken de Cimbrer sial have boet,
Dec omkring maa soges, eftersom Strabo udtrykkelig siger, at De i hans Tid
endnu
(7.)

Dette Hav meente Strabo tilligemed endeel andre Graste og de Romerste Skribenter,
ved en final Llabning at hange sammen med Is-Havet.

(a)

Nemlig til Soes ved Seilatser, hvorom han i Forveyen taler, ligesom siden omRey#
ser til Lands.

(b)

See Geograph. Lib. 7. p. 449. b. c.

(c)

At de Cimbrer ved ni stor Vandflod vare nodte til at forlade deres Land, det bevidner
og Floms Hift. Rom. Lib. z. Cap. z, faint de aldste Skribenter, som tale
om dem.

(4) Enhver seer vel, at Strabo ved den naturlige Handelse, som han her taler"om, for,
staaer Ebbe og Flod.
(e)

Strabo betjener sig her af den saa meget giengse Udflugt, at faa snart en Skribent

kommer freut med noget, som ey vil rime sig sammen med den Meening, som man
har fat sig i Hovedet, bcstylder man ham strap for Lsgn og Vildfarelse.

(f)

Med mindre man vil sige, at de Cimbrer vel og kan have boet Norden for Elben i
Strabonis Tid, men denne ey vidst noget deraf, da han ey kiendte de Lande. Hvilket
pel kan vare umcligt, men lober for Resten mestcndecls ud paa en blot Gretning.

Dd

210

De Gamle Grcrkers og Romeres Kundffab

endmt boede, hvor deres gamle Boepcrl havde været (g).
Ligesom ogsaa deir
gamle Sagn om en Vandflod, fom havde oversvemmek de Cimbrers Land,
allerbest paster sig paa de Steder, hvor jeg har sar de Cimbrer, og er ingen«
lunde , som Strabo mener ar ansee for en Digt, da man paa store Oversvonn.
melser i de Egne har og i de senere Tider havr mange og bedrov elige Exempler,
Men for Resten kommer DemieJStrabonis Beretning om Ve Cimbrers Boepcrl og
Havers Bestassenhed ved de Steder, som de beboede, noye overeens med den
Beffrivelse som Mela- gi or over Haver i den Codaniffe Bugt, i hvilken de
Cimbrer boede, sag det. deraf er lcrr ar see, at de har omtrent meent eet
og det samme,

§. 16,
Plinii, Taciti og andre Skribenters Cimbrer stak vi siden nærmere saae
at see; hvorfor vi for denne Gang ey har videre nred dem ar bestille, men begi
ve os ril de Teutoner , hvis Boepcrle i Melæ Tid vi uden synderlig Vanffelighed stal sinde igien, efterår vi i Forveyen har udfundet, hvor de Cimbrer boede:.
Thi eftersom hine boede Osten for disse, som tilforn er fastsat, og der efter Melær
Beretning, endnu i Codanonia; Saa er der lcrr ar see , hvor deres Boliger har
vceret, nemlig paa den Side af Holsteen , som vender imod Oster-Soen (b),
hvorfra de videre har udstrakt sig igienem derMechlenborgffe og omkringliggende
Steder, bvor Ptolemæus omtrent fætter Dem (i), og vel mueligt i de ældste
Tider og havt en stor Deel af de nu værende Danste Ser i Besiddelse, hvor

de
(«)

At strabo heri har taget Feyl, gaacr ey- vel an at sige , da MNN' heller har Aarsag
til at formode, at han enten stiv, eller andre havde i Rom hort saadan Beretning
af de Cimbrers til Kayser Auguftmn udstillede Gesandter!, eftersom Strabo taler om
dem, just i Anledning af at melde- om de Cimbrers gamles Boepsrl og Udvandring..
Del taler Strabo ogsaa om en Penin sel, hvori de Cimbrer havde boet, men det steer
kun efter aldre Ssiibcnters Ephori, Clitarchi og Pöfidönü Udsagn, hvilken Strabo
stiv for Resten anseer for urigtig , eftersom man i hans Tid ey kieudte saadan HalvSe. Hvorom videre, naar vi komme til Ptojemæunr.

tb)

Mela synes ved det Ord: Adhuc, at tilkiendegive, at de Cimbrer havde tillige med
de Teutoner tilforn beboet Sen Codanonia , men at den i hans Tid- blev beboet af
de sidste allene, hvilke hidindtil havde forsvaret sig i Besiddelsm af venm Se,, da äs
forste derimod vare blevnr nodte til at flotte ud.

(i) See haus Geograph. Lib. 2. Lap. ir.
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de paa Den Maade, som vi tilforn har fastsat (k), kan have drevet BernstenS
Handelen. Videre er vet vor Sag uvedkommende, sirrdeles for denne Gang,
at handle om dem. Hvilket og maa gielve om de Hermoner, hvilke efter Melae
Beretning, og den Forklaring, som tilforn er giort derover , maa sattes i Pom
meren omtrent (1), og som man derfor ey har videre fornsdent at krakke hid ind
i Norden , hvor de sandelig intet Sted Har (m). Allerhelst va Mela selv satter
Dem paa det faste Land, hvilket noksom kan sees deraf, at han just navner dem,
naar han igiennemgaaer der faste Land
Germanien, hvilket han ogsåa gior
med de Cimbrer og Teutoner, ril ydermere Bekraftelse for hvad tilforn om
disse Folkes Boepale er sagt, og erindrer kun om de Teutoner, naar han kom»
mer til Øerney at de endnu og boede Ver.

Hvilke Mela har meent med De Folke-Slag, som han fatter lige over eller
Norden for de Sarmater, det behover ingen lang Undersogning, eftersom Nav
nene selv, som han giver dem, og alle ere Geäste, tagne af disse FolkeS enten
Levemaade eller formeente Skikkelse, kan overbevise os om , at han har fundet
Dem hos en aldre Grass Skribent, eller hort, at saadanne Slags Folkssulde
Der vare boende, ved endeel Fabler og Eventyr, som derom bleve fortaalte;
Hvilket ogsaa Skribenten selv rilstaaer. For Resten maa man, saa vel af den
Beliggenhed, som hangiver Øerne, hvorpaa disse Folk stal have boet, som af
hans Bessrivelse over Havets Bessaffenhed, hvori samme Øer laae, slutte sig
til, at han derved har meent, eller derved bor forstaaes, fornemmelig Strand»
kanten af det nu varende Preussen, og desuden de Liflandsse og andre, längere
mod Norden beliggende Øer, om ey endeel af Det nu varende faste Land

selv
(k) Scc det isie Lap. os denne Afhandling.

§. i6. 22.

C1) Eller hvilket er maastee det rettcste, endnu hoycre op i Germanien, hvor Plinius feetter
de Herminoner,
(m) Ey heller kommer de Gamles Germania por Norden ved. Alle de Steder hos de
gamle Skribenter, hvoraf ura« saadant har villet bevise, har man qandsse vist ey ret
sorstaact, i far Plinii Beretning om Sevo-SBicrgrt i Germanien, hvilket man med til
strækkelige Beviser mener at kunne gobtgiore ry at vare det, som man hidindtil har
udgivet det for, men en gandffe anden Ficldstrrkning Hvilket Hind egne Beretnin
ger stal barre Vidne om, naar vi komme til at tage dem under Betragtning.
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selv (n). Hvilket, som vor Sag ey egemlig vedkommende,
noyere at undersoge.

§.

vi overlade andre

r8.

Men det, som af Melæ Fortcellelse om vor Norden endnu staaer tilbage
for os at undersoge, angaaer Thule allene, over hvilken han gier saadan Beskrivelse, som i alle Maader kommer overeensmed foranforte Pytheæ Beretning,
og hvad vi derom tilforn har sagt, saa man derover kan vcrre vis paa, at han
ey derved har meent noget andet Land, allerhelst da han saa noye bestemmer
Beliggenheden af sin, vg følgelig tillige de aldre Skribenters Thule, ar man
lektelig kan finde den igien: Thi efterår han har igiennemgaaer der faste Land af
Germanien og Sarmatien > og derpaa opregnet Gerne, si-m laae Norden for
disse Lande, saa satter han tilsidst Thule, som den langst henne mod Norden be
liggende, og legger ril, paa der man ey st'ulde mene, at den laae Osten eller
Norden for de nys omtalte Ger Norden for Sarmatien, at den var Belgarum
littori oppofita; Hvilket baade efter den Tur, som Mela folger, da han i de
nordlige Landes Beskrivelse, overalt fastftetter de nordlige Steders Beliggen
hed efter de Sydligeres, og i Folge as hans egne Talemaader, ey kan forklares
anderledes, end at Thule laae lige i Nord for de Ä rigers Strandbred;
Ligesom han siger, at Gerne i den Codaniste Havbugt laae contra Germaniam,
Norden for Germanien og Gerne Norden for Sarmatien, adverfa Sarmatis. En
hver kan altsaa lerrelig findMelteThule igien. Thi trakker man en Linie fra de Lel§ers Strandbred, eller fra de Nordlige Kyster af de nu varende Nederlande, lige i
Nord, saatrefferman just paa den vestlige Kam afde Gamles Scandinavia (o), eller
det nu varende Norge; Hvilket Land alrsaa, og inm andet, bliver de Gamles rette
Thule, hvorom de Gmker og Romere sang i deres Viser, som Mela beretter,
hvis
(n) Man stal i det Efterfolgende, naar vi lomme til Plinium cg Ptolemæum , s«r faae
at fee, at derved kan og vme meente Kerne ved den Astlige Kyst af Sverrig, samt
Kland, Gotland og de Lifiandffe Ser. Det har varet og er endnu Brug her i Nor
den at spise meget Havre, hvoraf et vist Slags Folk her hos Meta beffrives, i fæs
Havre-Grod, hvilken og var den cent Slags Grsd, som de gamle Tydste spiste ester
Plinii Beretning, Lik 18. p. 484. Tom. 4. ttik. Natur.
(o)

At de Gamles Scandinavia har indbefattet de tre Nordiffe Kongeriger, eller i detmindf'e Norge og Sverrig, er eu giengs og vedtagen Meening, men som for Resten er i
sig selv ligcsaa urigtig, som den er almindelig: Thi Plini Scandinavia, hvoraf ak
denne Staks er giert, kan vel ey, paa hvad Maade man end v;l lave det, komme
til at strarkke sig saa vidt, fom man i det Estrrst-lgeudc stal faae at fee. For Resten
rr Navnet Scandinavia her af mig o g saa brugt i den almindelig vedtagne Meening-.
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Hvis ovrigr Beffrivelse over Thule passer sig faa vel paa de nordlige Kanter af
Norge, at jeg ey seer, hvad man med nogen Slags Rimelighed kan have her
imod at indvende, og det altsaa er ufornodent videre at handle herom: Thi her
bestemmer Mela dens Længde, men Pytheas og Ptolemæus dens Brede, ved ac
satte dm under 66 eller 6z Grader, hvilket siden stal vises, faa nsye, at man
ey behsver lange i at soge efter Thules rerte Beliggenhed, eller heri kan
rage ftyl. At der for Resten forekommer en Slags Forstiellighed mellem Skri
benternes Beretninger om den längste Dag paa Thule, hvilken endeel giore kun
20 Timer lang, andre endog er halvt Aar, samt om dens Beliggenhed fra Bri
tannien, da nogle satte den nar hos denne (p), andre langt derfra, det gier
heri intet til Sagen, som noget, der i faa gamle Tmg, og i Henseende til et
faa langt fraliggende Land, nodvendig maatte ssee, og for Resten har sin Aar
sag deels i Norges eller Thules vidtioftige Strekning fra Sonden Nord paa,
deels i de aldste Skribenters Forestilling om Beliggenheden af Britannien, hvil
ken de holdte for at strakke sig langt längere hen mod Osten, end den nu virkekelig gier, som siden stal vises, naar vi komme kil Ftolcmæum i sar og endeel
andre gamle Skribenter.

(p) Til disse kan blaut andre oqsaa henregnes Servius, hvilken i hans Anmærkninger til
Virgilii Georg. Lib i. v. Zo. ailføt’(V dette om Thule, som han gandfle vist har ta
get as en gammel Greest Skribent: » At den er en He i det store Hav, imellem
„ Norden og Vesten (beliggende),) hos de Orchadiffe Her og Mibernien; paa hvil„ fen Thule, naar Solen er i Krabbens Tegn, siges at vare bestandig Dag uden
„ Natter.
Desuden bleve endnu andre forunderlige Ting forkaalte om denne He,
„ som Ctefias og Diogenes blaut de Greeker, og Sammonius blant de Latiner berette».
Hvorhos endnu dette kan inertes, at Thuanus Hiftor. Lib. 2J. forkaster Scaligeri,
vg andres Mening, at Thtlle siulde vare Istand, men derimod anscer den for at vare
det samme Land, som man nu kalder Scandinavia.
Sec Thomæ dc pinedo Anmcrrkningcr til Stephan Byzantimim. pag. ;io. not. 77. Hvilket vel komnrer Sand
heden temmelig nær, men er dog ey i alle Maader rigtigt, sol» deels kan sees afdek
Foregaaeude, deels i det Folgende videre stal vises.
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III. Lapitel.
af

Afhandlingen
Om De gamle Gmkers og Nomeres Begreeb og Kundskab om
De Nordiske Lande efter Christi Twer, i Folge
af Plinii Beretning.

§. i.
terat vi hidindtil har feet, hvad Begreb de Romere har giort srg om vor
Norden ved Melæ Tider, og at deres Kundstab derom har endda neppe
strakt sig ind over Grcrndserne af den , naar man undtager, hvad de af
(store Grösste Skribententer har vidst om Thule og endeel andre Nordiste Lande;
saa ville vi nu, efter den foresatte Tour gaae videre, og tage en anven af deres
Skribenter for os, som har efterladt sig nogen Beretning om de Nordiste Lan
de. Blank dem kommer Plinius forst til at trade frem paa Banen, som den
«toste nast Mela, og som en af de vigtigste og meest betydende, deels forniedelst
de Efterretninger, som han i sit Skrift (a) har optegnet af aldre, sardeles Grå
ske Skribenter (b), deels og for den store og vtotloftige Låsning, som hanhar
havk. At man ey stal tale derom, at han har varer selv personlig i Tydstianv
eller Nederlandene, og folgelig derved havt bedre Leylighed, end nogen af hans
Landsmand for ham, at staffe sig nogen Kundstab om bemeldte saavelsom de
Nordlige Lande (c). Hvorover man og hos ham finder endeel flere Folk og
Lan«

(«) Jeg mener hans Hiftoria Naturalis, bestaaende af Z7 Bvger, blank hvilke den 46c for
nemmelig indeholder de Beretninger, lom ere por Gag angaaeude. Det beste og nye
ste Oplag deraf er Harduinj \ 5 Tomer in 410, hvorefter og Stederne tre her ci
terede. Ilde er det, at denne Skribents 20 Boger om de Romeres Krige i Germa
nien ere bortkomne, hvilke den yngre Plinius omtaler i fine Epistler, og Svetonius in
Vita C. Plinii.

(b) Paa dem finder ruan en vidtloftig Fortegnelse i den iste Bog af hans Hiftor. Natur.

(c) At han har varet hoyt oppe

i Germanien, nasten saa langt op mod Nord , som de
Romere nogensinde ere komne, det kan man see as Begyndelsen til den
de Bog, fee
T. 3. p. L24. hvor han siger sig selv at have sect de Chaucers uste Lesemaade, og
den Beskaffenhed, font der var med Ebbe vg Flod. Han levede ellers et halv hun
drede Aar efter Melæ Tider.
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Lande her i Norden ncrvnte , end hos nogen af de erldre. Der Sked hos ham,
fom fornemmelig handler om disse Rordisse Lande , og hvad vor Materie L Scers
LeleShed angaaer , er ass folgende Indhold (d):
§.

2.

ft

« Herncrss man vi gane uv (e). for ar tale om de yttere Kanter af§uro>
pn, og efterår vi ere gangne over Ve Riphceisse Bierge (£),■ folge Stranv„ Siden af Nord-Haver, paa dm venstre Haand , indtil vi foinim til Gades.
„ I denne Strcekning siges der ar ligge mange Ger, uden Havn. En af dem
,y har Ttmæus optegnet ar ligge lige for Scythien (g), som kaldes Raunonia»
„■ (&) enDagSReyse derfra , hvorhen om Vaarens Tid Bernstenen af Haver
„ opkastes. De vorige Kyster har man anregnet efter er uvist R^gre (i).
Hvad Nord-Haver angaaer, saa kalder(Hecatæus der Amalchium , fta
„ Floden Parapamifos af, hvor der stoder au paa Scythien, hvilket Navn paa
det Folkes Sprog demarker Gammenftssier. Philemon (beretter), arder
fra de Cimbrer af kaldes Morimarufå>| der er , det dvde Hav, indtil der
Forbierg Rubeas , men siden längere hen Cronium. Xenophon Lampfæcenus beretter, ar en g Dags Reyfe fra de Scykhers Strandbred, laae em

U

ft ft

>, over((i) See hans Hiftor. Natur1, lib. 4. pag. 474. fqv.

(e) For at indste, hvad Plinius vil sige med dette, maa man vel legge M.rrkc til den Tur,
som han gaacr frem efter: thi han bestriver før ft de Lande i Europa, hvilke ligge ved
ware interius , som det hedte, eller Middel-Havet, fra Spanien af indtil det Casprste Hav, hvvrfta han gaacr til de Steder, som laae der uden for ved det yttere
Hav mod Norden og Vesten i Europa, eller paa den venstre Haand. Ester hvilkem
Tur han og- gaacr frem pag. 667, s. 14. naar han vil tale om Landene Norden for
vcn Caspiste Soe, hvilke laae paa den h^yre Haand, eftrrat han har bestrevct dk'
Sydlige Lande i Asia.

(f) Disse sirtter han lib. 4 p. 47r. og Mel« Lib. r 'Cap. 19. & Libi 2. cap. ■$.. Norden
for det Mrrotiste Kiarr, dog temmelig Hoyt op mod Nord.
(g) Dette Navn udstrekker Mela til alle de Lande, fønt laae Norden for det Sorte og det'
Caspiste Hav, og Asten for de Sarmater. Hvilket og Plinius; giør, med Tilltvg, at
det Scykhiste Navn og blev givet de Germanier og; Sarinater , see Lib 4. p. 467.
Hvilket vel er at fvrstaae om de aldre Tider, da endeel Zord-Mskrivere c\) vidste flere Navne paa de Nordisse Folk, end d e rde Celter og Scythcr.
(h) See herom det rste Capitel i denne' Afhandling:

(i) Man maa nnrrke ,, at Plinius her stiller imellem de Steder, som man kun kiendte ved
det blotte uvisse Rygte, og. dem, som man havde en vissere Kundstab om.
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„ overmaade ftor £>e, Baltia kaldet (ii). Den samme kalder Pytheas Basi„ lea. Der fortcelles og (k) om de Soniste (Ser) hvor Indbyggerne stal leve
af Fuglenes ZEg og Havre, om andre, hvor der stal fodes Menniffer med
„ Heste-Fodder, kaldede Hippopodes\ og om de Fanefiers, hvor de stal bedcrk„ ke deres ellers nogne Legemer med deres meget store Sren “ (1).

§. Z.

\

Derpaa begynder man, fra de ingævoners (II) Folk af, som fra den
Kant er det forste i Germanien, igiennem Rsgrer ac faae en tydeligere Kund
ffab. Der er den overmaade store Fieldstrekning Sevo, som ikke er mindre end
den Riphcriffe, og gior en stor Havbugt, (strekkende sig) lige til de Cimbrers
,0 Forbierg, hvilken kaldes den Codaniffe, fuld af Ser, blattt hvilke Scandi„ navia er den heromteste, hvis Srorrelse man endnu ikke veed, men saavidt
,» (os) er bekiendt, beboeren Deel af den de klil'evioners Folk i 500 Dorpe
„ (m), og kalder samme den den anden Verden. Eningia er, som man me„ ner, ey mindre end den. Nogle berette, at disse Steder alt indtil Veixel„ Floden beboes af de Sarmarer, Veneder, Seiner og-Hirrer; ar Bugten
»> der kaldes Clyli penus, og at i Mundingen afben ligger den Se Latris»
men ar strap derhos var en anden Havbugt, Lagnum, som grcrndsede til
,, De Cimbrer, Det Cimbriffe Forbierg stikker langt ud i Haver, og gior en
i, Halv-Ke, som kaldes Cartris. Siyen ere der 23 Ser, som ved de Rome„ res Vaaben ere blevne bekiendte. Blanr dem ere de beromteste Burchana,
,» af vore Fabaria kaldet, formedelst Ligheden af (denne) Slags Grode, som
» Der voxer af sig selv; som og Gleffaria> saa kalder af Soldaterne (n) forme» delst

(ii) Eller føill i endeel gamle Excerptis af Plinio stal lirfes (see Salmapi Exercit. PIjn. p.
153. b.) Bale'll», i Steden for hvilket Solinus har hos Xenophon Lanipfac. tøfl Abai*
da. See den 27. §. i dette Capitel not. b.
(k) Min maa slutte, at Plinius enten har taget dette af Mela, føm han ey allene folger pas
adskillige Steder, see Lib. 2. pag. 136. og pag. 221. Lib. 4. pag. 471. men og an
fører blant sine Skribenter. Lib. 1. pag. 19. ro. &c. eller af andre.
(l) At disse Fanefli ere de samme forn Mela PanotP, og Ptolemai Phavonæ cg Phirefii, er

vel en rigtig Sag, som siden videre stal bevises.

(Il) Eller IpgVDconers, som Ordet låses hos Lolinnm, og i bemeldte gainle Excerptis af
Plinio. See Salmafii Exercitat. Plin. p. 162.
(m) Eller smaa forecncde Sarlstabe, som for Sikkerheds Skyld havde flaact sig faminen.

(n) De Romcrste nemlig , som havde tient under Drufi og Tiberii Anførsel paa de Rome
res Krigstog ved Vester-Havet mellem Rhinen og Elben.
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og desuden

§. 4.
Derpaa siger vor Skribent, at i dette hele Hav (q) lige til Schelde-Flo,
den boede Germanifte Folk, hvilke han siden opregner i samme Orden, hvor«
efter han tilforn har gaaet frem, nemlig forst dem, som horte til de Vindiler,
(r) saasom de Burgundioner, Varmer, Cariner og Gutkvner, hvilke boede
længst henne mod Osten, derpaa De Ingævoner, uilder hvilket Folke-Slaghem
horlede Cimbrer, Teutoner og Chaucer, saasom boende næst hos hine mod
Vesten; siden de iftævoner, som boede ncest ved Rhinen, og med hvilke De Si
cambri vare af een Folkeferrd; videre de Hermioner, boende midt inde i Lan
det, og til hvilke de Svever, Hermundurer, Chatter og Cheruseer henhorte;
og endelig de Pe-ueiner og Bæfterner, boende allerlcengst op i Germanien ved
Donau-Slrommen, foruden hvilken Flod han og navner dem, som lobe ud i
der store Hav, nemlig: Gu trains, Viftula, Albis, Vifurgis, Amifius, Rhe
nus, Mofa. Hvoraf man end videre kan til visse ssionne, at Plinius i at op
regne Stederne og Hoved-Folkene (s) i Germanien, som tilforn ere anforte,
har iagttaget samme Orden, som han her folger i ar opncevne Floderne, newlig gaaet fra Osten Vester paa. Hvorimod han, i at opregne Gerne i Havet
ved og Norden for Germanien, gaaer tilbage igien, og begynder med d:m, som
laae i og omkring Rhinen, fra hvilke han gaaer til Britannien, som han vgsaa
legger imellem Norden og Vesten, og fra denne til Hibernien, hvilken sidste
vel scrttes Norden for hine, dog som en temmelig Deel mindre. Hvorpaa han
videre fortællen (t) « At de Orcadisse Oer vare 4° i Tallet, og laae et maa„ deligt
(o) Eftersom denne, og de ffere her opregnede Aer, ere, font Plinius siger, blevne bekiendte ved de Romeres Daabcn, saa man de alle have ligget Senden for Elben, og
felgelig vecd jeg ikke, hvorledes den Sætning kan forsvares, at Ken Burchana eller
Byrchanis skulde være Birka eller Bergen i Norge.
See Dalins Svenske Historie.
Tom i p. go.

(p) I Haandstrivterne staaer Aufleravia. See VIin. Hift. Nat. 11b. 4. p.477. not. (i).
(q) Det nemlig, som han nu har talct om, fra de Ingævoner af, eller Nord-Havet.
(r) See Lib. 4. p. 477. Scét. 28.

(s) I at opregne de mindre Folke-Slag, gaaer han gierne frem i en anden Tur, nemlig
fra Vesten Asier paa.
(t) See Lib. 4. pag. 481. Seéi, 30,
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„ deligt Stykke fra hinanden. Syv de Armodiste og 3.0 de Hcebudiste. Og
„ at tverts over for dem (u) laae hist og her adspredte i det GermamsteHav
„ de Glestarifke (Oer), som de nyere Erceker kaldte de Elecrrtste, fordi
„ Bernstenen der voxte; men den yderste blank dem alle, som omtaltes, var
-> Thule, hvor han tilforn havde fagt (v) ar ved Solhvervs-Tid var ingen Nar,
„ naar Solen gik udi Krebsens Tegn, og tverr mod ingen Dag om Vinteren.
„ Hvilket nogle meente at ssee i 6 Maaneder efter hinanden rr. Der vare og
„ de, som talte endnu om andre (Oer), Scandia, Dumm , Bergas, og den
storste blank dem alle Nerigon, fra hvilken man kunde seile til Thule. En
»> Dags Reyse fra Thule varder sammenftoSne Hav, som af nogle kaldtes
a Cronium “ (x).

§.

5

Her har vi Plinii Beretning om vor Norden og tisgrcendsende Lande,
hvilken jeg har mifort i sin rette Sammenhang, og i den Orden, som Skri
benten selv har fulgt; hvilket vel er den rigtigste og naturligste Maade at gaae
frem paa, naar man lader der vare sin Hoved-Sag at udfinde de gamle JordBestriveres egen rette Mening, og ey hvad man ouster at de maatte have meent.
Samme Plinii Beretning, noye og for sig felv betragtet, indeholder ve! adstilligt, dog ey saa meget mere, end hvad Mela har sagt, naar man nemlig der
fra undtager, hvad Plinius unserer af aldre Skribenter, hvilket her (rste)
maae i. Almindelighed noye i Agt rages, og vel stilles fra Plinii egne Beretnin
ger, saasom noget, der kun angaaer de aldre, sårdeles Graste Skribenters
Meeninger og Navne paa endeel Nordiste Steder, givne til Leels, som Plinius
selv siger, efter et »Vist
og er ingenlunde Plinii eget eller noget, som
de Romere allerforst i hans Tid havde erfaret eller faaet Kundstab om. Hvor
til henhorer alt hvad som staaer i Begyndelsen af hans Fortalling, og af os
tilforn er anfort for sig selv i den 2dcn §., hvilket han selv tilstaaer, ak hankiendrr
(u) Det er mod Sstm, soni Hardiünns ret nok forklarer det, da Plinius gaaer herfra Ve
sten Aster paa ; men som dog sryler deri, at de Gleffariste Acr, som her omtales/
stalde være Aland og Gotland Den forudfattede Mening, at alt hvad som angik
Bernstenen, skulde just hore til Preussen, og de Steder deromkring, har bragt ham
cg, mange andre i denne og stere Vildfarelser.
(v) See Lib. 2. Sea'. 77.

(x) Dette sidste staaer Lib. 4, Seä. 3, gag. 4.32s
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re Fun igiennem et msrkt Rsgke (y). Da nu dette uden al Tvivl saaledes for
holder sig, saa er (ader) ar mærke, ar i Plinii Tider har de Romere endnuværer ukyndige om den hele Nord-Astlige Deel af Europa, »Esten fra Beixelen
af, og saa videre Nord efter; da de derimod havde ved samme Tid (ært artien
de mange Aer, Steder, Folk og Lande i de Nord-Vestlige Deele af samme.
Hvilket alrsaa i alle Maader stemmer overeens med, og videre oplyser, hvad vi
tilforn (z) om Oprindelsen ril de Romeres Kundskab om vor Norden, og .fam«
mes Fremgang har fagr. Endelig er ogsaa (zdie) deue, i Henseende til foranferre Plinii Beretning, vel ar legge Mærke til, som det betydeligste til ret at
kunne indser Plinii Mening, at han begynder sin Fortælling Asten fra, opreg
ner fvrst de af er uvist Nogte , og af ældre Skribenter allene bekiendte. Lands
paa De Kanter, gaaer siden immer Vester paa, hele Strandkanten af Germauim, med hosliggende Bugter og Aer, igiennem lige til Rhinen eller ScheldeFlvden, og derfra over Haver til Britannien og Hibernien, samt de der Asten
eg Norden for beliggende Aer, og ender tilsidst med Thule, som den yderste,
eg endeel andre Aer, som han der omkring, i der Nordlige Hav, havde faaek
Navn paa (a).
§. 6.
Denne Tur, som den sikkerste, ville vi og tage, og dette tilligemed endeel
andre Omstændigheder, ffal tiene os for den beste Veyviser til ar finde igien de
Ee r
Ste(y) Man kan og gierne didhcn regne det meste af hvad som er anfsrt under §. z. naar
man derfra »indtager det, fom staacr ved Slutningen af samme, de -Ser angaaende,
hvilke laae Sonden for Elben; som og meget af hvad den 4de h. indeholder, fornem/
melig hvad dens sidste Deel angaaer.

(r)See det 2dct Capitel as denne Afhandling. §. I. 4. Incipit deind« clarior

fams: siger
Plinius, naar halt kommer til Landene Vesten for Veixeien. Hvilket viser, at alt hvad
han didindtll har sagt, og det meste af hvad han fremdeles siger, grunder sig paa tt
enten uvist eller viffere Rygte, men e») meget paa egen K'mdffab og Erfaring.

(*) Nemlig efter ældre og Græsse Skribenters Beretning, hvilket baade Navnene selv vise.
Ser herefter §. 20. og de« Omstændighed, at han her næsten overalt bcraaber sig
paa hvad andre sagt: Tradunt. pag. 480. 12. Proditur p. 48». 6. Memorantur,
arbitrantur, dicunt, produnt p. 482. 1. 5. 7. z. Dsg negter jeg derfor ikke , at jo
de Romere i Plinii T:d kan have faaet at vide,at der i det store Nord-Hav laae
endeel store Lande og Ker, stiont de cy havde faaet noget egentlig Navn paa dein.
Hvilket Plinius selv giver at forstaae naar han siger. Life. 2. pag. 261. * At den
,, nbeboelige Kant af Jorden maatte være langt sterre og strække sig langt hoyere
„ op mod Nord, end man gemeenlig holdt for, eftersom han vidste, at man et) for
„ længe siden havde forunmmkt, at borten for Germanien laae endeel overmaadr
,, store Aer
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Steder, som Plinius i foranforte fin Beretning omtaler. Eftersom han da be
gynder Ästen fra, saa bor vi og giore der samme, og forst rage de Steder sor
os, som han simer, under Navn af Oer, i de Nord-Oftlige Deele af Euro»
pa, eller i Nord Havet, ved Kysterne af Scyrhien eller Sarmatien omtrent,
eller tvers over fra dem. Det meste deraf har vi i det iste (b) og 2det Capitel (c) af denne Tractat tilforn igiennemgaaet; hvorfor vi derom intet videre
har at erindre, end folgende Poster: i.) At imod den celdste Grcrffe Skribents
Herodoti udtrykkelige Vidnesbyrd har ncrsten alle de ovrige Grcrffe (d) og Ro«
merffe Skribenter anseet det Caspiffe Hav for at vcrre en Arm af Nord-Havet,
vg al hcenge sammen dermed. Hvilket Mela i scrr, og efter ham Plinius, og«
saa udgiver det for, naar den forste siger (e) “ At ligesom den Persiste og
„ Arabiske Havbugt ffare sig ind i det faste Land fra det Indiske Hav, saa
„ den Caspiffe fra det Scythiffe; og at det Caspiffe Hav gaaer forst ind igien„ nem Landene, igiennem et trangt og langt Sund, ligesom en Flod, og deler
,, sig siden i z Bugter “. Og den anden omtrent paa samme Maade (f),
„ At af det Scythiffe Hav ffar det Caspiffe sig ind i de tverts over liggende
„ Lande af Asien, igiennem sncrvre og lange Aabninger
Da nu Plinius
selv siger: (g) at bemeldte Caspiffe Hav var overalt omringet af de Caucasiffe
Bierge, og end videre (h), at en vis Strrkning af nys bencrvnte Bierge heed
Paropamifus; saa kan man 2det) deraf begribe, hvad der egentlig har giver
He-

(b) §. 28. Z2.

(-) §• 17«
(d) Naar man derfra undtager Ariftotelem og Diodorum Siculum. Dionyfius Periegetes,
font levede i Augufti Tider, gisr det Caspiffe Hav til eir Birgt, som ffar sig ind i
Landet fra Nord-Havet af. p. 30. v 633. og p. 34. v. 722, edit. Hill.
See og
Oroßi Hift. Lib. i c. 2. p. 22. edit. Haverkamp. @oill Strabo beretter, Georg.
Lib. r. pag. 774. b. have nogle, rblant dem Polyderus, ogsaa træffet det Mæotiffe Kim og det Caspiffe Hav sammen. Hvoraf man tillige fan indste, hvad der fan
have givet Auctor for Orphei Argonautica Anledning til at fore de Argonauter fra
det Sorte-Hav ud i Nord-Havet, og derfra videre omkring til Middel Havet forbi
Herculis Stotter. See v. 106z. lc.77. og 1240.

(e) Lib 3. Cap. 5. og Lib. 1. cap. 2. & 9. de Situ Orbis.

(f) Hiftor. Natur. Lib. 3. cap. 5. 76.
(g) Hift Natur. Lib. 6. Seét i;.Tom. i, p. 668. 69. Appollonius Rhodius fg'der dkt
derfor og det.Laucasiske Hav. Argonaut. Lib. 4. v. 1J4,

(h) Hiftor. Natural. Lib. 6. Sedi. 10. pag. 665.
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Hecatæo (i) fom Plinius heri beraubet sig pau, Anledning til at berette, at
Nord-Havet fra Floden Paropamifus af blev kaldet Amalchium eller det sammenstorknede, nemlig imet andet, end den Tanke, at nys bemeldreHav strakte
sig lige ind i eller til det Caspijke, hos hvilket Bierget Paropamifus laae, og
hvor altsaa Hecatæi Flod af samme Navn maa foges, som med ingen Rime
lighed kan giores til Oby (k) eller nogen anden af de i Is-Havet udlobende Flo
der, hvor aldrig nogen Paropamilus har vcrret til, eller kan vare efter forom
talte de Gamles Begreeb om Nord-Havets Foreening med det Caspiffe.

§. 7«
Dr Ser uden V7avn, som vor Skribent zdie) omtaler strap i Begyndelsen af sin Beretning, blive omtrent de samme, som Mela (1) beretter, ar man
kaldte de Scyrhiste, og inrer egentlig Navn havde, og som han jernet
allerlcrngst henne mod Osten i Havet Norden for Europa, fra hvilke Plinius
altsaa, efter sin Tut, forst maatte begynde, naar han kom tit Nord-Haver,
hvilket han, efter en anden gammel Gr.celk Skribents, Philemons (m), Vid
nesbyrd , siger at man kaldte Morimarufa, der er, der Dode Hav, frade
Cimbrer af indtil det Forbierg Rubeas. Hvorom 4de) er ar marke, ar man
let kan see, det Navner Morimarufa ey er noget Gr«jk Ord (n), folgelig maa
dr Groeker have faaer der fra Fremmede.
Vil man sporge fra hvem? Saa
synes mig intet rimeligere, end ar de har sauer der fra de samme, hvorfra vi til
forn (o) har erindrer og viist,ar de «loste Groeffe Skribenter havde deres KundEe z
ffab
(i) See Hitt. Natur. Lib 6. Sect. 2$. Forriden foranførte maa her og lcgges Mcrrke til
dette, at Bierget Paropamifus ester Piinii Beretning Lib. 5. p. 590. ogsaa bøycde sig
hen til, og stovte sammen med de Ripb^iEe Bierge.
Ser loc. cit. lin. z. 10.
See og den 6te §. i Anhanget til denne Tractat.

(k) Hvortil Cluverius i hans Germania, og Harduinus i hans Noter til Plinium Tom. i.
Pa8- 474 not: 13 og andre ville giøre den.

(l) Oe Situ Orbis Lib. 3. cap. 6. 1. 99. ed. Meifneri,

(m) See Hiftor. Natur Lib. 4. pag. 474, Dersom denne Philemon, som man ftflstrtter.
See Uarduini Ind. Auéiorum Tom. I. Opp Plinii p. ir;, har levet ved Alexandri
M. Tider, saa er ey allene de Cimbrers Navn, men og Kundstaben om vor Nor
den meget gammel. See og herom den 8de §. i bemeldte Anhang.
(n) Dette viser ey allene Ordet selv, men og den Greeste Skribent, ved at oversatte det
eller forklare dets Bemeerkelse.

(o) See det iste Capitek af denne Afhandling. §. 6. 9. 17.
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stab om vor Norden paa den Kam mod Vesten, hvor man tydelig kan see,
at Havet Morimarufa maa soges, deraf, at Skribenten siger, at det strakte sig
fra de Cimbrer af, hvis Kidste Boepal vi af 8rrabone, Mela og andre, har
tilforn viist (p), og siden af Ptolomæo videre stal vise, ar have varer ved Nord»
Soen eller Vester-Havet, folgelig maa dette, og inter andet, vare de Gamles
Morimarufa, og nys bemeldte Navn vare det givet enren af de Phoenicier, el
ler, som jeg mener, rettere af de gamle Brirannier, op ril hvis Land det stolte:
thi da More, More, Mare, Meer aasten i alle Nordhke Sprog bemarker Hav,
og Marus eller Marwfi i derCambriste gielder det samme som dod; saa er intet
rimeligere, end ar dette Navn er fra Britannien, eller Celriff, som den larve
Wachter racener (q), sti om denne store Mand, hvis Navnikke uden med LEr«
bodighed navnes, uven Tvivl deri har stylet, at han vil have Plinii eller Phi
lemons OrD: a Cimbris vocari, faaledes forsmåede, at de Cimbrer kaldte Ha
vet Morimarufa: thi ar denne Forklaring her ey kan have Sted, der viser nok
som baade hele Sammenhangen af Plinii Fortallmg og hans egen Talemaade,
paar han forst af Hecatæo (r) anfører, ar Nord-Havet kaldtes Amalchium a
Paropamife emne, hvilket vel ingen kan forklare anderledes, end fra den Flod
fapopamifus af, og strap derefter af Philemone legger til, at samme Hav blev
kaldet Morimarufa a Cimbris usque ad promontorium Rubeas ultra deinde
Cronium; hvilket derfor nodvendig maa ligeledes forklares: Fra de Limbree
af til dcrForbierg Rubeas &c.„ og det i Folge af Plinii egen Fortolkning,
som Heri vel er den heste og sikkerste at lide paa.

§. 8.
Men hvor stal man finde nys bencevme Rubeas iglen? Den almindeligste
Meem'ng er , at derved bor fvrstaaes det yderste Forbjerg af Norge mod Nor
den, nemlig Nord-Cap, men den er uden Tvivl og den urigtigste, grundende
sis
<x) See det sdet Cap. i bemeldte Afhandling.
(q) See Fortalen til hans Gloffarinm. paS. rg. Et Bark, som er meget larbt, men gaaer
til deels for vidt i at giøve alting til Celtisk.

(r) Man holder gemeenligen for, at det er Hecatxus Abderita, som Plinius anfører, en
Skribent, som har levet ved Alexandri M. Tider, ja endog fulgt denne paa hans
Tog, som jofephus bevidner. See Harduini Index Auctorum ad Ltb i. Plinii p,
114. Men der har og virret en anden og Aldre Hecatxus, Mikfius kaldet, hvilke de
Gamle og har betient sig af, men tillige met selv uvisse om, hvilket egentlig tilhør«
te ham, eller andre af samme Navn. See Dodweli Differt, de Arriani Nearcho, p.
l37‘ rP°ni> l. Geograph. Græc. Min. Hudfoni,
u
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sig allene paa den vrange IuDbilDninK, at de Gamles Thule er Istand : chi da
Plinius siger (s), at fra Thule var en Dags Reyfe til Mare Croni um, og at
dette laae oven for Forbjerget Rubeas, som han paa nys anførte Sted fatter,
saa kunde det, efter saadan Beffaffenhed, syntes man, ey andet vcere, end ar
Rubeas maatte vcere Nord-Cap, fomDet, der grcendser ncest til Jis-Havetoven
over Istand. Men naar sidst bencrvnte Land ikke er Thule, som det visselig ey
er, saa ligger denne hele Slutning og tillige med den foromtalte Sats over Em
de. Saa meget kan man dog af nys anforte Steder hos Plinium, naar man
holder dem mod hinanden, rimeligen stutte) at Rubeas maa have ligget paa
Thule, saasom et Land, der nodvendig , efter hvad tilforn er fastsat, maa ha
ve grcrndset til Havet Morimarula eller Nord-Soen. Skulde altsaa Ligheden
af Navnene kunne giere noget til Sagen i de gamle Ting at underfoge, fom
den visselig kan, naar den bestyrkes af andre Omstændigheder: saa synes Det
rimelig ft, at de Gamles Rubeas er det, i gamle Dage mere end nu beki-endt,
Forbterg i Nordlandene i Norge, Raudaberg eDer Rauberg, liggende under
den 69 Grad Nordlig Bredde omtrent, folgerig et godt Stykke fra Nord-Cap
(t), men dog saa hoyt op i Nord, at dct gierne kan ansees for Det yderste af
Thule, efter De Gamles Beretning om Dette Land, allerhelst Da bemeldte For
bjerg Rauberg eller Röberg har i De aldre Tider varet, som jeg paa et andet
Sted har beviist (u), Den yderste Odde og Grandfe mod Norden af det gamle
Norge, hvilket og efter tilforn anforte Beviser, er De Gamles rette Thule,
hvis Nordligste Grandstr har altsaa lange for Christi Tider varet nogenledes
bekendte, og havtIndbyggere af famme Folkefard, som dem endnu beboe (v).

§. 9r
(s) Sce hans foranførte Ord vcd Slutningen af §. 4.
(t) Som ligger omtrent under ben 71 Grad.
(u) Nemlig i det 1751 udgivne Forsag til Norges og de andre Nordiste kandes gamle Ge
ographie, hvor, godtgieres, at Finmarken og andre Norden for dette Forbjerg, belig
gende Lande vel sta de «löste Tider af, om hvilke man har nogen Underretning, har
hort Norge til, og været denne Krone Skat-styldig, men ere dog ey blevne regnede
til Norge i i sig selv og egentlig betragtet, eftersom deres Indbyggere i de Tider
vare lutter Finner, en Folkeserrd, imellem hvilken og de Norste der stedse har været
ligeså« stor Forstiel, som imellem en Ruff og en Japoneser, man maa nu synes at
1 finde saa stor Ovcreensstemmclse imellem dem, som man end sinde vil.

to

Dette stionnes af Navnet Rauberg eller Rubeas, som virkelig er et Nordist
Navn. De Navne 8'ailia, Ottisei', Scandia', Nerigon og flere, hvilke, naar Man ret
betragter Gagen, ere virkelig ældre, end Christi Tider, vise ogsaa tydelig, ar Nor
dens nu værende Indbyggere ere ey allerssrst i de fernere Tider komne hid ind, som
nogle ville mene, mm at deres Forfadre har fra dr ældste Tider af beboet den.
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§.

9-

Hvad mare Cronium og Amalchium ellers angaaer, hvilket Plinlusgisr
til eet og det samme (x) omtrent; Saa er det vansteligt ar fastsatte, hvad der
har giver de gamle Skribenter Anledning til at legge saadanne Navne paa der
yderste Hav mod Norden. Vel forklarer Plinius eller Hecatæus selv Navner
Amalchium, ar der stal betyde sammenfroster; Men i hvilket Sprog finder
man Ordet Amalchium ar bemcerke saadant? Mig synes der rimeligst, ar Or
det er Cellist/ og har samme Herkomst som foranforte MorimaruCa.
Skulde
der ril sin Oprindelse vare et gammelt Nordist Ord, som der vel neppe er, saa
maae der komme af Ordet Malk, Lac> og Anledningen dertil vcrre tagen af
den Lighed, som der er mellem et med Is og Sner beterkt Hav og sammen«
størkner Melk, ligesom man og finder, at Nord«Haver af de Gamle er kaldet
concrerurn eller det sammenstjSrkncde; Og saa maae Bogstaven, A, som
staaer foran i Ordet, paa dette Sted ey ville sige mere, end i Abalcia eller Abalus, og vcrre tillagt allene for Klangens Skyld.
Hvilket altsammen vi dog
ikke kan udgive for ander end en pur Gierning, og maa overlade til andres
nsyere Uudersogning, som ere stcerkere i det Etymologists (y).
Da der ogsaa
for Resten mere er vor Sag, at finde igien den rerteste Beliggenhed as de Ste
der her i Norden, som de gamle Skribenter omtale, end at udfinde Oprindel
sen til de Navne, som de legge paa samme, uden for saa vidt vi kan giore det
med
(x)

Conf. Lib. 4. SeS, 27 & Z0. Det kan heel vel wc, og den Forklaring over Nav
net Amalchium bliver uden al Tvivl den rigtigste, ligesom den tillige cr den ccnfoldigste og letteste, at Navnet er i sig selv pnr Grtvff, bemerkende det samme som Conge
latum i det Latinske, saalcdes som Plinius ogsaa selv forklarer det: Thi M«x«w paa
Greff berner fer kold, frossen, hvortil naar («) intenfiviim legges, kommer deraf,
uden megen Omdreining eller mange kunstige og vidt fegte Sammensatttelser, Ordet
Amalchium der vil sige det samme som meget sammenfrossen. Vel synes det, som
Plinii eller Hecatæi Ord om Navnet Amalchium ffulde kunne hentydes dertil, at
Nord-Havet paa de Scythers Sprog blev saalcdes kaldet; Men den Forklaring fal
der en heel Deel tvungen, hvorfor de Ord: Qyod nomen ejus gentis lingva fignifkat
congelatum, langt heller bor saalcdes forstaacs: At Nord-Havet paa hans (Hecatæi)
Folkes, nemlig de Gmkcrs Sprog blev kaldet Amalchium, som bemcrkcde sammcnmenfrosset, da Alting passer sig meget vel sammen.

(y)

Den Mening at Navnet Amalchium har sin Oprindelse fra den Ostrogotiffe Siegt
Amala, eller og fra Hercules Tyrius, som af de Amonitcr og andre til Syrien grendscnde Folk, blev kaldet Maicami, Malchi og Malice. See Vvfiius de Idolat. Lib 1.
C. 22. og Mens. Altitigii Notit German. Antiq. p. 31, kunde vere ligcsaa rimelig,
som endeel andre as saadant Slags, som man med stor Heftighed har forsvaret, ffiont
de intet andet har grundet sig paa, end en biot Lighed mellem visse Navne.
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met) nogen tilstrækkelig Rimelighed', eller der kan tjene os til Oplysning.
Hvorfor vi ey heller skal læuge opholde os med at undersoge Oprindelsen til
Navner Cronium, hvilken synes at være ey mindre uvis.
Saa meget tor jeg
forsikre, at de visselig tage feyl, som mene, ar Nord-Havet har fattet dette Navn
Grönland, Grönhmdia, eller om man saa vil kalde det, Gronia, hvilket Land
ey engang har været nogen afde nordlige Europæer bekiendt, forend du mod Enden
af ioixSæculo af de Norsse og Islænderne blev opfundet, folgelig langt mindre for
de Græker i saa gamle Tider. Rimeligere er du (yy), at sidstbemeldte har lager An
ledning, til at kalde Rord-Havet ester Croni eller Saturni kolde Stierne (z) af
den store Kulde, som de forestillede sig at regiere paa De Steder, og derved Ha
vet at lobe sammen som tyk Melk, eller som storknu og levret Blod (a). Men
rimeligst ffulde du være, at ostbemeldte Hav havde faaet dette Navn af et
Land, som grændsede dertil, om noget saadanr var at finde. Og til dette giver
krolemTus os Anledning, naar han i fin Sarmatia, eller i Beskrivelsen over
den Screkning af Landene i Europa, som laae Often for Germanien, sætter ef
ter Veixel-Fioden, eller Osten og Norden for denne, en anden Flod, som han
kalder Cbronis, og blant de Folk, som boede i bemeldte Strækning, hos dm
QJetw#

as

(yy)

Hvilket og er overeensfiemmende med Euflathii Meening i hans Commcntarier til
Dionyfium Periegtt. pag. 37. tdit, Opporini.

(z)

Saaledes kalder Virgilius den Georg. Lib. 1. v. 336.
Denne Stiernes formeentt
Virkning, og Pythex Beretning om Nord-Havets Beskaffenhed, har altsaa vel gi«
vrt de Gamle Anledning til at kalde det Croni eller Saturni Hav.
Hvilket kan be
kræftes med folgende Sted hos Jo. Tzttzet in Allegorie« Carmine Jambico 6 Schedis
If. Cafauboni,
See Cafauboni Noter til Strabon. p. 100. sggledks pag LgtiN
oversat:

„
,,
„
„

(a)

Terram Rbeam el ementa riter rurfus puta ,
TeHurem eam qvx non fit ornata, affero,
Ac materia fervat, ut Cronus, flatum,
Qyod protuliffe Pytbeam refert Strabo&e.

Hvoraf de Navne Lung Havet, hvormed Fr. ßacs de Verulamio bevidner in Hift.
Vent. p. 39t. & de Augment. Scient, p. 133. at de Engelste Ssemænd endnu i hans
Tid kaldte Havet Norden for Britannien, en merkværdig Omstændighed, som viser An
ledningen til Pythex Fortælling om -Hav-Lungen ved Thule; Lever,Haver, hvilket
Navn den gamle Adami Bremens. Scholiaft, legger paa Nord-Soen; Det sammenfi^rknedessammenfr^sne, dchde og urørlige -Hav', som Dionyfius v. 30, Auctvr
til Orphei Argonautica v. 1077. Tacitus vg andre kalde det Nvrdiste Hg».
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VenediffsBugt (b), h-lyest oppe mod Nord, ve Carboner.
Da nu de
Gamle har givet Is-Havet en vidtlostig Streekning, og Dionyfius i seer hos
samme scetlrr (c) den Strandbred, hvor Bernstenen blev funden, og hvor Pto
lemaeus omtrent Mer FlodenCbronis; Saa er der heel rimeligt, ar efter denne
Flod Chronis er forst det nerftgrerndsende Hav og siden hele Haver der Norden
for kalder Cronium, og at Floden ftlv har faaer dette Navn efter et vift hoS
famme boende Folk; men hvilket stulde der vel vcrre, uden de Curones(fi), eller
Chori, et celdgammelt Folks-Navn i Norden, hvilke uden al Tvivl ere Ptolemei Carbones, da saavel Navnet som Stedet, hvor han Mer disse, dermed
stemmer overeens (e).

§. io.
Efterår vi endnu med faa Ord har erindret, at Plinii Fanefil ere de jam
me, som Melæ Panoti (f), hvilke sidste, i endeel gamle Editioner af nys berneldte Skribent, ogsaa kaldes Satmall (g); Saa ville vi nu komme ril de
Steder, som Plinius siger, ar man kiendre af er vissers og tydeligere Rogke,
og som egentlig ere vor Sag vedkommende , nemlig de Kyster og hosliggende
Bugter og Ser, som strakte sig fra Scythien og de Steder, som Plinius hid
indtil har handlet om, hen til Rhinen og Britannien. Ligesom Du Mela begyn
der Vesten fra og gaaer Öfter paa, fra Germanien til de Oæoner, Hippopoder og Panorer, saa gaaer Plinius tvertimov efter den Tur, som han har
fore*
(b)

Eller den Deel af Asier-Soen, som steder til Preussen, Lifland o. s. v. hvorom meer,
naar vi komme til Ptolemxum.

(c)

In Periegefi v. 316.

(d)

Saalcdcs kalder den gamle Skribent Remistus dem in Vita AnfchariL

(e)

Den Mecning, at Ptokmai Carbones ere de gamle Curones, har vor af sinrareLeer*
dom bcrommclige Etatsraad Suhm forsi bragt mig paa, hvilken jeg og har at takke
for de af Baco og Adami Schoüaft. tilforn anforte Steder. Eilers maa jeg om Nav
net Mare Cronium endnu erindre dette, at den simplcstc Forklaring derover er vel den
heste, og at det hos Gnrkerne har villet sige det samme, som mare pigram hos de
Romere, da Cronos hos de forste ofte bennrrkcr pigrum ftnpidum.

(f)

Pint;anus har og virkelig hos Plininm larsi Panoti i Steden for Fanefii.
</w»z'Notas Lib. 4. p. 515. Tom. >. Opp. Plinit.

See Har-

(g) Dette med meget andet viser, hvor meget mange Navne hos de gamle Skribenter ere
bievne fordrejede og omsnocde.
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foretaget sig (h), fra disse til Germanien, hvilken han folgelig begynder Osten
fra; vg altsaa kan de Ingævoner, som han der siger ae veste de førfie Folk i
Germanien, ey havde boet der nogen andensteds end mod Listen og henimod
Grændserne af Scychien; Hvilket Solinus ogsaa tydelig nok tilkiendegiver, naar
han beretter (i): „Ar nest efter de Scyrher begyndte de Germaners Navn ak
„ komme for Dagen fra de Ingævoner af, som de allerforste
Da man
nu veed, ar de gamle Skribenter, som levede efter Herodoti Tider, har ud
strakt de Scyrhers Navn og Scychien lige ril Nord-Haver, ja til Oster-Soen
(k), og hen imod Veixel-Strommen (l); Hvorover Plinius siger ar Scychien
grcendsede ril Germanien (11); Saa maae de Ingævoner i Folge heraf have
boer ey langt fra dem, og, ligesom de, paa der faste Land, folgelig Vesten for
nysbenævnte Flod, og langs den sondre Strandbred af Oster-Soen, hen ril og
over Elben, eftersom Plinius paa et andet Sted siger, at t>e Cimbrer, Teu
toner og Chancer henhorre ril dem.
Men har de ^ngævonerdaboet hen imod
Veixelen og i Tydffland, hvilket de efter alle disse Omstændigheder nodvendig
maae have giorr, saa bliver ogsaa denne Slutning rigtig, i hvor fremmed den
end kan synes ar være, at den store Fieldstrækning Sevo ingen andensteds, end
paa bemeldte Grændsermaa soges, eftersom Plinius foyer be Ingævoner og be
meldte Bierg sammen, og Solinus end videre udtrykkelig siger (m), atbelngævoner end og beboede samme. Sevo kan altsaa ingenlunde være den store FieldRyg, som stiller Norge og Sverrig fra hinanden, ihvoralmindelig enddenne Meening er bleven, og det af ingen anden Aarsag, som jeg troer, end fordi man paa
den Maade st-ntes tættest ar komme derfra', og man her havde en stor FieldStrækning at opvise: Thi for Resten vil det blive heel vanskeligt, om ey ganske
ugiorligt, at finde saadanr er Sevo-Bierg igien her i Norden, og ar faae de
Ingævoner, det er, De Cimbrer, Teutoner og Chaucer til ar boe ved eller
Ffpaa
(h) I hans Beskrivelse over Europa begynder han fra Gades, og gaaer saa Spanien,
Italien, Grarkcrland rc. igienncm op efter Hellesponten, det sorte og det CaspisteHav,
og derfra «den om langs Germanien, Gallien o. s. v. tilbage til Gades igien.
(i)

See hans Polihyftor. Cap. Z2.

(k)

Dett sees noksom deraf, at de bevidne, det Bcrnstcnen blev opgraven og funden i
Scychien.

(l)

Herover siger Meh Lib. z. Cap. 3 at Sarmatien var smal mod Havet', hvor nemlig
Scythicn paa den rene og Germanien paa den anden Side kneb den sammen.

(11)

Hift. Natural. Lib. g. Cap. 15. p. 154. Tom. 2.

(«)

See hans Polihyftor. Cap. zr.
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paa vor Field-Ryg, det er paa Plinii Scandinavia, paa hans Nerigon, eller
paa hans Thule, hvor han hverken fætter Sevv-Bierg eller Ingæ voner, men
allene ve Hiilevioner paa Scandinavia.

§.

H.

Men endskiont Plinii Sevo, ester foran forte og andre Omstændigheder ey
bor eller kan eftersoges i vor Norden, hvor det altsaa ingen Rimelighed har æt
et heelt Kongerige deraf ffulde have faner sit Navn (n); Saa seer jeg dog. og
xaa den anden Side, at det vil blive vanffeligt at finde detteBiergigieniTydfftand, allerhelst naar man betragter den Omstændighed, som Skribenten legger
til, at det nemlig giorde en stor ^ævbugc indtil de Cimbrers Zsrbierg r
Thi hvor viser man os, maatte man sige, en saadan stor Srrekning af Bierge,
LTydffland, som de Riphæiffe, og saatedes beliggende, at de kan siges æt glore Nogen Havbugt indtil de Cimbrers Forbierg? Hvortil jeg (1), i Almindelig
hed svarer/ at Plimi Ord om bemeldte Sevo-Bierg, æt det giorde den store CoDaniffe Havbugt, ey just udfordre, at dette Bierg maatte have ligger nær der
ved , eller omringet den: Thi paa saadan Maade kan man ikke faae nogen
Field-Strækning til at passe sig sammen dermed, efter Landenes nu værende
Beskaffenhed, Field-Ryggen mellem Norge og Sverrig til deels ligesæa lidt som
nogen anden, til deels allermindst, da den paa den ene Side liager meget langt
fra Havet, og paa den anden gaaer frem, ey i en krum, men lige Lime, og
ingenlunde omringer den Bomiffe Bugt, som man maaffee forestiller sig, men
endes omtrent paa Hoyden af forommeldre Roberg i Nord-Landene. Oa hvor
ledes vil man da vel forestille sig, at den kan giore nogen Havbugt, allerhelst
Den Codaniffe indtil de Cimbrers Forbierg, med hvilket den ligger omtrent i. een
Strækning? Rey, ffal denne Field-Ryg siges ar giore nogen Havbugr, saa.
kan ,. i hvor man end snoer og dreier der, deraf bemeldte Havbugt ey ud»
komme , men, om saa ffuide være, en langt anden Bugt, naar man nemlig for
saadan
<n)

Som den keromte Dalin mener i hans Svenffe Historie, holdende for, at Svcrike
ffnldc ville sige det famme, som siörike, og Stvoberg. det samme som Siöberg Nav
net Svcrike har gandsse vist en langt anden Oprindelse, allermindst nysbcmeldte, font
velbemel.berommelige Mand vel aldrigvar falden paa, dersom hans Mening om Bandets
og Havets Formindffehe her i Norden havde ey, bragt ham dertil.
Ligesom man ey
heller har mindste Anledning ti! at flotte, at de Gamles Sevo, ey Sevoberg, stulde
Mre det samme som Siöberg, da her ey engang er nogen Lighed mellem Navnene,
hvilken man ellers i saadan Tmg saa oste folger, men er uden Tvivl den allerusikkerste
Myviser, naar man har dm allene at gaae ester.
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faadan en vilde ansee den ostlige Strandkant af Sverrigj (o) indtil Enden af
den Botnisse Bugt.
Hvilket altfammen da viser, at Field-Ryggen mellem
Norge og Sverrig ey kan være Plinii Se vo, ey heller den Field-Strækning som
han siger at giore den Codanisse Havbugt (p),

§. 12.’
Men, maatte man da sige, hvor er da den store Fieldstrækm'ng, font Pli
nius her mener, og hvor stal man finde den igien? hvortil jeg 2det) svarer, at
til delte ar udfinde bliver Plinius os ftlv den beste Veyvifer, naar han siger, ak
Sevo Bierßer giorde den grumme store Codaniffe Havbugt indtil det Cimbriffe
Forbier g. Da han nu fætter bemeldte Bierg, som tilforn er viist, i den ostlige
Kant af Germanien, saa maa det, naar det ffulde formere saadan en Havbugt, som strakte sig derfra til der Cimbrisse Forbierg, have ligget i en Stræk«
uing ftg Asten til Vesten; felgelig maa ved hans Codaniffe Havbugt være fer*
staaet den hele Strækning af Aster-Soen fra Preussen omtrent og saa videre
Nord efter, indtil sorbi Jylland, og ved hans Sevo-Bierg en Rad Bierge,
som har ligget den Sydlige Strandbred af Aster Soen nærmest, og lobet om
trent parallel med samme, eller i en Slags Krumming, mellem Asten og Ve
sten. Nu er det vel saa, hvilket og her maa ansees for den værste Knude, ak
der i de Nordligste Dele af Tydssland, som ligge Aster Soen nærmest, ey fin*
des nogen saadan stor Field-Strækning, som kan ansees for at være Plinii Se
vo, ey heller henne ved Veipelen, eller deromkring saadanne Bierge, som kan
sættes i Ligning med de Riphæiffe. Visselig en stor Vanskelighed, som jeg sik
kert troer at have asffrækket Plinii Fortolkere og dem, som har handlet om de
Nordisse og Tydsse gamle Sager, fra at sætte hans Sevo i Germanien, ffiont
deMydsse for Resten har nsdig villet blive af med de Ingævoner, hvilke dog
Plinius og Solinus saaledes foyer sammen med Sevo-Bierget, at ve ingenlunde
kan Mes fra. hinanden/ faa ar hvis de overlade os dette , maae de og overla-'
Ff 3

de oS

(o) Denne knndstrckmng kunde ogsaa, i Henseende til bemeldte Field-Ryg, ester Phnii egen
Mening og Lalenraabe, virkelig kaldes en Havbttgt, som vi strax skal Mrmere faae
at \u.

<P)

Thi denne Field Kyg ligger ey i den Gtrekning, ak den kan siges, fta de liw'ow
v
Cmwnste Forbierg, det er fra Asten til Vesten, at gime en Havbugt, sier
den Odarnste, ved hvilken vi tilforn har beviist af Mela«, at de Gamle fornemmelig
har memt Bugten ved Jylland og Bester'Havet.
See det ncestforegaaende Capitel
8Ovg bliver det vel en rigtig Gag at Plinius under bemeldte Havbugt har W
duttet en langt storrc Stmkmng , hvorfor han ogsaa kalder den immanem sinum?
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ve os hine. Men jeg troet sikkert, at ve ey trænge til nogen af Delene, og at
man gierne kan faae Sevo-Bierget til at ftaae i Germanien, naar man ey lader
sig for meget forvilde af det Ord Sinus, som Plinius, hvilket her bliver Hoved,
Sagen vel at legge Mærke til, oste betiener sig af i sin Jord-Beskrivelse, for der,
ved at betegne ey allene en Bugt af Havet, men og tillige den hele derhos liggmde Land-Strækning, mdfluttet af visse Grændser, saasom af en Rad-Bier,
ge, af Sunde, Forbjerge, eller andet saadant, hvori jeg her til Exempel alle,
ne vil beraabe mig paa Begyndelsen af hans Fierde Bog, hvor han kalder
hele Grækerland og Thracien tilsammen en Bugt, eftersom denne Land
strækning udgior mod det DLgeiske Hav en stor Havbugt, fra Forbjerget Malea
af i Peloponnefo til Sundet ved Constantinopel, eller rettere til Hellefponten,
og indfluttes mod Land-Siden af de Acrocerauniffe og andre Bierge, naar han
saa siger (q): „ Den tredie Bugt, Sinus, i Europa begynder fra de Aerocerauniske Bierge, og endes med Hellefponten, og indbefatter, foruden 19
mindre Bugte, 2500000 Skrit.
I denne (Bugt) er Epirus, Acarnania,
„ Ætolia, Phocis, Locris, Achaja &c.
Theflalia, Macedonia, Thraeia &c.
I denne (Bugt) ville vi opholde os en Stund
Hvoraf man da
seer, hvor vidt Ordet Sinus hos vor Skribent har strakt sig, og hvorved dette
tillig? til videre Oplysning ev at iagttage, at han beskriver forst disse Sinus j
Henseende til det faste Land, og siden Serne, som ligge i eller for samme.

Naar Plinius altsaa siger, at Sevo-Bierget giorde den store Codaniffe
Havbugt, saa behoves det siet ikke, at man skal finde bemeldte Bietg igien hen
ne ved Oster-Soen, men man kan meget gierne derfor antage den nærmeste
Field-Strækning, som i Germanien er at finde, og som forst forekommer iden
vstlige Kant af den. Saa det derover synes mig at blive den rimeligste Slut
ning, at Plinii Sevo ey kan være andet end en vis Strekning af de nu værende
Slesiske

(q) See Lib 4. Tom. I. pag, 405. Under den I fie store Havblkgt i Europa indbefatter
han den hele Stmkning af Spannien, Gallien og Italien, som ligger ved MiddelHavet, fra det Gaditanste Sund til den yderste Odde as Italien. Sec Lib z. p. 336.
og under den anden alt hvad som ligger omkring det Adriatic Hav fra bemeldte
Odde af til det Acroccraunisie Forbierg, Indbyggerne paa de Alpistc Bierge, og i de
sydlige Dele af Germanien ogsaa derunder indbegrebne.
Efter hvilken Maade han
ogsaa gaaer frem i de ovrige Dele af sin Bestrivclse, hvor han har Lcylighed dertil.
Saa det og i denne Henseende er lat at begribe, hvorfor han har forestillet den
storste eller den hele nordlige Deel af Germanien, under Navn af en stor Havbugt.
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Slesiffe Bierge, betragter i Sammenhceng mev de Bohmiffe, Saxiffe, Hessisse, og andre Bierge i Germanien, som de, der i alle Maader best passe sig
he^paa: thi (iste) seer man saavel af foranfortekliniiBeretning, saa og afdisse Solini Ord (r); u Germanien ligger i en stor Slrcekning imellem den Her„ cymsse Skov og de SarmacisteRlipper, ak nys bencrvnre Germanien har
havk sin Begyndelse fta visse Bierge mod Osten, i sier de Sarmatisse; men
hvor finder man vel saadanne Bierge, som hermed kan rime sig sammen, uden
i bemeldte Slesien, og i det hos grcendsende Böhmen og Saxen? Folgeligmaa
8evo-Bierget i det mindste der have sin Begyndelse , ligesom og So inus siger,
ak 8evo-Bierget giorde Begyndelsen af Germanien. Cap. 32. Hvilket bliver
(adet) saa meget rimeligere, som man i bemeldte Slesien finder et beromt og
markvcrrdigt Bierg, der maassee iblandt alle Bierge, i Henseende til Navnet,
allerbest svarer til Plinii Sevo, jeg meener der baade i Slesien, og paa andre
Steder navnkundige Zottenberg, hvis celdste og fornemste Havn er, som
Goth. Henr. Burghart bevidner (s), Sabothus, hvoraf enhver uden stor Vanffelighed kan begribe, hvor let og naturligt Ordet Sevo kommer, uden at her
behoves mange Dreyninger og Vendinger, eller andre Forandringer, end de
fimpieste Etymologisse Regler tillade. Ligesom det og ingenlunde er vor Meening imod, at bemeldte Bierg ey har den vidtloftige Strcrkning, som Plinii
Sevo udfordrer, da inret er mere gicengs i den gamle Historie og Jord-Bessrivrlse, end ar enkelte Steders og Folkes N^vne, som ere blevne fremmede Skri
benter forst og fornemmelig ved een eller anden Leylighed bekiendte, har disse si
den udstrakt til alle ncrrgmndsende Folk og Steder. Saa at om bemeldte Bierg
Sabothus eller Sabo ey, for sig selv betragtet, <t) har den vidrloftige Strcrk

ning
(r) See hans Polyhiftor. Cap. Z2. Hvortil endnu kan foyes Ptolemaei Vidnesbyrd, som
udtrykkelig beretter, at de Sarmatisse Bierge, de som havde famine Navn, som de
Atpiske, og de fom laae oven for Donau-Flodens Udspring, tilligemed de Anobisse, Bierget Meliboeus og Afciburgium, samt de Sndetisse Bierge vare de fornem*
sie og bekicndteste iblant dem, som omringede Germanien. See hans Geograph.
Lib, 2. Cap. XI. Saa det heraf kan noksom stionnes, at de Gamle har forestillet
sig Germanien, paa den eene Side omringet af vidtlsstige Bierg-Strekninger, og at
Plinius deraf har havt Anledning nok til at forestille bemeldte Land under Skikkelse
af en en ovcrmaade stor Bugt.

(s) See hans Iter Saboiliicum pag. z. g.
(t) At det egentlige Sevo-Bierg har ligget i tx ostlige Kanter af Germanien, eller derfra
havt fin Begyndelse, det kan man see af Solini Vidnesbyrd in Polyhift, Cap. 32.,
de Jngavoner havde paa samme deres Bocpal, hvilke Plinius, som tilforn er erindret, satter henne mod lösten i Germanien, og fra hvilke s-rst efter de Scvther
Solinus siger loc. cit. at det Gcrmaniste Ravn begyndte.
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NM, som hex udfordres, faa faaer dec dm dog visselig, naav man dertil legger
De tilgrarrdfende, og i sar de derfra mod Vesten sig udstrakkende Biergr, saasom de Saxiste, Thüringiffe, Brunsvigste og flere, langer op mod Sonden i
Tydstland beliggende, hvilke ogsaa nodvendig maa regnes med kil det store Sevo-Bierg, naar dette stal kunne siges at udgiore Len store Eodanifke Havbugr
indtil de Cimbrers Forhierg.

§.

14-

Eftersom vor Skribent, at vi nu stal gaae videre, saasnart han kommer
lil den Codaniste Havbugr, tager strap fat paa Gen Scandinavia, som han sir
ger at vare den meest beromre eller bekiendteste blandt alle dem, som bemeldte
Havbugt var fuld af; faa er det et Kiendetegn, at han har anseet denne Oe
for at. ligge temmelig langt henne mod Asten i samme Havbugt, og at han folgelig derved ey kan have forstaaet noget andet Land end Skaane tillige med de
Sydlige og Astlige Kyster af det nu varende Sverrig, famt de der Asten for
beliggende Aer Vel lader det, som Plinius paa dette Sted skulde have betienr
sig af Mela, og at folgelig hin ved sin Scandinavia ey kan have meent noget
andet Land, end dennes Codanonia: hvilket vel og har varet den fornemste
Aarsag, hvorfor endeel hos denne har villet lase Scandinavia i Steden for sidst
bemeldte Navn Codanonia. Men ligesom jeg paa den ene Side ey vil eller
kan nagte denne Satning at vare rigtig i sig selv (u), faa bliver dog Folgen,
som man deraf vil trakke, paa den anden urigtig : thi lad end vare, at Mela
har i sin Trd anseet Am Codanonia for at vare den storste og fornemste i den
Codaniste Havbugt, og at Plinius af ham har laant Navner Sinus Codanus;
faa kan dog vel denne, det uagtet, have givrt sig i sin Tid et andet Begreeb
vm bemeldte Havbugt, end hin, ligesom den var bleven de Romere alt mere og
mere bekiendt, eller ligesom de havde Skribenter for sig at gaae efter, hvis Be
retninger i et og andet kan have varet adstillrge fra hinanden; ligesom og de
Romere efter Melæ T>d fan have lart at kiende, og faaet Navn paa en endnu
storre Ae, som i Plinii Tld meestblev omtalt, end Melae Codanoniavar, stiont
de endnu ikke vidste, hvor ftyr den kunde vare, da man, naar ubekiendte Lande
vg Ting opdages, gierne taler meest om det, som lsidst og nyeligst er blevet
bekiendt. Man behover derfor siet ikke at giore Melæ Codanonia og Plinii
Scandinavia til eet og det samme (uu);. Hvilket ogsaa endeel andre Omstandl'gr
(u) Nemlig, at Plinius har betjent sig af Mela, hvilket er tydeligt at ser af Vium Hiftor.
Natur, lil). i. pag. 19. 20. pag. ij<5. og lib. 4. Seét, 6. Opp. Plin. Tom. 1.

(uu) Hvilket med mange flere ogsaa Salmajius har gjort in Exercitat, Flinian. pag. 164. g.
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digheder vife at man ep Heller bor oller Fan giere: thi dersom Plinius ved sitr
Scandinavia havde meent Melæ Codanonia, saa havde han vel ep glemt, for#
uDen Dc Hillevioner, hvilket Folk han siger at vare Det eeneste, som da var
bekiendt i Scandinavia, ogsaa at give De Teutoner Der sin PlaDS, efterfom Me
la udtrykkelig fætter Disse i sin Cod monia; faa maatte han have fagt om fin
Scandinavia, fom Mela om sin Codanon a, at Den var Den storste og ftugtba#
refte Øe i Den CvDanisse Havbugt, i SteDen for han siger, at man ep vidste,
hvor stor den var, og taler flet intet om dens Frugtbarhed; ep at tale om U«
ligheden af Navnene. Hvilket altsammen da noksom viser, at Mele Codano
nia og Plinii Scandinavia ere to gandste forjkiellige Lande eller Øer (v).

§. 15At sidst bemeldte Land, som her hos Plinium allerforst neevnes, dog uden
al Tvivl efter aldre Grasse Skribenters Beretning, har faaet sit Navn efter
den sydligste Huk eller Odde af vor store Halv-Øe, som vore gamle Skribenter
falDe Skaney, er den naturligste og rimeligste Mening, ssiont Den store Leib
nitz, ep at tale om endeel andres Tanker herom, har villet have, at Navnet
Scandinavia er blevet sammensat af Scania, Dania og Ordet au, fom bemær#
ker en Øe (x); da Denne Sammensattelse synes at vare alt for kunstig til at
passe sig paa faa gamle Tider her i Norden. Men at dens Naboer, De Ger#
maner eller De Britanner, kan have forlanget eller noget forDreyet Ordet, efter
deres Mundart, og i Steven for Skaney. > fagt Scandiney, eller Scandinoy
og Scandinau, hvoraf De Romere siDen har giort Navnet Scandinavia, det kan
man let komme sig til at troe. Ligesom man ogfaa, faavel af sidst bemeldte Navn,
og andre Omstandigheder, hvilke tilforn ere anførte, Fan med temmelig Vis#
hed flucte, at Plinii Scandinavia er intet andet, end det tilforn af os fastsatte
Land, som endnu viDere Deraf, at Indbyggerne kaldte Scandinavia, i Hen#
seende til dens Storrelse formodentlig og fordi den ved Havet var (Filt fra Den
Hvrige Verdens Deel, den anden Verden, hvilket Navn ep kan passe sig paa
nogen middelmaadig stor 0e, uden paa faaDan en, fom vor Halv-0e er; og
endelig af den Omstandighed, at paa Øen Scandinavia blev fundet Det store

Dyr
(v) Samme sees og deraf, at Mela fletter, som tilforn er vlist, sin Codanonia saa langt
henne imod Besten, og Plinius derimod, hvilket vi siden stal faae at see. §. 17. i det
te Cap. fin Scandinavia saa langt Wer paa, at de neppe kan blive eet og samme Land.

(c) See Mifeellanea Leibnitiana Felleri. Pag. 157.

Gg
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Dyr Alchin fy) eller Alces (z), det er, det her l Norden mere i gamle Da
ge end nu omstunder gicengse Dyr- som de Norste kalde Alg eller 2Llgen og
LLlZin, et Navn, som i alle Maader svarer ill Plinii Alchin eller Achim, og
soni derfor let kan bringe os paa de Tanker og den Formodning, at Rogtet om
dette Dyr er kommet til de Romere fra den Kant af,

§. 16»
Hvilken Folkefcrrd bor forstaaes ved de Hillevioner, som blandt de Scandinaviste Indbyggere vare blevne Plinio i sier bekiendre, det er noget, sommestendeels vil komme an paa en pur Gierinng, og som jeg ey fordrifter mig ril ar
fastftette. Det kan gierne vare, ar de Svenffe derved ere meenre, eftersom der
blam dem stal i de crldste Tider i sar have varet brugeligt, at inddeele deres
Land udi Hundrede (centum pagos) eller Hundarr (a). Jeg vil sige end vi
dere: dersom Plmii Hilleviones og Pcolemæi Læuones ere de samme, Hvilket
Ligheden af Navnene og endeel andre Omstændigheder vise at de maa vare, faa
er Stavelsen Hil her overflodig og ey at anser for noget Vasentligr i Navner,
og faa kan ved en Lase- eller Copiift Feyl Ordet Leuon s ler have indsneget sig
j Sreden for Seuones eller Sueones , og det baade hos Plinium og Pcolcmæum ;
lad end

(y) Saa kalder Plinius det Hifl. Nat. Tom; 2. p. 154.

(e) Saaledes heder det hos Solinum Polyhift Cap. 33. Plini», sirugev og dette Navn loc,
cit. men vm et ander Dyr, som vel stulde i viste Maader v<vre ligt, dog adstilt fra'
Dyret Achlin, hvilket han siger ak avles paa Am Scandinavia , og aldrig' at vsre seer
i de Romeres Lande, stiont af mange omtalt. Men for Resten gisr han samme Veskrivelse derover , som Solinus- gsor over Ak«. Vist nok er det, at ved Piinii Achlin
i seer, og' ved Åke», maa, vare meent det Dyr 2Llg, da der ellers paa vor HalvAe ey falder noget Dyr, som stulde vare saa rart, at det ey var sect i de Rs me
res Lande, stiont endeel Skribenters, i. sar A»/. 'Gafavis lib. 6. de Bello Gallico,
Beskrivelse over Al ces ey synes at passe sig dcrpaa, men derved heller at vare sigtet
til vore Rhins DyrSaa de maa have tillagt det ccne af disse Dyr det andets'
Navn, og- ester hvad de derom havde hort, ey vidst ret at stille dem fra hinanden.(a) Man kan finde herom adstilligt i R'udbechs Atlantica Tom. 1. p. 2Ü,-. Hr. 01. Dalini
Svenstc Histories istc Deel. p. 160. 01. Graus Bestridelse lover Wcstiuanland, og
flere. Imidlertid forekommer det mig dog heel uvist, om denne Inddelings ; aade
er ret gammel', eller om de nyere Svenic Antiqvarii cy rettere hav drcyet visse Nav^
ne didhcn, at de kunde faae den ud deraf, og samme til at passe sig sammen med
J. Cxfarie Beretning om de Svevers centum pagis; thi vel ere de Navnr Fiathrindaland, Tiundaland. AttundJand incgct gamle, men om lllfllt af Endelsen tinda kan
inch Foye giere hundra eller hundare,, det er sandste vist noget, fpm man med rette
kan kalde i Lvisj..
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lad end være, at faa overensstemmende en Vildfarelse er noget vanffelig ar fo
restille sig. Eller og kan man komme herfra paa en endnu arrigere Maade:
De Leuones og Hilleviones har virkelig vcerer eet Slags Folk, og boet i det
nu vcerende Sverrig, men de forste ved Soe-Siden, hvorfra de har giort et
stort Krigstog ril Lifland, og der stifter det vidtberemre Auoniste eller Levoniste
Folk, som stedse siden har beholdt Navner (ir); de sidste derimod boede længes
oppe i Landet blank Klipperne, og ere derfor kaldte Hilleviones eller Helleviones, af Order Hell, ÆH, eller Hill, en Sceen, hvorefter ligesom de gamle
Norste fordum kaldte et vis Land i Rord-America Helluland, de længere op i
Landet boende Svenske, eller de fordum faa kaldte Uppfvear, har faaet Ravn
af Hillevioner, allerhelst da i gamle Dage Upfala Kongers eller de ypperste
Kongers Hof var blank dem, fom de Gamle kaldte Hall, hvoraf de Hallevio«
ners eller HellevionerS Ravn og kan være kommer, og disse blevne kaldte de
BonIelige Leuones, ligefom et vist Slags Scyther (8coiter> Suither, hvor
af Ravnet Suithlod eller Sverrig) ere, som Herodotus bevidner, kaldte de
Rongelige Gcycher. Og saaledes kunde man paa en artig og behændig Maa
de, som derfor ogsaa staaer mange saavel an, komme fra alt dette; men at Vi
denskaben forfremmes, Tingen oplyses, og Sagen i sig felv afgiores ved at fyl
de Papiret med saadant etymologist Spog, og ved at gaae saaledes uden om
kring, det vil vel enhver stionsom og fornuftig nægte.
Hvorudover vi og, at
vi stal tale iglen i den alvorlige Tone, ville lade os denne Gang noye dermed,
at de Hillevioners Folk, samme maa være hvilket det være vil, har boet i Scan
dinavia, og med Resten beroe indtil vi rage Pcolemæum for os.

§. 17.
At Plinii Eningia er det famme, fom Fenningia, paa hvilken Maade ogsaa endeel læse Dette Sted hos ham, eller det nu værende Finnia og Finlandia,
er en almindelig vedtagen Meening, og fom jeg ey negter, at man jo snarest
kan og har Anledning at falde paa; men for Resten veed ;eg ey, hvad jeg stal
Gg 2
sige
(b) At de rette Listænder ere faa meget forstidlige fra de Nordiske Folk i Sprog, Skikkel
se og Levemaade, gieldcr intet mod Ligheden af Navnene: thi naar man finder Levones paa Scandia og Livones i Listand, saa maa de vel være eet og famine Folk,
enten Resten rimer sig sammen, etter ey. -Og hvorfor stulde ey Leuones og Livones
være de samme, naar ingævones og Angermanlændinger, Ovidii Sithones og Ind
byggerne i Sigtuna i Sverrig, Plinii Birchanis og Bergen, Ptolemxi Aloeciæ og Aslo
i Norge, Nerigon og Nerike, Plinii, Cartris og Carfundt eller Carmfund 0. s. y. stal
være eet og det samme?
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sige derom, naar jeg berernker, at dette Navn ellers aldrig forekommer hos tro*
gen aldre, eller de Tiders Grast eller Romersk Skribent, at Plinius ftlv ellers
aldrig navner de Fenner, at Taciti Fenner hir visselig boet i et andet Land,
end det nu varende Finland, nemlig i Lifland omtrent eller der omkring, som
derfor i de aldre Tider og er blevet kaldet Finland (c); at der nu varende Fi»
land faaer af vore egne gamle Skribenter et langt andet Ravn, og kaldes Jorkand (d), hvor en gandsse anden Folkefard end Finnernes i de naste Tider for
og efter Christi Fodsel maa have boet; og at endelig, hvilket er der fornemste,
i.De haandskrevne Exemplarer af Plinii Varker ey staaer enten Eningia eller
Fenningia, men Epigia (e;, et Ord, fom med det foregaaende fler ingen Over»
eensstemmelse Har, og er ey, efter al Anseelse, af det Celtiske eller Rordiste Sprog,
men synes i alle Maader at vare er Grast Ravn. Hvilket har givet mig Am
ledning til at falde paa de Tanker, at ved bemeldte Ravn hos Plinium ey bor
eller kan forstaaes nogen Finningia, eller Finnis, hvilken, i Henfeeede til de
Romeres da varende ringe Kundskab om vor Norden, og feran ferte Omstam
digheder, det ey vel er rimeligt, at disse Da vidste noget om, men heller et Sted
eller en Oe, fom han har funder navnt hos nogen aldre Grast Skribent, maa
ffee forommeldte Hippopoders Land (f), eftersom harr her beraaber sig paa an*
dres*
(c) For dette kan man finde nerrmere Bevils r mit Forsag til de Nordiske Landes,
stxrdelcs Norges gamle Geograph, pag. 16. not, (n). pag. u6. not. (_k). og p.
irs. not. (o>.

(d) Saaledes kaldes dette Land i Særdeleshed udi et gammelt Jflandst Skrivt, kaldet
Fundinn Noregs,, eller Norges Opfindelse; hvilket Navn synes ester al Rimelighed
at verre det aldste, som dette Land har fort, i det mindste af dem, som ere komm
til os.

(e) See Not. Harduini ad Tom. i. Opp. Pif ni i

476. not. (4). Ligesom Vg den d« PM
beraabte Auctor de menfora Orbis terra: har paa samme Maade: Nee miner opi
nione Epigia. Hvilket tiener noksom til at bevise, at denne er den rerte LEsuina.

(f) Dette bliver saa meget mere trorligt, som nran finder, at drt blakt de gamle Gruste
Skribenter har varet brugeligt, at kalde de Folk og Lande, hvvrpaa de intet egentlig
Navn vidste, ester Indbyggernes Skikke eller Gestalt. Hvori den aldsie Graste Skri
bent Homerus har forrgaaet dem med sit Ereniprl, som intet egentlig Navn giver
vs paa de Rvrdiffe Folk, jeg mener de side» saa kaldte Scythcr og Sarmat« , me»
navner dem ester deres Leoemaade Hippomolgos, Galaétephagøs og Abios.
See
Strabonis Geographia Tøm. 1. p. 454. ligesom derfor fsrsl bcNKVntc Hippoinuigi paa
(t andet Sted hos Strabonem, lac. eit. pag. 457. kaldes Ippemulgi, sag kan af de
Gamles Hippogea tøt vare giort ipegea og Epigia.
Flere Exempler paa saadanne
Navne, som ere avlede i Skribenternes egen Hierne, kan man, foruden hos andre,
endnu finde hos Strabonem lee. eit. pag. LLI. og, hys PMniuta. lib. 6, pag- 741.
744- &=>
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dres Mening. Dog negter jeg derfor rkke, at jo Plinius , eller den. ftm han
har taget dette af, derved kan have meent et Land, som laae temmelig langt
henne mod Osten, omtrent hvor Lifland og de næst dertil grcendsende Vestligs
Dele af Rusland nu ligge, eftersom vor Skribent, strax efter at have taler om
Epigia, anforer, ar efter nogles Beretning, bleve diste Sreder alt indtil
Veixelen beboede af deSarmarer, Veneder, Hirrer vg Scirrer; folgelig maa
sidstbemeldte Land idet mindste, om ey noget af Scandinavia (diste Srcrder)
have, ester det Begreb, fom man ved de Tider givrde sig derom, ligget noget
ostligere end Beixelen , Osten for hvilken det er bekiendt, at de nys opreWeds
Folkestag virkelig har boer. .Hvilket vel efter disse Steders virkelige Beliggen
hed, og der Begrch, svm man nu har derom, maa komme en underligt for,
men blier ey saa ubegribeligt, som man ved ferste Oyekast vil anfee det for at
vare, naar man forestiller sig, hvad Begreb de Gamle har giorr sig omStrækmngen af de i Nord-Havet beliggende Lande, nemlig faadant, at alt hvad fom
virkelig ligger mellem Norden og Sonden, har de forestillet sig ar ligge i en
Strcrkning mod Osten eller Nord-Ost; hvilket vi tilforn har beviist, at de har
gjort med Britannien og Hibernien, og man af Pcolemæo tydelig kan fte, ar
de ligeledes har giort med vor Norden, hvilken sidstbemeldte Skribent, vedat
fætu sin Scandia maxima ved eller lige forVeixelens Udlob (g), giver os et til
strækkeligt Beviis i Hænde, at vi ey har gaaet for vidt ved at paastaae, ar den
Ostlige Kant af Phmi Scandinavia har strakt sig Osten for Veixelen. Og naar
faa er, faa bliver vel hans Hilleviones og hans Epigia andre Karle og er langt
andet Sted, end man hidindtil har forestiller sig.

§. 18.
I Folge af dette maa og den Llvlrpenste SnFt, som nogle berettede der
at være, nemlig hvor sidstbemeldte Sarmater, Weneder, Scirrer og Hirrer
boede, blive den ostiige Deel af Oster-Soen, og Bugten henne ved Preussen
omtrent (h), men Bugten Lagnum DertmoD den vestlige Deel af samme, som
GS 3
ligger

(g) See hems Geograph. Lib. 2. cap. XI.
(b) Dar man vis paa, at Simis ciyiipemis hos Plinium bemærker kun en Deel af hans
Linus Codanus, saa kunde det nogenledes lade sig hore, at Anledningen til Navner
c yljpen« var tagen af Floden
sammenfoyed med det Ccltiffe Ord Clyd eller
ciyth, som bemærker et Æffuarium, en Havbugt.
Wen da det forste, efter hans
egne Ord at domme , vel neppe kan blive hans Mening, saa har det andet ey heller
styr Rimelighed r Thi at kliuU Ord saaledes bor forklares, at formmaltr Sinus- Codanus
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ligger omkring ved de nu verrende Danffe Aer, eller Cattegattek. Men for Re
sten overlader jeg andre at betanke, hvoraf disse Navne har sin Oprindelse, og
hvor Aen Latris er at finde (i).
Dersom Plinii Ord skulde didhen kunne ud
lydes, at nogle berettede, ar den hele Lodanisse ^avbugc blev kaldet
den Llylipenfte, som de visselig kan cg uden al Tvil savledes allerrettest; Saa
bliver denne den rimeligste Forklaring derover (k), at ved Latris er meent Aen
Sicrland, eller Jylland selv, og saa maa Bugren Lagnus blive Cattegaret tilli
ge med Bugten Vesten for Jylland og Holsteen, eftersom man havde berettet
Plinio ar sidstbemeldte Havbugt grorndsede ril de Limbrer, hvis Boepale vi
i det foregaaende har beviist(l), at de aldre Skribenter, som har levet nast
for Plinii Tider, og hvis Beretning han her uden Tvil mener, har sat ved Vester-Haver, eller paa de sydlige Kanter af nysbenavme Lande.
Efter al rime
lig Formodning har Plinius derfor ved sit CimbriskeForbjerg, som han siger at
strakke sig langt ud i Havet og gisre en Halv-Ae, Cartris kaldet, 'forstemet
samme Land omtrent, som bemeldte aldre Skribenter havde for ham indrom
mel Cimbrerne; ffiont hans Ord ere i det ovrige for sig selv betragtede, saa
beffafne, at de helst kunde synes at passe sig paa Jylland, naar man vilde dom
me derom esrer vort nu varende Begreb, som i saa gamle Ting at undersoge
er ofte en meget usikker Veyviser, og som jeg derfor i denne Post i sar ey heller
tor folge, allerhelst da man allene har dette eeneste for sig at gaae ester, og alle
ovrige
<fanus, efter andres Beretning, blev kaldet Clylipenus, er vel en rigtig Sag, og
naar saaledcs er, saa seer man ey, hvorledes Sinus Codanus kan have.faact Navn
efter Pene-Flodcn.
(i) Det kan meget gierne virre, at alle disse Navne, Sinus Clilipenus, Lagnus, Latris
og Cartris m, ligesom Epigia, fvrdervct Graff, givne fif visse gamle Gmske Skri
benter, efter Havets og Landenes formeente Beskaffenhed eller Beliggenhed, og at de
res Oprindelse er derfor hverken at soge i det Nordiste Sprog, ey heller i detTydffe
og Ccltiffc.
(k)

(l)

Rudbek har t sin Atlantica Tom. I. p, 491. anscet Latris før at v«re Lædre eller
Hleidre i SiKland Et Ord fif langt mindre Lighed og Bctydenhed var nwrc end
nok sor ham til at bygge de vigtigste og dristigste Sætninger paa. Vist nok er det,
at Navnet har blant de Gamle her i Norden varret meget bckicndt; men at det dog
er saa gammelt, at Plinius, eller rettere de aldre Skribenter, som han heri folger,
har deraf knndct gisre Latris, det er noget, som man har Aarsag at tvile paa, for
endeel andre Omstændigheders Skyld, hvilke om man dermed kunde forene, vilde det
for Resten vare af stor Bctydenhed til at udfinde de Danffes Boepale og RegieringsZElde paa Ken Sialand.
See det -det Capit, af denne Afhandling

8. not. (m)

15.
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svrrge Omstændigheder synes for Resten ak være derimod: Thi fordi een og an
den af de gamle Skribenter/ blandk dem ogsaa Plinius, berette ar t den Nord
vestlige Kant af Germanien stak en stor Odde ud i Havet, som en Halv-Oe,
derfor er det ep strap fagt, ar de derved har meenr Jylland, naar Resten afderes Beretninger ey svare dertil, og naar man veed, at de om vor Norden i alt
det ovrige har givrt sig et langt andet Begreb, end som Tingen virkelig er i sig
selv.
Hvilket jeg her erindrer, ey for gandste at nægte, at Plinius ved sin
Cartris kan have meent Jylland, eller i der mindste den sydlige Deel deraf, da
det meget vel kan vare, at dette Land kan allerede i Plinii Tider værekiendtog
anseer af de Romere for en Halv-Oe, og ar nysbemeldre Skribent derfor tt'(
samme, som det i hansOyne beqvemmeste Sted, har henfvrr hvad han hos
«ldre Skribenter fandt om de Cimbrers Halv-Oe; Men for at erindre, at der
endnu er uvist, vm Plinius ved sin Cimbrijke Halv-Oe har meent Det Sted,
fom Strabo derfor udgiver (m), eller det, som man nu gemeenligen anfeer for
ar have varer de gamle Cimbrers Boepcrl.

§. 19.
De Oer, soM Plinius regner for 2) i Tallet', og som han kommer
til strap esterat have forladt de Cimbrers Forbierg, ere ganske vist ey andre,
end de Aer, fom man!endnu finder ar ligge ren Rad efter hinanden langs
Kysterne af Ost - Friesland, (Stemningen og Vest»Friesland, eftersom han
(l) scener dem efter bemeldte Forbierg, fslgelig, efter den Tur, i hvilken
han gaaer frem, Vesten for sammesiger (2) at de ere blevne bekiendte
ved de Romeres Vaaben, hvilke, som tilforn er erindrer (n), ere i der mindste ril
Soes, ey komne Norden for Elben, og maaffee neppe engang Norden for Vefe

rm
(m)

Rimeligst « det, at han' her har fulgt den i fin Tid og blank de Romere herssende
Meening om de Cimbrers Boexirl, hvilke ey har vidst af andre Cimbrer her i Nor
den, end dem, som boede ved Elben, og at han ved de Cimbrers Forbierg har forstaact det samme, som de Romere saa kaldte i Augufti Tider, og hvorhen de Rome
res Flaade da var kommen, hvilket ey, kan v<rre Skagen i Jylland, men et ganvsss
andet Sted, svin videre stal bevises i det zte Capitel af denne Afhandling. §. 12
og >Z.

(n) See det adet Cavit, af denne Afhandling,

1. not. (k), og §. 8> not. (m).
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ren (o); Slumr (z die) fin Bestriveise, over Kysterne afGermanien med Lem, og
kommer Verpaa til Indbyggerne, Floderne og Gerne i Rhinen, hen til hvilken
altsaa bemeldte 23 øer maae have strakt sig, og opncevner endelig (4de), som
de beromteste blant diste, Burchana og Auftrania , hvoraf den forste efter Serahonis Vidnesbyrd, blev nf Drufo erobret, og tydelig kiendes igien af Navnet
for at vcere Øen Borchum eller Borchna , fom ligger uden for Udlobet af Flo»
Den Ems, men den sidste ingen anden er, end den Norden for Vest-Frisland
beliggende Øe, fom nu omstunder kaldes Ameland, men hos Middel-Aldernes
Skribenter faaer Navn af Austrachia (p), hvor man i de Tider, ligesom end,
nu tildeels steer der omkring, maa have truffet paa at finde en Deel Bernsteen,
og de Romerste Soldater deraf taget Anledning til at kalde öenGleflaria; Saa
man heraf lydelig seer, at de Romerste, og nyere Græste Skribenter (q) har gi*
t>et alle de Slæder, hvor de fornumme at Bernstenen var at faae eller finde,
Navn derefter, hvilket derover ogfaa paa faa mange Steder er at træffe at der
er aldeles uvist, hvilke Øer de Græker har meent ved deres Electriste øer, fom
Plinius siger (qq), og hvoraf altfaa end videre (r) kan stionnes, hvor rigtig den
Slutning er, at Bernstenen hos de Gamle er et eget Kiendemærke paa Preus«
sen, og at hvor famme hos dem nævnes, bor derved bemeldte Land sorstaaes.

§. 20.
(°)

Nemlig fil store Erobringer af giere, eller fil nogen varig Besiddelse af samme. Med
et og andet hastigt og kort Sse-Tog ere de visselig komne længere, nemlig Drufus
til Elben, og Tiberius end og ind i den.
Men det Skibbrud som den Romcrffe
Flode engang leed ved Kysterne af Nord-Soen, og det fæle Begreb, som de giorde
sig om samme, efter de Gamles Beskrivelse derover, afskrækkede dem fra at vove sig
ud paa bemeldte Hav.
Hvorom Taciti Ord ere tydelige nok, som findes i hans
Germania, og i det næstftlgcnde 4de Capit» af denne Afhandling §. 7. stal anssres
i deres rette Sammenhæng.

(p)

See Menf. AIfingii Notitia Germania? Inferioris P. 2. p. 14. Efter Plinii Beretning
var Drufus just den, fom erobrede disse O er, og giorde dem derved bekicndte for de
Romere. Og altsaa laer det sig ey vel giere, at man kan faae Auftrania til at liggt
inde i Sstcr-Soen, og at de Romere ved den har forstaact den Pomcrste ProvintS
Oftrofna, som den lærde Schwartz holder for i sin Einleitung zur Geographie des
Nvrder-Teutschlandcs pag. 317.

(4)

Plinius bevidner selv med udtrykkelige Ord at de nyere Græker kaldte dem de Elektri
ske Her, eftersom der blev fundet Lerensten. See Lib. 4. p. 481. 10.

(44)

See Hiftor. Natur. Lib. 3. Cap. 26. p. 387.

(e) See hvad tilforn er indret i det iste Cap. af denne Afhandling, §. 21 - 24.
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20.

Hvad de Germanisse Folkefcerde angaaer, som vor Skribent opregner,
efterår han har igiennemgaaet den hele Strcekning af Germanien mod NordHaver , med didheik horende Bugte og Oer; Saa forbyder vor Hensigt oS
at gaae ind i nogen vidtlostig Afhandling om dem, hvilken Sag vi derfor over
lade til de Tydsse, og ville lade os rwye med folgende at anmeerke: (1) At ef
tersom Skribenten begynder fra de Vind iler, og gaaer fra dem til de Ingcevouer, saa maa, efter hans Tur og Scetmng, hine have boet Osten for disse (s)
omkring og Osten for Veixelen omtrent, og udbredt sig derfra et temmeligt
Stykke hen imod Oderen, omkring og Vesten for hvilken samt derfra videre
hen til Oster-Soen og Vester-Havet, de Jngcevoners Folkefcerde da mane have
beboet en stor Strcekning Land eller den nordre halve Deel og Nordvestlige Kant
af TyDssland, hvilken ry heller kan synes at vcere for stor for saa store og mcegtige Folkefcerde, som de Cimbrer, Teutoner og Chaucer stal have varet, og
til at romme saa talrige Folke.Svcermer, som fra dem ssal vare udvandrede,
og ved hvilke Udvandringer Deres fordum vidklsftige Land-Strakning vel med
Tiden er bleven indknebet inden meget sncrvrere Grcrndser, eller andre Folk til
Boepcrle. Hvilket kan tiene dem til Svar , som maassee ville ansee den LandStrcekmng, som vi her har afmaalet til de Jngavoner, at vcere alt for vidtlostig,
eller ey i alle Maader at komme overeens med de Landes snevre Tilstand.
I
hvordan dette end er, saa bliver dog (2det, dette heraf at see, naar man tillige
tager under Betragtning hvad tilforn (c) om de Jngcrvoner er beviistog erindrer,
arden
O)

Man har derfor stor Anledning M at kalde det i Tvil, om de Vindilcr have dirkelig
vieret et Germanist Folk, stiont de derfor af fremmede ere ansettc, eller om de ey
rettere have kun varet et med de Germanier forvandt Folk, som derover, og forme«
delst det lauge Nabocstab have teminelig n<w lignet diste, men dog egentlig varet af
M anden FolkcFeerd. Giver ikke Plinius os felv Anledning til at tanke dette, naar
han siger, at de Ingævoner par det fyrste Loik i Germanien, nemlig i den ostlige
Kant deraf? Thi naar saa var, faa kan jo de Vindilcr ey blive Germanier; men de
maa have boet uden for Germanien Deruden beretter jo og Tacitus, at (i Stede«
for Plinius nKvncr ferte) de gamle Germanier selv ey vidste .af flere end tre Hoved«
Rationer blank sig, nemlig de Jngcrvoner, de Herminoner, og de Jstcrvoner, og at
det var krin efter en vis Frihed, font man bruger i saa gamle Ting, at nogle
paastaae, det Pc vandaliers tilligemed dcMarscrs, Gambriviers og Svevcrs Nav
ne, ogsaa vare det Gcrmaniste Folkes ccgtr og gamle Narve. See hans Germania.

(9 Sec den rode

i dette Cap.
Hh

'
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at dm store Leibnitzes Weening vel ey kan holde Skik, naar han fætter (u) de
Jngeevoner, Hermioner ogJstevoner saaiedes i Orden efter hinanden, at de
forste ffulde have boet ved det store Vester-Hav, og de sidste derimod mod Often :
Thi ligesom det forste er i visse Maader rigtigt, og overeerisstemmende med Ta
citi ^iDneébprt, (v), som efter de Germaniers egen Beretning siger, at de
Ingcevoner boede ncest hos -Haver, nemlig hos det store Nord «Hav og
Oster» Soen, hvilken de gamle ansaae for en Deel af det forste; Saa er det
sidste gandffe stridigt med Plinii udtrykkelige Ord, fom beretter, at de Istevoner boede ncest hos Rhmstr-mmen. Men at de Hermioners Navn kan
have givet Anledning til Navnet Germani, og det hele Germaniffe Folk efter
dem ved en eller anden Leylighed være blevet opkaldet, det er noget, hvori jeg
gierne vil vare eenig med denne store og fortreffelige Mand,

§» 21.
At Plinius har af Mela til deels tagtt hvad han anfører om de Orcadisse
og Acmodiffe eller Hceemodiffe Oer, det er læt at fee af Overeensftemmelsen
mellem begges Talemaader; men derhos ey saa (æt at forklare, hvorledes Pli
nius er kommen til at tale om de Hæbudiffe Oer, font adffilte frade Acmodiffe,
hvis disse ffulde hos Mela, ester den Forklaring, fom vi derover tilforn har
giort (x), være de samme, som de Hæbudiffe.
Saa det derover maatte an#
ftes for desto mere antageligt, at ved de Acmodiffe Oer de Hetlandiffe har været
meente.
Men denne Vanffelighed er dog ey saa stor, som man maaffee ved
forste Oyekast vil anfee den for at være, ey heller af den Betydenhed, at jeg
for dens Skyld allene ffulde forandre min forrige Meening, som jeg dog ingen
lunde har faaledeS forelffet mig udi, at jeg for den at forsvare vilde opofre den
mindste Sandhed, som jeg kunde blive overbeviist om: Thi det kommer mig
denne hele Vansselighed uagtet , dog endnu rimeligere for, at Plinius, ftm har
været en større Samler, end Criticus, har her under eet anført bvad han hav
de fundet hos Mela, og hvad han Havde hort hos andre, eller selv fornummer
øm Øerne Norden for Britannien, cg, fat Det sammen paa eet Sted, uden at
bekymre
(u)

See Fellen Mitcellanea Leibnitfan» p 62* i« Epiit, aJ Meyerunr,

(v)

See hans Germania t Begyndelsen.

(x)

See det adet Cap. af denne Afhandling

5.

■
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bekymre sig meget Derom , enten det paffede sig sammen eller ey (y); Heller end
At de Romere ffulde have tørt at ktende de Hellandsse Ser, som laae saa langt
borte fra dem i Nord-Havet, og som maassee endda intet Navn havde (yy),
sorend de kiendte de Hæbuvisse, hvilke laae Britannien ogHibernien, saa me
get nærmere, allerhelst da Solinus, der saa troeiig har fittøt Plinium, ikke næv
ner de Acmodisse Oer, ey heller nogen anden Grass eller Romerss Skribent ef
ter Plinii Tider, hvilket vel maae blive et sikkertKienderegn, at de Acmodisse
Oer har maaktet give Plads for de Hæbudisse, eller at Navnet Acmodæ er
gaaet af Brug, esterat man havde tørt det rigtige og giengse, og kunde ingen
steds finde det forige igien.

§. 22.
Hvor de Oer ere at finde igien, som Plinius derpaa taler om, og beretter
at man kaldte de Glessarisse, men de nyere Græsse Skribenter de ElectrisseOer,
vil ey blive saa vansseligt at komme efter, naar man kun iagttager, hvilken
Tur vor Skribent folger, og hvorledes han gaaer frem i at opregne Øerne om
kring Britannien, som han her har at bestille med: Thi da han nævner disse
Glessarisse Oer, esterat han forst har opregnet dem, som laaeNorden omkring
Britannien (z), siden dem, som vare at finde mellem sidstbemeldte Oe ogHi
bernien, dernæst dem, som laae neden for eller ved den Sondre Ende, og en
delig Ve Glessarisse, som laae tverts overfor Britannien; Saa seer vel en
hver, at ved sidstbemeldte maa forstaaes de Oer, som laae Osten for BritanHhr
nien,
(y)

Qyum e divcrfis opus futim compilavit, fæpenumero res easdem <]vas varii auctores
diverfe nominarunt, ipfe feparat ac fejungit, siger Salmafms orø ham in Exercitat.
Plin. pag. 165. a.,
A

(yy)

At de Hetlandsse Ser har hos de Gamle havt noget særdeles Navn, stal man vis
selig vansseligen og ncppe kunne devise: Dog syncs de ey at have været de Gamle
gansse ubekicndtc, for saa vidt, at de vel har vidst at de vare til, men dog henregnet
dem til de Orcadisse Ser, og indbefattet dem under disses Navn.
See det 2tæt
Capitel af denne Afhandling. §, 5. not. (d), og hvad i dette Cap. herefter findes om
denne Sag vidtloftigere udsort, i Anledning af Solini Fortælling §. 28. not. (m) og
§. 29. not. (u) og (v), hvoraf tydelig stal kunne ffisnncs, at de Hetlandste Ser ere
af de Gamle regnede blaut de Orcadisse, ja end og forbyttede ined dem.

(z) Nemlig forst Hibcrnicn, og dernæst de oven for denne Se beliggende Orcadisse, Acmodiste og Hebudissc Ser. Saa at Plinins altsaa ligesom Mela. See det rd et Cap.
i denne Afhandling §. 5. not. (g), og Ptolemæus. See det zte Cap. §. 8» har sat
de Hæbndésse Ser længst af alle op mod Nord.
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men, stråledes som Harduinus og rigtig nok har forklaret Dette Sted (a), hvil
ken dog feyler derudi, at hem ved disse Gleffariffe Aer vil haveOeland og Goth
land forstaaede, saasom beliggende henne mod Veixelen og den Preussiske Strand
bred.
Hvilken Vildfarelse reiser sig af den forudfattede Meening, at hvor de
Gamle tale om Brrnstenen og Bernsteens-Oerne, der maae Preussen vare
meent, hvis Urigtighed jeg tilforn (b) har beviist, og som allermindst her kan
have Sted: Thi hvor finder man vel, at Plinius eller de Tiders Skribenter,
har strakt det Germaniffe Hav didhen ? Og om end saa var, saa kan det dog
ry udtydes didhen paa dette Sted, hvor Srribenten har ey at bestille med de
saa langt Oster ud beliggende Kanter, som han for lange siden har forladt,
men med de normest omkring ved Britannien beliggende Oer, til sidst med dem,
fom laae i 'Det Germaniffe Hav, eller i Havet ved Germanien.
Og hvilke
fluide vel '.disse vare, uden de tilforn omtalte Oer ved Kysten af Germanien,
(c) , som Plinius selv bevidner, at de Romerske Soldater gave Navn efter
Bernstenen, som De der fandt, da Germanicus Cæfar havde der med sin Flove
at bestille (d)? Da ingen andre Oer findes Osten for Britannien i Havet ved
Germanien, end just disse, og de, som ligge langs Kysterne af Holsteen og
Jylland, hvor og Bernfteen findes, og som derover ogsaa til de Gleffariffe Oer
kan vare blevne henregnede, ja maaffee tildeels De Danffe Oer selv.

§. 23,
Hvad Plinius paa dette Sted melder om Thule, kommer i alle Maader
svereens med hvad vi derom tilforn har anfort, saa vi samme angaaende intet
vrdere her have at erindre. Alt hvad han beretter om denne blaut alle yderste
Oe mod Norden, er taget af fremmede og aldre Skribenter, hvliket og maa
Zielde om hvad han af Timæo eller Pythea anforer om den Oe Miet is, som

man
C»)

Ger hans Ronr til Lib. 4. Teni. I. opp. Plinii, pag, 4§I. not. 9.

(b) Ser det isse Cap. af denne Afhandling, §. 21 - 24. Dette Sted kan alt faa, foruden
dr der anfstte, tiene til at bevist, at de Gamles Gleffariffe, Electriffe eller Bern«
steens Ser her i Norden nsdvcudig maae ssgrs andensteds end altid i Sstcr-Gocn og
ved Preussen.
Det er og ikke nok at faste Syet allene paa en vis Qmstandighed,
men man maae tage siere og dem alle under Betragtning, naar man vil komme efter
Tingenes rigtige Gmnimnh«ng og de Gamles rette Meemng.

(e) Ser den foregaaende 19 §. i dette Eapitel.
(d) Stt hms Hißor, Natur, Lib, 57. Sea, 3. Tom. 5, p.
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man bomkede, " ar ligge 6 Dages Seilats fra Britannien, ar frembringe en
„ en Hoben Tin, og ar de Vritannier seileve didhen med Skibe, giarte af Vi» Vier, og overtrokne meffLceder
en Ge, som blant alle, ester Plinii Be
retning, i de nordlige Kanter af Europa beliggende Ger og Steder, er dm van,
stetigste ar finde iglen, og synes ey at kunde passe sig nogensteds , men at vare
en pur Digt: thi hvor viser man os en Ge af faadant eller et nogenledes dermed
overeensstemmende Navn, der ligger saa langt fra Britannien, og fom har
kundet, hvilket er det fornemste, frembringe Tin? Jeg vilde gierne overlade
andre, som det mere end mig tilkommer at svare herpaa, og at löse denne Knu»
de; Dog vil jeg kortelig sige min Mening,- om den maaffee kunde time til no
gen Oplysning herudi. Dersom de Gamle har havt nogen Grund for hvad de
heri har berettet, som de vel har havt, faa maa, i hvordan Sagen ellers erbe,
staffen, Sen soges omkring ved Britannien, fom af sit Tin i de aldste Tider
har varet allene berømt her i Norden. I Folge heraf maatte Öen Vicht an
sees for den rette Michtis (e),. dersom ey det store Mellemrum mellem den oq.
Britannien af 6 Dages Seilaks var i Veyen. Hvortil endnu kommer denne
Omstændighed, som Plinius legger til, nemlig at Gen Midis laae intrødus a
Britannia , det er, vel noget borte fra Britannien, dog ey i- det aabne Hav
som Thule, men langt derfra mde imellem Landene, i hvilken Mening Pli
nius paa andre Steder bruger Ordet introrfus (£)• saa man derover kan falde
paa de Tanker, at ved denne Midis er meem en vis Ge paa hin Side af Bri,
rannien, liggende temmelig langt borte fra de Steder af sidst nervme Land,
Hh *
hvor

(«) Naar matt »syr eftertanker Sagen har man neppe Narsag ak tvivle paa , at ved sav
net Miais jo maa vare sigtet til ingen anden end Sen Via, som Ptolemæus kalder
Oww», men i Theonis Tabeller narvnes Ov.ht.s, (See Tb- Gaks Emendationes dc
note ad Ptolemaeum pag.. 788. Hift.. Brittan. & Anglic. Scriptorum Vol

, ") Rtioräf'

»e» en Skrive- eller L«se-Feyl let kan vare giort Miais. Men at Tim-«.« Mer de»
saa langt borte fra Britannien, da den dog ligger saa nar derved, det er uden al
Tvivl stect as den Anledning, at han eller de, son, han har faaet sin Beretnina fra,
har her ved Britannien meent ey det hele Land, men kun dm ydWe Mderaf
ved de nu saa kaldte Sorlmgiffe Ser, som uden Tvivl ere de rette oa eamtti« baÄ
siteM Scr hos de Gamle, som derfra har afhentet det Britanniffe Ti«/ hvllk/til-

dee s dcr og i Nirrvmelsen er opgravek, deels ogsaa bragt didhen fta Sen Via mr
smliMndc Steder, hvilke i Henseende til bemeldte yverste Odde af Britannien 2
rigtig nok siges at tigge længere md enten i Canalen mellem Engelland oa Franks
rige, hvor Sen r.a egentlm ligger, eller i den mellem Engelland og Irland, hvor

*

eit

s*
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hvor fremmede pleyede al komme, og hvilke disse egentlig kaldte Britannia, ri»
meligst inde i Bugten mellem dette Land og Hibernien, eftersom Plinius blank
Gerne, som,laae mellem Disse Lande, fætter just en Ae Veflis (g), hvorhen de
Britannier vel kunde behove 6 Dages Seylats, naar De ffulde fare med be
meldte deres svage Skibe didhen fra de Sorlingiffe Ger, eller De Steder der
omkring, som i Britannien vare blevne De Phoemcier, og efter Dem De ældre
Græker forst og allermeest bekiendte (h).

§. 24Endelig flutter Plinius sin Beskrivelse over de Ger og Steder, som laae
i og ved Nord-Havet, med at opregne endeel Ger, som nogle berettede der for
uden foranforte cntmu at findes. Blant disse sætter han allersidst Thule, og en
der med det Croniffe Hav, som det yderste mod Norden. Folgelig kan man
antage Det foren Regel, at han i at opregne disse Ger, gaaer Soer fra og
Nord paa; og altsaa bliver Scandia, som han forst nævner, blant dem den
Sydligste, hvilket og allerbest paffér sig: thi hvilken Ge ffulde vel Scandia væ
re uden Skaane ? men hvad gior man da, maatte man sige, laf foromtalte
Scandinavia? bliver Den og Skaane eller ey? Hvortil jeg har to Ting at sva
re : i.) At da Plinius anforer disse Navne paa to adskilte Steder, og paa det
sidste i sær beraaber sig paa andres Beretning, saa kan det meget vel være, ak
De bemærke kun eet og det samme Land, og at Den hele Forffiæl imellem dem be
roer kun paa Deres adskillige Udtale og ulige Sprog, fra hvilke de Romere har
faaet Disse Navne, som vi tilforn har erindret ,(i). s.) At disse tvende Navne
vel
(g)

Lib. 4. Seél, )O. Tom. I. pag. 48l. 8.

(h) Naar man betænkt, at de Britannier paa faa flrobeligc Skibe fluide fore saa tung
en Ladning, som Tin og Blv er, er det ey at undre over , men let at begribe, at
de til at fare mellem Sen Via og de Sorlingiske kunde behove 6 Dages Scilats,
da det er venteligt, at de idelig maatte holde sig tæt ved Landet, hvorved Veyen
blev faa meget længer. Ellers vil jeg her og|æa saa Isselig anmærke dette: At ved
de Nordlige Kyster af Norge, under 6; og en halv Gr. omtrent oglaa ligger en Se,
Via eller viaen kaldet, hvorhen man kunde have den beste Anledning til at bringe
be Britannier med deres Vidie-Skibe, for at hente Tin, lad end være, at der intet
af saadant nu findes, hvis man vilde hænge i blotte Navne og Gieininger, cfttrlom
Længden af Seilatsen mellem Britannien og Miais saa noye kommer overeens med
det af Pythca opgivne Mellem-Rum mellem Britannien og Thule af en 6 Dages
Reyse. See Strab. Geograph, lib. i, pag. 109,

(i) See den 15de

i dette Capitck
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vel har fcrlkeds Oprindelse fra eer og samme Land, men demarker dog i visse
Maader adssilte steder, saaledes nemlig, at ved Scandia er meent det egent
lig saa kaldte Skaane eller Scaney, men ved Scandinavia de ovrige tilgrandsende, og derfra videre hen sig strcrkkende Lande; hvilket giores rimeligt og tro#
vårdigt ey allene af disse tvende scerffilke Navne, som Plinius her bruger, men
og deraf, at Ptolemæus. som vi siden ssal faae at see, taler om fieere Scandi
sse Oer, til Beviis for os, at Scandia og Scandinavia er vel eet og samme
Navn, men ar de Gamle tillige under det Navn har forestillet sig flere end een
De her i Norden.

§. 25.
Atdenvumna, som Plln'us herpåa omtaler, er den samme, fotn Ptofe*
mæus fatter Sonden for de Orcadisse Oer, og ligeledes kalder Dumna, er ey
ar tvivle paa, eftersom Navnene saavel komme overeens, og her ingen flere Om#
standigheder ere at gaae efter. Altsira kommer den ey egentlig vor Norden ved;
og folgelig bliver det tillige uforneDent ar giere mange Ophævelser, for ar sinde
den der tgien, eller ar gi ore sig Tanker om, i denne Sag ar finde nogen Trost
enten i Navnet Dumshaf, hvormed endeel af vore gamle ril Deels fabelagtige
Skribenter, som har lever 1000 Aar omtrent og mere efter Plinii Tider, har
kaldet en Deel af Nord-Haver Norden omkring Finmarken (Ic), eller, ssiont
derre lod sig bedre hore, i det Navn vanno eller Dunney, som en Öe forer,
der ligger Nord paa Helgoland r Nordlandene, omtrent under Circulo polari
arélico selv (1), og som lka! være det Sydligste Sceo her i Norden, hvor man
ved Soelhvervs Tider om Sommeren feer Solen hele Natren igiennem (m).
Endnu urimeligere er deres Indfald, som ville bilde sig selv og andre ind, at
Plinii Bergos er det samme som Wargo, eller Sverrig, et Navn, fom man
efter eget Gotbefindende ssrr sammenstnedet, og som aldrig har verret brugt her
i Norden til ar betegne Sverrig, som vist nok ikke bliver Plinii Bergos, hvad
Land man ellers derved har meent, Ligesaa lidt kan dette Navn henregne sin Op#
rin«

(k) Ey endeel af Asier-Soen eller den Botnisse Bugt, som endeel Svenffe Skribenter har
»rettelig villet paastaae, for at træffe det med hele Resten til Sverrig.

(i) Paa M. Rami store tegnede Kart over Nordlandene trækkes den over denne Se, beliggeudr und r den 66 og en halv Gr, omtrent Nordlig Brede.
(m) See Jonæ Rami Tractatus <ie Uiyffe & Outino. Cap. io. §. 3 p. 146. hvor han si
ger : “ In noftro Septentrione, præfertim Helgelandia. ubi Danmen prima eft in., fularum, in qvibus folftitio æftivo Sol per totam noétein confpicitur.
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rinvelft til Stade» Bergen her i Norge, som er over 1000 Aar yngere end Pli
nii Tider (n). Dersom man kunde ansee det for at have nogen Slags Rime
lighed, at bemeldte Oe Dunnöe var bleven de Fremmede i saa gamle Tider bekiendt af den Omstændighed, som tilforn er omtalt, nemlig af Solens bestan
dige Skin baade Rat og Dag, som man virkelig seer at de gamle har lagt saa
sårdeles Mcerke til, og tale saa meger om i deres Beretning om Thule, som om
en Hoved-Post, og ar denne Oe ved den Leylighed er bleven omtalt for dem,
som et Sted, hvor man forst blev denne merkvardige Omstændighed vaer; saa
er der ey heller urimeligt, ar de ved samme Leylighed kan have hort navne den
af sin Storrelse og Vigtighed vel u-anseelige, men dog i den Henseende mark»
vårdige Oe Væro, i bemeldte Nordland beliggende, at den omkringringes af
den, blank fremmede saa meget udraabte og navnkundige, Maelftröm eller,
som Indbyggerne kalde den, Mofköftröm, og at man deraf har gjort Navnet
Bergos, Vist nok ex det efter alle Omstændigheder, at de Gamle synes aller
best ar have kiendt den vestlige Kant af vor Norden, hvorfor det ey er urimeligt,
at disse 2de Oer kan ved anforte eller andre Leyligheder vare komne dem for Ore
ne; men for Resten beroer alt dette kun paa en pux Gietning, som vi og al
lene udgive der for (nn),
§. 26.
(n) Ser Harduini Noter til Plinii Hiftor. Natur.Tom. I. p. 482. 6. og aydre.
(nn) Aeg har her strandet »ed den Klippe, som jeg stedse har anseet for saa usikker og far«
lig for dem, der ville udstade de Gamle Skribenters rette Mening, nemlig Navne»
nes Lighed. Ligesaa lidt som Dumna er for opnKvnte Dunnöe, hvilket stal vises,
uaar vi komme til ptolemxuni, saa lidt troer »eg nu , at Bei gos er bemeldte v-ers,
eller bor siges hos vor Halv Ae. Uden al Tviv! har en eller anden gammel Gmst
Skribent givet Irland dette Navn, hvilken Ae. Britannrerne kalde Yverdhon. Heraf
har Gmkcrne, for hvilke det var vanffcligt at udtale Begyndelsen af Ordet, ndclukt
enten U, og sagt Jernis, fom er det eridste og almindeligste Navn blaut dem paa
denne Ae, eller Y, og giort deraf Vemia, paa hvilken Maade Euftathius udtaler
det i hans Commcntarier til Pionyfii Periegefis pag 182. edit. Opporini. At de 2de
var bcstagtcde Bogstaver v og B let kan forbyttes med hinanden, det er en bekirndt
Sag, og at de virkelig i bemeldte Navn i sar ere forbyttede, det sees af Ordet Hi.
bernia, som IllflR har giort af Jernis eller Vernis og Uernis.
Ligesom ogsaa Ptolemæus, ved at kalde Havet mellem Irland og Britannien, det Jbcrniste og Uergiviste Hav, noksom viser, at ivernis eller Jernis og Ucrgi« eller Bergis er alt ret og
det samme, og at fogelig Navnet Bergos enten af en og anden Skribent er blevet
brugt for Ibernia eller Irland, eller at det i det mindste er et heraf vmsyvet og foremt Ord. De Garnles Fabel om Herculis Strid med de 2de Neptuni Sortner,
i)
Albion og Bcrgion. See Pomp. Mela lib. 2. cap. 5. kan eg i denne Sag give en
Slags Eftertanke og Anledning til at falde paa den Mening, at derved er figtet fil
2de Strids-Helte eller Soe-Rovere, svin Hercules har havt at bestille med, den ccne
sia Albion, eller den egentlig sia kaldte Britannien, vg dm anden sia Irland, som
ha bliver B^ion.
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§. 26.
Med langt stsree Vished kan vi paastaae, og andre antage det for rigtigt,
at Navnet Nerigon, hvilken Se Plinius derpaa kommer til, og siger at vcrre
den storste iblant dem alle, som han her opregner (o), har sin Oprindelse fra
vort Norge, som de Gamle kaldte Norveg, Noreg og Norege. Mellem det
te Land og Thule synes Plinius virkelig at giore Forstiel, naar han siger, at
man kunde seple derfra ril Thule. Hvilken Omstændighed er bleven anseet
for et n-overvindeiigr Beviis for dem, som ville paastaae, ar de Gamles Thulr er Istand (p); men enhver, som esterreenker Sagen noget noyere, og hvad
tilforn er erindrer, sårdeles om ?limi Beretninger, indseer lettelig, hvor vidt
dette strekker sig: thi da Thule er et fremmet Navn, som Fremmede har givet
de Vestlige og Nordlige Kanter af vor Halv Se, som Indbyggerne selv deri
mod kaldte Norege, eller efter de Grcekers Udtale, Nerigon, og de Gamle fo
restillede sig, at vor Norden bestoed af luner Ser; saa maatte de naturlig-viis
falde paa de Tanker, at s saa adstilte Navne, som Thule og Nerigon, maat
te og bemærke to adstilte Ser, som grandsende ncer op til hinanden, saa man
til Skibs kunde ler komme over fra Nerigon, som den Sydligere til Thule,
som den langst op mod Norden beliggende øe(q) med hvilken Plinius ogsaader
for flutter.sin Beretning om vor Norden; hvorom vi har endnu dene allene at
mær#
(o) Saa at den altsaa vg inaatte vcrre storre end den tilforn omtalte Scandia eller Skan
ne. Med hvad Rimelighed kan man da paastaae, at ved Nerigon stal Nerike i
Sverrig vcrre mrcnt, et saa lidet og midt inde i det faste Land beliggende Landstab?
Allerhelst da Navnet Nerike, ester vore gamle Historiers Beretning, cy kan vcrre saa
gammelt, at det for og i Plinii Tider kunde vcrre bekiendt.

(p) Amgrim. jonx, som af al Magt var imod denne ScrtNlNg, har derfor ry vidst paa
anden Maade at redde sig ud herfra, end ved at paastaae, at PUnii Nerigon ey var
Norge. See hans Specimen islandiæ pag. 94. hvori han og efterfolges af Auctor
til det Swcdische Bibliothcc. P. 1. p-ig. 56. og de fleste Svenste Skribenter.
(q) Al Vanskelighed, som cudn kunde synes at vcrre tilovers, i Henseende til den imellem
Thule vg Nerigon omtalte Seilats, kan endnu paa en anden Maade, og uden Tvivl
saaledes best og rettest, reddes af Vcycn, ved at giere den Forklaring over Ordet:
Navigetur, at derved er cy egentlig meent nogen Seylats, men at Plinius kun har
bctient sig deraf paa dette Sted til at betegne den Tur, som han i sin Fortcrlling
tager over Havet, fra den ccnc Ae til den anden, tilsidst fra Nerigon til Thule, som
den lcrngsi ep mod Norden beliggende, paa samme Maade, som ban tilfor» har
brugt Ordct: Exire, og som ellers hos Skribenterne ey er uscrdvanligt.
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mcerkr: At Navnene Bergos og Nerigon kiendes af Endelserne ar veer« Helfer
Grceffe end Romerffe, og ar folgelig Plinius, fotn i ar an fore visse Navne og
Ser beraaber sig paa andres Beretning, har rager dem af celdre Graffe Skri
benter. Hvilket om saa er, som Tingens Beffaffenhev i sig, selv nsdvendig fo
rer med sig, at det faa maa vare, saa bliver Navnet Nerfgon eller Norege
vsst »ok og i det mindste jevngammelr med Christi Tider, eller rettere, en tem
melig Tid aldre end disse, og kan alrsaa umueligr have sin Oprindelse fra en
Kong Norr (r), som maae vel have levet efter bemeldte Tider, t hvor gammel
end nogle imod al Rimelighed ville giore ham, og imod de faa historiske Beret
ninger, som vi har blant os tilovers om saa gamle Ting (s).
Hvilker dog ikke
er vor Sag, paa dette Sted at tale videre, om (c).
Ligesom vi ogsaa ril Slut
ning kun med faa Ord ville rore noget om der Sted hos Plinium, som ey heller
egmrlig angaaer vor Norden, men dog af de fleste trakkes didhrn, nemlig hvor
han taler om Floden Carombuds og der forste Forbjerg i Celtien Iytarmis (u),
eg som er eet af de vanffeligste hos ham ar forklare: Thi da han her taler om de
Nordlige Kanter af Asien, som laae Norden for de Riphceiffe Bierge og der
CaspiffeHav, saa maane man med Forundring sporge, hvorledes hankan
komme til at sige, ar man derfra havde Riending af der føtfte Forbjerg
Lytarmis, da Celtien laae i en gandffe anden Kanr afVerven? Skak
man komme vel fra dette,- saa maae her noye iagttages, hvad tilforn er erind
ret om (v), nemlig at Plinius her anforer meget og mere af celdre Skribenters
Beretninger, end af sit eget, hvilket de Talemagder, som ban her bruger, nem
lig aliqui pofuere, accepimus, exiftimatur, narrant &c., noksom vise. Men
NU veed man, at endeel gamle Grceffe Skribenter (x) har kaldetdenheeleNord
lige

l Leinen

/r) Enhecl af vore gamle Historier eller Gager ere selv for denne Mening, ey at tak o in
hvad andre af mindre Bctydcnhcd og Trvvcrrdighcd deem forebringe, hvilket gandffe
vist for den stsrsie Deel er nrigtigt, men bliver her ey Sted noyere at undcrsoge.
ks) Endeel Svcnsse Skribenter gaae efter deres scedanliae Maade, saa hsyt op i de crldre
*■7
med denne Nor, og hans Stamme Fader Forniotr i faer, at de giore denne
Msten saa gammel, som Noah selv, eller fom Chruesernes Fohi, j det mindste celdre
end othfli selv.

(Ö Dette med mere haaber man med Tiden at kunne tage under »syere Betragtning i en seer
deles Tractat om de Norskes i sm, og andre Nordiste Folkes Oprindelse, hvorhen
det egentlig horer.
(u) See Plinii Hrftor. Natur. Lib. §. Se<5t, 14. Tom. i.pag, 667,

(v) See §. 5. i dette Capitel og andensteds.
(x) Zblgnt dem Ariiloteles sely.

.
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lige Strcekning af Asien, og som det synes et Stykke af den næst dertil grændsende nordlige Kant af Europa, Scychien, men den ovrige nordlige og vestlige
Deel af Europa, lige til Gades, Celtien; som Plutarchus bevidner (xx), og
Strabo i fær, uaar denne siger (y): „ At de gamle Graste Skribenter indbefat„ tede alle nordlige Folke-Slag med hinanden under de Scychers og Celto„ Scythcrs NavnOg altsaa forstaaes her ved det forste Forbjerg i Celtien,
Lytarmis kaldet, ey andet end det yderste Forbjerg mod Osten af vor nu væ
rende Nordiffe Halv-Oe omtrent, eller en der Osten for beliggende Odde af
det faste Land, efter de Gamles Begreb, Norden sor Mundingen afdet Caspisse
Hav, paa hvilke Kanter man og maa ssge Floden Carambucis (yy), og den
ey langt derfra beliggende de Hyperboreers Me, Elixoea kalder, som Hecatæus Abderita omtaler hys Stephanum Byzantinum, berettende, at den ey
var mindre end Sicilien, eg Tb. de Pinedo j hans Anmærkninger derfor ey
urettelig anseer for at være Diodori Siculi infula Hyperboreorum, hvorom
tilforn er handlet; Men hvilket Forbjerg, og hvilken Flod ved Lytarmis og
Carambucis egentlig ex meent, det kan, og det fordrister jeg mig ikke til ar
fastsætte (z). "

§-

27.

Nu ere vi komne til Ende med Plinii Beretning om vor Norden, dog end
nu ey saa vidt, at vi gandste kan forlade ham, forend vi have feet os lidt om i
C. gul. Salini saa kaldte Polyhiftor, en Skribent, som har levet enten i Mid
ten, eller mod Slutningen af det andet. Seculo (zz) temmelig langt henne ester
Plinii Pder, men giert et kort Udtog af dennes Iord-Vejkrivelse i sær, og som
Ji s
vi
(xx) In Mario p. 411. cit. Hariluino in Not. ad loc. Lit. not. lZ.

,

(y) Geograph. Lib. II. pag. 774. edit. Cafauboni,

(yy) Ester Rimelighed inaa derfor ved Navnet Carambucis være sigtet enten til Oby-Floden, eller til Dwina, som Harduimy vil gisre dertil, in_not. 14. ad pag. 667. Tom,
i. Opp. Plinii. Det sidste er uden Tvivl det rigtigste.

(z) Ligesom det ogsaa er uvist, hvor man stal fin.de den Se oferi&a igien, om hvilken Mi
thridates hos Plinium Lib. 37. Tom. 5. pag. 36g. beretter, at den laae ved Ky
sterne af Germanien, og var hevvret med et Slags Ceder-Træer, as hvilke Bcrnstenen randt ned paa Klipperne.
(»z) Endeel have villet gisre ham ældre end Plinius; men hvor urimeligt dette er, koster
ey stor Vanskelighed at indste, allerhelst uaar man vil estcrflaae Salmafi Prolegome
na ad Solimun, fem stage for hans Exercita tion, Pliuiau.
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vi derfor her ville tage for os, ey for Ordenens eller Tidens Skyld, i hvilken
han har levet, men for den Sammenhæng, som der er imellem ham og Plinium
hvilken sidste eftersom han ncesten overalt har fulgt (a), saa ville vi kun vote
lidt ved de Steder, hvor han kan ttene til at oplyse hvad hin har sagt, eller
hvor han synes ak vige fra ham. I hvilken Henseende vi mærke, x.) al Solinus
i at anfore det Sted hos Plinium, hvor der tales om Oen Baltia (b), samt om
Oæoner, Hippopoder og Fanesier (c), er langt tydeligere, og viser langt
bedre Tingens rette Sammenherng, end Plinii egne Ord, saaledes, som de
findes i de Exemplarer, som vi endnu har tilovers af ham : thi Solinus anfs«
rer ey allene, hvilket og Plinius gior, den gamle Græsse Skribent Xenophon
Lampfacenus, som den, der beretter, at Oen Baltia var en overmande stor
Oe, men legger og til, efter bemeldte Skribents Fortælling,
at den samme
„ saae ncesten ud som et fast Land (6); at det var ey langt derfra til de Ooner;
„ at de Hippopoders Oer laae ligeledes ncer derved; og at der vare ogsaa
„ de Phanesiers Oer og Folk, som havde overmaade store Oren rc. " Hvil«
ke tvende mcrrkvcerdige Omstændigheder i sier, nemlig at den gamle Græsse
Skribent Xenophon Lampfacenus har talt om de Oceoner, Hippopoder og
Phanesier, og ar diste Folk boede ey langt fra Oen Baltia, man ey kan udfin
de df Plinii egne Ord, som de nu staae hos ham, men tiene i det evrige til et
meget kraftigt Beviis for hvad jeg tilforn har paastaaet, nemlig r.) ac hvad
Mela (e) og Plinius (f) fortælle om sidstbemeldte Folke-Slag, har de altsam«
men taget af ældre og Græsse Skribenter, hvilke de uden Tvivl har og- det me
ste af deres ovrige Beretninger at takke for, hvad vor Norden angaaer, i sier
Me

de

ta) Dette kan cy aklcne noksom ssionnes af enhver, fønt vil holde begge disse Skribenter
mod hinanden, men og sees af hvad foromtalte Salmafius herom anfører, saavel i
bemeldte Prolegomenis, som i nys nævnte store og lærde Verk næsten overalt. Dog
kan ey ncgtcs, at der jo hos Salinum forekommer et og andet, som han har taget
af andre Skribenter, og hos ham allene nu forekommer.
(b) Hos Salmafimn paa anførte Sted læses overalt i Steden for Baltia, AMda, hvilket
Navn enhver seer at være det samme, som Pytheæ Abolus eller Baßlea, og at feigejig vor derom tilforn anførte Mening, er i alle Maader rigtig.
See C. i. §.
og Cap- z. §• 9(c) See Plinii Hift. Natur. Lib. 4. SeS. 27. T. I. pag, 475. 3,

(d) See hans Polyhift. cap. 30. eller cap. XIX. hos Salmaputu,

(«) See det adet Capitel i denne Afhandling
(5) See ben aben og xc>de §. i dette Cap.

3. og 17-

rom de Nordiske Lande,
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Mela; og ak 2det) disse samme Folke>Slag ere af Plinio og andre salte indpaa
Den Scandinavia selv (g), hvorom videre siden.

§. 28.
Naar Solinus 2der) kommer til at tale om Dermam'en, saa siger han (h)
,, at Sevo-Bierget, som og var meget stort, og ey mindre end de Riphcriske
,, Hope, giorüe Begyndelsen af Germanien, (nemlig imod Osten; atdeJn„ gcevoner beboede dette Bierg, fra hvilke forst, nast efter de Scycher, de
„ Germaniers Navn begyndte; og at Germanien laae i en Strcekning mellem
„ den Hercyniffe Skov og de Sarmakers Klipper <<r. Hvorom vi tilforn har
sagt vor Mening, og hvorledes det tiener til at oplyse Plinii Beretning om
Germanien, men som vi dog her har villet anfore i sin rette Sammenhang.
Om Scandinavia (i) beretter han os zdie) intet, som er forssieliigt fra Plinii
Fortælling, eller vardr i sirr ar legge Marke til, uden k at denne Oe laae tverts
„ over for Germanien, og var den storste blank alle Germam'ffe Oer, men
,1 havde intet stort eller betydeligt at opvise uden sig selv “ (Ir). Hvad han for
det 4de) siger om Thule (1), er omtrent det samme, som saa mange andre for
„ ham har sagt, nemlig at den laae allerlangst borte blant Oerne omkring Bri,, tminien; at der om Sommeren var nasten ingen Nat, men derimod ved
p Solhvarv om Vinteren Dagen saa korr, at dens Begyndelse og Ende ind>, faldt strap paa hinanden, ar oven for Thule var det dovne (ubevagelige) og
» sammenstorknede Hav; og at der fra Chaledoniens (Skotlands) Forbjerg vå
rr re for dem, som vilde fare til Thule, tvende Dages Seilats * (m). Hvil3 i 3
ken

(g) See den 16de §. i dette Cap., og hvad videre herom siden anftres §. 19, Cap. 5.
(h) See hans Polyhift. Cap. 32. hos Salmafium det 20de.
(i) Som Salmafius bevidner. See hans Exercitat. Plinian pag. 164 f. findes f alle Haand-?
skrevne Bvgcr af Sofini Polyhiitor. i Steden for Scandinavia Ravnet Gangaviu, øg i
gamle Udkoger af Solino og Plinio Candavia. Hvilket atter viser, hvor forkeert man
oste har last og afis revet adstMge Ravne hos de gamle Skribenter.

(k) See hans Polyhift, Cap. 33. hos Salmafium det 20de.

(l) See bemeldte Sted. Cap. 35, som hos Salmafium er det 22de.
(m) I Skeden for den almindelige Lasemaader A Chalidoniæ promontorio Thulen peten
tibus bidui navigatio cfl. Excipiunt Hæbudes infulae &c., mener Salmafius in Ezercit.
Plin. pag. 175. at der bor staae; Bidui, navigatione perfeéla, excipiunt Hæbudes &c.

men
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ken sidste Omstændighed han maa have laant af ældre eller andre Skribenter,
end Pjinius, eller og derud! fulgt de, Efterretninger, som man i hans egen Tid
havde frade Lande, eftersom den ellers, saavidr jeg veed, ey forekommer hos
nogen anden Skribent. Men det, hvorudi han 5 te) mrest viger af fra Plinius,
og hvorom han har en Hoben flere Omstændigheder end andre for ham,angaaer
de Herbudisse Oer, som han regner for 5 i Tallet (n), et Tal, som meest nær#
mer sig ril Melæ 7 Mmodiste Oer, og som han beretter, at have allesammen
havt en Konge over sig, med mere. Ligesom han og 6te) ey mindre gaaer baa#
de fra Plinii og andres Beretning, i Henseende ril de Orcadijke Oex og deres
Beliggenhed mod deHæbudiste og mod Thule, naar han siger (.0): “ Ac de,
-> som reyste fra der faste Land, toge anden Gang Havn ved deOrcadiffe Oer ;
»9 men de Orrapiffe Oer laae langt borte fra ve Hæbudiffe, 7 Dages og lige#
saa mange Natters Seylgts. De vare 3 i Taller, uden at beboes af noget
Havde ingen Skove, men vare overgroede med hoyr og stivt
n Mennesse.
Gras, ligesom Siv. For Resten var der overalt intet ander, end den blot
te Sand. Fra de Orcadisse Oer indril Thule var der 5 Dages og 5 Nætters
Seilaks. Men Thule var ep stor(Oe), og havde Overflodighed paa bestan#
V
De, som der boede, levede i Begyndel
S) dig (gronnende) Træers Frugter.
A> sen af Vaaren blam Q.vaget af Foder, siden af Melk, og ril Vinteren sam#
S> lede de sig Forraad af Træernes Frugter. Der var inter vist 2Egtejkab blaut
§. 29.
?> dem, men Kvinderne vare der fælleds. <(
Men deri mener jeg, at denne store Mand har stylet: thi 'hvad Land man end vil
giere Thule til, bliver det dog gandffe sorkecrt at sætte, det de Gamles Scylats
didhcu havde fra bemeldte Forbicrg gaact i den Tour.
Skal nogen ret Mening
komme ud heraf, saa maa Ordet: Excipiunt, anftcs ey for at betegne den Tour,
som de Gamles Seilats har taget fra Chalcdonien til Thule, men den Tour og Or
den, hvilken vor Skribent selv folger i at opregne Kerne Norden for Britannien, og
hvori han gaaer fra Norden Sor paa, begyndende fra Thule, som den Nordeste,
etter hvilken folge i Ordenen (excipiunt) de Hæbudiffe Ker, og siden de Orcadiffe,
da han tillige hos hvert Sted antegncr Mellemrummet mellem dem indbyrdes, saint
mellem dem og det faste Land eller Chaledonien. Vil man sige, at denne Tour er
ogsaa strkcxrt, da de Hæbudiffe Ker derved komme til at ligge Norden for de Or
ead isse ; saa maa vides, at i sig selv ex det vel saa, men ey ester de Gamles Bcgreeb om diste Steders Beliggenhed, som her fornemmelig maa sees paa : thi kcolesætter og Thule under den 63, de Hæbudiffe Ker under den 62 og de Orca
diffe under den 61 Grad, solgelig i samme Orden, som vor Skribent, der ventelig
heri har fulgt Ptplemæum og andre gamle Skribenter.
(») Det samme gier og Ptolemxu^.
(o) See paa sidst anforte Sted, hvor Salmafius vil, at i Steden for: Secundam a conti
nenti Stationem, box stage : Secundam continenti flat ion cm) hvilket kommer os ud
paa eet.

om de Nordiffe Lande,
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29.

Disse Solini Ord ere faa metkvcrrdige og angaae saa meget vor Norden f

at

Le fortiene at tages under nsyere Betragtning, allerhelst da de synes at vcrre
temmelig morke og uforstaaelige. Den bersmte Cluverius, som endelig vilde
have Thule til at vare Istand, og folgelig indsaae, at dette, som nyelig er anfort, kunde umuelig rime sig sammen dermed, er derfor strap fardig kil at for
andre Ordene og Ordenen i Solini Fortælling, for paa den Maade at komme
derfra (p), og at bestylde ham for Vildfarelse, famt Copiisterne for at have
skrevet feil.
En Maade, som er baade heel usikker, og meget ubillig, naar
man ikke har anden Grund derfor end egen Meening og eget Godtbefindende,
men som man som oftest maa redde sig ved, naar; man vil have, at de Gamle
stal rette sig efter Vort, og vi ey os, som det burde vare, efter deres Begreb.
Jeg for min Deel tor visselig ikke tage Sagen paa den Fod (q), men meener,
at foropregneve Solini Ord kan, endog uden videre Forandring, giores forstaaelige, naar man kun vi! folge Solini eget og de andre gamle Skribenters
Begreb om Strikningen af de Nordiske Lande, hvorom tilforn er erindret:
Thi da de Gamle har forestillet sig Britannien at ligge mellem Vesten og Nor
den (r), og endeel har sat dens yderste Odde saa langt henne mod Osten (s), at
den er kommen til at ligge nasten under samme Langde med Elbens Udlob, eller
lige i Nord for denne, som man tydelig kan see af7 Agathodæmons tabeller ooev
Ptolemæi Jord-Beskrivelse (c); Saa er det lat at begribe, .hvorledes Solinus

kan
(p)

See hairs Germania Antlqva.

Lib- 3. pag. 166.

(q) Man bet vel stille imellem de Gamles Vildfarelser, i Henseende til Tingenes rette
Beskaffenhed eller nu verrende Omstændigheder, og det almindelige blank dem an-tagnc Begreb. Ester det sidste maae de Gamle dommes, ikke ester hitte, og fra det
ene ey flrtttes til det andet.

(r)

Longitudo Albionis incipit ab occidentali horizonte juxta Diminomtim promontorium
<&c finitur ad Orcas promontorium, siger Marcianus Heracleota in Periplo Maris
externi pag. 59. in Hadfon. Geograph. Vet. Scriptor.

(s)

Albion, accedit ad orientem ad mediam fere Germaniam, pget Aga theme rus Ioc. cit.
T. 2. pag 39.
See og videre herom i det 5te Cap. i denne Afhandling §* n*
Hvvrmed Voflius ogsaa srennner oveteens, naar han sige? in Not. ad pomp. Melam'
pag. §14. edit. Abrah. Grcmvii cum Not Vatr. Veteres omnés Britanniam longe
fupra Germaniam extenderunt y in qvo licet peccavit etiam Ptolem&ds; mihus tamen,,
ille, qvain cæteri.

(0

See dm rsre Tabel over Europa blank dem/ som ere ftyede til PtokmxiGeographic,
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kan komme til at sige, at det Caledonisse Forbierg laae Thule, eller DeVestlige
Kanter af Norge, saa nær, at der var kun sve Dages Seylats der imellem.
Vel siger han siden, at de Orcadiffe Ser laae fem Dages Reyse og fem N«k«
ters Seylats fra Thule, hvilket synes paa den anden Side at være imod den,
af os her giorte Forklaring. Men heri kommer det arter an paa 8olim Begreb
om bemeldte Sers Beliggenhed og Strækningen af Thule (u).
Man seer, at
han sætter disse Ser langt borte fra det faste Land, ventelig i Nord derfra,
omtrent midt imellem de Hæbudiffe Ser og Thule, dog noget nærmere sidstbemeldte Land; Han siger, at de vare ubeboede, og at man der tog
Gang Havn, naar man drog fra det faste Land,
Hvilket ikke kan paffe sig
paa de egentlig saa kaldte Orcadiffe Ser, som hverken ligge langt fra det faste
Land, ey heller kan ansees for at have i 8olim Tider ligget ode, M Tacitus
udtrykkelig bevidner, ut Agricola undertvang de Romere dem (v) , og om hvilke
det heller maatte hede, at man der, under Reysen fra det faste Land, tog forste
end anden Gang Havn. Hvorover denne Forklaring kommer mig mest rimelig
for, og allerbest at passe sig med alt dette: At Solinus, eller de, som han har havt
sin Beretning fra, har hort fortælle om de nu værende Hetlandffe Ser, 'som
ligge

anden

(ti)

Her kommer dct og meget, vel mueligt fornemmelig, an paa at fastsætte, hvad Solinus har forsiaaet ved sit Cbaljdonia promontorium. Er derved nuent det ellers saa
kaldte Promontorium Orcas , eller det Sstligste af Britannien, kan og maae nys anforte og efterfslgev.de Forklaring nodvendig antages som den rigtigste. Vil man der
imod sætte, som meget vel og uden Tvivl rettesi kan stce, at ved bemeldte Forbierg
er meent et andet, det nemlig, som Ptolemxus kalder Novantum, det Nordligste af
Albion , efter bemeldte iste Tabel hos Ptolomæum, strækkende sig ud mod det
Deucalidoniffe Hav, faint beliggende en langt sia Silva Caledonia, og nær ved de
Hæbudiffe Ser, efter nysnævnte Tabel; Saa kan baade den tilforn, under §.28.
not- (m) anførte Læsemaade hos Salmafium ansccs for antagelig samt alting komme
til at paffe sig ret vel sammmen, saaledes nemlig: At de Gamles Seilats sia Bri«
tannicn til Thule har taget sin Begyndelse fra sidstnævnte Forbierg, hvorfra de har
havt en 2de Dages Seilats til det Nordligste af de Hæbudiffe Ser, derfra til de
Hetlandffe, forbi de Orcadiffe Ser 7 Dages og 7 Nætters, og endelig sia Het
land til Thule 5 Dages og 5 Nætters Reyse at giere. Hvilket rimer sig vel sam
men indbyrdes, ffiont Rensins Længde, efter de Gamles Regning, synes alt for
stor. Men den Vanskelighed kan vel og uden stor Moye hæves.

(v)

See Taciti vita Agricolæ. Naar man taer alle disse Omstændigheder sammen, nem
lig at Solinus med fulde Ord siger, at de Orcadiffe Ser vare kun tre: Numero
tres. See Salmafii Solinus loc. cit. Cap. 22. p. ZI, at de ey vare^beboede, men
laae udorkede/Mt de fornemste Hetlandffe Ser ere sust tre i Tallet. See Geographia
Scotiæ, ed. 1749. 8 iste. og Z2 gort, og at Solinu. sætter dem saa langt fra det
faste Land; Saa bliver det læt at indser, at ved hans Oreadiffr Ker ey kan for^
staaes

om -e Nordiske kande.
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ligge Norden for og i en Strcrkning omtrent med de Orcadiste, og tillagt disse
hvad som egentlig tilkommer hine, eller anseek dem for eet og det samme, og
ladec dem alle lobe under samme Navn: Thi de Hetlandffe Oer ligge (1) accu
rat saaledes, som Solinus scener de Orcadiste, mellem de Hcebudiste Oer og
Norge eller Thule, den Nordeste af dem i scer; (rdet) har man ey mindste An
ledning ril c.t ansee de Herlandste Oer for beboede i, eller for Solim Tider, men
vore egne gamle Historier give tvertimod at forstaae, ar de lcenge derefter har
ligget ode, indtil der 9de Sæculum, da en Hoben flygtige Norste satte sig der
ned , eller ar de indtil sidst bemeldte Tid, har i der mindste kun vceret besogre
af visse Soe-Rover-Pamer (x), som der igiennem har raget Veyen til og fra
Engelland eller Skotland. Hvilken Vey (zdie) er uden al Toil ogsaa i de crldste Tider bleven fulgt af dem alle, der vilde seyle fra Engrlland eller Skotland
til Thule eller de Vestlige Kanter af vor Halv-Oe, som man virkelig finder ak
vore gamle Norste i de aldre Tider har lager, paa deres Reyser til og fra Engelland ty). Og bliver alt dette saa nreget mere rimeligt, som man heraf, og
neppe paa nogen anden Maade, kan udfinde, hvad der har giver Solino An
ledning til just at melde om Stationes (r), naar han taler om de Orcadiste Oer,
nemlig
siaaes de rette Srkenocr, men at derved de Hctkandffe maa vcere meente. Men un
derligt er det, at han heri saa meget viger baade fra sin Hoved-Formand Plinius,
som regner de Orcadiste Ser for 40 i Tallet, som fra Mela og Ptolemaeus, hvilke
tolk 30 as dem.
Venteligt er det, at han h'er maa have havt andre Beretninger,
end sidst bemeldtes, at gaae efter. Hvorover det kommer mig rimeligst for, at Soli
nus heri har rettet sig ester de Romerste itineraria; Thi det er mærkeligt, at i den
saa kaldte Antonini Itinerario regnes ogsaa kun tres infulae Orcades. See edit Wesfelin^ii. pag $og. Hvilke itineraria har ventelig saaledes optegnet Stederne allene
efter de Reyscnbcs Tvur, og de mest bekicndte Stationes, som de underveys toge,
blaut hvilke da een har ttoret paa de, til de Orcadiste henregnede Hctlandste Ser,
som vare fornemmelig tre i Tallet, saa cre disse blcvne ansatte for hine, og kun de
vprurvnte, paa hvilke de Rcysende toge sædvanlig deres Havn.

(x)

See Heimskringla eller Snorro Sturlefons Norste Kongers Historie. Tom. i. pag. 95.

(y) Her er det ogsaa vcrrdt at anmcrrke, hvad bemeldte Sturlefon paa nysauforte Sted
p. 97. beretter, nemlig at Kong Harald Haarfager paa sit Tveg i Dester-Havet tog
forsi Touren til Hialtland, siden til Srk uoernc, videre til Sndcr-erne, (eller de
Hcrbudiste Ser,) derfra over til Skotland, og endelig til Sen Mann.
Hvilken
Tour tresser i alle Maader ind ined den af Solino tilforn anførte.
(z)

Itinerariorum auélores nomine tncinjionis intellexerunt media, qvibus fe reficiebant,
loca, Gratis dicta rSiger Dodwell in Djllcrt, de Arriani Nearcho, pag. 134.

Tom, 4. Geograph. Grzc, Minor.
Kk
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nemlig de Gamles scrdvanlige R.yse-Tur over disse Øer fra Britannien kil Thue
le, da de har gaaet ftrst over fra det faste Land til de rette Orcadijke Øer (a),
og saa
taget Havn paa Hetland, hvorfra den korteste Overfarr

anden Gang

(-)

var

Eller rettere, som tilforn under not. (u) er viist, forsi fra det fasie Land til de Hæhudiste, og derfra til de Oread iste, eller rettere Hetlandste Her, hvor man anden
Gang har taget Havn.
I Anledning af hvilket, jeg endnu paa dette Sted maar
giere folgende Anmærkning: At da det af Solino forhen anførte Sted er, saa vidt
jeg veed, det eneste hos de Gamle, hvor noget meldes om de Gamles Reyse-Tour
og Seilats fra Britannien til Thule; Saa giver samme c« stor Formodning, at om
de Phoenieier har havt Skibsfart og Handel paa Thule, fem de visselig efter alle
Omstændigheder og al Rimelighed maae have havt, saa maae de , om ey bestandig,
dog for den største Deel have taget den Tour didhen, som vi tilforn af Solino har
fastsat, og fra de Sorlinste eller Casfiteriste Ser, hvor de fornemmelig synes at have
havt deres Handels-Serde, heller reist did over langs de Vestlige end de østlige Ky
ster af Britannien: Thi 0) var Veyen fra bemeldte Sted Vester om Britannien
baade kortere for dem, som og sikkrere formedelst de der liggende mange Ser og Lande,
som de ncrsten bestandig kunde seile imellem, og laae beleyligt for deres Handel.
(2) Kan heraf gives en grundig Aarsag, hvorfor de Gamle har sat Thule Norden
for Britannien, regnet den blant de Britanniffe Ser, og tillige sat den yderste Odde
af Britannien sag laugt mod Ssten: Da Reyse Touren til Thule fra bemeldte Sted
gik for den største Deel Nord paa, da efter denne Tur kom Thule til at ligge som
i en ©trebling med de øvrige Britanniste Ser, og var altsaa at ansee som et An
hang tit dem, og da endelig Reysen fra de Habudiffe Ser til Thule gik bestandig
Sster paa, hvorhen de Gamle desuden, som tilforn er viist, faa meget dreyede af
med Landenes ©træfning.
I Betragtning af Ovenstaaende kan det derfor og me
kimeligst, at den tilforn omtalte Se Mictis er ey Wiét, men en anden Se eller et
andet Sted i Canalen mellem Irland og Britannien, hvor og Plinius fætter Sen
Vc&is, mueligt den Odde eller Halv - Se af Skotland , som stikker ud mod be
meldte Kanal, og kaldes
eu»-Shire, allerhelst da paa den yderste Pynt af samme
ligger Staden Wither», og tat hos bemeldte Pynt Sen Withern, og da Solimis,
hvilket endnu er det fornemste, udtrykkelig siger, at de tilforn omtalte Vidie-Skibe,
paa hvilke Timæus beretter, at Tin blev bragt fra Miais til Britannien, bleve just
brugte i foranforte Kanal.
Ligesom og det as Plinio brugte Ord introrfus allerbest
paffer sig paa et Sted der ligger langt inde imellem 2de Lande, ved Enden af en
Canal. Med mindre nogen stalle heller ville ansee Sen Ocitis, som Pmiemæns sæt
ter Norden og Ssten om Forbierget Orcas, og ved hvilken een eller anoen blant de
rette Orcadiste Ser synes at være meent, for Plinii Mi ais. Hvilken Meening kunde
gisres rimelig ved Hielp as de Omstændigheder, at denne Se ligger omtrent ligesaa
langt fra Britannien, eller de Sorlingistr Scr, som Thule, ester Ptolcmæi Udreg
ninger, ligesom der ester Pythex Beretning paa den ene, og Timæi paa den anden
vare sex Dages Reyser fra Britannien til Thule, og ligesaa mange sra.Britannien
til Miais.
Hvortil endnu kommer, at der paa adskillige af de Oreadifle Ser stat
virkelig findes baade Tin og Blye.
See M. Martins Defcription of the Wester»
Islands, pag.
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var til Thule. Ligesom Det og meget vel kan vare, og ex maastee deti beste For
klaring , at den tø Dageo Seilats fra det Laledønijke Forbierg før dem,
der vilde til Thule, som Soli nus omtaler, har han forstaaet om de to
Dags Reyse, til de Orcadisse Ser, paa-Leyen didhen, og ey vm den hele
Neyse,
>»

§♦

Z0.

At Solinus tiger saa meget baade fra Pl'nii og andres Beretning, i Hen
seende til Tallet paa De Orcadiste Ger, er maastee en Folge af forbemelDte hans
Meening om Diste Ger. Dog vil jeg ligesaa snart troe, at Der kan vare tnD#
leben en Copiist- eller Lase-Feyl, og at Der for tres bor låses triginta eller tri
ginta tres. Den bestanDige eller bestandig gronnende Pomona, som vor Skri
bent videre bevidner at Der har varet paa Thule, De Frugter af Traerne, som
Indbyggerne stal have samlet sammen til Vinters, og Det Foder, som De blant
Avaget stal have spiset, maae enten og til deels grunde sig paa PvrKeT Be
retning, at man paa Thule leveDe af adffillige spiselige Urter, Verier og Rod
der, sti om denne negter, at man der havde Frugter; eller have sin Hensigt til
vore bestandig gronnende Fur- og Grane-Traer samt Eene-, Hegg-, Nonne-,
vilde Ribs-, Hassel- og andre saadanne Trceer, hvis Bar, Nådder og Frugrer man Den TiD kan have vidst bedre at benytte sig af eller i visse Tilfalde varet
nodt til at bruge, ligesom man her i Norden i Hungers Nod, naar Uaar ind
falder, maa behielpe sig med Barken afFurre- og endeel andre Traer, hvorom
Solinus', eller De, som han har havt sin Beretning fra, kan have hort noget
synge, og deraf giort en enkelt Ting, som kan have varet i Brug paa visse Ste
der allene og i visse Tilfalde, til almindelig og overalt brugelig. Hvilket er saa
meget mere troligt at kunne vare stect i De Tider, Da vore Forfadre havde saa
liden Omgang med Fremmede, i sar med Graker og Romere, som saadant
endnu steer i vore Tider, som stulde vare saa meget mere oplyste, end og af
vore Naboer selv. Hvorfor Det ey heller er at undre paa, at Soiinus har kun
det bringe Den Snak paa Bane, at Indbyggerne paa Thule ey har levet i no
get vist og ordentligt Egtestab, en Ting, som vel i sig selv er urigtig, men som
Fremmede Dog kunde have en Slags Anledning til at falde paa, ved visse af
vore gamle Forfadres Levemaade, i sar deres, som Fremmede allerhelst havde
Leylighed til at see og kiende, jeg mener De gamle Nordiffe Fribyttere eller Soerovere og vandrenDe Riddere, hvoraf vor Norden i De aldre Tider var opfyldt,
sårdeles den Vestlige Deel af vorHalv-Ge, og som gemeenligen forte et me
get uorDentligt og vildt Levnet, havde som oftest ingen vis Boepal eller Fa«
Kk 2
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milie, men svarmede om fra et Sted til andet, og giorde sig ingen Betankning
over ar bortrove og kranke andres Dome og Hustruer uden Forffiel. Ligesom
og vor Nordens gamle Indbyggere har over Hovedet i den Post ey varet saa
aldeles Regelmessige. Men at der i det ovrige har varet ordentlige Egtrstaber
blank dem, det er en Ting, som ingenlunde kan negtes.

IV. Lapite!
ak

Afhandlingen
Om de gamle Grcekers og Romeres Begreeb og Kundskab om
de Rordiffe Lande efter Christi Tider, i Folge
af Taciti Beretning.
§.

i.

D den Skribent, hvis Beretninger vr nu ville rage under vor Betragt
ning, saa vidt de angaae vor Norden, har der sig langt anderledes,
end med dem, som vi hidindtil har igiennemgaaet: thi i Steden for
at disse har tager deres Beretninger om de Rordiffe Lande for den storste Deel
af andre eller aldre Skribenter, har han laget dec meste as, hvad han beretter
vs om Germanien i sier og de Nordlige Lande, af egen Kundskab og Erfaren«
bed, oa holder sig kun til det, som i hans Tud var de Romere bekiendt og da
blev omtalt, uden at klare sig meget efter gammelt Sagn, eller uvisse Beretvinger og Navne, som man til hans Tud mm horte om (a). Han var i fi»

z,a Dctte kan noksom ffionues faavrl af alke Omss-rndigvcder og den hele Indretning i det

VJ

ßefienDte Skrist, som han har efterladt os- de monbus Germanorum, horstet i dette Cavitek stal sormmmrlrg blive vor Myviser, som og as Slutningen as bemeldte
hans Skrift, hvor han fim saa losekig navner de spioner og Hcllusier, fordi man
Ultet vist om dem havde erfaret: Catera jam fuMoj'a: Heilufios & Oxionas ora ho»
minnin vultusqve, corgora atqve «tu» ferarum gerere; qyod eg® ut meom^crtws
3» medium rehntjyam,.

om de Nordtffej kande. 4de Cap.

261

Did en af ve anseeligste og berømmeligste Mænd i Rom, og en Tid lang Stak
holder i Gallia Belgica, eller de nu saa kaldte Nederlande, hvilket Embede
gav ham god Leylighed til at lære at kiende det tilgrcrndsende Germanien i sier,
hvoraf han ogsaa har saa vel betient sig, at hans Beretning om bemeldte Land
er den fuldstændigste, rigtigste og ordentligste af alle dem, som de ældre Tider
har givet os. Det derimod, som han beretter oS om vor Norden , er heel li
det, og gaaer ud paa langt andre Ting og Navne, end man finder hos de ældre
Skribenter, hvilke derimod anføre mangfoldige Navne, som han sier ikke nav
ner, og som følgelig i hans Did blant de Romere ey har oæret bekiendte eller i
Brug: thi han navner hverken Codanonia, ey heller Sinus, Codanus, eller
Scandinavia, eller Cherfonefus Cimbrica, eller Cartris, eller Latris, eller
Nerigon, eller de Hillevioner (b) eller Epigia, ja ey engang de Teutones o.s.v.
Hvilket altsammen er et stort Beviis for vor foranførte Menings Rigtighed, at
Plinius, og andre Romerske Skribenter for Taciti Tider, ey har beskrevet vs
Tingen, som Den var i deres Tider, men allene efter hvad de fandt for sig hos
ældre og Græsse Skribenter. Hvoraf videre følger, at Kundskab om vor Nor
den maa være meget gammel, og kan altsaa ey være kommen fra noger andet
Folk, end de Phoenicier (c), at den fra dem er kommen til de Græker, og fra
disse til de Romere; og at den under sidst bemeldte er heller bleven fordunklet,
end den har udbredet sig og tiltaget.

§. 2.
Taciti Beretning om vor Norden sætter denne Scttmngs Rigtighed uden
for al Tvivl : thi holder man den mod Lyset, faa stal man blive vaer, ar alk
hvad han veed at berette os om vor Norden, beløber sig ey til videre, end ae
„ I det store Hav selv (Norden for Germanien (d)) vare de Suioners Stater,
Kk z
„ som

(b) Uden man vil sige , at Taciti Hellufii og Oxiones ere de samme, font Plinit Hilleviones, og som Ptolemaei Ækiæcnes; hvilket vel ogsaa bliver en i sig selv rigtig Sag.

(c) Man har derover god Anledning til at troe, at de fleste Navne paa Ser og Steder
i Norden, som forekomme hos Græsse og Romerske Skribenter, ere mod zoo Aar
ældre end Christi Tider, eller i det mindste sir o ngamle med Fytbeæ Alder, fra hvil
ken dr fleste af dem ere maaffce komne tt! de Græsse Skribenter, men blcvne efterhaanden saa ubekiendte, at de secncre Skribenter, fom strabo og andre, have anseet
dem for Digt og Fabel, saa de derover har ndelnkt mange af dem af deres Skrivter.
(ri) At det Hav, som Tacitus her omtaler, sættes af ham Norden for Germanien, det
kan tilsulde sswnnes af den Tnr, fom han- folger, i at bessrive bemeldte Land, da
han fra de Sydlige Steder gaaer til de Nordlige, og kommer endelig, til foromtalte
Hav 05 de deri liggende Ser, som de RvrSligste Steder
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» som foruden at de vare Folke-rige og vel udrustede, ogsaa havde mægtige Flo„ der, ssisnt deres Skibe vare anderledes indrettede end de Romeres; at de
„ satte Priis paa Rigdom, og at derfor var een allene regierende Herre hos
„ dem, som regierede uindskrænket (e), og uden^at tigge sig Lydighed til af sine
,> Undersaatter (f) rc.; at paa hin Side af de Suioner var er ander, det dov„ ne og næsten ubevægelige Hav , af hvilket man man troede, ar Jordens
,, Klode blev omringer og indsiurter rc.; og at næst hos de Suioner boede i fam«
,> me Strækning de 8iconers Folkeflag, som for Resten komme overeens med
„ de forrige, men vare dem allene derudi ulige, at de lode et Fruentimmer re„ giere over sig “. Hvilke Ord, (hvoraf vi her har udeladt en og anden Post,
som siden noyere skal betragtes) ligesom de indeholde Ting, som ey findes hos de
ældre Græsse eller Romersse Skribenter, men har været ncesten allesammen dem
ubekiendte, faa indbefatte de og alt hvad de Romere, af egen Erfarenhed og
Kunbssab har vidst om vor Norden, üa Tacitus vel ikke havde tier stille dermed,
hvis noget mere havde været dem derom i hans Tud bekiendt.
Og kan man
derfor være vis forsikkret, at alt hvad Mela, Plinius og andre Romersse Skri
benter for Resten anfore om vor Norden, er ey deres eget, men taget af de æl
dre Græsse Jord-Bessrivere, hvilke de Romersse troelig har fulgt og udssrevet,
naar man tildeels undkager de Steder, til hvilke de Romere ved deres Vaaben
hax banet sig Veyen, og paa yen Maade giorr sig bekiendre.

§- Z.
At de Romere ved deres Vaaben ere komne ind i, eller til vor Norden,
det kan man faa vel af endeel andre Omstændigheder, hvilke tildeels foran ere
anførte (g), som og af Taciti egen Beretning med goo Grund og Foye negte.
Men eftersom han dog har saaet noget i Almindelighed at vide om de Folk, som
beboede de Sstlige og Sydlige Kanter af vor Halv-Oe, og saadant, som ingen
sor

(e)

De gamle Nordiske Regenters Magt og Myndighed beroede mere paa deres egne be
synderlige Egcnstabcr, end paa nogen fastsat eller almindelig vedtagen Regel, saa det
er vansteligt at fastsætte, om de nogensinde hav regieret ret uindskrænkede.

(f) Herudi sætter Skribenten dem uden Tvivl imod de da værende Tydffe Konger, som ey
kunde ansces for andet, end deres Undersaatters Krigs-Anssrere.

fg) See den 8de §. j det rdct Cap. af denne Afhandling not. (m): det zdie Cap- §. r8.
hvormed ogsaa maa sammenlignes, hvad heroin end videre er anfort i det ;te Cap§. 13. Hvilket altsammen jeg formoder stal være tilstrækkeligt Beviis for denye Sæt
nings Rigtighed-
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for ham har kunder berette, han og ry, fom tilforn er erindret, har tager sine
Beretninger af andre og crldre Skribenter; saa folger deraf, at han enten selv,
eller de Romere, nyelig for eller ved hans Tider, har havt Leylighed ril at ind
hente en nye og ncrrmere Kundssab om bemeldte Steder, end den man hidind
til havde havt. Vil man spsrge paa hvad Maade og igiennem hvilken Vey?
Saa synes mig, ar efter alle Omstcendighcder bliver det rimeligst, ar denKundfiab er kommen ril dem over Oster-Soen, og fra de Folk, som boede ved de Ostlige
Kyster as samme: thi ligesom man paa den eene Side har ey mindste Anledning
til al lroe eller tcenke, ar vor Nordens Indbyggere har i de Tider havt nogen
Omgicengelse med de Folk, som boede i de Vestre Kanter af Germanien, og
de Romere derfra ac kunne have hentet bemeldte Kundssab (h); Saa forekom
mer paa den anden adskilligt, som gior det hoyst rimeligt, at den maa vcrre
kommen fra en anden, og ingen, uden nys omtalte Kant: da vor Nordens
Kldste Indbyggere har uden al Tvivl beboet de Steder, forend de besatte vor
Halv-Se, og man finder, at de Nordisse Folk har stedse vedligeholdt Omgiengelse og Samqvem med dem (i); da de Goiher fra aldgamie Tider af har havr
de Steder inde, og det dog vel bliver en unegtelig Sandhed, at disse enten er
komne didhen fra Norden, eller har i det mindste staaer i ncrr Forvantssab og
Fvreening med de Nordiffe Folk af samme Navn, i hvor meget end endeel har
villet vcrre derimod; da det er af Plinii Vidnesbyrd noksom bekiendt (k), at dr
Romere i Neronis Tider har aabnet sig Handel og Omgang med de Folk, som
der boede, og endnu for den Tiid havde meget at bestille med Cattualda, be
meldte

(h) Remlig den Kundssab, som angik dc ostlige Kanter af vor Halv-Se, hvilke i de erldrc Tider havde vcvret uven al Tvivl temmelig vel bekiendte, saa lwnge BernstenS
Handelen var i Gang, men som man, da bemeldte Handel henfaldt en Tiid lang,
intet horte vin, indtil bemeldte Kundssab tillige med den foromtalte Handel iglen
blev oplivet- i sier under Keyser Neronis Regiering, kort for eller i Tad ti Tider.
Saa vidt havde de Romdre forsgct deres Kundssab om de Nordlige Lande si den Me
js- jiib, da de herom intet vidste, see det 2det Cap i denne Afhandling §. 8- not.
,
(I)
men havde kun solhvervet sig c» ringe Kundssab om de Nordlige Küster as Ger
manien, og om de Ser, som laae derhos.
Gaa at hvad vi her sige, og tilforn
dik de Romeres Kundssab, vor Norden angaaende, har sagt. Gee Cap. rdet §. 4.
tv sig ey stiv imod, men bor sorstaaes om adffilte Tider og Steder.

(i) Dette med folgende stal videre udfores og bevises i en anden Afhandling om de Nordisse Folkes Oprindelse.

(k) See hans Hiftor. Natur. Lib, 37. pag. 37s. Tom. 5, og hvad herom tilforn er art
fort i det iste Caxitel i denne Afhandling §. 22.
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meldte Gothers Konge (I); og da man seer, at Tacitus har just kiendt dem
blant de Nordiske Folk, som boede nærmest ved og kvertS over for bemeldte Ste«
Der, og imet ander: thi hvad de Svionersnæfte Naboer de Sithones angaaer,
saa er det vel en almindelig vedtagen Mening og Forklaring, at derved bor for»
staaes de Norske, en Sag, som jeg undrer mig over, arden store Grotius har
og villet lade sig indbilde (m), og som man er falden poa, allene fordi Taci
tus fætter ve Sithoner Vesten for de Suioner, og nævner kun disse tvende
Folk i Norden, men har for Resten ey mindste Grund og Rimelighed, thi hvor
finder man vel, at de Norske ere blevne kaldte med saadant Navn eller noget
ander, som i mindste Maade ligner der? hvorfor ffulde han vel kaldede Svenffe med deres rette Navn og give de Norffe et saa aldeles fremmet? Hvad Aarsag kan man vel give dertil, at Tacitus har lært ar kieude de Norffe, som langt
bortliggende, og ey de Gother, der boede tæt hos de Svenske og Germanien
saa meget nærmere? thi at ville sige, at de Gother den Tid ey boede her i Nor,
den, det gaaer visselig ingenlunde an; og hvorledes kan det endelig vel rime sig
sammen, hvad Tacitus siger om de Sithoncs.at de boede i een og samme Stræk
ning med De Sviones og næst op til dem, hvis de Sithones stal være de Nor
ffe? da de Gother, og ey de Norffe, har fra de ældste Tider af været de egent
lig saa kaldte Svenffes Naboer, men disse derimod og de Norffe stedse været
skilte fra hinanden ey allene ved vidtloftige Landstrækninger, men og store og
hope Fielde.
§. 4'
(1) Denne var allerede i Keyser Tiberii Tider kommen i Bckicndtstab med de Romere, i
Anledning af de Krige, som han forte med Marabudio, de Marcomanncrs Konge,
»di hvilke han endelig kom til kort,, og maatte derover tage sin Tilflugt til de Ro
niere , hvilket Marabudius i lige Tilfælde tilforn havde gjort. See Taciti Annalium.
Lib. 2,
(in) See hans Prolegomena til Hiftor. Gothorum, Vandalorum &c. pag^ 6 et Skrivt,
spin denne store Mand syncs allene at have ffrevet, for at strive de Svcnste til Be
hag, og som visselig gisr ham ingen ZEre Man stuldc helst tree, at han har skre
vet det, allene for at drive Giæk med Vedkommende, og at han umucligt kan have
mecnt det saa: Hvilken Forklaring over de Navne Suethi eller Suiones oa Sithones,
kan være artigere end denne? Suethi (af Ordet Suede, kan leg tænke) umt laboriofi, cujus oppofitum Sithones Sedentarii (stal ve! komme af at Sidde) five pigri.
Saadanne Derivationer, som diste og andre flere, der beroe paa Ordenes blotte Lyd
eller cn fordrejet Udtale, ere artige at spoge med, men for Resten due de siet intet.
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Skal man derfor ey drive de Sithones reent ud af vor Norden, fha maa
man visselig giere dem til en anden Folkefærd, end vore Norstes (n). Og til
hvilken hellere, end foromtalte Gothers, paa hvilke saavel Navnet selv, fom
alle andre foranforte Omsserndighever, saa vel passer sig? thi hvem erdet vel
ubekiendt, at de Gother af fremmede Skribenter kaldes ogsaa Guthones og
Gythones? og hvo vil ey lettelig sinde sig deri, at der hos vor Skribent kan
Steden for Gythones have indsneget sig ved en Skrive- eller Lcrst-Feyl, Sitho
nes? da de Bogstaver G. og S. saa meget ligne hinanden r den gamle. Skrivt,
og da saadanne, ja endnu langt grovere, Feyl ere saa meget gicrngfe hos de
gamle Skribenter (o). Enhver kan altsaa lettelig indste saavel Nodvendiaheden, som Rimeligheden af nys omtalte Forandring af Navnet Sithones til Gy
thones, hvilken vil sames uden for al Tvivl, dersom man i et eller andet Mscr.
af Taciti Virker kan finde Spor derefter: thi for Resten troer jeg ganffe vist,
at ey allene ved, men og lange for Taciti Tider har de Gother boet paa vor
Nordiste Halv-Se, som et Folk, der uden al Tvivl er det crldste her i Norden,
i det mindste i Henseende til Navnet, som i de fyrste Tider vel har varer tllfalles

i

for
(n) Potitantis i hans Chorographia Daniæ pag. 689. 0g 90. pagstkiaer Vgsa« t Ot Ved de
Sitboner hys Tacitum dc Morste cy har varet mecnte. C. Dankwerth vil i fin B».'
Beskrivelse ever Slesvig og Holsteen giere dem til Teutones pag. 46, hvilket visse
lig <t> gaacr an. Endnu mindre kan det have Sted, at ved Taciti Sithones, Jndvaanerne i den gamle Stad sigtuna j Svcrrig ere meente, og ai Ovidius har sigtet
til dem, naar han saa siger: Faftor. Lib. 3. v. 715.
„ Sithones & Scythico» longum narrare triumphos
Som Valin holder det for at Mre i hans Svenske Histories isik Deel, pag 72.
Thi »cg kan ey begribe, hvorledes de her af Ovidio omtalte Sithones, som boede i
Thracien, kan blive Jndvaancre i Gverrig.
(o) Det er herved i Besynderlighed at marke, at der hos de Latinske Skribenter gemeenligcn findes at vcere brugt y i Steden for Gmkcrnes •» eller u, fom f. e. Thyle for
Thule, Thyrii for Thurii 0. s. v. nisten overalt. Af Gutæ eller Guthones er altsaa
for det forste giort Gythones, laaledcs som dette Navn findes endog at staae i en
deel Oplage af Pto/emici Geograph. Lib 3. c. 5. i Steden for Gothones eller Gutho
nes. Ligesom dette kan ogsaa her ticnc til Oplysning, at blant de Folkeslag, som be
meldte Ptolemæus sivtter paa den vestre Side af DeixcbFloden, naest ved de Buricr,
navnes de Sidones, hvilke sidste, naar man holder ktolernrei Beretning sammen med
Taciti, skal befindes ingen andre at v«re end dennes Gothini, saasom Naboer af tzp
Oser og Burier. See Taciti Germania, og Ptolemai Geographia: Lib. 2. c. 4.
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for alle Norviste Folk, sårdeles dem, der beboede dea Sydlige Deel af vor
Norden. Ligesom ogfaa Ptolemæi Vidnesbyrd lx), at de Gutæ og Dauciones beboede de Sydlige Deele af den (Tore Scandi ske Øc, hermed fuld«
kommen stemmer overeens, og, noksom viser, andre Omstændigheder her ar for«
biegaae, ar de Gother leenge for Taciti Uder har boet i Scandinavian: thi lad
end være, ar Ptolemæus er en yngere Skribent end Tacitus, saa bliver der dog
vel en afgiorr og vis Sag , at hin har rager sine Beretninger om vor Norden
af langt ældre Skribenter, end som denne er, og vist nok ikke af nogen Rö
mers Skribent, eftersom man, om saa var, vel maane treffe noget Spor hos
ham afMelæ, Plinii, Taciti og andre saadannes Beretninger, som. man ey
finder , men rimeligst af en og anden blank de ældste Græste Jord-Bestrivere,
og saadanne , Com har endog oæret ældre end Straba selv, hvilken Skribent han
ey engang synes ar have læst eller fulgt, end sige de Romerste, da han trækker
den yderste Parallel mod Norben ep, som Straba vil have det, giennem Hiber«
men, men ester de ældste Graste Jord-Bestriveres, Eratofthenis, Pytheæ og.
andre ftadannes Exempel, giennem Thule, hvilke sidste, som vel bekiendie i
Alexandria, hvor Ptolemæus selv boede, denne ogsaa i andre Ting nodvendig.
maa have fulgi , sær i dem, der angik sag langt bortliggende Lande, som dea
der laae i der yderste Nordem

§.

5-

Alt dette viser da, at Ptolemæi Gutæ og Taciti Gython-s; eller Sitho
nes maa være eet og samme Fvlk , og at man ey behover, ar tvivle om foran«
forte Satzes Rigtighed, nemlig at der hos Tacitum i Steden for Sithones:
bor læses Gythønes> af den Aarsag , at man ey finder de Gather ved de Ti*
der at have boet her i Norden.. Jo visselig maa de baade da og for den Tid ha
ve boet der (q); og havde de. ey boet der da, fan havde de vel aldrig siden kom
mer
(p) See Ptoleniai Geograph, libi 2. caps 41 dr Germ. Mägna.

(q) Jeg veed vel, at endeel ville holde for, at Otiun har forst bragt de Gother' hid ind
i Norden med sig,, og at denne er kommen derhen længe efter Christi Lider; men jeg;
troer og sikkert, at denne deres Mening; ingen Grand har,. og' at, om Oitin. ffulde
med de Gother være forsi kommen ind i Norden: paa ven Liid, ti! hvilken Eccard,
med endeel andre vil hensore hanr, saa kunde Ptolémxus ey have sat de' Gutæ paa
Scandia* hvor de i hans Lid , ester bemeldte Sætning, endda, ep Milde base boet,
eller i det mindste ey været der saa længe, at ham derom; havde kundet indhentt nogen Kmdffab, om den ellers paa de Lider var at faac, hvilket er visselig aldeles
ikke at formode.. Prø!emæus< har heller , som tilforn er erindrer, og siden videre stal
bevises, taget sine Beretninger af de ældste Græste Jord - Beffrivere „ ftlgeligi «M«
hans Gutæ have, boet paæ Scandi» 2 »300
sov Christi Fodsel.
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mel derind, hvorLandene allerede vare faa fulde afJndbyggere, og saa merglige
Riger stiftede- fom Tacitus beretter, ar de GocherS Flowing didind efter hans
Tider ingenlunde kan Have Sled, og del saa meger mindre, som man finder
dem at have giorc store Udvandringer S or paa, men aldrig Nord efter, hvor
desuden Indbyggernes Tilboyelighed fra de ældste Tider af, saavidt man kan
spoere i Historien, har ve! verret at sende Folke-Sværme. fra sig, men aldrig at
lage imod dein. Ligesaa vel derfor som Tacitus kiendte de Svioner, maa han
og have kiendr deres Naboer de Gocher, og Disse derfor verre meenre ved hans
Sithones. Men ar Ptolemæus, ffiont han har vidst at ncrvne de Gother eller
Gutæ, Dog intet melder om de Svioner, Det viser kun, at hans Beretninger,
som tilforner erindret, ere ingenlunde yngre end Taciti, eller tagne af Romer
ske Skribenter, og kan for Resten have 2de Aarsager til Grund, nemlig ar en
ten har De Svioner, da De Beretninger, som Ptolemæus har fulgt, ere for
fattede, ey boet paa vor Halv-Oe, eller i det mindste ey været saa mægtige og
navnkundige, som de siden bleve og vare i Taciti Tider; eller og fordi dePhoenicier, fra hvilke de Græker har faaer Deres forste Kundffab om vor Norden,
har fornemmelig kiendt de Vestlige Kanter af vor Halv-De, og derfor velfaaer
Navn paa de Gorher, som boede henne ved Categat og mod Vester-Haver,
men ey paa de Svioner, hvis Boepæle laae langt inde i Oster-Soen, og tilli
ge temmelig hoyt oppe mod Nord. Dog maae jeg tilstaae, at jeg anseer den
forst anforre Aarsage for at være den rigtigste og rimeligste.

§. 6.
Af lige saadan Aarsage, og fordi Tacitus, som tilforn er viist, har faaer
fin Kundffab om vor Norden fra De ostlige Kanter af Germanien, erdet tverrimvd ffeet, at han vel har vidst at fortælle noget om de ostlig Kyster af vor
Halv-De, men derimod sier intet om de Vestlige, hvilke han ikke taler det aller
mindste om i hans Germania, hvor det rette Sted, efter hans Anlæg, havde
været at tale derom, dersom hans Kundffab havde strakt sig didhen, men rorer
kun saa loflig ved dem, under der gamle Navn Thule, paa et gandffe andet
Sted, hvor han taler om sin Sviger-Faders Agricolæ Bedr ivrer i Britan
nien, og ved den Leplighed beretter - (r) “ Ar den Romerffe Flode da forst omLl 2
„ kring-

(r)See hans Vita Agricolæ. Af det, som i næst foregaaende Capitel er anført i Anled
ning af Solini Beretning VIN de Gamles Reyse-Tnr fra Britannien til Thule, for
nemmelig i den zp.§. Not. O) og (a), kan man let begribe, hvorfor de Romere,
som vare scm meget bange for det nregierlige Hav Norden for Elben eller Germa
nien,
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„ krmgseylede Kysten (af Britannien) ved det yderfte Hav, og kunde da for#
„ sikkre, at Britannien var en Lie, samt opfandt og undertvang de Oer,
,, fom de kalde de Orcadisse. Man fik og see Thule, hvilken Snee og Kulde
„ hidindtil glemte af Veyen. Men de sige, at del er et dovent Hav, som
„ er tungt at roe udi, og som Vinden derfor ey heller kan glare oprort
Hvil#
ke Ord i adskillige Henseender ere ret mcrrkvcerdige, og/ligesom de bekrcrste,
hvad tilforn er anfort, give end videre Anledning til folgende Anmærkninger t
i.) At det Foregivende, at de Orcadiffe Oer skulde af de Romere, under Key
ser Claudii Tog til Britannien, vcrre blevne undertvungne, som Math. Weftmonafterienßs i feer, og endeel andre berette, af foran forte Taciti Vidnesbyrd
hefindes at veere urigtigt (s). 2.) At de Romere for Taciti Tider, har ey en
gang til visse og fuldkommen vidst, at Britannien var en Oe; forstaae af egen
Erfarenhed og efter Kundskab, som man med Sikkerhed kunde folge: thi i an#
Den Henseende bliver det vel heel urigtigt, at den Sag har vcrret de Romere
faa lange ubekiendt, da alle Grasse Skribenter eensstemmig berette, at Bri
tannien var en Oe, og de aldre Romerske selv udtrykkelig bevidne det samme,
saasom J. Gefar, Mela, Plinius og flere. Men Sagen er, at det har, som
tilforn er erindrer, varet Tacito fornemmelig derom at glore, at hans Fortal#
king kunde grunde sig paa tilforladelige Efterretninger, og sikkre, i sar hans
egne Tiders Erfaringer; hvorfor han har gaaet de andre forbi, og ey villet hol
de sig til dem, som ey saa sikkre at lide paa: Af hvilken Aarsag og Anledning
han ogsaa 3tue) siger, at lige indtil Agricolas Tider havde Thule formedelst
Snee og Kulde varet ssiult og forborgen.
Ey fordi man jo fandt nok derom
.
baade

i

ttien , korde vove ak komme saa langt Nord om Britannien , at de fik Thule eller
Norge at see, nemlig den Qmsttrudighcd, at de i Anledning af at undertvinge de
Orcadiste Ser, vare just komne i de Farvande, over hvilke de Samles sædvanlige
Tur tik Thule havde faldet, og font altsaa ikke kunde forekomme dem saa meget far
lige; men at de ey har vovet sig langer eller lige til Thule, deri har den Indbild
ning verret Aarsag, som de Phoenikicr, for at fliule deres Handel paa Thule, hav
de vidst at binde Folk paa Ermene, og som man af Taciti Fortælling tydelig seer,
at de Romere endda vare indtagne af, angaacnde Havet ved Thule, at det var tykt,
ligesom levret, eller som sisrknet og sammenløben Melk, saa man ey kunde komme
„ der igiemrem: “ DitpecU cft & Thule, siger Tacitus, qvam haétemis nix & hiema
„ abdebat Sed mare pigrum & grave remigantibus perbibent , ne ventis qvidern
,, proinde attolli

(s) Med Taciti Vidnesbyrd stemmer herom og fnvenalis overeeus, naar han siger: Satyr. i.
*■

Vi i(jOi

-

“ Arma qvid ultra
,, Littora Juvernæ promovimus, & modo captar.
n Oreadas, & minima contentos notie Britannos-f<---

om de Nordiffe Lande.

4de Cap'

baave i endeel Grcekers og Romeres Skrrvrer, men allene af den Aarfag, at
de Romere paa deres Soetog Norden omkring Britannien og til de Orca«
disse, ja, som venteligt er, ogsaa til de Hetlandffe Aer, fra hvilke var den
korteste og stevvanlige Overfart til Norge (t), vare selv komne da forst saa lange,
at de havde feet Kysterne af nys bemeldte Landssab, fom de Gamle kaldte Thu
le. Hvis Beretning, angaaende Havets Bessaffenhed omkring ved bemeldte
Kyster, han 4de) tilkendegiver sig at have fulgt, ved at bruge Ordet perhi
bent (u). Ligesom det og meget vel kan vcrre, at de Romerffe Soldater og
Skibsfolk, som vare med paa foromtalte Ag, har enten ladet saadan de Gam
les Beretning om bemeldte Hav, ogen Slags Frygt, indbilde sig at see og
mcerke Ting, som virkelig ey vare til, etter betient sig af den gamle vedtagen
Indbildning derom til at binde sig selv og andre noget paa Ermene, og til en
Unvffyldning for at de ey kunde eller torve komme videre.

Alt dette er faa meget mere rimeligt, fom det ey allene stemmer ovemus
med Ersarenhed og Mennessens scrdvanlrge Studs Bessaffenhed, men og med
hvad Tacitus paa et andet Sted beretter (v) om Aarsagen, hvorfor de Rome,

(t) See hvad nyelig tilforn herom tt erin-ret under not. (r) og det nerst foregaaende Capitel. § 29. Not. (u) og (->).

(u) Hvorved han og giver at forstaae, at de Romere havde ey selv befeiket dette Hav eller
vare komne Thule faa wc, at de havde naact didhen: thi han gier tydelig Korffiel
imellem at have feet Thule, hvilket han udtrykkelig tillegger de Romere, og imellem
Kuudssaben om bemeldte Hav, hvilken ha«, ved at forandre Talcmaaden, og hrtte
Ordet perhibent til, bevidner at de havde fra andre. San man heraf kan sikkert
putte, at de Romere ey ere den Gang komne til vor Norden, Og naar det da e»
er fleet, faa er det vist nok ey heller sseet enten for eller siden.

(<O

See hans Germania, paa det Sted, hvor han taler om de Folke-Glgge, fom boede
ved og Norden for Rhin - Strommens Udlob, faint omkring de store ^nd-Soer,
som der vare (i det nu varende Holland, Dest- og Ost-Frissand omtrent,) og „leider
ved ven Leylighed, at de Romere havde ey allene med deres Floder bejeilet bemeldte'
Soer, men og forsogt at beseile det store Hav selv paa den Lånt: Ipfom qvin eti
am Oceanum il!a tentamimns. F Igelig kan ved den Occam is. som de Romere ecngang, under Drufii Anftxfel forsogte at deseikr, men hvilket ingen ester ham torde
vove, join Tacitus videre beretter, cy med nogen Rimelighed forstaaes det store DePer-Hav mellem Jylland famt Norge og Britannien, men allene den Deel deraf, som
swder op til den Nordvestlig Kant af Tydssland, sonden for Elvenli Norden for hvil
ken Dr ufus ey kom med de Romeres- Flyde.
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re, som Dog havde Deres Skibs-Flove i Nord-Soen ved Ems og Vesmn, ey
videre undersogte og beseilede bemeldte Hav, naar han saa siger: „ Vi har end„ ogsaa forsegl at beseile der store Hav selv, og har Regtet giort bekiendt
„ blandt os, at der endnu vare Herculis Stener at finde, enten nu Hercules
,, er kommen didhen, eller vi ere komne i den Vane, at vi kalde alt hvad som
,, er stort og prcrgtigt, efter ham.
Drufus Germanicus havde og Mod nok
„ og Dristighed (til at forsege det), men der store Hav hindrede, at man ey
kunde giere Undersogninger baade om der selv, og om Hercules.
Stray
derefter var Der ingen, som mere forsegle derpaa, og syntes man ar vise mere
„ Hellighed og ZErbsdighed ved ar troe Gudernes Giexninger, end ved ar ville
„ udforste Dem
Hvoraf tydelig kan stionnes, at de Romeres Skibsfart i
Nord-Soen har fra den Kant af ey gaaet ret vidt, men kun bestå aer i et Forsog, hvilket og kon;mer overeens med andres Vidnesbyrd og med hvad herom
tilforn er erindret (x); At de Romere har kun ved Rogtet hort noget berette om
Herculis Stotter i Norden ved der store Hav, og folgelig har De aldrig be#
seiler Sresund, eller Bugten imellem Lindesnas og Skagen, hvor Hercules
Stotcer her i Norden maa soges (y), om de Ler nogensinde har varer

til
(x)

See -et 2det Cap. i denne Afhandling §. r not. (f). §. s. not. (in); betzdle Cap.
§. I8> og det gtc. §. iz.

(y)

Thi da her tales om Herculis Gtstter, kan derved ey v«re meent Kullen, i Skaane
allene, som og synes at vare et dertil alt for ubetydeligt Sted: da det er 'rimeligsi,
<i£ naar de Gamle vilde give visse Steder her i Norden Navn af Herculis Stotter,
maattc de dertil udtage dem. font for de Soefarende vare de nicest bekiendtr og be
tydeligste, de fornemste og stetste mod det store Hav sig udstmkkende Forbierge, og
font incest lignede de egentlig saa kaldte Heredis© totte. Hvilket altsammen enhver
vel lettcliq seer at paffe sig langt bedre paa de af os ovcunKvnte 2de Forbierge, dec
fra ade store Landsimkningcr lobe langt ud i Havet mod hinanden, end paa noget an
det Sted her i Norden: Ligesom og dette tit videre Oplysning er at merke, at be
Gamle have sat Herculis Stotter og flere Steder, end ved det Gaditanske Sund.
See Mmciani Heracleota Periplus Maris externi p. ig. Hvor han taler Olit Hercu
lis Ststter i Sufiana; og at de derved ey have forstaact Land-Qddcne paa begge Gi
der af visse trange Sund men hsye Bierge, hvilke med et Forbjerg strakte sig ud i
Havet, font Scymnus Chius forklarer det in Periegefl p. II. 12. Ligesom og Atlas
fflint Æthna ere kaldte c«li column«. See Evftathii Commentar, til Dionyfii Periegefin p. 46. edit. Opporitti. Og Dionyfius selv taler Oltt Bacchi Støtter i den ydersie Kant af Verden mod Aften, ligesom Herculis mod Vesten. See loc. tit p. kyo.
Over hvilket bemeldte JEvflathius gisr den Forklaring, at nys omtalte Bacchi Stotter
siode paa de Indianers yderste Bierge yderst ved Havet.
Saa at folgelig de
Gamle, naar de vilde give noget Sted her i Norden Navn af Herculis (Støtter,
maac nsdvendig derved have meent, ey en Land-Odde beliggende langt inde mellem
Åerne, men hsye Forbierge ved det yderste -Hav mod Norden.
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til (2); Og at de Romere har ansett del store Hav, Norden for Germanien, som ret
forunderligt og forssrcrkkeligt, og for et Sted, hvor Guderne i sar lode see saa
store Prover paa deres forundringsvardige Gierninger, deels i Henseende til
dets forfcerdelige Storhed, og dets heftige men dog ordentlige Bevcrgelse, jeg
mener dets Ebbe og Flod, hvorved det, ligesom et levende Kreatur, trak sin
Aande frem og tilbage (a), en Ting, som var de fleste Romere aldeles ubekiendt,
men som de havde havt store og svrgelige. Prover paa, ved Skibbrude og an
dre Uleyligheder (b), under deres Krigs-Toge i de nu saa kaldte Forenede Ne
derlande og den Nordvestlige Deel af Germanien , hvor Landenes Beskaffenhed
gav det Leylighed, frem for paa andre Steder, at vise sin forfardelige Virk
ning, deels ved ordentlige og undertiden ved storre, imellemstunder indfaldende
heftige Overfvommelser (c); Deels i Betragtning af dette Havs formeentlige
Tunghed (d), samt kveragtige og sammenstorknede Vand (e), som giorde det
forstieiligl fra alle andre Hav; Og endelig formedelst Solens bestandige Skin
over bemeldte Hav- en for Romere og Grceker ev mindre merkvcerdig og forun
derlig Ting, som bragte dem paa den Tanke, at denne Guddom havde der sin
Boligr og flere Guder med den. Hvvrvmlacitus. ibland andet saa raler (f):
>y Paa

(e) Tacitus synes selv at kalde dette' i Tvivs. Men efter den gjorte Forklaring kan de'
Gamle have havt god Anledning ti! at satte Herculis Stotter her i Norden, om
end Hercules selv ci) er kommen didhcn.
(a)

Det er ey rimeligt, at denne Havets forunderlige Bessaffcnhed kan have givet Anled
ning til Pytheæ Snak VM Hav-Lungen i det yderste Hav mod Norden, hvor de
Gamle, som man blank andre kan see af Orphei Argonaut, v mg, have forestillet
sig eet eller flere store Hav-Gmlg at virre, af hvilke , som af en Lunge, Havet til
visse Tider blev indtrukket, og igien udblast.

(b)

See Taciti Beskrivelse over det Gcrmanlske Havs Raseric i Anledning af de Skib
brud, som den Romerske Flode under Germanici Anførsel lecd omkring ved EmsFloden. Annal. Lib. 2.

(c) See' Plinii Hiftor; Natur. Lib; 16. og hvad videre om: denne Sag' er anført i det 2det

Cap. af denne Afhandl. §. io. not (x).
(cl)

Hvorfor de Gamle kaldte' det Mare: pigruin,. Saturnium , immobile , mortuum &c.

(e)

Herover har det faaet Titel af mare congelatum , Amalchium &c;

(s) See hans Germania i at anføre dette Sted af Tacito følger jeg det gamle Msst^
som Vosfius beraabcr sig paa i hans Anmærkninger til Melam Lid; 3. c, 3. lin. 3"j,
Hvor i Steden for hvad almindelig lases hos Taciturn paa dette Sted: Extremus
cadentis jam Solis fulgor in ortus edurat, staacr: Extremum' radens jam Solis fulgor
in ortus edurat &c. See Gronovii Mela p, 795,
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„ Paa hin Side afde Sumner er et andet, det tunge og ncesten ubevægelige Hav,
, hvoraf man vil troe at Jordens Kreds omringes og indflmtes, af den Aarsag at Solens Skin, mod Slutningen (naar den nemlig er fcrrdig at gaae
„ need) stryger (allene langs Haver) og bliver bestandig ved indtil dens Opgang, med faadan Klarhed, ar den gandste dover Stjernernes Glands.
„ Man legger end videre til, efter hvad man vil overtale sig til at troe, at man
„ kan hore Lyden af den, naar den kommer op af Havet, og see Gudernes
,, Skikkelser samt Straalerne omkring dens Hoved.
Didhen strakker kun
„ Rogret sig, dog ophorer Naturen der ikke,, (g).
Saa man heraf seer, ar
de Romere har den Did giorr sig tildeels den samme Indbildning om Solens
Nedgang her i Nord, fom de gamle Grcrker og iblanr dem Pofidomus. har
havt om dens Nedfart i Haver ved Spanien, nemlig at den gav en Gusen
fra sig, ligesom en Hvinen og Hvisken i Haver nsar den der i fin Ned
fare til Bunden udflukres.
Hvilket Strabo bevidner sig at have erfaret ar
virre Logn (h),

§. 8.
Dette er det fornemste, som vi af Taciti Beretninger har kundet' udtrek
ke , vor Norden egentlig angaaende. Er og ander, som endnu kan hore did hen,
stal til Slutning folge med, naar vi i Forveyen, hvilket ril Oplysning af dette,
vg endeel andre tilforn anforte Dug vil verre sornodem, har giorr nogle'almin
delige Betragtninger over Taciti Germania, dog kuns kortelig, og uden at
ville i mindste Maade betage andre deres Mening, da enhver i saadanneTing
maa have Frihed til ar Comme efter beste Indsigt. Mig synes derfor, ar efter
år Tacitus har fastsat Grendferne af Germanien, nemlig mod Sonden og mod
Vesten tjl deels, Donau og Rhin-Srrommen, mod Osten de Sarmater og
Dacier, fra hvilke de Germanier bleve skildre ved store Bierge, (i) eller ind
byrdes Frygt, og paa de ovrige Kanter der store Hav, som indbefattede store
vide Havbugte og uendelig store Kier, og hvor man nylig, i Anledning af

den
(g)

Dette er vgsaa efter nys bemeldte Msst, hvor l Steden for det almindelige: Muc ns.
qve (ct fama vera) tantum natura, hvilket ma» let kan skisune at v«re urigtigt,
l«ses: illuc tisqve ut fama, non tamen natura.

(h)

See hans Geographia Tom. i, edit, Cajuubonl p. 202. 203.

(i)

Han mener uden al Tvil det store Sevo-Bierg, hvorom vi i nasiforcqaaende Cap.
udforlig have handlet, og som af endeel ester de, ved den sstlige Kaut af famine boem
de Folk kaldes de Sarmatiske Merge.
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den der tørre Krig, havde tort tit kiende endeel Folk og Konger, og efter#
at han Derpaa kortelig har anfort de Germaners egen N7ening om deres Herkoinft, nemlig: „ At de i deres Vers og Sange vidste meget ar tale om den
„ Gud Tuifto, som var fodr af Jorden, og hans Son Man nus, som deres
Folkes Stamme'--Fcedre og Stiftere, hvilken sidste de tillagde tre Sønner ,
„ efter hvilke de, som boede ncest del store Hav bleve kaldte Ingxvones, de som
„ boede i Midten Herminones, og de ovrige 1(Uvanes.
Dog paastode nogle,
„ ester den Frihed, som man bruger i saa gamle Ting, at (den) Gud (K) havde
„ flere Sonner, og ar (ver vare) flere Navne (i) paa (det Germaniffe)Fvlk,
„ saasom de Marser, Gambrivier, Svever, Vandalier, hvilke vare de rette
„ og gamle Navne „; Saa gaaer han, naar han tager sig for ar bessrive et
hvert Folk for sig (m) hele Germanien^igiennem efter de 2De Floder Rhin og
Donau, som man rydelig kan see af diste hans egne Ord, hvilke forekomme
midt i hans Beskrivelse over Folkene i Germanien: „ Ligesom jeg nylig tit#
„ forn har fulgt Rhinen, saa vil jeg nu folge Donau,,, og begynder med
forst opncrvnte Flod Rhinen, fra de Heluericr, som boede ved dens Udspring,
hvorfra han gaaer ester Turen alle de Folk igiennem, som boede Norden og
Osten forven, indtil dens Udlob, hos hvilkende Frister boede, og hvor De
overmaade store foromtalte Lugte og Søer vare, hvilke de Romere, som
han selv siger, havde heseilet med deres Floder, og derved nylig giert dem
sig bekiendre (n).

§. 9‘
(k)

Nemlig Tuifto, som han allene kalder Gud.

(l)

Nemlig end de nysopregncdc: Jngævoner, Hcrminoncr og Istævoner. Hvorved er at
mærke, at de Gcrmanier selv, som Tacitus udtrykkelig siger, antoge ßdst bemeldte,
som rette og ægte gamle Ravne paa de tre Gcrmanistc Hoved-Nationer; Men der
imod synes de andre, som han siden opregner, kun af Fremmede, fordi de fandt
disse Navne ogsaa at være store Folkes Navne i Germanien, at va-re udgivne for de
Gcrmaniers rette gamle Navne, estcrsoin de mecnte, at man i saa gamle Ting kun
de bave Frihed at domme derom, som man best syntes. Saa vidt jeg stisnner,
troer sig og, at dr tre fsrst bemeldte Nationer har kun verret rette og ægte Ger
manier, men de andre ikke. Hvorom maastee nu-tre paa et andet Sted.

(m)

Eftrrat han i Almindelighed har talt om deres Sæder, Rcgieriugs-Maade, Gudsdyrkelse, Giftcrmaale og saa videre-

(u) Hvor man stal stude de latos linus & insularum immensa spatia igien, som Tacitus
omtaler i Begyndelsen af stn Germania, det forklarer han selv best, naar han strax
legger til, at de Romere ved deres X?aaben havde nylig lært at kiende de Steder,
og siven nesicn igientager samme Bcstrivelse derover, hvor han taler om de Frister«

Mm

Lande

274

De Gamle Grcekers og Romeres Kundffab
§.

9.

Efterab Tacitus har glort denne Tur mod Vesten / faa vender han sig
derfra mod Norden (o), og opncrvner de Folk, som boede Rorven for dr
for opregnede, forst dem t den store Baynmg af Lander eller Bugt af
Germanien (?), som strakte sig fra der nu vcrrende Ost - Friesland om
trent (q), og faa videre Nord og After paa, alt indtil Elben: Thi ar
bemeldte Taciti ingens flexus, som siden af ham kaldtes Sinus, og i hvilken
han simer de Cimbrer langst Nord mod Havet, har strakt sig langer ud mod
Norden, end som sagt er, det er noget, fom jeg neppe kan overtale mig til ar
rroe, naar jeg betanker , at Tacitus ikke med et reneste Ord melder noget om
den Cimbrisse Halv-Ae, en Omftandighed, hvilken noksom viser, at den ey
kan have hort til bemeldte hans Anus, i hvilket de Cimbri boede, men maae
have varer de Romere i hans Tid endog af Navnet nbekiendt (r); og at Strabo
hvilket er Det fornemste, fatter udtrykkelig alle de Folk, fom Tacitus henfom
ril ostomralte Bugt, naar man undtager de Fofer, som Strabo ey navner,
Sonden for Elben, imellem den og Rhinen. Saa man deraf med god Foye

kan

Lande ved og Norden for Rhinen' Saa han derved har mmit deels den Nordvest
lige Strandkant af Germanien, deels de uden for famine ligaende Ser, som og Pliv
nius bevidner, at de Romere havde giert sig bekiendte ved sine Vaabcu. See denne
Afhandlings zdic Cap. z og 19 §§. Følgelig kommer ikke betle enten de DansteSer
eller den ovrige Deel af vor Rorven noget ved.
(o) Dette sees tydelig af disse hans egne Ord: Haftenns- in Occidentem Germaniam novimus. In Septentrionem ingenti flexu redit.
Og i denne Flexu fatter han ferst
de Lh»mer neesi hos de Frister, hvilket Folkcs bcgqe Nationer han udtrykkelig
siger at have boet hos Rhinen nttti! Havet, samt omkring endeel store Soer. Altfaa kan de Chancer ey heller have boet ret langt fra Rhinen.
(p)

Thi hvad han tilforn har kaldet Flexum, kalder han strax derefter Sinum, naar han
siger: Eundem Germania: Sinnt» proximi Oceano Cimbri tenent. Andensteds kan man
med ingen Rimelighed henfsre dette hans Eundem Sinum, da han aldrig tilforn har
Ntkvnet noget Sinum. Vil man ellers her rillige erindre sig hvad i Wstforegaaendc
Cap. i denne Afhandling Cl1 anført om Plinii immenso Sinu Codano §. 12. 15., faa
stal man lettelig kunne indste hvad der har givet Tacito Anledning til at stme de
Chancer, Cimbrer og stere in Flexu & in Sinu ingenti.

to

See Videre herom Mcufonis AJtlngli Karter i hans Frifia antiqva;

(r) Jeg mener i Henseende ti! deres egen Kundffab og Erfarcnhcd: Thi efter aldre Gra
ste Skribenter kunde de Romere og Tacitus vel have vidst at i ceonc ben, hvis dm
ellers i hans Tid havde mm bekicubt, og hans Cinröri der boet.
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kan slum, at Tacici Cimbrer kan neppe komme til ar boe nogen andensteds,
end Sonden for Eiben, nwrmest op til den , og endnu mindre de Cheruscer og
Chamer (s).
Den Omstændighed derfor, fom Tacitus äussrer om de Cim
brer, og om hvilken man har vceret af faa ulige Mening, nemlig at „ de Cim«
„ brer vare nu vel er ringe Folk, men stor deres ZEre, og at man havde enk
„ nu tilovers mange Kiendetegn, at det gamle Stegte om dem var fandt,
,, nemlig de Leiere og Rum, fom man saae efter dem ved begge Aabredde, og
„ hvoraf man kunde kiende hvor stort og talrigt et Folk de havde verret, samt
„ stimme hvor vidt det stod til troende, at de havde fort faa stor en Krigshår i
„ Marken,,, denne Omstcrndighed, siger jeg, kunde synes allerbest at passe sig
paa Elben, faa at »eb utraqve ripa maatte forstaaes dens Bredde, og at de
Cimbrer hos den havde opsiaaet deres Leyer, da deres store Udvandring stede.
Men jeg tøv, dog andres Meening i al tilborlig LEre, hvilke kan forstaae Tin
gen bedre end jeg, her paastaae, at naar man vil tage Taciturn selv til Raads
med sig herud!, kan ved Ripa paa dette Sked eyaudec forstaaes) end det, som
Tacitus paa mange andre Steder derved nmner, nemlig Ripa Rheni, saaledes
fom han selv Udtrykker sig, naar han siger (t): Ajciburgtum in ripa Rheni fitum,
men bruger ellers som oftest Ordet Ripa aliene, som paa folgende Steder: Pro„ ximi ripie neghgenter. ulteriores exquifitius (u); Proximi rip<e & vi„ num mercantur (y); Batavi non multum ex ripa, fed infulam Rheni am„ nis incolunt (x); Hermundurorum civitas, fida Romanis, eoqve folis
Germanorum non m ripa commercium, fed penitus, atqve in fplendidisMm 2
fima

(s) Dette gier ogfaa, at Ven Indvending cy kan holde Stik, at der fbr de Cimbrer er in,
gen Plads Sonden for Elben at boe i, hvis man der vil fatte dem, eftersom de
Chan er efter Taciti £)vö: Tam immenfum terrarum fpathim non tenent tantum,
fea & implent, havde den hele Strikning inde: thi VIN man end vil fatte, at Taciti
fpatium bør udstrarkkes saa vidt, hvortil icg dog ingen Fornødenhed seer, faa er det
alligevel en vis Sag, at de Cimbrer have i Strabonis Tioer boet tillige med de Chan
cer og flere Folk Sonden for Elben.
Kunde de i Strabonis Tid have Rum der,
hvorfor ikke i Taciti?

(t)

See hans Germania cy langt fta Begyndelsen.

(u) Ogfaa i hans Germania, hvor han taler om de gamle Tydstes Klædedragt af Skind,
hvori de holdte sig nettest som boede langt fra Rhinen, eftersom de ey kunde handle
sig andre Kleeder til, hvilket de kunde, som boede Rhinen normest.
(v)

Dette staaer ligeledes i hans Germania, og maa nsdvrndig forstaaes om Rhinen.

(k) Ogfaa dette paa bemeldte Sted, hvor Skribenten kort foran tvende Gange navner
ripam Rheni.
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fima Rhætiæ provincial colonia (y).
Paa hvilke Stever Ver overalt ufeyl«
bärtigen menes Ripa Rhem eller Aabredden af Rhin«Srrsmmen, hvis Sonvre
og Vestre Sive, som ve Romere holvte besat, Tacitus og kalver Ripam noßram (z) •> Saa dec derover vel maa blive en rigtig Sag, at ved foranfom
Ripa utraqve maa forstaaes Ripa Rh-eni , og dens begge Aabredde, og at Ve
Cimbrers fpatia og caftra, som Tacitus omtaler, der og ingen andensteds maa
soges ; Allerhelst da der er en bekiendt Sag , ut de Cimbrer paa deres Udvan«
dring har giorr et Tog over Rhinen ind i Gallien , og man, hvilket endnu er
mere, hos J. Cæfarem finder tydeligt Beviis for , at de Cimbrer, da de toge
Veyen til Italien, har hos Rhinen efterladt sig deres Trods, og til dens For»
svar 6000 Mand; nuur det saa heder (a) ,, De selv (de Attuatici ) nedstam«
„ mede fta de Cimbrer ogTeutoner,som Du de vilde tage Veyen over til vor Province og Italien, lode deres Trods, som de ey kunde bringe ufsted med sig, tilbage
„ paa denne Side uf Rhinen, og ril sammes Forsvar 6000 Mernd as deres
Folk „, hvilke formodentlig maa have stauet fc en forstandset eller beserstet
Leyrda de vare t et fiendtligt Lund.
§.

ia

Fru de Nordlige , oven for Rhinen mod Vesten boende Folk,, gnuer Ta
citus til dem, som boede mod Osten og Norden for Elben, strikkende sig hem
ril de Steder i Germanien , som vare de Ronrrre mest ubekiendre (b), hvilke
Folk hun ullesammen indbefatter under Det Navn uf Soever, hvorefter han og
kalder Aster-Soen dec Gvevifte Hav.
Fra dem kommer han til de oven og
Norden for Donau boende Folk , og forst de Sydligste og mest bekiendce bland
dem, de Hermundurer (c), hos hvilke Elben en Flod, som tilforn var meget
berømt,
M See og oftanforte Sted', hvor Taciti Mening er, at det var de Hermundurer' tilladt

at komme med deres Varer ind i de Romeres Lande, da det derimod ey var de
ovrige Tydske tilladt at drive Handel uden hos Bredden af Rhinen.
(ty See hans vita Agricolæ, hvor han og taler onr den. Handel, som de Romere hos
Aabredden as Rhinstrsmmcn forte med de Tydste'
(,)

See 7- deforis Commentariorum. Lib. 2. Cap; 29.

(b)

Hxc qvidfem- pars Svevortun in Secretiora Germania porrigitur; siger han ih Germania.

(c)
'

Det er mcerkcligt hvad Tacitus, beretter om dette Folk, at de vare de Romere saa
scerdcles tree, oq at de Romere havde fortrolig Omgang, med dem, frem for med
andre Folk.
Hvilket viser, en lang; Bekiendtstab paa begge Cider, og glor det heel
rimeligt,
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berømt og bekrendr, men man nu allene hørte n«vne, (d) havde fit Udsring,
samt de jævnsides hos dem og videre hen mod Donau boende Narifcer, Marco«
maner og Qvader, hvor den yderste Kant af Germanien var paa den Side (e)z
og endeel flere, hvilke alle havde deres Boepale Sonden for den lange Sierg«
Grrcekning/ som flkar Gveviett rgiennem (f), og for den storste Deel, som
vor Skribent udtrykkelig bevidner, ved og paa samme, eftersom han samer
dem imod de paa hm Gide af bemeldte Bierge, mod Norden nemlig , boende
Folke-Slag, forst de Lygier, hvilke blank de ncestgrcrndfende indkoge den vidtloftigste Strcekning, derpaa videre mod Norden de Avrhoner, og endelig tet hos
Havet de Rugier og Lemovier, men i det store Hav felv de Svioner, Vesten
for hvilke ligesom de Sithones, eller rettere Gythvnes, havde deres Boepcrle,
og med dem ©vevine Ende, faa borde Øften for dem de
Men de vi
dere der Osten for, mod Sonden og Norden, boende Peucicrer, Venever og
Fenner, bevidner Tacitus sig ey ak vide, enten han stal giore til Germaner el
ler Sarmater, og flutter endelig med endeel Fabulose Folk, der ssulde boe mod
Norden, saasom de -Hellufter og Oxioner, hvilke man foregav at have Men«
nesse-An sigter, titen deres ovrige Lemmer at ligne vilde Dyrs.
Hvilket han,
fom noget, man ey havde den behorige Underretning om, overlader andre
M domme udi.

§. ir.
Dette er det fornemste Zndhold af Taciti Germania , faa vidt vor Sag
er angaaende, og faa vidt jeg kan st'ionne, den retie Sammenhæng af hans BeMm z
skrivelse

rimeligt , at de Hermnndurcr har vEret de samme font de ellers saa kaldte Hermino
nes, og at de Romere efter disse har givet alle Tydste Navn af Germani ; as hvil
ken Mening og Leibnitz er i Fortalen til hans Scripteres- Rerum Brunvicens:.
(«i)

Albim in Hermunduris oriri, non recté Tacitus. Fons' Egrse pro Albis; ©icfc
Letbnitz paa nys bemeldte Sted. Ester de snevre Grtrndser at domme, inden hvilke

de Hermunvurer i Taciti Tid vare indfluttede , kan denne store Mand vel have Ret
heri; Men uden al Tvil har dog de Hcrmundurer engang tilforn strakt sig saa. vidt
Nord og Asier paa', at de, eller en Folkestrrd af dem, har boet ved Elbens Udspring
Thi fra et saa bekicndt Folk, som de Hermnndurcr vare for' de Romere, maatte disse
dog vel have de beste og stkkerste Efterretninger;

(e)

Eaque velut Germania Frons eft, qvatetius Danubio pergi tur;1 siger Tacitus.

(f)

Her have vi Plinii overmande stor FieldstrLkning, Sevo kaldet, og et tydeligt Beviis
for, at de Gamle have anseet Gcrmamen, i seer dens nordlige Dele, for at have
vtrret iennemstaaret as en sammmha-ngende lang Field-Ryg. Saa man aftlaa tot
den Skyld ey behovet at sage ester ^-Bierget paa nogetaudet Sted.
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ffrivrlse derover, hvoraf jeg til videre Oplysning endnu vil udtrEe folgendPoster, som man i det fvregaaende har maaktet gaae forbi, for ey at afbryde
for meget Materien, nemlig (i) at Taciti Inddeling af alle Germaniens Folke«
Slag i tre Hoved-Nationer, er uden al Tvil rigtigere end Plinii (g), som gior
disse til fem, og at de Peucierer og Bastarner paa den ene og Vindiler paa den
anden Side, har enten varet Grene af en Hoved-Nation, eller rettere enBlanding af Germanisse og andre Folk, (rdet) At deres Mening er uden al Tvivl
rigtig, som anser det Svevisse Navn for almindeligt (k), og at vare brugt til
at betegne alle Nordisse Folk i Germanien, ligesom det Germanisse synes i Be
gyndelsen kun at have varet almindeligt for de Sydlige Tydsse: Thi derfor har
Sster-Soen heller faaet Navn af Mare Svevicum, end Germanicum, og der
af kan man begribe, hvilke Svever det maa have varet,, som efter Taciti Be
retning (i), opsnappede til Sses de af de Romeres Krigs-Tieneste forlobneUstpier, hvilke vare gangne om Bord paa nogle Skibe, for at komme deresWey,
nemlig enten de Svioner og Gythoner, til hvilke man seer at Tacitus har ud
strakt det Svevisse Navn, eller rettere Norsse Soe Rsvere, eftersom Tingen
tildrog sig Norden omkring ved Britannien, hvilke man, som ubekiendte, og
font man intet Navn vidste paa, har derfor givet Navn afSvever. Men i der
vorige gaae de (zdie) visselig alt for vidt, som ville mene, at det Svevisse Navn
har strakt sig lige til Rord-Eap, da saadant er gandsse ubevistigt, og grunder
sig allene paa foromtalte vrange Forklaring over Taciti Sithones, men for Re
sten stal man ey kunne godtgiore mig, at enten det Germanisse etter Svevisse
Navn

(g)

See herom noget mere i den fvregaaende 8bc §. not. (1) i dette Cap.

<b) Blant disse maa jeg her i Særdeleshed navne vor bersmmclige Salig Etatsraad
Gram i Fortalen til Mallen Limb. lit. og Hr. Institsraad samt Professor, Ancherf<?n i hans Origin. Daa, i Part, 4 Cap. p. 75.
(i)

See hans Vita Agricplæ. Mig synes ogsaa heraf temmelig vel at kunne forklares hvad
Pompon. Mela, til Beviis, at de Nordlige Kanter af Asien knude omkringskiles lige
indtil Indien, ansorcr efter Cornelii Nepotis FortMing om endeel Indianer, som ved
Storm guide vare fordrevne fra Indien, lige til Kysterne af Germanien, og siden
af de Svever« Bonge fordrede Q_- Metello Celeri den Romerffe Proconsul i
Gallien. Hvor Voflius j Sleben for Rege Svevorum vil at den skal leeses: Rege Batorum, og Bæti at wc de samme som Batavi. Men som mig synes uden nogen ret
tllstmkkelig Grund, da der overalt hos Plinium, som og ansorcr samme Historie,
lKses Res Svevorum, men hverken Rex Baetorum eller Rex Bojorum, eller Rex Lydo
rum , som endeel hos Melam har villet likse. See Pomp. Mela de Situ Orbis. Lib.
Cap» 5. lin. 75.
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Navn har strakt sig engang' ril Norge, end sige til Nord-Cap (k). Ligesom
man og (4de,) naar man noyes betragter Taciti Germania, stal tydelig finde
Rigtigheden af hvad vi tilforn har erindrer (1), nemlig at han har nogenledes
kirndr de Gstlige Dele af vor Halv-Oe, og faaet den Kundstab fra de Ostligr
Kanter af Germanien, men derimod intet vidst om den vestlige Deel af bemeldte
Halv-Oe: Thi i Steden for at Tacitus veed at opgive er hvert Folkes Boepcrk,
det ene efter det andet, hvilket har boet ved og paa Biergene, hvilke ved Soen,
og hvilke paa Åerne i Haver, naar han raler om de ostlige Kanter af Germa
nien, hvilket han ligeledes glor i ar opregne Folkene i den Vestlige Deel af be
meldte Land; Saa finder Man derimod ey Den mindste Todel hos ham om ale
faadant, hvor han raler om de Svever og hvad som laae Norden for Elben (m),
men han anforer kun Folkenes Navne tillige med nogle andre Omstændigheder
om endeel af dem , uden at bestemme deres Beliggenhed mod hinanden, og uden
at melde det mindste, angaaende hvilke af dem boede ved Soen, hvilke leengere
op i Lander, og hvilke ved Bierge og Floder, til Tegn og Beviis, ar han har
vidst langt mindre om dem, end om forstbemeldte, at han har havt sin Aarsag,
hvorfor han kalder de Steder Secretiora Germanite, og at man med Billighed
kan mistanke ham for at have, som jeg tilforn har beffyldr ham for, flet intet
vidst, eller rettere de Romere i hans Tider, enken om den Cimbriste, eller om dm
Vestlige og Nordlige Part af vor Srandinaviste Halv-Oe.

§. 12.
At Tacitus (5te) forst taler om DeSviones, og om det store Hav Norden
sordem, siden om de Ästier, og endelig om de Gythones, hvorved han sy

nes

(k)

Tacitus siger selv udtrykkelig, naar han har beskrevet de Svioners og Githoncrs Folk:
Nie Svevi« finis, endstient han har udstrakt Ravnet s ve vien langt langer Nord paa,

end nogen for ham havde giort.

(l) See den mstforegaaende §, g.
(tn) At der har varet en meget stor Forstics imellcin Taciti Kundstab om de ovrigc Decke nf
Tydffland, og den, fem han havde om de omkring Elben, men i sa'r Norden for
dens Udlov beliggende Lande, kan foruden af det her anfsrtc, ogsaa sinttes deraf, at
• Steden tor han, som og tilforn er crmdrct, beffriver i sin Germania de Sydlig,e
Vestlige og Vstlge Kanter af Germanien efter Folkenes Boepeele og Landenes Be
liggenhed mod hinanden, samt ester de 2de Floder Rhin og Donau, saa har han
dcrjmod ey en Toddel om Elben, eller angaaende hvilke Folk boede ved og omkring
den, naar man undtagcr et eeneste Sted hos ham, hvor han i Anledning af at ta
le om oe' Hermundurer, navner den, og det paa en Maadc, som viser, at man den
Tiid hverken om den, ey heller om de Folk, som boede ved den i s<rr paa de Nord
lige
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nes ar giere et Ham ustevvanligt Spring, det kommer efter mine Tanker af in
gen anden Aar sag, end at han har anseet de Sviernes at boe lige Norden for de
Rugier og Lemovier, hvorfor han maatte strap efter disse tage hine med, for eg
at afbryde sin Tur; Af hvilkenAarfaghan og taler om Nord-Havet, ferent)
han kommer til de ZEstier, men ender med de Gythones, fordi de svare de sid
ste paa den Kant, som man da kiendte. Hic Sveviæ finis. De Hellusier og
Orloner, fom han til Slutning rsrer ved, ere efter hvad i foregaaende Capit«
ler er anfort, let at kiende igien, nemlig de sidste at oære Melæ og Plinii Ooeones, og de forste de af nys bemeldte omtalte Hilleviones, hvilket sidste Navn
er uden Tvivl fammensmiddet af de 2de Hellufii og Oæones, hvorom noget
meere i det efterfvlgende.
lige Kanter mod Vesten, havde nogen ret Kundskab, ved det han siger, at den Flov
var incjytum .& notum olim, mine tantum auditu. Hvorved Tacitus stiv tydelig til»
staaer sin Uvidenhed om den Flod, hvilken desuden og ffionnes deraf, at ha» ey fol
ger den i at bestrive de Nordlige Kanter af Germanien, hvilket han dog ester sin an
tage« Plan burde have giort, ligesaavel som ha» har giert det, i Henseende til Rhiiiog Donau-Stremmen, da Elben var i Germanien ry af mindre Betydcnhcd end som
nogen af dem. Hvortil endnn kommer, at man ey med nogen, jeg vil ey sige Vis
hed, men god og antagelig Rimelighed, stal kunne vise mig, at Tacitus har nævnt
noget Folk eller Sted Norden for Elben hen inrod Vestcr-Havct, hvor han ender sin
Bcffrivrlse'mcd de Cimbrer, tt Folk, som baade efter Taciti egen Beretning, og
hvad derom tilforn er bcviisi, nodvcndig maa Have boet Sonden for Elben i Taciti,
ligesaavel som de boede der i Strabonis Tid. Ligesom de og begge har ikke en Tod«
del enten om den Cimbnste Halv-Se, eller om de Teutones, som Norden for Elben
boende, eller om Sinu Coda no, eller om Scandia og Scandinavia , eller om Nerigon
0. s. v til Tegn, at de begge har været lige uvidende derom, og at den samme Bekiendelsc, fom strabo giør, nemlig at man i hans Tid siet intet vidste om de Steder
Norden for Elben, maa vgsaa gielde om Tacito og hans Tider.
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V. Kapitel.
Om de gamle Grcekers og Romeres Begreeb og Kundffab om
de Nordiffe Lande efter Christt Tider, i Folge
af Ptolemæi Beretning.
§. i.
IO: Efterretninger, fom den Gråske Jord-Beskriver Ptolemaeus, der leJj?/ vede omtrent midt i der 2det Hundrede Aar efter Christi Fodsel (a), og

skrev i Alexandria i ALgypten, har efterladt os, vor Norden egentlig
angaaende, ere vel faa , men dog i adskillige Henseender vel varde at rages unDer nope Betragtning. Ham gives gemeenlrgen, end og af de Gamle (b), den
Berommelfe, at han har varet en ypperlig Mand t sin Videnskab, som har af
handlet den efter Kunsten, og sogt at rette de Feyl, som de aldre derudi havde
begaaer. At dette har varet hans Oyemarke, kan man nok see af hans JordBeskrivelse (c,; men at han ey tilfulde har opnaaet det, kan maaskee mere til
skrives de da varende Tiders Omstændigheder, og fremmede Feil, som efter-haanden har indsneget sig i hans Skrift, end ham selv. Vil man for Resten
sporge, hvad man skal domme om hans Jord-Beskrivelse og Efterretninger i
Almindelighed; saa synes mig, at alle Omstændigheder vise, ar de, i der mind
ste de fleste af dem, bor henfores til aldre Tider, end Ptolemæi egne: thi man
-behage kun ar betanke, al det har varet Ptolemæi Forsat, ey ar skrive nogen
nye

(a) Dodwell beviser i hans Differt. de Agathemero pag. 142. Tom. 2. Geograph. G rare.
Minor, per Hudjon., at han fait ey have skrevet sin Geographie foreiid mod Slutnin
gen af Antonini Pii Regiering, hvormed og Jo. Alb. Fabricius i stemmer i hans Bi
bliothecae Graeae Lib. 4 Cap. 14. Geographiis Ravennas forbytter 1)11111 111 C i) de 2Egyptistr Konger af det Navn Ptolemæi, i hvilken Vildfarelse og endeel andre har
»«ret.
(b)

Marcianus Heracleota falder ham in Periplo Maris externi p. 2. diviniflimum,
Agathemerus titulerer ham for tit stor Mester i Geographien pag. 17.
Og begge
anser de ham for derudi at ovcrgaac Artemidorum, ta mtqet beromt Mand blaut de
Gamle. See og herom Dedwéls Differt, de Agathemero pag. 143.

(c) Det var vesten overalt giengs i de Tider at tractere Jord-Bestrivelsen paa den Maade, at de nyere Jord-Beflrivcre igiennemgik og rettede de aldres Feil, hvilet ogsaa
Su-abo, Polybius og flere har giort.
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nye Geographie, men kun at sammenligne de crldres Beretninger , at bringe
dem ret i Orden, og at udvcrlge deraf hvad ham syntes at vcere vet rerteste (d);
at han ril den Ende har lagr til Plan for sin Jord-Beskrivelse, ey nye Efterret
isinger, men en aldre Skribent Marinum (e), hvilken han for Resten folger,
men allene rerrer hans Feyl (f); og ar han, i dette ar udfore, beraaber sig, ey
paa nye Skribenter, som han ingensteds ncevner, men paa dem, som ere langt
eeidere, end han selv, nemlig Eracofthenes i sier og Hipparchus (g), hvilke
han har anseer for de kyndigste og paalideligste blanr alle hans Formand (h), og
hvis Maade i ar behandle den Geographiffe Videnffab og Jord-Beskrivelsen
hmr derfor ogsaa har bestem sig af (i); legger man herril, at Ptolemæus ffrev
i Alex-

(J) Saadan var de gamle Jord - Bestriveres egentlige Methode at ttactere Videnstaberne
paa. Hvori ogsaa Strabo j far kan ticne til Excmpel.

(e) Med Tilnavn Tyrium,. hvilken Jo. Am. Maginus in Comment.
Annot. ad Ptole.
wreuin mener at have levet 6-j Aar efter Christi Tider ; men Dodwel satttcr ham n«rniere Piolomæt Tider in Differt, de Agatharchide. pag. 88. 90.
(£)

Dette giver Ptolemæus. selv at forstaae, naar han siger Geograph. Lib. r. c. 6. At
Marinus Tyrius var i hans Tider den nyeste blank dem, som havde lagt megen Vind

paa Jork Beskrivelsen. Hvis Skrifter og Tabeller han kunde have fulgt, i at bestrid
ve Verdens Kreds, uden noget videre Arbcyde, hvis han ikke tydelig havde sect, at
han ey ret havde forstaaet endeel Ting, ey ret beskrevet andre, sg ey brugt den tilborlige Flid i sin Afmaaling.
Hvorover han havde paataget sig at forbedre det af
hin begyndte Arbeide.
(g)

Ptolemæus decefforum fuorum omnium peritiflimos Eratofthenem credidit & Hippar
chum siger Dodwel in Diflert. de Agathemero. p. 136.

(h)

Eratofthenes var Opsynsmand over det Alexandri!!ske Bibliothek i Ptolemxi Euergctis
Tid, efter hvis Befaling han har skrevet de gamle Thcbanste Kongers Historie , og
stal vcere dod omtrent 196 Aar for Christi Fsdsel. Gce Forfatternes Fortale til
Algem. W. Historie, p. 69. Han kaldtes den anden Plato, og hans storste Dadlere
maatte tilstaac ham, at han var en ypperlig lard Mand. See Cb. W. Bayers
Grundsätze der Egyptischcn Zeitrechnung i Zusätze zur Algem. M. Historie Tom. 1.
p. 7. Man seer af Strabonis Beretning, at han meget har betjent sig af Pytheæ
Fortolhngcr om vor Norden, og fslgclig kan anser hvad Ptolemæus sg atldre Gratste
Skribenter fortolk om den, at vatre fra ham. Ligesom og bemeldte Strabo, der ellers
paa mange Steder dadler Eratofthenem, dog til sid st nma give ham det Skudsmaal,
at han var in poé'fi & grammatica, philofopbia & mathematicis excellens, ut qvisqvam
alius.

(i)

See Strabonis Geopr.iph. pag. 1195- edit. Cajdiiboni.

In Geographia climata primum invenifle Eratofthenem, ait Scymnus Chius; & Schemata,
qvæ erant figure rerum artificiales vel naturales, qvibus limites defignabantur Hip
parchus lineis Aftronomicis fitus locorum circumfcripfit.
See D'odwels Diflert. de
Scymno Chio, pag, 99.
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i Alexandria, og ak han følgelig maatte efter al Rimelighed betiene sia af saa be»
rømte Jord-Besttivere, som Timofthenes, Eratofthenes (k), Heraclides,
Agatharchides, Artemidorus og andre saadanne Navne, hvilke selv havde le
vet paa bemeldte Sted (I), da det derimod er heel uvist, om og hvorvidt harr
har betient sig af andre; at vor Skribent ofte ncevner Byer og Stæder med
deres gamle Navne, og saadanne, som for længe siden vare i hans Tid gangne
af Brug, talende derom, ligesom de endnu i hans Tud vare til (m); til et stort
Tegn og Beviis, hvorvidt han har gaaet i at betiene sig af de Gamle; og at
endelig Agarbemerus selv udtrykkelig bevidner: “ At Ptolemæus, den store
„ Kunstner i Geographien, har tydelig forklaret den, ikke efter fin egcrr
„ kundskab eller Mening, tuen renende sig derudi efter de Gamles Beret„ ninget “ (n). Saa synes mig, i Betragtning af alt dette, at min foranfsrte Sætning, angaaende Ptoiemæi Jord-Bessrivelse, og dens Beretnin
gers DLide, bliver saa beviflig, at jeg ep feer, hvad man med Foye kan have
derimod at indvende.

§. 2,

'

Henvende vi nu'dene, som hidindtil er sagt, paa Ptoiemæi Beretninger
om vor Norden i sær, og tillige forestille os hvad som tilforn er blevet erindret
om den saa meget simre Kundskab, som Herodotus (o) har havt paa degene
Nn 2
tL>ide
(k)

Til dette, som ham angaacnde tilforn er aufert, kan endnu dette legges: At Marcia
nus Heracleota tn Perip, Mar. Externi p. 6z. bevidner Nt hail blev kaldet Beta.

(l)

Agathemerus yg Marcianus salte derfor Ptolcmætim i Ligning Uld) dm blant dc Gamle
meget berømte Artemidoro, og tildomnier hin Prisen frem for denne. See Dodwels
Dillert. de Agathemero. p. 148.

(w)

See Dcdwcls Differt, de Auélore Peripli Maris Erythræi p. Ioi. in Tom i. Geograph,
Græc. Min. Hudfonis.

(n)

See Agatbemeri Gompendiar. Geograpk Expofit. pag. 17, Tom. 2. Geograph. Græc.
Minor.

(o) Sec det iftc Capite! i denne Afhandling. §. 2. Til tt uomstødeligt Beviis for de
Skribenters TEidc, som Ptolemxus har betient sig af, vg til at vise, hvor gamle
hans Efterretninger bsr ansees for et være, kan ogsaa dette ticnc, at han stemmer
vvcrccns med de ældste Græsse Skribenter Herodoto og Ariftotele, j Henseende til
det Caspissc Hav, øg viger derimod i saa betydelig en Gag fra alle de øvrige Græ
sse nyere Jord Bcssrivcre. Hvortil vel ingen anden rimelig Aarsag kan gives, end
at Ptolemxus' har heller fulgt de ældre eller ældste Græsse Skribenter end de nyere.
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Sibe om de Nordlige Lande mod Ästen, og om dem mod Vesten paa den an*
den Pytheas og hans tro Efterfolger Eratofthenes > hvilken just er een af.PtolemDl Hoved-Skribenter, fremfor de seenere Greeffe Jord-Beffrivere; faa.
fan man ey andet end falde paa de Tanker, at forommeldke Ptolemæi Beret
ninger bor ansees med andre Dyne, end hvormed de hidindtil ere anseete, nem
lig ey som nyere, men langt celdre end baade Strabonis, Melie, Plinii ug Ta
citi Beretninger, uden for saavidt disse kan vcere tagne af celdre Skribenter.
Hvilken Sars, i hvor dristig den end kan synes at vcere, dog forekommer mig
heel rimelig, naar jeg, foruden foranforte, end videre betænker, at ostomtalte Ptolemæi Beretninger ere endogsaa i sig selv saaledes beffafne, ar de ey vel
kan henfores til andre, end faa gamle Tider.. Thi (rste) kau man med ingen
Slags Rimelighed siutle, at de ere fra Strabonis og de ovrige nylig opregne
de Skribenters Tider, da de næsten i ingen Ting komme vvereens med deres
Fortællinger. Endnu mindre Rimelighed har det (Mt), at de henhvre til en
yngre og Ptolemæi egen Tid; da deraf maatte folge, at de Romere, fra hvil*
ke denne Kundffab maatte vcere kommen til de Grceker og Ptolemæum i sier,
havde efter Taciti Tiiv indhentet en anden og en storre Kundffab om vor Nor*
Den , end de derom havde, da Tacitus skrev sin Germania.
Men dette kan
saa meget mindre have Sted, som man veed, at de Romeres Magt i Germa
nien, og folgelig med den ogsaa deres Kunvffab om dette og. de længere mod
Norden beliggende Lande, havde allerede ved Taciti Tider begyndt at aftage/
og efterhaanden saa reent ophorre, ar de havde Moye ved ar forsvare sig paa
hin Side af Rhin-Strommen (p).
Ligesom man og finder, at alle de JordBeffrivere, som har levet Taciti og Ptolemæi Tider nærmest, har ey engang
vidst at betiene sig af Taciti Beretninger om vor Norden, og endnu mindre ar
give os derom noget nyt og forffielligt fra de ældres, men har alle troelig fulgt
Ptolemæum , eller hvad Plinius har af ældre Skribenter samlet (g). Hvilket
Da noksom viser, hvor ubekiendre faadanne Efterretninger om vor Norden , söm
ffulde være nyere end Taciti , har været, end og for de Romere selv, og hvor
liden

(b); Jeg siger her: paa hin- Side , i Betragtning af os,, og meencr den Side af RhinStromme«, som vendte til de Romeres Land, og af dem holdtes besat. Fra Keysir Tiberii Död og. indtil Marci Aurelii Tider var det temmelig stille i Germanien
mellem de Romere og de Tydske, naar man nndtager et og andet Tog, som de Ro
mere giorde did ind, mere for at strække de Tydske, og holde dem fra Grændsirne,
end for ak giøre nye Erobringer. Ligesom og de Vestlige Tydste allerede i de Tider
begyndte at reyse Hovedet i Veiret, og dr Bataver i sar, under deres Konge civili,
flaffede de Romere nok at bestille, og vare nær ved at drive dem ud iglen af de Lunde,,
fpm de paa den Kant besade.

Saadanne som Selinus» Marcianus. Capella, og flere.
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liven Fsye man altsaa har til at tcrnke, at en Skribent, som Ftolemæus, der
levede saa langt borte fra vore Lande, har faaet om disse andre og bedre Efter«
retninger, -end dem han kunde hente af de erldre Iord-Beffrivere; allerhelst
da De sidstes Fortcellinger vare, som tilforn er viist og erindrer (r), langt fuld«
stcrndigere, end de nyere, om man nu end vil scrtke , at nogle af disse vare kom*
m ham for Syne, hvilket man dog neppe stal kunne godcgiore.
§.

Z.

Dette, som hidindtil er sagt, maa dog ey udfircekkes videre , end til vor
Norden, hvorom jeg allene og fornemmelig-vil have det forstaaet: thi at Pcolemrous selv til deelS, og kil veels hans Hoved-Skribent Marinus, om endeel
andre Lande, end og Germanien selv, i seer dem, som de Romere, enten i for
rige eller seenere Tider havde giort sig bekiendte ved deres Vaaben (s), ellerman
ved nye Seylarser og Handel havde opdaget (c), har havt nyere Beretninger, i
hvor de end har faaet dem fra, det er af adssill'ge Omstcendigheder let at see,
saasvm af Ptolemæi egen Udsagn, naar han lover (u): “ At hvad Marinus
1» ey til gavns havde forklaret, det vilde han bedre udarbeyde, ved Hielp af
„ den nyere Historie, og ved at indrette rigtigere Karter
af dobbelte Nav
ne, som han oste giver een og samme Stad, et gammelt og et nyt, hvorved af
een oste glores 2de Sccrder (v); af endeel gandffe nye Ting og Navne, som
han veed at opgive, fom f. e-1 rophzea Drufi. i Germanien, Ælia for Hierufalem; og endelig deraf, at han veed at navngive de Stader, end og i Ger,
Nar 3.
manien
(rj See det iste Capitel i denne Afhandling.

§. 17. 28.

Saalcdcs bcraaber Ptolemaeum i sin Geograph. Lib. i Cap; 8. sig paa' Septimii Flacci
Krigstog i rybicn og Jul. Materni Tog til Whiopien, efter Marini Udsigende.
(0 Efter nysbemeldte Marini Vidnesbyrd des angaaende taler oqsaa Ftolemæus ioc cit
Cap. 9- Bin en Diogenes, som havde seilet til Indien, om en Theophilus, fom’iMeb
fiere var vant at seile til Azaram, og om en Philemon , hvis Udsagn, at Vjibcrntett
alline var 20 Dage (22 Dages Seilals) lang- fra Asien mod veste,», Marinus
ey vilde ansee for at være rigtig, eftersom ham syntes, at Philemon maatte have
faaet dette af Kiobmænd at vide, hvilke havde saa' meget med deres Handel at bestille
at de ey saa noye kunde udforste Sandheden, loc. cit. Cap. n.
(u)

See hans Geographiæ Lid. i. Cap. 19. sirax i Beyndelsen.

(v)

Scc Salmafii Excereitat. ad Solinum, cif. å J. Al. Fabricio in Bibliothee. Græcæ"
Tom. 3; p. 415. ber herom iblant andet saa siger: „ Saepe vetus & recens eiusdem
°PPldl vocabulum velut urbium diverfarum pofuit. Interdum urbes jampridein
* exftindtas & evertis cum novis commemorat, <jvæ in earum locum fucceffere &c ,,
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manien, hvor de Romerske Legioner havde deres Srand-Lvarttrsr, og hvilke
Stader vare Romersse Coionier, til BevtiS, at han har havt temmelig god
Kundssab om dette og ander mere, ja storre, end han kunde hente
Mela, Pli
nio og Tacito, eller andre saadanne Skribenter.
Hvortil endnu dette kom«
tuer, at han har vidst at fastsatte et hvert Steds Lcengde og Brede,' endvgsaa
de langst fraliggende, en Ting, fom naar den noget nsyere eftertankes, maa
billig give en Anledning, med den iarde Chrift. Cellario at falde i Forundring
over (x): " Hvorfra en, som boede i LEgypten, vel har faaet saa vis enKund„ stab, som han foregiver, om de langst bortliggende Png. Da han er lige*
faa vidrlsftig og sikker i de Staders Bessrivelse, som laae langst borte, hvor*
„ hon neppe noget Mnnesse var kommen, sour r de nar hosiiggendes og meest
„ bekiendtes v,

§.

4»

Man kan derfor med stsrste Foye have Aarsag til ae sporge: Hvor PtoleMLU8 eller Marinus for ham, har faaet de Beretninger fra, paa hvilke de har
bygget saa stort et Arbeyde, storre end nogen for dem synes at havs vovet? af
hvem de har tørt at opnavne saa mange Stader? og det, som mere er, hvor
efter dc har fastsat sammes Beliggenhed, Hoyde og Langde ? Hvilke Sporsnraale jeg vel heller onssede at see oploste af en anden, end selv at svare derpaa.
Men at jeg dog kortelig ssal sige min Mening herom; saa syms mig intet at va
re vissers vg rimeligere, end nt Pcolemæus, der levede ten Stad, som Alex
andria , hvilken paa de Ttder var Lårdoms og Videnskabers Save; som hav
de frembragt saa mange store Jvrd-Bessrivere (y), hvilke til Geographiens
Forbedring havde paa den ecne Side beticnt sig af de Underretninger om de ost
lige

G?)

Sk Fabricii Biblioiliec. loc. cit, p. 414, hvor dette <ls Cellario fill føl'(5.

(y)

Alexandri M. store Krigstog til Asien udbredde meget de Grerkers Kundskab VM
mangfoldige Folk og Lande, font de ey tilforn kicudtc, hvilken siden mærkelig blev forogct, ved adstillige tøede Msuds Flid, fornemmelig i IEgypten, i Anledning af det
Alexandnnsse Bibliotheks Indretning, samt de IEgyptistc Kongers store Lyst til at ser den
Gcographistr vg Historisie Videvstab forfremmet; og ligeledes i lille Asien, hvor de
Pcrgameniste Konger egfa« anlagde et stort Bibliothek, og adstillige lverde Mtønd Ve
den Lejlighed begyndte ct arbeyde i Geograyhien. Hvorved der reiste sig ligesom 2de
stridige Partier, der fegte at giere hinanden Fortrinnet i den Geographiste Videnskab
disputrerligt, ved at mestre hinandens Skrifter. Paa hvilket vor Ftolemæus an
tiene til Erempcl. i Henseende til Marinum, og Strabo j Henseende til Eratofthenes,
Ey at tale om flere.

i
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lige Lande, der vare samlede i Anledning af Alexandri M. store Krigstog, og
paa den anden, hvad de Vestlige og Nordlige Lande i Europa angik, af hvad
man derom ved PhoenicierneSSeilakser havde faaet at vide; hvor man havde et
jaa stort og udvalgt Bibliothek at bedene sig af; hvis Konger havde vceree
saa store Befordrere af den Gevgraphisse Videnssab i sar, og felv til deels arbeydet derudi; og hvorhen saa stort et Tillob var fra alle Kanter, ligesom ogsaa
Rom i fær fik derfra i seer fine fleste lcerde, at han, siger jeg, i Henseende til
bemeldte Lande, og hvad den ældre Jord-Bessrivelse angaaer, har overalt troe#
ligt fulgt, som tilforn er erindret, De Gamle, i sær Eratofthenem og Hippar
chum , hvilke og forst har opfundet eller i det mindste vidst den Maade ar ind
dele Jordens Kreds i visse Climata (z), Meridianen i visse Grader (a), og ved
Astronomiske Linier ar betegne Stedernes Beliggenhed (b), som Pcolemæus
derfor og har betient sig af, og i visse Maader forbedret (c).
Ligesom han dg
selv bevidner, ar forbemeldre Hipparchus havde allerede sor ham fastsat nogle
faa Skeders nordlig Brede, samr endeel Steders Beliggenhed under samme
Parallel, og saa videre (d); men nogle andre emtegnet visse Steder, som laae
lige mod hinanden, ikke just lige langt fra Ievndogns Linien, men kun under
samme Meridian (e).

§. 5Det har altsaa ey kunder mangle Marina og Ptolemæo paa gamle Efter
retninger. Men da de ogsaa har betient sig af nye, hvilket er ar see baade af
'
foran(z)

See TWrrcls Differtationes de Scymno Chio & Agathemero p. 9y. & 148, Tom. r.
Geographos. Grxe. Minorum per Hudfin.

(a) I Eratoflthenis eg Hipparchi Tid var Meridianen indderlt klin i 83 Grader, ikke som
siden, t 360, See Dodwels Differt, de Agathesfcro. loc. cit. p 140.
See den Ntesiforegaaende §. i. i dette

(b)

Dette stal i sier være Hipparchi Paafund.
Capitel. not. (i).

(c)

Geographiam ante Ptolemæum juxta artem excoluit Hipparchus. Invento novarum
linearum meridian t Sphaericarum ornävit Ptolemaeus.
Dodwel Differt, de Agathem.

P 143(d)

Solus Hipparchus nobis paucarum civitatum elevationes poli borealis tradiditå eafqve
eidem fubjeßas paraHello. Geographiae. Lib. 1, Cap. 4,

(e)

Dette ogsaa paa nylig anfortt Sted.
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fotunforte Omftandigheder, som og deraf, ar Ptolemæus udtrykkelig bevidner,
(f) l< ar Marinus., som nast for ham havde anvendt stor Fliid paa Gevgra«
» phiens Forbedring, havde ril den Ende igimnemlast mange Historier foruden
i, dem, som i forrige Tider vare bekiendteSaa bliver det forn"msteSpvrs>
maal, som herved er ar afgore, derrer hvor de har faaet samme fra? SltPtolemæus efter pure Gietninger, Formodninger og til deels uvisse Rygrer har navnet
Vg fastsat mange, om ey de fleste Steders Beliggenhed, er noget, som mange, end og
de kyndigste Mand, har rillagr ham (g), og synes saa meget mere ar have Sted, som
han stal end og have ey lider forseer sig i ar bestemme Alexandriens egen Beliggenhed
(h). Men ihvordan der end hermed er beskaffent, faa maa han dog havehavt noget
argaaeefteriaropncrvneStederne. Ogderi menet jeg, arhan, forudenhvadhani
seenexe og sin egen Tid havde selv erfaret, ved de Romeres nyeste Krigstoge,
samt ved nye Sevlatser ogReyser (i). eller ander saadant, har fornemmelig havt
Hielp af de saa kaldede Romerske Itinerariis, bvoraf vi endnu have en heel og
holden rilovers, under Navn af Itinerarium Antonini, og en Stump afen
anden, gemeenligen kaldet'Pabula Peutingeriana: Thi at Ptolemæus har kun»
der betjene, og virkelig har becienc sig af disse, der er saa tneget mere ar formode,
som i dem Stedernes Beliggenhed fra hinanden er noye afsat, en Ting, der
frem for andre kunde vare Ptolemæo ril Hielp og Underretning i hans Ar berde;
Som saadanne itineraria vare i hver Krigs, AnsorerS og nesten hver Mands
Hander, faa de kunde vare let at komme over, hvorom der findes er merkvarDlgl

(f)

See hans Geographiæ Libr. I. Cap. 6.

(g) Som f. E. L eibnitz i hans Excerptis af gamle Skribenter i Fortalen til Scriptores
Rerum Brunfvicenfium. pag. 15. Paul. Merula i Fortalen til sin Geographie Ligesom
og Oitelius, G c ril. Mercator, Phil. Cluverus og andre har viist adskillige Feyl hos
Ptolemxum, hvoraf dog tu stor Deel vel bor ansccs for Låse- og Skrive-Feil. See
Bcrtii Fortale til Ptolemxum p. 9. heller end for Siribeiitplis egne.
(h)

Hvilket den Astronomis Chazelius stal have anmcrkct, som Jo Alb. Fabricius beretter
Bibliothec. Græc. Tom. 3. p. 414 sig fit have formimmet fis Bern. Lamii Apparata
Geograph, in Harmoniam Evangel, p. 273 feq.

(!) Keyser Adrianus, der levede ved vg i Ptolemæi Tider, var en meget lard og nysgierrig
Herre, som secs fif Arriani Periplo Maris Euxini, hvilken selv igiennemreiste det hele
Romerske Herredomme, og sogte fit samle de beste Efterretninger, som kunde fanes.
Det er filtsaa rimeligt, at i hans Tid cre mange nye Ting til Geoaraphiens Forbe
dring opdagede, og de Romerske. Itineraria i sar derved bievne sorogede 09
forbedrede.
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Digt Strd hos Vegetium (k), der udfordrer af enhver retssaffen Krigs-Anforer,
„ At de ssulde have Veyen og Reyse-Turen igiennem de Provincer, hvor noger for Dem var ar udrette, ey allene opstrevne og annoterede, men ogsaa
„ afridsede og afmalede, for derefter baads med Sindet og Dynens at kunne
„ Könne, hvilken Wey man helst burde rage „.
Og som jeg ved Sammen
ligning har fornummer, at mange StEders Navne, som ellers ey findes hos
andre, har Itinerarium Antonini og Ptolemæus ril fcelles, ja ofte i samme
Orden, som f. E. naar paa forste Sted staaer i Britannien afsat: Jfurium.
Eburacum Leg. VI. Viétrix (!), men noget derefter: Dcvæ Leg XX. Viftrix
(m); og hos den anden Ifurium, derpaa Eboracum. Et Legio fexta Nicephorica, og korr Derefter: Deuana & Legio vicefima Nicephorica (n).
Ey ar tale om flere.

§. 6.
Vel er det saa, at man mod bemeldte Itineraria kunde indvende dette, at
deres Alder synes ey at stige saa hoyt op -i Uden, ar Ptolemæus vel kan have
betient sig deraf, eftersom Conftantinopolis, Diocletianopolis, Maximianojis deri findes ncevnede (o); men ligesom Det forste Navn ey forekommer i endeel
gode
(k)

(l)

See Vegetium de Re Militari, Lib. 3. Cap. 6. int. Scriptores de Re Militari, edit*
Vefal. 1670. g. pag. 67.

See Itinerarkim Antonini, edit. Wejfelingii, pag. 465

466.

(m) See nysanforte Sted paa Den 469 Side.
(n)

See Ptoleniai Geographiae Libr. 2. Cap. 3- Hvorhos jeg vgsaa har anmmket dette,
<lt Itineraria og Ptolemæus ofte feiges ad / fed ordine inverfo, saa at det Sted,
fom staaer foran i Itinerariis , staaer Bag ester hos Ptoiemæum,
Som for Ex
empel:
I itineraria -staaer Ivc. cit. pag. Muffa, Cibalos; men hos Ptolemaeum:
Kibalis, Murfella. A Hine: Gaza., Raphia, lNkN hvs dcUNk! Raphia, Gaza. 0. s. V.
Hvilken Forffiel reiser sig blot af den forffiellige Tur, som de gaae frem ester, paa
ct eller andet Sted. Ligeledes tv at mmke, at Ptolemæus konnner overeens paa man
ge Steder ey allene med Itinerario Antonini, men ogsaa med den saa kaldte Tabula
Peutingeriana.
Som s. E. I denne staaer pag. 204.
See 'WeJJiiibtgii Itineraria
Romanorum; Siva. Campe. Mazada. jllst ligedan hos Ptolemæum. pag. 242. staaer i
hin: Adminium in Pannonia; hos deNM ogsaa. I hin pag. 243. Cornacutn. Teutoburgum; hos denne paa iauune Maade.

(o)

See Weflellings Fortale til de af ham Adgivne Vetera Romanorum itineraria«

Oo
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gode Mscm(p), ti l Tegn , ar der i femre Tider er tilsat, saa kan der samme vA
vare sseet meD de svrige, og Ptolemæus altsaa vel ey have betient sig af W
meMe Itinerariis , saadant som Antonini Itinerarium er , som vi endnu har
lilovers, men dog af celdre: Thi at saadanne i hans Tid har varet til, som (i#
den efmhaanden ved nyere Tillag ere blevne fvrsgede, sr vel den rigtigfie Wee
ning, og saa meget mere trovardig, som endeel gamle Codices af Antonini
Itinerarium fere Titel af Itinerarium Julii Carfaris (q); som bemeldte Itinera
rium af endeel gamle tillegges nysnavnte J. Cæfari eller hans Collegæ M. An
tonio (r); som Æthicus i Fortalen til fin Cofmographie bevidner: „ At efter
T det Romerffe Raads Besiutningsatte Julius Ccetar sig for at opmaale hele Jor„ dens Kreds (s) ved kyndige Mand; Og begyndte man derfor med denne Op„ maaling da Julius Cæfar og M. Antonius vare Borgemeftere, fra hvilken
„ Tid, indtil Augufti 3Die (t) og Craffi Borgemesterssab, Zenodoxus, op#
„ maalede hele Osten, i 21 (u, Aar, 5 Maaneder og 9 Dage; Fra .bemeldte
„ Tid indtil Augufti rode Borgemesterssab Theodotus den Nordlige Deel af
„ Verden, i 29 (v) Aar, otte Maaneder, og 10 Dage; og endelig fra fam#
p me Begyndelse indtil Saturni og Cinnæ Borgemesterssab Polyclitus den syd„ lige Jordens Deel i 32 Aar (x , 1 Manned og 10 DageOg som M.
Agrippa , Keyser Augufti egen Svoger, i sin Tid saae sig i Stand kil at for
fatte er nyt Karr over Verden, hvilket i at fastsatte Stedernes Mellemrum fra
hinanden, ofte viger fra andre Jord#Bessriveres Meening, og Plinius, som
tiest beraaber sig paa, i sar paa det Sted, hvor han siger (y): „ At Det ep vel
„ var troligt, at M. Agrippa, saa flittig en Mand som han var, og der havde
„ anvendt sira stor Umage paa der Verk, ssulde have farer vild, da han vilde
,, fremstille Jordens Kreds for Byens (Roms) (z) Syne, og med ham Keyser
Augui(p) See Antonini Itinerar, p. 13g og. p. 140..
(q) See herom bemeldte Weffeliugs Fortale p. 1.
(r) Dette bevidnes ogsaa og vises pan nysbcmeldte Sted p. 5.
(s) Nemlig, for saa vidt at det Romerske Hcredomme siralte sig, hvilket her, som og- paa
endeel andre Steder, i Henseende til sin store Vidcloftighed, betegnes ander Navn
as Doroens Rreds.
(t) Weffeling vil mene i svrbemeldte Fortale, at Æthk-us hxx hav strevet, det 4dk.
(u) Her vil atter We&ling, at der bor stnae, i Steden for ri , 14 Nar. p. 6.
(v) Her fluide ligeledes, ester bemeldte Mands Meening, stase 20 j Gteden for 2%
(x) Ligeledes stal her, som han paastaaer, lasts i Gtebcn for 31, 2; Aar.
(y) See hans Hiftor. Natural, Lib- z. Cap. 2. pag, 298. Tom. I.
(z) Endeel har i Steden for r Urbi,; last Orbi; Hvorefter det stalde blive: For hest Ver,
bens Syne.

om te Nordlffe Lavde. 5te Cap.
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„ Auguftus selv, forø fuldferte hans Arbsyde
Hvilket altsammsn noksom
viser, hvor rimeligt det er , ar bemeldte Itineraria har Veres Oprindelse fra
Cæfaris og Augufti Tider/ at under dennes Regiering virkelig er ffeet en Opmaaling og Beskrivelse over den hele da bek-iendre Verden, saa vidt der Romersse
Herredomme strakte sig (a), og ar foranfsrts Æthici Vidnesbyrd om de rre
udsendte LandMaalere, og deres Arbeide ingenlunde bor forkastes, fordi han
ene beretter der; allerhelst da Plinius dog selv bevidner (b) at Auguftus lod gis»
re en nye Bestrivelseog Inddeling afZtalien, ogPrifcianus beretter (c): at I.
■Cæfar lod maale hvor store og dybe Havnene,vare/ ved visse/ som han ril den
Ende udsendte, hvilke da befandt, ar deres Dybhed var 15 Stadier, hvilket
Waal og Plinius as Fabiano sercrer for Havers stsrste Dybhed (d).

J.

§. 7.
Men om man nn end vil scetks, at Ptolemæus har betreut sig affsrbemeldte til at fuldfors sit Arbeide, forø han uden Tv il har; Saa bliver her end
nu Sporsmaal: Om han derfra kan have hentet de Esrerrttninger, som han
giver vs om vor Norden ? Jeg mener Ney: Thi foromtalte Itineraria strcrkke
sig ey videre, end til der Romerffe Herredommes Grcendser, og hvor oiDtAgrippæ Karr har kunder giver Oplysning om vor Norden, der kan man nok fee af
Melæ, Pii-nii og andres Beretninger derom, four belobe sig ey ril stort mere,
end hvad de har fundet hos aldre Skribenter, som tilforn er viist.
Men hvor
har da Ptolemæus der fra, maat-re man sige, fom han beretter om vor Nor
den? Jeg kan visselig ey begribe det renere, end at han har taget det meste af
Klore Skribenter, og har han faaet noget nyt derom at vide, saa maa det vcere
kommet til ham fra Britannien, hvilken Se de Romere under Domitiani Re
giering havde ncesten gandsse igiennemstreisser (s), og under Adrian! end videre
sat sig fast udi.
Ligesom det og er røerkeligr, ar Ptolemæi Bessrivelse over
Skotland er rigrig nok, naar man kun undtager dette, at endeel Steder ere ey
satte faa hoyt op mod Norden, fem de burde (f), ( hvilket viser, rtt han om
Oo 2
dette

(a)

See ogsaa herom Bertii Fortale til PtoUmættm p. 5.

(b)

See hans Hiflor. Natural. Lib. 2. Cap. 6. §. 6. p.ig. 317. Tom. I.

(c) See Harduini An'.narkninger til Plinium Tom. s. pag. 248. not. 4.
(d) Sec set sidst auferte Sted.
(e) See hvad Weffeling herom videre anfercr i oftbcmeldte hans Fortale.
(O Som Guil. Nicol fon har «»market il, Bibi. Scot, ester Jo. Alb. Fabricii Beretning i
Hans Biblioth. Grxc. Tom, 3, p. 415. J At Ptolemxus har afsat Støderne tøagere
Soer
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dette Land maa have faaet en temmelig.noyagkig Kundffab) og at Ptolemæus
berette (g), hvorledes Marinus ep har villet antage Philemons Udsigende for
rigtigt. „ Ar Hiberniens Lcengde fra ØjJen til Vesten var 20 Dages
,, (Seilats), foregivende , at han og andre havde saadanne Beretninger af
-> ^ipbmKnd, hvilke- man i deflige Ting ey kunde fer sie nogen Troe til „ (h).

§ 8.
Men det er endelig Tid at vi tage Pcolemæi Beretninger om vor Norden
i ster i Betragtning, for :at underfoge, og saa vidt os mueligt er , at udfinde,
hvor vidt vore foranfsrre Betcrnkninger dermed siemme overeens, og hvad Be»
greb han, eller de Skribenter, som han har fulgte har grort sig om vore Nordisse Lande. Vi merke da i Forveyen, ar han kalder der Nordlige Hav, ogfaa den Deel deraf, fom omringer den Nordlige Kant af Hibernien, det Hvperboreiffe, det Sammenfcosne, der Saturniffe, og der fcøbe Hav (1);;
Ar oven, (eller Norden) for Hibernien siger han de Ebudiffe Øer- ar ligge,5 i Taklet, som han navngiver , alle under den 62 gr. Nordlig Brede (k), stla

de
Soer paa / end de virkelige ere beliggende,- det er en Folge af de Gamles overalt
antagnc Mening,, at Britannien strakt sig saa langt hen mod Asien, som tilforn er
erindret, og for saa vidt ingen Vildfarelse af Ptolemxo,. hos hvilken jeg kroer at og'
mangfoldige andre Fcyl reysc sig af samme Aarsag, og bor derfor dommes, ey ester
Tingenes un værende Bessaffenhcd, men- de Gamles egen-Mening; Hvilket ikke er
noyagkig nok af de ffeste iagttaget.

;
(g)

See hans Geographiæ Lib; r. Cap; lo..

(Ii)

Har den Philemon , söm her nævnes, været den samme', som Plinius anforer, Hiftor;
Natural. Lib. 4. Cap.. 13. p. 474. blant de Skribenter, der har meldet noget om
vor Norden , hvilket uden Tvil er en i sig selv rigtig Gag; Saa bor han regnes
blant dr gamle Skribenter, som baadc Marinus og flere har taget deres Beretninger
af, ffient man ey. veed paa hvad Tid han egentlig har levet, og vel mueliat, at Ma
rinus og Ptolemæus har fra ham det meste, som de anfore om Hibernien i'fær, i det
mindste kan de ey have faaet den Kundffab , som de har derom fra de senere Tider,
da hverken de Romere, som aldrig fæstede Fod paa Hibernien, eller andre kunde be
rette deins noget nyt derfra.-

G> Ser hans Geographiæ; Lib. 2. Cap. 2. Havet strap Nordem onikring Albion kalder
han ellers det Dmealedoniffe. Lib. 2. Cap. 3.

(k). Ger Ptolemw Géographi®- Lib, av Cap: 2; pag; 34. edit. Bertii.
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de altsaa, efter hans Meening,- laae i en Strcekning fra Vesten til Ästen (I);
At Haver Norven for Britannien kalder han- allene, eller de som folge ham, det'
DeucaledomffeHav; At paa den Vestlige Kant af Britannien, under den
53 gr. fatter han et Herculis Forbierg (m); At hos ham kommer Forbjerget
Orcas til ar ligge paa dem Ostlige Odde af bemeldte Land, fom vendte mod Ger
manien, under den 60 gr. omtrent, folgelig el pak Grader tanger Soer paa ,
end de Ebuviste Oer (n). Ar ved Oen Albion (o), eller Britannien, hos sidstbemeldte Forbierg, siger han Oen Dumna at ligge under den 61 gr. (p), no,
get mere Vestligt, end dec (q), men oven for sidst bemeldte Oe de Orcadiste
Oer, 30 omtrent i Tallet, hvis Middelpunct laae under den 61 gr. (r), og en,
Oo 3;
delig
(1)

Dette er imod deres rette Beliggenhed', som gaaer fra Sonden Nord paa, og grun
der sig paa ostommeldte de Gamles Meening og Stmtningcr as Britannien mellem
Asi og Vest , eller mellem Vest og Nord, hvis Rigtighed altsaa- af dette Sted end
videre stadferstes.-

(ni)' See hans Geographiae Lib. 2. Cap: z. pag. 35V

(») Dette siaacr ogsaa paa sidst anforte Sted'.
(o)

Navnet Albion, synes at mre wldre end Navnet Britannien, i det mindste naar sidst
bemeldte bruges i sier- for nii verrende Engelland og Skotland a8ene, som kan sten
nes af diste PUnit Ord, Hittor. Natural; T. 1. Lib. 4. p. 480. Alten ipfi (Bri
tannia:) nornen fuit, cum Britanniae vocarentur omnes. Wtsaa sees heraf, at Ptolem.eus i at beskrive Britannien og :de Steder deronikring har fornemmelig fulgt de
Gamle. Eftersom Alp eller Alb j det Celtiste betyder
, og Skotland i serr er et
meget Dierg-rigt Land frem for det vorige as Britannien, saa er det rimeligt, at be
meldte Land, hvis Indbyggere kalde sig, selv Albinieb-, og deres Land Albin,. sie buchananl, Hitt. Scot. p. II. 12. er- föl'st kaldet Albion , men den sondre og Vestre Deel
af denBritanniffe Ae, hvilken vore gamle Forfardre have kaldetBretland, i seer Bri
tannien, hvilket sidste Ravn synes just af den Äarsag at vaere blevet- faa almindeligt,
fordi Stedet , font sorte samme, laae de fremmede mermest.

(p)

See Ptolemai G’eogr. Lib; 2. Cap. z. p Z7'. Herved er at Mtvrke, at fra de ZEbudifle Ser til denne Dumna <rc hos Ptolemaeum 12 Grader, som er- just det Mellem
rum, der er imellem- bemeldte Aer og de Vestlise- Kyster af Norge.

(q) Conf. pag. 35. (in:‘3.
(») 3 Bertil1 Oplag af Ptolemaei Geographie ere i' feer Mange Feil', som' Jo. Gravius har'
merket ved at holde den mvd et Msst. See J A. Fabricii Biblioth. Græc. Tom. 3
p. 414- Hvorover jeg har betient mig af Jo. Ant. Magini- Latinste Ovcrsiettelse af
Ptolemæi Geographie udgiven 1617. 4. font synes at me temmelig rigtig, hvad Taikue angaaer, akerhelst da de narstcn overalt stemme noye overeens med det Stykke
af Ptoiemxo, som Gale hgr indfort in Append. Ar.tiqv. Brit: til hans Scriptor. Hiß*,
Angl, & Britan, Vol. j.
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Delig oven for disse igien Øen Thule, under samme tzcengde med dem og Øen
Pumna> men under 6z gr. Brede (s); Al ester hans Scetning stal Elbens
Udlob vcere at finde under den 5 6 gr. kun en Grad ostligere end Thule, Dumna
vg de Orcadiste Øer (t); den forste Strikning af den den Limbrisse Cberjuvefas at gaae en Grad fangere, den anden tre, den zdie imod 4m, vg den Nord
ligste samt den Østlige gaae endnu henved 2de, det er omtrent 10 Grader linAere mod Østen, og strekke sig tilden 59 og en halv gr. Nordlige Brede; men
efter forstbemeldte Strikning Strikningen (gaae tilbage) mod Vesten, forst
r og siden 2de Grader, med en Boyning mod østen xaa andre to Grader, det
Lr i overalt 5 gr. tilbage mod Vesten.

§. 9»
Endnu videre beretter han, at blank de Bierae, som omringede Germa,
ttien(u) vare ogsaa de egentlig saa kaldte Sarmarisse de mestbekiendte; At Chauci
Majores boede lige indtil Elben, men dernest paa Nakkest af den Cimbriste HalvØe de Sapones, i bemeldte Halv-Øe selv oven (eller Norden) for de Saponer mod
Vesten de Sigulones, Nist dem de Sabal'ingi, videre t)CCobandl, oven for visse de Cba/st oven fordiste iglen endnu mere mod Vesten dephunduster,men langer nrodØsken deLbaruder, og endelig de Limbrer, fom boede lingst mod Norden. At
mellem de Saxoner og Svever boede de Teutonarii, men tnellem de Svever og
Maradener de Temones;At hos Germanien ved Elbens Udlob laae tte Øer
kaldte de Gaxoners, lige i Nord fra bemeldte Udlob og noget mere end 1 Grad
Nordligere end samme (v), under den 57 gr. Nordlig Brede;)At oven for den
Cimbriste Halv-Øe fandtes tre andre Øer, kaldte de Alsciske, ogsaa beliggenDe 6 Grader lingere hen mod Østen, end nysbemeldte de Saxoners Øer, dog
ey saa langt didhen, som den Cimbriste Halv-Øe, stiont under samme Hoyde,
som det Nordeste as denne, nemlig 5 9 gr.; At ved den ostlige Kant af sidstom-ral.tr Halv-Øe laae dr ^re saa kaldte Gcändiske Øer, nemlig tre smaae, af
hvilke
(s)

Theonis Codice in Biblioth. Bodley.
ana, fotlt (IfiflCV in Tomo tertio Scriptorum Geographiae veteris, hsilEe Hudfon hgr

Ptakmai longitadines & latitudines Urbium ex

udgivet, har jeg ey endnu faget at see, sag jeg ey kan vide, om noget i de her anforte Tal kan rettes eller ikke.
(t)

See Ptolemai Geographie Lib. 2. Cap. it.

(m) Og fom giorde den store Bugt, hvilken Hinius omtaler.
(v) At saa er, det sees na ar man sammenligner Begyndelsen af det XI. Cap

hvor Be
liggenheden as Elbens Udlob fastsattes, med det Sted, hvor de Saxoners Ser navnes.
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hvilke den mellemste var beliggende 4 og en halv gr. längere hen mod Osten, end
de Alociffe Ser, men kun i og en fierdedeel gr. lcrngere didhen, ent> den Cim«
briste Halv'Ses ostlige Kant (x), men-den ene af dem, som og var den storste,
og den Sstligste, laae ved Mundingen af Veixel-Floden, 2 og en halv gr. Sstm
for de andre, hvad dens vestlige Kant angik, men med den Ostlige 5 og en halv
gr. derfra under en Hoyde af 58 eller 58 og en halv gr. undtagen dens Sydlige
Deel, som laae under den 57 og en halv gr.; Og at endelig denne Se blev'
egentlig kaldet Scandia eller den Scan diste, i hvis Vestlige Kanter de Chædini
boede, i de Ostlige de I’havonæ og Phircfii, men i de Sydlige de Gucæ yS
Dauciones, og midt paa Sen de Levoni.

§.

IO.

Naar man nu foyer hertil, hvad Prolemæus har om endeel Skeder t der
Europceiste Sarmatien, som han siger ar omgrcrndses paa den Side mod Nor
den, hos den VenediskeHavbugr af der Sarmatiste Hav tilligemed en Deel
af de ubekiendrr Lande mod Nord, og paa den Vestlige Kant af VeixebFloden (y), nemlig at sidst ncrvnte Flods Udlob var at finde under den 5 6 Grads
Hoyde, ikke fuldt 5 Grader Osten for den ostlige Kant af denCimbrisseHalvSe, ar Strandkanten af de bekiendte Lande ey gik längere Nord paa, end den
Nordlige Deel af Thy le, ak de Veneder beboede den hele Venediste Havbugt s
Sarmatien, men hos VeixebSrrommen nogle mindre Folke-Slag, saasom
Mder de Veneder Gythones, efter dem Phinni, ncrst dem Butanes, under
dem Phrungundiones, derefter Avari ni hos Veixelens Udspring, at den vori
ge Deel af den^Venediste Havbugt blev beboet hos Havet af de Veltæ, oven
for dem af De Hcfii > siven af de Carbones, som boede langst Nord paa, og
ar endelig vor Skribent endnu paa et ander Sted beretter, ak paa Thule, som
laae 2 Timer (z) vestligere end Alexandria, var den längste Dag 20 (r?.)Javm
degns

(s) Dette udfindes ogsaa, «aar man sammenligner med hinanden den 56. 60 og 61 Side
edit Bertil.

(y) See Ptolomiei Geograph. Lib. Z. cap. 5. p. go. edit- Bcrtii.
(z) See nysanferte Sted Lib. g. cap. 2. pag. 223.

føz) Dcccfier har uden Tvivl Stephanus Byzantinus indretter sig Bestrivclse over Thule: ak
k
"dur var en stor Ae i det store Hav h-enimod de Hiprrboreiffe Kanter, at Dagen om
Sommere» der bestod af 20 lige Timer, men Natten as 4, og at om Vinteren sop
holdt det sig tvcrtimod. Stephanus de urbibus,
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degns Timer/ i Hibernien, beliggende fra bemeldte Scad z og en Zierdedeej
Time, 18 Timer, paa Dumna, hvis Beliggenhed var derfra 2 Timer, den
längste Dag 19 en Siettedeel Hor., vg paa Sen Scandia, som laae en Time
längere moo Vesten end Alexandria, den längste Dag 18 Timer; Saa har
vi her der fornemste Indhold af hvad Ptotemæus veed at fortcelle os, vor
Norden angaaende, hvilket jeg har fogt at fremsatte saa tydelig , som meest mur»
ligt har vcrret, ved at anmcerke er hverc Steds Lcrngde og Brede, famt Bejiggenhed mod andre, efter de af Skribenten selv opgivne Grader, hvorefter
vi nu ville soge ar udfinde Fortællingens rette Mening og Sammenhcrng.
.§. IL

Vi mcrrke da tste) at Ptolem.æus satter.Sen Dumna, de Orcadisse Ser
Kg Thule under samme Lcrngde, nceste.u halvanden Grad Vesten for Forbierget
Orcas, eller den Nordligste og tillige Sirligste Odde af Britannien (a). Hvil
ket synes rydelig ar tilkiendegive, ar krolomTi Thule ey kan vare Norge, eller
den vestlige Kant af vvrScandimavisse Halv-Se, som ligger nogle Grader Ssten
for bemeldte Forbrerg o g de Orcadisse Ser. Dette er en Hoved-Knude .i Hen
seende til Sen Thules rette Beliggenhed at udfinde, ogenScermng, som uden
Tvivl har forledet ey allene endeel gamle, men ogsaa de nyere Skribenter, til
ar soge og finde bemeldte Se andensteds, end de burde.
Men betragter man
Sagen ret, ,og rager de Gamles Mening om Britanniens Beliggenhed og S.trekning, som Ptolemæus ogsaa folger, i Raad med sig, saa ssal man befinde, ak
denne Knude er ingenlunde u-oploselig, men kand meget vel foreenes med -hvad
vi tilforn har fastsat, Sen Thule angaaende: thi Agathemerus, som er lidt
yngre end Ptolemæus (b), fim har sect og berient sig af dennes Arbeyde (c),
og roser ham for en stor Mester i sin Kunst (d), bevidner ey allene, “ at Sen
» Albion, som var meget stor og lang, strakte sig mod Ssten ncrsten ri! dec
n mid(a) tAce Ptoletnæi Geograph, Lib. 2. cap. z. pag gy.

(b) <Zcc Dodwels Differtat, de Agatheme.ro pag. 144. øg 145. Tom, 2. Scriptor, Geographiæ Veter, per flttdfin.
(c) Scc Dodwel paa anftrre Stcd pag. 141.

(d) (Ace />gatbemeri Compendiarias .Geographiae Espofitiones a.d Philon, pag. 17. Toni 2.
Anetor. Geographiae Veter, edit, ab Hudjiin. iAautme siger 0g pag 39 “ M l
„ yderste Hav laae de 2de Britanniste Acr, Hibernia vg Albion, af hvilke hila
strakte fig hen mod Vesten, og laae til dcels lige for Hispanien
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a> middelste<rf Germanien
men Ptolemæus selv fætter og bemeldte For«
biergOrcas næsten en halv Grad længere mod Osten end Elbens Ubløb (e).
Da nu den Vestlige Kant af Norge ligger mere Vestlig end Elbens Udlob;
og Ptolemæus fætter Forbjerget Orcas end og Ostligere end nys bemeldte Ud
lob ; Saa maatte det, ester hans Mening, og som han forestillede sig bemeld
te Landes Strækning, blive en rigtig Sætning, at Norge ellee Thule maatte
komme til ar ligge Vestligere end oftomtalte Forbjerg, nemlig Norden for og
omtrent under samme Længde med de Orcadiffe Ser, som laae hos samme Forbierg. Hvilket ogsaa bestyrker mig i den paa er ander Sted i fremsatte Mening,
ar Dumna har været en af de Norste Oer; thi efter Ptolemæi Regning ffulde
D.er mellem bemeldte Oe og de Ebudiffe være et Mellemrnm af 12 og en halv
Gr. (f) i det mindste, hvilket er dobbelt mere, end det virkelig er i sig selv, om
Dumna ffulde have ligget ved Skotland; men mellem de Hæbudiffe Oer og
Norge er just Distancen saa stor. Saa ar ligesom Ptolemæus har rykket saa
langt frem mod Osten med den yderste Odde af Britannien, at Norge eller
Thule er kommen til ar ligge ligesaa Vestlig eller under samme Længde, som de
Orcadiffe Oer, saa har og Dumna derover faaer Plads hos bemeldte Oer,
(lient den laae ligesaa langt derfra som Thule. Men om Dumna er derfor just
den tilforn af mig opnævnte Oe Dunnoen i Nordlandene, det er noget, som
-baade kan være og ikke være (g).

§. 12.

(.e) Sce bans Geograph. Lib. 2. caq. z. eg II. pag. 35. vg 56. Endstient disse og flecre,

tilforn anførte Beviser crc tilstrækkelige nok til at stadfæste vor Mening, angaaende
de Gamles Begreb om Strækningen af Britannien; saa ville vi dag til Overstod
.endnu fremføre et, føm sætter Tingen uden før al Tvivl, nemlig den Omstændighed,
som Wil.\ Stucke!ey fortæller i hans Itinerario Curiofo. pag. 6. feqv. og pag. 87.
nemlig: at da de Romere, formodentlig i Kehftr Neronk og følgende Tider havde
foretaget sig at anlegge en saa kaldet Vium mihtarem, føm fra Staden Lon.dir.um
»f stulde strække sig hele Britannien igicnnem fra Serail Nord, saa har de efter det
fniste Begreb, føm de giorde sig em Landets Strækning mod Osten, Wart saa langt
Oster paa med bemeldte Bey, at de, paa det den et) stulde Io.be l ge ud i Havet
paa den Kant, maatte ved Lincoln dreye tverts af med den mod Vesten, for at
komme paa den rette Tur igien, hvilken de ved saadan deres Vildfarelse havde taget
feyl af; Hvorom end videres kan estersees foranførte Stuckekys Kart over bemeldte
Via militaris.

(f) Dette stimnes at Arre rigtigt, maar man hos Ptolemxum esterseer de Grader./ under
hvilke disse Steder af ham ere blevne afsatte.

(g) Gale m een er in Notis ,& Emendationibus .ad Ptplejimnia, smn sraae in Appendice Antiqvitat. Britann. st yet til hans Scriptor. Hrftorix Angl, ö: Br karm, Vol. X. pag, 78$.
at
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§.

12.

Vi fte altsaa tydelig heraf, hvorledes Ptolemsras har forestillet sig Be»
liggeirheden af de Vestlige Kanter i vor Norden, nemlig den yderste Odde af
Britannien at streekke sig forbi Elbens Udlob mod Osten, men!)umns,deOrcadrffe Oer og Thule at ligge der Norden for, i en Linie efter hinanden, hvor
Norge egentlig er beliggende , som da maa blive Ptolemæi Thule.
Men gaae
vi nu videre ester Ordenen til de Sydlige Deele af vore Nordiske Lande, saa
bliver Vanskeligheden endnu storre, i at udfinde vor Skribents rette Mening
derom. og foreene hans Beretninger med andres, fornemmelig hvad hans Cimbriste Halv-Oe angaaer, om hvilken vi til Sagens desto bedre Oplysning , maa
i Forveyen erindre dette, at ingen af alle de Romerste Skribenter, som have le
vet for Ptolemæi Tider, ey engang Mela, Plinius, Tacitus og andre, hvis
Oyemcerke det dog har varet ar beskrive de Nordiste Lande, har vidst at nav
ne den Cimbriste Halv-Oe. Strabo navner den vel eengang, men kun saa loselig hen, og blot efter aldre Skribenters Udsagn, i Anledning af at täle om dr
Cimbrers store Udvandring (b), nemlig efter en aldre Skribent Pofidoniusy
fom selv igien har taget det af en endnu aldre, hvis Vidnesbyrd om dette og
ander mere, de Cimbrer angaaende, han anseer for lidt troevardige (i), og med
ham Strabo, som for Resten udtrykkelig bevidner sig intet ar vide om det, som
iaae Norden for Elben. Hvilket, ligesom der paa den eene Side larer os ar
indste, hvor hoyr de Cimbrers Udvandring stiger op i de gamle Tider, saa vi
ser vet ogsaa tydelig, ar man vel engang har vidst ar tale om den Cimbriste
Halv»

at Dnmna er, fom dm kmde Cambden og holder for, den Se Faire, paa hvilken
ten reneste Bye, som der findes, heder Dumo, og synes at have givet den hele Se
Navn. Men da dette grunder sig ellene paa en Overecnsficmmelse mellem de Navne
Dnmna og Dumo, saa afgisr det ikke Gagen. Jmidlcrtiid kan dog denne Galning
vel derfor t sig selv vare rigtig nok, hvilket kommer mig meget rimeligt for, naar seg
holder denne Ses Beliggenhed og Ptolemæi Beskrivelse sammen med hinanden, da
denne synes mig endelig best at svare til hin, saa at Dumo derfor heller kand ansces
for Ptolemæi Dumna, end bemeldte Dunnoen, allerhelst da denne ligger saa langt
mod Norden, at den ey paa nogen Maade kan komme ti! at ligge Sonden for de
Oreadiffe Ser, saalcdes som Ptokmæus seetter Dumna, hvilket dog gaaer an mrd
Dumo, naar man taer de Gamles Mening om de Steders Stmkning mod Ssteu,
til H-clp, som her maa og bor giores.
(h) See Strabonis Geographic Lib. 7. pag. 449. edit. CafauboM,

(y See herom nys anforte Sted pag. 450.
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Halv-Öe, men al der Navn var i De feenere Tider kommet gandste og aldeles af
Brug. Hvoraf videre folger, at hvad Ptolemæus veed at berette os om bemeldte Halv-L>e, det er altfammen taget af celdre Skribenter, som har levet
for Christi Tider, eller at han i det mindste, om man end vil jætte, at han har
faaet noget nyt Derom at vide, hvilket man dog har liden Grund for sig til at kun
ne troe, mindre til at bevise, har momget nyt og gammelt sammen, og frem
stillet Tingen mere ester Den Skikkelse,som Den havde i DeaüDre, end som Den var
i hans egne Tider.

§.

13»

Mair kunde vel herimod have dette at erindre, at Pliaius Dog mere end paa
eet Sted taler om De Cimbrers Forbjerg, naar han nemlig melder (k : “ Ak
„ under Augufti Regiering har De Romeres Flode seylet omkring Germanien
„ indtil de Cimbrers Forbjerg rl; At Den Codaniste Havbugt strakte sig didhen,
som vi tilforn har handlet om (1); Og at De Cimbrers For bierg strakte sig langt
ud i Havet, og giorde en Halv-Oe, Cartris kaldet (m). Men Dette beviser ey
videre, end at Plinius, som har taget af aldre og Graste Skribenter nasten
alt hvad han beretter om vor Norden, har hos dem fundet noget om en HalvOe, som strakte sig ud i Havet fra Det faste Land; ikke at De Romere selv vid
ste noget Derom: thi saa maatte Mela, men i sar Tacitus, have navnt den.
Hvilket da, foruden hvad derom tilforn er erindret in), bliver at svare paa De
2de her sidst anforte Steder. Og hvad Det forste angaaer; saa er Det heller for,
end imod vor Mening: thi hvor et det Cimbriste Forbierg, som Den Romerske
Flode i Augufti Tider omktingseilede, eller kom hen til? Skagen i Jylland?
Efter det Begreeb, som vi gemeenlig g tore os derom, er Dette den letteste og
naturligste Mening at falde paa den, men bliver neppe Plinii, og er endnu min
dre i sig selv rigtig: thi Strabo, som levede selv i de Tider , da Dette stal vare
steet, bevidner udtrykkelig, at deRomere ey vare komne paa hin Grde af
Elben, ey heller nogen anden didhen enten til Lands eller Vands (o), og Vel
lejus Paterculus, Der levede De Tider saa nett, at han vel maatte vide, hvad
Pp r
Da
(k) See hans Hiftor. Natur. Tom. I. Cap. 67. lib. 2. pag. 220. edit. Harduini,

(!) Set det zdie Capitel 1 denne Afhandling. §. 18.
(m) See Plinii Hiftor. Natur, lib. 4. pag. 476, Tom. I.

(n) See det Zdie Capitel i denne Afhandling. §. 18.

(o) See Strabonis Geographic lib, 7. pag. 451. s.j
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Da vargaaet for sig, i sier en saa vigrig Ting (p), gier faa meget Vcesen af
De Romeres Seilars i der store Hav, Dog ey tangere env omkring til Elben,
naar han raler (q) om Tiberii Bedrifter i Germanien, og iblanr ander siger:
„ Ac de Longobarder bleve overvundne, et Folk, som var grummere, end de
,, grumme Oermanier selv, og at endelig den Romerffe Krigshår, hvilker' al„ drig tilforn var formoder ar kunne ffee, endsige nogensinde sar i Vcerk, og
„ forsøgt, blev fra Rhm-Srrømmen fort lige ril Elben, som (ober forbi de
,, Senoners og Hermundurers Grcendser, hvorhen ogsaa De Ronreres Kode,
„ efterat den havde septet uden omkring det store Havs Bugrer, kom op efter
„ Elb-Srrommen, fra cr Hav, som ma^kilfsrney havde hprr eller kiendr,
,, med w forunderlig Lykke og Windffibelighed af dens Anfører, samt ved
„ noye at paffe paa de rette Tider (r), og foreenede sig med Krigsherren til
„ Lands,
at man ey.har mindste Fsye eller Grund for sig til ar ranke eller
paaftaae, ar de Romeres Flode allerede i Augudi Tider var kommen saa me
get tangere Nord, som til den yderste Pynt af Det nu verrende Jylland eller
Skagen; men maa heller efter Rimelighed flutte, at der De Cimbrers Forbierg,
fom Den Romerffe Flode Da opnaaede, har ey verret andet, end den Nordeste
Odde af Det nit verrende Bremiffe, hvor Stvabo og feetter De Cimbrer
Boepal (s).
§.
14-

At dette har verret fra De celdste Tider af De Cimbrers rette Fcederneland,og denne
Odde af Germanien De Gamles egentlige Cimbriffe Halv-Oe, som i gamle Dage, førend de store Oversvømmelser ffeede, som nødde De Cimbrer til at forla*
De Deres Land, kan have verrer langt (tørre, end den nu er, og strakt sig langt
videre ud i. Vester-Havet, af hvilket faa mange store Landstrerkninger ere bort#
ffylledr, Det har man saa vel af foranførte store Formodninger ril at troe , som
og Deraf, at S'rrabo udtrykkelig bevidner, at De Cimbrer endnu i hans Tid be#
sadde deres gamle Boeperle (e). Jeg seer ep heller paa hvad Grund man vil
negte,
(p) Han strev omtrent Mr Christi go. ved Tiberii igdr Rrgieriiigs Mr.
(q) ©ve Velleji Paterculi Hiiloriarum Lib. 2»(r) Han mener her Ebbe og Flod , som giordr de Romere oste meget forlegne i deres' SeyM-

ser ved de Vestlige Kyster af Germanien.

(s) Der maa de og efter Mel* og Taciti Beretninger s«ttes.
(t) See hans Geographic Lib. 7. nag. 4)1.

Man kan med ingen Rimelighed tvivle om
dette hans Udsigendes Rigtighed, da han levede pqg de Tider, i hvilke de Cimbrer
hav#
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»egte, at dette jo virkelig ogsaa har rikdeels saaledcs forholder sig. Men PtolemTl samr hans Efterfolgeres Vidnesbyrd allene, og den Beliggenhed, som
han giver den Cimbriffe Halv-Oc, kan paa ingen Maade rime sig sammen der
med. Hvorfor vi- nu maa rage samme under noyere Betragtning, i Sit Prole#
mæus sauter bemeldte Halv-Oe Norden for Elben, der er tydeligt nok. Vi see
vg af foranferte hans Antegnelse over dens Lerngde og Brede, ar han har trakket
dens ostlige Kant saa langt mod Osten, at sammes ostlige Odde kommer til at
staar henimod 10 Gr. ostligere end Elbens Udlob, deter, naar man sam
menligner dermed den nye Geographie, vmrrenr lige i Nord fra Rygen, men
ey mere end lidt over 3 Gr. omtrent Nordligere end bemeldte Udlob, hvorfra
Strandkanten, efter vor Skribents Udregning, har dreyer forst af 1 Gr. mod
Vesten vg ligesaa meget mod Sonden, atter i samme Proportion mod bemeld
te begge Verdens Kanter, og endelig 2 Gr. mod Vesten, men kun 1 mod Son
den, indtil den med en Boyning mod Osten (ncermest hos Elben) kom under
samme Hoyde med bemeldte Flods Udlob (u). Saaledcs mener jeg, ar Ptolemæi dupplex Extenfio Chtrfonefi Cimbricae bor forklares, nemlig om
Srrcrkningen af dens begge Strandkanter, forst mod Osten og Norden, men
ftden derfra mod Vesten og Sonden (v), og derefter maa man da udfinde,
hvad Begreb Han egentlig har giorr sig om- den Cimbriffe Halv-Oe. DenBrede,
som han giver den, fra Elbens Udlob mod Norden, af 3 Grader tresser tem
melig ncrr ind med Distancen fra bemeldte Udlob til den yderste Odde af Jyl
land (x). Men eftersom Ptolemaeus havde sat den Nordligste Odde af Bri.
Pp z
ranhavde fclv stikket Gesandter til Rom, fra hvilke det er troelig't, at de Romere har
saaet bemeldte ak vide. Hvoraf sitiere I kan flnttes, at enten var allerede ben1 Tiid de
Cimbrers store Udvandring steet for saa leenge siden, at deres da varende Efterkommere
havde glemt deres forrige Boepale, hvilket jeg helst vil troe, eller og har de Cimbrer
fim meent deres gamle Boeparle paa den Sondre, men ey dem paa den- Nordre Si
de af Elben.
(u) See heroin Ptolemæi Geographiæ Lib. 2. Cap, XI. ved Begyndelsen og meb Slut
ningen.

G) Jeg seer ey heller paa hvilken Maade man ellers kan forklare bemeldte hans 2be Ex'
tenfiones, allerhelst da iman seer, at den forste Extenfio ganer hos ham imuier fra
Vesten og Sonden Wer og Nord paa, men demanden tvertimod staKsten og N »ra
den Vester og Soer paa.
($) Hvorhos man ogsaa her maa iagttage dette, at Ptokrraus, ftm siden stal vifts, har et)'
regnet den yderste Deel as Jylland, hvilken man nn kalder Vendsyssel, med til denCim«
briste Halv'Se,
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rannim saa langt henne mod Osten, som tilforn er vrist (y), og han i Almin
delighed beskriver Landenes Lcengde mellem Vesten og Osten for langt storre errd
den virkelig er i sig selv, saa at Strekningen fra Elbens Udlob til Veipelen alle
ne er bleven en zdie Deel storre end den burde vare (z); saa maatke samme ogsaa nsdvendig ffee med den Cimbriffe Halv-Oe, og vens Strekning sattes fra
Vesten mod Osten- Men dermed komme vi endnu ikke ud i vor Regning, da
man, omSttakningen af Landet fra Elben til Skagen end simes en zdie Deel
langer end det virkelig er, ja og eengang til saa stor, dog langt fra ey faaer dm
Strcrkning ud, som Prolemæus giver den Cimbriffe Halv-Oe fra Elbens Ud
lob mod Osten af henimod io Grader. Hvorover det forekommer mig heel ri
meligt, at den Deel af Holsteen, som man nn kalder Vagrien har enten i
gamle Tider strakt sig langt tangere ud i Oster-Soen, end den nu gror, over
Femern (a), og de mindre nu varende Danffe Oer, eller Ptolemæus, efter
ve Beretninger, som ban har fundet for sig, forestillet sig det faaledes, og der
af taget Anledning til at give den Cimhriffe Halv-Oe faa stor en Strikning cg
Lexngde mod Osten.

Har nu dette sin Rigtighed, saa bliver det ey vansseligt at finde ben stors
Havbugt igien, og fore den til sit rette Stev, som Marcianus Heracleota, en
Skribent, der har levet ey tange efter Ptolemæi Tid (b), og betient sig afhans
samt endeel andres Arbeyde til at forfatte sit Periplum Maris Externi (c), om
taler, sigende: " At den Cimbriffe Halv-Oe strakte sig langt ud i det store
,, Hav, men bøyebc sig hen mod det faste Land« der lob Oster paa, saa den
>, giorde

(y) See den foregaaende nte §. i dette Capital.
(z) Dette sees, nsar man sammenligner hans Geographiæ Lib. z. Cap. XI. pag. 5§. med
de nyere Land-Karter.
(a) Dette har man saa meget storre Anledning til at troe, foitt der virkelig icodc Aar
orntrcnt for Christi Fsdscl stal vare indfalden en meget stor Vandflod, som har paa de
Kanter borttaget et stort Stykke Land, strastkende sia fta Dartz i Pomerrn indtil Femern;
som Frank beretter i hans Alt- und Neues Mscklendurg. pag. 65, Det füg hen,
de, at eu endnu meget stsrre Vandflod har i a-idre Tider borttaget et' storre Stykke
Land, og derved givet de Teutoner, som boede paa de Kanter mod Sster Soen, Arrledning til at giere de Cimbrer Saelffab paa deres store Udvandring fra Norden.
(b) See Dodwe/s Differt, de Marciano Heracleota, pag 157

(c) Dette hans Skrift stager i Hudfons Scriptor. Geographiæ Vet. Tom. 1.
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„ giorde (ti meget ftor Havbugt hos Floden Svevus, som' ffar sig ogsaa dybt
„ ind i Landet selv <£. Hvorved da maa være meent det Stykke afGster-Soen,
font stover til Meklenborg, Vagrien og endeel af Pommern. Man bliver ey
heller forlegen med de 3 Saxoners Ger, font Ptolemæus fætter lige i Nord fra
Elbens Udlob, og den middelsie blant dem at have ligget noget mere end halvanden
Gr. derfra: Tbi disse kan nu beqvemmelig faae Rum, hvor de Schlesvigffe
Ger nu ligge (d). Derimod er det ey faa let en Sag at fastsætte, hvilken Plads
man ffal give dc 3 Alociffe Ger, som ester Ptokmæi Regning komme til ak
ligge 6 Gr. Gsten for Elbens Udlob, næsten under eens Hoyde med den vstiiqe Kant eller Odde af den Cimbriffe Halv-Ge, dog 3 Grader længere mod
Vesten end bemeldte Odde, under samme Længde, som Ptolemais giver ven
2den Strækning afnys omtalte Halv,Ges vestre Srandkant (e). At mene det ved
de Alociffe Ger ffuide være sigtet paa Gen Als, som vore egne gamle Skri,
denter har kaldet Halfayar, kan vel en Slags Lighed imellem Navnene komme
en til at falde paa; men ey at tale om, at man her ey faaer det fastsatte Tal
af 3 Ger ud, og at bemeldte-Ge for sig allene synes at være alt for liden og 11»
betydelig dertil, at den i saa gamle Tider ffulde være kommen i nogen særdeles
Betragtning, sag kan hverken den Omstændighed, at de Alociffe Ger laae oven
eller Norden forden CimbriffeHalv-Ge, ey heller de vorige tilforn opregnede
Kiendemærker paa disse Gers Beliggenhed, dermed passe sig sammen. Hvorover,
vm jeg ffal sige min Mening derom, intet synes mig rimeligere, end at ved de
Alociffe Ger, om de ellers nvgensteds ffal være at sinde igien, bor forstaaes
Gen Mors, samt Thye og Vendsyssel, hvilke 2de sidste ere nu vel landfaste, men
synes i gamle Dage at have været Ger, da alle foranfsrte Omstændigheder f)
Merbest passe sig paa dem, og de ere desuden beliggende i eller hos Limfiorden,
ved Jndivbet til hvilken det Sted Hals ogsaa i meget gamle Tider har været be,
kiendt, og kan have givet Anledning til Navnet Alociæ.

16.
Danckwerth mener i hans Bcffrivelse'over Schleswig og Holsteen pass. 147., at ved de 3
Saxoners Ker hos Ptolemænm forstaaes Eyderstædt, Evcrlchop og Utholm, som til
forn har været zde temmelig store Ker.
(e) See ptoiemæi Geographic Lib. 2. Cap; XL pag. 56. og 60. hvilke Steder maa sam
menlignes med hvad i foregaaende §. 14. er anfort.

1

Til de ovrige Omstændigheder, som gisre dette troeværdigt, fan denne endnu legges,
Ptolem-.ru» sætter de Cimbrer paa den ydcrste Odde af den Cimbriste Hals-Se,
hvilket, naar man ey regner Vendsyssel til Jylland, tresser i alle Maader overccns
med det nu værende Zimmer-Syssel, som tigger Nordest paa bemeldte Land ved
Limstorbem
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Vi have mt saa længe taler om den Cimbriffe Halv «Se, ar det endelig
skulde være Tid at gaae videre; men fsrend vi flippede«, vil det dog vare for»
nodent, ar vi ogsaa kaste er Øpe ri! dr Folkeflag,? som Ptoiemæusj fætter i be»
meldte Halv-Øe, om hvilke dette er forst og fornemmelig atuierke, åringen
Skribent for ham nævner noget af dem, de Cimbrer allene midtagne (g), som
Han fætter Nordest i den Cimbriffe Halv-Øe, men Strabo længst op mod Nor»
Den blant de Germaniffe Folk, som boede paa den Sondre Side af Elben. De
Saponer nævner ingen uden han og hans Efterfolgere.
Derimod nævner han
Ly Mejæ Codanonia, ikke den Codaniffe .Havbugt, ikke Nerigon, iff e Scan
dinavia, ikke Suiones, ikke Taciti Foføs, ikke de Hermiones, Iftæ vones,
eller Ingævones, og ikke de Æftiet, med fiere, da dog de Sviones nodvendig
maae i hans Tid have boet her i Norden, og de ZEstier ved Øster Soen, da
De allerede boede der i Taciti Tid. Dette er vel værdt at legge Mærke til, naar
Der sporges: Om bemeldte Folkeflag, som Ptolemæus fætter t Den Cimbriffe
Halv-'Øe, har boet der fra' gamle Tider of, eller de forst ere komne did ind
nylig for ellet i Ptolemæi Tid? Jeg troer, den forste Sætning at være den rig»
ligste, og ar de har boer der længe for hans Tid, lad end være, at ingen næv»
ner dem for ham: Thi vi har tilforn viist, hvor rimeligt det cr, at hvad Proletnæus beretter om vor Norden, det har han taget af ældre Skribenter; Og li«
gesaa lidt, som man kan giere den Slutning, at fordi Ptolera tus ep nævner
De foropregnede Folk og Steder her i Norden, derfor har de endnu i hans Tid
ey boet der eller været Der at finde, hvilken man tydelig kan fee at være falff,
Da man har andre Skribenters Vidnesbyrd derom for sig; saa liden Foye har
man og til gt pagstaae eller anfee Det for en rigtig Sag, at hvad Ptolemæus
allene og ingen anden for ham taler om, Det har ey heller for hans Tid været til.
Hvorover jeg ogsaa anfeer det for Den rimeligste Slutning, som man kan giers
sig af alt Dette, at De Saponer har virkelig fra meget gamle Tider af beboet de
St eder, som Fcoleraæus giver Dem til Boepæle, uden Tvil fra Den Tid, om
man ffal fastsætte nogen, da De Cnnbrers store Udvandring ffede, til hvilke at
fordrive, eller de af dem forladte Boepæle at indtage, de Saponer synes at have
været blant De forste og fornemste, og derfor faaet deres Boepæl strap Norden
for Elben, men for Resten staaet i Forbund eller nær Forvandtffab med de
svrige Folkeslag, som Ptolemæus fætter i den Cimbriffe Halv-Øe, cg som uden
Tvivl
(g) Dem gives dog af dc Skribenter, hvilke have levet for Ptolemaei Tider, langt andre
Boepæle, end de han giver dem, som i det forcgaaendc er viist.
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Toil har havt veres Herkomst fra vor Nordens ældste Indbyggere de Gocher,
fslgelig verret Stamme. Fadre for de Landes nu varende Beboere, da de Cimbrer
derimod maa have varer ec Tydst eller Cellist Folk, eller maastee rettere en
Blanding af begge. Vel synes den Omstændighed at vare foranforre mm Me*
King imod, at Ptolemæus fatter de Cimbrer yderst mod Norden i den efter dem
kalvte Halv-Oe, da de tverrimod burde have boet Sonden for den, om Sagen
havde havt den Gang, som jeg har fremsat den udi: men til denne Ptolemæi
Satning kand man give zde Aarsager, enten at han her raker om Tingen, som
den var for de Cimbrers store Udvandring, da de indehavde der hele Vestlige
Srrog af bemeldte Halv-Öe tilligemed den yderste Odve deraf, eller at der
virkelig er bleven en liden Svarm tilbage i Landet af de Cimbrer, da deres
vorige Landsmand udvandreve, hvilken har taget sin Tilstugt til den yderste
Kam af Landet, og siden blandet sig med de nyere Indbyggere, eller og maa
Ptolemæus have hort fortalle om de Cimbrer, som boede paa den Odde,
der stikker ud i Havet fra det nu varende Bremiste, hvilke Strabo omtaler, og
deraf raget Anledning til at satte Vem yderst i sin Cimbrilke Halv-Oe, hvor det
syntes ham at de egentlig burde staae. Ligesom jeg ogsaa her til Slutning maa
anmærke dette, som noget merkvardigt, ar Ptolemæus fætter alle de Folkessag,
fom han opregner at have boet i ofromtalteHalvoe, Vestligere end de Saxoaes (li), de Phrundusier allene undragne. Hvilket giver stor Formodning, ar
disse Folk ere komne vivind igiennem den Vestlige Kant af Landet, som de Lim«
bror havde beboet, og maastee fra Vester,Haver, hvor de Saxoner og havde
nedsat sig paa Lerne.

i?-

Af dette, som hidindtil er sagt, mener jeg, at man nu paa en let 'Maade
kan foreene Ptolemæi Beretninger om den Cimbriste Halv-Öe med Plinii Ta
citi og andres Fortællinger om de Cimbrer og ver Cimbriste Forbierg, nemlig
saaledes, at hin taler om bemeldte Sted, som det var i Ve ældre Tider, men
disse derimod, som levede paa en Tid, da den Cimbriste Halv-Oes Ravn var
ganvste gaaet af Brug, og man intet vidste om de Lande, som laae Norden for
Elbens Udlob, men horre bereue, at der boede Cimbrer ved enOdve -elleret For
bierg, fom star sig ud i Haver strap Sonden forElben, har anseer verte Sted for de
gamle Cimbrers rette Boepæl, bemeldte store Jord--Tunge for den CimbristcHalv«
Oe, ogden yderste Odde deraffor de Cimbrers Forbierg. Hvormed det om de Cim,
Qq
'
brer
(h) See hans Geographiæ Lib. 2. Cap, XI. pag, 56. yg psg. 6l.
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brer og ven Cimbriffe Halv-Oe maa for ncerveerende Tid vcrre nok talt, og Tu
ren nu at komme til de Scandiffe Oer, om hvilke Ptolemteus beretter, at de
laae Osten for nys omtalte Halv-Oe, 4 i Taller, 3 smaa og een stor, stråledes,
at den middelste af de forste laae 1 og en fierdedeel Gr.sstligere end den ostligste
Kant af den Cimbriffe Halv-Se, men halvanden Gr. (i) Sydligere; men den
store med sin vestlige Kant 2 og trefierdedeel Gr. , og med den ostlige ncrsten 6
Grader mod Osten fra omtalte Sred, samt med sin Nordlige Side 1 og med
den Sydlige lidt over 2 Grader langer mod Sonden (k), strcrkkende sig med
den ostlige Odde 1 heel Grad Osten for Veixelens Udlob, hvorfra den laae
kun lidt over halvanden Grad mod Norden. Hvoraf man kan see disse Oers
Beliggenhed mod hinanden, samt mod den Cimbriffe Halv-Oe og Veixelen,
og derefter stionne hvilke Lande dermed maa vare meente, nemlig vedde 3 min
dre Scandiffe Oer, Fyen, Sicrland og Skaane, blant hvilke den mellemste
ffiav sig virkelig, langst ud i Havet mod Sonden, fom Prolemæus saner, mm
ved den store, Halland (1), Bleking, der nu varende Vester- og Oster-Gotland,
den Sydlige og. Ostlige Deel af det egentlig saa kaldte Sverrig, tillige med
Oerne Oland og Gulland, hvilke Lande Pcolemæus har flottet tillige med hele
Resten saa langt Oster paa, at ligesom den yderste Odde af Britannien er kom
men til at staae, som tilforn er viist , hvor Norge er, saa har og den ostkige
Kant af den store Scandiffe Oe, efter Ptolemæi Scetning, stedet sammenmev
De nu verrende Curlandffe Kryster og Liflandffe Oer, eftersom den skulde, som
tilforn er erindret, strække sig en heel Grad Oster ud forbi VeiMns Udlob.
Hvilken Omstændighed vel bm legges Mærke til, ogffal kime os til Oplysning
rar udfinde, hvilke de Folke-Slagere, som Ptolemæus scerrer paa den store
Scandiffe-Oe.

§. i8..

§') I foranforte Latinffe Oversættelse af Ptolemæi Geographie, udgiven med Jo. Anton.
Magi™ Notis & Commentariis, staser den middelstes as disse Z Scandiffe Ser dens
Hsyde afsat med de Tal :, sg. o. men i Bertil Ptolemæo derimod: 56. o. Det fsrsse Tal kan allene vcrre rigtigt, da bemeldte Ae, efter det sidste, ffulde ellers fem«
mk til at ligge under en. Hsyde mev Elvens Udlob „ hvilket nodvendig nma vcrrt
urigtigt,
(k) See Ptolemaei Geographiae Lib, 2. Cap. XI. pag. 6t.

(ly Dette Land ligger vel Dessen for Skaane, og synes altsaa ry at kunne henregnes til
Ptolemæi. store Scandia , soul han strtter z Grader omtrent Me» for de smaa Scandiffe Her, til hvilke vi her har henregnet Skaane. Men herved er at nurrke, atligeivm den Nordeste Odde af den Cimbriffe Halv-Ae blev af de Gamie stotttt saa me
get logere hen mod Ästen, end dens rotte. Beliggenhed er, som tilforn, er vrist, saa
gnaat-

____
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§. 18»
At dr Chadiners Navn, hvilke Hos ham ere de Vestlige Indbyggere af
den store Scandia, stulde findes igien i de Norffe Provincers Navne, Hede
mark, Hadeland, Hadingdal, Jaderen', Hardanger (m), der kan jeg neppe
komme mig til at tror, da det paa ingen Maade kan rime sig sammen med
Ptolemaei Salvinger og den Beliggenhed, som han derefter giver sin Scandia.
En Slags Lighed i Navnene, som desuden er her meget ringe , gie-r nesten in
tet til Sagen, naar intet mere kommer dertil. Ester Beliggenhed ogdenStrakning, som Scandia saaer hos vor Skribent, synes det rimeligst at ved de ChaDiner maae vare meente Indbyggerne i det nu varende Bahus-Lehn eller de
Steder deromkring. Längere Nord kan man ey komme med dem, naar man
stal gaae ester Pto'emæi egen Beretning. Men hvor han for Nesten har saaer
det Navn Chædini fra, det maa jeg overlade til andre at domme, fom ere
mere drevne i det Etymologiste. At de Gute og Dauciones eller Danciones >
som Ptolemaeus sacrer i den Sydlige Kant af sin store Scandia, ere de endnu
paa de Kanter boende Gocher, eller som vore gamle Forfadre kaldte dem.
Gamer, og vore Danffe, hvilke i forrige Tider og hedle Daunir (n) eller
Daunstir, det er noget, som baade Ravnenes urvungue Overeensstemmelse ,
og Stedernes Beliggenhed tillige med andre Omstandigheder, kan noksom over
tyde os om. Vel synes den Omstandighed at vare herimod, hvilken og uden
Toil har afstrakk-tt vor larde Bartholin (o) og andre fra ar anser Ptolemii
Dauciones for Danste, at de derved ey komme til at staae paa deres rette
Sted, nemlig de nu varende Danste Ser.
Men mon Pcolemæus vel negter
at de Danste har boet paa bemeldte Ser, hvis Indbyggere han ey navner,
fordi han fatter dem paa Sen Scandia? Og hvo veed ikke, at Skaane ogHalQqa
.
land
maattc ogsaa t>e lige i Aster fra samme beliggende Steder derefter flettes langt län
gere hen mod Men, end de virkelig ligge, Norden omkring de mere mod Sonden
beliggende, hvilke man ey behsvede at rykke faa langt frem.
(n>)

Dette er de« larde Svrnste Antiqvarii S. Brings Merning i hans Differt, de Blekingia p. Z. .

(n)

Saaledes kaldes de Paa adskillige Steder i vore gamle Sager eller Historier, og det
venteligt efter Navnets eeldste Udtale, af hvilken de Gr«ler synes at have giert Nav
net Dauncion, in plurali DaimcionesJ eller Dauciones, ligesom de af NavNkt Noreg
har giort Nerigon, fif Albin Albion, o. s. v.

(o)

See hans Diffemt, de Regni Danici nomine.
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land, i hvilket sidstbemeldte Land Ptolemæi Dauciones fornemmelig maa sættes,
har fra ældgamle Doer været beboede af de Dansse, og horr dem til? Ligesom
Det agfaa for Resten synes at vare heel rimeligt, og en uden al Tvil i stg selv
rigtig Sag, at nys benreidte Lande har verret de Dansses forste og ældste Boe»
perl, hvorfra de har udbreder sig over de nu verrende Dansse Der og til Jylland.
Hvilket dog, ester vort Oyemerrke, der ey bliver Sted her noyere ar undersoge
og fastsatte.

For nærværende Tid bliver det heller vor Sag at komme til vor Scandia
igien / for at efterser, hvilke Karle de Levoner, Phavoner og Phiræser har været, som Ptolemaeus setter i den ostlige Kairt og midt paa bemeldte De.
At
ville finde disse Navne iglen paa vor nu verrende Scandinavisse Halv-Oe, bli
ver gandsse vist et forgieves Arbeide: Thi der har vel aldrig boer Folk, der har
fort saavanne Navne, men samme er uden al Tvil af visse Grasse Skribenter,
efter deres sædvanlige Maade, sammensmidte i Anledning af den Skikkelse og
Levemaade?, som de havde hort at disse Folk havde og forte, ved det de intet
egentligt Navn vidste paa dem (p).
Dersom jeg derfor ey farer alt for meget
vild, som jeg sikkert troet at jeg eygior, saa bliver disse Ptolemæi Karle ey am
dre, end Melæ Oæones og Patioti, samt Plinii Hilleviones og Fanefil, nemlig
den forstes Levoni det samme som disses Oæones og Hilleviones (pp), hines
Phavonæ de sidstes Panoti, og Phiræfi: det samme som Fare (i i.
Hvilket bli
ver saa meget mere rimeligt, som ey allene Navnene stemme saa noye overeens
med hinanden, som mest venteligt kan vcere, i Henseende til den sædvanlige store
Ulighed indlem samme Navne hos de gamle Skribenter, men ogsaa Beliggeugenheden af den estlige Kant af Ptolemæi Scandia, som har strakt sig forbi
Vessel-Flodens Udlob, og folgelig ligget Norden sor Sarmacun, passer
faa vel sammen med de Der hos Mela, paa hvilke hans Oæones oa Pano
ti har boet, og som- han ligeledes setter Norden for Sarmanen.
Ptolemæi

Le»

(p) Ser hvad heroin tilforn er criudrct i det foregaaendr zdie Cap. i denne. Afhandling
17. net. (f)..

(pp)

Jeg kan derfor ncppe kroc, at Ylhm Hilleviones har egentlig boet i ßleKingia.
Bring; Diflertat. de Blekingia; §. 3, endnu mindre at saadant deraf kan devises, at i
Blekingen findes Fissclkyct Hellevik; Thi paa samme Grund kunde man og paastare,
at dc Hilleviones har boet i Nordlandene i Norge, hvor man og har Hellevær, Hcllefund, Hellesdy, Hellefeggcn, Hillienes, ja Ogffffl CH Hellevik,. ey flt talk- 0M dM

store Stmrning Landsom der forer Navn af Helleland.

om de Nortziffe Lande. 5te Cap._ _ _ _ _ _ ZO9
Levoni, Melæ Oæones, og Plinii Hilleviones anseer jeg altsaa for eet og det
samme, og Forffiellen imellem disse Navne allene at bestaae deels i en Fordreyelse
og derls Forkortelse deraf: Thi ligesom af Panoti hos Mela er forft giert Plinii
Fanefii, og siden Ptolemaei Phiræli; saa har uden al Tv il det Navn, hvor
med de Folk her i Norden ere kaldte, der efter Melæ Beretning levede afHavre
og Fuglenes
, ogsaa fra Begyndelsen af verret 8X«i«->vex eller med Partik
len hos ci ÅKowWq (q), hvoraf enhver seer hvor lert man kan faae Hilleones
eller Hilleviones , samt ved at udelade det forste af Ordet Levones og Ovnes.
Saa at ved disse Folk maae altsaa verre meente de, som boede ved de ostligs
Kanter af det nu verrende Sverrige, samt paa Oerne i Oster-Soen ^ Aland
og Gulland ,■ ja vel mueligt ogsaa tildeels Indbyggerne paa de Vestlige Ka
ster af Curland og Lifiand eller paa de derhos liggende Oer, hvorhen Ptolemae
us har virkelig udstrakt den Ostlige Kant af sin Scandia, og efter al Formod
ning, fom tilforn er erindret (r), Plinius sin Scandinavia, saa at dennes Epigia derover, som han satter der Osten for, vel ey kan blive ander end det samme
som Hippigia eller Hippogea, idet er, dr Hip popod rrs Land, hviike^Melai
scemr sammen med de Panorer og Ovner, og har fvlgeiig boet i ren Strik
ning med disse.

§. 20;
HvadPtolemaeus for Resten har, vor Norden just ikke egentlig angaaende, men som kan dog i visse Maader hore didhen, bestaaer i Folgende: (i) Bc
den Deel af Oster-Soen, som nu stoder til Preussen, Curland og Lifiand, af
ham kaldes den Venedlske ^avbuctr, efter de ncest hos Haver boede Veneder
(s), hvilken Bngt Marcianus Heracleota udtrykkelig siger (t) at begynde fra
Qq 3
Äei-

Man

(q)

kan saa meget mere ansce dette for at være rigtigt, fom selv samme Navn, kun
med en ringe Forandring, hvorved det endnu mere i Ligheden nærmer sig til vors
Helveones eller Hellevior.es, findes hos Ptolemæum selv, si Ni i fin Geographie Lib. 2.
Gap. ir- nævner et Folk
eller Ælueoms kaldet, stisnt han for Resten sæt
ter dem paa det faste Land i Germanien mod Mer Soen imellem de Ri: ticker og
Buganter, saa at disse Hellevoner derover vel ey kan blive eet og det samme Folk,
som Vtolenitei ScVimcS paa Scandia, samt VHnii Hillevioner paa Scandinavia, mon dog
alligevel saadant fellcvs Navn dem begge givet ester felles Lcscmaade, vel mueligt og
saa, fordi de har havt fælleds Oprindelse, eller de Hellevoner paa det fasie Land v«.
ret en Green as de talrige Hillevioner, som boede paa Sen Scandinavia,

(r)

See det foregaaende zdie Cap. i denne Afhandling §. 17.

(s) See hans Geographia? Lib Z. Cap. 5. pag. go 0g 8r.
(t) See hans Periplum Maris Externi i Undfins Scriptor. Geograph. Vet, Toni. Xpag 55»
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Veixel-Floden, og strikke sig derfra overmande vidt; At Germanien var om#
ringet af de Sarmacisse og andre Ficld'Srrcekninger (u, hvilket riener til Oplysning i Plinii Udsagn om den store Bugt i Germanien, som 8evo-Bierget
giorde, og kil ar stadfaste den derover af os tilforn fremsatte Forklaring ; At
Sonden for de Veneder, hvilke uden Tvivl er SraiumeFadre for de i seenere
Tider saa meget bekiendce Vender, har hos Veipelen de Gochcr boet, og strap
Sondei» for disse igien de phinni, hvilket viser, hvorvidt stdst bemeldte Folk
ere komne mod Vesten, og ar deres «löste Boepcrle har heller varer i de Son#
den og Osten for Oster-Sven beliggende Lande, end i vor Norden; og ar ende
lig de Hofii, so Ni Ptolemaeus og stelcer hos den Venedisse Havbugt (v), dog
langer op mod Norden, og synes derfor e») ar kunne vare Oli hos Tacitum,
blive maassee Pytheæ Oftiæi, som ellers og kaldes O Etiones, Oftii og Oftini
(x), eller de Tdlkhrcr, og de Norden for disse boende Carbones ey andre end
de GamlesCuroncs eller Curer, eftersom Beligggcnheden dermed tresser tem
melig vel overeens. Skulde ellers nogen, hvilker jeg her rilsidst maa erindre,
synes at en eller anden Forklaring, som jeg har giort over Pcolemæi Beretnin
ger, vor Norden angaaende, ey stemmer overeens med de Karrer, som ere fsye
de til hans Geographie; saa maa man vide, at jeg ey kan ansee bemeldte Kar
rer for faa paalideiige, at man sikkert kan folge dem, da de ey ere forfattede af
Ptolemaeo selv, men lange efter hans Tid astegnede af en Alepandrinjk Mechan cus, ved Navn ^ZatkostTmon > fom ssal have lever omtrent idet 4de Secuio (y), og derfor kan, ligesaa vel som andre, have seylcr i at fremstille et hvert
Steds Beliggenhed efter Ptolemaei egen Mening, saa man derover vel gior
best, ar man holder sig ril Skribenten selv.

S- ri.
(u)

See Vtolewcet Geographiae Lib. 2, Cap. Al. pag. 57.

(v)

See nysanforte Sted did. z. Cap. 5. pag. 82. Hvorhos dette er at marrke, at naar
man vvcrveyer, hvor langt Soer paa i tolenueus fætter de Phinner, og at disse har
ssdcn trukket sig saa hoyt op mod Norden; Men at derimod de Gythones, fom i Pythez filer de Kidste Tiber, som man har nogen Efterretning fra, boede ved Havet, og
efter Ptolemxi Beretning endnu Norden for bcmei.bic Phinner, ere siden vandrede Soer
paa; Saa kan man derefter giere sig et temmelig tydeligt Begreb vin Folke-Daudruv
gens Bestaffcnhed paa den Kant.

(x)

See de Fragmenta som ere lagte til Marciani Heracleota Periplo i Hudfont Scriptor.
Geograph. Vet. Tom. 1. pag. 87-

(y)

See Fabricii Biblioth. Gtxcx Tow, 3. pag. 412,

om de Nordiske bande.
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§. 21.

Derover maa jeg ogsaa, i Henseende til det her af mig hosfoyede Kart,
have den LLce at erindre dette: At-,derom maa ey dommes efter den ydersteMathematiffe Strcenghed, da jeg vel veed, at deri kan Ut vart ferlet, enten i Ind
delingerne eller paa anden Maade; men at samme er forfattet, deels for at gi
ve Laseren et desto tydeligere Begreb om mine foranforte Forklaringer overPtolemæum, i fat over hans du pi. Extenfionem Cherfonefi Cimbricæ, som
her paa Kartet med Tal et affat, deels for at fremvise paa een Tabel den hele
Strækning af Ve Nordiffe Lande og deres Beliggenhed mod hinanden , efter
Ptolemaei Opgivende, i den Sted, at den kun paa adskilte Tabeller tilforn er
affat, hvorved Tingen ey falder faa vel og kiendelig i Ovnene. Man seeriblant
andet heraf, hvor meget de Gamles Begreb om vor Norden har viget af fra
Tingenes rette eller i det mindste nu varende Beffaffenhed, og hvor aldeles de
ferigelig maa tage fepi, som ville domme om de Gamles Mening i de Ting efter
ben Beliggenhed og Strækning, som Landene nu har.
I Særdeleshed maa
det komme en underligt for, at endeel af de Gamle, iblant dem Ptolemaeus,
har affat Bitannien faa overmande stor imod de vorige Nordiffe Lande, at ban
har gjort den Cimbriffe Halv-Ae baade langt langer og breder, end den virke
lig nu er, og at handerimod inßflutterThule og Scandia saa store Lande, in
den saa meget snevre Greendser. Vel mener Lertius , det Sagen, i-Henseende til stdstbemeldte, kan hielpes paa den Maade, at Tallene ere bievne forkeert
afffrevne, og at Ptolemæus har uden al Tvivl selv affat sid st bemeldte føe storre, da ellers allede Folk, som as ham der opnavnes, ey kunde sammesteds
faae Rum (z). Hvis det af rigtige Haandffrivter eller paalidelige Codices ftoD
til at gotgiore, at bemeldte Tal just paa Det Stev hos Ptolemæum vare bievne
saa urigtig afffrevne, kunde dette meget vel lade sig hore.
Nu derimod kan
Sagen ingenlunde dermed ashielpes, men det bliver langt rimeligere, at de ældre Jord-Beffrivere, som Ptolemæus har fulgt , bar vel vidst at opnervne de
Folk, hvilke han fatter paa Scandia, fom Indbyggere paa de Kanter , men af
den hele Landstrækning ey kiendt eller aftegnet videre, end det Stykke omtrent,
inden hvis Greendser Ptolemæus eller andre for ham har ind sintret hele Scan
dia. Det samme, mener jeg, maa ogsaa glelDe i Henseende til Thule, hvis
Vestlige Odde eller et vist Stykke, som var bekiendt, De Gamle kun har affat,
men udelukt Resten, som gemeenligen steer i Tilfalde, naar lidt bekiendte Lande
stak

(?)

See til hans Ammrkningcr til Ptolemxi Geographie pag. lZ>

ZI2

De Gamle Grcekers og Romeres Kundffab

stal aftegnes, hvis yderste Kane man kun har leert at kiende (zz). At dr Gamle
Har givet den Cimbriffe Halv»Øe saa stor, eller givet dm en saa vidtloftig
Streekning mod Norden og Østen, dertil har vel uden Tvil verret tvende Aar»
sager pas IorD-Bestrivernes egen Side, nemlig Deels denne, at de har sat
Britannien, men i seer Germanien, (fslgelig med denne ogsaa den Cimbriffe
Halv-Øe) hoyere op mod Nord, end disse Landes rette Beliggenhed er, hvilket
kan sees, naar man holder Ptolemæi Karrer mod de nyere; Deels ogsaa oftbc«
meldte deres Meening om de Nordiste Landes, eller disses nvrdligeKanters vidtlostige Streekning mod Østen. Imidlertid har man dog, sårdeles i Henseende
til bemeldte Halv-Øes Brede, ogsaa store Formodninger, som giore det troligt,
at den i de celdste Tider har virkelig i sig selv varet langt flem , end den nu er.
Hvo veed ikke de Gamles eenstemmige Beretninger om en stor Vandflod, som
den fornemste Aarsag til de Cimbrers store Udvandring af deres Halv-Øe? Og
hvo vil vel ansee der for utroligt , ar oftbemeldre Hnlv-Øe har i fordum Dag
varet langt storre, og i sar langt bredere paa den vestre Kant, end den nu er,
som eftertanker, hvilke store Stykker Land Vester-Havets idelige Overfvsmmekser, end og i de senere Tider, har borttaget fornemmelig i der Slesvig-Holsteenste, og langs den hele Vestlige Kust af Tydstland(-) og Nederlandene? Vil
man altsaa satte, hvori visselig inter urimeligt er, ar de a-tofle] Graste JordBestrivere har indhentet deres Kundstab ran den Cimbriffe Halv-0e, nylig for
eller ved de Tider, da bemeldte de Cimbrers store Udvandring stede, saa kan
deres Beretning om Dens Sterrelse, hvilken fra dem er siden kommen tilPtoleinæus, vare i sig selv rigtig nok, og den derefter med samme foregaaende For
andring, hvilken synes at have var« saa stor, sar paa dens sydlige Kam, at
den er nasten gandffe reven los fra Der faste Land, have givet Anledning dertil,
at de senere, endog de Romerske Skribemer.selv, eyvidsteaf nogen saadan Cimbrist Halv-Øe paa den Kant.

§. 22»
At
virkelig saaledes er gaaet til hos de Gamle, naar Lande ffulde aftegnes, som
de ey kendte, sees tydelig af Plutarchi Vidnesbyrd herom, naar han siger i Begyn
delsen as The fe i Levnets Bcstrivelsc: „At «aar Historie-Skriverne ey kiendte i det
c^e^nt^pbifTc viffc ©tcbcv f foin tidnit ditbvc it
25ict$c / cllcv ixt sLmmett„ frosne
, satte de dem as i Bredden eller dm ydcrste Kant af deres TabelNr,,.
Thi deraf maotte nsdvmdig stec, at saadanne Steder bleve kua sor en ringe Deel
aftegnede, og Resten udeluft.
(a) Plinius fvrtKÜcr i havs Hiftor. Natur. Life. 16. Cap. 2. pag. 225. lom. z, at i hans
T'd brekkede Havet i de Chancers Land store Stykker Jord ud, med store hoye EegeTrarer paa, hvilke sidm svemmede snmiug paa Soen, og skaffede oste de Roimres

fzz)

om Le Nordiffe Lande.
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§. 22.
At ogsaa Britannien, efter den Strækning, fomPtolernæus og andre gi
ve den (b), ffulde i de erlöste Tider have vcrrec dobbelt saa stor omtrent i Læng#
den, som den nu er, men ved bemeldte, eller en anden overmaade stor Vandflod
mist en anseelig Deel, i seer del meste af den store Landstrækning, som hosPcoletnæum lsber ud i Mster-Havet Oster paa mod den Cimbriffe Halv-Øe, det
er noget, som jeg ey tor give ud for nogen vis Sandhed , da Tingen, om den
er steer, stiger op i saa gamle Tider, at man derom flet inter Historist Vidnes
byrd har tilovers. Imidlertid fattes os dog ikke paa endeel andre Vidnesbyrd
og Omstændigheder, hvilke giere denne Sag, der vel fortierne noyere ar unser#
seges, end her kan stee, baade rroevcerdig og rimelig : Thi at mar» her ey stal
tale om den store Vandflod, hvorved den mægtige Øe Atlantica , som Plato
fortæller, af der store Vester-Hav stal være opslugt, hvilket viser, ar der af be
meldte Hav maa i de ældste Tider store Oversvemmelser været steete, hvad man
end for Reste»» vil giere af Fortællingen t fig selv; saa kan man (».) neppe fore
stille sig, at saa storm Vandflod, fom de Gamle omtale, kan have overgaaet
den Cimbriffe Halv-Oe, med mindre dm og har rammet de Østlige Kyster af
Britannien, allerhelst da man (2.) finder de Kanter af Britannien athavei gam
le Dage været af samme Beskaffenhed, som Ditmarstm tit for n var, hvilket er
tydeligt nok at fee df Herodiani Vidnesbyrd (c), som fortæller: „At de fleste
Steder i Britannim vare, formedelst Havets idelige Oversvømmelser,
„ lutter Z^æt og Moradstr, over hvilke Indbyggerne svemmede og hoppede,
„ da Vandet eller Skarnet gik Dem vp til Belte-Stedet, hvilket de, som for
„ den st erste Deel negne, ei) kærte sig efter
Ligesom man og (zdie) paa be
meldte Kanter finder mange og kimdeligeSpor efter saadanne Oversvommelser,
nemlig en umdelig Mængde Træer under Jorden, fornemmelig Fyr# og Eege«
Træer, samt ligeledes under Jorden Baade eller Kaner, udhulede af store Træ
ers Stammer (d), saadanne, som Plinius fortæller («) at endeel Seerovere
i Ger#
Flode nok at bcsnlle, saa at de Andertidea maattc holde ligesonr Sse-Slag med disse
stemmende Ser.
(b)

Ptolewai Geographiae Lib. 2. Cap, 5. gg Marciani Heracleota Periplus Maris Ex
terni in IIudfoni Scriptor. Geograph, Vet. Tom. 1. pag. 57.

(c)

Sec hans Hifioriar. Lib 3, hvor han taler om Keyser Seveti Tog paa Britannien

(d)

See herom W. Stuckeleys Itinerarium Curiøfum pag. 14.

Rr
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i Germanien betiente sig af, saa store til deels, at nogle af dem kunde romme
30 Mennisser, hvilke derfor enten ved en stor Vandflod maae vcrre forte over
fra de Germanisse tilde Britannisse Kyster, eller ssiont i meget gamle Tider,
brugte i Britannien, Dror Plinius cg Solinus berette, at de ellers brugte VidieSkibe, og den forste (k) endogfaa giver ar forstaae, at de endnu i hans Lid
vare i Brug,
§.

23.

Det er derfor heel vel troligt, at dersom den store Vandflod, hvilken har
vvergaaet den Cimbrisse Halv-Oe, har brekket ind under eir sterrk og overmaade
gruelig tøtctm af Nord-Vest, stråledes som adssillige Omstændigheder give
tilkiende at det maa vcrre sseet, og dersom de gamle Jord-Bessrivere har have
nogen Grund for sig, hvorefter de har giert Britannien saa stor (ff), og i stor
givet den strå stor en Strerkning mod Osten, som den visselig maa have havt;
Saa maa bemeldte Strakning forst og fornemmelig have folet Virkningen af
Havets Grumhed, da den laae aaben for det brusende Hav, hvilket maae forst
have ssollet den bort, forend det med al sin Magt kunde brekke los paa de der
inden for beliggende vestlige Kyster af den Cimbrisse Halv-Oe og Germanien,
som derover vel lede meget, men komme dog med mindre Tab derfra, end be
meldte uden for beliggende Strekning. De mange Banker, Grunde og Riv,
som findes overalt 1 Vester-Havet mellem Jylland og den Sydlige Odde af
Norge paa den eene, saint Engelland og Skotland paa den anden Side, vise
noksom Rimeligheden heraf, hvilken og meget bestyrkes af den store Ulighed,
der er imellem Storrelfen af Britannien hos de crldste Jord-Bessrivere, og den,
som de nyere Grcesse og Romersse Skribenter har givet den.
Hvor stor For»
Aiel er der ikke mellem Pytheæ Beregning herover og M. Agrippæ? (g). ptolemæi Britannia er tredobbelt saa stor som Hibernia; derimod siger Mela, at
denne er nässten ligesaa stor som hin (li), hvori han ventelig har efter Scrdvane
fulgt
See haris Hifior. Natural. Lib. 16. Cap. 40. Tom. 3. pag. 297.
(f) See Nys auferte Sted. Lid. 7. pag. 104. Tom. 2.
(ff) Hvor vidt man heri har Watt, fan foruden i)ct, som firår herefter cmforcs, ogsaa
sies deraf, at Phuarcbus bevidner in C. CæGre, det ingen (ved de Tider, da denne
foretog sig det bekiendtt Tog til Britannien) vilde formedelst dens ®tøm:fe troe ac
den var en Ae; eller som hans Ord og synes at kunne forklares, troe at dm var ich
fordi man gioede den saa overmaade stor.

(e)

(g)

See PHnii Hiftor. Natural. Lib. 4. Cap, 16. pag. 4§o. Tom. I.

(h)

See hans Lib. z de Situ Orbis. Cap. 6.
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fulgt endeel nyere Grerste Skribenter, da han af5 Cæfaris Commentariis havde
kundet hente en rettere Kundskab herom, og som best kommer overeens med de
Landes nu varende Stsrrelse mod hinanden (i). Og i Steden for at Marcia
nus Heracleota, som har tager sine Beretninger ey allene af Ptolemæo, men
og aj7Artemidoro, en af de celdste Graste JordBestrivere (k) og andre faadanne, beretter: ,, At Öen Albion laae ligesom adstilk og adspredt i en lang
Srrakning over den storste Deel af det Nordlige Hav, og havde fornemme0 lig tvende finale Nakker, ligesom Fodder „ (1). Saa siger Strabo (m), at
den längste Side af Britannien var ey langer end den lige derimod beliggende
Kyst af Gallien, og at den var dannet som en Trekant, hvilken Skikkelse Mela
og J. Cæfar ogsaa tilleggr den.

§. 24.
Det kominer mig foruden alt dette, heel rimeligt for, at Ptolemæus har
sammensat sine Beretninger om vor Norden af tvende temmelig adstilte Kilder,
eller at han har fulgt ko Skribenter i ak forfatte samme, en aldre og en nyere,
hvoraf den forste kan have beffrevet vor Norden og de tilgrandsendeLande, til
deeis saaledes fom de vare for bemeldte store Vandflod, men den anden forestil
let samme under den Skikkelse, som den havde efter oftomtaice Flod.
Hvilken
Hoved-Ornstandighed da Ptolemæus intet har vidst af, saa har han kun fogt at
forene disse adstilte Beretninger sammen, saaledes som det best kunde stikke sig,
og derover kastet gammelt og nyt sammen om hinanden, som i det foregaaende
er viist at han virkelig har gjort. Alt dem synes mig at kunne giores temmelig
bevisiigr, deels deraf, at man hos Ptolemæum oste finder tvende adstildte Navne
paa eet og samme Sced, som f. Ex. naar han beretter at Forbierger Orcas og
saa blev kaldet Tar vedum, Forbjerger Antivelkæum ogsaa Leleriurn, og For
bjerget Damnonium ogsaa Öcrinum (n); deels ogsaa deraf, at eet og samme
Steds Navn undertiden forekommer hos ham afsat paa adstilte Steder og un«
Rr 2
der
(i) See dennes Commentarior. Lib. 5. Cap. 12. hvor han siger, at, som berettedes,
var Hibernia en halo Gang mindre end Britannia,
(k)

See Marciani eget Vidnesbyrd herom i hans Periplo maris externi, pag. 1. in Tora. I.
Scriptor. Geograph- Vet. per Hudfim.

(l)

See Marciani Periplus paa uysansvrcc Sted, p. 57.

(m)

See hans Geographiae Lib. de Britannia, p. 304. c. edit. Cajauboni.

(n)

See hans Geographic Lib. 2, Cap. 3. de Albionis infulse fitu.

i
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Der forfliellig Hoyde og Brede. Saaledes forekomme Alauni ft. oftia to Gange
hos ham: forst ansatte under 17- 40. - 52 - 40/ siden under 21.40. >5g. 30,
(o); Ligeledes Navner Deuana forst afsat under 26-15 - 59. 45, siden under
18. 3<x? 55. o. (p) Paa samme Maave staae Rheni fl, oftia paa et Sted
under28. og 26.45-53^20 eller lo.(^) paa et andet under 28.- $4. o. (r).. Videre
Navnetlulihurcium forst under 32.54 o. men strap ester under 32.40.15 3.20,(s)..
Og endelig Navnet Marionis tvende Gange afsat tæt paahinanden, fsrst under 34»
30 54.50 og strap derpaa under 36.-55.36. (r). Afdette og andet saadant flutter
feg derfor: at naar Navnet Teutonarii forekommer hos Ptolemæum paa et
Sted/ men strap derhos paa et andet Teutones^ betyder det kun eet og samme
Folk, nten er taget af adflilte Skribenter; at Sapones, som paa et Sted hoS
ham sattes langt henne i Vester-Havet paa tre Ger, ere de samme som han et
andet Sted satter et langt Stykke derfra mod Osten paa det faste Land, og at
Forfliellen imellem dem bestaaer kun derudi, at efter de aldste Skribenter har
han fundet dem at boe paa bemeldte Ser, maaflee for bemeldte store Vandflod,
men hos de nyere paa det faste Land, hvorfor han har sat dem paa begge Ste
der; At da han hos de aldre Skribenter fandt de Cimbrer at beboe den Cimbriffe Halv-Oe, men derimod hos de nyere samme at vare beboet ogsaa af ad»
flittige andre Folk, saa har han for at ssaffe dem allesammen Rum, puttet de
Cimbrer ind i et lidet Hul yderst paa Halv-Oen, hvor han st-ntes de helst burde
sattes , eftersom den hele Strakning forte Navn efter dem; Og at han endelig,
da han hos de aldre Skribenter fandt berettet, at det yderste Forbierg af Bri
tannien strakte sig langt ud mod Osten hen til Thule, men hos de nyere, at Det
yderfte Forbierg af Britannien stak lige ud i Nord mod de Orcadifle Oer, saa
har han, for at hielpe paa Sagen, sat sidstbemeldte Oer, Thule og det forste
Forbierg sammen, og for at faae et andet Forbierg mod Norden, flottet Forbürget Novantum, og Oen Man, som hos ham kaldes Monaæda, tilligemed
Hibernien, Hoyt op mod Nord, saaledes at han fik de Hebudifle Oer til at
Ligge nar ved det Nordlige Forbierg i Steden for de Orcadifle, som man anderrsteW
(o)

See heroin nysanfsrte Sted.

(?)

-Ogsaa dette er at see paa nysanfsrte Sted:

(q)

See hans Geographia; Lib. 2. Cap. 9. og Cap; IL.

(r)

See nysanfsrte Sted Lib. 2. Cap. 11.

(s)

See ogsaa nysanfsrte Cap. ir.

(t)

Ogsaa dette er at see paa oftbemeldte Sted.

I
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densteds behoveds.
Hvilket altsammen mig synes ' at rime sig meget
vel sammen, men vil for Resten,
af Mangel paa saa tilstrcrkkelige
Beviis, som vel giordes fornodne, overlade til bedre KiendereS Skionns
og Rettelse.

VI. MM

Afhandlingen
Om te gamle ©raters »g Romeres Begreeb cg Kmdffab om
de Nordiske Lande, indeholdende videre Betragtning over endeel
Skribenter, etter visse Steder hos dem, som i de foregaaende Cg,
pMer ey ere anforte, etter og kan tiene til ncermere Oplysning?
tittigemed et hosfoyet kort Begreeb af denne
Afhandlings Indhold.
§. i.
til de celdste og Kldre Tider hmhorende Skribenter, som have optegnet
noget, vor Norden egentlig angaaende, kan ey »billigen henfores til
4 Claffer. Til den iste kan de Alexandrinffe Jord-Bessrivere henseres,
hvilke har uden Tvivl havt de crldste og bedste Beretninger om vor Norden,
som de maa have indhentet af de i det Alepandrinske Bibliothek fra de Phoenft
cier, fra Pythea, som synes a ller for st at have giver Grerkerne rrcesten al den
Kundskab om vor Norden, som de siden vidste ar opgive, eller fra andre, vel
mueligt og fra de Carthaginienser og Gaditaner, hvilke en Tid lang vare de
Phoeniciers Sftertrcedere i Handelen, indhentede eller opsamlede Efterretninger.
Til den anden henhore de Asiatisse Jord.Beffrivere, l)vi!ke synes allerfor st blank
Greekerne ar have for det forste samlet sig en Slags Kundskab om de RordOstlige Lande af Europa, deels ved de Scyrhers Indfald i Asien, deels og forRv 3
nem-
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nemmelig ved varii Hyftafpis Tog mod bemeldte Scyther, men siden ar have
ret for Alvor begyndt ar legge sig efter Geographien, i Anledning af Alexan
dri M. store Krigstog i de Asiatiske Lande, og de derved indkomne Efterremim
ger, hvilke dog. deels af et Slags forfængeligt Pralerie, deels af Vankundighed, heller har forvirret og forvirret Kundskaben om bemeldte Nordlige Lande,
end forbedret den. Ligesom ogfaa de til denne og efterfolgende Gasse henhorende Jvrd-Bessrivere om de Nordlige Europcrisse Lande og vor Norden i sar ey
synes at have vidst stort mere, end de af forst anforteS Efterretninger kunde ind»
hente, h.vorafdog endeel af dem, i scor de, som levede i de seenere Tider (a),
har anseet de fleste for Fabler, saasom indeholdende Ting, der vare oem selv
ubekiendte. J den zdie Classe kan de, til det egentlig saa kaldte Gr«ker!and
henhorendr Skribenter, og i den 4de de Romersse scrttes, hvilke 2de sidste Slags
Skribenter har enten vidst saa got som intet om bemeldte Nordisse Lande, eller
taget al deres Kundssab derom af forst anforte, naar man undtager hvad de
derom i de senere Tider har kundet faae at vide, i Anledning af de Romeres i
Germanien og Britannien forte Krige, hvilket dog for en saare ringe Ting har
angaaet vor Norden i seer. Anderledes kan man om sidstbemeldte ey domme,
naar man, foruden hvad til denne Sags Oplysning tilforn er anforc (b), end
nu overveyer dette: At Ovidius, som dog levede paa en Tid, da Germanien
var bleven de Romere ncrsten allermest, i det mindste langt bedre, bekiendc end
nogensinde tilforn, kalder dog bemeldte Land Orbem novum, Örbem igno
tum (c), og Orbem Romanis modo cognitum (d); Ac Plinius paa samme
Maade bevidner (e), det han vidste, ac nogle overmande store Oer vare, fra
Germanien af, ey for lcenge siden, blevne bekiendte (f), og at Havet Nor
den for det Cimbrisse Forbierg (g) havde de Romere kun seer, eller kiendte det
kun

(a) Som for Erempler Polybius, Strabo og andre.
(b) Gee I. og 28. §. i det iste Capitcl i denne Afhandling. Hvortil endnu kan legges,
hvad Plutarchus siger in C. Cæfare; " At (da denne foretog sig et Tog til Britan„ nien) var der Trette imellem mange af Skribenterne (om bemeldte Se) ligesom den
„ var kan et blot Navn og en Fabel om et Land, som ingensteds var sect, og som
„ ey var til i Verden.
(c) See hans Elegia til Liviam, V. 314, og 456.

(d) Dette er ogsaa at finde paa nys anforte Sted v. 391.
(e) See hans Hiftor.Natural. Lib. 2. pag. 2gi. Cap. 10F. Tom. I.
(f) Han mener de Der mellem Rhinen og Elben, som tilforn er viist i det zdie Capitel
i denne Afhandling. §. 19.
(g) Hvorved hos ham ey menes Skagen i Jylland, men Odden Sonden for Elben.

om de Nordiske Lande.

6te Cap.

*

319

kun af et blot Rygte (h): At denne samme Skribent, firm levede paa en Tid,
da de Romeres Kundskab om Germanien maatte vcere paa det hoyeste, udtryk
kelig beretter (i): " At Germanien blev ey de Romere ret bekiendt, forend
„ mange Aar efter Agrippæ Dod, og endda ey hele Germanien - ic)
Li
gesom bemeldte Skribent desuden noksom tilkiendegiver, med hvilke Syne og
hvor fremmet de Romere end og i hans Tiid maa have anseet hele vor Norden
for at vare, naar han kan sige om de Steder, hvor den saa kaldte Her
ba Britannica oopte, det er de Fristers Land (I): " At Naturen selv der tabte
„ sig, og at de Lande laae uden for Verden (m)
og naar han kan kalde
Havet mellem Germanien og Britannien eller sidst bemeldte Land selv: Inane
natura? (n),
§. 2.

At Homerus har vidst noget om vor Norden at sige, det Har man ingen
Aarsag til at troe, da han ey har kiendt, i det mindste ingensteds navnet entert
de Scyther eller Celter. Men at han dog ved et Slags Rogte kan have hort
noget cm TartelTus, og'Beruf giert fit Tartarus, samt om Norden i Alminde
lighed, da han veed at ncrvne Nordstjernen, hvilket Strabo vilpaastaae (o),
solgelig ogsaa cm de Phoeniciers Skibsfart didhen, hvilke forst har betient sig
af bemeldte Stierne, for derefter at indrette deres Seilatser, hvorover Ovidius
siger i et as sine Vers (p):

,, Nec feqvar aut Helicen, aut qva Tyrus utitur, Ardon
„ Publica non curat fidera nofter amor,,.
(h) Stt hans Hiftor. Natur. Lib. 2. cap. 67. pag. 22a.

(i) See nys bemeldte Sted.

©et

Lib. 4. Cap. 14. pag. 477.

(k) Men hvilken Deel af Germanien kunde vel i Plinii Tiid »«re de Romere »bekiendt
»den ben, som ligger Norden for Elben? da man finder Spor efter og Beviser for,
at de da maa have kiendt Resien.
'
'
(D Som Plinius selv bevidner. Lib. 25. pag. 379. Tom. 4. conf. Akab. Mtmtingii Trati.
de vera herba Britannica,

(ni) Gee Lib. 27. Cap. I. p. ZoZ. Tom, 4. In ipfo rerum naturæ defeéhi . finer bntr,
ex infulis extra terras politis.
'J
z
(n) Gee Lib, go. Cap I. pag. 728. Tom, 4.

(°) See hans Geographiae Lib, I. pag. 5. 6. edit. Caßuioni

(p) See h-ans Epilt XVlll. Leander Heroni. v. 149,
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Det er noget, som jeg langt heller vil troe, end negte, allerhelst dersom de
vidtlostige Reyser, hvilke han lader Ulyfl-es gi ore, ey har vceret indskrænkede
inden for Middel-Havet allene; men heller, hvilket er mere rimeligt, strakt sig
langt udenfor samme, om ey just til det yderste af vor Norden, som vor larde
Jonas Ramus med klvgrige Beviser har sogt at godtgiore (q), saa dog langt
uden for Herculis Stotter, fem Serabo mener (r), og hvilket Eraroft«
henes blank de Gamle i sar har indseer (s).
Hvilket altsammen er saa meget
mere troligt, som man finder, ar Homerus ey allene taler om de Phoenicier og
deres Skibsfart, men har og kiendt de tvende blant de Gamle meget become
Varer fra Norden, Tinner (r) og Bernstenen (u), ffiont han ey ncevmr,
ventelig ey heller har vidst de Steder, hvorfra de egentlig komme, men stmteiig
har han, hvad Bernstenen i sar angaaer, holdt for, efter de aldste Skriben
ters falles Meening, at den kom fra Floden Eridanus, hvilken han og navner
.
(v)
Ligesom ey heller andet kan vare; mueligt, end at Bernstenen maa have
varet bekiendr i HorneriTid, hvis man stal troe den Graffe Poet Coiatus
Smyrnæus, som beretter (x):
Ar de Graker blant andre Sager kastede ind
„ paa Ajacis Baal ogsaaBernsteen, som var sammenlvben hos Eridani Flod,
og hvis Scrabonis Beretning er rigtig, hvilket den uden al Tvi! er: At dePhoe„ nictet’ allerede for Homeri Tid havde den beste Deel af Africa og Hifpanieti
„ i deres Magt, samt at Homerus fra dem havde faaet noget ar hyre om Tar-.
„ teilhs, Uiyflls Seilars o, s v.,, (y).
§- 3*

I en Afhandling, hvori han bil bevise, at Ulyffes og Nordens Othm er den samme,
(r) See hans Geographiae Lib. 3. pag. 237.
(s) See Strabo loc. cit. pag. 47. Lib. 1. edit. Cafaubmi.

G) See hans Iliadis Lib. ig. hvor han taler om Achillis Skjold.

(u) See hans Odyffeæ Lib.
Som Boehart mener in
faart adstiiligt at vide,
.Homerus siden indfort i

IV. hvor han beskriver Telemachi Ankomst til Menelaum.
Chanaan Lib. I. Cap. 33. har Ulyffes selv af de Phvenieicr
fær om Italien, som han har formalt fine Landsmerad, og
sine Vers, hvilket er ey urimeligt.

(v) Ser hans Batrachomyomachia.

(x) See hans Dereliéla ab Homero. V. 623,
(y) See Strabonis Geographic Lib. Z. pag, 524. 6.
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Dersom det Vers, som tillegge^ Heriodo under Navn afHercuIls Sktold,
W hans crgtr Foster, hvorpaa dog mange, end og blandt de Gamle selv, har villet
tvivle (x), saa har han ogsaa vidst at tale om Tinnet og Bernstenen (a). I
det mindste er det ey urimeligt, at Han har kiendt bemeldte Wahre, da han har
vidst at ncrvne Floden Eridanus, ja det som mere er, ogsaa Ister-Floden (b);
Hvorover det og vel kan vare, at de Scythers Ravn ey har vceret ham ubekiendt, hvilket Strabo vil bevise af et hans Wers hos Eratoflhenes, hvori dr
Scycher ncrvnes (c), ffiont det ingensteds nu findes iglen i de Skrivter, som vi
Have tilovers fra ham, og maa derfor enten vcrre taget af hans bortkomne eller
Ham falskelig Magte Skrivter., eller og i sig selv vcrre urigtigt (d).
Wist nok
er det, at de Scythers Ravn ey engang forekommer Hos den saa meget yngre
Pindarum, hvilken vel taler om de Phvenicier og deres Handel til Soes (e),
men giver tillige at forstaae , at deGrcrkers, fom boede i det egentlig saa kaldte
Grcekerland, deres Kundssab, om de Vestlige og Nordlige Lande af Europa,
4 hans Tid ey strakte sig uden for Herculis Stotter, naar Han siger (f) : “ At
hvad som laae der uden for, det kunde ingen komme hen til ‘S At Havet
der uden for kunde ey nogen beseyle (g) ; At den Kant af Gades, fom vendte
mod Vesten , stod ey til at komme forbi (h); og at de Havde opnaaet den storstr
ZEre, som vare komne til Herculis Stotter (i).
Imidlertid finder man dog
de Scycher at ncrvnes hos den fortreffelige Grcrffe ^oetÆfchylus, som er om>
MM
(z) See Fabricii Bibliothec. Grace. Tom. I. peg. 374. Lib. 2. Cap- g.

(a) See bemeldte hans Scutum Herculis, peg.

-V. 143. og 2LZ.

(b) See hans Theogonia V. 238. og 239.
(c) See Strabonis Geographice lib, 7. pag. 46s.

Dette sidste mener Xylander i hans Anmærkninger til Strabo vch nys anfortt Sted.
(e) Ske Pindari Pythecrum od.

2,

(f) See hans Olympier. Od. 3.

(g) See hems Nem. Od. 3.

(h) Ser ogsaa dette paa sidst anforte Sted. od. 4.
(i) See hans Ifthmic., Od, 10. conf. Olympior. od. 3. Fortiden hvilket her rvdmt maa
lnmkes, at Pindarus og Mvnrr de Hyperboreer. Olymp, od, Z. og i hans I'ytheor.
Od, X,

Ss
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trem af samme Alder som Pindarus , om han ey er tildeels lidt celdre end denne.
Bemeldte Æfchylus var selv med i de store Slag ved Marathon og Salamis»og har mueligt, i Anledning af Xerxis Tog i Grcrkerland, faaet noget om de
Scyther og andre Nordiske Folk at hore as de Greek er fra lille Asien, som selv
havde vceret med paa Darii store Felttog ind i Scythien: Herover taler hanpaa
et Sted i sine Vers (k) om de Scyther, som vare Hyrder , og om de Arimasyers eenoyedeKrigshårtilHest(1), samt paaerander om de Scythiste Eyendele
og det Scythiste Jern (m). Ligesom han og desuden navner Bierget Caucasus,
og de yderste Kanter af der store Hav ved Europa n), fanit Floden Araxes,
hos hvilken de Mastagerer boede (nn). Osrbencevnte Scyther har ogsaa den gam
le Graste Poet Euripides , der levede i, eller naft ved Æfchyli Tider, vidst
at rale om, med de merkvardig-e Omstcendigheder derhos, at de grandsede tik
Thracien (o-), og at de ragede deres Hoveder (p). Hvilke Navne og Beret
ninger foranforke Poeter enten maa have faaet paa forbemeldte Maade ar vide,
eller taget af viste andre Skribenter, som man finder paa de Tider at have le
vet, saasom en Arifteas- Proconnefiusder i z Boger har beffrevet de Arimaspers Krig med Gripherne pa.a Vers (q) , og foregivet, som Herodotusberetter (r): u At han var selv kommen hen til de Jstedoner, oven for hvil-„ ke boede de Arimasper, oven for disse Gripherne, som) forvarede Gulder,
men oven for disse igien de Hyperboreer, join naaede til Haver. Hvilke,
,-> de Hyperboreer allem undtagne, forte idelige Krige paa hinanden , ligesom
„ Scytherne paa de Cimmerier
Foruden hvilken ogsaa ved foranforre Poe
ters Tider har lever Hecatæus Milefius-, som forst stal i ubunden Sti! ha
ve forfattet en Historie samten Jord-Bestriveife, og desuden, som endeel- ville;
me#
(k) See hans Prometheus- Vinétus. v. 682;.

(!) See nys anforte Sted. v. 778.

(m) See hans Tragvedie, kaldet Septem ad Thebas- v. 685. og 756..

(is) See hvad J. A. Fabricius herom anfører i hans Bibliothec. Græcsr Tom; I. p: 597r
^im) Ske Euftathii Commentar. in Dionyfii Periegefin; p.. 2II. edit; Opporini,
(o) See Rhe Cl Ord om dem i hans Tragvedie, kaldet Rhefus.. V. 426.

(p) Dette sees i hans Troadés. v-, 129.

(q) See herom Voffius de- Hiftbr. Graec, p. 6. og 433.
9 og Strabo Geograph; Lib. 13. pag- 881.

Hr) See hans lditkor.. dibd4,

Fabricii» pa^vYs-Mstttk'Stk^MK.
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mene, ffrever vm de Hyperboreer (s). Ey ar rale om flere, saasom en Hella
nicus , en Onomacritus, hvilken sidste man vil ansee for Forfatter af de fa«
kaldte Orplrci Argonautica, men uden tilstrækkelig Grund, som siden stal vi,
ses. Hvorover der af alle disse anforre Omstændigheder bliver rimeligt, at nyS
opregnede Poeter og Skribenter har giorr sig bemeldte Folk og Navne bekiendte, enten i Anledning af de Persiste Kongers Cyri og i fær Darii Hyftafpis sto
re Krigstoge mod de Massagerer og Scyther, eller om sidstbemeldte Navn i
sær har været Grækerne bekiendt for den Tid, der da at være (feet ved Scyrhernes Indfald i Asien, hvilket mueligr og har givet Anledning til bemeldte
Navn.

5. 4Men nu erdet Tid, at vi komme til den ældste Græsse HistorieSkriver,
som vi endnu har tilovers, nemlig Herodotus ; der har levet ey meget længe
ester forbenævnte gamle Poeters Tider, og samlet sig en temmelig vidtloftig og
udforlig Kundstab, saavel om endeel andre, som i fær om de Norden for det
Sorte Hav beliggende Lande, hvilken dog i de feenere Tider iglen er gaaen for
ivrer, eller bleven fvrfomr og foragtet.
Hos ham sindes vgfaa endeel, idet
mindste flere Navne, end andre for ham har vidst at opgive, paa adskillige Ste
der i de Vestlige Kanter af Europa, ffiont det lader sig tydelig see, at handervm har havt en meget mork vg utilstrækkelig Kundstab. Saaledes veed han ak
tale oitl Ister-Floden, om de Umbrer, om en Flod Carpis, om en anden Alpis
kaldet, hvorved rimeligst af ham er meenr en Flod fra de Alpisse Bierge (t), om
Celler, som boede yderst i Europa mod Solens Nedgang , næst de Cyneter
(u), hvilke han paa et andel Stev kalder Cynesier (v), om den Stad Pyrene,
Ss 2
som
(s) See om ham Vofiius de Hiftor. Græcis pag. 6. 12. og 439. samt Harduini Register over
de as Plinio anførte Skribenter.
(t) Uden al Tvivl Rhin-Strommen, hvilket er tydelig at fee, naar man holder dette Sted hoS
Herodotum fammen med følgende vionxli! keriegetl,Beretning: At Rhin-Strømmen løb
ned midt igiennem Bicrget Alpis hen til det yderste Nsrd'Hav, og at ifter-gtrømmen
havde iglen fra denne fit Udspring. See herom videre i følgende 17. og 18. §.
De Cyneter eller Cynesier, fom her om
tales, stal have boet omkring Floven Anas henne ved Havet, oz føm Juftinus beretter,
j de Tarkessiers Skove. See if. Voffii Anmærkninger til Melam, pag. 784. edit. Abrub.

(u) @ee hans Melpomeue eller Lib. IV. cap. 49.
Gronovii.

(v) Saa kalder han dem Hiftor. Lib. 2. cap. 33,
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som ffal vare dr Pyrencriske Bierge, om Tartessus (x) og om de Cassiterisse
Ser (y). I hvor riuge end denne Skribentens Kundskab er at anfee, saahar
den dog uden al Tvivl verret storre end nogen blank Gråkerne paa de Kanter,
jeg mener i Grcrkerland selv, eller i lille Asien, for ham har havt, og er upaatvivlelig kommen til ham fra hans Landsmand, de Phoccrenser i bemeldte Asien,
hvilke paa deres Seilatser ere komne hen til TarceMm, som Skribenten selv
forkceller (a), og ventelig har af Indbyggerne der faaec disse og andre saadanne
Ting at vide. Längere synes Gråkerne fra bemeldte Steder ey ak vare komne,
og derfor enten af et Slags Pralerie eller Vankundighed at have udraabt eller
anseet alt hvad som laae uden for der Herculiske Sund at vare af Den Beffaffenhed, at intet Menneske kunde befare eller beseile de Steder; hvilket det var
Phoeniciernes og deGaditanersFordeel ogsim at binde dem paa Ermene, sonr
tilforn er viist, ja vel ogsaa med Magt at holde dem fra, om de eller andre
Fremmede vilde forsvge derpaa, at komme uden for bemeldte Grandser ,hvori
man finder, at Phoemciernes Eftertradere i Handelen, de Carchagenienser, har
troelig fulgt hines Fodspor, ved at dråbe og drukne alle dem, hvilke understod
de sig at stile hen til Sardinien eller til Herculis Stotter, som Strabo fortal
ler (b). Hvilket altsita, foruden andet, har vel meget hiulpet dertil, at disse
Europa yderste Kanter bleve endnu mere ubekiendte,. end de havde vcerettilforn.

§. 5
I Besynderlighed er det ey at tmdre over, ar den Kundffab, font Heradotus paa forbemeldte Maade har kundet samle i sit Faderneland, og de fra
foromtalte Phocaenstr overblevne Beretninger, angaaende de yderste Kanter
af Europa mod Vesten , ere blevne baade saa faa , og til deel,- saa urigtige, da
Der fra Phocaenftrnes forste Reyft til ibenen og til den Tid, paa hvilken He-

rodo(K) See hans ciio eller Lib. I. Cap. i6z. Stefichoms, encrldre Poet end kinclams og dr an
dre foranfsrte, taler og vin de Tartessier eller Tarteffus, famt om dens store Ovcrflodighcd paa Sslv, og: om Erythia. Omrøuræna Tarteffia melder Ariftophaiies i sij,.
Comocdie, kaldet Ranz, aö 2. Seen. i. men denne er nyere end nogen af forbernmet.(y) See Haus Thalia c!fcv Lib. 3. Cap 115.
Herodotus er den forste, som taler cm disse
Ser, hvilke han saalcvcs har kaldet ester de Bahre, som komme derfra, da> ham inter
egentlig-Navn vidste at give paa dem.

(a) See hans c li o eller Lib. i. Cap. i6z»
(b) See hans Geographia Lib, 17. p?g. 1154, edit. Cafauboiiit
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rodotus ffrev sin Historie, maa i vet mindste 150 Aar være forlobne(
*),i
hvilken Tid
meget afbemeldte Beretninger kan vcrre glemt, meget ogsaa forandret. Men ligesom
bemeldte Phoccrenser har giver Anledning til Ven forste Kundskab om bencrvnte Kan
ter afEuropa, naar her maaffee undtages, hvav mani Homeri Tider fraPhoeni,
cierne selv kan verom have hort; eller fra Colæus Samius, som efter Herodoti
Beretning. Lib. 4. Gap. 152. af en Storm blev dreven-hen til Oades, og kom
derfra med en overmaave riig Lavning, 600 Aar omtrent for Christi Fsdsel^
efter Bocharti Regning i Chanaan. Lib. I. Cap. 34. og 400 efter' Homeri Ti
der. Saa har man ogsaa uven al Tvil deres Efterkommere eller Colonister,
jeg mener ve Maffilienler, at takke for hvad videre og nvyere Kundstab Ve Grcrker har siden faaee ey allene om de Kanter, men og om vor Norden r Thi dec
er herved at merke, ar bemeldte Maffilienfer har ey allene i Ve celdste Tider været meget mcrgtige til Soes, paa Skibe og dertil horende Udrustninger ),
(**
men at de ogsaa har stifter mange Colonier, end og i Hispanien, henne ved Ha
des selvs/,). Hvilket tydelig viser, at de har vcrret meget formuende paa ve
Kanter, at ve har Vrelt Lanvek eller Kysterne der med de Phoenicier, om eytrænet disse ud af deres Besiddelser, og at de folgelig vel ogsaa har forsogt ac
faae Deel med dem i Handelen, fornemmelig i den meget fordeeiagtige Tin- og
Bernsteens-Handel- Herover forekommer det mig heel rimeligt, ar de enken
paa egen Haand har foretager en Seilats ril Norden, hvilken ved et eller andet
Tilfælde ey har gaaet af efter Duske, eller at endeel af deres Landsmænd i Ver
mindste har paa Ve Phoeniciers, Gaditaners eller Chartaginiensers Skibe tienc
for Soefolk, hvortil man veed, at de Phoenicier i sær antoge alle Slags Folk.
Wed hvilken eller anden saadan Leylighed det da ogsaa er uden ak Toil steer, ac
en af bemeldte Massiliensers Landsmænd, jeg mener den blandt de Gamle me
get beromte Pytheas Maffiiienfis er kommen hid til Norden, og har derfra brage
med sig de Efterretninger, paa hvilke de Græste Skribenter har siden arundek
al den Kundstab, de har havt om vor Norden, og alt hvad de derom har vidst
at berette, som ved en noye Undersogning kan erfares , og i det Eftersolgende
videre stal vises, hvor man'og om Pytheæ Person stal give en nærmere linderSs 3
retning.
(*)

(**)

Thi Eufebitis Beretter, ak Marfeille er 5M olympiad". 45. og séymnus Chius, af hx»
er fleet 120 Asr for det Salaminflc S!ag.
See dennes Pcrie^efis p. 13. D:,
mnfii Exercit. Plinianx p. 114. a. E ; Men for Olymp. 8z. har Herodotus- e'l ttr,te
(§CC Vfjfots de Hiftor.Græc* pag. 14»
(Fee Strabonis Geographia Lib. 4. p. 272. a.

See Scyla&s Feriplus p. I. Sig Scywui Gbii Pericgefis p.
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retningPaa hvad Tid bemeldte Pytheæ Seilats hid til Norden, og
hans derpaa fulgte Reyse fra Gades lige hen til Tanais ^hargaaet for sig, det
er vansseligt at fastsatte.
Dog vil jeg heller troe at Det er ffeet enten i Hero
doti Tid eller og kort derefter, end at Pytheas har levet efter Alexandri M.
Tid, som siden ssal vises, men at hans Efterretninger, formedelst det temmelig
store Mellemrum, ry ere blevne Gråkerne i lille Asien og Grerkerland stiv be»
kiendte, forend nylig for eller ved Alexandri Tider omtrent.

§. 6.
Plato har derfor endnu til sin Tid faa lidet vidst af de Nordlige Lande at
sige , at efter hans Mening var Verden ey longere mod Vesten beboet, end
til foromtalte Herculis Stotter, og mod Asten ey videre end til Floden Phafis
.
(c)
Men har s Discipel Arifto celes derimod, i hvis Tid baade Alexandri M.
store Tog til Asien indfaldt, og adssillige ved Den Leylighed begyndte at legge
storre Vind, end tilforn var sseet, paa Geographien, eftersom bemeldte Konge
havde selv stor Lyst til nye Ting at opdage , og ferte til Den Ende adssillige larde
Mand (d), blandt dem ogfaa nogle af Åriftotelis Disciple med sig paa Toget
(c), havde derover samt ved Hielpaf foromtalte Pytheæberetninger, fra hvil»
fe man Da havde faa et et og andet at vide, bedre Leylighed til at erhverve sig en
storre Kundskab om de Rordisse Lande, hvilken derfor ogfaa har strakt sig vi
dere, end hans Formands, ey allene til de yderste Kanter af Europa mod Ve
sten (f), hvorom tilforn er handlet (g), og til De Steder Norden og Asten for
Det
(*) Sce den csterfolqende 13 §.
Det er merMrøt, at han har atifect Maanens Ast
og Liltaqelie for Aarsag til Ebbe og Flod, som Plutarchus bevidner.
De Placitis
Philofoph. Lib. 4.

(c) See Cafauboni Anmærkninger til Strabonis Geograph. Lib. I. p. §0. not. 4.

Abderitani ,

Calliühcnem ,

Clitarchum,

(cl)

Som DionyfiumHecatæum
triiB <Lc.

(e)

Eratofthenes hos Strabo Lib. 1. p. 26. bevidner, at meget blev opdaget paa Alexan
dri M. Tog / om hvis Nysgierighed mere kan estersecs pft.a nysbeme!dte Sted p. 120.

(f)

Clitarchus bevidner/ at de Celter sendte Gesandtere til Alexander M- af hvis Beretning
man om de Steder har kunnet faae et og andet at vide.
See Plinii Hi ft. Natur.
Lib, 3. p 524. blaut andre Ting ogfaa den merkelige Omstændighed, at der ved de
Kanter var Ebbe og Flvd, hvilktt hak mrct Ariftoteli bckieudt. See Strabonis Gee
graph. Lib. 3. p. 229.

(g)

See det iste Cap. i denne Afhandling
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tot Sorte-Hav, hvorom de Graker paa bemeldte Tog havde faaet noget mere
ar hore, end de tilforn vidste, ffiom tildeels manget med Fabler, hvilker Ariftoles selv tilstaaer i Henseende til de Rhiperisse Bierge (h), hvilke han uden
Tvil er den sorste der navner, men ogsaa ril endeel af vor Norden , hvorom vi
dere siden. Hvor flet det for Resten har verret bestilt med hans ovrige Kundffab om sidstbemeldre Steder, kan noksom sies-, naar han siger (i) , Ar fra
„ det store Bierg Parnaffas j Asien (stal vare Paropamifus) fra hvis Top
it man kunde see det yrrere Hav (k) udlobe de Floder Batirus, Coafpes, Irr» dus og Araxes, af hvilken sidste Tanais var en Arm, som lob ud i det MaiT orifle Klar; at fra Bierget Caucafus udlobe og mange store Floder, iblant
„ dem Phafis, og at ved Foden af Dette Bierg var en eHoe, som de omkring«
» boendede kaldte et Hav, der intet til Syne verrende Udlob havde o. s. v. „
Hvoraf man kan ffionne, hvor aldeles forkeerr Begreb de Grceker i den Tid
have giorr sig om do Steder, i feer om Floden Tanais ,, og hvor langt ind i
Asien mod Sonden, de have forestillet sig , at det Nordlige Hav lob op lige
som dette kan ogsaa tiene til at oplyso hvad' tilforn (!) er sagt om Floden
Paropamifus,
§■

1.

Hvad ellers forbemeldte hans Kundssab om vorNorden, eller i det mindste
om en Deel deraf, til sidst angaaer; saa er det ey allene af hvad han melder om
det Pyrena'ifle Bierg, om den Arcyniffe Skov og om de Ripceifle Bierge, ty
delig ar see, at han har faaet noget mere om de Nordlige Lande at hore, end
Herodotus og andre for ham har vidst. Men dersom det Skrivt De Mundo,
som ham gemeeniigen tillegges, er hans agte Foster A hvilket den lande Fabricius
paastaaer tillige med endeel andre (f), og det, som mig si-nes, med saa god
Foye, at man gierne deri kan vare enig, med dem, saa har hans Kundffab ud
strakt

(h)

See hans Meteorolog; Lit, Cap. IZ.

(i)

See nysanforte Sted.

(k)

i «lo S«Ka-rTw det er Nord-Havet, hvilket Plinius kalder Mare ettern m. Ellers ma<k
her erindres, at Dionyfius- Periegetes egftia kalder det Bierg , ved hvis Fod de Bactrier boede, Pamaffus, i Steden for hvilket Navn Evilathius- j sine Comment, til
Dionyf. bevidner, at i mange Exen,piarier l<eses Prapamiffus

(l)

See det zdie Cap. i denne Afhandl. §. 7.

(I) See Fabricii Biblioth. G fx c.- Tom. 2. pag. 127. Lib. 3. p. 6.
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strakt sig cni) og til de Britanniffe Ser og til de Steder mod vor Norden, som
havde varet alle hans Formand, saavidt man i det mindste af deres efterladte
Skrifter kan spore/ gandffe ubekiendte; ja saa bliver han blom de Gamle end
vg den allerforste, der navner sidst bemeldte Oer med deres egentlige Navn ka!«
Lende dem de Britanniffe/ samt Albion og Jerne# med mindre man vil anser
Le saa kaldte Orphei Argonautica > for nt vare sirevne for Ariftotelis Tider,
hvilket deaoftselig vel ikke ere. Det, fom Ariftoteles i beucevnke hans Skrift
Mundo veed om de Nordiffe Steder at berette os, ganer ellers fornemme«
lig ud derpaa: „ Ac det Ostlige Hav, ester at det paa den ene Kant har dan,> net den Jndiffe og Persiffe Bugt, strakte sig hen til den anden med en
,, trang og nregel lang Hals, hvorpaa det igien udvidede sig grcendsende op til Hyr,, canien og Cafpien (f). Wen Havet oven for denne (Cafpien) indtog det
g, store Dyb (eller mcrgtige store Rum) oven for den WceotiffeSoe; At Havet
,> oven for Ve Scyrher og Celtica lidt efter lidt kneb sammen de der beboede Lan«
„ de/ indtil den Galariffe Bugt og foromtalte verculis Skotter, uden for
„ hvilke der store Hav lob omkring Jorden; At i dette Hav laae tvende de
storste Oer, kaldte deBretaniffe, Albion og Jerne, st or re end alle forom«
s, talte, og liggende oven for de Celter, dog var Om Taprobane ey mindre
„ end de, ey heller en anden Phebel kaldet; Og at omkring bemeldte Breta„ niffe Oer og Iberien laae mange andre fmaae Oer, der ligesom med en Kro«
,, ue omringede denne Verden, som han tilforn havde kaldet en Oe
(ft).
Hvoraf sees, at Ariftoteles t dette Skrift har villet forandre etter i visse Wander
forbedre sin forrige Mening om det Caspiffe Hav, nt det intet Udlov havde (*),
hvilket man seer at han har vceret forlegen for at finde, ved end og nt soge det
under Jorden, fan han derover desto villigere har antaget den Beretning fra
dem, som fulgte Alexander M. paa hans Krigstog, at bemeldte Hav hang
ved en lang og smal Arm sammen med Bord-Havet, for at vcere rigtig. Man
merker og af openanfsrte, at i dette Skrist kaldes alle Nordlige Folk Scyiher
og (felter, at Spanien faner Navn af iberia, at de Britanniffe Oer ansees for
Le storste i hele Verden (hvilket niksammen visir Skriftets hoye Alder) og nk
AriftON

de

(t) As

alle Smffan,Ligheder seer man, at hermed maa vatre meent Let Caspiffe Hav, fil
hvilket han hex vil -udfinde en anden Aabning, end den, som han pac 't andet Sted
giver det, nemlig en Gang under Jorden til Let Pontiffe Hav. See hans Meteoro
log. Lib. i, -Cap. 13. mod Slutningen; Nien beretter ellers, at Let blev rundt om
kring beboet. See nys anførte Sted. Lib. 2. Cap. 1.

(tf) Herved menes hele Verdens Kreds,.ey den Britanniffe Verden allene, som sies af
Let Efterfølgende.
(*) See svranførte hans Meteorolog. Lib. I. Cap. IJ.
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Ariftoteles har vidst, at omkring Britannien laae mange mindre Ser, men ey
Navn paa dem, ligesom han og har hort om de Celler, som med bevcebnet
Haand vilde giore Havet Modstand (*). Hvoraf jeg endelig flutter, at endeel
af foromtalte Pytheæ Beretninger om vor Norden ere komme ham for Sren,
men ey alle, ey heller i deres Sammenhcrng, saa det maae vare fleet forst ester
hans Tid, at uran har faaer dem ret frem for Dagen.

§. 8.
Herover har og den gamle Grifle Historie-SkriverEphorus, hvis Skrivterere forlorne, havt en endnu mindre Ku nd flab om de Nordifle Lande, enAriftoteles, eftersom han har skrevet for dennes Tider, hvilken hans mindre
Kundflab man og saa kan erfare deraf, at han har anseer hele Jberien-(Spanien) for ar vcere en reneste Stad, hvoraf solephus (m) flutter, arve Grceker
har meget siide lem ar viende de Lande mod Vesten (n). Men Aarsagen, hvor
for vi her blank andre anfere ham, er fornemmelig denne Strabonis Beretning
om ham, a ak han i sine Skrivter fremscetter de Garnles Mening om ZSthio„ pien, tilkiendegivende, at alt hvad som laae mod Osten blev beboet af de In
dianer, alle Lande mod Sonden af de ZLthiopier, alle mod Vesten af de Cel„ rer, og alle modeorden af de Scyrher; men ak ZEthivpien var storre end
„ Scythien <r (o).' Thi at dette Ephori Udsigende om de Celler og Scycher
har givet de seenere Grerfle Skribenter Anledning til at giore det Celtifle og
Scythifle Navn saa almindeligt, det kan man ey andet end komme sig til at
troe, naar man seer, ar ingen for ham har udstrakt disse Navne saavidt. Des
uden er det vgsaa merkeligt, at Cimbrernes Navn var allerede i hans Tid ble
vet bekiendt endog for Gråkerne i lille Asien (p), og at adskillige Omstcendigheder vise, det saavel de Cimbrers Udvandring fra Rorven, som Aarsagen til
den, nemlig en stor Vandflod, maa vcere fleet temmelig lange for Ephori Ti
der:
(*)

Set hüNs Eudemiorum Lib, z. Cap. i.

(ni) Lib. L contra Apion.
(il) See J. VoJJius de Hiftorieis Grace. Lib. I. c, 7. p. 37;
(o) Set Strabonis Geographic Lib, 1. pag. 59. edit. Cafaub»

(p) Thi Ephorus var fra Am Samus, og tillige med de« gamle Historie-.Skriver Thcepompus, en Distipel as liberate«.
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der: Thi som Strabo beretter (q), skal Denne Skribent have optegner: * At de
„ Cimbrer har grebet til Vaaben for at fatte sig imod Over sv ommessen (r), og
i, at de Celter, som vante sig til ep at blive bange, lod Vandet overstolle deres
„ Huse, og bygde dem atter op igien, faa at flere af dem derover omkomme i
„ Vandet, end i Krigen
Ligesom det ogsaa ey synes urimeligt, at hvad
Strabo videre beretter om de Cimbrer efter aldre Skribenter, stiont han selv
anseer det tillige med foranførte at vcere lutter Fabler, nemlig: “ At de ved en
„ stor Vandflod vare drevne ud af deres Halv-Oe, faa De derover bleve nsdte
„ til at vandre omkring og noere sig ved Rsverier ", at Det, siger jeg, er og
så a taget af Ephoro eilet andre faaDanne, omtrent med ham jevngamle Skri
benter, saasom af en Clitarcho (s), Der i fine Skrivter har optegnet (c): " At
„ viste Ryttere, fom faae paa (bemeldte) Oversvommelse og Havets Tillob, va„ re nsppe i fuld Rend mægtige til at undflye Den, faa De næsten af Floden va„ re blevne overstvllede
Hvoraf sitavelsom af foranførte man kan giere sig
et temmelig tydeligt Begreb otn Denne mærkværdige Vandflods Be staffen hed,
nemlig : at Den har brækket ind med en forfærdelig Magt og Hastighed, at Den
har været usædvanlig ftor, eftersom man tænkte ved Folke Magt at ville stands
se Den, hvilket var en umenneskelig Daarlighed, Dersom faaDanne VanDfloDe
havde tilforn været gi ængst, og at Den har brækket ind meere end eengang, eff
terfom her siges , at de Celter , til Tegn paa Deres Dumdristighed, lode deres
Huse oversvommes af Vandet, og bygde dem atter op igien,

& 9*

Det er ellers besynderligt , at t Den Sted disse Tiders Skribenter vidste
endda noget at berette oM De længst bortliggenDe Kanter af Europa, vidste De
neppe Navn paa de Romere, som Dog boede Dem faa meget nærmere, faa at
Den Græste Historie-Skriver Theopompus, Der levede paa samme Tid , som
Epho(q)

See hans Geographic
næst soregaacnde Gide
da man stal finde, at
Ephorostiont Strabo

Lib; 7. pag. 450. hvilket NI a a holdes mod det, fom han paa
siger strax i Begyndelsen as hans Beretning om de Cimbrer,
det her af os anførte maa ester al Rimelighed være taget af
er paa dette Sted meget ufvrstaaclig.

(r) Dette fortæller ogsaa Ari(to(eles, som tilforn er viist, Nicolaur Datnafeenus og Ælianus om de Celter. See Cafauboni Not. adi Strabon. loc. cit.

(s) Denne Clitarchus levede i Alexaudri M. Tiv, og var med paa hans store Krigstog til
Asiem

(t) Ses Strabonis- Geographic Lib, 7; p; 450.
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Ephorus, er efter Plinii Vidnesbyrd (u) den allerforste af Fremmede, som
nævner dem , og næst efter ham Clitarchus, der beretter, at de har sendt et
Gesandtskab til Alexander den Store (uu). Theophraftus, en Discipel af
Ariftoceles, har forst strevet noget uDforligt om dem, ligesom han ogsaa vel er
den forste, der tilligemed Dicaearchus har i Grækerlanv selv begyndt ret for
Alvor at leggeVmd paa Geographien og Geographisse Karter at udarbeyde.
De har den tildeels arbeydet med fælleds Fliid. Det Skrivt, som falsteligen
er blevet Ariftoceii tillagt, under Navn af Mirabiles Aufcukationes, er uben
Tviv! et Foster af een af dem, i det mindste forfattet ey længe efter Ariftotelis
Tider (v); hvoraf vi ville her anmærke folgende Ting, som henhorende til vort
Oyemærke. i.) At Skribenten taler om det Celtiste Tin med de hosfoyede
Omstændigheder, at det smeltede snarere end B-ye-at det oplostes i Vand, og
farvede hvad det rette ved ; At han 2.) ved Anledning af at anfore de Gamles
Beretning orn de Electriste Oer hos Floden Eridanum i den Adriatlste Bugt,
bevidner at Indbyggerne der samlede Bernstenen, og at den derfra fortestil
Grækerland (x), hvoraf man maa sintte, at Bernsteens Handelen endnu i hans
Ttd var i Gang, og blev drevet paa ?o-Floden igiennem Italien ti! Grækerland og saa videre (v); At han 3.) beretter, hvorledes de Carthaginienser
havde uden for Herculis Stotter fundet en meget frugtbar men ode Oe, man
ge Dages Reyser borte fra det faste Land, hvis Opfindere Raadet i Carthago
lod staffe af Veyen, paa det Stedet stulde blive ubekiendt, og forbod under
Livs Straf at seyle didhen, hvilket viser, at de Carthaginienser vare den Tiid

Me-

Tt r
(11) Ger Haus Hiftor.Natural. Lib. z. pag. 324, ^0111. I.

(uu)

Som Plutarchus bevidner in Camillo , har Ariftnteles og faaet hore, det Staden
(Rom) as de Gallier var indtagen; Og Heraclides Ponticus (join levede omtrent ved
Ariftotclistikr) vidst at berette: c< Hvorledes et Budstab var kommen fra Vesten,
at en Krigshær, kommen fra te Hyperboreer, havde erobret den Græske Stås
„ Rom, som laae paa de Kanter hos det Store -Hav “.

(v) Den lærde Doikvel. tillcggcr det Theophraflo.

See hans Diflert.it. de Hannonis Pe

riplo , in Tom. 1. Scriptor Geographiæ Veteris per Hudfon pag. 33.

(x) Skribenten taler blaut andet om en Dcy, som laae fra Italien til Celticn, de Celtoliqyer og Iberer, kaldet Herculis Ven, paa hvilken alle Reyscnde enten de vare Græ
ker eller Indenlandske, paa det noycste af Indbyggerne blcve beskyttede mod al Slags
Overlast. At dette er steet for Handelens Skyld er let at fhitte.
(y) Uden saa stulde være, at Skribenten har heri kun fulgt de ældres Beretning om Bern

stenen, hvilket lader sig heel vel troe, da man finder, at seeucre Skribenter, end og
de, som har lever efter Christi Fodsel, tale derom paa samme Maade, som de allerældste.
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Mesters af Seen uden for Herculis ©tetter, og havde for en stor Deel sat sig
i Besiddelse af de Phoeniciers Handel; og at han^4-- .(hiv holdt for, det Ister«
Strommen havde sit Udlob fra den Hercyniste Skov, men ideelte sig i tvende
Arme, hvoraf den eene lob ud i det Sorte, og den anden i de! Adriatiffe Hav
(z), hvilket sidste kunde giores bevisligt deraf, at man paa.de Steder künde
opvise endeel Altere, fom Jafon der havde lader bygge.
§.

I O,

Denne Mening, nemlig ar Jster«Strsmmm paa bemeldte Maade ogsaa
kobud i det A-driariffe Hav, har varet meget gammel blant de Grasser, da
baade Theopompus, som Strabo beretter (a), og Arifloteles , hvilket man
fan ste af hans Skrivt om Dyrene (b), ey at tale om yngrere Skribenter, har
tocevet indtagne af den Mening, hvilken uden Tvivl har sin Oprindelse deraf, at
de Graker havde fornummer, hvorledes der lcengst inde i den Adriakiffe Bugt
boede visse Folk, Jftri kaldede, efter Formodning afIster-Strommen, som man
kan see af foranforte Sked hos Sttabo (c), og af Trogo eller Juftino, derbe»
wtter (d): <c At ester et gammelt Rogte stal de Jstrier nedstamme fra de Cost
„ cher, hvilke af Kong Aeta vare udsendte for at forfolge de Argona mer, og til
3J den Ende, ligesom de fornumme at disse havde giort, ginge op efter Ister»
,, Strommen, af denne ind i Floden Sjbus, og derfra videre til den Adriakst
* sse Bugt, beerende deres Skibe paa Skuldrene ligesom de horte, at de Argo«
nauter for dem havde giort med Skibet Argo <f.
Dette bekrcrfter også«
Plinius (e), som desuden siger, at sidstbemeldte Skib var virkelig kommet ned
i der Adriariffe Hav paa en Flod, men paa hvilken vidste man ikke.
Saa
man deraf seer, at det har varet et gammelt og almindeligt Rogre, ar Skibet
Argo var kommet ned i bemeldte Hav, faml over samme og MiddebHavet til«
bugt
fj\ Euft-'thlus i sine Commentarier over Dionyfium tillcggcr og A rifto teil denne Mecning.
pag. IOO. hvilken dennes Hiftor. Animal. Lib. 8. Cap. 13. og viser, at han har HM..
(a) See hans Geograph.

(b)

Lib. 8. pag. 488.

See foranforte hans Hiftor. Animal. Lib; 8. Cap- 13..

CA (gce hans Geographiae Lib; 7. pag. 488- hvor han just taler om denne de Gamles Me«
ning i Anledning af de Jstrier. Conf. Lib. I. pag. 79..
Hl)

See hans Hiftsriar. Lib. 32. Gap.’ 3,

Ce)

See hans Hitt. Natural. Lib. I. Cap. 18-

575' Tom. r.
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bags ril Grcekerland. Ligesom det og kan meget vel verre, at Tingen i figfstlv
er virkelig saaledes steer. Da man nu foruden Valerii Flacci Argonautica
paa Latin, som kun er en Stumpe, har endnu tilovers tvende Beretninger om
de Argonaukers Tog paa Graff, hvoraf den eene forer dem igiennem forommeldte Vey tilbage tit Grerkerland, en Tur, som efter foranforre er baade over«
eensstennnendemed de crldste Grcrffe Skribenters Mening, og kan desuden r
fig selv vare gandffe rigtig, allerhelst da man har lroevardige Skribenters Vid
nesbyrd derfor; mm den anden forer dem fra det Pontiffs Hav op efter Tatiais-Floden, ind i det store Nordlige Hav, .forbi den hele Straffmng af de
Vestlige og Nordlige Kyster af Europa, igiennem det Gaditanffe Sund og
over Middel-Haver hiem igien, en Reyfe, som man sy med Vished finder at
nogen Skribent, aldre end Alexandri M. Tid har melder noget om, som det
er mroeligt, naar man betragter alle Omstandigheder, i saa gamle Tider at
kunne vare ffeet, og som man sikkert maa have i eller strap efter Alexandri M.
Tid smeder sammen deeks af Homeri Beretning, ac Jafon kom hen til Oceani
Strandbred (f), hvoraf Mimnermus, Demetrius Sceplius og andre blank de
aldste Graste Skribenter, der gemcenligen fulgte Homeri Udsagn, som er Ora
kel, har giort sig den Tanke, at Aetas boede ved det yttere store Havs Strand,
bred mod Osten (g), hos Verdens Ende (h), deels af den Indbildning, i hvil
ken man var kommen, arder Maoriffe Kiar var en Bugt af der store Nordre
Hav, eller hangte sammen med det Caspiste Hav (i), der var en Arm af sidst
bemeldte, hvilken Indbildning man sikkert maa tilskrive enten en Patrocles, der
levede i, eller strap efter Alexandri Tid, og foregav, at man fra bemeldte Ste
der kunde style uden omkring lige indtil Indien (k), eller andre, der vare med
vaa Alexandri Tog (hk), da man herom slet intet finder hos aldre Skribenter,
Tt 3
deelS
(£)

See hans Odyflea, ester Straboni« GeographiæLib. I. pag. '79- 8c>.-

(g)

Dette bevidner strabo paa nys anførte Sted. See og Cnfaubmi Anmærkninger der
til pag. go. not. 14. Hvortil kan søyes, at Æj'chylus in Prometheo vincto kalder
Colchis den yversie Rant af Iorden.

(h) Thi de ecldsie Gr<rkcr ansaar til deels Floden lWis for at varre veö Verdens Ende.

(i) See Plimi Beretning herom Hiftor. Natur. Lib. 2 pag 120. Tom1, i.
See og At<
riani Periplus Maris Erythraei pag. 37. Tom; 1. Striptor. Geograph. Vet,
(k) (Zee Strabonis Geograph. Lib. 7. pag. 127,

(kk'i Ester Plutarchi Beretning in Alexandro maa denne have varet selv Ophavsmand for
denne Mening, da der- siges: “ At han (vm det Caspiste Hav) ey stal have fimet
>, noget
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Deels og af en Forbyttelse, af de 2de Floder Tanais og Danubius eller Ister,
hvilket er tydeligt ac see af den gamle Greeffe Skribent Schymno Chio, som
beretter (I): " At Argonamerne komme igimnem Floden Tanais ned i det Mid,
„ Dellandffe og Adriakiffe Hav ", og endelig af de seenere Tiders Erfarenhed,
at der ey lob nogen Arm af Ister-Floden ned i det ADriaciste Hav, hvorover
man for at hielpe paa Sagen, og for tillige at giore Tingen desto storre og for
underligere, hvilket var en Hoved-Syge ide ncrsie Zider ester Alexandri M,
Tog (m), har ladet De Argonaurer giere saa lang en Tur uden omkring hele
Europa, og komme tilbage over Middel-Havet, igiennem hvilken Vep, jeg
mener bemeldte Hav, man af et gammelt Regie og de celdres Skrivter havde
Underretning om ar de vare komne tilbage til Grcekerland.
§.

II.

Da dette, siger jeg, nu har sig saaledes, som hidindtil er viist, saa kan
jeg ey vel troe , at Auctor til De saa kaldte Orphei« Argonautica stulde vare saa
gammel, som man gemenlrgen vil ansee ham for ac vare, eller at Onomacritus, der levede ved ^sclryli Tider omtrent,, og er altsaa noget aldre end He
rodotus selv, stulde under Orphei Navn have forfatter dette Skrivt (n), hvil
ket
„ noget vist at hore, men selv boldt det for rimeligst, at det var en Bugt af deu
,, Mceotiste
Dog havde det sande og rigtige heri ey varer Pbyficis nbekicudt,
„ som mange Aar for Alexandri Tvg havde skrevet, at hent de 41’c Bugte, som
„ stare sig ind af det store Hav, var denne (den Caspiste Gse) den Nvrdcstc 1. At
sidst anssrte Mening om det Caspiste Hav har varet bckiendt for Alexandri M. Tid,
fom Plutarchus her beretter, det har man, i Henseende til Herodoti Og Ariilotelis
Vidnesbyrd om bemeldte Hav, stor Aarsag at tvivle om. Dog kan del vel have vie
ret en Gictning as een eller anden, som siden i Alexandri M. Lid er bleven almin
delig bckiendt og vedtagen.
(l) Som Apollonii Rhodii Schpliaft. beretter. Sec Harduinx Anmeerknmger til Plinii Hirt.
Natur. Lib z. Cap. iß.p. Z7Z. not. io. n. Bemeldte Scoliaft (r yngere end Marcia
nus Heracleota. See Dodwells Differt^ de M.,rc. Heracleota, p. 157.
(in) Da der ogsaa vare saa mange Rerum Mirabilium Collectores, som f. E. Theophraftus, Antigonus Caryftius, Callimachus og flere. Gee Dodwells Differt, de ScylaceTotn. i. Scriptorum Geograph. Vet. per Hudfon pag. 44.

(n) Man syncs at veere falden paa den Tanke, at Onomacritus var Fader for dette Skrivt,
nicest af den Aarsag, at Herodotus beretter, hvorledes han blev dreven ud af Athe
nen, foin «i Falstncr, fordi han havde sammensmiddct endeel Orakler under Mufæi
Navn, hvilket samme han og stal hnye giort under Orphei Navn. See Fabricii
Éiblioth.Græc. Tom. 1. p. 102.
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kel alle faranførte Omstændigheder vise at vare heller sammensat ester Alexan
dri M, Pd, og at om dets Forfatter ep er pugere end Apollonius Rhodius,
faa er det dog rimeligt, at denne har taget Materien til sit Skridt om de Argo«
kiamers Tog af de ældste Skribenters Beretninger, da hin derimod har fulgt de
nyeres. Hvorover jeg da sinder mig noksom befayet til at tage fat paa bemeld
te Apollonii Argonautica, farend jeg kommer til Orphei. Bemeldte Apol
lonius var en Alexandriner, og i Ptolemæi Euergetis eiler Philopatoris
(o)
Forstander far det berømte AlexandrinffeBibliothek, ncest efter Erathofthenes,
hvilken ypperlige Mands Beretninger han synes meget at have bettent sig af i
benavn te sit Skrivt at sammensætte, da man finder, at Eratofthenes og har
havt den Mening om Ister-Floden, at dens eene Arm lob ud i det Adriatiffe
Hav (p). For Resten gaae hans Beretninger, faavidt de henhore til vort
Øyemælke, fornemmelig ud derpaa:
At Jster-Strommens Kilder udvælde,
„ de langt borte, oven for Norden-Vinden (q) paa de Riphæiffe Bierge,men
„ deem sig, naar den kom til Grændjerne mellem de Thracer og Scyther, i
,, tvende Arme, hvoraf den ene lob ud i det Zoniste Hav, men den anden i en
dyb Havbugt (r); At de Argonauter igiennem Zster-Strommen komme til
„ den Elmriske Øe nær ved Eridanus (s); at de Colcher fatte sig far at lede ef#
„ ter dem over det hele Croniste Hav (c); At de Celter har udbragt Rygtet om
„ Bernstenen hos Eridanum (u); At de Argonauter komme igiennem Floden
„ Rhodanus, som lob ind i Eridanus, ned til det Middeliandste Hav (v); »g
,,, at Juno raabte af det Heropniffe Bierg (x)
Hvoraf man feeet, at Apoilonius
(o) See Voffius de Hiftoricis Grac'. pag. ioi. io2.

(p) Sce Strabonis Geograph. Lib. 7. pag.488.. Det er bekiendt, hvor meget denne har
fulgt Pytheam, ftin ventelig derfor har »æret af samme Mening.
(q) Dens Sæde eller Bselig, var hos de Gamle Lhracien, ligesom og vor Skribent Lib..
i. v. 1300. taler om Lure« Thracenfis filiis. De som boede oven eller Norden for
Lhraeien, bleve derover kaldte Hyperborei j de ældste Tider.
(r) See Lib. 4. v. 23)-.
(s) @ee nys anførte Sted. v. 507.

(t) See og dette paa fatnme Sted. v. 510. 548.

(tt) Herom ogsaa sammesteds, v. 6io.

(v) Ogsaa heroin sammesteds v. 627..

(x) Paa ostbemeldte Sted, v, 640,
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Ionius gi or Tanais og Danubius citer Ister til en Flov, og kalder, hvilket kuftathius og faa har anmarket (y) det Joniste eller det Adria tiste Hav, Mare
Croni um eller Saturnium; hvilke Beretninger hos aidre Skribenter, af hvil
ke Apollonius har uden Tvivl taget Dem, har ufejlbarlig bestyrker De seenere i
den Indbildning, ar De Argonauter vare komne igienncm Floden Tanais til
Nord-Havet, hvilket de ogsaa rimeligen har kaldet det Croniffe og Saturniste
Hav, fordi De fandt hos aldre Skribenter, at Det Hav, hvortil De Argonauter komme, fra Ister-Floden eller Tanais af, havde det Navn : thi at Apol
lonius har for Den storste Deel fulgt De aldste Skribenters Beretninger, i Hen
seende til de Steder, som han omtaler, Det viser, foruden hvad herom tilforn
er er indret, hans Qvereensstemmelse 'med Herodoto, i Henseende til IsterStrommen, som Grcendfe mellem Scythien og Thracien, samt med Æfchylo,
i..Henfeende til Pv- og Rhone-Flvden, som lobende i hinanden.

§.

12.'

Fra Apollonio komme vi nu!til de faa kaldte Orphei Argonautica, hvori
©tn De Argonauters Tilbagereyse fra Det Psmiste Hav biant andet berettes: at
da de Droge fra det Maotiste Kicer, fver deres Skib immer fort igiennem en
trang Giennemfart, hen op mod Det store Hav, i 9 Natter og lige faa mange
Dage (7.); men esterat de vare komne forbi de Caspiffe trange Sund (Lukket
ser), de Scyther, Hyperboreer og Nomader, naaede De paa den ioDe Dag De
Riphaiffe Bierge, og begave sig Dcrpaa videre med deres Skib, efterår der
var kommet ud igiennem Havets snevre Strandbredde, ind i det store Hav,
kaldet Det Dode Hav, eg Det Garurniffe (s), komme siden paa den 6te Dag
hen til de Macrobier, og videre til De Cimmeriers Strandbred, hvilke heele
Aaret igiennem niaatte leve uden at see Solen, eftersom Det Riphaiffe Bierg eg
dets Top Calpe betog Dem Solens Skin (c). Derfra ginge De til Fods til en
Klippe, hvorfra Den dybe Acheron lob mcD sine dybe Wirbler langs De kolde
Ky(y) See hans Commcntaricr til Dionyfium pag, 27. edit, OporiiH,

(z) See Orphei Argenautica. v. 1065.
(a) See nys Anførte Sted. v. 1077.
(b) Ogsaa dette sammesteds, v. 1105.

,

(c) Dette er og at finde paa samme Sted. v. Liz. og use;

i
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Koster (d), finge vivere Øen Jernis at see (s), samt langt borte Øen Peuceefla,
som var rigelig forsyner med Cereris Gaver, men omringet af en stor Skyr,
som af en Krone, og komme endelig til Herculis Stotter o. s. v. (f).
Af
derre som en Prove, og fornenrmelig til vor Hensigt henhorende, mener jeg at
enhver stal kunne fee, hvor meger Forfatteren til dette Skrivt viger fra de coldfte Skribenters Meninger, og derimod holder sig til de nyeres, vedat strrte do
Scyther faa langt op mod Nord, ved at udgive det Mcrotiske Kicer og det Caspiffe Hav ved trange Sunde ar vare foreenet med det store Nord-Hav, ved at
fierce de Cimmerier langst op i Nord hos den yderste Kam af bemeldte Hav,
ffiont Ephorus, der levede nar ved ellers til deels i Alexandri M. Tid, ey ar
tale om aldre Skribenter, endnu satter dem i Italien (g), og ved ar kalde det
store Norder-Hav det Dode og det Saturnist'e, hvilket Navn denne Skribent,
hvis man vil satte at han har levet kort efter Alexandri M. Dod, som er ey
urimeligt, er den forste nerst Arifloreles, der giver bemeldte Hav (E), lige'omhan
Da ogsaa bliver den forste, som navner Hibernien, kaldende den Jemis, uden
at navne tillige Britannien eller Albion, hvilket er markeligt nok, og tiener til
at stadfaste hvad af os tilforn er sagt om de Gamles Seilats til Thule forbi
Hibernien: thi ak ved Øen Peuceefla ingen anden end Thule er meent, det gi
ver Navnet selv noksom tilkiende, som bemarker en
Fyrre-TrLer, samt de ovrige Kiendetegn, nemlig dens Overflodighed paa
CererisGaver, fora svarer til Solini Larga & diutina Pomona, og at den var
omringet af en idelig Taage eller tyk Skyr, som sigter til de Gamles ivelige
Nar og Morke, i hvrlket Thule svavede (i). Men at Skribenten har sat Øen

fuld af Grane- eller

Peu(<') See herom ogsaa sammesteds. >. 1128.

(e) Denne omtales v. 1179.
i

(f) See endelig om dette v. n88> og v. 1240.
(g) See Strabonis Geographiae Lib. 3. pag. 375.

(h) Nemlig blank dem, hvis Skrivtrr vi endnu har tilovers: Thi for Resten kroer leg
gandffe vist, at Pytheas baade for Ariftotdis og nærværende Skribents Tid har vidst
at navne den, og at Navnet fra ham er kommet kil hine.

(i) At denne Skribent har vidst af Thule at sige, viser ester min Mening tydelig nok, at
at han cy kan verre Onomacritus, eller nogen, Ler har levet for Alexandri m. Tiid,
da^det er vist, at man cy finder den nævnt hos nogen ældcrc, end Pytheas, eller at
nogen har vidst det mindste om den, forend ha« gjorde den bekiendt.

ttu

338
De Gamle Tinkers og Romeres Kundffab
Peuceefla efter Jernis , hvilket synes ar vcere imod anfsrte vor Forklaring, det
kommer allene deraf, ar han havde hsrtforrcelle>eller fundet hos andre Skriben
ter, der man seiiede fra Jernis. til bemeldte Se, hvorfor han har ladet sine van
drende Ridders tage samme Tur, enten af Uvidenhed eller af Ueftmanksomhed, som det ofte hander dem, der stal smidde Fabler sammen, og til den En
de kaste Tingene om hinanden, eller flotte dem fra deres rette Sted, savledes som
man seer, ar Skribenten har gjort med hans Cimmerier, med hans gyldne
Acheron, hvilken han meente med de Cimmerier ogfaa at maatte flotte fra Ita
lien til Nord-Havet, med at lade sine Helte gaae ril Fods og bcere deres Skib,
efterår de vare komne ud i det store aabne Nord:Hav , jeg kan tanke, fordi han
fandt, ac de Argonaucer paa deres Tilbagereyse havde baarer deres Skib er
Stokke Veys, med deRiphcriste Bierge og Bierget Calpe i Spanien, hvilke
han, som en anden Titan,, har sat oven paa hinanden, for at faae enHoydeud^
som kunde betage de Cimmerier Solens Skim

5- i?Dersom den Antonius Diogenes , som har skrevet Incredibilia de Thule
infula, har derfor, hvilket Photius mener (Ir), lever kort efter Alexandri. M,
Tid, saa er det ey urimeligt, ar ovenanforte Skrive er euren et Foster as denne
Antonius, eller af en Anriphanes Bcrgæus/ som bemeldte Antonius- beraaber sig paa (1), men af Strabo udraabes for en stor Fabel-Hans (m), eller og,
hvilker jeg tildeels helst vil troe, af Callimachus , som ellers er bersmt af an
dre Skrivrer, har levet ved de Tider, men vceret meget for, ester den da vce-^
rende Mode, at sammenskrive admirabilia og incredibilia (n) og iblant andre
saadannL Ting har tillige forfattet en Samling af de forunderlige Ting, hvilke:
forekomme paa et hvert Sted i Verden (o). Hvoraf maaffee saavei Forfatte
ren af Orphei Argonautica , VM Callimachus selv ey er den (p), som Anto
nius,
(k) See hans Biblioth. p. 363. edit. Hoefcbelii„
(!)

See Vbütii Biblioth. pag; 363-

(m)

See hans Geographiae Lib. 2. p. l6o.. 6.

(n)

See DodwellsDiffert. de Scylace Tom. I. Scriptorum Geograph.. Vet: par Huctjpnwni
pag, 44.

(«)

See Vojjius de iHiftoricis Græc. pag. 92. 93,

(p) Dersom Callimachus ey er Forfatter af dette SkE/. hvilket jeg Likstaaer at man kan
have Aarsag til at tvile orn, faa vilde jeg, helst ansee dem gamle Skribent Timæum,
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riius Diogenes, dog i det mindste begge kan have betient sig, da de begge fere
deres Heice igiennem famme Vey til Norden: Thi sidstbemeldte fortæller: (q)
„ At en vis Dinias med sin Ssn Demochares , som vare bievne flygtige fra
„ deres FæDerneianD, vare igiennem det Pomisse, og fra det Caspifke eller
„ Hyrcaniffe Hav, komne hen til de saa kaldte Ripæisse Bierge og til Flo«
„ dens Tanais Udlob, maaue siden for dm strænge Kulde vende sig hen til Det
„ Scychisse Hav, da de komme hen mod Osten, ja til Solens Opgang, men
„ derfra vendte de om og droge i en lang Tid rundt omkring i det yttere Hav,
. „ indtil de endelig komme hen til Thule, hvor de traf en Qvindes Perfon D r„ cyilis > som fra Tyrus var forst reyst til Rhodns, derfra til Creta, videre
,, til de Tyrrhener og derfra tilde Limsrier og de Dodes Lande (r), var siden
„ kommen til en af de Sirener hendesGrav, derfra til en Stad i Ibcrien,
i, hvis Indbyggere saae om Natten, men ey om Dagen, fra dem til de Cel#
„ rer, fra disse til de Aqvitaner, videre til de Artabrer og Asturer, hvorpaa
„ hun var reyst til Italien og Sicilien, men derfra videre til Thracien, til De
„ Gerer og de Maffageter, og endelig til Thule, oven for hvilken Dinias havde
„ feet arder boede Folk under Nord-Polen felv, at Ratten der var en Maa„ ned, et halvt Aar ja vel og et heelt Aar lang, Da han endelig var kommen tit
„ Maanen selv,,, med mere af samme Surdey, som er ey værdt ak anfore,
ey heller kommer vort Oyemærke ved, ^nen tilligemed for opregnede viser, at
Forfatteren deels af klomero og ældre Skribenter, Deels af De nyeres Beret«
ningcr har villet sammenflikke en Historie, som er bleven forunderlig, men tiUu
Ze urimelig nok.

§. 14Det er Derfor fornsvent, at Da vi, i Anlevning af foromtalte Orphei Ar
gonautica, ece komne alt for langt frem i Tiden, vi Da gaae noget tilbage iglen,
Uu s
'
fox

om ey for dets egentlige Forfatter, saa dsg for den, der har udkastet den derudi ud«
forte Plan: Thi man finder, saa vidt jcg veed, ry nogen ældre Skribent end ha«
er, der har foregivet: At de Argonanter har gaaet fra det Pontisse Hav vp efter Flo
den Tanais indtil dens forste Udspring, hvorfra de havde bragt deres Skib hen til en
anden Flod, paa hvilken de vare komne ind i Nord-Havet, oz derfra til Gades. See
Cafauboni Anmcrkm'nger til Strabo Lib. I. Geograph, p. 8». not. I. og Diodori Si
culi Biblioth. Lib. 4.

(q)

See PI'Otii Bibliotheca p. 356.

(r)

Hvo vred, om endeel Græsse Skribenter, som har villet flotte de Cimmerirr til NordHavet, ey heraf har taget Anledning til at kalde det det dode Hav?
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for at kaste et Aye til de Skribenter, hos hvilke man finver noget optegnet om
vor Rorven, men ere celdre end de sivst her anfsrte.
Blandt dem bor uden
al Tvil Pytheas Maffilienfis staae fremst i Spidsen, en Skribent som ve alvste
Graste JorEeffrivere har vidst at tale om, og som man gemeenligen vil hen
fore til Ptolemæi Philadelphi Tider (s), men jeg sikkert troer, at vare temme
lig celdre eftersom Timæus, der levede ey allene i, men og for bemeldte Pro
lem æ Tid (t , har allerede last hans Skrifter, som Plinius bevidner (u), saa
han i elge!tg maa vare ligesaa gammel, om ey aldre end Ariftoteles. For Re
sten bliver det heel uvist rer at fastsatte hans Alver, hvilken de Gamle selv ey
har vidst, rilTegn, at den maastige temmelig hoyt op i Tiden; Ligesom ogiaa
den Omstandighed, at hans Lanvsmand, de Massilienser, i Scipionis Afri
cani T'v, intet merkvardigr vivste at berette denne om Britannia, om hvilket
Land Pytheas dog har vidst at fortalle en temmelig Deel i sine Skrifter, er
heller, ester mine Tanker, er Beviis paa hans Beretningers hope Alder, end
at han har varer en Sludvrer og Fabel-Hans, som Strabo af anforre vil sintre
(v), hvilken om de Nordlige Lande har vidst langt mindre end hin, og derfor
havde giert den larve Verden en langt storre Tieneste, om han havde optegner
os flere af hans Beretninger, end ved at udraabe dem af lutter Vankundighed
for Fabler; da jeg rvertimod efter alle Omstanvigheder treer, ar de maa have va
rer af ftor Vigtighed, og at i der mindste de fleste Efterretninger, som de senere
Graffe Skribenter har optegnet om vor Norden, ere fra ham, efter som jeg
neppe treer, at man med nogen Vished ffal kunne opvise nogen aldre Skribent
end han, der har vidst at navne enten Britannien, eller Thule, eller de Teuto
ner, eller Aen Baltia, eller de Guther med mere, eller som har kunder, hvilket
her velmaae merkes, opvise det rette Sted, hvorfra Bernstenen kom; hvoraf
altsaa tillige sees at bemeldte hans Beretninger maae virkelig legges til Grund
for vor Nordens alvste Historie og Jord-Beffmvelse.
Saa mange af dem,
som egentlig og fornemmelig angaae vor Rorven, ere i Afhandlingen selv anfou (x), hvorfor vi har allene villet anmarke Folgende; (i) At, som han selv
bevidner

(s)

See VoJJias de Hifforicis Gr. p. 467.

(t)

See hersm Voffius paa nysanfstte Sted. pag. gr.

(n) See Haus Hiftor. Natural. Lib. Z7 Cap. 2. p. 367. Tom. 5. Cafiubonns j Haas
Armmrkmnqrr dt SSMoms Geograph; Lib. 1. p. NA. not. 2. KN seer vg Pytheam for
Kldre end Dicaarcbus og Polybius ere.
See Strabonis Geograph« Lib, 4. x. 288»

(v)

Eller rettere Polybius.

(x)

I dens forste Capitel fornemmelig.
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bevidner , er han kommen personlig hid ril Norden, og havde vel ey omkring«
farer hele Britannien, men ansaae dog dens Omkreds for at vcere mere end
40000 (y); Ar, som han ogsaa selv beretter i de Boger, hvilke han har sam«
menffrever om der store Verdens Hav (x), „har de Barbarer (i Norden)
(rder) viist ham det Srev, hvor Solen lagde sig, da det havde den Be„ ffaffenhed paa de Steder, at Natten var meget kort, paa nogle to, paa
„ andre tre Timer lang, saa at Solen, en korr Tid ester ar den var nedgaaen,
„ gik op igien,,; Ar (zdie) ligeledes efter Pycheæ egen Beretning, er han,
efter sin Tilbagekomst (fra Thule og de Nordlige Lande) reyst fra Gades hele
Stakningen af Europa, langs der store Hav igiennem indtil Tanais (a); At
Pytheas (4de) satter Thule paa det Sted, hvor Tropicus æftivus var i Steden for
circulus Ardicus (b); og at han beretter, det oven for Britannien var Ebbe
og Flod saa stor, at denne streg til 80 Albuers Hoyde (c).
Ligesom han og
(5te) har vidst al berette, at fra Celtica (Det Celrisse Forbjerg i Spannien) var
nogle Dages Seilars til Cantium (d), ak uden for Herculis StStter gjorde
Europa en stor Boyning, lige mod Iberien, som ey var mindre end 3000
Stadier, oglat der modre man saa vel andre Forbjerge, som fornemmelig de
Osiidaniniere, Calbium kaldet, hos hvilket laae endeel Oer, og den yderste blank
Uu z
dem
(y)

Nemlig Stadier. See Strabonis Geogr. Lib. 2. p. 16z. Thi Skridt kan derved ey
'va:re mecnte, i hvor liden man end vil giere Britannien, allerhelst da Strabo paa et
andet Sted bevidner, 1. dt. p. m. a. at Pytheas har opgivet bemeldte Ses Lcrngde,
for at vare over 20000 Stadier.

(z)

Ester det font Geminus (der levede omtrent 77 Aar for Christi Fedsel. See Fabricii
Bibi, Gr. Tom. 3. p. 98.) anserer i hans Jfag. sä Phæuomena. Vid. Voffius de Hift.

Gr. p. 468.

(a)

Ske Strabonis Geographic Lib. 2. p. 163.

(b)

See Strabo paa nysanfsrte Stcd. p. 175. Efter Nylanders Forklaring i hans Anmcrkningcr til Strabo. See dennes Geographie p. 151. not. 3. , har de tropicum pro
arftico, fom bee under den 66 og cn halv Grad.
Svm Strabo selv paa nysanforte
Sted forklarer det, bliver arélicus circulus hos de Gamle ey nogen vis og fast Cir
kel, men omtrent det samme, som et hvert Steds Horizont.
See ogsaa DoMls
Differtat. de Agathetnero- p. 162. Og solgelig bliver Tropicus «Rivus- pro arftica
der, hvor Solen ved Soelhvervs Tid om Sommeren ey gaaer under Horizonten.
Hsorved Beliggenheden af Thule noye nok bestemmes.

(c)

See Plinii Hiftor Natural. Lib. 2. cap. 97. p. 244. Tom. I.

(d)

See Strabonis Geographic Lib. 2. p. IH. s.
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dem Uxifama, tre Dages Reyse derfra (e). Hvorafmankan slutte, at Pytheas har
reyst ined ec Phoenicia Skib fra Gaves, ar han er kommen ril Britannien, fa end
vg til Thule eller Norge paa den Hoyde omtrent af sidstbemeldte Land, font lig
ger under famine Parallel omtrent med det Nordligste af Britannien, eller med
De Hetlandste Øer, fom kan fees.afdcnLcengde, som Han der giver den korteste
Nar, ar han har anfeer Dette Land for at strerkke sig derfra langt op mod Nor
den (ventelig hvor hans Hav-Lunge var), ep allene til over 66 Graders Hoyde,
efter vor Regning, men og hen til de Steder, hvor Natten var 6 Maaneder
lang (f) hvilket Pytheas ogsaa stal have berettet om Thule, ventelig allene efter
en stags Udregning eller Formodning, formedelst Landets Beliggenhed saa hoyr
op inod Norden, hvorefter og endeel har givrt sig Den Tanke og berettet,
at Dette ligeledes stede paa Øen Mona (g), hvor det dog langt mindre
passer sig.

§.

15»

Den som blant de Gamle har mest betient sig af Pytheæ Bereminger er
Erat-flhenes, hvorfor Turen nu maa komme til ham. Denne Mand, som i
Ptolemaei den Tredies eller Euergetis Tid blev den anden Forstander for Det
Alexandrinste Bibliothek (h), har uden al Tvivl varet en af de storste Jord-Bestrivere blant de Gamle, hvorover man maa beklage, at hans Skrivt om de
Celter eller Galater, men fornemmelig hansJord-Bestrivelfe er ganet forloren,
hvori han har sogt at rette de forrige Skribenters Feyl, samt til Den Ende og
saa forfattet en nye Geographist Tabel. Sidstbemeldte hans Skrivt har, for*
ilden Hipparchus og Polemo blant de Gamle, Strabo tildeels meget at scene
ud paa, Deels med en Slags Grund, deels og uden.
I scrr behover Dette en
temmelig Jndstrcmkelfe: „ SltTimofthcnes, Eratofthenes og andre, som har
„ levet for Dem, har varet ganffe uvidende dm de Spanste og Celtiste Sager,
„ men endnu langt mere om De Germaniste, Bütanniste, Getiste og Bastarniste „
(e)

See Strabo loc. «it. p. na. Palnterius har üben al Tvil Ret, naar han ineciicr:
See hans AnmcrrkMg til nys anfortc Sted. not. 3. b., at herved forstaaes Oueffmt,
fordum kaldet Uxantos.

(f)

See Plimi Hi flor. Natural Lib. 2. Cap. 75. p. 129.

(g)

Plinius paa nysanfsrte Sted.

(h)

Hodius mener, at han derfor blev kaldet Beta. See Fabricii Biblioth. Græc. Tom.
p. 472. Men deri ere cy alle enige med ham.

2.

om de Nordiffe Lande.
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nistr o (i): Thi lad vcrre, ar bemeldte har vceret vankundige om bemeldte Lan
des indvortes Bestastenhed, t sar hvad de German ste, Getiste og Bastarniste
Sager angaaer, saahar de dog deels om Kysterne fornemmelig , deels og om
Landene selv, i sar Britannien og hvad som laae deromkring, havten langt
bedre Kundstab end Strabo selv og andre hans Lige, hvilke af pur Uvidenhed
har anseet deres Beretninger for urigtige, som andensteds er viist.
Lilt hvad
derom tilforn og heroven for er anforc efter Pytheæ Beretning, er for den stovstr
Deel rager af Eratofthenis Skrivrer, hvilken man finder desuden ar have vidst
arbcrerre: „ Ar Jordens Srorreise var 252000 Stadier (Ir); Ar hos dem,
„ som boede 6300 Stadier bvrre fra Byzantium, fra det Maorisse Kiar op
„ mod Norden, streg Solen ey hoyere op paa Himmelen om Vinteren, end
„ mod 6 Albuers Hoyde i der meste (1), hvis längste Dag var 17 Timer , og
„ at der, som laae der oven for, og grendsede hen ril de Steder, hvilke for
Kulde ey kunde beboes, gjorde en Jord- Bestriver ingen Nytte ar vide no„ ger om; Ar Bierger Caucafus af de hosboende blev kaldet der Caspiste (m ;
Ar fra Ud!ober af det Ponriste Hav til Begyndelsen af Ver Meroliste Kicer
vare 1645000 Skridt,, (n) ; Ligesom han og har vidst at opgive hvor stort det
Caspiste og det rode Hav var, samt den Persiste Bugt, og regnet fra Hd!efponten til Boryfthenes 5000, men herfra til den Cirkel, som gik igiennem
Thule 11500 Stadier (0), hvilket sidste Strabo ey har kunder komme sig ul at
begribe, paa den Grund, at Boryfthenes og Britannien, .laae under samme:
Parallel,. hvorom videre siden.

§. 16.
Da vi nu ville komme til foromtalte Hipparchus-fra Nicæa i Bithynien,.
der er noget pugere enbEracofthenes, ogstiont han ofre har betjent sig af denne

dog
.
(i)

Disse ere Strabonis Ord. Geograph. Lib. 2. p. 1491

(k)

See Strabo paa nys anfeile Sted. Lib. 2. p. 194.

(l)

Ogsaa dette er at finde hos Strabo lo c. tit. p. 197..

(m) See og dette hos Strabo. Lib. II. p. 760. Apollonius: Rhodius Argonautic, Lib. 4. v.
265. kalder derimod det Caspiste Hav det Caucafiste.

(n)

See Plinii Hiftor Natural

(o)

See Strabonis Geograph Lib. I p. 109
Hvortil endnu kan lcgges hvad Strabo vi
dere beretter ein Eratofthenes Ise. cit Lib. 3. p. 22k. c. at han har kaldet det Land
stab ( i Spanien) fem laao hss Calpe, Tarters 04 Erythea« dm txkftlige Oe.

Lib. 5. Cap. 9. P. 550. Tom; r.
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dog ved alle Leyligheder soger al beffylde ham for Vildfarelse: Thi denne Hip
parchus er det, fom Strabo og grunder forbemeldte sin Mecning paa, ar Bo
ry ii henes og Britannia laae under samme Parallel, hvilket han nred endeel an- Dre har villet stum deraf, at Byzantii og Marseilles Parallel var den samme
(p) efter hans Erfaring paa dec forste, og Ératofthenis paa det sidste Sted (q).
Da man nu fra Marseille ril midt i Britannien ey regnede mere end 5000 Sta
dier, og herfra til Hldernien kun 4000 (r) paa den ene, men der paa anden
Side vare fra Byzantio til Boryfthenes 38000 Stadier (s);
Saa
gior Strabo heraf den Slutning, ar der Mellemrum, fom Eratofthenes 0$
efter ham Hipparchus ferner mellem Boryfthenes og Thule af 11500 Stadier
maarre vare air for stört, eftersom deraf maarre folge, ar ligesom der fra Bo
ryfthenes ril Thule vare n 500 Stadier, faa ffulde der og vare ligefaa langt
fra Britannien til Thule, hvilker var urimeligt, da Hibernien, der yderste be
boede Land mod Norden, ey laae langer end 4000 Stadier fra Britannien (r),
hvoraf airfaa fulgte ar Thule ey var til, og Pytheas ,som talede derom, en Fa
bel-Hans, en Slutning , der folgeligen grunder sig allene paa Strabonis Van
kundighed om vor Norden, og betager ikke Pytheæ det mindste af sin Troevardighedl
For Resten finder man endnu Folgende til vor Materie hcnhorende,
af Hipparcho opregnet, nemlig: ,, At i de Lande omkring Boryfthenes og i
„ Celtica (u) ffinnede Solen hele Natterne igicnnem om Sommeren, og gik
3, omkring fra sin Ned- til Opgang, men om Vinteren stod den i der hoycste
kun 9 Albuer (over Jorden); Ac hos dem, som boede 6300 Stadier oven
„ for Marseille, hvilke han endnu holder for at vare Celcer, inen Strabo de
„ Bricannier derved at vare meente, boende i;oo Stadier Norden fov Celtica, var dette endnu kiendeligne, saasom Solender om Vinteren ey stod
„ hoyere
Sce Strabonis nysaufsrte Sted. Lib. I. pag. nr.

Som Strabo beretter paa stdstanfsrte Sted; Men paa et andet, nemlig Lib. 2 p. 123,
siger han, at Hipparchus folger Pytheæ Udregning i fit strttc Byzantium og M.irfeille
rinder samme parallel, hvilket han og igientagcr Lib. 2. p. 175. og vel er det rigtig,
sie, da Eratofthenes uden Tvil har laant baadc dette og det mesic, som han ellers
har kündet berette om de Vestlige og Nordlige Lande i Europa, af rythea.
(r)

See Strabo loc. eit. pag. lir.

(s)

Hvilken Lerngde, efter hans egen eller deres Sartning, fom han der har med at be
stille, var ogsaa mellem Marseille og Havet Norden fer. Strabo loc. cit. p. 123.

(t)

See loc. cit. p. ni. Lib.

(u)

2.

Navnet tages her i en vidtlostig Mecning for alle nordlige Lande mod Veste«.
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hoyere over Jorden end sex Albuer (v), ey mere end fire hos dem, som boede
9100 Stadier borte fra Marseille, og mindre end tre hos dem, hvis Bolig
var længer Nord paa (x); At i Folge af Pycheæ Beretninger, som Hipparchus troede, var den længste Dag i de Sydlige Dele af Britannien 19 Timer lang, men paa de Steder, hvor Solen stod om Vinteren 4 Albuer
„ over Jorden, 18 Timer (y); At Mer-Floden deelte sig paa de Kanter,
»> som laae hos det Pontiffe Hav, i 2de Arme, hvoraf den ene lob med i be
tt meldte, og den anden i der Adriariffe Hav „ (z).

r,
„
„
„

IT*
Polybius som levede i Scipionis Africani den yngeres Tid, og er fodt et par
hundrede Aar omtrent for Christi Fodsel, har ogsaa havt en Hoben paa Pytheæ og Eratofthenis Beretninger at udsætte, ofte uden Grund, i sær i de
Ting, som angaac vor Norden, om hvilken vi i Afhandlingen selv har anfort
hans fornemste Betænkninger, hvortil vi derfor her allene ville legge folgende
Efterretning fra ham: Ar Floden Tanais lob fra Osten eller Nordoste som
Strabo bevidner (a1, hvilken ved denne Leylighed anforer endeel andres Menin
ger om bemeldte Flod, nemlig sin egen, at den kotu fra Norden og lob ud i
Mæotis, dernæst deres, som holdte for, at dm kom fra Vesten, og havde sit
Udspring tær hos Itter-Floden, samt endelig deres, sdm foreggve, ar den lob
igiennem de Caueasisse Bierge mod Norden, hvorfra Den siden vendte om til
det Mæotiffe Kiær, flurtende dermed, at ingen lader den lobe fra Osten, uden
Polybius; fra hvilken vi nu komme til en yngere Skribent, nemlig Pofidonius,
der har levet i Pompeji Magni Tid, hos hvilken han ogsaa stod i stor yndest,
og af hvis overblevne Beretninger vi her ville anfore Folgende: „ At han uu„ der sin Nærværelse i Gades har merket hvor falstc Arftemidori Foregivende

„ var
(v) Man seer tydelig, naar man erindrer sig hvad i nest foregaaende §. er anftrt, at
Hipparchus har laget sit dette af Eratodhenes, og denne det iglen af Eytheas, sqg
det altsammen ka« ansces for dennes Beretninger.

(x)

<Iee Strabonis Geographiæ Lib. 2. p. 12g.

(y)

See og herom Strabo loc. tit. p. 128.

(r)

Dette findes og hos Strabo loc. cit. pass, 98. Lib, r.

(a)

See hans Geographic Lib, 2. pag. 166.

,(
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,» var (b), at Solen gik need ivode Gange storre end den ellers var , og at
„ Merket strap derefter faldt paa (c); At Tinner fandres ey , som nogle Hi»
p storie»Skrivere foregave, i den overste Skorpe af Jorden, men blev opgra»
„ ver hos de Barbarer, som boede oven for Lufitanien (d), og paa de Lassi»
„ reriffe Der, ligesom der og blev bragt fra de Briranisse Der til Marseille,
„ samr hos de Arcabrer et vist Slag deraf, som var blander med Solo, fam»
„ let og vasket af Jorden (e); Ar han har holdt for, der de aldre Skriben
ters kwiagn om de Namibi er, nemlig at de ved en stor Vandflod vare drevne
ud af deres band, var ey at feeste Droe til, men at de heller vare nogle omkringstrejfende Rovere, som havde foretaget sig et Tog til det Mceotilke Koer, hvor

Vofphorus Cimmerius havde faaetNavn efter dem, eftersom Gråkerne kaldte
de Lnnvrer Cimmerier. Et Foregivende, som visselig ingen Rumlighed har (f).§.

18*

Med foranforte Artemidoro har den Grceffe Jord-Belkriver Scymnus;
Chius varet as een Alder (g), folgelig noget aldre end Pofidonius, og, levet i
den BilhyniffeKongesbiicomedis den Tredies, eller Christi Tid (h), for hvil»
fen han og har sammensat den Jord-Vestrivelse, som vi endnu fra ham har til»
overs paa. Vers,, og er af stor Betydenhed.
I samme at forfatte har han,
efter(b) Denne Artemidorus har levet enten i eller fort ester Polybii Tider.
(cY See herom Strabonis Geographic Lib. 3. p. 203. Pofidonius har ogsaa vidst at n«vv ' ne de Germaner, og at fvrtKlle tt og andet om deres Lcvcmaade four Athenxus be»
»ibncv Lib. 4p .p 13,. Hvilket er ey at undre over, eftersom han levede paa en Tid,
da de Germaners Navn, i Anledning af de Krige, som J. Cæfar sorte med dem , var
blevet temmelig bekicndt.

fil) Diodorus Siculus,, hvilken her, som saa mange andre Steder har taget sit af PofidoK
nio, uden at Mvne ham.
See Cafauboni Anmerkninger til Strabonis Geographiae
Lib. 3. pag. 219. not. 7., s«ttrr her i Steden for, hos de Barbarer: Paa mange
Steder i Iberiem
(e) Set Strabonis Geograph-. Lib; 3 p. 219. 220;.
(fy Dette har Strabo-, oqsaa optegnet loc. cit. 'p, 450 L!b: 7 Eftersom Pofidonius har
forkastet de forrige Skribenters Beretninger om de Cimbrer, saa er deraf at see, at
Kibre Skribenter end han er, har takt om dem, folgelig bestyrkes herved hvad tilforn;
8 cf sagt nem ig at Ephorus har vidst at narvne dem.
(g) )

See Dodtodls Diflert dé Scymno Chio p. 'oo.

(h)

See ogsaa herom Dodweli paa nys anforte Sted p. §z.
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efter eget Udsagn (i), mest betient sig af Ephorus, Dionyfius Chalcidenfis,
Deraerrius CaTatianus, Cleon Siculus, Tim oft henes, og den, som han mest
har forladt sig paa, Eratofthenes, hvilken han i det, som egentlig horer til
Geographien, synes ene at have fulgt (k), ffiont han vel ogsaa har betient sig,
foruden oven mifer te, af Timæo og Herodoto (1). Af hans Beretninger kan
Folgende tiene i vor Kram: At til Staden Tmefius kom Dn fta Celtien,
som en Flod forte med sig (m); At de Folk, som boede mod Ästen, bleve
kaldte Indianer, de mod Sonden ZEthioper, de mod Vesten Celler, og De
mod Norden Scycher (n); At Eridanus frembragte den beste Lernsteen (o);
At Ifter-Floden kom fra de Steder, som laae langt henne mod Vesten, og lob
need i der Pomiste Hav igiennem fem Grene, men med en Arm og ud i Det Adri*
atiffe (p); At man paa Floden Borysthenes kunde giere en 40 Dages Seilats
fta Soen op ad, men til de Steder, som laae Der oven for, kunde man ep
komme for Snee og Banker) q); At oven focBofphorus (Cimmerius) laae de
Scychers store Land, som grcendsede hen til de uderkede Steder, der vare de
Grceker aldeles ubekiendte (r), og at Tanais havde sit Udspring fta Floden Ara
xes, eller, som Ephorus berettede, af en See (s\ Hvortil endnu kan leggeS
hvadApollonius Difchylusanferer (t) af Scymnus, nemlig at han stal have
berettet o tn Britannien; det den var kun 400 Stadier i Omkreds; hvori visse*
lig enten asScymno selv, eller rettere af Apollonio, maae vcrre begaaet en For*
seelfe, og last, eller tamkc at der burde låses, 400 i Skeden for 40000; thi
Lx 2
saa

(i)

See hane Orbis Difcriptio p, 7. T. 2. Geographorum Grxc, Minor, per Hudfon,

(k)

See Dodwells Diflért. de Scymno Chio loc. eit, p. loo.

(>)
(m)

Dcdwell paa nysbemeldte Sted p. ioi.
See Scymni Chii Orbis Defcriplio p. IO. Uden Tvil mener han her det samme Slags
Tin, som Pofidonius omtaler i ncst foregaacnde §pho.

GO

Dette har han taget af Ephoro, Mr maaffce af Eratofthene.

(a)

Scymnus Chius loc. eit. p. 23,

(p)

Ogsaa loc. cit. p 45.

(q)

See og dette paa fvranfortc Sted. p. 47.

(r)

See loc. cit. p. 49.

(s)

See loc. eit. p. 50.

(t) In Hiftoria Commentitia hos Meurfitim iu Commentar, in Apollonium p, 115, hvoraf
det staaer «nsort for vcd Scymni Chii Orbis Defcript. bos Hudfon,
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faa stor Omkreds finder man ak Pytheas har givet Britannien, som tilforn er
viist u , af hvilken eller Eratofthene Scymnus nodvenvig maa have raget
dette. Desuden be etter Apollonii Rhodii Scholiaft (i) em Scymnus, ar ester
hans Forrcrlling har de Argonaurer stilet igiennem Tanais ind i det store Hav,
s, og vare derfra komne til Middel-Havet,,.
Hvilken Beretning Scymnus ef
ter al Anseelse maa have taget af Timæus der levede i Pcolemæi Lagi og Phila
delphi Tider, og givrde sig om de Argonaurers Tog det Begreb, at de fra det
Ponnsse Hav vare gangne ind i Floden Tanais, havde siden fulgt den indtil
dens Udspring, bragt derfra deres Skib til en anden Flod, paa hvilken de vare
komne ind i Nord-Havet, og derfra ril Gades, (x).
Hvilken Timæus man
vgsaa har grundig Aarfag for at anfte som forste Ophavsmand til bemeldte Me
ning om de Argonamers Tog, eller og Hecatæus Abderita > der var med paa
Alexandri M Tog, ffiom han har ladet de Argonamer giore en gandsse anden
ja endnu inere forkeerr Tur, ved at fore dem paa Floden Phafis need t det store
Hav, og over dette, efter et langt Omsvøb, need efter Nil-Strommen ind i
Middel-Havet (y).
§.

T9-

Jevnsides med Symnus Chius fortiener den berømte Jord ♦ Beskriver
Dionyfius at staae, da denne, ligesom hin, har forfattet'sin Beskrivelse paa
Vers, og er ey af mindre Betydenhed.
Han bliver undertiden Afer kaldet,
ffionc urigtigen, af andre Perlegeres, af endeel ogsaa Alexandrinus, ikke efter
ben berømte Stad Alexandria i ALgypren, men efter en anden af samme Navn
i Sufiana i Persien, og har levet i Keyser Augusti Tider. Af hans Periegefi
eller Jord-Beffrivelst, som vi endnu har tilovers, kan folgende riene til Op
lysn ng i vor Materie: At mod Norden, hvor de stridbare Arimafper boede,
blev Havet kaldet det Sammenfrosne, Det Sakurnisse eller og der Dode Hav,
fordi Solen der gav saa svagt et Skin fra sig, kom stent op over Dette Hav,
og var altid indhyllet med mørke Skyer (z); At fra Dette Hav gik en Havbugt

ind
(n) See dm 14 §. her n<rst foran.
(v)

Libr. 4. hos Hud fon paa oven anfsrte Sted.

(x)

See Caiåuboni Anmærkninger til Strabonis Geographiae Lib. I. p. go.

(y)

See Cafauboni Anmerkninger paa nys anfsrte Sted Not. 4.

(1) See Dionyfii Periegefis eller Orbis JDefcriptio. pag. 35, edit. Oporini. cum Comment»xiis EuftathiL
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ind i det Caspiste eller Hyrcaniste (a); At omkring Mæotis boede de Scyther,
som kaldte det Havets Moder, og hos Bofphorus Cimmerius de Cimmeriee
;
(b)
Al t Nord Havet boede de Bricanner, og de hvide stridbare Germaniffe
Folk, hviike sidste i stor Mcrngde svcrrmede omkring i denHercyniste Gkov(e);
Ar igiennem det Middelste af (Bierget) Alpis lob Rhinen hen til det yderste
Nord Hav, og fra denne igien Ister ud i det Sorte igiennem $ Aabninger (6);
Ar nær hos de Germaner var dec Pyreneriste Bierg og de Celter tet ved Erida
ni Siloer, hvor de Cclrer samlede Bernstenen (e); Ar de Iberer beboede del
hellige Forbjerg og de Hesperiste Øer, hvor Tinner voxre (f), og at hos det
store Havs Nordlige Strandbredde laae 2de andre, de Briranniffe, Øer lige
for Rhinen, som vare overmaade store, saa de deri ey havde deres Lige, men
nar hos dem igien en anden Strakning af Øer, hvor de Amniters Ovinder
helligholdte Bacchi Ferst; Ar naar man havde faret er lange Scokke derfra
over Havet, kom man til Øen Thule, hvor Solen, naar den var kommen til
NordEtiernernes Pol, stinnede baade Nat og Dag (g); At Tanais havde
sit Udspring paa de Caucasiste Bierge h); Al hos det Croniste Hav, omkring
det Caspiste Havs Udlob, boede de Scyryer, dernast de Unner, ncest hos dis,
fe de Caspier, Sonden for disse de Albaner o. s. v. (i), men mod Østen, paa
hin Side af Araxes de Massageker; Og at Aldefci og Ponticapeæ Vande su»
sede paa de Ripheeiffe Bierge, hoS hvis Udlob, n«r ved det SammenfroS- /
m Hav, Bernstenen voxte (k).

Xx 3

§. 20.

(a) See nysanfsrte Sted, p. 41.
(b) See loc. cit p. 66.67.

(c) See ogfaa dette loc. cit. pag. 96.
(d) Ogfaa at fee loc. cit. pag. 99.

(c) See loc. cit. pag. 98.
(f) See loc. cit. pag Igo.

(g) See Dionyßi Periegefis eller Orbis Defcriptio. pag. 784.

(h) See loc. cit. pag. 196.
(i) See loc. cit. pag. 208.

(k) See loc. cit, pag, 105.
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§. 20.

Over disse Dionyfii Beretninger maa det Deere os tilladt at giere nogle
faa Anmærkninger r i.) Ar de i Almindelighed betragtede maa ansees for meget
gamle, tagne af de ældste Skribenter (k'<) for den storste Deel , som man end«
nu har tilovers, eller oste af samme Kilder , hvilke disse har betienr sig af, naar
man undtager hans Sarning om det Caspiffe Havs Sammenhang -med Nord»
Havet, som en overalt i hans Tid vedragen Mening har paatvunget ham, og
.endeel Navne, som de nyere Tider havde lært ham, f. e. Rhinen, Germani og
maaffee flere ; At 2.) hans Udsagn, om de Alpiffe Bierge og omTanais, kom»
tue i sar, hvad hine angaaer, overeens med Herodoti, og hvad denne, med
Arifto telis Beretning ; At han zdie) i Henseende til Bernstenen og Tinnet,
samt Floden Eridanus og mange andre Ting kommer overeens med Herodoto
eller ham narmest; At 4.) hans Beretning om Bernstenen, ar den fandtes ved
Nord-Haver i Sardeleshed viser, at han har fulgt de Gamle, da vi rilfornhar
giortder bevisligt, at Pj-theas har forst opdaget det rette Sted, hvorfra Brrnst?nen kom, og at det Sted paa de Tider, da Dionyfius levede, var de da værende Skribenter aldeles ubekiendt, som af Strabonis og MelæRempter tilforn
er viist; Og at $.), i Besynderlighed er værdt at anmærke, hvad han beretter
om Thule, at den laae langt borte fra de Britanniffe Oer; Thi deraf kan sees,
at den ey bor soges igien nær hos sidst bemeldte Oer, ey heller nogen af de Nor
den omkrina samme beliggende smaa Oer antages for at være Thule, lad end
være, at Strabo og andre regne denne blank de Britanniffe Oer, og deraklene,
fordi han enten ey ret har forstaaet Pvtheæ Beretning derom, eller fordi denne
har sat den næst efter de Britanniffe Oer, som de, hvilke den grand fede aliernærmest op til. For Resten tiener Dionyfii Udsagn om de nysnævnte Oer, at
De vare de storste i hele Werden, meget til at bestyrke, hvad vi tilforn om de
ældste Skribenters Britannia har sagt. Ligesom det ey heller maa komme no»
gen fremmet for, at Dionyfius fætter de Hesperiffe Oer, hvorfra Tinnet kom,
og endeel andre de Casseteriffe Oer eller de Sorlingiffe, hvilke alle tilhobe be
mærke, eet og samme Sted , saa nær hos Spanien, da vi af foranforte
Pycbeæ, Eratofthenis og Hipparchi Beretninger kan fee, at de Gamle
har sat den Vestlige Odde af Britannien ey langt fra Spanien, under
den Parallel omtrent, under hvilken de Oer Re og Öleron eller Rochelle i
Frankerige ligge.

2s.
(Kk) Dette bekræfter ogsaa Euftathius j hans Commentarier til Dionyfium, «aar han siger:
« At Dionyfius i mange Ting trodig folger Eratofthenem
See pag. 27. edit.
Opporini»

om de Nordiffe Lande.
§.

6te Cap.
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Foruden de Skribenter , font vi hidindtil have igiennemgaaet, fortune
endnu 2de i fær , at man noget noyere stal tage dem under Betragtning. Den
eene er Marcianus Heracleota, der har levet ey meget lange efter Ptolemæi
Tider (1), hvis Skrivter han og meget har betunt fig af, faavelsom af Arte
midori Ephcfif Jord-Bestrivelfe eller Periplo t n Boger 'm), af hvilke han
har giort et kort Udtog, fom han felv bevidner (n), famt <tf Eratofthenes,Proeagoras (o) og flere. Af hans Beretninger, faavidt de i nogen Maade angaae
vor Norden, ere foruden de, hvilke tilforn paa et og andet Sked ere anforte,
endnu, folgende varde at anmarkes: At oven for det Europaiffe Sarmatien
laae den Nordlige ubekimvre Jord, og i Nord-Havet 2 Der , fom man gemeen-ligen kaldte de prcranniffe, af hvilke den eene heed Ivernia, den anden Zllbiott (p); At Bierger Pyrene stildte Zberien fra Celto-Galatien (q): At
Germanien havde til Grandfe mod Dsten VeSarmatiffe Bierge, og bagen for
dem Veixel-Flvvens Udspring famt Floden felv indtil Havet (r); At ester Flo
den Rhudoir kom (videre op mod Norden) Floden Turunta, efter denne Floden
Chenulus,, oven for hvilken var det Hyperboreiffe og ubekiendte Hav, nar
hvS det Hyperboreiske ubekiendte Land, hvilke 2de sidst bemeldte Floder havde
deres Udspring af de Riphaisse Bierge mellem det Maotiste Kiar og det Sarmatiffe Hav, men Floden Rhudon* kom fra det Alauniffe Bierq, fom havde
en lang Strakning og blev beboet af de Alauner hos Floden Boryftenis Ud
fpring (s); og at Den Albion havde ey over 28604, og ey under 20526 Sta
dier
(t)

Dodwells DiflerU de Marciano Heracleota; pag. 157V

(m) Denne Artemidorus levede omtrent lOQde Aar for AuguMr Tider, hvorom' ser Dodwcltø
Diflertat. de Agathemero pag, 137,
(n) Get Marciani Periplus maris externi, pag. I yg 6.

(o) Denne har og levet kort efter Ptvlemsri Tider.
(p) get Marciani Periplus p. 9. 0g ZZ.

(q) See loc; ciu pag. z8^
(r)

Set Marciani; Heracleotæ Periplus maris cxterni.in Torn; r;. Geographorum Græc, mi
nor. per Hiidjun, pag. zr.

O See loc. cit. pag. ;6.;

>
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dier i Omkreds (t). Hvorved tillige er at marke, ar vor Skribent i sine Beretninger om de Nordlige Kanter af Germanien, og om de der Norden for be»
liggende Oer kommer overeens med Ptolemæi, med den merkvcrrdige Omstem»
digded derhos, at han angaaenve ncrsten er hvert Steds Beliggenhed opgiver to
Slags Maal eller en dobbelt Beregning, hvilket kan riene os ril er kraftigt Be»
viiS for foranførte vor Menengs Rigtighed, at Ptolemæus om bemeldte Lande
har havt to Slags Beretninger for ftg ar gaae efter.

22.
Den anden Skribent, som vi endnu kortelig vilde melde noget om, er
Agathemerus. som vgsaa har levet kort efter Ptolcmti Tider, og er af sam
me Alder omtrent, som forbemeldre Marcianus, hvis saavelsomPtolemæiStem
pel han ogfaa følger i at legge de Gamle til Grund for fin Jord,Beskrivelse, li
gesom han og foruden Ptolemæum beraaber sig paa Eratofthenes, Dicæarchus, Artemidorus, Hipparchus, Poßdonius og flere. Blandt hans Be»
retninger fortiene disse i sar ar anmarkes: Ar de aldste Graffe Skribenter har
anseet Jorden for at vare rund, og fat Grakerland i Midten af dm, men de
feenere, je längere frem i Tiden de har lever,jo mere aflang har de giorr den (u);
Ar nogle ansaae der Caspiffe Hav for at vare krumt, sim en Maane, andre
for aflangt, men dets Munding var ey mere end 4 Stadier (v); At hvad som
laae Norden for Flodens Tanais Udlob var ubekiendt (x); At under den Cir»
kel, som gik igiennem Thule, var Den längste Dag 20 Timer (y); Ar den 21
Parallel gik over Thule, oven for hvilken ingen firere-bekienbre Lande laae, og
var Thule 63 Grader fra Jevndogns Linien (z); Ar de Gamle kaldte baade Eu
ropa og Africa med eet Navn Europa (a); At i det Prtre Hav laae de 2 Bri»
kanniffe Ser Ivernla og Albion, hvoraf ven første strakte sig langt mob Vesten,

og
(t) Ligeledes loc. rit. pag. 59.

(ti) See Agathemerus.,de Geographin in Tom. 2» Geograph. Grøc. Minor, per Hudfu»,
pag. 2.
(v) See loc. rit. p. 8.
(x) See loc. rit. pag. II.

(y) See loc. rit. pag. r;.
(t) See loc. rit p. 32.

(a) See.loc. rit. pag. 35.

om de Nordisse kande.
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og laae til deels lige for Hifpanien, men Albion var Den storste og längste,
faafom Den strakte sig fra Norden af lige til der middelste afdet Tarraconem
siske Landskab (i Hifpanien); men mod Ästen kil Midten omtrent af Germa
nien (b); At Thule sortiente ogsaa at omtales, samt Den store Scandia, som
laae under Den Cimbriffe Halv-Oe (c); At de Caucasiste tillige med de Niphcrtffe Bierge bleve anserte for De allerhoyeste (d); Og at endelig Den Deel af Det
store Nord-Hav, som laae mod Osten, blev kaldet det Scythiffe, og Den mod
Vesten Det Britanmsse eller Germaniste Hav, men overalt blev bemeldte Nord»
Hav kaldet det Croniste, det Dode eller Is-Havet (e).
Hvilke hans Beret»
ninger, saa mange af Dem i Det minDste, som angaae vor Norden i sirr, enhver
vel kan fee at have alle Kiendemcrrker efter at vcrre meget gamle, og hvor meget
de tillige kan ttene til at bestorke hvad om vor Norden og de Britamuste Oer
af os tilforn er anfort.
(fc) Agathemerus de Geographia, pag. 39.

(c) See loc. cit. pag. 40.

(d) See loc. cit. pag. 47.
(c) See l»c. cit. pag, 56.
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Et kort Begreb
Denne Afhandlings fornemste Indhold, og de Poster, join t
samme ere opdagede^ forklarede og beviiste.
i.

y :n vor Norden , som ved Christi Tider var de Grceker og Romere nersten gandsse nbekiendt, havde Gråkerne ved Alexandri M Ti id havt
en temmelig Kundssab.

L. Denne har de faaer, deels vefe Pytheæ Maflilienfis Skibsfart hid til
Norden, nogen Stund, eller kort for sidst bemeldte Tid, deels ved Phocniciernes Handel paa de Casieterisse, eller nu faa kaldte Sorlingisse Der, paa Brst
tannien og paa Thule.

3. Denne Handel har bemeldte Phoenicier, saavidt muelige var, holdt
hemmelig, og er maassee gaaet for sig, end og for Homeri , ja for den Tro-jansse Krigs Tider.
4. De fornemste Wahre, som de forte fra Norden, vare Tin og Berns
steen, hvilken sidst bemeldte er i de crlvste Tider til, og igiennem Gallien samt
Italien, fra Gades eller Spanien af, sendt over Rhone- og PoFlvden.

5. Fra sidstbemeldte er den videre fortsendt til Grerkerland, hvoraf deres
^Zoeter har taget Anledning til at digte, at Bernstenen blev samlet hos bemeld-re Flods Udlob.
6. Den Vestlige Kant af den store Nordisse Halv-Se har Phoenicierne
kaldet Thule, og fra Britannien af, havt Handel og Skibsfart didhen.

7. Deres SeylatS didhen er sseet, ey paa den ostliae Side af Britan
nien, maassee til deels af den Aar fa g , at sidstbemeldte'Lands ostage Odde
hængte endnu den Tid til deels sammen med det faste Land.
8. De»'

Afhandlings fornemste Indhold._ _ _ _ _

3vs

8. Den har tv c ni mod gaaet for sig Vester om Britannien forbi Irland,
samt over de Habudiffe., Orcadiffe og Hetlandffe Oer til Thule.
9. Sidstbemeldte Oer ere af de Gamle regnede til de Orcadiffe, og har
intet sårdeles Navn havt.

10. De Gamle har forestillet sig Britannien meget stor og lang, og som
liggende t en vidtloftig Strekning mellem Syd-Vest og Nord Ost omtrent,
rekkende med den eene Kant eller Odde til henimod Spanien, og med den anden
Nord om Germanien.

11. Britannien synes i de eeldste Tider virkelig at have verret langt storre,
end den nu er, men ved den store Vandflod i seer, som foraarsagede Cimbrernes
Udvandring, at have mist anseeligt paa de ostlige Kanter , fornemmelig mod
Norden.
12. Z Folge af forommeldte har de Gamle oglaatil deels forestillet sigHibernien at ligge Nord om Britannien, samt de Herbudiffe Oer hoyere op mod
Norden, end de Orcadiffe og Hetlandffe.

13. De Sydlige og ostlige Kyster af vor Nordiffe Halv-Oe har Phoenitierne kalvet Baltia efter Belterne eller efter OstcrSoen, hvoraf Gråkerne har
siden giort Abahca eller Abalus og Bafilea.
14. Indbyggerne paa bemeldte Baltia har i de erldste Tider, da deres Ky
ster strakte sig maaffee längere Soer og Oster paa, end de nu giere, enten
samlet Bernstenen hos dem selv, eller hentet den fra de nu verrende Preussiffe
Kyster, og solgt den til dem paa den ostre Side af nu verrende Jylland vg Holsteen, samt maaffee vgsaa til de paa de Danffe Oer boende Teutones.

15. Disse synes iglen at have solgt den til de Phoenicier selv eller tit de
Britannier.
16. Den Cimbriffe Halv-Oe, eller nu saa kaldte Jylland og Holsteen,
har i de erlöste Tider verret meget längere og bredere, end den nu er, men er
ved den store Vandflod, som nodde de Cimbrer til at forlade deres Land, ble
ven meget formindffet, ja revet los fra det faste Land.

<Vy -
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!7- I denne Tilstand er den bleven anseer for en Øe, og faaer hosPompl.
Mela, enlen efter hans eget Paafund, eller han nu saaledes har fundet del for
sig, Navn af Codanonia.

18. De Cimbrers Udvandring er ff'cct, uvist hvor lange for Alexandri
M. Tider, da deres Ravn var allerede blevet de Grasser i lille Asien bekiendt.
i9- De Cimbrer har i de crldste Tider boet i bemeldte Cimbrisse Halv-Øe,
men de Cimbrer, fom Strabo, Mela, Plinius og Tacitus omtrtle, boet Son»
den for Elben, i det Bremisse omtrent, hvis yderste Odde, fom stikker ud i
sLester-Havet, har hos de Romere faaet Navn af der Cimbrisse Forbierg.
20. Sidstbemeldte Cimbrer har enten varet en Svcrrm af de udvandrende
Cimbrer, som er paa bemeldte Sted bleven tilbage; Eller og, hvilket er endnu
langt rimeligere, har den, efter de Cimbrers store Nederlag ved Marium, overblevne Levning af dem, som vandrede tilbage til Norden, fat sig derned, efterat deres forrige gamle Boepcrle af andre Folk vare blevne indtagne.

si. Disse har fornemmelig vceret Saxerne, som tilforn havde beboet en
deel Øer i Vester-Havet, tilligemed de nu varende Jyders Stamme-Fcrdre.
22. Der er uvist, om de Cimbrer selv har vceret af sidstbemeldte FolkeSlag, eller om de ey rettere maa ansees for at have vceret Celter, som de celdste
Skribenter kalde dem, eller ogfaa Tydske.

rz. Endssiont Ptolemæus ev en yngre Skribent, cub Strabo, Mela, Pli
nius og Tacitus, faa ere Dog hans Efterretninger om vor Norden at anser for
langt celdere end hines, naar man undrager, hvad de har laant eller anfortaf
erldre Skribenter.
24. Vor Norden er fra de celdste Tider af, saa langt man op i Tiden kan
spore, bleven beboet af famme Slags Judvaanere, som den endnu har, hvilke
hverken nedstamme fra de Tydske, ey heller ere komne hid ind fra Tydskland.

25. De Romersse og de seenere Grcrsse Skribenter har raget «Esten alt
sammen , een og anden Ting allene undtagen, af hvad de berette om vor Nor
den, af aldre Grasse Skribenter.
26. Den Handel, som Phoenicierne i gamle Dage forte her paa Norden,
har ved deres Undergang i en lang Bid vceret nedlagt og forglemt, Bernsteens

Han-
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Handelen i soer, indtil denne under j^pfer Neronis Regiering igien begyndte at
komme i Gang.
27. Pomp. Mela har kun kiendt de Vestlige Kyster af Germanien om
kring og lidt Norden for Elben, hvorefter han har indrettet fin Beskrivelse over
den hele Codaniske Bugt Norden for bemeldte Flod, ffiont den i sig felv strakte
sig langt videre, da han i den fætter end og de Hermoner, fvm boede midt inde
i Germanien, langt henne mod Osten.

28. Plinii Cvdaniffe Bugt har indbefattet ey allene en Deel afOsterSoen, men end og det meeste af det nu verrende Tydffland.
29. Bierget Sevo hos Plinium og Solinum bemerker ingenlunde FieldRyggen mellem Norge og Sverrig, men derved maae forstaaes de Slesisse,
Bohmiffe, Saxiffe og andre der Sonden for i Tydffland beliggende Bierge.

30. De Ingævoner har ingen andensteds boer end i Tydffland.
31. MetePanotæ og Sanatli etkr Satmali, Plinii Fanefii og Ptolemæi Phirefii og Phavonæ bemærke kun eet og der samme, nemlig visse Fvlkeflag iOster-Sven
eller Norden for, fom de Græker har giver saadanne Navne, efter deres formeenrlige Skikkelse eller Lrvemaade.
32. Det samme gielder og om Mete Oæones, Taciti Oxiones og Hellufii, Plimi Hilleviones og Ptolemai Ælveones og Le vones, som alle blive
eer Slags Folk.

33 Det er en Vildfarelse, ar de Gamle har under Navnet Scandinavia
indbefattet alle de tre Nordiffe Riger, eller ar vor hele Nordiffe Halv-Oe derved er
mee-.r, va delte Navn allene tilkommer de Sydlige og Ostlige Kyster af den.
3<V De gamle Graffe og Romerffe Skribenter har ey heller nogensinde
udstrakt Navner Germania længer end til Oster. Soen, saa de rage feyl, som
mene, ar hele Norden og ffulde være derunder indbegreben.

35. De Romere ere i de Vestlige Kanter afGermanien aldrig komne over
Elben, og har af egen Erfarenhed intet vidst om alt hvad som la^.e Norden
for bemeldte Flod, uden hvad deres skribenter har laant af de Grækers gamle
Beretninger.

$9 3
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z6. De Romere ere aldrig til Soes komne Nord om Skagen i Jylland,
tntn vel engang i Agricolæ Tid Norden omkring Britannien.
37. Ved Plinii Bergos maa man rimeligst ansee Hibernien for at
vare mcent.

38. Ved Nerigon hos ham bor ey forstaaes noget andet Land end
Norge.

39. De Sithones, fom Tacitus omtaler, ere ey at ansee for det Folk,
som man nu kalder Norste, men af Githones eller Gythones har man ved ar
forandre en Bogstav giort Sithones.
40. Scandia og Scandinavia er eet og samme Navn , taget af det Nor
diste Scaney, dog kan derved til deels adstildte Steder af de Gamle vare
meenre.

41. De Svioners eller Svenskes Navn har ey varer de gamle Grakerbekiendt, ey heller de Romere forend i Neronis Tider, da de og fik en Slags
Kundskab om de Ostlige Kyster af Germanien ved Asten-Soen.
42. De Danskes, Norstes og Gothers Navne maa have varet bekiendte
en temmelig Stund for Christi Tider.

43. De Hermoner ere blank alle Tydste forst blevne de Romere bekiendte
og deraf har disse taget Anledning til Navner Germani.
44. Plinii Epingia er ey Finland , men kun et fordarvet Grast Navn, der
vil sige der samme, som Deres Land, der have Heste-Fodder.

45. Der SR^nMorimarafa, font Philemon hos Plinium giverNord-Havet,
bemerker det samme som: Der d-de Hav.
46. Mare Cronium eller Saturnium, hvilket Navn man og har givet NordHaver, er det samme som Mare pigrüm eller immobile.
47. Forbjerget Rubeas hos Plinium synes at varePobierg i de Norste
Nordlande.
48. Det Navn Amalchium, som hos Plinium forekommer paa NordHavet, er et Grast Ord, og bemerker Gammmfrosicr.
49. Ved
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49. Ved ØenMiåis, som Philemon omtaler, maa verre meent emen
en Se mellem Britannien og Irland, eller Ptolemai Ocitis, hvormed synes at
vcere sigtet til en af de Srcadijke Ser.
50. Blarit disse eller de Hetlandffe, maa ogsaa Sen Damna efterleves.

51. De crldste Grcrske Skribenter, som har levet efter Herodoti Tider,
har udstrakt Navnet Celtien til alle de Vestlige Lande af Europa og dem, som
laae Norden for Italien.
52. De har under Navn Scythiera indbefattet alle Lande Norden for det
Sorte og Caspiffe Hav.

5Z. Dog komme ingen af disse Navne vor Norden ved, da samme af de
Grakcr stedse er bleven an seer for Ser, der ey horre.til, men laae Norden for
bemeldte Lande og Britannien.

53. Har Herculis Stokker vcrrec at finde her i Norden , faa maa derved
rimeligst de 2de store Land- Odder og Forbjerge Lindesnes og Skagen ver
ret meenke.
54- De Romere har under de Svevers Navn indbefattet alle de Nordi,
ffe Folk, som de ey vidste nog et egentligt Navn paa, og udstrakt Navnet Svevicn ril en Deel af vor Norden.
s; . De Norden for Elben beliggende Lande vare i DacitiTider mere ubeUendke , end de havde veerer i Aug.ufti og Tiberii.
56. Angaaenve vor Norden har Ftolemæus, font tilforn er erindret, betienr fig allene af de gamle iGrcrffe Skribenters Beretninger , men af nyere
derimod, fornemmelig af de Romeres Itinerariis, i Henseende til de an
dre Lande.

57. De Aloeciffe Ser hos Ptolemæum ere Vendsyssel, Thye og Mors.
58. Hans tre mindre Scandiffe Ser, Fyen, Sia'lland og Skaane, el,
ler i Skeden for fidstbemeldte Laalland, Falster med andre omkringliggende,,
snseere for een Se.

59. Hans store Scandia den samme som Plinii. Scandinavia.

60. An-
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60. Angaaend? vor Norden har han fulgt 2de adffjldte Bereminger, en
aldre og en nyere, som dog beggge ere tagne af gamle Skribenter/ aldre end
Strabo, Mela, Plinius 0. s. v.
61. De Gorher har i de aldste Tider boet nar ved Oster-Soen, Men
for Veixelen, men siden rrakt sig derfra längere op i Lander.

6r. Finnerne har tvertimod i de aldste Tider boet tangere Soer paa, end
bemeldte Gorher, op i Lirhauen og Polen tildeels, men ere siden blevne nydte
til ar vandre Nord ester.
63. Den Cimbriffe Halv-Oe og Britannien synes i de celdste Tider at
have varet langt st-rre, end de nu ere, og ved en stor Vandstod ar have mist en
stor Deel.

64. Mela Codanonia og Plinii Scandinavia, bemerke ey det samme, men
tvende adffildte Lande, der forste Jylland og Holsteen, men der sidste Skaane
med de Ostlige Kyster af Sverrig og de der Osten for beliggende Oer.
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CHRISTIAN HORREBOWS
Berctmnq om Jordfficrlvet,
fsm ffcede t>. 22 Dec. Ao. 1759.
afde store Feyl, fom vore Forfcrdre, faavel her i Landet, fem k andre
Lande, i Henseende til Videnstabernes Befordring Har begaaet, ervisselig denne, at de ikke stitteligen have optegnet, hvad store og mcrrkvcerdige Hændelser, font i dereS Ti id ere indfaldne: De have rankt, naar noget
sårdeles og uscedvanligt steede, at dette var en Tmg, som var alle bekienSt, og
arvet var underligt, ar vilde optegne det, som noget markeligt, som ingen kun
de vare uvidende om; mes de toge sig ikke vare for , ar det, som i Dag vides
af alle, om nogle Aar ikkun vides af mange, om nogen Tid igien af er maadejigr Tal, atter om nogen Tid ikkun af faa, og endelig tilsidst af flet ingen, scm
ar omsider m meget mcerkelig Ting i Naturen bliver rabl for Efterkommerne,
og dem gandste ubekiendt. Historien er fom en Kiade, naar vi spsrge om Aarsag til det, som i vore Tider passerer, maa vi foge den i, forbigangne Tider,
naar vi til der, som da stede, vil igien vide Aarfag, maae vi stige hoyere op,
og har man da glemt ar opregne, hvad som passerede, tabes et Leed af Kiceden,
saa den ey mere kan samles.
Phystqven er vel en Part af Philosophien , mm naar man efterfeer, hvorpaa den grunder sig, saa er Historist Kundskab den Hoved-Kilde, hvorfra den
stal udledes. Den Erfarenhed man faaer daglig ved at betragte Naturen,
kunstigt indrettede Experimenter, og den Erfarmhev, som vore Forfcrdre have
havt, ere de Tmg, hvvrpaa en klog Natur -Forster bor sxste fine Syne, om
han ikke vil snuble og gaae i blinde ; vil han ved blotte Specularioner veylede
sig, larer hav os ikkun, hvordanr han selv vilde stabe, om han kunde, men
tkke, hvorledes Gud har stabr Naturen, og bliver alrsaa hans Ratur-Videm
stab ikkun er Hjernespinds svin uden for ham er ikke ril.

Men omendstiont vi berime os af den Erfarenhed, fom vi kan selv have,
saa biiver dog vores Indsigt i Naturen meget stakket og ringe, om si ikke tilli
ge rage den Erfarenhed til Hielp, som vore Forfcrdre i gamle Tider have havt.
Zj
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Til Epempel herpaa kan Comererne tiene, hvilke naar de sees, ikke uven Rime
lighed kan foraarsage os nogen Frygt, efterdi vi endnu ikke ril visse vide, hvad
De ere: men havde vores Forfadre i gamle Tider flirreligen opregner, naar de
saaes, og rillige anmcrrker deres Lob, saa vilde denne, formodentlig ugrundede,
Frygt nu vare gandste bortfalder, efterdi vi da, ved ar sammenligne ve gamle
Observationer med de nye, kunde uden Tvivl paa vore Tider have med samme
Wished udregnet Comererne, som Planeterne, og havde folgelig ey havt nte#
re Aarsag at frygte for en Comer, som narmede sig, end for Planeceme Mars
og Venus, naar de paa visse Tider sees usadvanlig store.
Til ydermere Epempel kan tiene det Jordsticlv, som vi for et Aars Tiid
ftDen in Decembri 1759. havde her i Dannemark. Man horte den Gangman,
ge sige, at Jorden forvarredes, foraldedes, og lakkede til sin Undergang; ril
Beviis blev anforr Jordffielver, hvider hos oS var usadvanligr, og efter nogles
Tanker aldrig eller overmande sielden erfarer for. Endelig fandtes nogle faa
Sreder Jordstialv opregnede, som her tilforn vare ffeere i Dannemark, og 05»
saa vidste gamle Folk at erindre sig, at de tilforn havde marker stigr. Men
endnu kunde ikke fuldkommen svares ril Objecrionen, rhi nu blev videre Sporsmaal, om Jordfklcrlv vgsaa tilforn her havde varet saa stärkt og almindeligt,
som denne Gang. Herpaa kan intet svares noget, efterdi ingen gamle Beret
ninger om Jordfficrlv hos os ere omstcrndeligen nogensteds anforrr, og maa vi
gltsaa lade Knuden blive u-oplost i Henseende ril Dannemark.
Men da Qucrstionen synes af Vigtighed, og Det virkelig kunde vare vcerdt ar vide, om vores
Jord bliver flectere hvert^Aar eller ikke, saa vil jeg til Besvaring anfore Obser
vationer, giordte andre Steder, hvor Jordsticelv ridere indfalde, og flittigere
ere bleven observerede. Jeg vil tage til Epempel Sweitzerland , hvor udi af
vigte 17de Saculo^re bleven observerede 49 Jordfficrlv, og derimod fra Begvndelftn af Dette Srculo til Ao 1756. ikkun 2 3, ikke engang halvt faa mange
i mere enD et halvt Scrculo, saa ar efter Den Erfarenhed Verdens Tilstand ikke
er forvcrrret.
Dette maa vare nok til Introduction, hvilket jeg haver anfsrt, deels for
at vise, hvor nsdvendigt der er, ar i vores Afhandlinger anfores disse mærkeli
ge Naturens Gierninger, deels for ar opmuntre mine Landsmand til flittigt ar
opregne, hvad mcrrkeligt nyr De erfare, for enten selv ar publicere Det .-il Efter
kommernes Underretning, eller, naar de ikke vilde det, da ar indsende Det ril
Videnstabernes Societet, ar Det i dets Afhandlinger ril Eftertiden kunde bevares.

' Jeg
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Jeg begiver mig da nu til min foresatte Materie, som er, at beskrive det
Jordssialv, som ffeede udi Dannemark den 22 Dec. Ao. 1759. om Morgenen
Kl. halvgaaen 1. Enhver seer vel, at det ikke her bliver min Sag at forklare,
hvad Aarsagen er til Jordssielv; den forklares paa adssillige Maader af Skribenrerne i Natur-Larm, og om jeg endssiom havde noget nyt at legge til, saa
var dog ikke denne Afhandling rette Sted dertil. Her bliver allenrste Spors,
maal, hvorledes dette Jordssialv yttrede sig i Dannemark, og hvad andre be*
synderlige Ting man tillige merrkede derved: mine Anforere i denne Bessrivelft
ssal veere til deels min egen Erfarenhed, til deels, hvad jeg har funtwt faae at
hsre og sporge hos andre. De beste Relationer jeg har i denne Materie, har
jeg deres Hoyarvardighed , Bissopen i Sicriland, at takke for, som strap
efterår Jordssicrlvet var passeret, ffrev alle Prcesterne til i Sialland, og begie«
rede, at enhver ssulde indsende til ham, baade hvad han selv i denne Tilfalde
havde marker, og tillige, hvad han havde derom kunde! udsporge hos sine
Sogne-Folk. Alle disse Breve og Efterretninger cre blevne mig communicere«
de, og har jeg deraf udtrukket paa det noyeste alt, hvad som kunde finnes meest
vard ar legge Marke til, endssiom jeg maa tilstaae, som vgsaa burde ventes,
at Relationerne ofte have varet meget uovereensstemmenve og stridige, saa det
har faldet mig mange Gange tungt nok, deraf at faae ret retteste udledt.
Vi«
dere maa jeg vgsaa melde, at endssiont dette Jordssialv har yttret sig over hele
Dannemark, nogle Steder i Norge, og vgsaa andre Steder, saa angaaermin
Bessrivelse dog Provincen Sialiand allene, thi da jeg fra de andre Stader ik
ke har faaet tilstrakkelige Efterretninger, saa kan om dem intet meldes andet,
end dette in genere, at man og har fornummet Jordssialvet der.

Det forste, der i denne Afhandling naturlig-viis maatte sporges om, e»
dette, om man forend Jordssialvet har market noget, fom man kunde ansee
enten som Aarsag, eller som Forbud og Tegn, at denne Forandring ssulde ssee.
I Henseende til foregaaende Tegn maae da forst tales om dem, som vare
lange soran, og dernast om de, som ffeede strax forend Jordssialvet.
Lange
foran, nemlig 3 å 4 Aar efter hinanden, forend Jordssialvet ffeede, markede
man i Dannemark en usadvanlig Tyrke, fom alle vel endnu kan erindre sig,
hvilken foraarsagede, baade at adssillige fersse Vande begyndte at udtvrres, og
at Kornvahre begyndte at blive dyre og rare. Jeg vil ikke sige, at lang Torke
ssal altid drage Jordssialv efter sig, men dette er dog vist, at det meget ofte er
bleven observeret, at paa saadan lang Torke i Luften har fulgt Jordffielv. Da
det blev mig sagt, at en anseelig geistlig Mand her i Byen havde forud fpaaet
Zr 2
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VM/ at delte Jordfficekv ffulds ffee, spurgte jeg ham, VM det var fandt, dg dch
hau svarede ja, og jeg ncrrmere udforskede, hvorpaa han havde grundet denne
sinSpaadom, sagde han mig, al han havde market her lige saadau Forke i
Luften, og lige saadant Veyrligr,som han havde observeret nogle Aar tilforn, i
Jylland, da Jordffialver ffeede derefter i Viborg og deromkring Ao. 174$. Lir
geledes heder der i en Relation om Jordstielver, som Ao. 1755. i Decembri
ffeede i Schweitz, que depuis trois ans le pais de Vaudétoit expofé a une
fechereße facheufe.
Maaffee man kan ogsaa ansee som Forbud og Folge af Jordstreelver den
sierdeles og uftrdvanlige Rodme, som paa nogle Aar er bleven observeret i Him»
molen, men vissers Forbud have de mange Meteora ignita dog varer, som i
temmelig Mcengdei samme Uge, som Jvrdffialved ffeede, ere bleven observere
de. M. Fhmfled og Hales have meent, ar svovelagrige Dunster, som i Luf
ten blive tandte, kimde ogsaa trange ind i Jorden, der amande Ild og foraar»
fags heftige Bevagelser , og ligeledes har ScheuchzerJofte market, at saadan
Ild i Luften har varet Forbud for Jordffialv i Sweitz.
Her i Sialland er
Ugen for Jordsticrlver feet saadanne mange Ild - Phenomena. Nogle strive,
at de havs siet 8 Dager Tiid tilforn af og ril en stark Blusning i Ltrfrsn, am
dre, at de have siet Liunild, andre at de have siet Nordlivs, men stillestaaende,
en anden igien, hvilken Observation er steet af en god Observator, at han hav»
de siet nogle Aftener tilforn, sårdeles ildrods Skyer i Sonden , hvilke ey> vårs
faa flammede, ep heller sira lysi, som De, der ellers pleye ar vare Forbud for
Blast.

Jeg vil ey her anfors, nt en Mand i Traunerup foregav for sin Prast>
Ide Uger forend Jordffielvet at have hort hver Nat et Fordenstral, thi denne
Beretning falder mig noget suspect, efterdi andre flet intet have melder derom.

Endnu er der een Omstandighed af Luften ar legge Marke til: der er be»
kiendr, ar Luften i vores Clima ikke er meget stille, men at vi. som tidest fornem
me enten Blast, eller dog i del mindste vindig Luft, hvilket fornemmelig kan
markes as Obfervaeoribus in Aftronomia, sim gierne vilde haveroeligtVcrm,
for at kunde giore sine Observationer nope. Men derimod i Drccmbri Man
ned Ao. 1719. marker jeg, ar Luften-Har varet sardeks stille, ved.de 66. Ob
servationer, som vare giordte af Vinden fra Begyndelsen af Maaneden indtil
den 2Ldr./ finder jeg 16. Gange antegnet i Qbfervatorii Meteorologistr Obser
vations
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vations Protocol, at man ikke kunde strive, hvad Kam Vinden kom fra, og
fra den 11 Decembris indtil den 22de staaer for de 3 fsrste Daae klarr og stille
Vcrir, og siden for de andre 8 Dage klarr og stille Vceir, og. siden for de am
Lre 8 Dage, tykt og stille, og det i 32. Observationer i Rad, som folge paa
hinanden. Delte er visselig noget meget og sardeles rart hos os, men stemmer
meget vel vvereens med det, som paa andre Skeder i lige Tilfalde ofte er bleven
observeret; det er bekiendt, at den Dag, paa hvilken det store Jordstialv ste
de i Lissabon, var en af de allerbehageligste Dage, og at Luften var sardeles
stille; ligeledes striver ogsaa M. Bertrand , at da det store Jordstialv d. 9 Der.
Ao. i?; ;, steeds i Schweitz, og paa de Miste Bierge, Luften var meget stil«
ke, og ar man knap kunde fornemme nogen Vind; og naar man med Fliid lafer Efterretningerne om Jordstialv, sinder man dette meget ofte antegner, endstiont man derfor ikke kan gisre der til en almindelig Regel.

Een Omstandighed maa endnu eyforbigaaes, som er denne, at hosByeTogeden Mr. JelTen i Store-Hedinge, som er bleven beretter fra Prasten i
Hoikou, steede det 3 Dage for Jordstialver, ar Vandet i hans Brond stoed t
en stark Skum, hvilker visselig tilkiendegiver en sårdeles Bestaffenhed og Arbeyde under Jorden.
Ru kommer feg til Dagen og Aftenen for Jordstialver, for ar sie, hvor
dan Lustens Bestassenhed da var, og da er det klart af alle Beretninger, ar
Ser ere markeds mangfoldige Ild Phenomena i Himmelen paa mange Steder;
ar der ikke er samme Ild, som alle have seer, karr vides bande af de adffillige
Kamer, som Ilden-observeredes i, og as den adstillige Tid, som disse Phænomena saaes. Jeg vil forbiegaae alle de Beretninger, som ikke melde om an
der, end at der var bleven seer Liunild og Gl'Mi i Luften, og alleneste airfore
dem, som siunes noget omstandeligere, og tillige give anden Bestrivelse <L-aakedes berettes fra llvbye og Baarse, at om Aftenen tilforn imellem 9. og 10. er
horr er Bulder under Jorden 2 Gange, ligesom af Torden. I Weile i Ham
mer Herred blev Klokken halvgaaen >2. fornummec en Hvirvelvind.
I Jernlose ved Hoibecks Kanten blev reMarqveret om Aftenen for Jordstialver en svogelagtig Lugt i Luften. I Sode: up blev Klokken halvgaaen -1 feet et Skiar i
Nord-Ost nar ved Horizonten, bleegt og blander med Soe-gronr, og siden Klok
ken over et Quarkeer paa 1. horr en Buldren i Nordvest kil Vesten, som dog

deriig Klarhed. I Quisle-Mark blev hort et Skral, som ey kom oven fra,
vg derforuden observeredes Luften usadvanlig klar, endssiont den var tillige tyk:
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Paa Veyen imellem Forslev og Nestved bleve for Jordssialvet asReysmde seere
nogle Lyse-Flammer i Nordvest, hvilke ved en hastig Afvexling nu forsvandt, nu
tgien toede sig see, og vedvarede henved eet Quarreer. Norden paa Moen var
der strap for Jordssialver saa lyst, at man kunde see at optage en 2 Skilling paa
Gulver, men samme Lys vedvarede ikkun korr.
Ved disse Observationer er at marke, at den Liusning, som i Soderup
blev seer i Nordost, er bleven observeret mange Steder, hvoraf man maa flurte, arden Materie, som foraarsagede dette Skin, maa have verret längere fra
Jorden, end de andre 2>li)#Phænomena, som andre Steder bleve seere.

Da jeg nu saaledes har anfort alle de Observationer, som jeg har kundet
samle, om Luftens Tilstand for Jordssielver, saa kommer jeg ester Ordenen
til Jordssielvets Beskrivelse, hvilket begyndte den 22 Decembris om Morgenen
Klokken halvgaaen Eet med en mork Luft og vindig Susen, samt et Knal, som
naar Torden siaaer need; derefter hordtes Rummel, som af mange Vogne,
fom kivrte meget sort, og havde noget paa, der klatrede og klamrede stcrrkt,
hvorpaa fulgte cnhuul, feel og stark Brummen, og syntes til sidst, ligesom mange
Skud kunde have gaaer aflangt fra, et efter der andet, hvilket beskrives af andre, som
den Dumren man marker, naar Der er Ild i en Skorsteen. Herefter komSro«
det eller Skovene, og blev efter Stodet Luften usadvanlig klar og ssinnende.

Anlangende den Dumren og Bragen, som ved Jordssielver fornemmedes,
maae markes, at Adssillige berette, at denne Lyd kom unden og ikke oven fra,
og at de horte, ligesom at mange Canonssud losnedeS under Jorden, og
fra Soekanterne erfares, at ligesom Jorden rystede, saa markedes ogsaa en
usadvanlig og stark Bevagelse i Vander, som Morgenen efter paa mange Ste
der steeg langt hoyere, end det ellers pleyede.

Naar der sporges om, hvor mange Stod man forman ved Jordssielvet,
da finder jeg ikke Efterretningerne «enige, i 37 Relationer heder der, at der er
ikkun merket eet Srod,i Z2Relalioner derimod foregives, ar vare fornummet
2 Stod, og endelig statueres z Stod i 5 Relationer. Det reneste bliver uden
Tvivl at gaae Middelveyen, og ar antage 2 Stod, thi baade synes mig, at
en Hob af de Relationer, som angive 2 Stod, ere indgivne af dem, som have
noyere observeret, og ogsaa er der meget at formode, ar de adstillige Stod i
den Confusion og Skrak ikke saa letkeligen af alle ere blevne observerede. Vi«
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dere kan ogsaa ikke bestemmes , hvilket af Slovene, der haver varer starkest
eller langst, 8 Relationer angive det forste Stod for starkest, og 6 derimod
satte det andet starkest; ligeledes har der forste Stod efter 4 Beretninger varet
langst, og efter 2 Beretninger har det andet Stod varet langst.

Anlangende Tiden, hvor lange Iordstielvet varede, da ere Beretninger
ne mindre overeensstemmende, og strider jeg en Forstiel fra 1 Minut til 15 Mi
nuter, eller eet Qvarteer. Dette er ogsaa ikke at undre over, thi forst er det
umuel'igt for uovede at vurdere en Tids Langde, naar de ikke ere beredte, og
ey strap have Uhrverk ved Haanden, og betiene sig deraf, og for det ander er
Det at formode, ar nogle have ffrevet alleneste om, hvor lange Rystelsen vare
de, og andre derimod om, hvor lange det varede fra forste Begyndelse af Al
larmen, indtil alle Ting fik Ende. Af 73 Relationer, som jeg haver, komme
de 45 overeens i at determinere Jordstielvers Langde eller varende fra 1 til z Mi
nutur, og er der aktsaa ikkun 28 tilbage, som fastsatte en längere Tid, hvorfore det maastee er rettest, at antage Tidens Langde for Rystelsen 2 og en halv
Minut, saadant som en Prast lkriver, der med Uhrverk har observarer Tiden,
nemlig han faftsatter, at Rystelsen begyndte Klokken 12. 32 og en halv Minut,
og endte Klokken 12.3$ Minuter. Denne Tid af 2 og en halv Minut stal igien
deles i 3 Decke, den ene Deel for den forste Rystelse , den anden Deel fov den
Tid, som passerede imellem Rystelserne, og den 3 Die Deel for den anden ^Ry
stelse.
Men tales om, hvor lange alting varede fra forste Begyndelse af, faa
maae Tiden visselig vare noget vel tangere, endstionr formodentlig ikke saa tang,
som Relationerne fra Ods-Herred udfordre, hvilke dog synes forResten at vare
skrevne med temmelig Betankning; i dem staaer der, at fra Begyndelsen af
forste Susen i Luften kunde vare et Qvarteer, eller faa Minuter derover , da
alting igien var forbie og stille.
Iordstielvet var ikke saa stärkt, at det nogensteds har foraarsaget nogen
Skade, saa vidt mig er bevidst; jeg finder alleneste i de Relationer, som jeg har
faaet, ar et indmuret Billede faldt need i en Kirke, men dette sad maastee saa
kost, at det kunde have falder alligevel: Men for nogenledes at kunde stionne
om, hvor stärkt Iordstielvet har varet, er Det maastee ikke af Veyen, her ar
anfore alke de Talemaader, hvormed Essecren afJordstietvet er bleven beste even.
Det heder da, at Jorden gungrede, og Husene knagede, at der var Bu dren
ved Dorrene, fom man med Magt vilde have dem op, at Vinduer og Dorre
klamrede, ar Dorre sprang op, ar endogsaa Dorre, fom vare i Laas, gik op,
G svingede frem og tilbage, ar Sengene hoppede , og der var ligesom Overdy
nen
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tim blev loftet af, at der var ligesom Sengene vilde velte, at Senge*
ne bevagedes, fom en Baad af Bolgerne i en temmelig Soe, dog
nvger hastigere, at man vaklede i sin Gang i Stuen, kunde ey staar stille i
Stuen, men maatte holde sig ved noget for ey at falde, hvilket en niaatte,
fom dog var Soevandt, at Loftet knagede og bragede, og hver Fiel i Loftet
roms, arMeublerne rorres, Skeerne, som hangte i Skabet, klingrede imod
hinanden, Tallerkenerne paa Rakken lobe sammen, og fommesteds faldt ned,
ar Vaggen giorde med Gulvet en Winkel paa 45 Grader, og Klcederne paa
Vaggen svingede i en halv Cirkel, hvilke Erpressioner dog vift nok ere outre
rede, at Lintvy paa Snore viftede hastigt op og neder, og hvad der hang paa
Waggene, rorre sig hastigt frem og tilbage, at Hons faldt need af Slangerne,
ar Folk paa Gaden stode Fare for at falde, at Sakkene i Mollerne og Torv i
Tvrvchusene faldt ned, at Heste for Vognene knalede ved Stoddene, Fugle r
Burene flagrede og faldt ned, ja Burene selv fommesteds faldt.

Disse ere de Erpressioner, hvormed mine Autores have beskrevet Jord«
ffielvetv Effert, hvortil jeg endnu alleneste villegge dette, at fra 3 adskillige Ste
der er bleven berettet, at de have under Rystelsen seer Gulv« bevcege sig i Stuen
op og neder, og at gaae, ligesom Bolgerne 1 en Soe, hvilket stemmer vel nok
overeens med Beskrivelser, som jeg haver last over Jordffialv andre Steder.
Ellers, at de umcrlende Creatmer ogsaa har foler tilAordssialvet, kan sees af
adskillige Relationer, du der fortalles , at Hundene tudede og peeb, at Hestene
»g Ltvaget vare uroelige, og Qvaget brolede, at Giessene flagrede og skreeg
strax forend Stsdet, som et Rovdyr havde varet imellem dem, og at Bierne
forlove deres Kuber.
For Resten maa observeres, at Jordffielvtt langt fra ikke har varet lige
stärkt paa alle Steder, end ogsaa har rnan fornummet stor Forffiel i een og den
samme Bye. Her i Kiobenhavn selv har Folk, som vare oppe, formalt mig,
at de have flet intet fornummet, uden alleneste, som Uveyr, da andre derimod
have market Rystelsen meget kiendeligt; denne Forskiel maae uden Tvii (at jeg
intet skal tak om, at Folk kan vare mere og mindre ienllble) fornemmelig kom,
me af den adskillige Situation, som Murenes og Weggenes Strakning have
havr i Henseende til Slovenes Direction.
I Almindelighed paa aaben Mark
har man ikke merket meget dertil, og de, som paa samme Tid har varet ude,
og kiort i Vogn, berette, at de ikke have merket andet, end at det var for dem,
fom een eller flere Vogne kom bag efter.

i Fremdeles,
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Fremdeles ved at gaae alle Observationerne igiennem, fom jeg har fra
Siellanv, og ved at sammenligne dem med hinanden, har jeg udtrukket denne
almindelige Conchifion, som ffal nok vare Sandheden temmelig nerr, nemlig,
Norden og Osten i Sielland har Jordffielver varet starkest, saasom i Kisben»
havns, Cronburgs og Friderichsburgs Amter, i Odsherred og paa Refsnes,
og langs ned ad fra Kisbenhavn, i og forbi Stcvens-Herred. I Flakkebierg
Herrederne har det varer maadeligt stärkt. Fra Hanuner-Herred forbieNestved og Ringsted ov kil Tutze-Herred imod Callundborg har det endnu varet sva
gere, og endelig i Love-Herred og i de varmeste Byer der omkring af ArtzHerred er det stet inter fornummet, og er der merkeiigr, at de indgivne Beretnin
ger i Henseende til denne sidste Post stemme alle overeens, endffisnt adstillige
Praster i de Egne baade vare vaagne, og cre mig ogsaa bekiendre, som agtsomlve og gode Obfervatores. Endnu derforuden have Prasteme paa den Strakning fra Hammer-Herred, forbie Nestved og Ringsted til Callundborg, i Sandbye, Vetterslew ogForSiew bereuet, ar de i deres Sogne stet inter Jordffialv
har fornummet.
Plinius striver om Jord stielv, maritima maxime quatiuntur, nec montofa tali malo carent: Jeg har appliceret Reglen paa Efterretningerne fra
Sielland, men ikke fundet, at de stemmede ind med den; vel er det sandt, at
nogle smaaOer, saasom Overse og Sejerse have merket meget stärkt til Ry
stelsen, men derimod har Rystelsen iKallehauge og Vordingborg, som begge lig
ge ved Soen, ikkun varer meget liden, og langs med Strandbredden i Arhog Lsve-Herred er stet intet fornummet: Ligeledes har Jord-stielvet paa adstillige hope Steder i Sielland, saasom i Ringsted, Roeskilde, Kundbye, Fax
ve, Toxwerd ikkun vum sig meget svagt.

Nu kommer omsider dette Hoved-Sporsmaal, hvad Direction at Stsdene havde; dette er meget vansteligt at observere, og derfor bor man ingenlunde
vente her, at Beretningerne stulde stemme overeens; efter dem ffulde DireLionen komme fra alle Verdens Kanter, thi 21 Efterretninger satte Stsdene fra
Osten, 9 fra Nordost, 8 fra Norden, 4 fra Nordvest, 5 fra Vesten, 9 fra
Sydvest, av fra Ssnden, og 5 fra Sydost. Men hvor adstillige end diste Be
stemmelser ere, saa sees dog lettelig, at jo narmere Direktionen tages ved Syd
ost, jo flere Efterretninger stemme ind dermed, og jo la 'g re fra Sydost, jo
farre.
Om man fatter, hvilket bor antages, at en Obfervator udi sin Be
stemmelse ikke kunde undgaae en Feyl af 45 Grader, og tager Direktionen for
Sydost, saa stemme af gi Observationer 46 ind dermed, og de vorige ze ikke.

Aa a
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Sakker man nu videreø hvilket vel er nogel meget, men dog lemlig kan ffee,
at en Obfervator kan tage feyl omtrent imod 90 Grader i sin Bestemmelse, saa
stemme ind med Sydost Direktion 64 Observationer, og 17 blive ikkun derimod,
faa at heraf sees, at, naar noget af disse Efterretninger stal sluttes , saa bliver
Uden Tvivl Sydost Direktion sikkerst ak tage.
Heraf kunde maaffee^ogsaa forklares Aarsagen, hvorforeman saa stärkt
har fornummet Jordffielvet Osten paa Sielland, og derimod lidet eller intet paa
Vestre Kanten, thi naar Vandene fik Stod fra Sydost, saa maarte de dri
ves stärkt o^er paa Ostrekanten, men fores fra Vestrekanten. Lighedes ffulde
efter denne Satning Fornemmelsen afJordfficrivet ikkun verre liden i Hammer»
Herred, fom for er anført, thi nedre ved Vordingborg lober Knudshoved ud
i Soen, og beffiermer den Part af Sialland for Vandenes Anfald.
Paa
famme Maade beffiermer ogsaa Slevens Herred Kioge og de narmeste Byer
deromkring, hvilket ogsaa meget vel stemmer overeens med Beretningerne.

Om Vindens Direktion har jeg dette at berette, at den i Decembri
Maaned, som Jordffielvet ffeede, blev observeret, som oftest Ostlig ; jeg finder
den 86 Gange optegnet i Observations-Protocollen, og af de 86 Gange har den
52 Gange varet til Osten, men om dette for Resten ffulde have nogen Sam»
menhang med Stod enes Direction, kan jeg ikke vide.

Det er bekiendt, at i Iordffielv ogsaa merkes Forandringer med Magne»
ten vgMagner-Naa'en, ar Direktionen ikke bliver den samme, og arByrden,
som hanger ved Magneten, falder. Jeg finder ikke nogen Observation giordt
med Magneter ved Jordffielvet , dette var ikke heller ar vente, faa have dem ,
og de fleste, fom kunde have dem, ranke ikke paa at bruge dem i flige Tilfalde,
og desuden faldt denne Rystelse ind paa en Tid, da ikkun meget faa vare oppe,
og kunde vare i Stand til at giøre Observationer; jeg har en Magnet hängen
des ved mine Boger, chargeret med saa stark Byrde, at den falder strax, naar
der rores ved, dog markede jeg, at min Magnet havde holdt sig denne Nat, og.
ikke mister Byrden, fom hangte ved den.
Barometram pleyer ved Jordffialv at siunke, jeg har ved at efterser vore
Observationer fundet, ar det i Decembri Maaned nreest har holdt sig imellem
27 Tom 8 Linier, og 28 Tom; om Aftenen for Jordffialvet stod Barometrunr
paa 27. ioj, og om Morgenen derefter paa 27.104, saa at herudi ingen Forffiel er bleven marker.
Ther-
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Thermometrum pleper derimod ved Jordskialv at (hUDe stige; det holdt
sig i Decembri Maaned imellem o og 2 Gradus frigoris, Aftenen for Jordskialvet stoed det paa o) gradus frigoris, og om Morgenen derefter paa 04gra
dus frigoris, saa her er og faa ep nogen Forandring at rale om; ikke heller kan
jeg sige , ar Luften blev observerer varmere efter Jordstialvet, end tilforn, dette
alleeneste kan markcs, af hvilket dog ikke kan trakkes nogen vigtig Folge, at
Luften i de Dage, da Jordstialvet passerede, var 1 til 2 Grader varmere, en
den var nogle Dage tilforn, og nogle Dage derefter.
Nu kommer -eg endelig til de Forandringer, som fornammeS efter Jord,
skialvet, hvilke ikke eve mange: et Sted i Sicelland, nemlig i Reerslev, blev
Eftermiddagen efter Market en besynderlig Taage af uscrdvanlig Klarhed, som
svevede over endeel lave og sumpige Stcrdrr; et ander Sted, nemlig i Jystrup
blev Vander giorr ilde smagende baade for Mennesser og Creaturer: i Ods,
Herred saaes z Timer efter Jordssierlvet 2 klare Skin eller Ild-Skyer, det
eene strax ester der andet, og siuntes det, at Liusningen forsvandt ved Jorden,
og fremdeles blev vgsaa remarqveret i Ods-Herred, ar i den Sted Strandbred,
den Dagen for Jordstielvet var belagt med Jis, befandtes den Morgenen efter
reen og uden Jis, endssiont Luften havde varet gandsse stille: ellers markes den
ne Effect, ar Ilsen bliver borte ved Jordskialv, heel almindeligen paa alle Steder, og er den ogsaa oste bleven observeret, at brakke sig med stark Force.

Angaaende Vanligets Beffaffenhed efter Jordstialvet, kan man sige, at
det samme steede her, som i lige Tilfalde pleyer at stee paa andre Steder, nem
lig Luften var meget uroelig, og der indfaldt meget fugtigt Vair med Sner og
Blast, hvilket alle endnu kan erindre sig, fornemmelig de, som i nastfolgende
Jule-Helligedage havde en lang Kirkevey: ja man kan sige, at samme uroelige
og fugtige Vairligr har continueret lige indtil i Martii Maaned Ao. 1761., thi
vi have her i Landet ester Jordffialvet havr meget mere Regn, Blast og JldPhænomena, end man kan erindre sig at have havk mange Aar tilforne, oz
esterhaanden marker man ogsaa, ar Soerne iglen begynde at fyldes, som til»
forn, formedelst den langvarige foregaaendeTsrke, mesten vare udtorrede.

Nu maatte sporges tilsidst, hvordant Jordstialv ere at ansee af os Menneffer, og om vi bor holde dem i Henseende til Jorden enten ffadelige, eller
nyttige. Ingen kan tvivle paa, at de jo bor anfees for et stort, ja et af De allerstorste Guds Riis; Al anden Fare, som kan mode os, finnes vi dog at see
Udveye til at kunde stye fra, men naar Jorden ikke vil bare vs, hvor skulde vi
Aaa 2
to
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da tage vores Tilflugt? Men som den vise Skabere veed at bruge alte andre
frygtelige Ting til Menneskets Beste, naar han finder det for got - faa erdet ik
ke at tvivle paa, at han jo vgsaa ved Jordfficrlv, foruden den Moralske Nytte,
hat sine vise og os tienlige Hensigter. En vis Autor anseer Jordfficrlv i Jor
den, som Febere i et menneffeligt Legeme, hvilke ofte ere fornodne, for at brim
ge Sundhed til veye, og alle Ting til sin rette Circulation tgien. Vi see, naar
Jorden har baarek sit Korn og Afgrode, og derved er bieven mager og udpiffer,
at den igien faaer nye Krcester at give Frugter, naar den giodrs, arbeydes, og
bliver vendt ved Ploug og Spade; men hvad store Forandringer ssee der ikke
ved Jordfficrlv, hvor meget vendes ikke da Jorden, og hvor mange nve Blån»
dinger ffee der ikke da, som maaffee ere hoystfornodne til, at Jorden kan bevrn
re sin Frugtbarhed? Phyfici ptepe af Jordfficrlv at fpaae tilkommende frugt
bare Tider; vi kan ikke heller sige, at Spaadommen denne Gang har flager
feyl hos os; Capitels Taxten var i de ncrste Aaringer for Jordfficrlvet for
i Pund Biug ved 9, iv, 7 og 8 Rixdaler, og for de andre Kornvahre i Pro«
portion, men i Aar efter Jordfficrlvet er den igien faldet til ; Rixdaler, som
pleyer at vcrre det rette Kornkiob i gode Aaringer. Men dette maa vcere nok,
GUd beffterme os og vore Lande fremdeles, og han give os, naar han sender
Noden, Naade med Frimodighed at kunde sige: Lad os falde i HEreeirs
Haand/ chi hairs Barmhierrigheder ere store.
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Tidens Bestemmelse
i Henseende til

de Observationer/ som sseede i Solen og Venere,
da Venus Amw 1761. den 6te Junii passerede
igiennem Solen.
meddeelt af

CHRISTIAN HORREBO W,
Anledning til den Afhandling, fom jeg i Dag har den ZEre at lafe for dec

Kongelige Videnstabernes Societet, gives mig af Planeten Veneris
Gang igiennern Solen, fbm steede udi afvigte Aar 1761. den 6 Zunii.
Hvor rart dette Syn var, og hvor vigtig min Materie er, som jeg har at hand
le om, kan ikke andet end vcrre noksom bekiendr, og er der nogen lykkelig Om
stændighed at observere en Planer i, for at rectificere alle Elementer henhoren
de ril dens Theorie, saa er der visselig denne, naar man seer Planeten passere
igiennem Solen.
Planeterne ere 2de Slags, nemlig de hoyere Planeter (Superiores), hvil
ke ere längere borte fra Solen end Jorden, og de lavere Planerer (inferiores),
hvilke ere Solen ncermere, end Jorden: de hoyere Planeter komme i Conjun
ction bag Solen, og kan alrsaa aldrig sees ar passere igiennem Den; de lavere
Planeter komme aldrig i Opposition med Solen, imedens de bestrive deres
Gang om den, men derimod komme de 2de Gange i Conjunction: den eene af
disse Conjmctioner steer bag Solen, den anden foran Solen, imellem Solen
og Jorden, og der er i denne sidste Conjunction ar man faaer Planeten ar see,
naar den. er nar nok ved Ecliptiguen, at passere igiennem Solen.
De lavere Planerer ere avene Venus og Mercurius, og altsaa er der in
gen Planer, som man faaer ar see imellem Solen og os, uden disse tvende,
hvilke siden Verdens Skabelse have meget ofte passeret forbi Solen, men ere
ikke blevue observerede, efterdi ril dette Slags Observationer at giore behoves
Aa a z
Kik-
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Kikkerter, som ikke bleve brugte til Astronomiske Observationer forend i Ve«
gvndelsen afforrige Scrculo. Vel er det sandt, at ben berommelige Kepkr i
sine Paralipomenis ad Vitellionem anforer af en gammel Skribent om Caro
li Magni Liv og Levnet, ar planeren Mercurus A. 807. eller 8o8- blev seer
i Solen, fom en liden rund plec, t 8 Dage, men da disse Ord ere aaben«
bare falske, efterdi Mercurius ikke kan blive längere i Solen end 6 til 7 Ti
mer, saa er det vel rrveligr, at det er ikke Mercurius, som den Tid er bleven
observeret i Solen, men en Plet, om hvilken det kan siges med Sandhed, at
Den kan sees i Solen 8 Dage i Rad.

Efterår Kikkerter vare blevne fundne, passerede Mercurius i forrige Sæcu1o A. 1615. 1618. og 1628. igiennem Solen, men disse Phenomena ere ikke
af nogen blevne iagttagne; hverken vare Aftronomi paa den Tid saa noye
paapassende, ikke heller vare Mercurii Tavler paa samme Tid saa fuldkomne,
ak de meget kunde forlade sig paa dem, hvorfore de ikke saae saa noye efter,
naar endogsaa deres Tavler lilsagde, ar der skulde passere noger rart og uftkd,
vanligt med Denne Planer.
Den i fte Gang Mercurius er bleven seer udi Solen, var Ao. 1631, da
Gaflendus den 7 Nov. i ^arté til sin storste Satisfaction observerede den, som
en Soelplcrr, hvilken syntes ham saa liden, ar han ikke turde troe, ar det vir«
keligen var Mercurius > men ta han siden mcrrkede af dens Gang , ar der ikke
kunde vcere en Plcr, forsikkrede han sig om Observationens Rigtighed, og be#
stemmede Mercurii centri Udgang af Solen Klokken 10. 28 Minuter. Gaffendus var til ar observere dette Phaenomenon bleven advarer ved den Paamindelse, som Kep’erus skrev til Aftronomos om de rare og forunderlige Phaeno
menis > som ftulde skee A. 1631, men Kepler fik ey selv den Glcede ar see Dette
angenemme Siun, thi han dode Aarer, forend der faldt ind, nemlig Ao. 1630.

Efter 1631. indtil nu er Mercurius bleven 10 Gange observeret i Solen,
nemlig i forrige Saeculo 5 Gange, og i dette Sæculo 5 Gange.
Forste Gang efter 1631. blev den observeret Ao. i6si.den 24 Oct. af en
Engelsk Aftronomo Shakerley, som havde den Zéle, at han reyste fra Engel»
land til Surate i Ostindien, for at observere denne Conjunction, efterdi den i
Europa der Aar ikke blev ar see.
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Den anden Gang, eller den zdie Conjunction imellem Solen og Mercu
rius blev observeret Ao. i6üi. den 3 Maji i Dantzig af Hevelio, og i London
fif Hugen.o , Mercaror og Streete.

Den 4de Conjunction indfaldt Ao. 1677. den 7 Nov., og blev observeret
paa St Helena af Den beromte Engelske Aftronomo Ha'Iey, og i Avignon
af Gallet og Beauchamp.
Den 5te Passage af Mercurius igiennem Solen sseede den 10 Novembris
Ao. 1690, og blev observeret i Canton og Tchaotcheou i China af Jesuimne,
mm i Europa af Würtzelbauer i Nürnberg, og af Kirch i Er surd.

Den sidste Gang Mercurius i forrige Sæculo passerede igiennem Solen,
var Ao. 1697. D, 3 Novembris , da den i det Kongelige Obfervatorio i Paris
blev observeret af Casfini, la Hire og Maraldi, i Rotterdam af Casfini den
yngre, i Nürnberg af Würtzelbauer , og i Tchaotcheou i China af Fere
Fontanay.
I dette Sæculo er ogsaa Mercurius stet ak gaae igiennem Soelen 5 Gan
ge, og observeret af mange Aftronomis, som her vilde blive for vidtloftigt at
opregne. Aarene vüre 1723, d. 9 Novembris , 1736. den n Novembris, 1743,
den 5 Novembris, 1753. den 6 Maji, og 1756. den 7 Novembris.
Dette er da i alt 11 Gange, at Affronoml have stet Mereurium i So
len, vel have de haabet, at see den nogle Gange oftere , men de ere blevne be
dragne, og Tavlerne have flaget dem feyl; saadant sseede det Ao. 1720, da
man den 8 Maji betragtede Solen, for at finde Mereurium deri, men fandt
intet, uden nogle Pletter, endssiemt der blev observeret flitteligen derefter baade
»Paris, Kiobenhavn, Berlin, Königsberg, Nürnberg, Strasburg og
Wittenberg.

Venerem har man derimod forend Ao. i66r. ikkmr stet een seneste Gang
i Solen, nemlig Ao. 1639. den 24 Novembris gl. Stiil.
Horroxius, en Engelss Aftronomus, havde Udregnet sig ephemerides efter Landsbergs Tavler,
og endssiemt han, cverlimod den store Roes , som Autor selv havde lagr paa
dem, fandt disse Tavler meget flette, og folgeligen sine Udregninger ikkun lidet
Nkd Himmelen vvereensstemmende, saa vandt han dog faxt meget derved, at
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han forud fik Nys om, at Date P ænomenon ffulde indfalde. Han lavede sig
derfore paa at observere det, og ffrev til sin Ven Crabtrium i Manchester, og
sm yngre Broder i Liverpol, at de ogsaa vilde observere derefter, og Udfaldet
blev, at baade Horroxius og Crabtrius fit Venerem at see udi Solen, men
Ven yngre Horroxius blev derimod forhindret formedelst tykt Vair og Skyer,
saa han, endffiem han passede flittigt paa, fik dog flet ingen Ting at fee.
Disse ere de 2de eeneste, som fsrend vores Tid have observeret Venerem i
Solen, aHe i)e anDre Aftronomi tænEte ikke derpaa, og faae ikke heller dereft
t;r, Aarsagen er uden Tvivl denne, at 1.) exhiberedes Venus ikke i Solen efter
tabulas Rudolphinas, endffiondt de ogsaa i Henseende til Venerem vare langt
bedre, end Landsbergs, og 2.) bleve Aftronomi bedragne Ao. 1631, da Keplerus havde fpaaet forud, at Venus ffulde blive i Solen at fee, thi da Den ikke
blev funden den Gang , faa tankte de meget mindre paa, at dette ffulde ffee
Ao. l6Z9, og derfore vare de sikkre, og lavede sig ikke paa at fee derefter.
Men havde Venus i Solen Ao. 1639. ikkun faa Tilskuere, faa havde den
desto flere udi afvigte Aar, da den anden Gang kom der: ikke allencste alle Aftro
nomi agteDe Derpaa, og giorde flittige Observationer i alk Verdens Parter,
men endogsaa alle andre Lcrrde og Curieufe vare opmcrrkfomme, og anstillede
Obfervationer; dog kan jeg ikke sige, at Tilskuerne paa vores Obfervatorio vare den Dag mange, til deels havde jeg forekommet, at ikke for mange ffuide
komme til Hinder for Observatoribus og deres Arbeyde, og til deels vare ogsaa
formedelst Aarets Ud adffillige af De Mæcenatibus borte, som ellers ved De,
res Ncervcerelfe og naadige Attention for Videnskaberne pleye at oplive alle
Ting; dog gleeder jeg mig ved her at kunde navne 2de af Societetets Membris,
fom bievaanede Observationerne, og observerede Selv med, den eene var den
Danffe Maecenas hans Ercellence Hr. Geheimeraad THOTT, som siden er
bleven vores naadige Præfes, og den anden Hr. Etatsraad LüXDORFF,
begge store Kiendere, som baade indsaae Methoderne, efter hvilke der
blev observeret, og som kunde ffionne, om alting gik i god Orden, og om en
hver giorde, hvad ham tilkom. Vores Obf.rvatorium brillerede ellers Den Dag
af T4 Aftronomis, fom vare, foruden mig og mine sadvanlige Coobfervatoribus, Studiofi Mathefeos, hvilke havde Vinteren og Foraaret forud freqventeret Obfervatorium, for at kunde den Dag bevise mig sin Tieneste.
Jeg
holdt ogsaa nogle Dage for Observationen ligesom Lvft-Campement, da vi ob
serverede en Plet i Solen med alle Machinerne paa samme Maade, som vi ag
tede at cbfebere Venerem; herved jeg vandt Dette, at alle vidste, hvad de skulle
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foretage sig, og ar den eene ikke lod sig confundere af den anden, da den virkeli
ge Observation ffulde gisres, hvilket ellers let havde kunder ffee, efterdi vi vare
den Dag paa eengang saa mange forsamlede paa eet Sted.
Jeg har tilforn ffrevet 2de -DilTertationer om Veneris Paflage igiennem
Solen, og der anfort de Observationer, som min Broder Mag Peder Horrebow gjorde med den Astronomiffe Quadrant for at determinere Veneris Ba
ne i Solen: mit Forsat er ikke ar begaae Repetitioner, hvorfore jeg ikke nu ag
ter at rore noget om denne Sag. Hvad Uhrvarkerne og Tidens Bestemmelse
angaaer, da har jeg derom i min forste DiiTertation ffrevet §. n. Qeterum
in anceceßum notandum eft, horologia noftra in obfervatorio monftrare
horas & tempus primi mobilis, eåqve non nili in minutis å vero tempore
primi mobilis tempore obfervationis defeci (Te; heraf sees, at til retteligen at
bruge disse anforte Observationer behoves, at man noget noyere bestemmer Ti
den, og det er det, som jeg i denne Afhandling tanker narmere at giere, ved
at an fore de Observationer, som jeg har anstillet for at corrigere Uhrvarkerne,
og ved at udtrakke deraf, hvad Correction af Tiden, der behoves til enhver
Observation: hvad andet der ellers endnu kunde vare at strive i Henseende til
Veneris Pafläge og dens Theorie, referverer jeg mig til anden Leylighed, da
allene Tidens noye Bestemmelse stal vare min Hensigt i denne Afhandling.

For at vist kunde forsikkre sig om Observations Tidens Rigtighed, behoves, at man veed 2 Ting, 1.) hvorledes Uhrvarkerne gaae, og 2.) hvorledes de
ere stillede. Gaae Uhrvarkerne gandffe accurat, og ere de tillige rigtigt stillede,
faa er det klart, at de ogsaa accurat vise Tiden ved enhver Observation: gaae
Uhrvarkerne ikke rigtigt, men for langsomt eller for hastigt, dog æqvahiliter,
og ere de ikke rigtigt stillede, men man veed dog, hvad dem fattes, saa kan
man ogsaa vare vis om Tiden ; thi naar man veed, hvormeget Uhrvarkerne
gaae for fast eller for langsomt, og hvor meget der manquerer i Stillingen, saa
kan man af disse principiis corrigere enhver Observation.

Naar man nu videre vil bestemme, om Uhrvarkernes Gang er lige fork
(æqvabilis) eller ikke, saa betiener man sig afade Methode^, den forste er, at
man observerer nogle Dage i Rad T-den, naar en Stierne kommer til et vist
Pumt i Himmelen; er Tiden fra Stjernens Bortgang fra dette Puct indtil
dens Ankomst til samme Punct altid net op 24 Timer, (jeg taler her om Stier
ne-Timer) saa er det Tegn til, at Uhrvarkerne gaae rigtig; men er denne Tid
Bb b
altid
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altid lige lang, men tongere eller kortere end 24 Timer, saner det Tegn til, at
Uhrvcerkerne gaae vel æquabilirer, men for fort eller for langsomt,- og endelig
er denne Tid ikke altid Uge lang , saa er Ver Tegn til at Uhrvcrrkerne ikke gaae
æqvabiliter, dog kan ogsaa denne Uordentlighed corrigeres k Uhrvcrrkerne>
naar denne deres Acceleration eller Retardation i 24 Timer tager æqvabiliter til eller af.

Den anden Maade, hvorved man forsikkrer sig om Uhrvcerkernes rigtige
Gang er denne, at man comparerer flere Uhrvcerker sammen, thi folges de al
rid ad, eller differere de altid paa samme Maade , er Det Tegn til at de gaae
aequabiliter, efterdi det maatte blive en underlig Hazard, naar UhrvL'rkcrne
hvert for sig gik urigtigt, at de just skulde gaae urigtigt paa een og den selvsamnle Maade; jeg haver betienk mig af begge disse Methoder, for at forsikkre mig
om mine Uhrvcerkers Gang , og vil jeg nu anfore Observationerne, paa det en
hver stal vcrre i Stand til felv at kunde ssionne, hvor tilforladelige mine Obser
vationer ere, og hvorvidt man kan forsikkre sig om Tiden, font anfores ved
enhver Observation.

Endffiondt der er bleven observeret efter mange Stierner, saa har jeg dog
imellem Observationerne ak Stiernerne ikkun fundet 3, som kan verre ti! Nytte
og bruges til at bestemme Uhrvcrrkernes Gang ; thi de andre ere ikke bievne ob
serverede udeneengang, hvorfore af dem intet kan stuttes.
Den i Junii 1761. blev da i Rota Meridiana i med Det Horologia, fom
Vi kalve Solare, observeret folgende Stjerner:

Urfæ minoris lucida in armo

Libræ lanx borealis

Antares

=

- -

S

-

i

ir

*

h,

14.

50.
51.
53.

15.
58.
50.

hf

15 «

4.

I of.

5-

6.

T414.
14,

8.
20»
50.,

h,

16.

Mi-
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Micrometrum i Rota meridiana er af Min Faders Bafi Aftronomiæ bekiendt, de 2 forste Observationer refereres til De 3 S)2iDDefFilamenter, og Den
sidste til De 3 forste Filamenter.

Den 4de Junii bleve disse 3 samme Stierner observerede til samme Fila
menter med samme Uhrvcrrk:

Urfæ minoris lucida in armo

Li bræ lanx irrealis

-

-

.

Antares

h.

14.

49.
51.
sZ.

41»
26.
17.

h.

15-

2.
34-

37.
3*
32.

h.

16.

iZ. 33>
13. 4514. is;.

Efterdi Uhrvcerketviiste mindre i sidste Observationer, end i De forste, er
det. Tegn til, Det gif for langsomt, og naar man sammenligner alle Observa
tionerne, seer man, at Retardationen beiober til 33,34 eller 3$ Secunder for
3 Dage: naar jeg compaterer alle De forste Observationer med De siDste, fin
der jeg Uhrveerkets Retardation for alle 3 Dage 33Secunder, og for hver
Dag
Secunder 1 eller 114 Secunder,

Af Solen har jeg i de Dage, da Veneris Giennemgang steede, giorDt
folgende Observationer.

Den i Junii.
Solis limbus anteced,

11.

Middag
- - Middag var den Dag

h. 4.
h. 4.

var altsaa

4.

36.
3737.
38.
37.

39.
838.

limb. feqv.

h.

4.

38.
39. 24*-.
39- 54-

164.
52. efter Beregning.

244.
Bbbr

prægreflus horologii.
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Den 3 Iunti.
Solis limbus anteced.

Middag Middag var

-

h.

h.
h.

4.

4.
4.

var altsaa prægreflus

44,

30.

4445-

59.
30.

46.
46.

7.
3.

-

4.

=

limb. feqv.

h.

4.

ester Beregning.

46.
47.
47.

i

Den 5 In nii.
Solis limbus anteced.

Middag Middag var

-

h.

4.

h.
h.

4.
4.

-

52.
52.
—

ig.
47.
—

53.

55I.
16. efter Beregning.

54.

-

var altsaa poftgreffus -

461.
15.
46.

limb. feqv.

h.

4.

545555.

354.
341»

sof.

Den 6 In nii.
Solis limbus anteced.

Middag Middag var

-

h.

4.

56.
56.
—•

12.
42.
—

h.
h.

4.
4.

57.
59.

5of.
24. efter Beregning.

-

-

var altsaa poflgrelfus

limb. feqv.

h.

4.

legger dette lammen
vg deeler med Dagenes , Tal

29.
59.
29.

33$.

Raar jeg nu regner'/ at Uhrvcerkets prægraflus var
den i fte Junii
Poftgreflus den 6te Junii

58.
58.
59-

24z s ec.

j-

331 S ©c •

-

57i-

faa bliver Qyotus Retardationum for I Dag.

$

5-

n’*.

Den»
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Denne Quotient og den forrige, font jeg fandt udaf Stjernernes Observationer, er nesten den samme, dog finder jeg for hver Dag omtrent en fierde
Deel Secun ls Forstiel, fom Solens Observationer requirere retardationen
storre, end Stiernernes; Denne Forffiel kommer maaffee deraf, ar der er län
gere Tid imellem Solens forste og sidste Observation, end imellem Stiernernes,
thi der kommer mig for, som Retardationen har vom noget lidet, og at den
har varet storre de sidste Dage, end de forste: Til Beviis herpaa vil jeg k gaae
de 4 anforte Solens Observationer igiennem, og finder jeg da, at Retardatio
nen har vcrret fra den iste til den 5die Junii 20 4 Secunder, fra den zdie kil
den ;te 241 Secunder, og fra den $te til den 6te 13 Secunder; Diste Retar
dationer deles paa hver Dag rettest saaledes: fra den iste til den 2den Jrmii
10 Secunder, fra den 2den til den zdie 10'Secunder, fra den zdie til den4de
11 i Secunder, fra den 4de til den 5te 13 Secunder, og fra den Zke til den 6te
akter 13 Secunder.
Denne liden Forsgelse daglig i Retardationen stemmer ogsaa vel ind med
de Thermometriste Observationer, som bleve giordte i sammeDage; tf)!Thermometrum Reaumurianum, som hanger lige ved Uhrverkerne, stoed den iste
Junii paa ir z om Middagen, den 2den Junii paa 12z, den gdie Junii paa
14, den 4de paa if, den $te paa i; j, og den 6te paa 1?
Heraf sees, at
Varmen har hver Dag taget noget til, hvorfor ogsaa Perpendiklen i Uhrverket er bleven hver Dag liDtt längere, hvoraf igien ydermere folger, nt Re
tardationen maatte dagligen lidet voxe.
Fremdeles sees af de Thermometriffe
Observationer, at Varmen har Den 5 te og 6te Junii omtrent varet lige stark,
hvorfvre ogsaaRetardationen erde 2de Dage bieven observeret lige stor, nem
lig 13 Secunder for hver Dag, hvoraf markes, at man sikkert for Uhrverkets Correction kan antage 13 Secunders Retardation for hver 24 Linier
i de 2de sidste Dage, og er det paa denne Grund, at jeg har udregnet
folgende Tavle.
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41
49
57
5

15
30
45
8. 0

23
31
39
47
56
4- 4
12
20

13
21
29
37

15
30
45
9. 0

28
36
44
52

46
54
2.
2
.10

15
30
45
10.0

45
I. 0
15
30
45
2. 0

r

15
30
45
7- 0 j

1

15
30
45
3. 0
15

,

30
45
4- 0

1

15
30 :
45
5- 0

18
26
34
42

15
30
45
li 0

iS
30
45
6. 0

51
59
7
15

IS
30
45
12.0

1

3-

5-

6.

i

1

8
16
24
32

15
30

Tiden
fra
Curreétio.
Middag.
d.zJun.
H. L IL IIL

.■e,5S?r)

Tiden
fra
Correélio.
iMiddag.
Z Jim.
H. I.
II. II».

Corre&io
II. III.

15
30
45
13. 0

15
30

15
30
45
14. 0

45
15.0

15
30

Tiden
fra
Correétio.
Middag.
d.zJun.
H. I. II. III.

38
46
54
7- 2
ii
19
27
35

15
30
45
20. 0

2Ü

43
Si
59
8- 7

»5
30
45
2l. O

58
il. 6
14
22

IS
30
45
22. O i

31
39
47
55
12 3
IF
19
27
Z6
44
52
13. 0

9
17
25

45
16. 0

»5
24
32
40

33
41
49
57

15
30
45
17. 0

48
56
9- 4
12

6
14
22
30

15
30
45
18, 0

21
29
37
45

15
30
45
19. 0

15
30
45
23. 0

15
30
45 .
24. 0

53
IO.

I

9
17

i

34
42
50

Brugen af denne Tavle er, ar man soger, hvor mange Timer og Minu
ter enhver Observation df Venere i Solen var fra Middagen den e'e Junii;
med disse Timer og Minuter gaaer man ind i Tavlens forste Pille, og saa finder
man i den anden Pille de Secunder og Tertiär, som stal legges kil Observati
ons Tiden forrnedelst Uhrverkets Retardation fra Middagen den 5te Junii.
Hidindtil
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Hidindtil bar jog forfogt Uhrverkets Gang med Solens og Stiernernes
Observationer i Meridianen, nu vil jeg fremdeles prove den ved at sammenlig
ne Horologium Solare med det andet Observations Uhrverk, som vi kalde Horo'ogium Lunare: Til denne Prove at giore har jeg da at anfore folgende 4
Ovfervauoner.
- .

d. 3 Junis.

Viiste Horologium Solåre
Samme Tid viiste Lunare

- -

h.
h,

8.
8.

76,

h.
h,

77,

27
27,

0.
58.

d. 4 3 unit.
Miste Horologium Solare
Samme Tid viiste Lunare

0.
9.

d. 5 Junii.
Viiste Horologium Solare
Samme Tid viiste Lunare

h.
h.

6.
6.

59»
59.

0,
20.

K.
h.

4.
4.

52.

31»

S3-

0.

d. 6 Junis,
Viiste Horologium Solare
Samme Tid vitste Lunare

-

Af disse Observationer sees , at imellem den ferste og anden Observation
har Horologium Lunare gaaet ri Secunder sortere end Solare nesten i 24Ti
mer , at imellem den 2den og zdie Observation har Horologium Lunare lige
ledes gaaet 11 Secunder sortere end Solare nesten i 24 Timer, og at imellem
den zdie og 4de Observation har Horologium Lunare gaaet 9 Secunder forcere
end Solare i nesten 22 Timer, saa ar Forssiellen imellem Uhrverkerne har holde
sig got nok, og man kan regne, at Lunare har omtrent i 24 Timer gaaec n
Secunder sortere end Solare,
Jeg har tilforn anmerket, ak Horologium Solare gik i 24 Timer n til
13 Secunder for langsomt, hvoraf folger, ar Horologium Lunare har heelt
nar fulgtes med Himmelen i Observations Tiden, og ar Forssiellen tmellem det
sg, Himmelen bedrager sig neppe til i Secund eller 2. Om nogen derfore spor-

Zer,

384

Observationer om Veneris Gang

ger, hvorfore jeg da ikke hellere i mine Observationer har brugt Horologium
Lunare end Solare, efterdiM forste fulgte ncermere med Himmelen end del sid
ste, saa svarer jeg, at fa)var der lige meget, hvilker Uhrverk jeg brugte, naar
jeg var lige fortzkreLsm begges Rigtighed, og (2) strå har jeg i hele Winteren
og Foraaret, forend Veneris Observation skede, ved mange Leyligheder merket,
tit Horologium Solare holdt sig altid vel og i jevn Gang, da jeg derimod sornam, at Lunare somme Tider feylede noget, hvorfore jeg, da Venus skulde ob
serveres, meest forlod mig paa Solare, endffionr Lunare ogsaa samme Tid holdt
sig vel og rigtigt.

♦

Jeg har nu vrist, hvorledes mit Observations Uhrverk har gaaet: Ob
servationerne tilkendegive, at der gik noget for langsomt, og ogsaa tuRetardationen vojcebe tilligctnei) Thermometri stigende; men da Maaden er anfort,
hvorledes man noye kan corrigere Uhrverkets Gang til enhver given Tid, saa
er det klart, ar her er alting saa sikkert, som om Uhrverket gandsse accurar
havde fulgt med Himmelens Bevcrgelse: nu kommer den anden Hovedpost, nem
lig, her sporges, hvorledes var Uhrverket stillet? vriste det rigtigt Re&afcenfionerne i Himmelen, eller, om det ikke giorde det, hvor meget vigede det da fra
dem? Til at besvare dette Sporsmaal , behoves ar vide, hvad Uhrverket viiste,
naar Solen eller en Stierne var i Meridianen; thi saa kan man, ved at fam#
menligne ben observerede Reftafcenfion med Den Re :1 afcenfion, som Solen
eller Erlernen til Observations Tiden virkelig havde, udfinde, hvad Fcyl, som
kunde vare i Uhrverkets Stilling, og hvor meget der ssulbe legges til eller tages
fra Uhrverkets Tid, for at faae den rette Tid.

Hovedsagen bliver da denne, for ret at oplsse Sporsmaaltt, at faae sin
Meridian noye bestemt. Hertil bruger man Culminations Instrumenter, saasom
Roemeri Rota meridiana, eller Parisernes Instrument des Padages.
Paa
Ofaervarorio have vi Rotam meridianam Roemeri; denne observerede jeg med
den gandske Winter, for at faae Meridianen vist bestemt, jeg corrigerede ogsaa
efter Observationerne Instrumentets Situa ion adskillige Gange, og endelig den
2den Maji i afvigte Aar fatte jeg der i den Positur, som jeg vilde, at det sta
digt stuide blive udi. Correélionen, som peg gav Instrumentet sidste Gang,
fornam jeg nok, ikke at have varet alt for lykkelig, og af Obfervationibus al
titudinum correfpondentium, som beständigen bleve giordre, merkede jeg, at
Instrumenters Meridian var et par Minuter for Westeriig; men jeg vilde dog
ingen Forandring giere udi Rota og dens Stilling, thi man kan ved en urigtig
Meridian ligefad vist bestemme Tiden, som ved en rigtig, naar man alleneste
fuld
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fuldkommen kiender, hvor meget den urigtige Meridian allevegne i Himmelen
afviger fra dm sande: Jeg lod derfor Instrumentet blive staaendes i den Situa
tion, som det havde, og sarre mig for, ved flittige Observationer at ssge, hvor
ftor Afvigningen kunde vare; men Veyrliget, som ikke var gunstigt, givrde mit
Anslag til intet; og siden kom Sommeren og de lyse.Ratter, som ikke tillode,
at man kunde observere Circum polar-Stjernen paa begge Sider af Meridia
nen : Her blev derfor intet andet for mig tilbage, end at jeg maane oppebie
Efterhosten og de morkere Rauer, for da at faae Observationer, som kunde
tiene til at finde Meridianens Assigning; thi Instrumentets Situation var fast,
og jeg havde Marker i Instrumentets Meridian, som jeg daglig saae efter, for
tit forvisse mig om, at Ro a blev altid staaendes paa samme Maade; men denne
min Venten blev ogsaa forgieves, thi t Augusti MaaneS gav Muren sig, hvori
Instrumentets Ostre-Pol hvilede, og forstyrrede gandsse dets Situation, fa a
der var nu intet Rand mere tilbage.
Min Broder har siden udi afvigte Vin
ter, efter at Muren var sat i Stand igien, giort mangfoldige Observationer
med Rota meridiana, og derved corrigeret dets Situation, saa at Meridianen
nu haves paa et par Secunder nar, jeg har ogsaa ved at sammenligne hans
Marker, som han nu har i Meridianen, med, dem, som jeg tilforn havde,
fornummek, at det er omtrent et par Minuter, som Instrumentet i Veneris
Observations Tid afvigede fra den sande Meridian," og vet er al den Frugt jeg
har havt af de mange moysommelige Observationer, som ere giorte med Rota
meridiana, at jeg nemlig ongefar paa nogle Secunder nar kan determinere
Tidens Vished, og at dette ikkun lidet lonner Umagen, kan de best ffionne,
som af Erfarenhed vide, hvad det koster at stille er Instrument i den sande
Meridian.

Veneris Observation i Solen var af alt for stor Vigtighed til at jeg al#
leneste ffulde lade det beroe paa eet Instrument for at forsikkres om Tidens Rig
tighed; der blev flittig i de Dage Conjunétionen ffulde ffee, baade for og ef#
ter Conjundionen observeret med Quadranten, for at faae altitudines correfpondentes, paa det man af dem kunde forvisses om Uhrverkernes Gang:
Veyret favoriserede ikke gandsse, naar man om Formiddagen havde giort gode
Observationer, blev det tykt om Eftermiddagen, saa man kunde ingen Correfpondentes faae, og naar Eftermiddagen var klar, hialp det ikke at observere,
efterdi man ingen Correfpondentes havde havt om Formiddagen, som man
kunde sammenligne dem tried.
Dog lykkedes det for M. Roedkiær den 5te
Junii Dagen forend Veneris paffage at faae 3De goDe Altitudines correfpon
dentes baade Formiddag og Eftermiddag, hvilke jeg her vil anfore, for af dem
Ccc
nope

Observationer out Veneris Gang

z86

noye at bestemme Tiden for al!e Observationerne^ som bleve giorte ved Veneris.
Giennemgang.

Den 5 Junii om Formiddagen.
h.
h.
h.

2,
3.
3.

43. a’titudo Solis
gi. altitudo Solis
4o|. al itudo Solis

56.
0.
3.

5*1°. o1.
s i. 20.
51. 50.

Om Eftermiddagen.
h.
h.
h.

6.
6.
6.

37.
43.
46.

42. altitudo Solis
19t altitudo Solis
401, altitudo Solis

fi°. 50’.
5 l. 20.
51.
0.

Meridies Correfpondentiuin

er as

den forste og sidste Obfervation

h.

4.

si'-

4i|.

af den anden og 5 te
af den zdie og. 4de

h.
h.

4.
4..

51.

41L

5*.

4*1.

-

14-

-

Summa.
divide per

-

35-

4l*

4-

51.

4l U»
4N-

4.

51.

36?.

3-

Meridies Correfpöndentium
hrrfra rrakkes Middags Correélioncn

den sande Middag efter altitudines correfp.

h.

Solens Re8afcenfion var efter Aftronomi|T Beregning den 5 Junii
om Middagen
4*.
16“.
Uhrvcrrkerne viste samme Did
Z614- 51.

Forssicellen er

-■

2-

39;.

Naar man nu da vil have den rette Did for enhver Observation gi ord t af
Venero» saa lcrgg.es forst 2 Minuter 39$ Secunder til den observerede Did for
Uhr.
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Uhrværkets Stillings Skyld , dernæst soges, hvor langt Observationen var
fra Middagen den 5 te Junii , ogsiia findes i Tavlen, som tilforn er aufort, de
Secunder og Tertier, font endnu stal legges til formedelst Uhrvcerkernes Re
tardation fra bemeldte Middag af. For at give Exempel herpaa, stal jeg anfore de Observationer, som bleve giordte af min Broder og mig paa Veneris Ud
gang af Solen. Jeg observerede da med en Kikkert paa 22 Fod , at Venus
rerte Solen indvendig Kl. 2. 3*. 30“ ; man pieper temmelig noye at kunde
bestemme den Tiid, naar Venus eller Mercurius rore Solen indvendig, men
jeg tor dog ikke forsikkre, at ruin Observation er gandffe accurat, thi jeg var
saa forlegen for at vilde observere gandffe noye, at jeg just derover ikke blev i
Stand til at giere Det; jeg fat længe forud, forend Contadus ssulde (fee, og
attenderede meget stærkt baade paa Venus og Solen, men herover blev mitOye
saa træt og mat, at alting blindedes for mig, da Contaélus ffeede, saa der kan
let være bégaaet en liden Feyl i min Determination. Contaélum internum
fik min Broder flet ikke at see, thi han var nyelig gaaet fra Quadranten, som
han den hele Tid observerede med for at opstille en Kikkert paa 17 Fod at giere
Denne Observation med; men inden Kikkerten blev opstilt, var allerede Phænnnomenon forbi. Derimod fik jeg meget bedre Lykke til at observere contaétum
externum, og jeg troer ikke, at min Observation stal meget feyle, thi alk Om,
stændigheder foyede til at giore Observationen net: jeg observerede da conta
gium externum Kl. 2. 21*. 0“, og min Brodér observerede med sin 17 Fods
Kikkert samme Contaflum net op at ffee samme Minut og Secund, endffionk
han var paa den anden Side af Obfetvatorio, saa jeg hverken kunde vide,
hvad han ffrev, eller han vide, hvad jeg strev. Nu vil jeg da begive mig til
at corrigere disse Observationer efter det, jeg tilforn har meldet.

Conta&us internus

.

,

-

leg til for Uhrværkets Stilling

h.

2.

h.

2.

«

t*

*it
o.

3.

30.

2.

39.

is.

6.

9.

15.

-

n.

29.

6.

20.

44.

teg til af Tavlen for Uhrværkets Retardation i

ri Timer 12 Minuter

-

-

Den rette Tid af Contactu interno

Ccc 2

-

h,

2.

Con-
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Contaélus externus
Kg til for Uhrvcrrkets Stilling

2.

h.
-

-

h.

-

21.
2.

o.
39.

o.
15.

2.

2Z.

39.

Is.

-

-

u.

37.

h. 2.

23.

Kg til af Tavlen for Uhrvcrrkets Retardation

i 21 Timer 27 Minuter

den rette Tud af

Contain externo,

-

-

50. 52.
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Observation af Solens Formorkelse,
som indfaldt den iste Aprilis 1764.
giordt paa det Kongelige Obfervatorio i Ncervoerelse af Hans
Konge'ige Majestcrts Hope Geheime-Conseil,
og forfattet af

CHRISTIAN HORREBOW.
egyndelsen blev observeret med en Kikkert paa 18 Fod at sker h, 22. $8.0.
hvorved er at mcerke, at herudi letteligen kan tages nogle Secunder
fehl, efterdi det Oyeblik, naar Maanengaaer ind i Solen, meget vanMigen determineres; med samme Kikkert blev Enden af Formorkelsen observe
ret h. i. 53.54.,hvilket samme Oyeblik blev ogsaa determineret af en anden Ob
servator med en meget god Kikkert paa 6 Fod. En zdie Observator determinerese Maanens Udgang af Solen med en excellent Kikkkert paa 3 Fod h. 1. ;z.
45. Med denn ' Kikkert blev ogsaa observerer, at der var i Solen ved Maa«
uens Udgang en meget stack Skialven, endlkiont Instrumentet, hvorpaa Kik
kerten kaae/ stod gandsse stim, og Kikkerten i ingen Maadebevrrgede sig. Den
ne Skicelven blev oel ikke observerer med de andre Kikkerter, men Aarsagen var
maaffee, at de, -ordi de vare storre, og laae ikke paa saa fast en Fod, som
denne, vare mere i Bevcrgelse, saa ar stig Skialven ikke saa noye med dem
kunde obierveres. Aarsagen til denne Skialven i Solen ved Maanens Udgang
kan vel ikke letteligen soges andensteds, end 1 Maanens Atmofphæra.
Formørkelsens Tiltagende og Aftagende blev obstrverer med en Kikkert paa
-8 Fod, hvori var er Micrometer, som inddeelre Solens Difcum, j 12 lige
Parter eller digitos, saaledes:

Aftagende Formorkelse,

Tiltagende Formorkelst.'
dig I,

-

h.

23.

dig. IL

é

:

:

d.

6.

13*

30.
Ccc 3

i.

45.

30.

■ 38.

o.
dig.
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* ■

21.

30.

-

-

-

28.

30.

*

-

e

35»

0.

-

-

k

i.

*
-

-

dig. HL

*

dig. IV.
dig. V.
dig. VI.

dig. Vil.
dig vin.
dig. IX.
dig. X.

-

h.
-

43«
50.

30.

58.
6.

0.
30.

14.

O.

o.

29.
22.

3°0.

14.

3°■0.

7»
0. 59.
- 51.
- 43»
O. 35.

k
k

30.
30.

30.
0.

Formedelst at Kikkerten blev under Observationen af Vinden meget beveeget, saa har man i Observationen alleneste anført halve Minuter og ikke Se
cunder, hvilke ikke saa letteligen formedelst Instrumentets Bevagelse lode sig
bestemme.
Af disse Observationer følger, naar man imellem dem gaaer en Middelvey,
at Midten af Formørkelsen indfaldt Kl. o. 25. 7'.
Ester Observationerne af
Formørkelsens Begyndelse og Ende, som før ere anførte, falder Midten afFor,
mørkeisen b. o. 25. $7naar man her imellem igien tager Mittel-Tallek, bli»
ver Midten af Formørkelsen Kl. o. 25. 324.

Formørkelsens Størrelse blev observeret med den samme Kikkert paa 8 Fod
at vcrre io$ digkorum, hvilken Observation kommer temmelig overeenS med
Formørkelsens Størrelse beregnet efter Mr. Mayers Tavler.

For nu nøyere at bestemme Tidens Rigtighed i disse Observationer, blev
med rora Meridiana observem, at Middagen indfaldt.
Len Zi Martii, da Uhrverrket viste

-

h.

o.

40.

31$.

den i Aprilis,

-

-

-

h.

o.

43.

49^

den 2 Aprilis,

-

-

-

h.

o.

46.

52'.

Af hvilke Observationer folger , at Uhrverrkets Retardation i 24 Timer
har omtrent vceret 30 Secunder, til hvilken man ikke har nødig her meget at
attendere, efterdi Midten af Formørkelsen indfaldt strap før end Middag, men
Let, som kunde fornemmelig kaldes i Tvivl, er, øm meridianus rotæ meridia
ns
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næ stenrmer rigtig ind med Himmelens Meridian.
Der var vel giordt en
Mcengde Observationer af Circumpolar-Stiernerne Vinteren tilforn, hvoraf
man kunde jlutte , at Instrumentets Meridian var et Par Secunder mere vesterlig end den sande Meridian, men for desto meere at forsikkre sig i denne Sag,
blev den 2 Aprilis med Qvadranten diorDE folgende Obfervriones altitudinum
correfpondentium:
Formiddag.

21.

43.
48.
53;6.

Eftermiddag.

Altitudo.
56.
52.
53’
37-

270.
28.
2829.

40 \
20.

*

50.

*

*

h.

3.

10..

50.

28.

4540.
37.

Z2.
3°«
461,

Ester diste Obfervakiomr bliver da meridies Correfpondentium:
Af den forste Observation
af den anden
af den tredie
af den fierde
-

h.

Meridies Correfpondentium er da
Herfra stal, fordi Solen var i opstigende
Tegn, fubtraheres

h.

Meridies correfpondentium verus
Efter Rota var meridies

h.
h.

12.
12.

o.
0..
0.
0..

47.
47.
47.
47.

0.

47.

111-

I$4‘
12.

22.
0.
0.

46.
46.

50.
52'.

Forstiellen
24 Secunder,
hvilke (Tu! lubtraheres; fra dm observerede Middag den iste Aprilis, forår faae
den sande Middag.
For nu at vide hvor meget Uhrverket vriste for meget eller lidet om Midda
gen d. iste Aprilis, rages Middag efter Rota

meridiana

-

Derfra fubiraheres

-

Uhrverket viiste da om Middagen
Ester Astronomist Beregning stulde det viist

Folgelig viiste Uhrverket for lidet

-

P.

43.

491.
2'.

0..
0.

43.
44.

474-..

-

53-
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Disse legges til Midten af Formorkelsen

K.

o.

25.

324.

Kl.
Kl.

o.
o.

26.
44.

38.
53.

-

Blev altsaa Midlen af Formorkelsen efter
Stiernet id observeret
Middagen indfaldt

•*

-

Folgelig sseede Midten afFormorkelsen for Middag
- i8‘. 15''.eller
efter Soleti id om Formiddagen Kl. n. 42 Min. omtrent. hvilken Observation
stemmer temmelig vel ind med Mr Mayers og Mr. Clairauts Tavler, men vi
ger langt fra Zanotxis og andres Beregninger giorte efter andre Tavler.
Dagens Lysen tog meget af under Formorkelsen, Klokken eet Qvarteer
paa i2 kunde man fee Venerem »ned bare Oyne, men fiere Planeter eller Stierner bleve med bare Ayne ikke at see.
Ligeledes tog Varmen -under Fotmorkelsen heel kiendelig af. For at be
stemme Varmen, blev observeret med 3 Thermometris Reaumurianis, alle 3
med Spiritus udi. Det ferste af dem blev bundet fast ved en Pnratlacrist Ma
chine glort af Trcre, og da Machine» vendte lige mod Solen, saa faldt Solens
Straaler perpendiculair derpaa. Med dette Thermometro blev observeret
baade Dagen for og Dagen ester Formorkelsen; d. 31 Martii steeg Det fra
Kl. 101 til Kl. 3 Qvarteer paa 12. fra 17j Grad til 2 i 5 Grad, og den 2den
Aprilis stecg det fra Klu indtil Kl. 3 Ovarteer paa 12 fra 17* Grad indtil 21
Grader, men derimod forholdt Forandringen af Thermometro, Den Dag
Formorkelsen indfaldt, sig saaledes:
Kl.
- —
- • - - - —
- - -

115
Ilt
I>i
I2
I2l
121

- vg endelig - -

IA
I
li

10

-

10I

10J
io|
11

*

-

-

171 Grad.
18* - 18? - 17$ - - 16
121 - IO

-

-

71
85
81
125
141
16!
181

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Det
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Der andet Thermometrum var og fa a bundet fast paa en Parallactisk
Machine giert af Jem, det hcengce saaleves, at det dreyede sig om tillige 'med
MachinensAxel, og folgelig var det stedse exponeret for Solens perpendicuLsire Straaler; Dette Thermometrum stod Kl. fo. paa lz i Grad, Kl. 10 |
paa 131z K>. ioi paa n|, Kl. n paa 12, Kl. Ulpaa9i/Kl. IlLpaa8,
Kl. »il paa 6^, Kl. 12 paa 81, Kl. 12! paa 9, Kl. irl paa 10", Kl. 121
paa 11
Kl. i. paa 12 -, Kl. 1 i paa 13 j, hvoraf fees, at beggeThermometcriie have under Formorkelsens Til- og Aftagende faa kiendelig og ordentlig ste
get og faldet, ar man harr ad af dem aliene kunde bestemme baade Formorkeb
sens Phafes og ligeledes den Tüd, naar den var störst.
Vel haver man paa
andre Steder ligeledes observeret med Thermo metre under Form orkester, naar
De ere indfaldne , men sielden have Thermometri Observationer faa noye truffet
rud med Formorkelsens Forandringer, som denne Gang er skeet, maaffee kom
mer Det fornemmeligen deraf, at Dagen var saa klar, og at ingen Skyer
eller andre Ting forhindrede Solens regulaire Virkning paa ThermometerGlasset.

som
paa
paa
paa

Det zdie Thermometer blev hangt op nedre l Byen paa et Plankeverk,
vendte imod Solen, dette Thermometer stod Kl. lo. paa 26;., Kl. 10 i
27, Kl. 10 i paa 261, Kl. 10 i paa 23 i. Kl. n. paa 191/ Kl.n l
14^, Kl. n - paa nl, Kl. n lpaa 12^, Kl. 12. paa 16, Kl. irl
191, Kl. 12I paa 22, og Kl. 12z paa 25.

Ingen maa her forundre sig over, at Thermometrum i Byen stod me
get hoyere, endssisntpaa samme Maade indretter, enD Thermometra paa Obfervatorio, thi det maa nodvendig vcere meget varmere nedre i Byen, end paa
Obfervätorio, efterdi Solens Straaler der nedre paa mange Maader blive re»
fiecrerede og opholdte imellem Bygitingerne, hvilke paa saadan en Hoyde, som
Obfervatorium har, paffere frit og ubehindrede, og folgeligen ikke give faa me
gen Varme fra sig, at jeg ikke stal tale om, at det bor i Almindelighed ogsaa
formedelst andre Physiste Aarsager vcere varmere paa nedrige end paa hope
Steder.

yy V W
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ten den z og 4 Martti 1764. giort Iagttagelseangaaende

Veneris Drabant.
tilstillet

det Kongelige Videnffabernes Scelffab
af

PEDER ROEDKJÆR.
a jeg den 3 Mattii Kl. 6 om Aftenen vilde prove et nyt paa begge Sider
convext Objeökiv-Glas, som er af en extraordinaire Godhed, blev
jeg ved Venus vaer een Stierne, som havde et meget mat Skin, og
var af en kiendelig Diameter.
Dens Skikkelse lignede fuldkommen Veneris,
hvis Figur er, saasom den mod Ästen er udkommen af Solens Straaler,
Globofa; da jeg altfaa havde ft er ft e Aarsag til at holde den sor atvcere maajkee
den saa lange omtvistede Drabant, bestemte jeg, for derom at forsikre mig, saa
got mig udeir Micrometer mueligt var, dens Pofition i Henseende til Venus :
Den saaes i Tuben paa den venstre Side af Venus, dens Afstand fra Venus
vår ungefar tre sterde Deele af Veneris Diameter, dens Middelpunct var un»
gefar i samme Horizontal, som Planetens Middelpunct, og dens synlige Dia
meter var ungefar en fierde Deel af Veneris.
Denne Iagttagelse blev giort
tried bemeldte ObjeÄiv-Glas paa 9l Fod, som prasenterede saavel Veneris,
som Drabantens Figur meget net og uden ringeste Farver, famine havde et
Oculair-Glas paa 3 Tommer, og forstorrede altsaa Objeélerne 38 Gange.
Aftenen derpaa nemlig den 4 Martii ligeledes Klokken 6, faae jeg iglen med
samme ObjeKiv-Glas Venus, og var saa lykkelig strap igien at finde den ftete
Stierne, den havde kiendelig narmet sig til Venus i Reébfcenfion og var ik
kun en halv Veneris Diameter fra samme, dens Centrum gjorde en Vinkel
paa ungefar 45 Grader med Veneris Horizontal, dog paa samme Side af
Ve-

Veneris Drabant.
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Venus, og var dens synlige Diameter af samme Storrelse, som Aftenen til
forn, dog med den Forssiel, at den denne Aften var meget vansseltzereat see
end Aftenen tilforn, for derfor ikke at bedrage mig, appliceredes i Tuben et
storre ObjeQiv-Glas, nemlig en 14 Fods Menisk, som er stedet af Instru
mentmageren Ahl.
Saasom Oculair-Glasser blev endnu det samme, nemlig 3. Tommer, forstorr-'de
det Objeticrne 56 Gange. Jeg var alrsaa forsikkrer, at i Fald det virkelig var Dra
banten, dens Diameter nsdvendigmaatte forstorres; min Formodning rraf ogsaa
rigtig ind, da den blev kiendelig storre og saaes meget distinct, uagtet Glasset
farvede, hvilket maa tilssriveS den alt for store Aabnlng ObjeLtiv-Glasset hav
de. Da jeg derpaa Kl. sl-^gik op paa Obfervatorio, for at fee igien ofrer
samme, var jeg ey i Stand ril hverken med en Tub paa 18, eller en paa7Fod
at finde samme, uagtet jeg tydelig kunde see 2 Fjx-Srierner, som sad i nogen
Afstand fra Venus, hvilket maassee bor tilssrives den imidlertid paakommende
Forandring i Luften formedelst der stærke Nord-Lys.

Af disse Observationer, hvis Rigtighed for bemeldte Hr. Ahl er Vidne til,
stutter jeg, at denne af mig ftete Stierne har verret Veneris Drabant, de for
nemste Beviis, hvvrpaa jeg grunder min Slutning, er dens matte og svage
Skin, dens Figurs noye Overeensstemmelse med Veneris, dens Forstyrrelse
ved at bruge storre Tuber, og endelig dette, at man ey kunde see den, uagtet
Den var temmelig stor og i nogen Afstand fra Venus, paa samme Tud, som
jeg med samme Tuber var i Stand til at fte andre Fix-Stierner. Ar det ey
var noget Skin af Venus selv, fem man ofte med maadelige Kikkerter seer,
er jeg fuldkommen forsikkrer paa, efterdi Veneris Figur var fa a næt, i seer i den
Tubo paa 9; Fod determineret, at jeg ey nogen Tiid har seer den bedre. Jeg
ftygter derfor ingenlunde for at begaae nogen Overilelse, naar jeg udgiver den
ne af mig stete stierne for at være den virkelige Venens Drabant, hvorvidt
samme er overeensstemmende med de i Frankerig 1761. af Mr. Montaigne gior*
te Iagttagelser, er mig nu ikke bekiendt; dette allenefte tor jeg med Vished forfikkce, at den Tvivl om Veneris Drabant er nu efter denne min Iagttagelse
fuldkommen Hævet; thi om den endssiont eykomovereensmed8au6ouins 1761.
udgivne Theorie, tiener den dog til el Bevis paa Montaignes Iagttagelsers
Rigtighed. Jeg har den Forhaabning, at denne min underdanige Beretning ey
ffal være det hsye Videnssabernes ^Sælssab ubehagelig, opnaar jeg dette, ssal
det være mig den ftsrste Belonning, og den kraftigste Opmuntring til at med
meere Fliiv anvende mine ringe Kræfter paa nye og nyttige Jagtttagelstrlv

Ahh z

pTJD T
vIUlvI*1

396

Beretning om

CHRISTIAN HORREBOWS
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anlangende

Veneris Drabant.
r der noget Afironomiss Spormaal, som ofte er blevet bragt paa Bane,
og allid blevet »decideret, og mange Befvarligheder underkaste, da er'
det visselig der om Veneris Satellite; M. Caffini var den forste, sonr
fik noget Nys om Veneris Drabant, da han den 2$ Januarii Ao. 1-672. om
Morgenen fra Kl. 6.52 Minuter til Kl. 7. 2 Min. faae en Stierne tat ved Si
den af Venus , som syntes ar have 4de Parten faa stor Diameter, og samme
Figur, som Venus. Da 1^. Caflini aldrig siden i 14 Aar, i hvor flittig han
ogsaa observerede Venerem, fik dette Phenomenon at see, saa vidste han ikke
hvad han ffulde tanke om denne Observation, og han var mere bereed til attroe,at han havde observeret Feyl, end til at yrtre sine Tanker for andre, men da
han siden Ao. 1686. den 28. Auguft am Morgenen Kl. 1 Qvarteer paa 5 et
heelt Ovarteer i Suite faaeOstcn for Ven s, 4 af Veneris Diametre fra Den,
et Lysen, som havde samme Figur fom Venus, og hvis Diameter var faa storfom 4de Deelen af Veneris Diameter, saa blev han mere vis i sin Sag, og
endffivnt han rar meget forsigtig i at opdigte hypothefer, saa kunde han dog
ikke undlade at yttre sine foupgons om Veneris Satellite for andre Astrono
mis. Herved blev Aftronomorum Nysgicrrighed opvakt, alle begyndte at ob
servere paa Venus og dens Drabant, og iblant andre observerede M; Caflini
selv, og M. Bianchini, som sardeles er bekiendt af sine smukke Opdagelser i
Henseende til Venus, flittigst; men hverken de eller andre fik noget at see, hvorsore Veneris Drabant kom gandffe igien i Glemmebogen, saa at Astronomihavde ikkun liden Troe til den, ja Baron Wolf i hans elementis Afbronomiæ
udgivne Ao. 17Z6.. tvivler ingenlunde cm , gandffe at udelade den af lysts - a e
Planetario, endffisnt M. Gregori, som nogen Tid tilforn udgav sine elemen
ta AstronorniL,var noget mildere i sin Dom, og meente, alder maaffee kun
de vare physiffe Aarfager, som forhindrede, at man- ikke oftere havde faaet det
at see „ som M. Caflini-den Gang saae.
Idem
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I denne Stand blev Quwstionen om Veneris fatellitio indtil Aaret 1740,
Sa den bersmte M. Short den 3 Nov- om Morgenen med et tekfcopio , som
forsgede Storrelsen 50 til 60 Gange, »formodentlig la ae ncer ved Venus en
liden Stierne: han satteda er stärkere Ocula ir og ct Micrometer paa fit telefcopio, og observerede Sriernens Distance fra Venus 10 Min. aoSecunder,
og fandt med Forundring, ar denne liden Stierne havde samme Skikkelse, som
Venus': dens Diameter our ikke fuldt en 3 die Deel af Veneris Diameter, og
dens Lius var ogsaa svagere end Veneris, endffiont gandsse tydeligt al see.
Diste Observationer continuerede M. Short en heel Time, da endelig Dagbrak«
ningen, hvilken uven Tvivl ogsaa har forkortet M. Caffinis Observationer, for«
hindrede ham at observere längere.

Ru lavede M. Short sig til folgende Dag i Rcerveerelfe af fleers', som han
dertil havde inviteret, med sir bersmte store 12 Fods reflecrerende Teiescop ak
observere denne c.ye fundne Stierne, men hans Haab flog ham feyl, der blev
ingen Ting-at see, og han fandt aldrig Veneris Satellitem siden, endikisnthan
ikke sparede paa Umage for at söge den; hans Observation blev da allene, lige
som M. Caflinis var, og endnu siunres ikke Sagen fuldkommen decideret, hvor-'
fore ogsaa M. Mairan-, som fik Ordre af det Parisiske Societet at examiners
denne M Shortes Decouverte, ikke med Vished tor sige, om Venustat Sa
tellitem eller ikkeDa nu Venus Ao. 1761.. skulde passere igiennem Solen, lavede alle Astro
nomi sig paa, at observere dette vigtige Phænomenon, og de meente ikke uden
Aarsag, hvilket M. de L'Isle ogsaa i sin Memoire havde erindrer, at ved dennesAnledning skulde Quæftionen om Veneris Satellite kunde decideres thi
naar Venus passerede igiennem Soleir, maatte dens Satells, som de meente
var saa nar ved den, ogsaa passere igiennem , og saaledes blive seer af mange
Obfervatoribus. M. Baudouin, som var sårdeles curieux for Veneris Obférvation-, lod det ikke vare nok, selv at lave sig til at observere, men han skrev
ogsaa til Secretaire» i Societetet i Limoges, M. Epine, at han vilde for*
maae Societeter dertil at observere Venerem flittigt , Societetet gav Commis
sion til M Montaigne at opvarte Venerem, han giorde sig ikkun liden Haab''
om at finde nogen Drabant, men hvor stor blev ikke hans Forundring, da han
den zdie Maji Kl. halvgaaen 10. om Aftenen med en Kikkert paa 9 Fod saae
20 Minuter fra Venere en liden svag Stierne af samme Figur, som Venus,
hvis Diameter var saa stor, som en 4de Deek af Veneris Diameter.
FolDdd z;
gende:
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gende Dag samme Tid om Aftenen saae han denne Stierne tgien, Vaden ititiö#
lertid havde gaaet 30 Grader omkring Venerem. Den folgende 5 og 6 Maji
kunde han ingen Ting observere, esterdt en tynd Taage ved Horizonten formte#
nede ham at kunde see saa llden en Stierne, som denne var, men den 7de Maji
om Aftenen Kl. 9$ blev han igirn Drubaitren vaer, som havde flyttet sig i sin
Cirkel omkring Venerem fra den forste Observation af til denne iss Grader.
Af disse Observationer udvikler da M. Baudeuin i en Piece, som han derom
har udgivet, Veneris Drabantes Theorie, han finder, , at Veneris Drabants
er 60 Semidiametris Veneris fra Venere, at dens orbita, fom den bestriver
omkring Venerem, er perpendiculair paa t diptiquen, og at dens Nodi ere
2L Grader i Ftflen og Jomfruen. Han flutter ogfta af Drabantens periodi»
ff'e Gang omkring Venerem, som efter disse Observationer fleer 19 Dage 7Ti
mer ; at den ffulde blive ar see udi Solen den 6 Junii, naar Venus passerede
der igiennem, hvorved der kunde da gives alle Aftronomis Leylighed til at forsikkre sig om Decouvercens Sandhed. Hans Piece fandt vel Modsigelse i det
Parisifle Societet, da den der blev oplast, men Societetets Censur blev dog
denne: Ainfi l’obfervation ne nousfemblepas pouvoir etre contefiee. Fra den
7de Maji gik 3 Bage forbi, i hvilke M. Mentaigne ikke fik denne nye Dra
bant at see, men den ri Maji lod den sig iglen observere, hvorved M. Bau6c>uin blev bestyrket t den Theorie, fom han havde allerede udgivet, alleneste
maatte han giere denne Forandring, at Drabantens periodiske Bevcrgelfle flee
de omkring Venerem i ncrsten 12 Dage, hvoraf videre fulgte, at Drahanten
ikke fluide blive at fer i Solen, naar Venus passerede der igiennem, faa at
Aftronomis derved blev betaget det Haab, som de af de forste 3 Observationer
kunde giore sig.

Siden M, Montaigne har iglen ingen feet Drabanten, saa at Visheden,
om Den er til, beroer alleneste paa 7 Observationer, 2 af M. Caflini, 1 af
M Short,’og 4 af M. Montaigne, dette er Aarsagen, hvorfore der endnu tviv
les om denne Drabants existence, og er det troeligt, at denne Tvivlen vil
blive ved, indtil fleere Aftronomi paa eeugang og paa adflillige Steder blive
Vidne om Tingens Rigtighed, imidlertid foreges dog meget Formodningen vev
Disse Observationer, som M. Roedkm* ()ar indgiver, hvortil ere 2 Vidner,
font begge ere vandte til at betragte Himmelen, og som begge have fuldkommen
Ovelfe nok i Astronomifle Observationer, saa at de kunde kiende en Planet fra
en FipStierne.
Siden den 4de Martii, da M. Roedkiær om Aftenen advarede mig om
dette nye Fhænomeno, er intet blevet feet til Veneris Drabant, den z re, 6te
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og 7de var vet tykt Vceir, og i Aftes den 8de Martii betragtede jeg tilligemed
de andre Obfervatoribus Venerem flittigt i Kikkere af adstillig Skorrelse, men
saae intet; ogsaa har M. Ahl, i den samme 9 Fods Kikkert, som blev brugt t
de af M. Roedkiær anforte Observationer, seek efter Satellitem, men ikke fun
det den, men heraf tages lige saa lidet Argument imod de forste Observationers
Rigtighed, som manikan argumentere af det, at alle (inDre Aftronomi ikke har
observeret noget, imod M. Caflinis, M. Shortes og M, Montaignes Observa»
rioners Accuratesse.
Jeg har for Resten sammenlignet M. Roedkiærs Observationer med dem,
M. Baudoin har udgivet, jeg finder, at han gandsse stemmer overeens med M.
Montaigne i Henseende til Drabantens matte Skin, dens Storrelse og Figur,
som ligner Veneris, men i Henseende til Afstanden fra Venus kommer han ikke
overeens med M. Montaigne, men snarere med M. Caflini, thi M. Mon
taignes observerede Afstand erlangt storre, hvilken ogsaa burde vcere saadan,
d)l M. Mon'aignes Observationer ere giordte i Maji Manned paa en Tid, da
Venus var fangt, fra Drabantens Noda, da derimod Mr. Roedkiær har seet
Drabanten forst in Marcio, og Venus var ikke over 23 Grader fra Nodo, i
hvilken Fald Drabantens orbita bor efter M. Baudouins Theorie synes meget
elliptisk for os, og altfaa Drabanten, naar den er nær ved Ecliptica, som dm
i diffe Observationer har vcrrer, flydes meget nær ind kit Venenm.

Dette er hvad jeg kortelig har at anfore anlangende M. Roedkiærs Ob
servationer , og haaber jeg, ar da man nu i en Tid af 24Aar er 3 Gange kom
men paa Spor efter Veneris Drabant, man dog engang skal faae en futdkomnere Vished om denne Decouverte, som beriger vores Syftema med en Planer
mere, og som i Tiden kan give Anledning tik mange nye Theorier og Opdagelser.

Videre
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Videre Fortscrttelse
af

Observationerne
gjorte paa

Veneris Drabant,
-af

CHRISTIAN H OR REB O W.
a jeg om Aftenen d. 9 Martii præsenterede i Videnffabernes Societet de
anforte Afhandlinger om Veneris Drabant, blev imidlertid paa Obfervatorio feet efter den af min Broder Prof. Peder Horrebow, Mr.
Roedkiæt og Mr. Boferup, og faaes den tgien af alle 3 Obfervatoribus gant)#
fle tydelig, endfliont dog ikke saa kiendelig, som i de 2de for anforte Observa»
tioner af zdie og 4de Martii. Drabanten syntes at sidde i Kirkerten til hoyre
Side fra Venus, saa at Linien, som gik igiennem begge Planeternes Centra,
giorde med Veneris Vertical omtrent en Vinkel paa 30 Grader; dens Af
stand fra Venere var efter Observatorum flisnnende 1X eller 1' af Veneris
Diametre, og den siuntes meget liden, saa at dens Diameter var neppe X saa
stor, som Hoved-Planetens Diameter. Denne Aften blev den observeret med
2 Kikkerter, een paa 9| Foed, og een paa 6 Ford, tillige syntes det for min
Broder, som han undertiden kunde see den endogfaa i (Quadranten, hvorpaa der
er en Tubus ikkun paa 3 Foed, men herom turde han dog ikke med Vished
sige noget. Dette Syn var Obfervatoribus en fuldkommen Fornoyeife, og
de vare saa forsikrede om Tingens Rigtighed, at de strap vilde bringe Obferva#
tions Kikkerten hen til Videnflabernes Societet, som den Gang var forsamlet,
paa detal de der verrende Membra kunde verre Vidner, og blive forvistet om Decouverten, men da de nærmere betænkte sig, og vidste af forrige Afteners Er#
farenhed, at længere hen, naar Venus kom dybere at sidde , intet blev at see,
forandrede de deres Resolution, og lode sig nope med alleneste at optegne deres
Observation.
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Da man mt saaledes ikke havde hart ad mere Aarsag ar tvivle om deyne
opdagede Drabants Vished, forstaaer del sig at jeg tillige med allez foran
navnte Obf:rvotorlbus jgien den io Martii om Aftenen, da det var klart
Veyr, var tilstade paa Öbfervatorio, vi faae da fra Kl. 6 til 7- •toget i en
Kikkert paa 9' Foed tet paa hoyre Side af Venere omtrent paa en Vinkel af
45 Grader med Veneris Vertical , og endstiont vi havde Aarsag at troe, at
dette ffulde vare Drabanten, og videsuden toge alle muelige Præcautioner, for
ikke i vores Observation at bedrages, saa torve dog hverken jeg eller min Bro
der statuere noget vist, eftersom vi frygtede for, del vi dog havde strabc i alle
Maader at forekomme, at dette Phenomenon kunde vare en Blinding af
Glasset. Vi observerede samme Aften med en Kikkert paa 18 Foed og en paa
6 Foed, men i begge disse kunde vi ingen Ting fee
Kl. 7. blev ogfaa Draban
ten borte udi vores Observations-Kikkert paa 9 'Foed, og siden den Tid varden
.ikke mere den Aften at see. Vi havde vel denne Aften indretter et Micrometer
paa Kikkerten, som vi observerede med, for derved noyere at fastsatte Dra
bantens Position, men da dens Skin var saa svagt, at man ikke kunde appli
cere noget for at oplyse Filamenterne, efterdi Drabantens Skin derved tabtes,
saa blev det ikke mueligt med Micrometro at g ivre tilforladelige Observationer,
hvorfor ogsaa ingen af det Slags her auferes.
Efterdi Drabantens Skin var den forrige Aften saa utydeligt og svagt,
giorde jeg mig siet intet Haab om mere at faae den at see, ikke desto mindre for
samlede vi os dog, formedelst Veyret var klart, alle paa Öbfervatorio d. n
Martii om Aftenen fra Klokken s til 7 -Xi vi observerede med 4 Kikkerter, en
-paa 18, en paa 12, en paa 91, og en paa 6 Foed, i de 3 Kikkerter kunde vi
ingen Ting fee, men i den paa 9 x Fod saae vi alle gandffe tydeligen til vores
Forundring, efterdi vi den Aften ikke var os dette formodende , et meget lidet
Lyfen paa hoyre Side af Venere, som stod heyere end Venus omtrent zo Gra
der over Veneris Horizontal
Aldrig har jeg i Himmelen seek noget Siun,
som mere har indtaget mig , og min syntes, ar jeg rigtig saae en Veneris Maane, og det var for mig, ligesom jeg folede en Gicede i Hirrtet over, at jeg nu
saae, ar Veneris Indbyggere vare, ligesom vi, med en Drabant af Skaberen
forsynede.
Jeg fvrsogre paa mange Maader at komme efter, om dette lidet
Lysende ikke kunde vare er bedrageligt Skin i Kikkerten, men jeg kunde omsider
dog ikke andet, hvor frygtsom jeg end er i flige interessante og omtvistede Ma
terier at statuere noget vist, end fla ae mig til mine Med-Obfervatormn Partie,
og statuere, at dette Skin maatte virkelige» vare Veneris Drabant. Skinnet
var meget lider og blegt, det havde fuldkommen saadan en Lysen, som man kunde
Eee
forestille
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forestille sig en Maane ved Venus ffulde have , det lignede ingenlunde det Skin,
som Fix-Stiernerne give, og dets Afstand fra Venere var henimod een Veneris
Diameter. Naar denne Observation ffulde endnu noyere beffrives, vidste jeg
ikke ak anfore andet, end net op alle de Expressioner, som Mr. Casfini bruger,
naar han beffriver sine Observationer af 2; Januarii 1672, og 28 Augusti i6g6r
hvilke alle her meget noye kunde passe, saa ar vores Observation kunde passere
for en fuldkommen Repetition af den Cassinianffe. Det er ellers at merke, at
Drabantens Skin fra forste Observation til denne sidste havde meget aftager,
hvvrfore man denne sidste Aften giorde sig ikkun lidet Haab at faae den oftere
tit see, hvilket ogsaa saaledes er indtruffet , thi endffiont man ikke har efterladt
hver Aften, naar Veoret var beqvemt , at soge Drabanten, saa har den dog
ikke, siden den tue Martii, varet at finde.

Diss« ere da Observationerne, som vi have havt af Veneris Drabant,
saa nodigt, som jeg vilde vare Aarsag til ar noget ffnlde komme ud, som kunde
vare Sandheden ril Hinder og Præjudice, saa ubilligt holder jeg det paa den
anden Side at fortie, der, som kunde vare til Nytte, og decidere en Omtvistet
Quastion, endffiont jeg ingenlunde tvivler paa, at jo denne Sag endnu vik
bjive Problematiff for mange, helst for dem, som selv stitteligen observere, og
have ey trusser den rette Tid eller brugt beqvemme Kikkerter til ar finde den om»
rvistede Stierne med; ja jeg har selv i denne Materie varer saa Sceptiff, at
endffiont jeg under Observationerne siet intet bilede om, at jeg jo observerede
rigtig, jeg dog saa snart, jeg gik fra Observationen flygtede for jeg havde rager
Feyl, og lader mig bedrage, thi jo vigtigere og nyere en Ting er, jo mere fryg
ter man for at irre, og jo lettere taber man Tillwen til at troe det, som man
selv seer, og erfarer, fornemmeligen havde jeg altid i Tanke, at jeg maaffer
kunde lade mig bedrage af et Slags falff Lyfen, som kunde tages for en Drabant; men foruden der, at Vederffin er noget som biendes, og som man er
vandr til ar tage sig vare for, saa seer jeg ingen Aarsag , hvorfor net op de Ti
der, da disse Observationer giordes, og ingen andre Tider, hverken for etter
siden, da Aftenerne vare lige saa klare, og af lige saadan Beffaffenhed, dette
Veverffm ffulde indfinde sig. Ja for desto (lorte Sikkerhed, stilte jeg samme
Aften, da jeg faae Veneris Drabant, Observations-Tuben baade imod Jovem
»g Saturnum , jeg ,faae dem begge meget tydelig og vel determinerede, Saturni
Rand faaes saa net og ffarpr, at den ikke kunde snffes bedre, og Banderne i
Jove lode sig ogsaa endffiont noget utydelig distingvere, uden at man i mindste
Waade mcrkede ti! noget falff Skin i Kikkerten.
Fremdeles for ydermere des
bedre at vare mig, vendte jeg Kikkerten under Observationerne paa mange
Maa,
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MaaDer, men Drabantens Slev i Henseende til' Venus blev altid uforandret,
vg tillige lod jeg Venus nogle Gange passere heelt igiennem Tuben fra Begyn
delsen til Enden, da Drabanten hele Tiden, udm at blive borte imellem, som
Vederffin pleyer, ordentlig fulgte sin Hoved-Planet, som den burde, ja naar
jeg sat Kikkerten saaledes, nt Venus var tet uden for den, saa kunde jeg see
Drabantens rnaatte Skin i Tuben allene, paa samme Maade som det faaes,

naar Venus selv var i Kikkerren.

Endnu stod mig dette Tvivl tilbage, om ikke, efterdi Venus i Observalions-Dagene var i Conjunction med adskillige Fix-Stierner in nodo pifcium,
disse Stjerner da kunde foraarsage Irring, og tages for en Veneris Drabant,
men hertil svarede jeg mig letteligen selv, saa at al Tvil betoges mig, thi (1)
var der en kiendelig Forffiel paa Stiernernes og den observerede Drabants Skin
vg Anseelse, (2) havde Drabanten beffrevet omtrent en halv Circul omkring
Venerem, hvilket ingenlunde kunde passe sig paa FipStiernerne. (3) saae jeg
jevnligen Fix-Stiernerne i Tuben tilligemed Drabanten, hvorved jeg saa me
get desto vissere.kunde forsikkre mig om den kiendelige Forffiel, som fandtes i
Deres Udseende, og (4) kom ingen af disse Stierner Veneri saa nær , som Dra
banten, uden det ffulde maaffe være Z in nodo pifchm (trium in lino luci
dat um fequens) hvilken af Fix-Stiernerne var i disse Tider Veneri nærmest,
men den kunde ikke heller foraarsage nogen Feybagen, thi dens Conjunction med
Venere indsaldt ikke nogen af Observations Aftenerne, men den 5te Martii,
da det var tykt Veir, og ingen Observation kunde stee. Jeg har saaledes can
dide miført alle de Tvil, som have modt mig i og under Observationerne, og
indstiller for Resten til Læserens beste Skisunende, > hvad Slutning han af
dem vil giere sig, haabendes, at disse Observationer stal give Astronomis Anled
ning til desto flittigere paa beqvemme Steder at observere Venerem herefter, og
at de saaledes ffal blive i Stand til tydeligen at legge det for Dagen, som man
nn ikke ter, uden med en Slags Frygt og UndseUfe, driste sig til at sige.

Eee -
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CARL DEICHMANS
Betankningec
over

hen ved Solv-Verket Kongsberg fig yttrende saa kaldede Schwa
den/ eller opstigende Damper, hvorved Bergmandcn ofte maa
soette Livet til, og, i Anledning deraf nogle faa Anmcerkninger om stimme Sokv-Verk.
yt enim modo dixi, omnibus fere in rebus,

& maxi

me in phyficis, quid non fit, citius, quam quid fit,,

dixerim^
Cic, de Nat, Deor,

Deruden mange andre Sygdmme, Farligheder og'Besværligheder, Berg--

dH

manden er undergivet, fortiener ikke mindre at komme i Betragtning de
tildragelser, hvor han uformarket i Gruberne mister al Sands og Folelse, henfalder som dod, og virkelig maa satte Livet tit, om han ikke i Tide
bliver reddet og udbragt
Dette indtreffer ved adffillige Bergvrrker mere og
mindre, efter Omstandighederne, noget nar det samme hander sig paa andre
Stader ved visse Grotter eller Huler, ved Brynd-Gravning, ved visse Van
de og, Kilder. Nogle saadanne Stader har bestandig en saadan Virkning, an
dre ikkun paa visse Tider, nogle naar de forst aabnes, eller efter at de en Tid
har varet tilsluttede; endssiont nu Virkningen synes den samme, maa dog
dertil upaatvivlelig vare adskillige Aarsager (a), Mangt og meget har derom
varet anført; adskillige givet sine Betankninger derover, endssiont af ulige For,
mreninger, som er ikke at undres over i en saa mvrk Sag, siden faa af nogen
Indsigt finde sielden Leylighed selv at prove det, i sar paa saadanne Stader,,
hvor det ikkun handeise-viis indtreffer, foruden den Fare man blev underkast,
om
(a)

Unius rei plures poißimt cfle Can A,
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om nogen vilde vove sig ril saadanne Slæder / og fornemmelig i dybe Gruber,
som her omhandles.
Ved Solv-Verket Kongsberg har man havt alt for mange beklagelige
Prover paa bestige farlige Dampers Opstigelse, hvorved mangen en Bergwand
har maartet fætre Livet til. Aarsagen tilskrives almindelig giftige, i sær de svovelagtige og Arsenicalffe Damper, som ordinaire betegnes med ver Ord, Schwa
den. De Tydste Bergfvlk, hvis Berg lermini til deels har vundet BorgerRet hos os, kalde saadanne mineralste Damper, Schwaden, Dampfe, Dün
ste, Brodm, böse Wetter, mineralise Hauch-Witterung, dog ved dette Verb
kalder den gemene Mand det paa sir eger Sprog, Grank, hvorved almindelig
forstaaes en giftig opstigende Damp. Ester den Beskrivelse adssillige Bergmænd
der paa Stedet har givet mig, siges, at de, som finde sig i ensaadan Stank,
fornemmer forst en sodagrig Smag, ar en kiendelig Damp opstiger af en viderlig Lugt, at den undertiden legger sig som en Riimftvst paa Farterne og Stem
plerne, som en hvid-blaae Hinde paa Sumperne, og, om dette Vand rores,
opstiger samme Danip endnu mere farlig, Arbejderne blive strap magreslose,
Lamper og Fakler udslukkes, og om de ikke i Tide blive udbragte, er intet vis,
feve end Dodem

Intet bliver vissere, end der jo i disse Tildragelser bliver meget stiult og for,
borgen, og ikke saa let at finde rede udi: Luften, som modtager saadanne og
andre forffiellige Damper, og i hvilken vi maa soge de nærmeste Aarsager til
disse Virkninger, med hvilken vi stedse ere vmgivne, og aande fra vores forste
Indgang til vores sidste Udgang af Verden, er os allermindst bekiende, uagtet
alle de herlige Opdagelser i meere end er hundrede Aar derud i ere giordte. Vi
maarte være begavede tneD finere, rorligere, eller maastee andre Sandser, om
vi meere fnldkommelig skulde kunde undersoge dens Egenskaber, Forandringer
og Maader at virke paa. Det vilde blive Sporsmaal, om vore Vilkaar der
ved forbedredes, eller om ikke snarere vore Uleyligheder vilde blive störte (ch?.
Vi maa altsaa i disse Tildragelser som oftest lade os noyemed rimelige Formod
ninger: det er tættere at distingvere falfum å vero, end falfum å verofimiH.
Cee 3
In(b) The touch y if tremblingly alive’all o'er,.

To fmart and agonize at ev’ry pore ?

Or quick Effluvia darting thro the brain?

Dye of a Rofe ih aromatic pain?
Pope EfTay on man;
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Zngcn tænke da, at jeg drister mig til at angive paa en demonstrativ Maade des
rette Aarfag: mit eeneste Oyemeed er aliene at confecere diste Beretninger med
andre af noget ncer lige Bessaffenhed, at udlede andres Tanker herom, oy prs
ve, hvorvidt det alt eller noget deraf kan passe sig paa Solv »Werket Kongs»
berg, og den sig der yttrende Schwaden.
I de celdre Tider , da Natur-Læren lidet blev dyrket, var det almindeligt
at anfee alle usædvanlige Tildragelser, hvortil man ikke kunde finde nogen begri
belig naturlig Aarsage, for Diævelens eller visse Aanders Gierning; samme
maatte bare Skylden for alle haarde og voldsomme Sygdomme., som: deliria,
Onvulßoner, Suffocationer, Epilepfiæ&c. Og, ligesom den gandste Natur
var opfyldt med saadanne Dæmones, hvoraf enhver var anvirst sit Element,
fad var ey heller Bergverkerne derfra befriede. Visse saadanne Aander havde
der deres Boelig og Opholds-Sted, fom Cobolder, finaa Bergmænd, ho
munculi fubterranei, Berg-Munker j hvortil man maajkee kunde regne de
Nordiske Berg-Trold og Dverger og andre Underjordiste, som vidste saa hændig at smidde de forunderlige Sværd og andet Arbeyde; Og iligesom man ofte
herte dem arbeyde under sig, saae dem i Gruberne at fylde Vandspandene, dreje
Haspierne, undertiden at drille Bergmanden i at udslukke hans Lygte, og at be#
lee ham: saa maatte de og bcrre Skylden for de ulykkelige Hændelser, naar en
ten Bierget faldt ind, eller Bergmanden paa anden Maade kom til Skade, men
j seer at de kom afstæd forgiftig Stank og tyk Luft i Gruberne, qvcrlede og om
drejede Halsen paa Arbeyderne. Undertiden blev Skylden lagt paa visse gifti
ge Dyr, som: Basilisker, Slanger, ja endog visse LEderkopper (c).
Ligefaa
fæl fom t er, hvad Arbeyderne ved de Engelste Bergverker foregive om en
Slags farlig Dunst, de kalder Peafe ble,om Damp, (Erte-Blomster-Damp)
som de indbilde sig at vcere Uddunstninger af et Vegetabile, der voper under
Grubens dybeste.
Hvo som ffulde finde Behag at roe sig med flere deflige Historier, kan fin
de nok deraf hos Agricoia, Munlterus, Olaus Magnus, Kiri<erus i hans
Mundo fubterraneo, og flere andre. Mærkeligt er det dog, at en vis ansee
lig Mand endog i dette Sæculo har heller villet tillægge Den onde Aands Gier
ning en Tildragelse, noget nær af samme Beskaffenhed, som findes ved denne
Schwa(c) In Sardinia animal nominatum (Solifuga) in Argentariis & Metallis, certa peda iucautorum,
Salinus apud Agricolam de re metallica»
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Schwaden, og hvortil erfarne Lceger har anviist en saa rimelig natmlig Aarfage (d). Bergwänden plages endnu idelig med disse Indbildninger, og har
saa mange faadanne Historier at frembringe. Men da man baade er uvis om
faadanne Aanders Exiftentz, og hvad Jndflydende de maatte have i de narur,
lige Dug, og om det ikke alt er Frugren af en forvildet Indbildnings Kraft,
saa meget mere, som de fleeste foregaaende Hcendelser lade sig forklare af rime
lige naturlige Grunde, fom allerede en Deel af de Gamle Authores har giort:
Saa har end og Lucretius i fin Tiid viist en naturlig Aarfage til de farlige og
dodekigeDamper, og sagt os, at BergmandenS Uleylighever maarre benfore#
til Metallernes skadelige Exhalationer:

Deinqveubi argenti' venas auriqve feqvu-itur
Terra i penitus ferutantes abdita ferro
Qvaleis exfpiret feaptenfula? fubter odores
Qvidqve mali fit ut exhalent aurata metalla,
Qvas. hominum reddunt, facies, qvaleisqve colores &eé-

Lib. VI. v, 808.
Og et andet Steds , at, om endog Aarsagen var stiult til visse faadanne Ham
delfer, havde man derfor ikke nodigr at forestillesig der nogen Helvedes Indgang

Omnia, quæ naturali ratione geruntur^
Et quibus é eau fis fiant, apparet origo:
Janua ne his Orci potius regionibus efle:
Credatur pofta.
-

Libi VI. v, 760;

Plinius bestriver os i far Solv-Verkerne for faa meget farlige formedelst deres
skadelige Uddampninger; men hvorledes famme ffulde vare mere farlige for
Hunde, end for andre Creature, begriber jeg ikke. (e).
Fra
(d)

(e)

Det er bekiendt, at den kcrsinmelige Theologus Buddns saalcdes ansaae ben Hæn
delse, som tildrog sig med nogle Personer i et Diinbierg-Huns ved Jena 1715 , vn»ilde besvare Diavelen til at opdage for dem en nedgravet Skat, og da nogle af dem,
as KuL-Dampen maatte satte Livet til, og deraf beviste, at dette gik gandste naturlig
til, svarede Buddeusat Diawelen bcticncr sig og af naturlige Midler til at stade
Mennesket; men det vilde da blive vanskeligt at distingvere imellem naturlige og Dia
vels Gicrninger.
Odor ex Argentifodinis inimicus omnibus animalibus, fed maxime canibus, [
Hi ft.. Natur. Lib. 33 T. 6.
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Fra den Did af, ar Lærdom, Kunster og Videnstaber begyndte ar uddrwges af del Merke, hvorunder de nogle hundrede Aar varestiulte, og da Berg^
Videnstaberne ligeledes fik et siorre Lys, Harde fieestefoglAarfagerne til Schwa
dens Farlighed i Erhernes og Metallernes Natur og i deres Exhalationer: Za
charias Theobaldus, fom maastee er den ferste, der ex profetio har behänd»
let denne Materie de Halitu Minerali, quem Metallici vocant Schwaden,
vg som for den forste Gang udkom 11'42, tilligemed Agricola og en stor Mrrngde andre, sige os alle eenstemmig det samme: Intet skuldr synes mere rimeligt,
uaar man veed, hvor lettelig visse Ertzer og Minrralier, ikke allene ved Ildens
Kraft i Gruberne, ved Grube-Vandet, ved andre tilstodende Materier, men
endog ved den blotte Luft lade sig oploft og blande sig med Luften; tillige, hvor
farlige de me kali isse og Mineralste Dele og Uddunstninger ere for det mmnestelige Legeme, som oftest afgive den stærkeste Forgift, og endnu mere, naar mas
har saa overbevisende Prover paa deflige mineralste Dampers Opstigelft, og de
Deraf flydende dodelige Virkninger. Og, paa det jeg ikke stal ftcmfore noget,
som kan siges, og ikke bevises, tillades mig at fremsatte nogle Exempler, som
vel ikke kan imodsige.s, og hvoraf de fleeste synes upaatvivlelig at have deres
Grund i de der brydende Mineralier og Bcrg-Arter; jeg forbigaaer Yolcaner-ne eller de Ildsprudende Bierge, som egentlig ikke hore hertil, endstiom visse
Emg Derved forekomme, som tildeels har nogen Overeensstemmelft med de for
ommelda Phenomena, nemlig de saa kaldede Moffetes, saavelsom den ildfan»
gende Dunst af visse Vande.
Den redelige Agricola, ester at han har bestrevet os Schwadens Natur
med mere, beretter om visse Steder, son» af sig selv avle en saadan for giftig
Stank, visse Drüshulier, naar De forst aabnes, og den Hule ved Planam t
Böhmen (f). Grotto del Gane, eller Hunde-Grotten i Det Neapolitanske er
alt for vel bekiendt og saa ofte beskreven, at det var forgieves at melde videre
Derom. Af famine Egenstab synes den Hule i Ungern, nær ved Ribar i Grevstabet Zoli at verre (g). Ligesom Steenbrudet ved Pyrmonter-Branden (h).
Og nogle Steder ved Ems-Badet og Schwalbach, hvor fast alle levende Crea
ture maa sætte Livet til. Om det er paalideligt- stal der verre et Sted paa den
flette Mark ved Withay i Yorck-f hire, hvor Vild-Giessene, som tage
sin Flugt derover, falde dode ned, som MISSON i sin Italienste Reyft
vmmelder.
Visse
(f)

De re metallica. Lib 6.

(g)

Lulolfs Einleitung zu der Kenntmß der Erd-Kugcs.

(h)

Seips Pyrmonter-^Bninn.

*
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Visse Vandr og Bader indeholde ligesaadanne ssadelige Damper, eller
en Spititum Vitrioli crasCorem jvolatilem fuffocantem , svin ved bettleldte
Pyrmoncer-Brond, hvor de som ose Vandet, undertiden blive svimlende, Ly
sene udslukkes. Fisse, Frser, ZEnder og Giers og Hunde blive tumlende,
matte og endelig henfalde , begynde at synke; hvilket til deels bestyrker hvad de
gamle Autores: Virgilius, Lucretius Siiius, Italiccs , berette om Laco
Averno i det Neapolitanske og andre flere Steder af samme Navn, som Lucre->
tius i Almindelighed betegner under Loca averna (avibus carentia) formedelst'
ingen Fugle kan tage Fltigten derover, men af den opstigende Damp qvcrles og
falde dode ned; endssionc ve Reysende bekrcefte, at dec nu omstunder ikke for
holder sig saaledes, saa kan det dog ikke til intet giore de crldre Beretninger)
eftersom Forandringer Tid ester anden derved ere foregaaede, enteir ac de om#
staaende Skoves Nedferldelse, Communication rued andre Vande, eller andet
deslige kan herudi have tilveye bragt en Forssiel.' Det samme har varet beret
tet om Mari mortuo i Palæftina, at endog ikke Fissene kunde leve derudi, som
Scheuerer tilskriver den der hyppig faldende ArsenicalsseBerg- eller Iord-Beeg,
cnDlliont Maundrel, som et oyensynlig Vidne imodsiger det (i).
Men at komme til saadanne Steeder, som bedre passe sig paa denne Af
handling, og give os et fuldkommen Beviis paa de farlige Mineralffe Damper
ved Berg-Verkerne; saa har man ikkun at vverveye hvad der berettes om Steen#
kull-Gruberne i Auvergne, som ere af en 200 Fods Dybhed, hvor der af Ge
sell ket etter det dybeste opstige farlige Dunster, som der kaldes PouGe, som
hverken kan findes enten ved Syn, Lugt eller nogen anden Folelse.
I Gesen#
ket kan den stige kil 5 1 6 Fod, men i Stroflerne ikkun 2 Fod, ofte ikkun 6
Tommer; Denne Damp, saa ukiendelig, kan dog merkes i det den udflukkec
Lamperne. Mr. Monnier figet*, at alle de derved giorre Prover give tilkiende,at
Denne Damp er afdet Slags, som betagrr Luften sin Elafticiter, hvilken Egenssab
han betog Dampen i det mindste nogle Timer, i at brcende Viincrddike, Sal
ta rta ri og andre saadanne Materier, som eye den Krast at flette Luften i sin for
rige Stand iglen (k). Det samme berettes og om Steenkuil - Gruberne til
Lauenstein i Der Brunsvig«Lyneborgsse (i). Kiendeligere og tillige over alt farli
gere
(i)

Voyage d* Al ep a. Jerufalcm.

(k)

Bibi, raifonnée. Tom. 42, p, 1Y9.

(l) Keyslers

Reisen Tom. 2. p. 346.
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gere Beviser har man ved de Engelffe Sttenkull-Gruber, ikke allene paa qvcelende men endog Jwfangende Damper, hvis Virkninger ere faa voldsomme,at de fast i alt ligne Torden og Lynild, etter Kruvets hoyeste Kraft, hvvrpaa
haves meget bedroveuge Exempler , hvorom Ray i sier kan eftrrsees (m) Men,
som de der opstigende Damper ere ikke alle as een Natur, regnes fire Slagsforffiellige: (r) den almindeligste Sort, som forst sormerkes paa Lamperne, da
Luen bliver orbiculaire, og tager af efter Haanden, hvorved Arbejderne til
bringes Mattighed, Convuifioner, omsider qvcrleS eller doe af Mangel paa
Luft: Den (2) kaldet keasL bioom ciamp, hvorom tilforn er meldet: Der (z)
Slags er den farligste; Arbryderne marke den i Furstem,(Tager), i de Otter,,
som gaae ud fra Hoved Gesenker, som en opbierst Bold, omgiver med en tynd
Hinde , hvilken naar ben ved en Herndelse brakkes, udbreder sig, omkommer'
og qvaler alle Nwrvcerende. Der (4) Slags ere de Jldfangende (kulminarinA,
Damp), som amandes, naar man kommer dem nar med Blus eller Lamperne,,
og ved expiofion kaster Grube-Bygninger ud af Schachrerne, qvaster og lem
laster Arbejderne, som ofte satte Livet til ('n).
Har det sin Rigtighed hvad'
Ray (o) beretrer, naar der er Mangel paa frisk Luft i Gruberne, at den da an-tander sig selv og lader sig fee i Sprakkerne eller Sletterne i Gestalt af en Lue,>
der farer hid og did, ligesom Lynild, erdet noget besynderligt, og, kunde give Am
ledning til stvrre Eftertanke (p).

Ikke mindre skadelige ere Tin-Grubernes Uddampninger', hvor" Arbeiderne staae nesten samme Fare , hvor Skyldem bliver tillagt saavet de Svovel-agrige fom de Arseniralsse Exhalationer (q)..
Saaledes'
(in)

Von der Welt Anfang und Untergang p. 379 * feqv-

(n)

Haies Ventilator Tonn i; p. 17;

(0)

Loc. citat*

XVJ

Dm saadanne Damper fan, foruden hos Boyle og Tricwald1 eftersees Berger von dm
Entzündungen des Berk - Wetters, og Bergr Lehmans Tractat om den Svovelaatige Jord ved Taruowitz, i de Berlinske Videnstabers Handlinger for 1757.
Tom. 13-

/ Y BibL raifon. Tom: 2g. ?. 43^ Lorfque les Ouvriers ont fouillé un pen Avant i/s
font obligés de fe. donner de P air par des ventoufes ou Cahaux quarres perpendiculaires au Canal quils ont creufé, fans cela ils n’ y pourroint tenir leurs Lampes
allume'es, & courroient rifque d’ étre etouffes eiLxmenies^ par des Vapeurs ftilphureuses & fouvent ar fen i cales, qui fortent fubiteinént des Cavites naturelles ? qifon
rencontre- fouvent: dans les Mines & qui les furprcnnent*

Damper ved Kongsberg.

4ri

SaaieveS ogved.de Ungarste Bergverker, som Agricola i sin Tid har
bessrevet saa farlige, at der fandtes'Qvinder, som syv Gange vare gifte, og
hvis Mand alle vare omkomne ns faadanne Damper (r).
Edward Brown
beretter om disse Verker, sortiener at anfores, nemlig at der af disse Gruber
ogstaae saadanne rykke Damper, at man snart rtied Hernderne kunde gribe dem,
.og det ikke allene af sumpige og vaade, men endog af meget tom Steder, saa
at en Mand i hans Rcrrvcerelse forsogre 4 a 5 Gange forgleves at fare ind i et
saadant Sted, da hans Lygte stedse flukkedes, ac mange Biergmcend derover
-maa stene Livet ril, ar man havde fundet 28 Mcrnd i diste Gruber, somalle
vare omkomne af denne giftige Schwaden; at i Herrengrunds Kobber-Mine
udkom en saadan forgiftig Damp, af en meget haard Klippe (s). Keysler bercettsr ligeledes -om deslige farlige Damper ved disse Verker, og ar del er hoy
Tid at gaae tilbage, naar Lamperne ikke ville brande; thr ellers vil man strap
finde en ssdadtig Smag og u-opholdelig satte Livet .til; bemerket tillige, at
Ertzerne ere meget Arsenicalsse.

For ikke at blive alt for vidtloftig, tillades mig at anfore nogle merkelige
Exempler ved De Indianske Verker: Mr. Frez er, en ffionsom og paalidelig
-.Reysere, beskriver os de Perouvianste Verker overmande besvarlige, formedelst
de Mineralske Uddunstninger endog i Dagen, eller uovrendig, bande for Crealurer ogMenneffer. Muulcrflerne maae ofte hvile, for at tage Pust og Aande.
Spanierne, som boede der omkring, ere tvungne idelig ar ladste sig med den
Urr Paragai eller Mate; men ulige farligere ere Gruberne indvamdig, hvor de,
som ikke ere vandre til dette Arbeide, og ikkun for en fsye Tid vilde opholde sig,
blive lamme, finde stor Smerte i Lemmerne, som blive ubrugelige; De sorte
Negrer eller Slaver kan ikke bruges til dette Arbeide, de doe alle; endog selv
Indianerne eller de Zndsodte, som ere vandre Dertil, maa ofte aflose hinanden;
Disse tygge idelig af-Coca et Slags Betel, uden hvilket de ikke kunde giere
Arbeyde, at undertiden paa visse Steder opkommet saadan forgiftig Stank og
Dunster, at Arbejderne u opholdelig dee paa Scedet, hvorfore mange af disse
Steder maae forlades (r).

F ff 2
(r)

Loc. citat.

(s)

''Nallemcmt de Virgula divinatoria; item Boyles

toget af de Nordiste Rcyser.
(t)

Voyage de la Mer du Siid,

Mere
Underviisning for (ti R(ys(Nde, i Ud
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Mere omstændelige Efterretninger har den redelige og oplyste Alphonfe
Barba meddeelt os, hvis GeistligeStand ikke hindrede ak leggeVind paa Berg,Videnffaber ogMetallurgien, hvormed han giorde sitFædreneland saa vigtigeTienester,
og derfor af Reaumur kaldes den anDen Agricola, hans ypperligeSkrist,kaldet: Ar
te de los Meta'es>ut)Eotn forst 1640 i detSpanffe,har vcrret for langT'.d siden over
fadt i andre Sprog,i men ikkun de 3de forste Boger; hvorfore saa mange lcenge har
puster, at de ovrige Dele maatte komme for Lyset, siden dr Spanffe Editioner
vare saa meget rare (u). Han fortæller herudi, at da han reiste til Lipes, til
den nys opfundne St. Chriftophers-@rube, fandt 2de Spanier en Aare, som
sorst blev kaldet Gallega, men siden fik Navn af Puance, formedelst de fordervelige Damper, som deraf opkom: I Begyndelfen faldt meget rig Ertz,
blandet med Cahchal (somindeholdt Arsenienm.) Formedelst ar nogle India
ner satte Livet til af denne Damp, blev samme Grube indstillet.
Efter nogen
Tids Forlob fik en anden Bergmand Lyst at prove Lykken paa nye, i Tanke,
de stadelige Damper vare forgaaede, men det kostede atter 2de Indianers Liv:
Barba selv var et Vidne til en ligesaadan Hændelse paa samme Sted: Man
fogte efter en anden Gang lidet fra det forste Sted, men neppe var kommen 2
og en halv Fod ned, forend Arbeidet af samme Aarsage maatte forlades. Han
besaae Stedet nogle Dage efter, da han fandt dode Spurrer og Insecter.
Man vilde bygge endeel Huse og en Qvikmolle nær derved, men hvor man aabnede Jorden, opkom altid en flem og farlig Damp, liig saadan Dunst, som i
Kieldere, hvor nye Viin er i Arbeide; Beretter videre, at en Bergmand et
andet Sted arbejdede paa en rig Solv-aare, men for at treffe paa en anden
Gang, gik han med en Ort ind i Bierget, hvortil han betiente sig af 2de In
dianer, hvilke bleve en Cavitet eller et Hull vaer, hvoraf udkom en forgiftig
Stank, saa at Indianerne strax deraf dode paa Stedet.
Bergmanden, sov
ett redde disse, foer strap efter dem, men forend han kunde række dem, blev han
hængende dod paa Farten (Stien) og fandtes der lige indtil Barbas Tid, som
siger, at den dristigste og meest behjertede ikke vovede sig at ophente de Dodes
Legemer til at begraves.
Da Barba besaae disse Steder, forefandtes et lidet
Hfill i een af de aabnede Ganger, hvoraf udkom en saa farlig Damp med stærk
Lyd, som var mægtig at betage alle dem Livet, som for den mindste Tid ville
opholde sig der.
Saa
(u) Den Engelsse Oversætter af dette Skrift forsikrer, det var forbuden under Iiiqvifition,
at udfore ben Spanske original, som i Engclland allenc fandtes i Hans sioanes BibJiotheque For faa Aar siden ere alle 5 Bsger oversatte i det Franste as Mr. Gotford,
med fiere nubre Tractater.
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Saa merkelige som disse Phoenomena ere, faa meget havde det varet
at onste, at denne erfarne Mand havde givet os nogen omstcendeligere Underret
ning om disse Staders Beskaffenhed, om deBerg-arter ogMineralier der havde
Ovechaand, og mere andet, paa det nogen kunde varet i Stand ti! at domme,
hvorudi man skulle soge Grunden til disse farlige Handelfer, faa meget
mere, som det synes, at det har noget sårdeles frem for andre saadanne
Tildragelser.

Hvo som skulle ville have flere Exempler, kan foruden andre, finde en
god Deel hos Wallemont i hans Tractat de Virgula divinatoria, som han beHovede til at bestyrke sin Hypothefm med.
Efterseer man Agr co’æ Bessrivelse (v), hvorledes dennes Schwaben ymer sig, og hvorledes Arbejderne deraf
angribes, synes det, at de fleste har Ord fra andet udcopieret ham ; Lohneis
siger vs intet andet, end det samme, som stemmer fast aldeles overeens med
hvad Arbejderne vedQvikneverkved Trundhiem sagde til Lrorvallius (x), som og
hvad forhen er anfort om Kongsberg.
Den forste, font mig er forekommet der har handlet noget om denne
Schwadens Natur og Egenskaber, er den forommeldte Zacharias Theobaldt,
enbskiont han beskriver den forffiellig, i Henseende til de Metaller og Ertzer, som
findes, hvor den yttrer sig. Saaledes anseer han den mindre farlig ved Blyeverkerne, men ffadeligere og mere virkende ved QvikjolwVerkerne. Men, da
denne hans Afhandling er aldeles ufuldkommen, at man deraf ikke kan giore sig
noget tydeligt Begreb, er deruden Oplysning hos ham at hente.
Saa meget
seer man, at den fornemste Aarsage tilskrives Arfeniquen: Difinitionem rektalem
pono: halirus ille mineralis eft craflus arfenicalis Vapor, vi caloris fummi in
Fodinis ftanniferis exStanni^fecibus ortus. Men dette hensigter fornemmelig til
de Schlachenwaldiffe Tin-Verker.
Hvorvidt dette er rigtigt eller ikke, vil jeg
lade staae ved sit Vard. Hvad enten han har villet deducere Qviksolv-Minernes Farlighed af dette Halvmretals eget forgiftige Vasen, eller afben store
Ooereensstemmelse imellem Arfeniquen og Qviksolvet, da det forste for bcn
storste Deel er af et Mercmialsk Vasen, saa stemmer dette dog ikke overeens
med Beretningerne om de rbe fornemste Qviksolv Verker i Europa, nemlig
Ydria i Friaul 09 Almaden i Prvvinhen la Manche i Spanien.
Ved det
Fff 3
f-rstr

(v) Loc. citat.

(x) Vetcujkabs Handlinger for Aar 774Z.
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forste Werk findes en temmelig Mangde reen naturlig Qvtksolv, Mercurios
Virginius, og omendjkiont samme soever i en fim Dunst, og giennemrrcenger
Arbejdernes Legemer , formerker man dog ikke til den ovenbenavnte Schwaden,
vel at Arbejderne almindelig derved tilbringes Paralytiske Passioner, blive ffieft
vende, endffiom Keysler canker, at den overmaade Drukkenskab har velsaa
stor Deel idem, som selve Qviksslvet;
Almaden derimod, hvor reen
Mercurius ikke findes i nogen Qvantitet, fornemmer man ikke til nogen stadelig Vwkning. Mr. Jusfieu, der noye gav Agt paa dette, siger, at de Mercurialske Exhdlationer hverken tilfoyede Arbejderne, eller de .omliggende Marker
Med deres Traer og Frugt nogen Uleylighed, og at man fandt intet her , naar
man ncrrmede sig de Scceder, hvor der arbejdes, ander, end ved alle andre
Underjordiske Steder, nemlig en snur Lugt, som han tilskrev Sveden af Arlbeiderne, en Vanskelighed i at aande, og nogen Smerte i Lemmerne rc. Og
.m detre maatke vare en nodvendig Folge af den hastige Forandring fra en varm
til en kold Juk, fra en tor til en fugtig Luft : Nagter dog ikke, at Slaverne,
som ikke formaae at bytte Klaver, , og som spise i Gruberne, ere behastede
med Havelse i Hovedet, som Parotides og Apthas, og med Bylder paa
.Kroppen .rc. med Salivation, men dog farligst for dem, som ere hengivne
til Drukkenssab.
'

Denne Zachariæ Theobald! ufuldkomne Afhandling om Schwaden har
Hr. Berg Naad J. G. Lehman for nogle Aar siden ladet paa nye oplegge, og
oversat paa Tydsk med sine egne Anmarkninger, .og derudi grundig igiendrevet
de mangfoldige urigtige og utydelige Begreeb og Saminger, og erindret, at
Man maa giore Forskiel paa de i Gruberne opstigende Damper, deels af Fyhr-fatning, deels af Mangel paa Vajr-Vexling eller friff Luft, deels paa Exhala-tionerne af Ertzerne, som hastig sorvittres eller oplofts, til Hvilke sidste han
fornemmelig^regner de arseitiealffe Ertzer, som han tilskriver mange farlige Virkvinger; I Særdeleshed siger han, at det giftige Veyr eller Luft hårfin Oprin
delse af den med Mineralierne og Metallerne forbundne Arfenic, og at samme
tilveyebringes ved en SlagsEermenration, naar enten Luft eller Vand kommer til
at berøre saadanne Minera, og tillige viser, Hvor letlelig visse Ertzer sorvittres;
videre: at denne Berg-Schwaden er en af giftige Deele tyk-giort Luft, som
fornemmelig opholder sigide underjordiske Stader, og efter Beskaffenheden er mere
eller mindre skadelig; ligeledes: at samme, paa gamle Stoller, paa gamle Vand
stader, temmelig synlig for Synene, hviler fom en blaa Damp , Hvilken, ved
den allermindste Bevagelse iSumperne, stiger op til stor Uleylighed for ArbeyVerne; at samme forst har opholdt sig i Stenen, og .efterhaanden, endog uden
Ildens
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Zwens Krast / ved den blotte Luft bleven oploft, og siden trukket sig' t Vandet
eller Sumperne; endelig: at denne Schwaden fornemmelig ymer sig ved de
eedie Ertzer; og at samme Ertzers Glands og behagelige Farver foraarfages af
Arfeniqvenq som rothgüldige og weis-güldige, Lazur, de rige Tm-Grauper
og Tin-Granater, med videre.. Men,, da denne erfarne Mand har varet indskranker i at commenrere over et saa ilde indrettet Skrift, og ikke har kunder
gaae ordentlig frem , har han ikke fundet Leylighed udforligen ar handle om alle
Slags Schwaden.
Der er troeligt, at den Erfarenhed , man har havt om de mineralske Exhalationer , har varet Anledning til, at de aldre, som Plato , Ariftoteles og
en Mangde Efterfolgere baade i de gamle og nyere Tider, har sogr Metallernes
forste Oprindelse i saadanne forssiallige Damper, eller i en Blanding af vand
agtige, feede og stimige Uddunstninger, som siden baade Lhymici og MetallurgicL har forklaret hver paa sin Maade.

Den bekiendte/oach. Lecher, som ingen nagter jo har varet en BtibtlChymi'cus , ansees med Billighed som den forste, der har frembragt det meest grun
dige,. eller i det mindste det meest Plau6b!e-om Metallernes Frembringelse, AvAse, Forandringer og Forvandlinger; har han just ikke varet Opfinder til alt ,
. har han dog varet, den som har bragt det kil et nogenledes ordentlig Syftema;
AAnledning deraf har han og rort noget her og-der om denne Schwaden.

,

Allerede i hans Métallurgia, som udkom 1660, siger han, at denne Wit
terung biendes dffin store Forgift, ved hvilken foraarsagesde almindelige Bergsucht, Berg-Sygdomme; hvor den fornemmes, er der Tegn til overstodig, uti
dig og umoden BrrgSav; biendes og deraf, at den bestandig farer og gienneiuftryger alle Schachter og Stoller , at samme Damp hverken lider Lys, Ild,
Luft, eller, den menneskelige Aanve , hanger sig i Schachter og Stoller som
Stov, lignende Sner« eller Salperer-Flokker, og at samme formenes at vare
Begyndelse tif Arfeniquen, kaldes ellers en giftig Damp eller Schwaden, men
xroptie er den en Utidig Bergsad: Samme igientages i hans Phyfica fubcerranea, hvor han fremsatter de bekiendte zde Slags Jord, nemlig den GlaSagUge, Svvvelagtige og Wercurialffe, som Grunden til Metallernes Avlelfe,
hvilke DaMp-viis sattes i Bevagelse. Disse Exhalation r, naar de lade sig
fornemme i Gruberne , eredehvyst farlige, i sar det zdie Slags, eller det Merourialske, som han forestiller som- en Liquor , eller Alkaheft, som giennemtran
ger
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ger alle haarde Corpora, undertiden saa voldsom, at den udbreder Luen i Lam
perne, som et Tegn for Arbejderne at gaae ribage, om de ellers ikke af denne
Damp ville qvæles og omkomme; foraarsager desuden abstillige Sygdomme;
ar denne Schwaben lader sig undertiden see under en vandagtig Gestalt, eller
som en Rog, hænger sig paa GrnbeVæggene, som stavet Linned, i Form som
Salpeter-Flokker, af Glands som Perler: igienrager, at den formenes ar ver
re Grunden til Arfenicum (y).

Deraf er maastce denne almindelige Definition t de fleste Bergboger paa
denne Schwaden, nemlig: ondt Væjr eller grftig Luft, Witterung, utidig
Bergscrd, Coboldiffe og Arsenicalste Damper.
Hvorvidt Valentini Liquor
Metalion m ætbereus staaer i Forvandcstab hermed, verb jeg ikke, som stal
vare ct volatilist Svovel og Salt, sublimeret afViLkriol-Vandet/ver bestan
dig farer frem og tilbage i Gruberne.
Den berommelige Henkel stmes at siaae paa samme Skrcrng, i det han
tilstriver denne Witterung, eller mere præcise Einwitterung, som det fornemste
Middel, hvorved Metallerne avles og frembringes: at samme bestaaer i Dam
per, Schwaben rc. ja, at Bergmanden ikke allene ofte finder den i Gruberne,
men endog af bens Virkning ikke andet enb derfore maae erkiendes: at samme
Schwaben bestaaer i en Luft, som i Jordklodens Jnbvcrndige formedelst Vandec maa girnnerutrange Rilser og Kloster: at denne Luft svcrver og er ligesom
indvikler i et tyndt fluido, foranderlig ved tykkere, tcrtcere og tungere Deele, og
allermeest saadanne, som nærme sig Metallerne, i Særdeleshed salragn'ge, fee
de og Arsen calste Moleculis, eller Mineral Cörpergen, og af alle ingen saa
meget underkast Forvirrerung, som Alun- Cobvlb, Wismuth, Kieser, mm
fornemmelig de Arsenicalste Ertzer (z).
For gandsse faa Aar siden har M. Eller," i de Berlinste Videnstabs
Aéler, foretager sig en egen Afhandling om Metallernes Production, og derudi lagr Becheri 2be Slags Jord ril Fundament, men tillige grundet paa hans
egne Erfaringer, i det han siger sig selv at have havt Leyligheb ar beser Kloster
og Giænger, og derudi betragte de Mineralste Exfialatroners Egenskaber: Jeg
vil allene uddrage saa meget," som egentlig henhorer kil denne Sag, nemlig: at
Me(y)

Becheri Phyfica Subterranea.

(z)

Pyritologia p. 737'38*758.
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Metallernes Frembringelse steer ikke uden ved bestandige og temmelig vcrldige
Uddampninger/som de Tydske Bergfolk kalde die Wetter (a), (Tempete) ellev
Berg-Schwaden, i hvilken De Metalliske molecule indeholdes, bcrres og dever
ges, indtil de ligesom ved en Skrid stille sig fra hinanden, og siden ssge at
indtrcrltge i Stenen eller Gangerne, atArbeyDerne, ligesom de komme dybere
ned, foruden Dag-Vandet, fornemme Vand neden fra, fom egentlig kaldes
Grund-Vandet, fra Jordens Indvold eller fra Afgrunden; og i Afsynkningen
mode en meer heed og bevægelig Luft, som undertiden forvolder saa overflodige
og stadelige Uodampninger, ar Arbeyderne tvinges ril ar begive sig andensteds
hen, for at undgaae Qvcrlelfe og Suffocation, som de ArfenicaliFe og Svovel«
agtige Parriculer, der i denne Fugtighed ere vploste og indeholdes , og ved Var
men frembragte, u-opholdelig vilde tilbringe dem.

I Anledning deraf bemarker han, at Svovel og Arfeniqve i Almindelig
hed sindes ved alle Ertzer. Ar bemeldte Grund-Vand begynder at evaporere
formedelst Herden, og ved Lugt og Aandedrcet kiendes mere eller mindre dets
Svovelagtige ag Arsenrealste Oprindelse. Videre, at dette Vand er Grun
den ril de Svvvelagtige og Arsenicalste Uddunstninger; Endelig, at ligesaa
uoiugicrngelige og nodvendige disse ere til Metallernes Production , ligesaa farli ge ere de for Arbeyderne; erindrer tillige med Becher, Stahl og Henkel, hvor
til man og kan regne Künkel, at Mercurius eller Qviksslvet er af en Arfenicalst Natur. De 2de sidste forsikkre, at Arfenicutn for den m erste Deel er
Mercurius, og i den Henseende af adstillige kaldes Dette sidste et Arfenicum
fluidum (b).
Wallerius t hans smukke Mineralogiste Syflema glor Forstiel paa faadan
Schwaden, nemlig , ar ligesom den l Sreenkul-Gruberne er af en Svovelagtig Narur, anseer han den i Metal Gruberne blandet med Arsenico; under
De
(a)

(b)

Mia Erfarcnhed gaacr ikke saavidt, at jeg raten tor rnrgte eller affirmere dette. Det
kan ve! ikke ncegtcs, at man jo har Exempler paa underjordiske Binde og Storme,
Hvoriblant er vel det mivrkeliaste, hvad Doctor Connor beretter om SalttGruberne
ved Cracau, vid. Derhams Theologie Phyfiqve: som Og del! store Heftighed, hvormed
Ve anteendclige eller Ild-fangende Damper i Steenkul-Grudeene fremkomme, vid fupra
Men om den her omhandlende Schwaden saaledes nogensinde fremstiller sig, skulle,
man meget tvivle paa.
Hilioire de l’Academie Royal, des Sciences & bell. Lcttr. I’annce 1753.
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Om Schwaden eller opstigende
Le Arfenical^ Ertzer regner han endog Berg-Schwaden, Arfenicum nativum

vaporofum, Arfenique, der - som Rog, svæver i Gruberne, ved hvilken Ar«
bryderne lettelig omkomme/ og at den som forstaaer sig paa disse Exhalatione^,
vg kan giore sig et Begreb om Metall-Moderen, kan og g tete sig et Begreb om
Metallernes Avlelse og Frembringelse. Ligesaa i hans Hydrologia kalder han
denne Damp Succus mineralis Spirituofus Metallorum," arfenicum volatile,
at man af Lugten kan kiende en saadan fiin, undertiden grovere, Dunst, som
fæster sig paa Stenen, hvoraf siden Metal produceres, og endelig, saa vel af
den store Forraad af de ArfenicaljTe Dunster, som af Metallernes Com por
tion , synes rroeligt, at i bemeldte Damper ligger noget forborgent til Merab
lernes Frembringelse.
Endskiont Biskop Browallius ikke i alt er eenig om Aarsagen til en siradan
Schwaden, erindrer han dog, ar Pyrites flavus, hvoraf den meeste Ertz ved
Qvikne-Gruben bestaaer, er altid ArfenicaliT, og ar saavel den sode Smag
paa Sæberne, som Afbryderne finde i denne Damp, som den Fare ved Gruben
Wandels Rorelse, synes at ville give noget saadanr tilkiende. loc, cit.
Man maatte nu sporge, hvorfra disse Exhalationer have deres Oprindeb
fe, det baade indeholde Grund,Evnerne til Nletallet og Mineralier, og tillige
ere saa farlige for Bergmanden? Efter de flestes Beskrivelse kan man ikke an
det finde, end de opstige fra Afgrunden, sra Jordens inderste Skiod, og Det i
Folge af det Begreb man har giort sig om Jordens inderste Bygning,
hvorom vi hat saa mange forskiællige Bestrivelser, maaskee alle lige faa paalidelige, som N. Klims meddeelte Relationer.

Man Dømte maaskee ikke Uret, om man troede, at alle disse Formeninger
staae i en Slags Connexion med hvad baade Hedninger og endeel af Kirke-Fce.
Drene har frembragt om de afdode Siæles Boeliger.
Man veed hvilker Sted
De fo> st har assignerer ikke allene til deres Helters og store Mands, men endog
til de vanartige og onde Menneskers Opholds-Sted efter Doden, til Deres Tar
tarum- og de Elysæiske Marke. I Anledning deraf ere alle Svovelagnge og
stinkende Vande, maaskee og de Ildsprudende og brændende Bierge (c) blevne
am

(c)

Anderledes har ikke Heda været anseet i de ældre Tider, vid. oi. Magni vescript,
tab. Reg. Sept. Zieglerus & Munfterus; fill'll j fær Bartbol. Antiqv. Dan. h>'vr (t
Sted allegeres af det gamle Skrift, Speculum Regale; hvorved Bartholin, erindrer, at
dette
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anseete som Helvedes Porte og Indgange, som de gamle Poeter betegnede ved
Oftia Ditis, Orci Janua, Inferni janua Regis. Endog i vore Tider blive saa«
danne Srcrder ikke anseete for andet. Gapuciner-Munkene Paastaae, at man
ofte ved Solfata horer en forstrekkelig Hvinen og Hylen, jog ofte bliver erngsted af Spogelser og Giengangere (d). Hvorom o§ Saxo Grammaticus og
Obus Magnus melder.
Becherus anseer Berg'Spogelserne for Udsendinger
fra de -Fordomle i Jordens Skiod. I Anledning af visse Skriftens Sprog er
det bekiendt, <U en Tertullianus, Hieronymus, lrenæus, Bernhardus, Beda
Venerabilis og en Mcrngde af Carholske Theologi intet andet Sted har anviist
<U Helvede (e).
Det vilde blive kedsommeligt og til ingen Nytte her at opregne ave de bed
synderlige Systemata og Afridsninger, som Philosophiffe og sindrige Hoveder
har givet os paa Jordens indvortes Beskaffenhed, de ere alt for vel bekiendte;
Men det maa vcere dermed hvad det vil, saa bliver inter vissere, end baadeGhymici og Metallurgie! og Berg-Mand har derpaa grundet det Begreb, de har
giorr sig om Jordens Jirdvolde, og enten forestillet sig en stedsevarende CenrralZld, eller en heed og varm Kierne, en bestandig Fermentation, et underjordisk
Svcrlg, et Hav, eller her og der staaende Vandkommer og Soer, der ar forer
findes merglige Beholdninger, ^ccurnulationer af Metaller ogMineralier rc..
Deraf ere de almindelige vedtagne Meninger, at Ertz-Gruberne ere ikke andet,
e end Grene og Spirer fra denne Noed eller Samling) at, jo dybere man kom
mer ned, jo rigere, cedlere og mcrgtigere blive Ganger og Gruber, ar man
kiendelig finder en hedere og qvalmere Luft; ar, ligesom Dag-Vandet kommer
oven fra, kommer Grund-Vander fra Afgrunden, eller som Becher siger,
Central-Vandet(f); at endog de vcrdsse-fulde Dunster og Damper derfra har
Gggr
sin

dette er en Digt, fom rnern hentes fra de Tider, da den christclige Religion blev ind
bragt , og siden blevcn en almindelig Mening. Men at dette endog efter Reformationen stnldc vcdvaret, stinde man ikke have troet, hvis ikke et rart Beviis derom var
fremstillet i den lerede Afhandling om den Jflandstc Reformation; at endog vores hsy«
sortiente Bistop Palladius noget Nier gjorde sig et ligesaadant Begreb om dette Jldspydcndc Biceg (Hecla) vid Aét. Soc. Scient. Hafn. Tom. VIL

(cl) Miflous Jtalienste Rcyse.
(e)

Vid. Cumradi Aslaci Oratio de Inferno, & Syftetna Theologie. Brachmanni.

(f)

Quam etiam Metallicolæ obfervan t, cum inter aquas fuperficiales, quas Tage-Ä)gster,
& Centrales, Eemd-Vaster, vocant, diftinguunt. Phys. Subterran.
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fin Oprindelse (g), at Havet, som indtranger sig lgiennem visse Aabningeri
Jorden, eller og Central-Vandet sattes i Bevcrgelse, bliver Volariliff, ril en
bitumineufe Materie, eller til et inflammabile, fublimeres, stiger op i Dun«
ster, derefter giennemtrcenger Ritzer, Klyster og Sletter, som i Gruberne lade
sig kiende uiwer Navn af Witterung: deraf komme omsider adssillkge Minetalur, i ster Arfenicum, som en Begyndelse til Metaller. Denne Witterung
er Aarsag til Berg-Districternes Ufrugtbarhed, hvor Urter og Traer hindres
deres Vext, med mange andre Virkninger (h).

i

Af foregaaende kan man intet andet udtrakke, end at denne Schwaden hae
fin Oprindelse fra Jord-Klodens inderste Parter (i).
At ligesaa uorugiengelig
som den er til Metallernes Production, saa farlig er den og for Arbeyderne og
Bergmanden, og at dens Natur er enten svovelagtig, etter ArfenlcalfE, eller
begge tillige, men at del sidste har fornemmelig Overhaand ved de adle Metal
ler, eller ved Guld- Solv- og tillige Tin-Verkerne. Intet er vissere, end at
baade Svovelen cg Arfenicum ere hoyst farlige for alle levende Creature. Svovel-Dampens Skadelighed har man alt for mange Prsver paa, og at Arfetiiquen er af alle Mineralffe Forgifter det voldsomste: begge ere troe Folgere af
alle Ertzer, det sidste i sar ved de adle Gefchiche, fornemmelig ved de rige
Ertzer.

I Hen(g) Wodward og flCCir(h)

At endog Torden og Lynild mere almindelig og kraftigere lader sig fornemme, hvor
der er Metal-Aarcr, forsirkrcr 0/. Magnus Hiflor. Gent, Septentrio». Lib, IV. Cap. i,

(i)

Saaledes forestiller og Hr. Brock sig denne Sag, som i hans Physikalische und Mo
ralische Gedanken über die 3 Reiche der Natur, har giort et Udtog af de Berg- 0$.
Naturkyndiges Syftema :

Düffte, die gezeuget werden
In der Mittclpunct der Erden,
Und von dannen aufwertz gehen,
Machen, das Metall entstehen.
Ja, at endog, til at forskaffe visse ZLdclstcne deres behagelige Farver, behoves nt faa
dybt neden fra opstigende Metall-Dunst: Les Exhalaifons & les Vapeurs les plus fubtiles des metaux & des demi-mateux möntent du fein le plus profond de la terre,
& impriment fouuent, leur trace fsus terre , non feuletnent aux mådes terreftres , mais aux- pierres les plus dures.
Vid. les Memoir, de l’Acad, des
Sciene. de Berlin
Tom. XI. pag. 214* Man kan hkk sige t_ AbylTus AbyiTum invo
cat ; Kunsten viser dog, de haardeste Stene at kunde temmelig dybt imprægneres

gllcne ved visse farvrde Liqiiores eller Menftrua,
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I Henseende til dens Egenskaber, har Chymici varet tvivkraadige, til
hvilken Classe den skulde regnes, thi den participerer fast i alle: den lader sig oplose t Vand, er Ild fangende som Svovelen, besidder u-imodsigesig en Mercurialff Egenffab, om den ikke for den meeste Deel er Mercurius.
Saa at de
som har Lyst at tale om Metallernes Principia, kan ikke gi ore det meere begri-,
besigt, end i Arfenico , ester Henkels Sigende: Ingen Under da, at den bli
ver af de fleste anseet fom Begyndelse,. eller i det mindste som en approprieret
eller determineret Materie til al Metallifation, som det rette Principium Mer
curiale , og snart anseet som LEgget eller Froet, ja som Pater omnium Me
tallorum : de Chymiske Prsver give og hertil virkelig en Formodning. Raa-r
man nu tillige ovsrveyer, at den i visse Ertzer lettesig forvittrer, end og af den
blotte Luft, naar den deraf berores, saa skulde intet synes mere rimeligt, end ak
Aarsagen til Schwadens farlige Virkning bliver fegt i dette Minerale, tillige
med det svovelagtige. Dette er og maaffee Aarsagen, at Bergmanden har til
lagt de Arfenicaljfe og andre giftige Ertzer det almindelige Navn af Cobold,
hvorved ellers betegnes Berg - Spogesserne, deels og formedelst dens rovende
Ratur i Smeltningen; den sees og ugierne i Ertzgangerne, siden den betyder
intet godt; og har Der fore m nuttet imvdtage saa mange Maledictioner af Bergmanden. Der siges, at ved Salftld i Thüringen, da Cobolden hyppig lod sig
sinde iblant de andre Ertzer, man offentlig paa Pradikestolene bad at blive be
friet fra den Rover-Geist, men, efter at man havde tørt nt kiende den bedre,
og hvortil den nyttede, maatte man bede om iglen, og onske sig en stsrre Mcrngde. Bedre har det vel ikke gaaet den ved Schneeberg i Begyndelsen , da Cobolden nu fast allene underholder Dette i sin Tud overmande rige Verk.
Hvorvidt nn de foregaaende Exempler kan have nogen Overeensstemmelse
med hvad indtreffer ved Solv>Vcerket Kongsberg, etter De fremsatte Forme
ninger kan derpaa appliceres, stulde nu staae til at tinder fage; men jeg mane
frygte, ikke at blive i Stand til at fornem dem, som allene ville lade sig neye med
grtmdige og overbevisende Argumenter; thi jeg haver intet at fremfare uden maaffee rimelige Formodninger; det var og tildeels nodvendigt i den Henseende at
have havt en nogenledes omstandesig Harural-Beskrivelse over dette Ertzbierg,
og en paalidelig Geographiam Suberraneam fpccialem; men jeg er Dertil saa
lidet i Stand, at jeg man lade mig noye med Det lidet jeg har i Hukommelsen,
fråden Tid jeg Der opholdte mig, og, end mere, med de Efterretninger, andre
har ineDDeelt mig, dog ikkun for saa vidt som kan rore denne Sag ; derhos om
ssendr, at nogen habile og. erfaren Bergkyndig engang vilde lade sig. overtale til
Ggg 3
ar
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-at meddel? os en udforlig Bestridelse over dette Berg, som i mere end een Henseende sortiente det, og vel vidende hvad Indsigt og Erfarenhed dertil behoves.

Saa let som del er, nogenledes at give en Afridsning paa visse Tratter og
enkelte liggende Bierg, som ligge lige for Synene, med deres afbrudte Sider,
eller fast perpendicuiaire staaende Vegge, hvor Strata lemlig kan tælles, og
vve-rsees; saa vansteligt vil det derimod blive, at giore sig et fuldstændigt Be
greb af et saa vidr udstrakt Bierg i alle sine Forandringer, hvor man ikkun kan
oversee Superstciem og der yderste Dække, og ingen Leylighed har at betragte
Strata > Paa- og Afsætninger, eller selve Stenens Afvexlinger, udess hvad stykkeviis kan erfares ved Afsynkningerne ved Felr-Orrer, Svcerflag og i fær ved
Stoll-Arbeidet. Een Mands Erfaring vilde ikke være tilstrækkelig; manges
MfervMionex maatte samles med mere, om man stulde komme til et nogenledes
sutdstændigt Begreb. Z Folge deraf bliver det vansteligt endog for de erfarne
at kunde sige med nogenlunde Præcifion, af hvilken Slem-Art delte Ertzbierg
for det meste bestaaer.
Skal man troe en vis erfaren Bergmand, der nogle Aar har opholdt sig
her, og daglig befaret dette Werk, da anseer han det saa forikieiligr fra andre
Bierge, at han snarere anseer det for en gandste særdeles og fremmet Art, og
staaer i Tvivl, til hvilket Slags han stal henregne det (k).
Ingenlunde kan
jeg troe, at det bliver rigtigt, hvad som stal være berettet den berommelige Namrkyndige Linnæo, nemlig: ar dette Bierg stulle have en Overeensstemmelse
mei) Kinnekulle, Ivlosse-Bierg, ^lla-Bierg, og de fleste andre Svenste Bier
ge, som bestaae forst af Sandsteen, siden af Skiffer med Orsteen, derpaa et
Lag Kalk-Steen, atter Skiffer, og tilsidst eller overst af Graaberg (1). Det
havde været at onste, ar denne vittige og storeNamrkyndige med sir eget færdi
ge Syekast havde selv kunder oversee der ; maastee han her havde forefundet en
Exception i der almindelige Beared, han har giorr sig orn Strata Terræ; Over
air er det ikke let at bestemme Steen-Arterne, thi ofte fvrekonmre saadanne Ar
ter, ar man har vansteligt ved at fore dem til nogen vis ClafTe.
Mig er ikke vitterligt, at her stulde anrreffes noget særdeles LagKalkberg,
meget mindre nogensinde af den rette Schiffer, saafremt herunder ikke stal for#
staaes
(k)

Zeltlers Bericht i Brükmans Magnal. Dei. Tom. II. p. 8;§.

(!) Vcst-Götha-Resa.
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staaes Skiffrigstern, som ligger Skive viiö eller i Lameller ; thi da kan hertil
fores adskillige andre Arrer: Andre ville for tror, at den almindelig saa kaldede
Graaberg-Art har her den meste -Overhaand, dog undergivet megen Forandring
i Afvexlingerne. Saa meget bliver vist, at Steen>Arren er overmande fast,
haard og compact, og paa ingen Maade kan ansees som en Accumulation, eller
at indeholde saadanne Materier, som Tiid efter anden kunde foraarsage en Mo
tum inteftinum; saavidt vitterligt, ere endnu ikke forekomne nogle Heteroge
nes, eller Petrificata, som man dog nyelig har antruffet i en anden Tract, ikke
saa langt derfra, endstiont i ingen Connexion med derre Bierg; man kunde alt«
saa have Aarsag at ansee eller henregne derre Bierg til Montes prlmævos, vel
antediluvianos.

Ligesom selve Erh«Bierget har sin Strakning fra Sonden til Norden, sit
hsyeste mod Vesten, mere heldende til Ostensaa folg«r i samme Strcrkning
fra Sonden til Norden, visse Lag , under Navn af Faller, af fristere Steen«
art end det Ovrige, af foranderlig Farve, bruunrode, indsprengte her og der
med fine Kiefer, Granater, Skimmer, lalcurn og flere saadanne Arter, i
Almindelighed Eisenffchützig (Jernhaltig) fra 4 til 2 a 3 Lachters Brede. Ofte
folge 2 a 3 og flere saadanne Faller jevnsides med hinanden, frastildte ved an«
den dod Mittel, eller mat Steenart, blive fortrykte i staaende og strygende,
mindre magtige, giere Omsvob, naar de mode hoyf Bierg, eller Bergkna«
der, har et lider Dohnlag til Osten, derimod gaae fra Osten til Vesten man
ge Qvartz. og Spathgange, som overstiere fforbemeldte Faller, oft af Fingers
brede, undertiden meget tyndere, uden Sahlband, eller Skillerum, fastvoxns
tilselve Bierget. I diste speede Gange, saa vidt de giere eet med Fallerne, el
ler hvor de overstiere hinanden, forefindes Ertzerne.
Dog haves mcrgrigece
Gange fra 4 Lachter og derover,.men almindelig yde de brede Gange siielden no
gen riig Ertz.
Som et rart Cxempel har Charlotta Amalia -Grube haft en
Gang fra Dagen paa 3 3 4 Lachters Mcrgtighed, og givet overflodig Scheid,
og Mittel-Erh. Dec er alt for vel bekiendt, hvor ofte der indkreffer dod Mikkel
og Steen, da Gangene intet yde ; Lige saa ofte fortrykkes selve Gangene i staa«
ende og strygende, at det er handl, at Gangene har drevet sig harr ad fraSori«
den til Norden, men end mere, at de ere blevne saa forklemte og sammentrykte,
at de ere blevne heel ukiendelige, og i Afsynkningen gaaene reent forbi, samt
blevne saaledes borte, at man harmaaktet oplede dem fgien ved Qvarsiag.
Uagtet den rige Velsignelse, Skaberen har nedlagt i disse kleinlige Gan
ge, havde det fast ikke varer mueligt at Heine den, eller at den kunde komme

ril
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l-Ll Nytte, om hans Forsyns-Gye desuden ikke havde forundt dem Verk tvende
besynderlige, foruden andre Fordele, nembg: i. At Stenens Af- og Paascetvinger ikke folge med, men at de overffiere Gangene; thi havde det forste vcrrer, seer enhver Bergkyndig, Hvor vansseligr, om ikke fast umueligt der havde
blevet ar kunde forbygge og b Aceste Stenen, eller befrie Gruberne fra Indfald,
og neppe kunde saadan Merngde stcrrkr og storr Tommer anskaffes, fom dertil
ffulde behoves. 2 ) At dersom der intet ander havde vcrret ar hente ved dette
Werk, end de rige Ertzer, som i Særdeleshed falde i selve Gangene, ffulde de
neppe kunde stoppe eller betale Arbeider; men derimod er Stenen ved Siden og
uden for Gangen, saaledes imprægnerer af den Mineralske Hauch eller Aande
(ar bruge Bergmandens Talemaade) n 2 å 3 Fod- og derover, som under
Navn af Malm fores til Pukverkerne, pukkes, og drages til Schlich, til en
besynderlig Fordeel for Solvverker, ja af saadan Betydenhed, ar den maae an,
sees som een af Solvverkers vigtigste Understomlser, da denne Malm kan an,
sees at vindes gratis: thi, om den end ikke fandtes der, maatte Gruberne lige,
fuldt have deres behorige Vidde og Brede.
Gang-arterne bestaae her, som
fiere Steder af de saa kaldede petris parafiticis, nemlig af Qvartz, Spach,
Hornsteen, Skimmer, Glimmer, Talcum, adffillige Sorter Blander, men
fornemmelig af Qvartz og Spach, og i sar af denne sidste, foiti for det meste
er den saa kaldede Kalk-Spach, og som i Almindelighed anseeS som den rem og
ttgte matrix Metallorum, (in).
Omendffiont nu her ved dette Verk adffillige Ertzer eller Metaller findes
mineraliserede, som: Glanher, Glas-Erher, weiß- og rorhgyldige Ertzer, en
deel Blander, saa, naar Glas Ertzer undtages, sindes de andre ikke i nogen
oversiodig Mangde. Saa man ffulde maaffee ikke tale ureuelig eller for meget,
vm man siger, at alt hvad her vindes ved dette Verk , er idel gediegen Selv;
Glas Ertzen bliver her altid regnet til der gediegene, naar den ikke er for meget
blandet, og det med al Rette ; D^Ovrige mineraliserede ere og som oftest saa
ledes giennemvoxne med gediegen Solv, endog baade Kiefer og Glantser saa
rare, at en Henkel selv ffulle maatte opholde.sig derover, og ansee det som rare
Phænomena i Mineral-Riget, saa ar fra de ringeste til de rigeste Ertzer inde
holdes Solver i sin Forma Metallica; ja ar end ikke selve Malmerne, som fo

res
(m) Denne Berg-art, formedelst sin besynderlige Tyngde, og dens Selskab Med Metaller
ne- har bragt mange paa den Tanke, at den maatte virre af et Metallist Biksen, og
indeholde mere, end man ved Ilden har kundet udbringe deraf.
Bed dette Verk er
den ligcsont et Vehiculum til det gediegene, eller som en frugtbar Grund, hvoraf
Solvet udspirer i mangfoldige Gestalter.
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res til Pukverkerne, kan undtages, endstiont Metallen er mere adspredt og
mindre Particuler; til Beviis herpaa maa tiene hvad herefter meldes om Atter»
hangens Amalgamation.
Det var og i den Henseende ikke mange Aar efter
Verkets Opfindelse, at man sogte ar indbringe Qvik-Arbeibet, eller den Me
thode at udtrEkke Solvet af Erherne med Mereurio > og for den forste Gang
blev sal i Werk af Ober-Bergmesteren Johannes Barth, der paa sin udenland
ste Reysemed Berg»Hauptmand Broftrup Gied de i Baret 1652 og $3 fore
fandt denne Methode ved de Ungarske Bergverker; men dette blev strap nedlagt,
da man erfarede Qviksolvets siette eller ingen Virkning pan de mineraliserede
Ertzer, i soer paa Glas-Ertzerne, hvoraf her findes en stor Mcengde (n). Det
har
(n) Det er bekiendt, et P. I'crnmiles de Ve!ai” o i$71 forsi terte Spanierne denne Hemmelrgbcd, svin nicd jaa stor Fordeel benyttede fij- deraf i Potofi Bergverker, fom si
den af Barba meget forbedredes. Endskimtt denne Methode bcfandtcs saaledes uticn!ig for de Kongsbcrgiste Ertzer, blev den dog optaget tgien faa Aar derefter afOberBcrghanptmand Detlev Ru ike, til liden Fvrdeel bande for Solv-Vcrkct og for ham
selv, da han derved, som og ved hans flette Smelte - Methode, forqvaklcde en stor
Deel Ertzer og Solo, som blev ham overbeviist, og dog ligefuldt vedblev det; Hvorforc en Commission hvori tillige med flere var den bckicudte Chymicus J. Fr. Burrhi,
blev ausiilt, og han derefter maatte gaac sit Embede gvit: Uagtet dette, blevatter
denne Methode paa ny bragt paa Bane nf en Guldsmed fra Schccn, navnlig Jens
Boning 1726 som noget synderligt nyt, da han fra den ringeste Sort til SchttderErtzerne inclusive vilde udbringe Solvet ved Amalgamation; Ham blcve i Begyndelsen
aliene tilsiaaede Attcr-hougerne, som Levninger fra Puk-Berkcrne, og nogle af B'ergHalderne.
Da han idelig -paastod, ved sine Qvik-Machiucr at giere fvrommeldte
Sorter til gode, og de rigere Ertzer paa fordeelagtigcre Maade at smelte, hvorved
store Summer for Solvverket stalde spares, blev der oprettet Accord med ham; men
da han ved Grover ikke kunde pmstcre sit Lofte, vedblev han ailccnc det ham forsi var
tilstaact, hvormed han eontinuerede en Snees Aar, eller noget tetigere, uden nogen
synderlig Fordeel. Acg erindrer dette og i den Henseende, at man paa de Tider var
fast uvidende om saabant Qvik-Arbeide i fordum Tid. Afgangne Berg-Haupttnand
StukKenbroch blev ret vpmerksom, da han under de gamle Slag-hougcr forefandt rndera af cu saadan Qvik-Machine, et Beviis, at endog en blot Historist Efterretning
om Bcrgvcrkerues foranderlige Skicbne kan have sin Nytte. Dette sortiente dog no
gen mermcre Undersognmg, VM ikke Amalgamationen i visse Tilstelde knude have sin
Nytte, uaar den blev ret anbragt, og mcd de bchorige Praecautioner, som dog
overlades til bedre Skionnende. Maaffee det var i Anledning deraf, ar man nogle
Aar dcrcftcr gierte nye Indretninger ved Pukverkerne med "Plan-Hter-er, for at
bringe Schlichcrne til hoyerc Gehalt, men tc vilde ikke giere her saa god Tieneste,
som ved de ringhastige Selv-Ertzer, i feer hvor det meste bestaacr af Blye-Glantser;
hvorfor for nylig den gamle Vastcmaade er atter indbragt : Atter et Beviis, at Me
tallen maa her vare mere samlet i tyngcrc Dele, og almindelig i sin Metal Form.
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har ikke ander end kunder opvakte Forundring hos mange Bergkyndige ar fee:
er Erhbierg i vores kolde Norden uden de sædvanlige Kienderegn (o), af en saafast og com pad S remark, ar indeholde, i diste spade cg tynde Gange, sow
man ikke har vi-der rilstaae denne Titel, men allene som Drummer og Drummerken, Diminutiva af Diminutivis, saadan en Mangde gediegen Selv, og
saadanne vigtige Stykker Tid efter anden ar. udhenres deraf, ja, som kunde
blever ulige vigtigere, om de heel og holdne havde varer ar udbringe: Jeg for*bigaaer de Exempler, som findes nok af hos-andre, og vil allene anfore, at
1719. blev sundet i 8r. Anöreeo-Grube er Stykke saadant gedieger Solv paa
229 Mark, i en Gang as 2 å 3 Finger- Brede, saa Skuffen var 5 2 6 Gan
ge rykkere end selve Gangens sadvanlige Magrighed, og maarre alrsaa aftne-sie s
eller afhugges, og, i ar sorfolge Arbeyder, hentede man 2de andre nasten lige
saa store Stykker , som alle tre vare sammenhangende, eller rattere,- at ansee
som ikkun et reneste Stykke, om Gangen havde tilladt at udarbeyde der heelt og
efter al Formodning endnu meget storre ved andre mere gavmilde Gruber, om
de i deres Sammenhang havde kundet udbringes: Ikke ar melde ,- hvor ofte,
ja end og Lachrer-viis i Denne haarde Klippe uven for Gangen i Ritzer og Slet,
rer er forefunden saadan Mangde rige Ertzer og Gediegen, hvor den 'forbemeldte
foregivne Mineralsse Aande ligesoin har aabner sig Vey, for at nedlegge sin in
deholdende Skat og Frugtbarhed. Et Syn, som maassee sielden sees, ja, saa:
vidr bekiendt, neppe ssal forefindes i denne Verdens Deel, i der mindste stal,
der , efter Beretningerne, endog derudi have et Fortrin og langt overgaae de
rige Jndianffe eller Perouviansse Verker, hvor Metallen er niere, adspreedr i
finere Dele, som Blade og tynde Traader, under Navn af Haar-Solv, eller
Arana, liig Spindelvæve rc..

Een af vore for nylig afvode vel oplyste ^Bergmand , der daglig befoer
Lette Verk, naar han raleve om denne de te Verks Bessastenhed, forestillede
sig, -at her engang maarce have varer, er Underjordiss Brand, eller optcendr
Ild,(o) ^eg siger uden de serdvanWe Kiendetegn; thr det cr• nit far vel bckiendt, at dette:
v
Bicrgft ester de Fremmedes sigende, har allermindst Ansccndc as ct Ertz-Bierg. I
Anledning deraf, maae jeg berette, at Aaret' korend dette Solvverk blev fundet, vare
nogle Tydste Bcrgmcrnd herinde, ved den. gamle Blye* Grube n«r ved Konatberg>
som tillige flittig ledte ester andre Arrviisniiigcr; i deres Relation til Kong Chnftian
ten ade, raade de aldeles fra at giøre noget videre Forsøg i denne Egn, eftersom her
er ikke allermindste Formodning, sgDistrictct »stikket at indeholde Mekall-giernger nied
mere; raade heller ti! ar forssge andre Steder her i Riget, hvor der ere bedre For*
modninger.
Et Bcsiis paa de. Bergmtvndste. Reglers Uestermlighed herudi, svin
i. meget andet.
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Ild, som havde reduceret Metallen af sin Ertz eller Matrix til sit gediegene Va
sen, som nærmer sig til Leibniczes Tanker, der troede, at de gediegne Metal
ler ikke anderledes end ved Ildens Kraft kunde frembringes (p) og altforer en
deel Beviis paa saadan fordum Underjordiss Ildebrand.
Mr. Guettard 'q) har og for nyelig befundet, at adskillige Bierge, af
visse efterladte Tegn, Har fordum varet Volcaner, eller brandende, som man
ellers ikke Havde formodet; Men jeg tvivler om, at noget saadant Tegn fore
findes her; ikke desmindre forekomme visse Omstændigheder, hvoraf kunde gi
ves Anledning kil at troe noget saadant, nemlig; Ligesom Bergmandens Haab
tiltager , naar han tresser paa visse Vergärter, saa taber han Modet, naar ham
forekomme andre Sorter : Visse Sorter velarrede Blander ere ham ofte et got
Tegn; maajkee det er i den Henseende Pott berakker, ar en vis Alchymift
Pleyede ar sige, at saa ofte man navnede Blande, maatte man rage Hatten af.
Derimod forekommer et andet Slags, som og beregnes under samme Navn af
Blande (thi denne Terminus har ikke nogen ret bestemt Bemærkelse hos Berginanden) denne betyder stelden godt; betragter manden noget noye, harden
visselig Anseende, som den havde varet i Ilden, seer ud som virkelig Slagg,
ligesom smeltet, as sort , glasagtig, los Natur, af ingen synderlig Tyngde;
som ofte indtresser ved dette Verk, i sar naar en Grube, efter gode Anbrucher
gaaer igien til Hvile, og synes noget nar at vare af samme Art, som Henkel
beskriver os under Navn af Rufs, hvorved han melder, at den almindelig an
sees for Levninger af en anden Ertz, fom ved Ilden (maakte det endda ikkun
heede Damper) er udtaretog forvandlet; Men samme Sort forefindes dog ofte
i Folge gned de adlede Vergärter, paa den Tid at Gangene yde gode og rige
Ertzer, og alksaa ikke kan vare et usvigeligt Tegn til nogen flet Forhaabning:
Herudi, som i meget andet, ere de Bergmandske Regler undergivne mange
Undtagelser.

Det er her vel ikke Sted at undersoge, om der just behoves nogen virke
lig Underjordisk Zld kil at frembringe de gediegene Metaller; Det gaaer og visse
lig over min Captum og Den ringe Indsigt jeg besidder, da Narurens Vcye til
Hhh 2
at frem(p)

De argento, au rove, aut alio Metallo, quod Rat i in futim eft, vel certe obryzo acce
dit, fu fpi cari proniftimum eft, non fine vi ignis in metallicum Corpus i vifte* Protogxa Leibnitit
13.

(q)
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at frembringe baade Erh og Metaller, ere ffiulte og forborgne endog for? ve
meest Bergkyndige / og som daglig giennemssge Jordens Jndvolle: Det maae
her Heede med rette:

Invida præclufit Ipeciem Natura videndi.

Lueret.

Ikke desto mindre maae jeg dog yttre mine ringe Tanker om denne Sag,
for saa vidt, som den kan have nogen Sammenhæng med den forommeldre MetaU-fruglbringende og tillige farlige Schwaden, og g and ske eensoldig betragte
de Midler, Naturen synes at have betienr sig af kil at frembringe Ertzgangene,
i sar ved de.re Werk, og stråledes, sonr de Bergckyndige selv har forestillet
sig det.
i.) Intet synes mere rimeligt for Syefynet, end dette Werkes staaende
og strygende Gange, at have va'rec Revner og Riher soraarsagede, da Jord
kloden begyndte ar naae sin Co?fiftence, og indrorkede, eller, om man vil, af
anden Rorelse, ved Jordffielv, eller Biergers Frmdament at kunde have svigtet.

L) Disse Revner og Rltser synes naturlig Wiis Tid efter anden at
vcrre blevne opfyldte med Wand, deels oven fra, deels igiennem andre Klyster
og Sletter, og ved Tidens Lcrngde forvandlede til en Sreenagtig Materie.
Naturkyndige paastaae, at Vandet er ikke ander end en fiin Jord.
De nyere
Chymici have ved mange Prover beviist, at Wandet altid deponerer en Jord,
ja ar visse Slags Vande indeholde er Acidum og tillige er Inflammabile, og t
Folge deraf rienlige og bcqveme ril Mineraliers Frembringelse.
Gang-Arterne,
i
Qvarhen og Sparhen, fom er en Kalkagtig Materie, synes efter al For
modning ar vcrre et Foster af Vandet, ar samme Vand desuden.baade oven
fra, og der som har sier igiennem Stenens Aabninger, aktiv medforer en Hoben,
fremmede Materier; Qvartzen, i sar Spachen, ansees almindelig for Matrices
Metallorum.
)
3.
Skulde nu dettel have nogen Rimelighed, maarre man sporge,.
om den Frugtbringende Schwaden, enten for disse Revner vare fyldte, eller ef
ter, ffai have udviist sin Virknings I der forste maakte man sporge, hvor den
ffulde have deponererGnmd»evnerne til Metallerne? De kunde vel ikke fveve i
dette Vaeuo ; ffulle de siden have indfundet sig, maarte man atter sporge, hvor-ledes de ffulle trange igiennem de allerede tillukke tynde Aabninger? Betragter
man de svervende eller koriWntal-liggende Gange, ined deres Tag og Gulv
(die
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(die Sohle) hvorledes ssal man forestille sig denne Schwaden Ver at have udviist sin Virkning? Hvorledes i fast tillukket Bierg, uden Gang eller Aare?
Naar man betragter de store Samlinger af Erher og Malm, vedRoraas,
Konnerud her i Landet, ved Salberg og Fahlun i Sverrig; eller ved Stokvcrk,
vena cumulata, hvad Deel og Part kan en faadan Schwaden have havt i saadanne fast msmmelige og magtige Ertz.Beholdningers

4. ) Endelig maatke man spsrge, hvad Tegn eller Beviis man nogensinve har havt paa en faadan frugt-bringeirde Schwaden fra Jordens inderste De
le? Der reneste, mig er forekommet, og som saa ofte er breven paaraabr, er
hvad Johannes (ikke Georg, som nogle sige) Agricola beretter i hans Anno
tationes til Poppium de Antimonia, nemlig da han var i de Ungersse Gru
ber, bemeerkede han, at der oste opkom en varm Dunst, som fastede sig ved
Grube-Veggene, og, da han ester nogle Dages Forlob, kom igien, formest
tersee denne Dunstes Virkning, befandt han, den var bleven fast og glindsende, samlede endeel deraf, destillerede det per retortam , og sik deraf en siin Spi
ritus , og at Arbeyderne berettede ham, at denne Dunst eller Damp vilde rilfidst blive ril Metal, som Guld eller Solv.
Herved maae markes, at denne
Autor ikke bliver antaget for den paalideligste: Jeg har ikke seer denne hans
Tractat, men maa behielpe mig med hvad den paalidelige Boyle deraf anforer (r); har han ikke sagt videre, end at han deraf fik en fiin Spiritus,
er det lider efteremligt, og Arbeydernes Udsigende ssnes mig ftaaer lidet til
troende: de maatte da have meere end eet Beviis paa denne Forvandling; Et
saa vigtigt Beviis, naar det oftere, end een Gang fremstillede sig, kunde umuelig undgaae Bergkyndiges Examination og Underfogning , som ville give et saa
stort Lys i denne ellers aldeles morke og ssiulte Sag. Skulde man have nogen
Tillid ti! dem Forebringende, saa er det vardt at legge Marke ril Autors Ord,
naar han siger derhos, at denne Damp ikke var af de onde og farlige, som de
Tydsse kalde Schwaden, hvilken er en virkelig Forgift, og ved hvilken Arbeydcrne ofte omkomme; alrsaa disse Damper forssiellige, da endeel af for ommeld
te Autores ansee dem for eet og samme Slags, endssiont Becher, som dere§
Forgianger, kalder Schwaden en utidig Berg-Sad.
5. Det er ve! en lov-vardig Forsigtighed, ikke at forhaste sig, eller at ka
ge alle Bergmands Sagn for Evang. lia ; men det ssulve og vare betankeligt,
uden Forssiel ar forkaste alle de Efterretninger, man har om Metallernes RcH HH 3
gene(r)
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generationer, i ftrr, naar de fremscettes af kyndige Meend, og hvis Trovcerdighed man ingen Aarsage har at tage i Tvivl: Den befrygtende ViDtloftighed for»
byder mig ar o ti føn dem, og maae alrsaa henvise L ejeren til en Agricola, Mathefius, Albinus, Loltneis, Barba , Boyle , Frezier og fiere andre, hvor
Exempler i Hobetal antreffes; men ar Dette maatte derhos bemerrkes, ar der sy
nes af de fleste af Disse Exempler, som og af De fleste Ertzganges Beliggende, ttb
lige med Deres Gangarter, ar Vander, efter al Formodning, har den storste,
om ikke Den fornemste og eeneste Part «Di Metallernes og Ertzernes Production
og Regeneration. Derimodspaaer os sielden torre Stceder nogen bestandig Ertz.
Adffilliae Stader, end og ved Solv-Verker Kongsberg, kunde her time ril
Bevus: Een OmstcrnDighed ved de forommeldre Faller giver Anledning til at
troe, ar Victriol-Vandcr har nogen Deel i Deres fristere og forstiallige SteenArt fra D.c-t vorige. Monne Dette og ikke kunde ansees for Aarsagen til Gange
nes ZLdelhed, saa lcrnge De ere inden for Fallerne? Betragter man alle Slags
Chrystaller fra De storste til De mindste, fra De crdelste til De ringeste, Deres gandsie Textur og Form, kan man vel intet rimeligere Begreb giere sig, enD at De
ere et Foster af Vandet; ja selve Kunsten viser oS ligesom Maade og Vey til al
Crystallisation. Beseer man og tillige overveyer Sletter og Ritzer i Biergene,
som Canaler og Trakter for Dag Vandet, som ere lukte og tilsluttede med et
Blad af Qvarrs eller Sparh, kan man da troe andet, end Dene at verre en
Virkning af Vandet? Hvor oste findes ikke ved Dette Vcerk en Mcrngde saaDanne Skuffer, hvor Det gediegene Solv har fit Roedfeeste i Qvartzen og Spa
then , voxel ud med Druserne, ja oste bedakker Druserne selv, og undertidev
har maarret paatagr sig visse rcerntde og lamelleuse Spachers Form og Aftryk?
Det er ikke rer lamge siden man sorefandt ved et ander Vcerk her i Lander baade
virkelige Peclenicer og deres Aftryk, ikke allene i Den kalkagtige Berg Art, men
endog i Kobber-Ertzer, i sier i en dcrrb og riig Jern-Malm. Naturkyndigerne
synes alrsaa ar have god Foye til ar loge Prima naturalia og De forste GrundEvner ril Metaller og Mineralier i Vander, hvad enten der naturlig viis inde
holder Dem, eller paa anden Maade har tilbragt sig dem , som et Lixivium,
eller som et Vehiculum , saa synes i det mindste, at Vander behoves til Me
tallernes Frembringelse, om Det ikke og henhorer til deres parres lonftitutivas.
Svovel'n synes at vcrre en vcesentlig Deel af fast alle Erher, og Det er bekiendt,
at dette Minerale indeholder en temmelig Mcengde Vand. Her kunde nu siges,
at disse Evner behove uomgicengelig at scerres i Bevcegelse; men Dette maar og
siges om alle naturlige Producrioner, her bliver Sporömaal allene, om her
til nodvendig behoves en underjorDist Ild, eller en fra Jordens inderste opsti
gende Schwaden, og om ikke en simplex motus imeitinus kunde hertil vcrre
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nok, naar bet et forst en Approximation af Principiis ? Alle de foregaaende
Exemplet synes timelig at bestyrke det sidste, og ikke det forste.Hvad de virkelige gediegene Metaller betreffer, saa paastaaes, at de enten
ved en Einwitterung, eller dampe-viis heste sig paa dertil beqvemme Steen-Arter, eller at deres Partikler og fineste Dele fremfores af Vandet, og ved de
res naturlige Attraction gaae i een Malta: At jo saadant undertiden kan hende,
bor ikke ncrgtes. Betragter man derimod i Almindelighed det gediegene Solv
ved dette Werk, og som udgior Det meeste, om ikke det eenefle, saa synes der
ligesom at vare udklakket eller frembragt af selve Gang-Arterne, eller genere
ret af de derudi verrende Grund-Evner, eller have stilt sig derfra, da de stode i
en Blanding med hinanden. Jeg maae dog ikke nagte, mangt og meget lige
som ved Vegetation at vcrre frembragt. Uden at beraabe mig paa de Exem
plet, hvorledes det er voxet ud over Gangen, haver flynget sig om Viin Ran
ker, er fundet i Trae-Bygninger rc., saa er intet visiere, end en Mcrngde fo
rekommer ved dette Vark, som paa ingen anden Maade for Oyefynet synes at
vcrre fremkommetda det gediegene fremstillet sig snart fom Blade og Greene,
og udspirer i far i tynde Traader, eller det saa kaldte Haar-Solv, der ligger i
mange Lag fammenkryllet, baade af Gias-Erhet, og andet gediegen paa eubisse og rhomboidale Spather, paa Druser og Crystaller, i Ca vi tæter eller
Drus-Huller, hvor det ligesom er fremvoxet i sin Frihed, uden at vcrre tort
eller omgivet af anden Steen. Man har paastaaet, at det gediegene Kobber i!#
ke uden ved P'ræcipitatiorr blev frembragt; mm meget af det-Slags her i Lam
Vetsynes at bestride denne Mening ; i sar stemmet dette ikke overeens med det rare
Stykke, som fandtes i Hr. Zehndner Schlüters Cabinet,, hvor det gediegene
Kobber i et Stykke Fyrre-Trae, som understottede en Grube-Bygning , havde
gjort sig subtile Gange op efter i Tracts Aarer, og som fine Traader havde
trangt sig til det inderste.. Det bekiendte Arbor Dianæ fremsattes af nogle
som et Exempel, hvorledes saadant kunde ffee, men visse Omstandigheder stri-de derimod.
Jeg hat tilforn tort noget ved de Bergmands Erfaringer, af hvilke kun
de tages nogen Formodning til den ofte bemeldte Frugtbringende Schwaden, og
i Anledning-deraf maae jeg opholde mig noget ved dD almindelige Formminger:

i.) At Ertzgiangene fotadle sig og blive magtigere i Dybet, er et al
. mindeligt Sagn og Forhaabning.. I Forlehninget paa Gruber, hvor et vist
Maal
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Maal gives paa Langde og Brede, sattes ingen Grandser paa Dybheden,
men gives et evigt Dyb (die ewige Tieffe); Deraf er maaffee og denne Tale«
maade / at have naaer den rette Ertz Dvbhed (Ertz»Tieffe). Dette kan for faa
vidt have fin Rigtighed, om derved forstaaes at vare kommen igiennem DamJorden, formudret Steen, ned ril en fristere Art, hvor Gang og Berg har
iiaaet sin Fastighed (s). Ved dette Werk har det dog en anden Bestaffenhed;
thi paa de fleste Steder, hvor Gruber og Gange ere blottede, har de varer be
friede fra nogen Dam- eller overliggende Jord, og mange af dem ydet rige og
vigtige Anbrucher lige fra Dagen : Der maae dog ikke negres, ar mange ofte
har forcedlet sig og blever mergligere ved Affynkningen, men ligefaa ofte iglen
.aftager og gaaer til Hvile. Og, der eene med der ander under eet betragtet ,
veed jeg ikke, om man med nogen god Grund kan sige, at Ertzgangene enten
.ere blevne mergligere, eller rigere, Vore dybeste Gruber fremvise ikke uden tilfeeldigviis denne Tilcagelse, faa at om Oe ssulde verre Grene og Spirer af nogen
Roed eller valdig Ertz-Beholdning, inaatte man maaffee endnu have lang Vey
at fare. Tverrimod var der er almindeligt Klagemaal i de celdre Tider, baade
af Fremmede og Egne, at vore Gruber ikke vilde fort i Dyber, men star sig
.af, bleve fortrykte og oste gik reeur ud: paa hvilken Grund ofte og mange afvore
endnu i Drift verrende Gruber bleve indstillede, ril Verkers yderlige Decadeu■ce3 hvorpaa kunde fremstilles oversisdige Beviser. De Gamle, om de kunde
see op iglen, maakte altfaa falde i Forrmdring over, at see Gruber, de havde
indstillet paa en 20 a 30 Lachters Dybhed., nu at verre 200 å 300 Lachters
Dybhed, i fuld Drift, og ligefaa gavmilde som i fordum Tid, og at spaae os
en storre Ertz-Dybhed, end ved mange andre Bergverker.

)
2.
Ligeledes er Det en almindelig Sagn, at Ertzgangene forcedles og blive
magrigere, naar andre Drummer og Sletter stode ril Hovedgangene, hvilket
ikke maae negtes under visse Omftandigheder. Skal man troe de aldre Beret
ninger , faa har ingen anden Aarsag varer til nogle Gyldiffe Erher, som Tid
efter anden ere forefundne, og som jeg ved et Exempel af et ander Verk her i
Riger kunde bestyrke; Men man har ulige flere Exempler her, at, naar diffente Gange har ramler sig, eller stovt til hinanden, ikke allene ingen Forad
ling er steer, men rvertimvd har ligesom forstyrret Hovedgangens LEdelhed, faa
at saadan Foreening alt for ofte er ikke gor Tegn. Er merkeligt Exempel havdes
herpaa ved Bestandige Liebe, hvor man spaaede sig de gyldene T'-der, og en
rarere

(s) Eller son: det paa et: anden Maade stellares, den Dyhhed, hvorudi og hvortil de
beste Ertzer brydes i viste Bierge, hvorefter de siden forringes og asstitere sig.
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rarere Skat, end man var vandt vedat hoste ; i hvilken Anledning der bleve
.giordre saa mange praeparatoria: denne Forædling blev og tillagt en anden Gang,
forø samlede sig med Hoved-Gangen; men Haabet forsvandt alt for hastig; det
fom ssulde være Grunden til Haabet, blev siden vrist at være just det fom for
styrrede og til intet giorde det forventede.
Jeg tor ikke længere opholde mig
herved, mdffisnt den gandffs Sammenhæng fortienke ar komme for Lyfer, med
de Bergkyndiges Betænkning for Efterkommerne, saa rneget meere, som sarø
rne Grübe meere end eengang, med store vg forgieves anvendte Bekostninger
Har været optaget, alt i det gamle Haab (t).

En Virkning afden Mineralffe Witterung ffal og være denne, at Arter
og Træer hindres i deres Vert, blive forknyttede og kiendelige,fra andre affam
ine Slags : disse Tegn har ikke her havt Sted; thi de fleste Gruber og Gange
Har vceret fundne paa saadanne Stader, hvor hverken Urter eller Traer kunde
komme fort, formedelst det haarde Veyr, som stryger over dette Ertzbierg. Ik
ke desto mindre faae man det forø var tvertinrod, da Sruberne FridericusQyartus, Anna Sophia, og Neues Glük fandtes i Nummedal; thi Skov og Traer
stode tac ved Gruberne i deres frodige og fulde Vexr, uden ar lide nogen Nod
af de Mineralsse Exhalationer.
Saa foregives og, at, jo dybere man arbeider sig ned, eller afsynker sig i
Gruberne, jo mere varm og qvalm Luft moder man: atter en Virkning af ve
neden fra komne Minrralsse Damper, om ikke af Central-Ilden, eller den underjordisi'e Hede: det kan og rilstaaes, uden at man har nodigt ar hence Aarsa
gen sica langt borte eller neden fra; thi inter synes meere begribeligt, naar uran
eftertKnker, at jo dybere man kommer ned, jo tættere og ryngere bliver Luften,
hvilken nodvendig maae kunde modtage en storre Grad af Varme, af Fakler,
Lamper, Fyhrsæcning, og Arbejdernes Transpiration, med videre ; foruden at
Veyr-Vexlingen bliver air mindre s som man kommer dybt til. Der er bekiendt,
at Vand modtager ulige storre Hede i ryk og tung Luft, end ellers: Fer analo
giam kunde man flune fra der eene ril der ander. ~

En(t) Del var i denne Grübe, Bestandige Liebe, man Ae. 1697. fandt det Guld, hvoraf
negle Dncatcr blcvc siagne med denne Opstrift: Vom Mitternacht kommt Goldt;
Men man blev det ikke vaer, forcud et par Maanedcr ester, at Gruben allerede var
indstillet , og ved Proven fsrst befandtes Gyld ff, hvorpaa Gruben firax igien blev op
taget; Men, som sagt, man fandt siden hverken Tegn til Guid eller Svir.
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Endelig siges der, at ligesom Dag-Vander enten umiddelbar kommer ind
jgiennem Grubernes selve Aabning, eller tranger sig igiennem Ritzer og Sletter,
faa har Grund Vandet sit Udspring fra selve Afgrunden, fra Jordens inderste
Dele, som Becher derfore kalder Central-Vandet, hvorfra baaDe Woodward
og flere ligeledes derivere de opstigende vadffe-fulde og andre Mineralsse Dun
ster. Hvad Grund-Vandet angaaer, da synes det en blot Gisning, og snarere
et Paafund til at bestyrke det Syftema, Metallurgici eengang har indbildt sig.
Bleve alle Omstandigheder nsyere i agt tagne, har maassee dette Grund-Vand
ingen ånde»» Oprindelse, end selve Dag-Vandet ; thi det kommer maaffee allene
an paa, hvor dybt de Sletter og Kloster findes, hvor igiennem Dag-Vandet
tranger sig; blive disse aabnede ved Afsynkningen, eller andre Sletter , som har
Communication med de forst blottede, maae de have Navn af Grund-Vand.
Visse nar eller längere bort liggende Vande , Moratzer og Myrer kan lettelig.
have en Connexion med faadanne Klyster , som tilstode Gruberne, hvilket og.
erfarne Bevgmand har ofte vidst at benytte sig af, i at udtappe faadanne stille,
staaende Vand-Sumper, og derved befriet Gruberne fra deres Vanddragtighed..
Dette Grund-Vand fra fit forste Sted holdes for af mange at indeholde de forste Grund Evner til Mineralier og Metaller, og damp-viis i Gange og Aarer
at nedlegge de indeholdne Mineralsse Moleculasog Particuler. Forssiellen bli
ver altsaa allene denne, naar man er eenig om, at Vandet kan forvandles til
alle de Deele og Parter, som conftituere de fleste Corpora i alle Naturens
trenDe Riger, efter visse bestemte Love, om Metaller og Mineralier ikke lige faa
vel kan med god Grund fupponeresat frembringes af det Vand, som enten oven
fra eller siet igiennem Klyster og Sletter, og derved bar tilbragt sig andre til
Mineral i fat ion tienlige Deele, og fra umindelig Tid fyldt og fadt sig, og om-sider storknet i alle Eaviteter, Gange og Aarer; som at siigt just behovedes at
ffee fra Central.Vandet, eller andensteds fra , og. tillige at saadam maae have
tildraget sig, da Bierget og de omliggende Stem-Arter ey endnu havde naaet
deres fulde Fastighed, som visse Omstændigheder ved Dette Vark syncs at give
tilkiende. I hvor meget herom kunde siges, tor jeg ikke langer opholde mig
derved. Saadam kunde naae et storre Lys, naar man engang af en vittig og
erfaren Bergmand kunde vente sig en omstandelig Bessriveise over Dette Ertz-I det mindste har man ved Dette Vark ikke allerntindste Tegn til en faa#dan langt neden fra opstigende Mimralss Damp, foruden at baade selve Biergets naturlige Fastighed, som og de fast voxne spade og tynde Gange synes at
imvdstride og forhindre dens Opstand;. Der burde i det mindste yttre sig nogen
Ley lighed, hvorved man kunde blive den vaer.
Der
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Der staaer mig altsaa ikke meere tilbage , end ar undersoge, saavidt der
lader sig giore, en mere rimelig Mening, nemlig , at denne omhandlede farlige
Schwaden ffulde have sin Oprindelse af de i selve Gruben forefindende og blot
tede Mineralier og Metaller, hvortil kunde verre en Formodning, baade i Hen«
seende til den Overeensstemmelft, der maarre findes med andre Stader, hvor
Aarsagen uncegtelig maa hemes af de der forefundne Mineralier, som i de her
ved dette Verk anrreffende Ertzers vg Mineraliers Natur og Egenffaber, nemlig
i de seede, bitumineufe, svovelagtige og Arfenicalife Ertzer (u).
Intet er
vissere, end at baade de svovelagtige og ArfenicaliTe Ertzer ere hoyst-farlige og
i visse Tilfalde ere magtige til at betage alle levende Creature Livet. Ikke alle
ne mange Chymiffe Prover, men endog visse naturlige Stader vise uden Mod
sigelse de Svovelagtiges store Skadelighed. Men enbffiont dette Minerale frem
stiller sig ved alle Gruber og Gange, og jevnlig forefindes her ved dette Veck;
saa er det dog aldrig i nogen Qvamiret, men her og der vidt adspredt i Errzerne
ogi meget smaa Dele, allermindst af det som hastig v'clrioliferes og oplofts,
men af saa stor Confiftence og Fastighed, at hverken Vand eller Luft formaaer
noget over dem, da de og for det meste ere forbundne med andre Metaller, og
fast aldrig forekomme af saadanne, som har varer underkastede nogen Forwitrring : Derimod maae ikke nagtes, ar, ligesom ArfeniqVen er en bestandig og
tree Folger t sar med de avle Metaller, om den ikke er en af deres constiruerende eller vaftmlige Deele, saa lader den sig ved dette Verk fast ved ofle Ertzer
indfinde, og ingen af alle Arter ere derfra befriede, ja end ikke Glas-Errzerne i
Almindelighed; thi endog visse Sorter af dette Ssags, nemlig de som ere sprö
de og usmidige, ere dermed beblandede. Visse Sorter bedrage ofte Äye synet,
da de under en mork Hinde, af Anfeende som Glas-Ertz, ofte forberge er Slags
rothgyldig Errz, maaffee dec man ellers kalder sort rorhgyldig Errz; foruden at
den baade aabenbar og fordakt forefindes i adskillige Berg-Arcer: ligesom og
her ikke savnes den rette agte Arlenic-Ertz, hvor den fremstiller sig i sin natur
lige halv meralliffe Gestalt, nemlig ben rette Fliegenstein; denne er bekiendt,
som og endeel Oobolst-Ertzer, af saadan Natur og Egenffab, at de endog af
ben blotte Luft, i gandffe kort Tiid forvittces og oplofts (v), ingen Unber da,
ar siden den saa hyppig findes ved.de adle Geschiche, den saa lerrelig forstyrres
Jii 2
og
(u) Det er tilforn anmcerket, at Gangene ved dette Derk ere fast-vorne uden Sohibaand,
altsaa forekommer meget sieldcn de saa kaldte Schmeer-Klufte, eller feebagtig Leer-Lag,
som paa sine Steder kunde maastce contribuere uøget til Schwaden.
(v) Denne ärlenic-Ertzes hastige Forvittering maa vel tilffrives, at den ikke er synderlig
forbunden eller blandet med noget andet Metal, men allene indeholder dette Minerale.
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og oplofts, og derhos afgiver et af de allerkraftigste og voldsomste mine#
ralsse Forgifter, ar den her, som i mange andre Tilfalde maae bare Skyl
den ikke allene for den omhandlede farlige Schwaden baade ved Guld-SolvTin- cg andre Bergverker, men endog ved de ovenanforre Grotter, Bade,
Soer, ja endog, at den skulde vare Aarsage til smitsomme Sygdomme ogFefer er, som W< odward og fleere paastaae.
Alt dette uagtet, synes det, c\t bette Minerale, efter narmere Overveyelsi, maastee tilkommer den mindste, om ikke aldeles siet ingen Deel i Schwa
den ved Dette Werk; thi naar man undtager denne Fliegenstein og nogle Cobolder, samt nogle rothgyldige Ertzer, er dette Minerale saaledes med de smige
Ertzer, Metaller og Mineralier forbunden, at hverken Vand eller Luft formaner
noget over dem ; og er markeiigt, at begge disse Menftrua agere med langt storre Kraft paa ftlve Metallerne, end paa deres Ertzer. Der er alt for vel bekiendt,
hvad Kobberet, Tinnet, Blyer og Jernet maae lide, naar de ere exponerede
Luften eller en fugtig Luft,, da som oftest deres Ertzer modstaae al Farandring.

Cobolder , rothgyldige Ertzer og denne Fliegensteen findes ey heller her i
nogen Qvantitet, ja tildeels rare at antreffe, uden det maatte vare paa torre
Stader. Overveyer man Denne sidstes Forvitterring, fta er det ikkun Dené Su
perficies eller Det pDerfle Skall, som angribes; efter et frisst Brud bliver den
i2 å 24 Tomer, sirax smutzig afAnftmde som Soed; men beholder dog lige
fuldt sin friste og Metall-anftend'e mdvendig, som lettelig kan erfares paa de
Stykker, som glemmes i Mineral-Samlinger. Og de smige Sorter, somen.
ligesaadan Forvittering ere undergivne, vil dog have en temmelig Tud, forend
De angribes og oplofts, og det alleene, naar de paa alle Sider ere opponerede
Luften; altsaa hvor de sidde i'selve Gang-Stenen, og ligge ligesom under Laas
og Lukke, vift de almindelig deres friste og uforandrede Skikkelse. Vel nagtes
ikke, at undertiden forekomme endeel Ertzer, som synes at tiikiendegive en For
vittering, forend de udbrydes af Gruberne, og at fligt vel ikke kan begribes at
ffee uden ved en soregaaende indvortes Bevagelft eller Giasing; men man maa
ftatuere Grader i Fermentationerne, og at dette er just ingen nodvéndig Fol
ge, at deraf stulde foraarsages nogen farlig mineralst Damp; Foruden/ar her
er ingen Chronologie, hvorefter man kunde bestemme, om (ligt er (Feet langesi
den eller nyelig, og ikke troeligt, at de nogensinde ere. funbne in flagranti deJiLc>, om jeg (aa maae tale.

Hvad
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Hvad Did dette Verkes Gange med sine Erher og Metaller ere blevne tit,
er ikke at determinere, mindre om der endnu i disse Gange tilvirkes Mineralier
og Metaller. Jeg har tilforn erindret, at man har nogen Grund ril ar regne
dette Ertzbierg iblanr de aldgamle (montes primævos). Skulde visse Natur»
kylldiges Formodninger blive bedre bestyrkede, nemlig, at vor Jordklode kunde
ligesira snarr vcere Levninger eller Rudera af en aldre Verden, da ville dct maaffee altfaa opstige til en langt høyere Alder; men hvorledes dette kan concilia
tes medvoresaldste Historiessriver, eller rettere, med det,aabenbarede Ord,,
bliver deres <L>ag, som har fattet denne Tanke.,

Ligesaa foregives, at de , som angribes af denne Schwaden, sinde en sod'
Smag paa Lerberne, at en kiendelig Damp opstiger, og, om samme legger sig
paa Sumperne, eller andre Vandsteder, og dette Vand skulde blive rørt, op
stiger den endnu farligere; endelig, at man fornemmer en hviid Logs, Lugt, som
er Kiendetegn paa Arfeniqvens Ncervcrrelse; men hertil Ntaae siges, at den so-De Smag er ikke noget usvigeligt Kiendetegn til dette Minerale, som Pott røn#
Drer imod Linnæus, og at adskillige andre Chymisse Operationer komme ofte
afsted en lige saadan hvide Loegs Lugt. Foruden dette ere af vore Sandser in
gen ufuldkomnere, (om end ikke in len lu philofophico) end Lugt og Smag, og
siere Forandringer undergiven; men i Serdeleshed er at iagttage den Tilstand,
hvorudi de befinde sig, som angribes af denne Schwaden, som skeer uformerkty
Alle Sandser maae derved lide, og ere nu ikke i deres naturlige- Stand, i seer
afficeres Lugtens og Smagens Organa, eller deres I’upillulæ nerveæ ikke paa
Den almindelige Maade; (Seite Lympha , eller det naturlige opløsende zMenftruum er en Forandring undergiven. Man har saa overflødige Exempler paa
Disse Sandsers foranderlige Beskaffenhed i Sygdomme, at der vel ikke behoves
mere herom at anføre,

Saa umcrgteligt det er, at baade Vand og selve Luften, som et Menftruum-univerfale, lader fast ingen Corpora urørte, men altid rører dem noget;
saa var det heel uforsigtigt, om jeg vilde bestride en saa oste prsvet Sandhed.
Msaa er det baade mueligtM troligt, at baade den her omhandlede Schwaden
og «ile Vapores cg Exhalationer ere blandede mere og mindre med de subtileste
og fineste Dele af de allerede blottede og i Gruberne udbrudte Mineralier, men
om de har nogen Deel i Schwadens Farlighed, er et andet, og end mere , om
de dertil kan ansees som den fornemste Aarsage; i det mindste er der ingen Grund
kil nogen Formodning at de her, ister de Svovelagtige og Arsenicalffe, skulle
Jiiz
age#
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agere som en virkelig Forgift, eller som et miasma veneficum: Maadeu, paa
hvilken Bergmankrn angrrbes, -og de derved folgmde Symptomata > med
nme, stride -aldeles derimod.
Foruden dette sigte alle Anstalter ved dette Verk, som betreffe denne Sag,
blot allene til at forskaffe frist Luft og Veyr-Vexling i Gruberne, som Ovarstag, Stolorcher, afdeelte Schachter, Lutter, Fal-Dorre, Wetter Lotten, at
leggr Gulv i Orter og Stoller, et Stykke fra Sohlen eller Grunden, ar Luft
ten oven tittkan trcrkke ind, og neden til ud, eller tvertimod rc. Mange Srader kan disse Anstalter ikke anstilles formedelst Grubens beliggende og Situation.
Ofte opnaaes ikke herved det tiltankte Oyemeed, men steer Forandring efter det
udvortes Veyrligk, og ligesom visse Stader ere exponerede Solens Skin, og
fra hvilken Kam Vindene komme, faaled.es, at hvor Veyret almindelig har
havc sit Opdrag, undertiden faaer Neddrag, ja ofte bliver stille staaende. Jeg
erindrer mig, ester afgangne Berg-Hauptmand Stükkenbrocks Sigende, at
Da han ved een af Gruberne lod anlegge et Ovarstag fra en anden Grube , for
at befordre saadan Veirvexling, blev han noget forundret, ak, i Staden for
at naae dette, blev den nedre Luft i sit Stillestaaende, da Veyr-Vexlingen allene blev frembragt oven til, saa han, for at afhielpe dette, maatte fore Luften
af Qvarsiaget ved en Trumme, eller Indbygning, ned til Gesanket, og derved
hjalp paa denne Sag.
, Formodentlig maae den anordnede Anstalt ved Strossernes Antag sigte
derhen, nemlig, hvor Veyret har sit Neddrag, eller falder ned, blive de forte
lavere, nemlig en Lachter hoy, men hvor Veyret har sit Opdrag, blive Strosferne i.j Lachter, for at forffaffe Trak for Fyr-fatningen, og tillige at kunde
contribuere .noget til Veyr Vexlivgen, hvorved den eeite £uft<Colunme for«
langes, og den anden forkortes; eftersom det er en bekiendr og beviist Sandhed
i Aerrmetrien, at 2de ulige Luft-Columner ikke siaae i JeviuVagt, men at
den ecne maae vige den anden.
Ey heller besvares Gruberne, eller rettere Arbeyderne med saadan stade«
lig Luft, forend de komme til nogen temmelig Dybhed; da de foregaaende Ex
empler vise, at endeel Stader yttre sin Farlighed snart fra Begyndelsen, eller
fra Dagen af.

Nogle
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Nogle Gruber ved dette Werk ere dermed mere besvarede end andre, alt
ester deres Beliggende, Situation og naturlige Indretning.
Ingen Grube er bestandig dermed beladt, men ikkun paavisse Aarets
Cider, og i sar Veyrligr, eller efter den udvortes Luftes Beskaffenhed.

Fornemmelig har Fyhrsatningen havt mange besvcerlige Folger med sig.
Hvorforeman allerede for et hundrede Aar siden har varet betankt paa, alt
mere og mere at indbringe Minering; og i de seenere Tider, da Fyhrsatningen
befandtes mest farlig Sommers Tid, opholdes dermed paa de Steder hvor den
uomgiengrlig behoves, fra April-Maaned, indtil Vinteren begynder,pm nye
igien, eftersom derved foraarsages O.valm og mat Luft i Gruberne.
Man maakte nu sporge, om Gruberne ved disse Anstalter ere befriede fra
denne besværlige og farlige Luft, som da maatte blot allene foraarsages afdenne
Fyhrsakmng? Endffiont nu dette for endeel paastaaes af nogle, paa Grund
maassee af de i senere Tider gjorte Forandringer, deels ved Hoved-Stollens
Indbringende, deels ved de mange Qvarflag og andre Indretninger, hvorved
Veyrvexlingen meget er befordret: Saa bliver dog intet vissers, end, hvor denne
ffulde mangle i de dybe Gruber, vilde Schwaden ligefuldt indfinde sig, om end
ingen Fyrsatning blev brugt, og som upaarvivlelig ved dette Verk ofte er ind,
truffet, i der mindste i de forrige Tider, og er god Formodning, at det endnu
faaledes maae ffee, hvor enten de anbragte Anstalter paa visse Tider ikke vilde
befordre Luftens Fornyelse, eller hvor de ey endnu ere bragte i Stand.
Det
som for gandffe faa Aar siden indtraf ved et af Lichc-Locherne, synes aldeles at
bevise dette, hvor tre Mand maacte scette Livet til af saadan Luft, og er mig
ikke bekiendt, at Lichr-Locherne ere drevne uden ved Minering; og maatte tillige
observeres, at disse Licht-Lochcr ere anlagte paa Hoved-Stollen, hvor der hver
ken er Gang-, eller Gang-Art, mindre noget Metall eller Mineral, eller mindste
Tegn til Erh; og i afvigte Vinter 1760. bleve endeel Arbeydere faa matte og
tumlende i Hovedet i en Jern-Grube, som allene ved Minering drives, at, hav
de de ikke i Tide ssgt op, havde de havt samme Skiebne. (x).

Jeg

£x)

Drtte lkeede paa en Tiid, atMeyliget fta overmande st«rk Kulde forandrede sig til tat
øa fugtig Luft. Samme Grube fremgivcr den beste og vel artede Jern-Malm, og
har ikke mindste Tegn til noget Minerale, som kunde have nogen Skyld.
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Jeg har vel engang havt Leylighed selo noget ncrr at betragte en saadan
Schwaben veD Solvverket ; Men jeg beklager, at Aar og Eftertanke ikke var
moeden nok til at giere de fornødne Observationer, og maatte undser tmg for at
«nfore noget derom, hvis jeg ikke, i Anledning af dette maatte udtrcrkke nogle
Omstændigheder. Om Hosten sidst i August eller forst i September 1725, soer
jeg an med da varende Markscheider, for at giere et Overflag i Seegen GottesGrube. Da vi kom til Sech en hu set, blev Marksche ideren, fom tillige var OberEinfahrer , noget ilde til Mode, da han forefandt alle Folkene Der, og blev sagt,
at Der var Stank i Gruben, og et par Mand var gaaene need, i hvilken Hen
sigt, kand jeg ikke erindre. Jeg med min yngre Brodér, som vel havde hort
tale om Stanken, men havde intet tydeligt Begreb derom, blev nysgierrig ef
ter at betragte bette noget nærmere, maastee og af en Vanker, for at sige, man
havde vcrr'et i Stanken, begierer af Markscheideren, at maatte fare et Stykke
need i Gruben; En Hejer leedfager vs med fin Lygte; men vi vare neppe nedkomne nogle Farter , forend man horte et ynkeligt dog sagte Raab: Bergmanden, som merkede , hvad der var paa fcrrde, soer strap need, og efterlod os's
Morret, som med stor Frygt endelig famlede faa lange, at vi kom op igien'uffadte, og fortaalte, hvorledes Det var fat, hvorpaa endeel andre Bergmand fore
need, for at radde de Nedfarende; Den eene kunde noget lidet røre sig, men den
anden, blev som dod udbaaren, med Forundring faae vi Dem, som de havde
allerede ligget nogleDage paa Liigstraae: De bleve lagte Rasegruus paa Grastet,
hvorefter De begyndte at rore sig noget, brakkede sig strap, og blev Derefter ind
givet noget af en Extract, fom ständig sindes ved Gruberne i flige Tilfalde : De
bleve Verpaa førte til Bergstaden, og, efter nogen Tids Forlob restituerede.
Her horte jeg strap, at De havde faaet Forgift i sig i Gruben, men jeg bekym
rede mig ikke videre derom, uden hvad almindelig blev fagt om denne Schwa
den, fom forhen et meldt; Men dette maae jeg ikke forbigaae at melde, at
famme Dag var Det heel stille Veyrligt, tyk Luft, og Himlen gandffe bedakket,
fa a lede s, fom det tegnede sig til Regn.
F orend vi soer neD, gik vi til Kahet,
for at betragte Stanken; en drivende Damp steeg hastig op af Schachten, men
vi kunde ikke kiende mindste Rsg-Lugt, Saa vidt kand jeg til visse erindre mig:
Naar nu Skylden ikke kan tillegges noget Minerale, eller t visse Begivenheder
Fyhrfatningen, hvorudi stal man da føge Aarsagen til en faadan undertiden sig
yttrende Schwaden, eller farlig Luft, med videre?

Det var baade at falde Oplyste befvarlig, og maaffee tildeels ilde appli
ceret, cm jeg her vilde frembringe noget om Creaturems Tilstand i Lufntornme
Ruin, eller i en rareficeret og comprimeret Luft, faa meget mere, som Det
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synes , ar denne Luftens Beskaffenhed ikke faa aldeles her finder Sted. Skulle
noget deraf her komme i Betragtning, maatte det maaskee vrrre en mere end al
mindelig sammentrykket Luft. Betragter man derimod Luften i sin almindelige
Tilstand, uden Hensigt til forommeldteForandringer, faa bliver vel intet vissere,
end at Creaturenes Forundringsvardige Mechanismus og gandsse Dannelse er
egentlig indrettet til at leve i Luften, og at alle deres Partes og Deele ere derefter
bestemmede, faa at der er en faa noye Forbindelse imellem Creaturene og dette
Element, ar, naar det mindste skulle mangle i denneOvereensstemmelse, maatte
uomgiengelig deraf strap siyde en Uorden.

Det er derfore, med Rette, at dette Element maae hede et cummune
receptaculum: alma Matrix Creaturarum totius Globi terraquei.
Ingen
Under da, at dens mindste Forandring har faa stort Indskydende i alle Levendes
Liv. Daglig Erfarenhed overbeviser os derom: Vi ere selv.de rette Veyrhaner.
Mennesket, saavel fom Creaturene rores af den mindste Forandring i Luften.
Intet vissere, end den maae vcrre af en vis Temperatur og Beskaffenhed, om
den skal vare tienlig til Refpiration, og til at underholde og vedligeholde vores
Livs-Flamme.
Vi veed, at den har de Egenskaber, at indtrcrnge sig i alk Corpora,
faa vel i de flydende, fom i de allerhaardeste og tcrtteste. At den idelig nager og
losriver de fineste Parter deraf, trakker dem tit sig og forer dem med sig; ja
den gandske Luft er saaledes opfyldt med fremmede Dele, at visse Phyfici har
ladet sig forfore til at troe, at den var intet andet end en Samling af de Jordiske Legemers fineste Exhalationer. At den, efter sin foranderlige Tilstand tin#
udertiden besvares mere med Damper og Exhalationer, end en anden Tud.
At den maae veere i en idelig Bevagelse, faafremt den stal vcere tienlig for Cre
aturene, da den ellers forderves, inficeres, og om jeg saa maae tale, raadner,
om den staaer stille. Visse fremmede Deele fom lettelig blande sig med Luften,
giore den ikke allene aldeles ubeqvem til denne dens bestemtte Brug, men end og
mere end almindelig falde alle levende befvarlig.

Vi har Calculationer, grundede paa adffillige paalidelige Forsog, over
Menneskets Tranfpiration og Éxfpiration: over en vis O.vantitet Luft, aandet
i en vis Tid, og derefter ikke mere duelig for Aandedrattet: Over hvor meget friss
Luft er Menneske behover i hvert Minut til sin Aande, og hvor meget deraf fortce-
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res: Det var baade kiedsommeligt og overflvdigt, om jeg her vilde igiemage
delte , saavelsom Luftens egentligeVirkning, eller hvorledes den agerer paa-Creaturenes Lunger og andre Paner.
Foruden mange andre vil jeg i sier beraube mig paa hvad derom saa grundig er blevet
anført i den curieuse og smukke Afhandling om Dykker-Klokken (y), og allene
erindre delte: om der er ikke god Formodning til at tror, foruden dens Nytte, i
Henseende til R ipirationen> om den ikke tillige indeholder nogle nodvendige
Dele til Livet; thi, da man har Beviser paa, at Luft, endstiont den besidder
sin nodvendige Tyngde og elafticitet, ligefuldt kan blive aldeles utienlig for Dyr
og Mennester, saa kunde det vcrre rimeligt,. ac der underliden findes noget g
saadanLust, som hindrer den fra at meddele Bloder sin levendegiorende Kraft.
Det er vist, at Luften i et indslumr Kar er ikke i Stand til at imodrage en vis
Portion dfExhalationer ; Men naar dette stulde appliceres paa de her omhand
lede Tildragelser, hvor Mennester just ikke finder sig i nogen indsiumtLuft, men
at samme staaer dog i Connexion med den ovre, saa bliver der Luft nok ril
at imodrage de stadelige Dele af Blodet; og altsaa synes det, man maarre
syge Mangelen i en anden Luftens Beskaffenhed, eller og, som Hales anmerker,
at en fugtig og qvalm Luft har ikke Kraft nok ti! at dilalere de smaa Veiiculas,
Mer Luft-Blærer, hvorved Blodets Circul tion hammes igiennem de tynde.
Blvd-Aarer i Lungen, hvoraf uomgiengelig maae flyve en stor Uleylighed i Blo
ders gandste Mafia og dets Omlob , som derved upaarvivlelig maa hindres.
Jeg kan ikke nægte, der jo forekommer mig, ar derre- er just hvad Arbeyderns
vederfares i en saadan Luftens Tilstand i Gruberne ; Og, foruden de ved Kun
sten giorreProver med Luftens Forandring, og de deraf flydende Uleyligheder
for Crearurene, har man saa mange andre Beviisligheder, hvad en fordervet
Luft formaaer, ar derom ingen mere Tvil kan være, som i Arresthuse, i andre
store Forsamlinger, i Kieldere, i Huuler, Brsnd-Gravninger, i gamle Schach
ter eller, indstillede. Gruber rc.

Diste eensoldige og tillige alt for vel bekiendte Sandheder sætterjeg-forud
for enten at vise en Overeensst.-mmelft med De her omhandlede Tildragelser, eller
hvorvidt herudi kunde være nogen Forstiel, endstiont man kunde formode,, at
Aarsagen noget nær bliver Den (amme; ikke.at jeg just veed ar page paa den
sande eller rette, eller saaledes angive Den, at Den. kunde modtages, som
demo*

(y)
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demonftrativ, som maassee endog vilde blive store og erfarne Naturkyndige
vanskeligt: Min Indsigt gaaer ikke videre, end at forklare en Tildragelse ved en
anden, som ofte er tilladt i Phyfiquen.
Mig staaer intet videre tilbage, end at give et Begreb om saadan Grubes,
faavelsom Arbeidernes Tilstand, ister, naar saadan Schwaden indfinder sig:
Man forestiller sig en BronD, eller Ca vitet, fra roo, 200 til zoo Lachters
Dybhed, som almindelig har et Dohnlag til enten af Siderne af en 5 til 6
Lachters Lcrngde, og derover, af en 2 a z Lachters Brede: en faadan Grube at
v«re for bygger fra det Oversts til der Nederste med Stempler, Spnfler,
Schachrer, Faring, Gulv (Bühne) Pumpesaming rc. At, ligesom Veyr,
vexlingen paa en vis Maade derved befordres, faa hindres den dog ligefaa ofte
ved alle disse Afdelinger: At mangt og meget af disse Tra-Bygninger ere formuDrede, giennemtrukne med Vand, ja ofte heel raadne : Ar mange Steder i en
saadan Grube forefindes Vand-Sumper, gamle Gestenker, hvor Vand .har
staaer i lang Tid stille : At disse Gruber arbeides Aar ud og Aar ind med Mi
nering, og visse Aarets Tider med Fyhrstetning: Hvor mange Lamper og Fak
ler der forbruges r Hvor mange Arbejdere derudi jevnlig findes, hvis Tranfpiration og Aandedrcet mere end almindelig befordres ved det starke Arbejde Fornden, ar stille staaende Vand, efter nogen Tid forderves, har det og den Egenissab, at rrakke til sig fast alle Effluvia.

Jo Dybere man kommer ned i en saadan Grube , jo mere condenseret og
-tyngere bliver Luften, solgelig mere beqvem til at bare og opholde grove og
tykke Damper og Exhalationer. Jo längere fra Dagen og den ovre Luft, jo
mindre Bevageiser i Den nedre Luft, Da vet endog af der foregaaende er beviist,
at Den.nedre Luft kand blive staaende, omendffiont de!l Ovre er bragt i Bevagelse. Naar den ovre Luft gaaer til Forandring, giver Det sig strap tilkiende i
den Nedre, ja Arbeiderne paa sine Steder kan noget nar i Gruberne spaae Det
paafolgenDe Veyrligt: hans Lampe giver ham og noget tilkienve. Ar blive allene
ved en given Cafus, saaledes som Det og for Det meste indtreffer, nemlig, naar
den yttere Luft er qvalm, fugtig, stillestaarnde in æquilibriø, Himmelen tilDakket, naar Tragen legger sig paa Birrgtoppene, som visse Tider Host og
Vaar, paa en Did, da Veyr-Glaffet viser en latters Luft, og saaledes, som
der tegner til vaadr Veyrligt, paa en saadan Bid er der lar at begribe, at den
nedre Luft staaer uden Bevageise (som just dog ikke kan siges absolute), paa
en saadan Did bar man overflodigt Beviis paa, at Damper og Effluvia, li
ge saavel join paa andre Tider, og om ikke mere , opstige og forene sig med LufKkk 2
ten
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Det er i saadan Luftens Tilstand, ar Soestranden, de hemmelige Ge
macher, Aadseler og alle lugtende Ting, allermest give Lugt fra sig; Er ver va
ikke god Formodning, ar ligeledes i Gruberne en Hoben Effluvia mere hyppig
fremstille sig, og ikke af det beste Slags, siven man veev, nr alle raadne og ab
calisse Deele leertest og allerforst stige op, muelig saavanne, som har sogt sin ■
Tilflugt til de vandagtige Stever, saa vel i Trce-Bygninger, som i Sumper.
Dette kan bestyrkes med ver Foregaaenve, thi va Veyrer almindelig har sit
Neddrag giennem Schachten, og soger ud ved Siderne igien, saa fornam
man det som var wert imod, nemlig en kiendelig Damp ar opstige igiennem
Schachten rc.
Hvorledes Luften, mere een end en anden Tid, suger og rrerkker dette
til sig, er ikke min Sag ar undersoge, maassee der ikke urimelig kunde si
ges, om den yrrere Luft lcrknede, ar da ikke allene den nedre, men endog den
Luft, som findes i Vandet, i Bygninger, i Steen, Sletter og Ritzer,
faaer Frihed ar udvive sig, ganer ud, i Folge nred mange andre fremmede
Deele, som den kunde have oploft, foruverr en Hoben fordcrrvede Vandag
tige Dunster. I saadanr Veyrligt er det bekiendt, ar endog oppe i Dagen
mange Mennesker, i seer de, som ere af kleinlig Narur, (raræ texturæ),
Astmatiske, finde en Marrighed og en besvar!ig Aandevreet.

Saadan Luftens Tilstand indfinder sig ikke paa eengang, men har allerede
t en Tud staaet i en saadan Forandring; naar nu Arbeyveren nedfare i en simdan befvcerlig Luft, hvor Veyr-Vexlingen mangler alr meere, svin han kommer
längere ned, aander han fast ikke uven Oset af sin Lampe eller Fakkel, og tik
Deels sin egen Aanve: Jo längere han kommer ned, jo martere brander Lam
pen; Koinmer han derefter afsides fra Schachten i Otterne eller andre Afsynk
ninger, forefinder han alr meere stillestaaenve, besvarer og mat Luft ; sin Lam
pe mane han idelig forfriske, som omsider endelig stakkes; selv bliver han uformarket mat og krafreslos, kiender lidet til sin egen Tilstand, og sielden veed ar
radde sig i Tide: seger han endelig op, bliver ham Opfarren end meere besvarlig, saa at, om han ikke ved andres Hielp bliver redder og udbragt, er ham
intet viffere end Doven.
Efter den ProgresGon, Luftes s Tyngde tiltager i saadan Dybhed, endfiiont man ikke med nogen Accuratefie har kunvet bestemme det i Gruberne, som er
ingen Under, formedelst Luftens foranderlige Bestaffenhed fra Stedtil ander, da

man
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man ofte kommer fra en heed og qvalm til en kislig, fra en stille til en stark bevaget
Luft, finder man dog, at Menneffet opholder sig i en ulige mere condenferet £ujt,
end den han sadvanllg lever udi. Det er vel saa, at dette paa ingen Maade kan satres i Ligning med hvad Dykkeren maae modstaae i Dykker-Klokken paa en given
Dybhed; men der maatte og vcere snart bestilt med ham, om man ikke ved saa lyk
kelige Inventioner vidste ar h ielpe ham til rette: men mig synes, at her er en Formod
ning, at Vandet under ham tildeels maaffee absorberer noget of Exhalationerne i
Klokken, men fornemmelig meddeler ham nogen friff og kiolig Luft. Foruden hvad
forhen er meldt, maatte man erindre sig det almindelige Huusraad, i at satte Vand
kar i Kieldere og Vcrrelser, for at trakke de usunde Vadffer og Damper til sig.
Mangen Grube-Arbeyder har og frelst Livet, naar han i forommeldte Tilstand har
kunder narme sig Vandstader og Sumper i Gruberne, og kaste sig derved ned: Lige
som naar han er opbragt, soger man strap at legge ham paa den friffe og fugtige
Grasrorv, som strap bringer ham i Rsrelse. Man har rankt at det var allene et
Paafund, naar noget Dyr i Grotta del Gane var aldeles betaget, at kaste det i
Lago d’Agnano: derer sandt, ar det kommer sig ligefuldt, om man lader det allene
i den friffe Luft, men ester Beretning, kager det dog meget längere Tid, som Keysler beretter.
Om denne condenferede Luft ikke kan komme op imod anden comprime
ret Luft, saa er der dog let at begribe, hvor besoarlig den maae vare i faa dybe,
trange og tilbygte Gruber, hvor opfyldt den maae vare af saadan Mangde for
anderlige Dunster og Exhalationer, og hvorledes det maae vare fat med dem, som
ffulde opholde sig derudi, paa den Tiid, da fast all Veyrvexling er borte.

Naar man har giort sig et Begreb om dette/ synes mig, herudi er ikke noget
usadvanligr, uden det, som naturlig-viis maatte flyde af en saadan Luftens Til
stand. Man maae snarere undres over, at det ikke jevnligere indrreffer, og ar
man med Kunst og Paafunder kommen saavidt, at kunde forfriffe og renovere
Luften i saa dybe Gruber; upaatvivlelig har Bergmandens Inventioner givet An
ledning til andre destige paa andre Stader; i det mindste synes de nyelig op
fundne Ventilatores at vare laante afde fordum brugelige Grube-Belger.

Det er et almindeligt Sagn, som forhen er meldt, at naar denne Schwaden
legger sig paa Sumperne, og om disse blive r ette enten ved nedfaldende Vanter eller
Kkkz
Steen
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Steen, eller paa anden Maade, at den da ulige farligere staaer op paa nye, som
Agricola allerede i sin Tid, og Mcrngde ester ham, har anmcerket. Men som forhen
eranfort, at i saadan Luftens Tilstand baade Damper og efflu via mere hyppige op
stige, mere samlede og mindre adspredte; at en saa condenferet Luft er inere be»
qvem til ak modtage og bcrre dem ; ogatVanderiSumperneogGeftnket, for dm
meste Deel er fordærvet og rillige opfyldt med en Mcrngde fremmed Materie, som
forst Hg allersnarest opstiger; hvad,Under da, om saadanrVand, og paa en saadan
Tiid bringes i Bevcegelft, aten stadelig Damp derafmaae opkomme?

Det er tilforn .vrist, at her er ingen Merngde af Svovelagrige Ertzer, og allerMlndst afsaadanne, som hastig forvittre, og ar samme ikke vel kan contribuere til
Schwadens Farlighed. Men saavidt det Svovelagrige ssal betyde det Jldfan,
gende, inflammabile, phlogifton, ja maajkee tildeels den electrize Materie, saa
forefindes dette saa almindeligt i alle Naturens 3 Riger, i og omkring selve Jord
kloden, ar man ikke har nodigrat foge den i sarjkildte Gange eller Ertzer, endikiont
i en Blanding med andre Materier.
Kan vel vcere, atden paa en saadan Tiid
mere end strdvanlig lader sig finde, som tildeels kunde bestyrkesmed hvad forhen er
anfertym Steenkul-Gruberne, nemlig naar der er Mangel paa Luft, fremstiller sig
allermeest de.ildfangengeDunster, ja, at man bliver dem vaer i Stenens Ritzer
og Sletter som smaa Ilds-Luer med videre. Skulde saa vare, kunde man have
Foye til at troe, at Luften meere paa den Tiid abforberes, end ellers, eller at
den Svovelagtige Materie, i det den blander sig med Lufrem, foraarsager en
EServefce,otz, og derved betager dens ElaKiciter. Kunde der og ikke vare en
Formodning , i Fald denne Materie tillige kunde ansees som elcci.iff, at de
vandagtige Dampers Opstigelse derved meere kunde befordres, end almindelig,
naar man erindrersig, hvorledes Vand-Parriculer forholde sig mod et -eleLlnfere.t Glas-Ror? Dog dette overlades (terre Naturkyndigeres Eftertanke og
noyere Undersogning; thi det er mig alt nok, om jeg ved denne Afhandlinghar
kunder vift, at her .er mgen Formodning, i der ringeste ved Dette Werk, at
enten den paaberaabte frugtbringende Schwaden., eller en saadan Witterung,
som skulde indeholde de Metalliske Moleculas, fra Jordens inderste Skiod, ja
end ikke Exhalationer .af selve Ertz-Giengene, har nogen Deel i denne Luftens
Farlighed , eller, at enten de Svovelagrige , eller Arfenical^e Ertzer, dertil no
get contribuere.

Det er mcerkeligt, efter de behändige og artige Prever , Hr. Noliet har
anbragt ved Grocta del Gane, og hvor de der opstigende Dunsters Farlighed
har
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har vævet tillagt baade de Arfenicalffc, og i Særdeleshed, de Svovelagtige
Deele, som man med saa god Grund kunde formodet, Hr. boller dog "ikke
fandt, i det mindste i nogen Qvamitek, enten noget acidum, eller alkali , eller
nogen ArfenicaljT eller Svovelagtig Materie, fom maatte givet sig tilkiende
formedelst de der giorte Prover (z). Dog maae ikke nægtes, at det vel ikke
andet kan være, end under Jordstorpen maae forefindes nogen fermenterende
Materie, og at de Svovelagtige Ertzer rimelig derudi maae have- den storste
Deel, eftersom den gandste Grund deromkring viser Utallige Kiendetegn til dette
Minerales Nærværelse fast over alt.
Jeg maae nu flutte, og tillige giore en Undstyldning for en alt for vidt gevaadenVidtloftighed, saa meget mere, som jeg intet nyt har vidst at frembrin
ge, uden allene at bestride endeel præjudicata. Er det rigtigt, at Naturlæ
ren tæller fine Fremtrin og Skridt, saavel i at rydde saadanne forudfattede
Meninger af Veyen, som i at opdage nye Paafund, og jeg herudi stulde væ
ret lykkelig, formoder jeg, mig noget holdes til gode af ret-ssionnende; derhos
emstende, at nogen meere erfaren, og som har Leylighed noget nærmere at giere
de fornodne Observationer, vilde paatage sig at meddeele Publico fine Tanker
i denne Sag, da intet stal være mig klarere, end selv at blive anderledes overbeviist, og derved Sandhed at nyde sin Ret. Jeg maae og bede, mig maatte
holdes til gode, at jeg- har betjent mig jaa meget af de Tydste Berg-Tcrrniuis.
Det havde bleven kiedsommeligt at have forklaret dem ved vidtloftige CircumJocurioner; thi at give dem Ord for Ord var ikke gisrligt, forend de enten va
re aiitoriferedé, eller deres Bemærkelse ret bestemmet. Vi stamme vs ikke ved
at have laant saavel disse Terminos af de Tydste, som selve Videnstaben.. Vimaatte heller onste, at denne brave Nations store Erfarenhed og roesværdige'
Paafund maatte blive os alt meere og meere bekiendte, og jeg siger, uden Tvivl
ikke for meget, at de fléeste Europæiste Folks maae erkiende dessmaastee for de
res forste Læremester. Skulle jeg ellers have forlobet mig v visse Talemaader,

maat(z) Memoire de VAcadémie des feiences. I758. p. no;
Jcg veed ikke 0M noget XtMwb
vårdigt Sted i denne Verdens Deel, saa oste er taget i Aycsyn og saa none undersigt som dette, og hvor de Natnrkyndige mere magelig kunde prove Naturens Virk
ninger, cud her; Afalle har maastec ingen meere handig udsorstet denne Damvcs
Egenskaber, end Mr. Nollet, og dog alligevel siger han: par ces experiences, nousne voyons pas pofitivement, ce que c’eft que ce fluide qui eteint la flamme, & qui
fait mourir les animaux dans la grotte dti einen5 mais il aie femble que nous ap.
prenens affes bien ce qti’iln’eil pas,
“
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maatte det holdes mig til gode, siden jeg af Profession er ingen Bergmand, og
faa meget meere, som det Bergmandffe Sprog er ikke lige overalt, ja ofte ikke
een Provintz, som Mr. Eller bemcerker. For det ovrige vil jeg henvise dem,
som meere opholde sig ved Ord og Talemaader, end ved selve Sagen, til den
redelige Henkel, som i hans Pyrocologia giver saadanne en gandste god Erin
dring ; om jeg ikke ellers maatte frygte mig selv at blive forekast at have glemt
anden Autors Erindring:

i

en

„ Sumite materiam, veftris, qvi feri bitis, æqvatn

„ Viribus, & verfate diu, qvid ferre recufent,
„ Qvid yaleant humeri»

-

-
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CHRISTEN FRIIS ROTTBÖLLS
Forsog til en nye Grunv-L«re
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Koppernes Indpodning.
§.

l.

ornekoppers Indpodning er i vore Tider enMaterie, hvorom for og imo»
faa meget er ssrevet, at det synes at vcere heel vansseligt i faa for,flidt en
Materie at kunde bringe noget nyt til Veye, ikke desto mindre drister
jeg mig til paa nye at fremtreede paa Banen, og formoder at ssulde kunde vift,
at ey alt i faa vigtig en Materie er fagt, fom kunde, og maassee ey heller forø
burde siges; mit Hoved-Oyemeed er at give en Leere, hvvrpaa denne LcegemaaDe grunder sig; dog haaber jeg, at mig holdes til gode, om jeg i Forveyen be
svarer nogle af de Beviser, fom hos os holdes for de betydeligste imod denne
Maade at lage Kopperne paa, Deels fordi det fyrres nodvendigt at forsvare en
antastet Lagemaade, hvis Hoved-Grunde man foger at fastsatte, deels og for
di jeg holder for., at disse af mig her befvarede Indvendinger af andre enten al*
Deles ikke, eller ey fuldkommelig nok, eller dog ey i det mindste paa den Maade
ere befvarede.

Jeg veed ey hvorsore nogle have fundet for godt at ville bringe denne
gemaadr under det Theologisse Farum?

Navim agere ignarus navis timet, abrotanum ægro
Non audet, ni fi qvi didicit dare: qvod Medicorum eft
Promittunt Medici, tradant fabrilia fabri.
Mon den Lage var ey vcrrd at Mee, fom ey vilde stille krampagtige Sygdom
me med Opio, Venerisse med Qvcrg-Solv, eller Feberagtige med China,
Lit
undta-

4

4$o_ _ _ _ _______ Nye Grund kcere oml
undtagen han forsi havde spurgt sig om Forlov hos sin Skriste-Fader? Men
man vil kanssee svare mig, at del har en anden Bessaffenhed med en Sygdom,
som man allerede har , og en anden med den som man venter kuns ak faae; jeg
maae herril svare, at jeg seer det ikke, da jeg troer, at den samme GUd, som
har tilladt os, at redde os af en nærværende Fare , har ey forbudt os at afven
de en overhængende Ulykke; og kan jeg ey nok forundre mig over , at der ere
Læger, som med tvivlsomme Hielpe-Midler holde sig berettigede til at afvende
de Sygdomme; som ikke have Sted uden i deres egen Indbildning, og vaa
samme Tid med storste Iver forkiætre deres Meybrodre, som nied sikkre Midler
gaae de Sygdomme i Mode, som ufeylbarlig vilde angribe de Meunisser, so nr
belroe deres Helbred i deres Hænder. I at stccebe at redde os ud af den nærvarende Fare have vi inter forud for de umælende Dyr; men ved at afvende den
forestaaende Ulykke vise vi os ar være fornuftige Skabninger.
§•

3-

De som nægte Sandheden af Beretningerne om Indpodningens lykkelige:
Fremgang, ereey værdeacbesvares, siden de nægte den HistoriskeVished, som
er Lægekonstens Hovedpiller ; men der er et andet Slags Modstandere, sombruge et Beviis, der just er farligt, fordi det i Begyndelsen syner at være af
ringe Betydenhed, og ey uden ved Eftertanke viser sin Styrke; de. sige: Ind
podernes store Registere bevise mindre end de selv troe, det er jo kuns Exempler,
og hvo veed ey, at de oplyse meget, men bevise saare lidet. Lad de Herrer Læger kuns gaae tilbage i Tiden,. og eftersee Læge,Kronikerne, sira v-.lle de finde
at Lægerne i een Alder have ved utallige Erfaringer beviist ved et- Middel at ha
ve reddet mange Mennesker fra Doven, da deres Efterkommere have beviist ved
klgefaa mange Exempler , ar samme Middel har kostet mange Mennesker deres
Liv, og at det var just det, som var wert imod samme Middel, som med Nyt
te kunde bruges. Koppe-Sygen giver herpaa saa tilstrækkelige Prover, at man
har ey nodig at hente dem fra andre Sygdomme.
Mon ikke Oldefadrene i
Konsten have erfaret , at en Skarlagens Kappe , hvori den Syge blev indsvobt,
var et sikkert Middel mod Kopper vg Meslinger? mon ikke deres Efterkommere'
vores Forfadre have forkastet dette og efterladt sig, at hidsige og flygtige Medicamenter vare de beste og lienligste inivd disse Sygdomme? Belee nu; vore Ti
ders Læger de forstes ussyldige Eenfvldighed, og vredes med-Rette over de sidstes
ffadelige Klogffab ; saa kan der ingen vide, om en sildigere og klogere Afkom,
oplærdt af en mere grundig og inveden Erfaring, ikke- med storste Foragt vil. anfce alle vore med:Indpodningens store. Fordeele; prunkende Beregninger.
§.
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Dette heeleBeviis råber al sin Styrke og Anseende ved en bestemt Forkla
ring af anforre Philosophiste Grundscerning.
Exempler bevise intet, naar de
have en tilfællig og adstillelig Overeensstemmelse med den Ting, for hvis Skyld
De frembringes; mm anfores de derimod som Erfaringer, der stedse paa een
Maade faide ud, og ere uadstillelige fra Tingen og Sahen selv, for hvis Skyld
de anfores, faa udgiore de en Jndforsels-Sluming, (indudio) som vi ikke kan
ncegre vores Biefald; med mindre vi vil forkaste alle bag fra fluttende Beviser,
(Demonftraciones a pofteriori) og forkaste vi dem, trcrkke vi Skotterne fra de
nyttigste og smukkeste Videnstaber , og forvandle heele Natur Leeren til et Even«
tyr. Denne Bidenstabs forundringsvardige Fremgang beroer hverken paa Be
tingelser eller for fra fluttmde Beviser, (äernonkkrariones a priori) men paa of
te igienragne Exempler og Erfaringer; ved Dem have vi tørt Luftens Federkraft,
Farvens Bestaffmhev, Sammmhcengnings Reglerne, Ildens Egenstaber og
Eleckriciterens Krcefter. Ja alt det fom er vist og uryggeligc i Lcegekonsten, ha
ve vi lcrrt ved Exempler og Erfaringer; hvad der derimod er foranderligt og
tvivlsomt er bygget paa for fra siuttende Beviser; hvad ander end utallige Er*
faringer have leert os, at Rhabarbara^ foraarsager Stoelgang, Ipecaco anha
Breekning, at Opium tilveyebringer Sovn *, at China heeler Kolde-Svgen,
vg Qv«g Solv de Veneriste Sygdomme ? Dersom nu utallige flykkelige Erfa
ringer have forvoldt, ar Lagerne flet ikke tage i Berankning at berime sig af
vvenanforte Midler, hvorfore betankede sig paa at indpode, da samme Lagemaades Forrreffelighed bevises ved samme Grunde; stulde nogen holde en Syg
til gode, ar han ey vilde beliene sig af Rhabarbara til ar forstaffe sig Aabning,
fordi dens losnende Kraft beroer allene paa Exempler, hvilke han meente vel
ar oplyst, men ikke ar bevise noget? Mm kan Exempler bevise, at Rhabarbara
uden Skade giver Losning; saa kan de og gorgiore, at Indpodningen uden Ska
de helbreder Smaakopperne: Ja dersom vi gaae den Medirinste Historie igiennem, vi! man finde, ar vet har aldrig varet sunde Erfaringer, men stedse For
nuft-Slutninger for fra, som have bragr Lagerne i Vildfarelser; disse sidste er
der at rilstrive, at Lcegekonsten saa ofre ligesom en Chameleon har forandret sit
Udseende, og der er dem, som have indforr forst den Skarlagens Kappe, og si
den de hidsige Midler imod Kopperne; Eftertiden har kuldkastet disse saavelsom
utallige andre Hiernespind, men den har aldrig kunder omstode det, som en for
sigtig Erfaring har beriget os med; og saaledes vil der upaarvivlelig gaae her
efter; saa at Barken, Sraalet, Ltvag.Solvet og Indpodningen stal af vore
Efterkommere faae DLrestoccer, som Tidens 2Elde aldrig stal kunde antaste,
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da ve samme derimod gandffe vist ville giese Gravskrift over en stor Deel ass
voreTheriaker, Larverger, Estentzer, Tincrurer, Elixirer og mange andre pra
lende og prunkende Sammensceininger , som jeg veed ikke, om jeg ffal sige , at
de meest pryde eller besvare vores narvarende Lagebode. I Natur-Laren og
Lagekonsten bor Erfaring altid gaae foran, og Fornuft-Slutninger folge efter.
Det er i diste Videnstaber, at Exempler bevise; da Fornuft-Slutninger for det
meeste alleem oplyse ogjudpynre?
§.

5-

Men en Lage bor vare Naturens Tiener og ey dens Herre; han bor folge
dens Gang og ey vende op og ned paa dens Orden. Forser da ey Indpoderne
sig, som paafore Legemer en Sygdom, da der er ingen Beqvemhed ril ar tage der
imod, og maae de ikke i faa Maade giere Vold paa Naturen, som vi! ledes men
ey tvinges. Derre Tvivlsmaal synes mig ar vare meere for end imod Indpodnin
gen;^ thi en giangstSyge (Morbus epidemicus) gier desmindre Vold paa den
angrebne, jo mindre Beqvemhed den udvortes frembringende Aarsag finder for
fig hos samme;. Altsaa blive i Folge heraf Kopperne desto farligere, jo storre
Beqvemhed der findes i derr Syges Legeme og desto raaleligere, jo mindre
Overeensstemmelse, der er imellem dem og hans Legems Beskaffenhed.
Dette
er saa sandt, at hele Konsten anvender al sin Umage allene paa at forandre og
rette den indvortes Beskaffenhed, som stemmer vvereens med Sygdommen.
Frantz ec syg af Kopperne, han lader henre den beromre Thoer, denne kom
mer og hvad gier han? den udvortes Aarsag : d. e. den Koppe-Gift, som svcrver i Luften, og har paaforr Frantx sine Kopper, faaer han vel lade vare som
den er, thi han kiender ey dens rette Natur og Beskaffenhed , og kan derfor ey
forandre den, og om han end kunde forandreden, saaer det nu ey Tid dertil,
da hans Syge allerede er (ingreben; han an tafter derfore dm indvortes Aarsag i
Legemer, den Beqvemhed, som underkaster ham denne Sygdom, og seer at
han kan udrydde og gandske forandre den, saa ar den , langt ftaj at
stemme med Sygdommen, er den gandske imod, hertil sigter han med sine Aareladinger, sine Bade , fortynnende, nedflagende , kiolende og Brand-modfiirre
Afferings-Midler: Og dersom der lykkes ham ar helbrede hans Syge, saaffeer der just derfore , at han har faaer Bugr med den indvortes Overeensstem
melse, som der er imellem den Syges Legeme og den ham angribende Sygdom.
Dog der. er ey allene Konstens Regler,, men endog Sygdonimens heele Frem
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gang og Beskaffenhed, som ftiekiender Indpoderne. Thi ligesom de Personer,
som nodes ved udvortes naturlige Tvangs Midler til noget som er dem imod,
satte stig imod af alle Krafter, stride og strabe og give sig ikke, forend de efter
en unyttig Bryden see sig nodre til at vige for den stärkere Magr, saa steer der
og indvortes i vor Legeme; den aarvaagne Natur tier ikke, om den steer Vold,
men den giver tydelige Kiendetegn, at den steer Overlast og raaber om Hevn.'
Giv en er stark Brakpulver eller et starpt Purgeer-Middel, og det stal vise sig,
at der neppe er et Lem som jo vidner om den Vold Naturen paafores.
Hove
det hanger, Synene rinde, Laderne bave, Kinderne spille ud og ind, og foraarsage undertiden en lider godt betydende Latter, Munden savler, Svalger
gulper, Brystet klemmersammen, Maven kaster under utaalelige Angester det
op, som i samme var indeholdet, Tarmene tude, fole smertefulde Kneb og
vexelviis udspendes og sammentrakkes, Fodderne snuble, Lemmerne ryste,
og det matte Legeme overfaldes'af en kaald Sveed, hvorpaa folger ey sielden Besvimelse; Dersom en-Gift uforvarende er indtagen, eller dersom i Legeinet er avler en gift-lignende Materie, saa formeres de ovenmeldte Tilfalde
og fleere og betydeligere indfinde sig tillige; man maae og ey ranke, al det er
allene ved stor Vold og Uret, som Naturen lider, at den viser sin Virk

somhed, ney , den melder sig endog naar den end! aldrig saa lider purres.
Forsoger man at drive Sveden mod Naturen, kommer der en stark Rodme i Ansigtet, Synene funkle, Pulsen jager, Hiertet klapper, ja Benaagelser,
Ucoelighed, Torst og en brandende Heede vidne at Naturen er oprort. Jegrrver ar alr dette beviser, ar Naturen ikke vel kan stee nogen Overlast; uden
den viser ved tydelige Tegn, at den lider samme, og ar man derfor maae stum,
ar Naturen lider ingen, naar den ingen Tegn viser dertil. I det stemme' Slags
naturlige Kopper, viser en ulidelig Mave- og Lende>Vee', en stark Feber, er falk
Raserie, mange og sammenlobende Kopper, blodig Urin, blaa-agtige, morke
og sorragrige Pletter, at Naturen lider Vold. Hvad stulle man vel forlange
mere af en Lage, end at han stillede disse Bevagesser, fordrev de Tilfalde, som
havde indfundet sig og forhindrede at ingen nye stulle lade fig see? Men dersom
man roser saadan en Lage; hvorfor laster man da Indpoderne, som paafore en
Sygdom, der er frie for saadanne strakkelige Anseelsev, og som viser, pan den
milde Maade som den frembringer sir Lob paa, at Naturen ikke slider
nogen Vold.
Man forlanger, ar Lagerne stal efterfolge Naturen , de»gioro
der ved at frembringe een saa mild helbredende Sygdom, at Naturen aldrig
aiorde der mildere og bedre.
Er der da al den Belonning de har at vente, at1
de stal behandles som Voldsmand?
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§. 6.
Videre siger man, at det er kuns til Anseende at denne Lcrgemaade er
lykkelig; thi da den onde Materie og den i Kroppen sig befindende Koppe-Sæd
ved den milde Feber og de faa Koppe,Blegne, som De fleste Tider ikkuns lade
sig see, ey til gavns bliver udrettset, saa lader den noget efter sig, som tidligere
eller sildigere stifter nye Ulykker, ogpaaforer enten farligere langvarige Sog»
domme, eller, det fom verre er, den visse Dsd.
Jeg maatte ret gierne vide,
hvorfra man havde dette? blotte Fornuft-Slutninger for fra kan ey vise det, ef
tersom den Maade at flutte paa, til Lykke for det menneffelige Klem, er i vore
Tider temmelig gaaet af Moden, da ofte igientagne Forfog og Erfaringer avene
antages for Hovedgrunde i Lægekonsten.
Men Erfaringeit har jo viist, at en
Hob indpodede har bag efter faaet farlige Sygdomme, og at andre ere dode?
At mange ere dode efter Indpodningen nægter jeg ry, men at de ere dode, fordi
de have været indpodede, faaer ingen mig til at troe; thi paa samme Maade
kunde man flutte , at mange vare dode afde naturlige Kopper, læ^ge efter Or
have været overstandne, og den Maade at flutte paa blev i Stand til at bringe
de prægtigste Midler i Mistanke.
Denne Meening grunder sig ellers paa de
2de flibrige Saher; i.) At al den Usundhed, fom drives ud a Legemet ved
Kopperne, har vceret der for, og 2.) at for den Aarsags Skyid'Kuureii er OeS
fuldkomnere, jo flere Kopper der ved samme vorde uddrevne.

7.
Man maatte være lidet beloben t de hidsige Sygdommers Grundlære sor
at tage aldrig saa lidet den ferftc Sætnings Urigtighed i Tvivl; Har ikke de
storste og meest lysende Fakler i Lægekonsten, nemlig : en Sydenham, en Böerhave, en Hofman, en Mead og adflillige andre beviift det, som den daglige
Erfarenhed lærer os, at Forstoppelser, Betændelser, (Inflamatior.es) og alle
Sorter af Udringer, (exanthemata) hvorunder hore Kopper, Messinger,
Friesser, Skarlagen, Rosen rc. affvrmes af den foregaaende og medfolgende
Feber? Dette er saa vist, at alle de udvortes og indvortes Tilfælde, som i Kop
perne formere Udbruds-Feberen, formere ey allene Koppernes Tal, men for#
verre og deres Natur ; de Tilfælde derimod, som formmdffe Udbruds-Feberen,
forringe og Koppernes Tal og forbedre deres Art;saaledes driver en varm Be
handling (regimen calidum) og hidsige Sager hele Millioner af Kovper ud og
gior de Kopper flemartede og sammeniobende, som ved en afpasses og maadelig
Behandling havde bleve t adffiidte og godartede; og paa den anden Side haver Sy
denham
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denham optegnet , at en flemartet Feber, som truede med flemme Kopper, er
bleven saa tæmmet ved et overstadigt Næseblod, at den uddrev gode og adffildte
Kopper. Mead (a) har endnu gaaet videre, thi jhan har efterladt os, at han
har feet smaae og tykke Kopper at gaae deres Kaas ved Brug af en igientagen
Aareladen, og at i deres Sted ere komne stere og storre Kopper.
De Læger
derfore, som enten have fyr antaget, eller endnu antage denne her bestredne
Satz, ere faldne i samme Vildfarelse som de Chvmister, der have troet at de
faste og flygtige Salte, (Salia fixa & Volatilia) svedne Olier, (Olea cmpyreumatica ) og andre Sammensætninger, som de ved Ildens Kraft uddreve af
de Legemer , som de undersogte, forhen havde befundet sig i samme.
Ligesom
nu disse morke Skyer i Ehymien ere fordrevne ved et klarere Lys af noyere Erfaringer, som have godtgiort, at disse sammensatte Væsener vare virkelig frem»
bragte ved Ilden eller Forraadnelsen, og' ikke kan eller bor holdes for at have
været i Legemerne for, hvorfra ve ere udbragte; Saaledes har og en Sygdoms
Lære , som er bygt paa de storste Mesteres Erfaringer og Agtpaagivelser, lært
de nu værende Læger, at hverken Kopper eller andre Wringer, (exanthemata)
som ved Feberen udjag 's af vore Legemer , forhen have været der,, men ere ved
Ben medfolgende Febers Ild og den deraf flydende Fordervelse avlede og frem»
bragte ; heraf troer jeg, at den forste Satz , nemlig at al den onde Materie,
som ved Koppe Sygen blev uddrevet,, forhen havde lagt stiult i Legemet, fuldkvmmelig er igiendrevet.

§. 8.
Den anden Satz, at Kuren' er des fuldkomnere, jo fuldkomnere den onde
Materie uddrives , er en folge-Satz af den forste som en Hoveds Satz, og sal»
der derfore, saasnart at Hoved-Satzen som Grunden dertil kuldkastes; thi man
peet) jo, nt nnn entis nuilæ fint afie&iones, og man kan altsaa ey vente no»
gen Fordeel af en Materies Udjagelse, som ikke er til.
Dette kunde væ
re nok tik Besvarelse; men jeg vil dog, for ikke at synes at overiile mig,
sporge Erfaringen til Raads om den bekræfter eller kuldkaster denne Sætning.
Skulde da Koppernes Mængde , - som blev uddrevet, være til den Syges
Beste, saa folger ustridigt, at de.mindre adstildte (discrete) burde foredrages
de mere
(2) Mead de Variol. curationibu» Cap; Z. p; mihi 2.9. Botalli de Venefeél. Cap. 5. fø
rctter om en Dreng paa 18 Aar, som ved Aareladning mistede i Pd. Blod 2 Dage
efter Udflaget, og Kopperne forsvandt igien; han vil og forsikre oste med lige Virkning
have forsogt det samme-

at
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De mere adffildte, VI al de sammenlvbende (confluentes) tgien burde fvredrages hine; men jeg ffulde vel ey troe, ar nogen er saa indragen af Fordomme,
<it han ffulle antage dette, siden ey allene Lager; men og andre u-erfarne med
Ret og Billighed ere bange for de sammenlobende og spaae sig desbedre Udfald
af Sygdommen, jo längere Rum der er imellem'Kopperne, ogi jo ringere An
tal de lade sig see.
Det er desuden saa langt fra, at en stor Koppe-Mcrngde
forsikrer om en fuldkommen Renselse, at samme heller giver tilkiende, at der er
steet en raaden Oplosning og almindelig Fordervelse af de gode og sunde Ver
ster, hvoraf ey sielden kommer alle de farlige Sygdomme, fom man troer al
mindelig at afvcerges ved Denne tilstrakkelige Udrensning.
Saaledes have de
sammenleff»ne uregelmcrsse Kopper, som herskede An. 1674 og 1675. i Engel
land efter Sydenhams Beretning (b), paafort dem, som af dem vare angreb
ne og allerede helbredede, giktagtige Smerter i Arme, Skuldre, Laar og andre
Deele, efter distej Smerter bolnede de angrebne Steder
og de kiodede
Deele bleve beflagne med Saar og Bylder, som giorde store Viiger og Ren
ner imellem Musklerne, faa at Den Syge var stedt'i Livs-Fare lang Tid
efter at Kopperm vare forbi.
Her seer vi hver paalidelig Den saa meget
roste fuldkomne Udrenstting ved overfiodige Kopper bor holdes for at være.
Det er ellers forunderligt, at Folk kan smelde pac« Indpodningen, for den
udjager kuns faae Kopper, Da den Daglige Erfaring viser, at jo fcrrre Kop
perne ere, jo lykkeligere er Sygdommen, og at de tvcrt imod antage enGrmdSah, hvoraf flyder, at den Art er den beste og renser og afffummer vore Saf
ter meest fuldkommen, som Erfaringen viser, at vcrre den fa'ligste, og i Steden
for at den ffulde rense de gode Safter, ja befrie dem fra de onde, forderve vs
Dem ved at betage deres milde, klabende og baisc-maguge Natur.

§. 9.
Er det Desuden en afgiort Sag, at Koppe-Sceden ey fuldkommen'kan ndrenfes fordi Kopperne ere kuns faa? Jeg maa spvrge om man mener, at de hule
og kugelagtige Lcrdiker i Koppe-Blegnene ere de eneste Magneter, som tra'kke
Denne Materie til sig, og om alle andre Veye ere tillukte-for den, og alle Af
sondrings'Maskiner af den Beskaffenhed at De stode Den fta sig? Der er vel in
gen Fvrmoedning, at Sagen saaledes kand befinde sig; thi enten vi ville holde
for, at der forend Sygdommens Angreb har vceret et sårdelesTvnder «Legemet,
som anstikkes ved den udvortes«Aarsag, og saaledes fortåres; eller man vil ar

(b)

Sydenham opera. Variol. anomal» An. 1674 & 1675. Pa5- wW 295.
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der ffal allem vare en Beqvenrhed til at blive eengang anstukket af denne Syg
dom , dog saaledes at denne Beqvemhed for den mesto Tid gandsse forsvinder
ved een eeneste Anstikketse , i som mig synes at vare rimeligst; enten siger jeg,
man amager den eene eller anden Mening, faa er det vist, at naar en skarp
Koppe-Gift indbringes i Legemet, og trasser der en frugtbar Jord for sig at spire
i, jaa oprorer drnjaltingj og opvakker en hastig Feber, hvorved alle de Af- og
Fraffillinger (ex- & fecretiones) i Legemet, forø udfordre en mild og rorlig
Tilstand i Safterne, i storre eller mindre Grad hemmes og i dm Seed udjages
De raae og ukaagte Ureenheder ved utallige Kopper.
Dersom derimod enten
on mildere Koppe Gift indbringes uden fra, eller Tilstanden i Kroppen ey syns
Derlig stemmer overeens dermed, eller og, hvilket er saa meget desbedrr, begge
Deele indtreffe, saa frembringes eiNiden og mild Feber, som foraarsager ikkun
en ringe Fordervelse og Ureenhed i Safterne, og bringer det meste deraf ud for#
medelst Fraffilnings-Gangene, som ey ere ved Kramper fammentmkne og til#
snorede fom i forrige Fald, og hvad der er til overs, som er for grovt til ved
Disse Veye at udrenses, gaaer sin Vey ved et lidet Antal Kopper.
See dette
er Aarsagen, hvorfore utallige sarømenl-bende Kopper ey renser Legemet saa
godt, som faa adssildte.
Thi det forste Slags avler mange Skarpheder og
lukker tillige Veyene til for dem, hvorfore Rensningen ikke kan ssee fuldkommen
ved Kopperne, hvor mange de end ere; Da det sidste Slags derimod ikkun
avler faa Skarpheder og lader samme faae frie Udgang af alle Udforings Ka
nalerne, faa at et foye Tal af Kopper er nok til at udrenfe det, forø ved andre
Veye ey er udfort: Dersom jeg synes at have holdt mig noget lange oppe ved denne
Forekastning, saa maae jeg tiistaae at det er ffeet, fordi den synes at have stor
Skin af Rimelighed, saa at larve og vittige Folk, som just ikke have giort Lagekonsten til deres Hovedsag, mene, at de naturlige Kopper have et stort For
trin for de konstige i at rense Safterne. Da ellers denne Tankemaade forhen
haver indfort den hidsige Lagemaade, for hvilken mange 1000 Mennesker hav
varet et Offer, og nu paa nye ved at skrakke fra Indpodningen vil hindre utal#
lige Menneskers Frelse, saa fortiener den en sträng og alvorlig Prove, siden
her ey handles om en Grundlare som bliver allene inden for Indbildnings Kras#
ten, men om saadan en, hvorpaa der bygges en Lagemaade / hvoraf mango
tusinde Medborgeres Liv og Velfard hanger.

10.
Men kunde Det ikke tildrage sig, at den , som man indpodede Kopperne,
havde een faa spendt og sey Hund, at den krtnde gandsse forhindre deres Udbry#
Mmm
delse,
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belfe, og naar de saaledeS bleve nsdte til ar blive tilbage i Kroppen, kunde dr
da ikke foraarfage de varste Folger, ja Doven selv? Jegmaa tilstaae, ar denne
Knude synes mig ikke saa svar ar lose, som. den er forekommen adskillige brave
Lager; De Folk, som underkastes Indpodningen, ere euren Born eller unge
Menniffer og meget sielden voxne, og det er bekiendr at i de unge Aar er Huden
gandffe smidig og boyelig; desuden- dersom man havde mindste Mistanke om
saadaneenBeffaffenhed, kunde man raade Bod derpaa med udblodende Drikke,
milde Gnininger, dampende Bade og fetagtige Smorelser, og ffulle en Lage
finde, at disse Midler vare utilstrakkelige, saa stod der jo i hans Magt at lade
vare at indpode ; Men han kunde maaffee vare uvidende om denne Beffaffenhed? Lad det faa vare , jeg seer ikke derfor, at det ffulle vare ude med den
Syge; Store Lager, iblanr hvilke er den udodelige Boerhave ogM<ad, have
lært os (c) at i de sammenlobende Kopper er Kroppen befundet saa vet inden til
som uden til at vare bestaget med Kopper, da nu mange af der Slags Syge
komme sig, saa seer jeg ikke, hvorfore et ringe Antal Kopper, som satte sig paa
de indvortes Dele, for de bleve forhindrede ar trange igiennem de udvortes,
ffulle nodvendig foraarfage saa stor Ulykke. Hertil kommer, at den SygesKaar
vilde blive ulige varre i de naturlige Kopper, om han as dem blev angrebet; Da
man desuden ikke anforer Exempler as Folk, fom har havt saadan en Legems
Beskaffenhed, som om den ffulle gives, maae vare overmande rar (6), saa ta
ber Beviset al sin Styrke; Thi dersom een Lage vilde giere saa meget af en
Handelse, som var saa rar, at den neppe blev meer end timelig, at han for
dens Skyld vilde til Side satte et Middel, som Omstandighederne udfordrede-,
saa maatte han stedse blive en orkeslos Tilskuer.
Hvor korde han vel- paa Ven
Maade vove at give et Purgeer- eller Brakmiddel , da han kunde tresse paa saa
folsom en Patient, at han deraf kunde faae Brand i Maven og Tarmene hvor
ledes knude han vel made til Aareladen, da de ulykkelige Exempler af denneL«'
gemaade ikke ere rare; Ja hvorledes torve han driste sig til- ar foreskrive et halv
Qvintin Krebsoyen, da den beromre Hr. Gaubius (c) har feet en Syg deraf
ar faae et stärkt Slag-. Ville vi derfore ikke give hele Lergekonsten Afffeed, saa
faae vi tilstaae, ar den Frygt er ugrundet , som indjages ved dette Wetaphysiffe
Beviis,- som- allene er taget af Muelighedernes Rige..
§> n .
(,)

Boerhave in ApHorifin. og- Mead:'in Oper, Cap; g. de Curat Variölar: pag mihi 30.

(d)

Hvo som desuden har Lyst at see flere Vidnesbyrd den Sag angqacnde,. kan- cstcrsec
Bbneti Sepulchretuni’ Anatomicum Lib. 4. S eft 1. Øbferv. 60..
Komme ey Kopperne ud baade inden i Hinderne ogi under Foddcrne, i hvor, tyk og
haard end Huden paa de Steder er?
Jeg har hort dette at anfores af Hr. Prof Gaubiø paa hans Foreliesninger.

(e)
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§. IL
Da det ikke i denne Afhandling er min Hovedsag at forsvare Jndpodnin,
gen, men allene at igiendrive nogle af de meest betydelige Indvendinger, som
hos os giores imod den, saa vil jeg lade det beroe med det som allerede er anforr,
og begive mig til at undersoge den rette Aarsag til denne Kuurs lykkelige Udfald.
Erfarenheder, som saa ofte ere igientagne, Have vel lært Lægerne alt hvad der
er forn oden t til at udove denne Lægemaade; Men disse have ikke villet lade sig
noye hermed, de have sogt at udgrunde Aarsagen ril det, som Erfarenhed har
viist dem, og meenr, at der var en Skam for dem at vide allene af Erfaringen,
at de indpodede Kopper havde et stort Forspring for de naturlige, naar de ikke
tillige vidste hvorfore De indpodede Kopper havde dette store Fortrin; For nu at
komme derefter have de opagtet adskillige Omstændigheder ved Indpodningen og
betragtet Dem som lige saa mange Aarsager til denne Kuurs lykkelige Udfald;
men, uagtet al Den ZErbodighed jeg bær for disse store Mænd, vover jeg mig t il
at sige, at De flet ikke ere komne efter den rette Aarsag til Denne rare Begiven
hed (f), ja havde De ikke været lykkeligere i Kuren selv end i at udfinde dens
Aarsag, haaber jeg i de folgende Afdelinger at vise saa klart som r og z er 5,
at Det længe siden ssulde været ude med Indpodningen.

12.
Den forste Grund, somdedaanfore, er den foregaaende Bereedning;
Jeg holder for, at man gior vel i aldrig at forfommeden, men jeg troer den ingen
lunde saa vigtig, at den bor antages iblant Aarsagerne til Kurens Lykning. I
Jylland bleve i Aarene 1756 og 57. af en Student navnlig Barfoed mange
BonDer-Born med god Lykke uden nogen Forberedelse indpodede.
Hr. Wasmuth har og i bemeldte Aar i og omkring Trundhiem paa samme Mis indpo
det mange Born og unge Folk. Den Norffe Bonde indymper mrd Telleknivrn
sine Born Kopperne uden nogen anden Stats.
I Italien forsommes samme
af Lægerne uden deres Patienters Skade, og Hr. Gandini, som lykkelig i
Genua udover Lægekonsten, dommer den i sin Afhandling at være af liden Nodvendighed. Ja de beste Skribentere i denne Materie holde for, at den hos smaa
Born kan til Side sættes (g), og ikke desto mindre er der en u-endelig stor ForMmm 2
ffiel
(f)

(g)

Dog vi! jeg undtage de allcrftrste Skribentere i denne Materie, som have formodet,
at i Roddct var en mildere Koppe«Smitte (contagium variolofum) uden at give
nogen Grund, som var tiistrarkkelig, for denne Formodning.
Kircfatrick the Analyfis of inocul. Seét. 9, p. 291.
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skiel imellem de naturlige og konstige Kopper, endogsaa i den Alder.
Indpo
derne selv ere og ueenige i de Midler som bor bruges, da nogle have een, og
andre en anden Maade stm er tvert derimod til at berede paa; Saaledes bruge
nogle Brakmidler, andre fordomme dem gandste, nogle aarelade stedse, andre
fast aldrig, nogle bade, andre ikke; da nu dog alle disse indpode med Lykke, vil
jeg overlade enhver ar giore sin Slutning; Ja Indpodningen Hanger strå lidet
af Forberedelsen, at den allerurimeligste Beredelse har havt den storsteLykkei
Folge med sig. Saaledes bleve i Philadelphia 700 indpodede og beredte dertil
uden Forstiel paa saa voldsom og heftig en Maade, at Hr. Kircpatrik med
Rette paa det hoyeste laster den, imidlertid dode kuns een alleue, og det paa
faa ugunstig en Jordplat (h).
Desuden er det jo Lagerne ubekiendt af hvad
sterdeles Beskaffenhed den Begvemhed er i Legemet, som er gunstig for denne
Sygdom , og kunne de derfor ikke saa meget bestride den med deres Bereednings
Midler, som andre paasicegtende Svagheder og de Forhindringer, der vilde,
giore denne Sygdom betydeligere om de sioge sig. til deir; og saaledes er denne
Tillavning ey af anden Art end andre Tilberedelser, som Lagerne begynde deres
store Kurer med i andre Sygdomme. Ligesom dr derfore, inden de begynde at
helbrede de saa kaldede Fransoser tillave Legemet t Forveyen ved Aarelade»,
Bade, afforende Midler, Sod, (decoéla) og andre saadanne Ting, men vide
Zandfle vel, at den Syges Helbredelse ikke bor tilstrives disse foregaaende Anstalrer; men det Qvergsolv, han faaer i Livet, saaledes bor de og ikke tilskrive
Indpodnings Kuren Forberedelsen; men andre Aarsager, med eet Ord at sige:
Forberedelsen glor ey ril, at denne Kuur lykkes, men forebygger, at den ep for
medelst andre indfaldende Haudelser stal vanlykkes..

§.

13*

Hvad fom er sagt om Forberedelsen, gielder og om Vallet afLegemsArter, adskillige Aldere, Aarers Tider og saa videre , hvilket er det andet Styk
ke, som Kurens Lykke tilstrives.
Man bor ey negre, at jo de, som faae de
konstige Kopper, have er stort Fortrin for dem, som falde i de naturlige, i det
hine kan underkaste sig Sygdommen paa den Tid og under de Omstændigheder,
da den kan mindst stade dem, disse maae derimod finde sig i, at den, kan stee
angriber dem paa den Tid, som den kan tilfoye den, störst Skade. Men da den
grasserende Koppchge, en stor Frygt hos de Syge for de naturlige Kopper, og
andre Omstændigheder tillade ofte ikke denne Forsigtighed, da en tilferldig og uformodentlig Jlrdpodning ved Aareladerr med en besinimt Lerncet har havt lige
(h) KircQatr, SeS.. cit. p. 3.1I. & x. M-
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faa lykkeligt et Udfald, som om Forberedelsen og Vallet havde havt Sted (i);
da M Indpodning', som er bleven formtet af dem, som ikke have kundet for Uvi
denhed i Lcrgekonsten enten forberede deres Folk, eller giere et fornuftigt Val af
samme og de gunstige Om standigheder, da saadan en Indpodning, siger jeg,
haver reddetialle, som underkastede sig den paa samme Tid, da alle de, som
bleve angrebne af de naturlige Kopper, bleve henrykkede (k); faa seer jeg ikke
at Lykken i Kuren bor tilskrives dette Vall.
Ney ligesom en fornuftig Feldtffierer udvalger til fine Forretninger et got Subject og en beqvem Aarets Tid,
om ellers Omstændighederne ville tillade det; men tilskriver derfor den Syges
Helbredelse ikke Dette Vall, men sinHaand-Forretning (Operatio chirurgica);
Saaledes handler en indvortes Lcege klogeligen, om han bruger samme Forsig»
lighed, naar han kan, inden han indpoder; men han farer vild, om han tilstriver Dette Vall som den fornemste Aar fag, Sygdommens lykkelige Udfald.

§.

14.

Dersom man vil giere sig den Umage at holde Indpodernes Regler i Hen
seende til Vallet imod Erfaringer, stal man finde, at de sidste ikke alt for vel
stemme vvereens med de forste; Saaledes forbyder man at indpode Born under4
Aarogvoxne overz;az6 Aar; Hr. Wasmuth i Norge har imidlertiid indpodet en
§0 Stykker, meestBorn, fra z til4Aar, hans Liste melder vel, at han haver mi
stet 2de, men af disse var den eene allerede 4 Aar, og dode ve end begge af Kop
perne, saa maae man dog tilstaae, at Forholdet ep er ftørre end Det som man
har feet paa nogle andre Stader, hvor alle Reglerne ere blevne iagttagne; hvo
kan desuden ey fee, at der er en stor Fordeel i disse frem for de naturlige Kop
per i saa vanskelig en Alder at miste 2 blant 80. Hr. Barfoed har indpodet ef
ter den Liste, som siden folger , fra I til z 6 Aar, og bevidner sig ep at have mi
stet en emeste. Z Bofton i nye Engelland har man indpodet 44. fra 30. ti!40
Aar og mistet 1; 7 fta 40 til 50. og mistet ingen, og har man blant 6.
fra 50. til 60. mistet r, og blant 7. fra 60. til 67. Aar mistet i. (J).
Er Det
ikke desto mindre fordeelagtigt nok, naar man betanker, hvor farlige de natur
lige Kopper ere for saa aldrende Folk, og hvor let Det var, at disse, som skrives
paa Indpodningens Liste, kan vare dode af naturlig Smitte, da Det var en
meget farlig Omgangs Tiid (epidemia) paa hvilken indpodedes. Timoni, den
Mmm 3
fyr-,
(i) Thomas Frereen Practice and Theory of inoculation p. 2'5.
(k) Kort Afhandling om Borne-Kopprrues Indpodning ved Mr. de 1» Ccndaminc p. 17.
(!) Kircp.atridfr 1, c. p. 127. -M Nye Edition.
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forste Skribent om Indpodningen , beretter, at i Constantinvpel indpodedes alle
Aldre, LegemS Arm, Kionrc., uden at een reneste dode, Pylarini, nast efter
ham, siger, at sielde« eller aldrig indfandt sig stemme Tilfalde, omendstiontJndpodningen stede paa alle Aldre rc. Dr. Schultz (tn) mader Derfore, ey for neyr
at see paa Alderen, naar Faren er i Narvarrlsen. Man har holdt for, at det
var ey mådeligt i stark Varme at indpode; Erfarenheden vifer derimod, at i
Syd-Carolina i hedeste Sommers Tiid dode allene 8 af 800. eller hoyt een af
89, efter Kircpatriks Beretning (n), og af 700 j Philadelphia 1 allene (o);
saaledes har og Dr. Archer nu begyndt at fortfatte Indpodningen heeie Aaret
jgiennem udi Indpodnings Huser i London efter Hr. Schultzes Beretning (p)
ligesom' og her i Kisbenhavn som Sommeren stedfe ,er blevet indpodet. Fru
entimmere, som have mister sine Tider, Personer, som have Knude-Kiertlex,
(Scrophuli) , Born med den Engelste Syge behafrede, de som ere plagede af
Skiorbug, have forstoppede Zndvvlle og fornemmelig Feyl i Leveren eller GalleGangene holdes forustikkede kil Indpodningen; Hr. Wasmuth har lykkelig ind
podet et Fruentimmer paq 16 Aar, hvis Tider vare urigtige og af Dr. Schultz
anseres paalidelige Exempler af adstillige Personer, som have havr een eller an
den af vvenmeldte Sygdomme og dog have meget lykkelig igicmtemgaaet Kop
perne (q). Dr, Hadow beretter i et af sine Breve til den larve Dr. Prengie (r),
at han blank er Antal, som overstreg 1200 Personer, udi Junii Manned 175 5/
indpodede Personer fra 3 Maaneder ril 62 Aar, hvoraf mange vare rheumati
ci, fcorbutici og Afthtnatici, hyftericæ, chtoroticæ; og at han dog ey mi
stede mere end een Person, hvis Dod han tilstriver en Sygevarterstes Feyl. Ja
en mere ustikket Person for Indpodningen end Mr, Williamfon kan man ey fo
restille sig, imidlertid har Kirc patrick syntes ar satte al sin Forsigtighed tilside,
og indpodet ham med storste Lykke imod sine egne Regler (s).
Den forsigtige
Gaubius har derimod paa den anden Side indpodet en Person af den beste An
seende , som fik de allerstemmeste Tilfalde, og blev med storste Moye reddet (t).
Seel
(m) v. Schultxcs Bcrettelse om Koppers Ympande p. >3.
(n) Kircpatr. 1. c. p. 130. 131.
(o) Kircpatrick. p. ;n.
(p) Schultz 1. c. p. 25.
(q) Schultz 1. c. p. 14-23.
(r) Schultz p. 24.
(s) L. c. p. 276.

(t) Harlcmfe Maat fcappy 2 Deel, p, 325.

,
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Seel her ere siere Exempler end som behoves for at vise, hvor lidet Vallet har
Deel i Indpodningens Lykke ; vil man forekaste, at en og anden Person er
maasker dod, som kunde varer reddet, om storre Forsigtighed var bleven bruge
i deres Behandling, saa har jeg intet derimod; men beder dem , somgioredemm Indvending, ar beranke, om ikke ligefaa mange have maarter scrtte Livet til for'
tn overdreven eller bagvendt Forberedelses Skyld; og gaaer da det eene op imod
det andet; tilmed maae man betcenke, at man fast ikke kan antage den Mening:
at Beredelsen og Vallet ere meest Aarfag til Indpodningens lykkelige Udfalo>
uden tillige at forsvare, ar en gammel overtroisk Kierling, en uerfaren Munk,
ja enhver, som har sadt sig i Hoveder ar indpode , har ved Jndgydelse maasker
faaer den Indsigt, som behoves til med Forstand at behandle en Syg, og bere
de ham efter hans Omstandigheder.
Den Gradske Kielling, som frelste alle,
fom hun tog sig for at indpode, den Cartheuser Munk, som indpodede sin halve
Hjord, og frelste den uden ar miste een erneste (u), den Jorddrot i Vestindien,
som reddede sine zoo Slaver (uu), have davaret storre Lager end enten een
Boerhave eller Sydenham. Heraf flyder nu ingenlunde, at man stal satte al
Forberedelse og Val reent tilside, og indpode paa en Troyeduus og i Blinde; en
fornuftig Lage vilde der smerte mere ar miste een ved sin Uforsigtighed end det
kunde fornoye ham, om han reddede nogle hundrede ved en Slumpe-Lykke; han
bor saaledes forskandse sig, ar om Ulykken indfaldr, hans egen Samvittighed
og det veldommende Folk kan see og Monne, ar han har sograr redde hans
Syge fra al muelig Fare; men derfore bor han ey lukke sine Ayen og Aren til
for andres Erfaringer, og gior han ey det, vil han see, ar dersom Jndpodnnrgen ffulle grunde sig paa Vallet og Forberedelsen, var der umueligr, ar de,
fom ey have iagttaget begge disse Hoved-Punkter, kunde havt den Lykke, som
de have havt, derre veyleder Harn til en fornuftig Grundlare, uden ar giere ham
meget dristig eller forvoven i Udovelsen.

fer

§- 15*
Men den zvie og fornemsir A'arsag, hvoraf de have villet udlede den Lykkes
foitti folger disse Kurer, er Rodders Udflydelse af de giordte smaa Indsnit, de
have saaledes rankt ved denne aabne Vey uden stor Vasen og Ailarm ar skille
sig ved en stor Mangde Materie, som ellers havde kommer ril ar opfylde mang
foldige Kopper, vgopvakke en meget stark Feber.- Dette synes ar have store
Skin
(u) Condamine 1. c;
(uu) Mead, de Variol. Infit. p; mihi 6$.
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Skin af Rimelighed, men råber den, naar man overveyer, ar i Fald Tingen
saaledes befandt sig, ffulde for de meeste Gange Kopperne vare faa, naar Saarene bvlnede stærkt, og derimod, naar disse ey synderlig vædffede, burde Kop
perne vare des fleere, saa at Kopperne og Roddet burde vare i et omvendt For
hold imod hinanden; men jeg kan, uagtet alt hvad Bu ti ni, Kircpatrik og jan#
Dre Forfagrere af denm Mening paastaae, forsikkre, at jeg, da jeg og medFlid
herpaa har givet Agt, ey har fundet Sagen saaledes at forholde sig ; da jeg tit
har seer lider Rod og faaKopper, og andre Gange meget Rod og mange Kop
per ar fslges ad; hertil svarer nu det andet Partie, at der, hvor lidet Rod..og
faa Kopper rraffe ind sammen, er det et Tegn til, at der er en gandffe liden
Beqvemhed til Kopper i Legemet, og hvor der ere mange Kopper og meget Rod,
er en stor Beqvemhed, og manglede eyat forsikkre, at Kopperne her gandffe
vist havde blevet meget flere, dersom Saarene ey saa stærkt havde vædffer, dette
lod sig og vel hore, dersom det kuns gandffe sieldensaaledes indtraf, men Vadet
ofte hænder, saa giver det en temmelig Formodning om, at Meningener urigtig,
og at man soger at besmykke den med Udflugter. Foruden den lcerde og erfarne
Dr. Mead, tvivler og Dr. Scultz i Stockholm, (hvis smukke Bog om Ind
podningen er mig, efreral denne mm Afhandling var feerdig, dog saa becimeligen falden i Hænderne, ar jeg hist og her deraf har kunder betjene mig), om at
Udflydelsen af Roddet er Skyld i Indpodningens Lytning (v), han bruger det
samme Beviis, som jeg, nemlig at han bar feer Syge, hvor Saarene have lidet
vcedffet, og Kopperne ikke desto mindre varer milde og gode, han har og seer
dem, som have havt gode og faaKopper, endffnmdt Saarene luktes strap inden
at Kopperne bolnede, videre har han amegner, at nu, da man kuns glor eet
Indsnit i Indpodnings Huset i London, ere Kopperne ligesaa milde og gode, som
tilforn da man giorde flere, han meener og, at Saarene kan desnrindre ansees
for Hoved Aarsag til milde Kopper, som ak de forst begynde at bolne rer, naar
Kopperne bolne, og da er Koppernes Tal allerede bestemt, og den stsrste Fare
forbi. Hvad vil man sige om Blære-trækkende Midler, (veficatoria) som i Pa
ris, Geneve, Holland og andre Steder, ja af nogle af vore Læger stiv bru
ges med Nytte for ved Deres Hielp at indpode? Kircpatrick n'lstaaer selv, at
de, som han i Paris paa denne Maade indpodede, havde færre Kopper, end de, som
bleve ved Jndsititning indpodede, endffionr af Indpodnings Steder ey udstod en
Draabe-Rod, men alleneste en gandffe maadelig vandagtigUddampning (x); han
synes og at troe, at man tilveyebringer paa denne Maade et ringere Amal Kop

per,
(v) Lee. cit. p 54. & 55.
(x) Kircbpatr, 1. c. p. 195.196. & in Epiftoh ad Dnnm. Senar. p. 400.
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per, men foredrager dog Ind slutningen, fordi der strider imod hans Erfaring
og Grundlare at slutte anderledes. Men hvad behoves at klove Haar der hvor
man tydelig kan legge Sagen for Synene? der er vel ingen Tvivl om, at den
Lare, fom stal forklare Indpodningen, maa vare faa almindelig, at den kan
passe sig paa alle de forskieliige Maader, fom man indpoder paa; men nu indpo
der det hele Chinesiffe Folk nred pulveriserre Koppe-Skaager, som de lade snuse
op i Nasen, og det uden Tvivl med god Lykke. Indbyggerne i Syd-Kumberland og Pembrokfchire have efter Hr. Kirckpatricks Beretning fra celdgamle
Tider af forffaffet sig Kopperne ved ar gnie Huden med terre affaldne Kopper, .
og der med et lykkeligt Udfald, endffiont Kirchpatrik laster Maaden, saasom
den imodsiger hans Theorie(y). Hr. Brooke, en Engelff Lcrge, har med Lin«
skav, som med Koppe-Materie var indtrukken og ved Plaster klabet ved Huden;
indpodet Kopperne, og det efter hans Mening med storre Lykke, end om Indympningen havde ffeet ved Indsnit (z). Lagerne i Florentz og Padua have og
med lykkelig Fremgang ved Jndgniening indpodet Kopperne (a); da nu i alle
disse Tilfalde ingen Jndsnilning er ffeet, og intet Rod er udflydk, saa sees klar
lig, at deraf lader sig Indpodningens Fordeele ikke forklare.

§. 16.
Da den Chinesiffe Maade var De forste Indpoders bekiendt, stuve maw
synes, at den burde forhindret, at man nogen Tid ffulde tilffrive Rodders Udfiydelse de Fordele, som ere ved Indpodningen; men hvorfore dette ey er ffeet,
er ey variffeligt at komme efter; thi de brave Mand have ut>en Tvivl gandffe
vel begrebet, at Forberedelsen og Valler vare ikke af faa stor Vagt, at man
kunde.tilffrive dem Curens Lykning, de have derfor tager faa meget heller deres
Tilflugt til Renselsen, som ffeede ved de flydende Saar, som de troede herved
at bode paa den mangelagtige Uddrivning af Koppe-Saden formedelst de faa
Blegner ved en desto rigere Udlob af de konstige fmaa Saar. Denne Mening
syn(y) Kircbpatr, 1. c. p. igj.

(z) Comment, de rebus in Scienfia naturali 6c medicina geftis. Tom. 2. p. 339»

(a) Nuova (coper ta a felicimente (ufcitare il vajuolo per arteficiofo contatto di Franfcifcv
Berzi
Desuden er jeg derom underrettet ved nun Rcyse i Italien. Samme Maa-'
de er og i Sygehusene i Leipzig med Lykke forsogt. Comment, de reb. in Se, nat,
Hc. vol. IV. p. 64.

Nnn
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syntes og at faae et Beviis for sig i Eiifabethæ Harris Indpodning, som sseeSv
paa den Ehinssiske Maade (b); Historien er denne: For at indfors Jndpvdnin»
gen i der Kongel ige Huus, og siden i Engrlland , vilde manjikke noyes med Ve
gunstige Beretninger fra Constantinopel og de faa lykkelige Exempler af ZnS,
podninger, fom- allerede vare steere i Engelland, man beordrede derfore Lcegm
ne ar indpode ^Menneffer, som havde forbrudt deres Liv og ftelsede samme der«
ved, at Kopperne, som de ey for havde havt, bleve dem indpodede; denne Beslutning blev (ari Wcrrk, og Lagerne tilbragte de 6 Kopperne paa den Eon»
stantinopoilranste Wis, og den?de, som varden omtalte Elifab Harris, fik
dem paa den Chinesiske Maade, de 6 forste overstode deres Kopper uden alvce»
re synderlig'syge derved, men den sidste blev Haardt angreben, og havde haar»
dere Tilfalde end nogen af de andre, dog kom hun sig. Heraf begriber jeg- nw
gandike vel , hvorfore de forste Engelske Indpoders foredrog den Eonstantinopslitanffe Maade den Chinefiffe, da de baade havde Opdagelsen fra det forste
Sted, og det var fornuftige Mand anstandigt, at give den Maade Fomin,
som havde tilbragt 6 Kopperne ved milde Tilfalde for den, som havde tilbragt
een dem allene, og det med meget haardere og farligere Anftod. Men- jeg un
drer over at man har kundet troe, at et reneste Exempel var nok til at fordom
me en Maade, som var antaget asm saa folkerig og snild Nation, og jeg un
drer endnu mere derover, at ingen paa det Sted, hvor man har saa god Leylighed dertil, har igientaget Forsoget, thi da man siden undertiden a bleven
vaer, at lige faa haarde Tilfalde ere komne efter den Constantinopolitanffe
Maade, saa synes det at have varet en blot stumpe Lykke, at dette hendtes Elifabeth Harris,, og jeg er nasten forsikkret paa, at dersom man havde omvendt
Forsoget og indpodet hende paa sin Tyrkiss, og de. andre paa Chinesiff, da hav
de det samme Udfald givet Anledning til at giore en Slutning , som var tverr
imod den forrige.- Eudelig, er dette vel ikke den ringeste Aarsag, hvorfore ingen
har
(b) P. Entrecotes Hat Lettr. Edifiant: XXi Recueil p. 305. givet Ds denne Efterretning 0M
Chincserues Maade, man kan troe ham for saavidt Maaden i sig selv angaaen thi
den var han let i Stand til at erfare; at Maaden lykkes og i China : er let at sint
re siden den der bliver ved, og har forplantet sig derfra ind i Tartanet; men de
Medicinste Beretninger , som ham äussrer, ere efter mineTanker knus lideGaalidelige, si
den de sige hinanden imod, og indeholde saadanne Omstændigheder, som giore dem
flmkt mistamkte : nemlig at Kopperne undertiden kommer ud Dagen ester ; ät det er
en god Lykke at redde 7 eller 8 af 10. re. Det er troeligt, at Chineserne have v<rrrt de samme Bedragere i hans Liid, som Hr. Oebeck har befundet dem, ogiStivden for at give ham en sand Efterretning , hav« bundet ham en Fabel paa LErmene.
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har vilder rage sig dm Chinesiffe Maade an (c), at man i den saae intet, hvad
jo tildrog sig og ved den naturlige Besmittelse; men hvor falff. denne Mening er,
faaer vi siden at see, naar jeg kommer til ar afhandle Len ester min Mening san
de Grundlcere for Indpodningen.

S. 17Da saa mange Lager ere faldne paa ak satte Hoved-Sagen i Bolningen
af-Saarene ved Koppernes Indpodning, saa er det at undre over, at de.ey
have taget bedre Ski«! af denne Meening i Movelsen hos deres Syge, saavÄ
i de konstige som naturlige Kopper, ffulde det ikke forbundet dem til at indpode
ved flere Andsnit hos saadanne i Besynderlighed, som de enten ikke havde Tud
nok til at forberede, eller som de kunde formode at ville faae en stvrre Hob af
Kopper end andre ? kunde de og ikke i Folge deraf raadet i farlige Omgange til
Pumphuller , (Fonticuli) , paa det at Koppe-Giften kunde , i Fald disse Per«
^ner bleve befcmgede^ finde aabne Veye til at «udfores af Legemet paa.; Saa«
danne Forsog vride enten (om de flog an) give dem et stort Beviis for deres
theories Grundighed, eller og om de ey lykkedes, for dens Utilstrcekkelighed,og
give dem selv derved Anledning til at soge Fordeelen af Andympningen i andre
Aarsager (d).

§- 19Hr. Gandlni, som jeg har kiendt i Genua, 'hvor han lykkelig udover L«r«
gekonsten, har optEnkt en nye og fra alle andre m.eget fvrffiellig Gtund-Lcere for
NnnL
Kop«
(L) Elizabeth Harris Koppesygk tt soM «et amphibium tltitlfeltl de naturligt Ug kunstige
Kopper, saa at nogle Indpodnings Skribenter snart regne den til det rene, snart til
det andet Slags, ligesom Exemplet er pcm gunstig eller ugunstig; saaledes siger Kircxatrik pan det Sted, hvor han ashandler Indsnittets Fordcele, at, Forberedelsen und
tagen , havde hendes Indpodning intet forud for De naturlige Koppers, hun istuude
Holdes for at v«re smittet-paa den naturlige Maade, men paa det Sted , hvor han
visir, at de Indpodede ere frie for at smittes siden af de naturlige Kopper, anforcr
Han hende til Exempel som den der ey blev finittet, Jm hun kort efter sin Indpodning
opvartcde 2, som laae Syge af .de naturlige Kopper. See Kircptiick 1, c. p. 144.
& 183.
(d) .Kircpatrick 1, c. har og 186-188° herom giert Erindring. Hr. Sctiltz anforer p. 55.
at han i Fortalen p. 24 af.den forste Edition af sin vakkre Bog beretter om en Me
dicus ndi Blandford, sim gjorde en Fontanelle paa Armen, og mistede ikke eren af
sine Syge i denne Epidemie, men Sporsmaaltt bliver, hvor mange Syge han hav
de, og hvorledes Epidemien var?
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Koppe-Syaen og dens Indpodning. Han mener, at det er ey ret at man ttf«
skriver Blodet, som er besmittet af Koppe-Gisten, de farlige Tilfcelde, som
yme sig l de naturlige Kopper (e), han kroer snarere, at Nerverne ere de for
ste som lide, og der saaledes, at Koppe-Giften, som svever i Luften, og er den
frembringende Aarsag (caukL occafionales) kommer i Legemet igiennem de fvrsteVeye, o: Sluder, Maven og Tarmene, og der tresser en Macerie for sigaf
en vis Art og Beskaffenhed, som er den beqvemgiorende Aarsag, (caufa prædifponens) naar disse tresse hinanden, foye de sig tilsammen paa samme Maade som et suurt og lud-Salt foreenes sammen ved en heftig Brusen (effervefcerrtia)> og Giceren (fermentatio), som fletter de fine Nerve-Pendfler og Trevler i
Bevcrgelse, hvilke, oprom og opceggede af denne Uorden, foraarsage Gysen,
Kulde, Ekkelhed, Brcekkelser, Beklemmelse, Leede-Snurren, (torpores) Slag
og saa videre, ved hvilke uordentlige Bevcegelser alt Omlober afVcedfferne for
styrres , og disse selv mere eller mindre forderves, kort og med et par Ord at si
ge, deraf komme alle de ulykkelige Tilfalde, som giere denne Sygdom saa.
eengstlig og farlig; det Nu, da den udvendige og indvendige Aarsag stode sam
men for ar udgiore Koppe Scrden, formener han at vare det bedrsvelige Oyeblik, hvoraf den hele Svcerm af Ulykker har sit Udspring, han troer verfore/
at, dersom KoppeSceden var allerede sammensat, naar den kom i Legemer, og
ey behovedes der ar stobes af den udvortes og indvortes Aarfags Sammenstodning, saa skulle alting gaaegandffe roeiigt til, og da i Koppe Roddet, som ved
Jndsnitning bringes i Legemet, indeholdes en fuldkommen og allerede sammen
sat Koppe-Scrd, saa undgaaes paa denne Maade den Brusen, som forvoldes
ved dets Sammenfletning, helst da det ey ved de forste Veye, men ved Lege«'
mels Overflade saa godt som umiddelbar bringes i Blodet; han flutter derfor
at alle de flemme Tilfcelde, som Haarreysninger, (horripilationes) Gysen,
Ekkelhed, Brekken, Kramper og Slag, som allene komme af Senernes Lidel
ser ^ved den ommeldte Brusen og Giceren undgaaes , og ar de Konstige Kop
per rendse vore Vådsker paa- eti sikker og behagelig Maade§ fordi at disse for
styrrende Tilfcride aldrig have Sted i sammen
§,

19.

At anfore denne Mening, er fast der samme , fom at igienvrive den, dcr
dm strider imod Naturens «enfoldige Maade at gaae frem paa, mod de forste
Grunde i Sygdoms Lceren,, ogsaavelmod de naturligs som indpodede Kop
pers

(e) Rifksfioni Medico-praticba fopra ili Vajiiolo &c;
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pers Natur og Egenskaber. Thi 1.) antager Amor uven al Beviis en Fegtning
og Strid imellem den indvortes og udvortes Aarsag under Sammensætningen
af Koppegiften; og maatte man saaledes opdigte, vilde dec ikke blive vanskeligt
at give Aarsag for alt hvad man vilde; denne Betingelse mener jeg og saa meget
dcsto mindre antagelig, som den forer paa Banen tgien Be gamle Meninger om
Brusen og Giæringer, som nu i lang Tiid lykkelig have været begravne.
2. ) En sund Sygdoms Lære (Pathologia) viser os , at alle Gang-Syger
(morbi epidemici) i Besynderlighed have 2de Aarsager, een ud- og en anden
indvortes, den forfte paaforer os Sygdommen, og den sidste gior os beqvemme til at tage imod den, begge maa foreenes sammen inden i de af os, som
stal blive syge, for ar udgiore Ben mermeste Aarsag til vores Sygdom ; men
det har eit ånde» Beskaffenhed efter Hr. Gandini Betingelse.
Bliver Peder
syg af de naturlige Kopper, saa bliver Ben narmeste Aarsag til hans Sygdom
den Smitte, som kommer uden fra, og den Beqvemhed, som findes hos ham
selv til at tage imod Ben; men bliver han syg af Indpodningen, og Materien
er taget af Pavet, saa bliver den ncermeste Aarsag til hans Sygdom den Smit
te, som Materien forer med sig, og den Beqvemhed, som er i Pavels Legeme
tit at imodtage Smitten; Peder bliver da i Bet sidste Fald syg, ikke fordi han
selv, men fordi Pavels er beqvem Bertil , hvilket aldrig kan lade sig forsvare,
og det faa meget mindre, fom Ben samme Koppe-G i ft, som indbringes fonneBelst Roddet veB Indpodning, indtrænger sig i Ben naturlige Smittelse veB Luf
ten, hvori Ben svever, igiennem Huden, Luftroret og de forste Veye i vort Le
geme; men hvordan den end indbringes, er det ey mere end Ben udvortes eller
paaforenBe Aarsag, som maa forefinde i Legemet selv, hvor Ben indbringes, en
Beqvemhed til at tage derimod , i Fald der ellers skal blive nogen Sygdom af.
3.) Klogelser, Brekkelftr, Gysener, Hovedpine, Lende-Vee og Be an
dre Tilfalde ere, naar jeg undtager Slag, almindelige Tilfalde i Febre, hvor
af man derfore ey kan forklare Bet (trænge og farlige i Benne Sygdom; da ellers
genierne Kolde-Syger og Vexel-Febre (febres intermittentes) paa samme
Grund maatte være i Almindelighed stor Livs-Fare underkastede.
4. ) Hvad Slag angaaer, da er det saa langt fra, at Bet i Begyndelfen af
Sygdommen betyder altid noget ondt i Ben spæde Alder, at Bet meget meere
jevnlig betegner et milBt Koppesiag, som staaer Paa Pynten at udbrække, som
dm opmærksomme Svdcnham har vrist os.
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)
5.
Autor-har og af Hengivenhed til sin Betingelse, antaget de indpodede
Kopper for alt for gode dg milde, og saadanne, som stedse og altid vare frie for
de haarde Tilfalde, som folge med de naturlige, besynderlig vil han ey tilstaae,
ar man har nogen Tiid i dem mcrrker til Slag, og han kan ikke i Kraft afhans
Betingelsetilstaae det; men omendssionr de til Jevns-hold 'ere gode og milde,
-saa leerer dog troevcerdige Lcrgers Vidnesbyrd og sikkre Erfaringer, at det um
Lertiden falder anderledes ud; Saaledes siger Mead, at den konstige Sygdom
de fleeste Tider er gandffe mild, men erindrer derhos, at den undertiden kan va
re stemmere ; den Londonffe Lage Jacob Bourges siger, at Kulde og smaa Gysninger, Smerte i Landerne og Ledem odene, Tunghed og Hovedpine, Ekkelhed,
og Brekke-Lyst paakommer de Syge for Udbrydelsen, om smaa Bom melder
han i Synderlighed, at de blive paa den Tiid fovnagtige og tunge. faae Krampe-Trakninger omkring Munden, sommndertiden betage det gandffe Legeme, og
forvandles ril almindelige Krampe-Drag. Kirchpatrik, som i denne Materie
e,r en Hoved-Autor, om ellers nogen er der, regner Flyve- Smerter omkring
Bryster og Skulderbladene, Hoved-Svimmel, Dorffhed, Klogelser, svm ved
ar drikke, falde ud til Brekkelser, fo.rde strdvanlige Tilfalde, han melder og,
ar de Syge undertiden falde i Naserie, og at det ey er uftedvanligr, ar de faae
Slag (f). Ja dette sidste Tilfalde glemme ey Indpodningens Kender ar fo
rekaste dem, som beliene sig af denne Lagemaade. Jeg har stiv seer her en,Deel
af de Indpodede, ar de fik GySninger, Ekkelhed, Brakninger, Hierteklcmmelse og Hovedpine, for Kopperne lode sig fee. Ja hos den brave Hr. Schönheiters Son (g), som efter alle Konstens Regler blev behandlet, indfandt sig
Slag og andre mere betydelige Tilfalde; af hvilket tilsammen .jeg haaber, ar
det er klart, ar de naturlige Kopper ikke ere farlige, fordi de.angribe Senerne,
og hindre deres Forretninger, ey.heller de konstige.uden Fare, fordi de ikke an
gribe samme, eller forhindre dem i deres stedvanlige Virkninger.

§. 20.
Hidindtil haver jeg nedrevet; nu maa jeg tcenke Paa
opfere en nye Byg
ning , og da jeg haaber at have viist, ar de, som forhen have vilder forklare os
Jnd(f) Kir.chpatrik har 1 c. p. 91. «ufert saadan cn Begivenhed, ja han anforcr hans egen
Son til Excmpel pag. 340. De 2de (om bode for Hr. Wasmuth i Norge, dobe
; og under krampagtige Bcvtkgclser og Slag. See haus Brev herom i det folgende.

(g)

Han var den af de Indpodede, som havde den haardche Sygdonf, for faavidt mif
er bekicudt.

Koppernes IndpodnAg.

471

Andpodningen, ey have opfyldt deres Syemeed, saa vil jeg prove, hvor lykkelig
jeg selv kan vare i at oploft denne Knude, og vil jeg heri saaledes gaae frem,
ar nvyagtige Erfaringer over det, fom tildrager fig saaoel i de naturlige fom
konstige Kopper, Narurens Virkninger, ved hvilke den tvinger andre Skarp
heder, forø stemme overems med den, fom Kopperne forer med fig, og den
Maade, som Konsten betjener fig af for at lage haarde Svagheder, hvor Na
turens Bestræbelser befindes for fvage til at overvinde og dampe de Skarpheder
vg Brodde, fom oprore heele Machine», stuve vare de Fakler, som skulle lyse for
mig til ar oplede Sandheden; jeg stal stedfe foge at tage mig vare for kiygtige
Opdigtelser og konstige Betingelser, forø Erfarenhev har viist os stedfe at vare
blevm aflagde med lige faa stor Hurtighed af Efterkommerne, fom de ere ep#
tagne af deres Formand.
§.

21.

Ar Kopperne ere as de Slags Sygdomme, fom finitte og paafore de Per
soner denne Sygdom, fom ellers aldrig burde faaet den, faafremt den ey ved
Besmitning var dem tilbragt, er en Sag , fom af Erfaring er noksom bekiendt;
Seraf er det kommet, at de gamle'Graste Lager have ey afhandler- denne Pla
ge, siden den ey i deres Land endnu var indfort; og faaledes findes endnu Folk,
hvor denne Sygdom er ubekiendt formedelst den Mangel, forø de have paa Om
gang med besmittede Perfoner ved deres lange Afstand fra andre Lande ; ja vi
fee daglig, at de, fom have Leylighed til at hytte sig for at omgaaes med de
Personer, fom kan tilbringe dem Besmitning, blive frie for Sygen, endog de
res gandste Livs-Tid, da mastige andre,- fom ey haveden Leylighed, af samme
blive angrebne.
§. 22.

Heraf flyder nu , ar i vort Legeme er avene en Begvemhed til at tage imod
denne Sygdom, og at vore Safter ey ere af faadan en Blanding-, ar de nod#
vendig engang stal gaae i Giering og udkaste Kopperne, thi ellers røaatte alle
Tider, alle Lande, alle Personer vcere dem underkastede; videre folger og, at
ingen saaer dem uden Smitte, og dersom man kunde forbyde Smitten Tilgang
ril er Land eller Sted, ffulde man med famme hindre Kopperne i samme nogen
Tid at kunde vift sig,

§- 23.

I
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§. 23.
Man kan ey forestille sig, at Smirningen paa anden Maade kan gaae for
sig end derved at nogle fremmede Partikler af den Luft-Kreds, som omgiver os,
trange sig ind i vort Legeme, og mange sig med vore Safter, disse blive derved
forandrede i deres Blanding, og sanke sig en Skarphed, som prikker og stikker
De faste Dele, og derved opvakker en Feber, som end mere forderver Safter
ne, og ikke ender sig, for den faaer udjager igiennem Huden under Koppe-Ge
stalten de Skarpheder, som i Legemer ere avlede.

§. 24.
Erfarenhed viser , at om end 20 Personer'af een og den sammr Person bli
ve befangte, saa ere derfore ey Deres Kopper af een og den samme Beffaffenhed;
nogle af dem doe, andre ere i en haard Skole, men komme sig dog, nogle ere
meget lidet syge, hin faaer disse, denne igien andre Tilfalde;vi see og, arnaar
Sygdommen er giengse, og gaaer over alt, er der stor Forffiel paa Dens Hef
tighed hos adskillige Personer, saa ar om Kopperne i er vist Aar ere godartede,
er det derfore langt fra, at alle flippe lige ler, og dersom de paa den anden SiDe ere ilde arrede, saa feyler der meget i, ar alle blive lige haardr angrebne, da
nu de Partikler, som paafsre Sygdommen ere over alt de samme, saa er det
ey dem , men den indvortes forffiellige Beqvemhed hos forffiellige Personer, som
Sygdommens storre eller mindre Heftighed maa tilskrives.

§. 25.
Paa den anden Side viser Erfarenhed, at Kopperne, naar de regiere, ta
ge de langt fra ikke saa grumt asstev een Did som en anden, et Aar kan de vare
milde og gode, saa at de allersteeste flippe meget vel igiennem, og faa allene maa
bukke for dem; naar de derimod er ander Aar regiere, ere deafdervarsteSlags,
lukke lynene paa utallige, og lade de, som gaae dem igiennem, fole alt, hvad
som kan vcere bittert og smerteligt; ja seme Marker efter sig, som vidne om de
res Voldsomhed , saa lange den lever, som har undgaaer deres Grumhed; da
nu alle Aldere og Legems Arter blive udi den eene Omgang meget stärkere med
tagne, end i den anden, saa er i dette Fald ikke Legems Beskaffenheden, eller
den forffiellige indvortes Beqvemhed ; men den storre eller mindre Grad af
Skarphed udi den Materie, som besmitter os ved at mdtrange sig i vore Lege
mer,
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trier, Aarsag i den almindelige Forffiel, som mcrrkes paa Sygdommen i een
Omgang frem for den anden, endffiont den storre eller mindre Beqvemhed,
hvilken findes i forstiellige Legemer, er Skyld i den Forffiel, som findes paa
deres Sygdomme, som i een og samtne Omgang (Epidemia) ere blevne befcrugte, fom i forrige §. er viist.

§. 26.
Heraf sees, at foruden Smitten uden fra, udfordres inden i Legemet en
Beqvemhed til at lade sig afsamme angribe , deraf folger, at hvor ikke faadan
en Beqvemhed er , der bliver ingen Besmiming af, og jo storre eller mindre Be
qvemhed der er, desto stärkere eller svagere maa Sygdommen blive; Det er og
klart, at jo storre Krcrfter, som de indforte fremmede Partikler have til at vir
ke i vore Legemer, Desto heftigere Forandring maa af samme soraarsages, og
bliver saaledes Sygdommens Heftighed og Storrelse i er sammensat Forhold
af den indvortes Veqvemhed og den Kraft , som de udvortes Partikler virkemed.

27.
Da nu Den storre eller mindre Grad af Skarphed i den Materie, som soe
ver i Luften, og derfra indtrcrnger sig i vore Legemer, er Aarsag i den store
Forstiel, som formcerkes paa Kopperne een Tiid mere end den anden, saa fly
der deraf, at dersom man kunde saaledes blive Mester af denne Materie , at
man kunde forandre og formilde den, som i en vis Omgang visir sig at vcrre
meget starpere, end den som har varet i en anden; dersom, siger jeg, man
kunde saaledes formilde den, ar Den ikke blev starpere end den Materie, som be
smittede Folk forrige Omgang; saa ffulde og Kopperne , i den sidste Omgang,
blive lige saa milde og gode, som de havde varet i den forrige §. 26. Al Kon
sten bestaaer derfore i at faae Koppe-.Smitten i sin Magr, thi saasnarr man er
kommen dertil at kunne betage denne Materie sin Brod og Skarphed, er man
og i Stand at forvandle er flem Koppe-Slag til et bedre og mildere. Og der
som Lcrgekonsten kunde sinde et Middel at betage denne Smitte i saa hoy en
Grad sine stadelige Egenstaber, at den kunde blive mildere end den som i nogen
Omgangs Tiid indtrcrnger sig i Legemet, saa ffulde og denne milde Materie
frembringe mildere og bedre Kopper §. 26., end de i nogen Omgangs Tiid va
re seere; men jeg troer i det folgende at kunde vise, at Indpoderne have fundet
denne Maade, ja at de have bedeut sig deraf uden at de selv have tcrnkt derpaa-

Oo»
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§. 28.

Det fornemste Konstgreb, som Naturen benener sig affor at forsvare vort
Legeme imod de ffarpe og bidende Partikler, som ellers kunde angribe det, be»
staaer deri, al den bevabner og overdrager de Dele, hvor igiennem Skarpheden fores, med et feedt og flimagtigt Vasen, og forbinder og iudsvober de stik
kende Brodde med Olie-agtige Partikler, hvorved de giores stumpe og flove og
blive saaledes mindre i Stand til at ffade. Da nu den alvise Skaber har feet,
at, formedelst den Maade vi ere bygte paa, vilde allevegne i vort Legeme avles
Skarpheder: saa har han givet Fedthuden, som fast i alle Deele er indvavek,
saa stor en Rulle i vort Legeme, paa det at samme, foruden andre betydelige
Forderte, svin den staffer vs, kunde vare som et Forraads-Kammer, hvor Na
turen kunde altid tage en Olie-agtig Materie, for dermed at formilde de avlede
Skarpheder. Saaledes har Leveren, som udstiller een af de ffarpesie Vadffer
i vort Legeme, faaet ved Siden af sig en Olie-Perse, jeg mener Isteret (omen
rum), ligesom den store Bygnings Mester kunde have frygter for, ar Galden,
dersom den ikke var bleven forsar med den Olie, som afstilles i Isterer, ffulde
blevet alt for ffarp og bidende. Nyrene, som frastille den ffarpe Urin, ligge
som i Feedt begravede. Spolstaderne (cloacæ) i Legemet, nemlig Krumtarmen
(colon), den rette Tarm (inteftinum rechim) og Blaren ere ined en ryk Slim
overdragne, for ey ar beffades af de Uhumffheder, som de paa nogen Tiid maa
herbergere. Naturen, som de fleste Gange allene er tilstrcrkkelig til ar bode paa
sine egne Mangler, helbreder paa denne Maade ofre een af de alleralmindeligste
Svagheder, jeg mener Betændelse, (inüamatin) idet den af det Feedt, som er i Fedt
huden (tunica cellulofa) gior en Balsam, som den blander med de oploste og fordere
vede Ender afde berandre Kar og Kanaler, ogsaaledes formilder deres Skarphed,
staffer ved en Giennemadnjng, af Legemets Dekker (integumenta) det ffadeli
ge frie Udlob, og gior, ar under denne Salve , som holder Luften fra Saaret,
groe Kanalerne ud, og der tabte kiodeve Valen avles igien paa nye.

§. 29.
Det som vi har seer ar Naturen gior i vore Legemer, fatter samme og an
dre Stader i Vark: Saaledes betager den Skarpheden af Vitriol Olien ved
dens Blanding med en brandbar Jord, og frembringer paa denne Maade
Svovletsom i sin Sammenfatning er frie for al Skarphed; Saaledes har
Len til den Metalliffe Part i Spiis-Glaffet (antimonium) foyer den svovlede,
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og veddenne Blanding forffaffer vs tt kraftigt og rillige sikkert Medicament i
Spiis-Glasset. Ja Konften har saavel efterabet Naturen i dette som i dens
andre KonfdStYkker; rhi see vi ikke, ak den lceger en Hoste, som har sin Op
rindelse af en ffarp Slum ved Olie-agtige og klebrige Sager, saasom Valrav,
Mandel-Olie, Lakritz-Safter o. s. v., og de storste Modgifter, som den anvenderfor at svakke de stcerkeste Gifter, ere udpressede Olier, som Mandel-Olie,
Oliver>Oiie rc. Ja paa deime Grund have Lcrgerne af de storste Gifter tillavet
ve beste Medicamenrer > Saaledes have Engelcrnderne ved at smelte et Qvintin
Vox med 2 Lod Glas af Spiis-Glas tillavet det Medicament, som de kalde
Vexer Spiis-Glas eller ftibium ceratum, som de i Blodgang have givet med
god Nytte til i; Gran, ja een heel Skrupel (h), da uden Tilmengning af det
Olie-agtige Vcefen i Voxel gandffe faa Gran ere i Stand til at opvcekke en vo
velig Betændelse i Maven og Tarmene.

§.

ZO.

Disse almindelige Grunde, om vis Rigtighed ingen kan tvivle, vil jeg
M anvende paa Indpodningen, og formoder jeg at ssulle vise, at Naturen i
Kopperne er sig selv lig, og formilder den skarpe Koppe-Gift paa samme Maade, som den formilder mange andre cedende Skarpheder, nemlig ved at fvrscrtte den med Olie-agtige Partikler. Herom haaber jeg ingen kan tvivle, som betragter
denne Sygdoms Fremgang; thi den, som afKoppeqiften bliver befcrngct, faaer i
kort Tud sine Safter forandrede , og en liden Deel Koppegift frembringer og yng
ler alt storre og storre Mcengde, ligesom en liden Deel af Suurdey gior en heel Dey
suur; denne ved Sygdommens Vold frembragte Koppegift befindes i alle denSyges Vcedffer, den lober om med Bloder igiennem Hiercet og de store Blodkar,
derfra rrcmger den sig i de fnevre Kar, som forer tyndere Vcedffer end Blodet. Den
Deel af denne Koppe-Gift, som er den skarpests og flygtigste, uddunster af Le
gemet igiennem Huden tilligemed den anden uddampende Materie; en anden
Deel gaaer bort ved andre Uhumffheder, saasom: Urin, Stoelgang, Spott,
Siiim rc.; nok een Deel, som enten formedelst sin for store Mcrngde eller flyg
tige Skarphed ey vil lade sig holde og remme, gior sig Vey igiennem de ku
gelrunde Overflader (fuperficies) af de tynde Koppe-Blcrrer; og det er uden
Tvivl denne, som opfylder de Syges Luft-Kreds med den scrr-ffiidte og stygge
Lugt, som Lcegerne bedre kiende, end de kan med Ordforklare den; den sidste
Ooo 2
eg

(K)Die Mcdicinischen Versuche und Bemerkungen von einer Gcselschnfft in Edingburgh. V,
Band, ister Theil. p. 233-272.
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vg ovsrblevne Deel er den, fom i Koppe-Blegnene giemmes, og samme er forst
ved dens Omlob med Blodet og Verdsterue saa loselig blandet med deres
seede Partikler; men derefter har Naturen ved Bolningen af Kopper
ne med den allernoyagtigste og fasteste Foreening forbundet og omvikiet den med
den Olie-agtige Materie, fora Roddet for storste Delen bestaaer af, og paa den
ne Maade har den tabt siu giftige vg stadeltge Egenstab, og er da at anses for
en formildet og forbedret Koppe-Seed, imellem hvilken og den i Luften ftit omsveevende Gift er m uendelig stor Forstiel-

§» 3i>
Efterat jeg nu i Forveyen har viist, at dm Koppe-.Sad, som i Rodderaf
Koppe-Blegnene indeholdes, er afNatmen formildet og Vampet; den anden
derimod, som sverver i Luften, og er af de Syges Legemer uddampet, er afen
ffarpere og flygtigere Beskaffenhed, saa bliver det ey vansteligt at forklare Ind
podningen, eftersom vi forhen have seer, at ligesom den Materie, som uden fropaaforer Kopperne, er skarp eller mild til, saa bliver og Sygdommen i Almin
delighed strerugere eller mildere § -'i-s. Da nu de, som paa den naturlige Maa
de smittes, faae i Kroppen den flygtige og ustyrlige Gift, fora frit svever i Luf
ten, de derimod, fom Mopperne tilbringes ved Konsten, enten det steer ved
Jndsnuemng, Indsnitning eller Indgniening , eller hvad andre Maader den
frugtbare Indbildning kan i Vcrrk sirrte, tage imod en Gift, hvis Fiygtighed
vg Skarphed ved den fede Olie, fom Naturen har bemanget den med, er svakket, og for den storste Deel betaget, faa er det sier ingen Under, at en stärkere
Aarfag frembringer stärkere Virkning, og at de forste faae en heftigere Feber,
vg deraf enten doe, eller vg om de komme sig, lide meget me ve, og faae v cer
re og flere Kopper end de sidste, hos hvilke den formildede og forbedrede Koppegist de allerfleste Tider opvcrkker en ringe Feber, hvilken ved en maadeligBevcrgelse udbringer den meeste Part af den avlede Koppegift igiennem Afforings
og Frastillings Kanalerne, og udkaster det ovrige, som paa denne Maade ey
vil lade sig uddrive, ved et ringe Antal Kopper. De som ikke kan lade sig over
tale til ar troe, ar Koppegiften ved denne Foreening med Roddet ffulle feta
gandste kunde forandres, have kun at bercrnke, hvor stor Forandring der steer
hos Glasset af Spiisglas ved den konstige og hastige Smeltning med Voxel, og
Da maa de vel tilstaae, at man har en storre Forandring at vente hos Kop-pe-Saden ved den naturlige, fuldkomne og saa lang Tiid til fin Fuldforelse udkravede Blanding med den feede Materie, hvoraf Roddet bestaaer.
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§. 32’
Hvo kilstaaer ikke , at de forffrcekkelige Tilfcrlde efter endeel Slange-Stik
Mer den bedrovelige Vandffrcrk (hydrophobia), som kommer afgalne Hunde
og andre rasende Dyrs Bid, reyse sig af en overmande ssarp Vcedffe, som
bringes i Saarene? og foraarsages ikke af samme den Feber og Fordervelse i
Safterne, som disse Sygdomme fore med sig? Skulde man vel tvivle om, at
alle disse Tilfcrlde enten bleve mildere eller gandffe forsvandt, om man kunde for«
milde den indbragte Skarphed, og betage samme sin storste Virksomhed, for
medelst hvilken den frembringer saa gruelige Tilfalde? er man nu forvisset om,
ar samme Skarphed er Aarsag i al den Fordervelse, og troer man, ar al Ulyk
ke og Fare kunde forebygges og afvendes , om man kunde formilde den; saa
maa jeg sporge, hvad der forhindrer os fra ar troe det samme i Smaakopperm? Vi veed jo, at Smitten er en Skarphed, som paaforer dem, hvad er ri#'
meligere end ar troe, ar de bleve mildere og bedre, om man kunde formilde
Den? men der giore vi jo ved at bringe den indviklet af Roddet, da feede
Sager formilde og svcekke de storste Skarpheder; og jeg kan ey troe, ar man
vil forlange af mig vidtlostige Beviser for, at der er en Fedme og Olie i Roddet, Oyesynrt viser det, dets Fodested viser Vet, da det kan ikke avles * uden
hvor Feedrhuden er, og vil man endda have ftorre Beviis, er jeg i Stand til
at give der med ar henvise til den beromte Haller (i), som har funder det saa
brandfom, at der blussede op i en lys.Lue, da det blev, kastet paa Ilden.

§.

33*

Vi have hidindtil allene seet til Beskaffenheden af Koppe-Giften , uden ak
bekymre os om dens Mcengde; inen ar den bor ogsaa komme i beregning, nag
rer vel ingen; thi ligesom Lcrgedomme, ja Gifter selvforffaffe os vores Helbred,
naar de tages i en maadelig og ringe Indgift (dofis), da de derimod, om de
ragesien altfor stor, paafore Le haardeste Sygdomme, ja Doven selv;
faaledes da Koppe Saden ved den scrdvanlige Befcengning haver saa mange
Veye ar indbringe sig i Legemer paa, som ver ere smaa Aabninger paa den he
le udvendige, og en stor Deel af ven invvendige Legemets Overflade; Ved den
konstige Befcengning derimod iydtrcenger paa en gandffe liden Plads, "kanffee ik
ke Ven hundrede Deel af Ven Sad, som i een eller 2 Draabers Rod er indholOooz,

(i) Opufcula Pathol. obferv. 34. pag. i23>-
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fet, faa fan det let stee, at Naturen i det forste Fald bliver vvervcrldet af
Mængden af de paa eengang i Hobetal indvceltende Brodde, (ftimuli) og maa
derfore endog i de sundeste Legemer enten gandste bukke under, eller flaaesigmed
stor Nod igiennem; da den derimod i det sidste Fald allene af en liden og ringe
Deel af en mildere Gift bliver opcrgget og oprort, kan den endog i mindre lyk
kelige Legems Arter uden ringeste Fare vverstaae Sygdommen. Da nu Natu
ren saaledes i Bolnings Tiden tillaver og forbedrer Giften ved at betage den
fin farligste Braad , da Konsten indbringer en liden Deel af samme i Kroppen,
faa foreene baade Kunst og Natur sig i at indbringe en mildere Smitte end man
kantroe, at det steer i nogen anden Omgangs Did, hvorfore ogsaa Sygdom
men folger sin fornemste Aarsag, og bliver almindelig mild og god uden Sam#
menlobmng eller andre betydelige Tilfcrlde, og dette trver jeg er den rette Aar
sag til Indpodningens lykkelige Udfald»

34'
At Koppe-Feberens Heftighed og Koppernes Antal ere svrstiellige, efter
som en storre eller mindre Deel Koppe-Gift imodtages i Legemet, er ved Over#
eensstemmelse og de strcrngefte Fornuft-Slutninger meget rimeligt at finite, men
det allertungeste at bekrcrfte ved Agtpaagivelser og Erfaringer, da man hverken
fan bestemme Gift-Partiklernes Mamgde, som i den naturlige Smitning nu i
storre og nu i mindre Deel indkommer i Legemet, ikke heller noye beregnede
sammes Forhold til den feede Rod-Materie, som uden al Tvivl i adstilligeSlags
Rodd er forstiallig, endnu mindre angive , hvor stor Deel der indtramger sig i
Legemet, og hvor ftor Deel der bliver ude og glor ingen Virkning. Elt Jtalienst Lcrge, hvis Navn og Skrift jeg har forgiettet at antegne, og nu med for#
gieves Umage har efterlogt, har for faa Aar siden i Romanien indpodet 200,
og vil fsrsikkre, at han bestandig i samme har sundet, at jo kottere Ind#
snitningerne vare i Huden, og jo mindre Deel af Rodd til Indpodningen
blev forbrugt, desto mildere var Sygen, og desto farre Antal af Kopper;
Men der ere mange Erfaringer anførte af Hr. Kircpatrick, Schultz og atiDre,
ja nogle as mig selv, stiont i en anden Anledning, vid. §. 15. som vise, at for#
bemeldte Autor har ladet sine Erfaringer altfor meget rette sig efter hans Theorie,
det faae og galt ud for oS i de naturlige Kopper, om faa liden Forstierl stulle vare
folelig; men endstisnt den Forsticel kan ansees som en differential Størrelse,
den man, uden at tabe noget i sin Beregning, kan sorsomme, faa er Sagen
dog af langt anden Beskaffenhed, hvor Forsticrllen bliver faa stor som den er
intet#
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mellem den naturlige og konstige Smitnings Maade; Hr. KircpatricK siger vel, at
en Gnist amernder et Krudt-Taarn, og et heelt Baal kan ey giere meere; men
forend jeg kan lade mig overbevise af dette Indfald, maa man godtgisre mig,
at der er den samme Overeensstemmelse i Virknings-Maaden imellem Legemet
og Kvppe>Gisten, som imellem en Gnist og ec Krudt-Taarn (k).
§-

35.

Sygdoms Lcrrerne (Patholo ji) vise os, at til alle Omgangs Syger i det
mindste stede tvende Aarsager (som de kalde dem (I),) tilsammen for at frembrin
ge dem, det er den paafor ende og beqvemgiorende; Begge diste tvende Aarsa
ger have undertiden lige meget at sige, ogdeele Herredommet lige imellem sig,
men de fleesteTider have enken den cene eller den anden störst Deel i Sygdom-,
men. KoppeSygen er af den Beffaffenhed, at den udvortes paaforende Aarsag gier som oftest det allermeeste; thi da de paa Erfaring bygte Slukninger
leere, at ved Indpodningen frelses fast alle, som ved de naturlige Kopper stalle
have sat Livet til; og ved Indpodningen indbringes alleene den paaforende Aarsag formildet og forbedret i Legemet, faa see vi at det kommermeest an paa den,
siden ved dens Forandring heele Sygdommens Natur forandres og omffiftes,
hvilket er en Folge-Satz af min Indpodnings Lcere.

§. z6.
Jeg haver forhen i §, 27. & zz-. fagt, at den Koppe-Gift, som indbrin
ges ved Indpodningen, er mildere end den som svever i Luften, og besmitter i
nogen Omgangs Tiid; jeg haver flutter dette af dens Natur cg de Forandrin
ger, som den i Legemet har lidt, frem for den som svever i Luften, og jeg har
uddraget som en nodvendig Folge, ak de indpodede Kopper i Almindelighed
burde vare mildere og mindre farlige end de som herflede endog i den mildeste
Omgangs Tiid. fee §. 27. Lader sig vel alt Dette ved Erfarenhed bekroefte?
Jeg meener, ja; khi jeg tvivler ey paa, at jo de som have indpodet endog i de
mildeste Omgange, have befundet den konstige Sygdom meget lettere end den
naturlige. Og var det rimeligt; at i et heeltAar i et Landingen Kopper herflede
uden
(«) Man feer vel, at jeg her ved Taarnet forstaaer ey Bygningen men Kruttet, svin i samme
indeholdes.
(I) Thi dc ere ey Aarsager (cmiL,) men allene Grnnde. (Principia) font Hr Ganbius m
Sauvages rettelig have erindret; inen jeg letter mig efter den vedtag.-.e BcnKvning.
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uven de indpodede, faa er jeg forvisset om, at man aldrig ffulle have seer en mil
dere Koppe-Omgang; man maa og ikke tanke at enkelte Exempler stode denne al
mindelige Satz over Ende; thi jeg veed meget vel at Jacob kan af de konstige
Kopper blive meget Haardt angreben (m), og Klaus meget lempelig behandlet
af de naturlige; men den beqvemgi orende Aarsag er Den, som man i dette Fald
stal holde sigtil, og beteenke, at Jacob og Klaus ere -.forstiellige Personer, som
have og sorffiellige Naturer, der ere Koppe-Giften mere eller mindre gunstige,
og man har den hoyeste Formodning til at troe, at Jacob ffulde dodt eller haft
sierre Nov, om hand havde faaet de naturlige; Klaus derimod sluppet endda
jattere om hand havde ssaaet sine Kopper ved Indpodning.

§- 37Da Erfaringen viser, at der gives saa lykkelige Naturer, at de ligesom
med en Modgift ere bevabnede mod denne Sygdom, og kand af ingen Smitte
angribes, kan man da ey paa den anden Side sormoede, at der ere nogle, som
ere saa overeensstemmende med Sygdommen, at den allerringeste og meest for
mildede Koppe-Seed, saaledes som vi have viist i Koppe Roddet at vare ind
Holden , kan paafore dem saa haard een Sygdom, at den ey endes uden ved
Deden; Folgen synes at vare rigtig, og De faa Personer, som under Indpod
ningen ere dode, hvis Dodsfald ikke enten kan tilffrives en naturlig foregaaende Smitte, eller andre kiendelige Aarfager, maa vel have varet af dette Slags.
Indpodnings Historien viser ellers, at de Dodes Tal er kuns ringe i Forhold
ril Dem som bortrykkes i de Naturlige, og vil man betanke, at der er bleven
indpodet, da Sygen tillige regierede, og at en, som er indpodet, har kunder
tillige paa samme $itD anfaldes af andre Svagheder, som ingen Overeensstemmelse havehavt med Indpodningen, bliver det meget at formode, at det mindste Tal
af de indpodede ere dode for Indpodningens styld; men faa rare Handelser bor
ey ffrakke fra at indpode, thi fordi der ere nogle ynke faa, som ikke kand hielpes,
stal man da lade vare at hielpe utallige, som ere trangende ril Hielp ? Tank!
hvorledes vilde det gaae os i Lagekonsten, dersom vi ikke vilde betjene os af en
Lagemaade, fordi der vare nogle faa, som Euren ey flog an hos?

§.

38.

(m) Hr. Setonheite«
kan herpaa tinte tik Exempek, som havde stsrre Sygdom ved sine
konstige end mange ved de naturlige. Ligeledes Hr. Gaubu Patient.
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!§. 38.
Men man vil vel ey glemme at forekasts mig, at det kommer sy meget aw
paa, om Materien, som indbringes j Legemet ved Indpodningen, er ffarp eller mild,
da vi have Exempler, at Lager have indpodet med Koppe Materie, som,var ta
gen hos de Syge, ver havde haft sammenlobeude Kopper, ja deraf vare vo
ve, da dog de indpodede finge saa mild en Sygdom, som man kunde suste-'
Denne Erfaring i hvor forvoven den end synes, er saa langt fra, at dm
svcrkker, at den langt mere bestyrkker min Meening; De som doe af Kopper,
voe ikke for den Mamies ffyld, som er iKoppe-Blegnene; men for dens Skyld,
som ikke er ver ; da der enten er saa overflodig en Mcengde afiKoppe-Gist, ar
i hvor meget der end afffilles, saa bliver alligevel nok tilbage i Blodet og Vedfferne til at forvolde en bestandig Uorden og Uroe og til sidst at odelegge Machir
nen, eller den Gifft, som eengang har standset imellem Blegnens, eller og som
allerede er asstillet i Blegnene, trader tilbage igien, inden den er formildet og
rettet og foraarsager nye Tilfalde og Farlighed; Men omendffiont over alt i
Legemet er en saadan ffarp bidende Gift, faa er dog den Deel af Giften, som
i Kopperne er indeholdet, af en langt anden Bestaffenhed; thi da saavehi fattu
menlobende som adstildte Kopper er Rod, og da jeg forhen har viist, at de seede
Partikler i Roddet, betage Koppe-Materien sin Skarphed, saa maa jo det sam
me have Sted i de fammenlsbende Kopper, og er det derfor sy at undre over,
at man kandjj lykkelig indpode med samme Materie, kunde man det sy, havde
man ret til at bestride mig med denne Slutning i Dersom Roddet ffal formilde
Koppe-Giften, saa maa og Roddet i fammenlsbende Kopper giore det; men
nu steer det sy, altfaa erden Regel fa 1st, at Roddet formilder Koppe-Giften.
Hvad kan vare stsrre Mre for min Grundlare, end at Erfaringen viser at det
haver Sted, som flyder umiddelbar deraf; ellers maa jeg sige at Hr. Frewen,
som har meddeelt os denne Erfaring, siger at Materien, hvormed han indpo
dede, var tagen af en, som havde sammenlobeude Kopper (n), men melder ey
at den var taget af de fammenlsbende Kopper selv, og jeg stulle neppe heller
troe det, da der er liden Materie at faae af dem, og man desuden gierne ffaaner Ansigtet, som er det Sted, hvor Kopperne messt lobe sammen, og tager
dem af de store adstildte Kopper paa Ud-Lemmerne som bolus godt, og derforr
lonne Umagen at tage Materie af, og dersom man tager Materien der, saa er
Vet ester al Anseende Det samme i Henseende til Indpodningen, enten Kopperne
Ppp
i An(n) The praSice and Theory of inoculation &c by Tbwias Freweit, furgcon at Rye in
fuffex pag, 21. & 22.
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i Ansigtet ere samme mobende eller ey; dog faasom een fornuftig Lcrge forsommer
ey den aller, ingeste Forsigtighed, som der staaer i hans Magr at anvende, faa
er der og ar formode, aringen faa ler trader i den dristige Hr. Frewens Fod«
spoer, men heller folger den berommelige Hr.XircparrL (o), fom raader fra
faadan Forvovenhed og siger, at hand allene ville benene sig af denne Erfaring,
naar der var ham umueligr at faa anden Materie, og dog derhos rage i agt,
ar den syge, hvoraf Materim blev tagen, var fri for den, heede Brand
(gangræna).

§- 3 9>
Da det ved Erfaringer er blevet bevirst, ar Materie, tagen af de Perst»
ker, som have hast sammenlobende Kopper, ikke frembringer den samme Ark,
men gode Kopper, saa have Lagerne af disse og andre lykkelige Forsog flutter,
at man ikke med Koppe, Materien kan forplante andre Sygdomme, hvormed
den, fra hvilken Koppe-Marerien rages, kan vare behaftet. Kircpamk mener,
ar Koppe-Sceden lige saa lider kan paafore andre Svagheder end sin egen Art,
som et Froe af en Plante kan frembringe en forstiellig Vexr; Hans Slutning
er fuldkommen rigtige men derhos maa man betanke, at Koppe-Marerien er
er blandet Vasen, og at i famme, foruden Koppe -Saven, Sad ril en anden
Sygdom, som da er i Legemet, kan vare indeholder, hvilken ved Indpodning
saa vel kunde paafores, som Kopperne ved deres Sad; der er ey ac ftygre for
ar Arve-Sygdomme, som have deres Save fornemrmlig i de faste DeeleS
Vav, stråledes kan paafores ; Men jeg tor ey med samme Vished forsikre
for, ar jo beflagrede Sygdomme, og saadanne, fom have deres Opholds Sted
i Vådskerne og Huden, paa denne Maade kunde forplantes, og er efter min
Tanke ey deres Frygt uden al Grund, som have varer bange for, ar den Ve
neriske Sygdom paa denne Maade kunde lade sig indpode tillige med Kopperne ;
jeg har vel seer af Indpoderne tvende Erfaringer, som fornemmelig, anfores for
ar betage os faadan Frygt, den eene af Hr. Kircpatrik (p), hvor et ungt Fru
entimmer uden onde Folger blev indpodet med Materie, tagen af el Mandfolk,
fom man siden blev vaer, ar han havde en Lyske-Byld, (bubo) og andre Vene,
riste Tilfalde: Den anden af Hr. Bourges <q), hvor tre Personer bleve,, uden

ar
(o)

Kircpatrik 1. c. pag. 167- & 168. han siger artig, at han vilde fvrstasne Hr. krevenfov at samle Mamie til ham, enten for hans Ven eller Patient.

(p)

Kircpatrik I. c; pag.. 172..

(Z)

Mihrlcht tuto der Vorbereitung und DetzaMmS »ur EinpsivKsung x»x.

7..
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at smittes af Fransoser, indpodede med Materie, tagen af et Fruentimmer,
fom var faldet i Kopperne i Syge-Huset, hvor hun var henkommet, for at lade
sig helbrede for den Venerlste Sygdom ; Men da Erfaringer paa den anden
Side lære os, hvor let at Saar hos Veneriste Personer smitte, endog naar
Huden er heel paa de Personer, fom smittes; i der vi see, ak Ammer smittes af
deres Paite-Glukte, da Sygdommen ymer sig forstom Vorten, og at en be
sangt Ven veo et.Kys kand tilbringe den anden venerisse Krebs i Halsen; saa
synes mig at Rod, taget af en i saa hoy Grad besmitrer Person, kan med foye
mistankes for at have noget venerisst hos sig, ognaar det ved Saar indbringes i
et andet Legeme, begriber jeg ey at der ssulle blive mindre, mm snarere mere
stikket til at virke og forplante Sygdommen.
De anførte Erfaringer afgi ore
ey heller Sagen ril fulde, thi for det første anmerkes ey hvor vidt Sygdommen
var kommen hos de Personer, som Materien blev tagen af, om den var sted
fast, (loca)is) eller almindelig, og sette vi end der sidste, saa ere 4. Personer for
saa til at gisre en almindelig Slutning af, see vi ey daglig, at af6. ja flere
Personer, som give sig af med en befanger Skioge, alle kand gaae frie, undta
gen een, som bliver brendt; Hvor artigt var det ey, i fald man vilde flutte, at
fordi disse Personer knude, uden at have stade deraf, bemcenge sig med saadan
en Person, derfor var den Venerisse Syge ey smitsom, ikke dessto mindre seer
jeg ey, at den oven anførte Slukning er meget bedre. Jeg biefalder derfor den
forsigtige Hr. Buchini, som raader til et fornuftigt Val af Koppe-Materien,
da tallet af de modsatte Erfaringer er alt for lidet til, at man derved ssulle lade
sig formaae til ar forsømme een Forsigtighed som koster intet, ogssom ivisse Tib
fælde km; være af Vigtighed.

§. 40.
Men stulde ey flyde af min Grurrd-Lære, at de naturlige Kopper stedse
manne vare onde, da de som »ned dem belades, blive alle befængte af den flyg
tige Gift, som svæver i Luft-Kredsen, da nu ikke desto mindre tydelig sees, at
Kopperne i den eene Omgang ere meget mildere end i den anden, saa synes denne
Lære fra Grunden afar faae et Stød, som den ikke kan forvinde; Fra denne
Indvending, som mig st)nes at være den vigtigste kunde jeg redde mig ved at
paalegge dem, som giøre den, at bevise atal Koppe-Gift, som befænger, er
af een og samme Natur i og for sig selv; men der giøres ey fornødent at paa(egge dem saa tung en byrde, da Knuden destlden ikke er saa vansselig at løse;
chi om jeg end tilstaaer, at Giften i sig selv er af een og samme Natur over alt,
saa maa dm Log virke paa forssiellig Maade, iigejom den finder sig i Sælstab
Ppp 2
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og Forbindelse med andre Partikler, som enten formeere eller formindske
dens Skarphed og Virksomhed: Saaledes er det een og den sannne SpiisGlas Konge (Regulus antimonn) som befinder sig iSpiiS-GlaS, iSpiisglasLever (hepar antimonii) i Brcrk-Viinsteen (Tartarus Emeticus,) i den Mine
ralske Chemes, i Spiisglas-Guld-Svovel, (fuiphur antimonii auratum,) i
Glasset af Spiisglas, (vitrum antimonii,) i Spiisglas-Smor, (butyrum
s-timonii) i Nedsiaget Spiisglas, (Mercurius vitæ,) i Dampe Spiisglas,
(Antimonium diaphoreticum &c.) Men alt delte naglet ere disse Midler
meere eller mindre hastige og virksomme, eftersom de meere eller mindre med
andre Deeke ere formildede, saaledes er og Koppe-Giften i Rodder den samme,
som den der svcever i Luften, men den forste bliver formedelst de fede Partikler
af en meget mildere Natur end den sidste. Kan nu ikke alt dette med stor Fen-e
anvendes paa adskillige Koppe-Omgange for ar oplyse Grunden til deres adffillige Mildhed og Grumhed? Er der ikke mueligr ar Giften i de Syges Legemer
kan mere formildes i er Aar end i et andet, og kand samme saaledes, naar den
uddunster af de Syge, og gaaer over i Luft-Kredsen, vare eengang mildere
end den anden; Men er man ey villig til ar troe det, skal man ey kunde nagte,
at vores Luft-Kreds, hvori denne Gift omsvaver, er ey alle Tider af een og
samme Beskaffenhed, og altsaa kan i een Omgangs Tiid Koppe-Giften finde
Partikler for sig, som kan formilde den meget, i en anden treffe dem, som for
milde dem mindre, og endelig i andre Omgange saadanne Partikler, somgiore
den i storre eller mindre Grad skarpere end ten ellers er af sig selv. Erfaren
hed er gandffe overeensstemmende med alt dette; thi endffisnt De indpodede Kop«
per i Almindelighed ere mildere end de naturlige, saa befindes de dog at vare
strangers i en ond end i en god Koppe-Omgang, da i den sidste, Koppe-Giften,
som er allererede noget svakket, larteligere gandffe temmes og formildes, end i
ben forste. Kan ffee at der heraf og kunde forklares, hvorfore Kopperne rase i
Stsde Tak, og ey stedse befinde sig hos os; thi dersom i Lu sten kan findes Par
tikler, som fficrrpe eller svakke Denne Gift, saa kan maaffeevg findes saadanne,
som gandffe odelegge Den, og Det kan med Disse Partikler og Koppe-Giften gaae
ril paa samme Maade, som Det ffeer ved et suurr og Luud-Salr, som gandffe
omskifte og betage hinanden deres vexelviise Egenskaber, naar de af en Handelse
komme hinanden i mode,

§. 41Omendffiont Koppe-Giften af Roddets feede Materie er indviklet og brmden, saa er der Dog troeligst, at Dette fine Vasen efter HaanDen kan udvikle sig

os
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og bortdunste; ligesom nu deraf flyder, ak saa stcrrk en uddustning kan'steeH

alt del smittende kan tabes, og den tilbage blevne Materie saaledes blive ustikket
til at paafore Kopperne, saa synes vel og deraf at kunde sluttes, at det var be*
dre til Indpodningen at bruge een giemt end een gandste frist Materie, ogat det
derfore var umagen værdt ar vide hvor leenge Roddet kunde giemes uden at miste
sin Kraft for at kunde betiene sig deraf, naar det var allermildest; Men naar
man derhos beteenker, at den Græste Kone, som indpodede forst til Conftantinopel, indpodede med Roddet Draabeviis, og anvendte al sin Konst paa at
bringe det varmt fra den syge til den som ffulde indpodes, og ar de folgende Ind,
podere snart have indympet med eet, snart nred 2. å 4. Indsnit, nogle med
längere, andre med kortere Traade, og Hr. Schultz med zde paa eengang, saa
seer man ar det har Sted her som jeg har erindrer i §. 33. at saa liden en Forffiæl ey kan giore nogen betydelig og merkelig Forandring. Man kan og ey ven
te, at alc Rod stal være lige riig paa Koppe-Sæd, og kan det saaledes vel hende
sig, at man kan treffe paa giemt Rod, soin efter en lang Uddustning har endnu
fiere af disse Partikler end et andet Slags, som er gandste fristt, og har endnu
lidet eller inter uddunster. Der er ligeledes ar formode, at man ikke nogen Tud
vil komme til at fastscrtte hvor længe Rod i Almindelighed kan glemmes inden der
taber gandste sin Kraft, thi foruden der ovenanforre er der troligt, ar er Rod
har en storreSeyhed og stærkere binder og indvikler sinKoppe-Gift end er ander;
legger man til Dette ar en Koppe-Sogende (Candidatus variolarum) kan være
langr lækrere ar smitte end en anden, saa seer man, hvoraf det kommer at Erfa
ringerne iere saa ulige, i det nogle have af samme vildet flutre, at giemt Rod ha
ver virket seenere og mildere, andre derimod ingen Forstiæl fundet, nogle have
holder for at Rod 6. Uger eller 2. Maaneder efter ar dét var kager, havde mister
sin Krast, og ey kunde tilbringe Kopperne, andre have derimod udstrakt Tiden
meget længere, saaledes har Hr. Schultz funder de virksom efter 2. Maaneder
hoS 25. Personer (r), Hr. Pott ved Bartholomæi Hofpital i London efter 8te
Maaneder (s), Hr. Wasmuth i Trondhiem efter 10. Maaneder (t), ja Hr.
Kircpatrik (u) har viist prove paa en Indpodning som stede efter al Formodning
med eu Traad, som ftylede en Maaned i 6. Aars Alder; dette er endnu trolig,
men hvad stal vi sige om den Læge fra Bengalen, lom forsikrede en engelst Frue,
hvis Born han indpodede, at han havde hos sig Koppe-Materie tagen ved hans
Ppp 3
Far(r) Schulz pag. 46.
(*) Schu'tz i. cap.
(t) Hans Brev, som anfsres i Anhanget.
(u) Kirckpatric* 1. cit. pag, 312. ad net.
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Farfader eller Olde-Fader? Dog siger Fortelningen ey, at Bornene med sam
me Materie bleve indpodede (v). Deuej visir ac Set er ont ar fastsatte noget vist
i een Sag som beroer paa saa mange Omstandigheder og er som er Machematist Werkstykke (Problem a) hvilket ingen kan oploft, eftersom det bestaaer af
tutter ubestemte Storesser og ubekienvre Forhold.
I Uvovelfen er der best at
folge Kircpairick: Som forkaster de gamle Traade, naar dr under Forvarm,
xingenere blevne mulne.og mus-groedre (x).

Z. 42»
Da nu Koppe-Sygens lykkelige Udfald fornemmelig og ncesten alleene be
roer paa Egenstaberne af den indbragte Koppe-Sced; men Maaden ar indbringe
famme paa er forstiallig, saa flyder heraf som en Folge, ar de konstige Kopper
med er lykkeligt Udfald kan opvekkes ved ar lade enliven Deel enten as Koppe,
Rodder eller Koppe-Skaagerne indfluges af dem, som man vil tilbringe Kop
perne, ligesom man glor det med andre indvortes Medikamenter. Z hvor ri
melig end denne min Formodning kommer mig for, saa ffulle jeg hverken selv
ville eller raade andre ril ar fette den i Werk, om jeg ey havde andre Grunde
derfor, end ar den var en Folge af min Koppe-Lcere. Wed Rhedi Exempler er
der afgiordr, ar Slange-Gift stader inter, om den end i nok saa stor Mcengde
indtages; derimod tilbringer den mindste Deel deraf Deden naar den kommer
t er Saar. Saa «rettelig som nu Ver var, ar forekaste Indpodningen ved Ind,
ffi«rning disse Exempler; da Koppe>Gift og Slange-Gift ere af adstillig Bestaffenhev, og Erfarenhed har viist, ar ven forste med storste lykke stråledes ind
bringes; saa overiiiet er Vet og ar ville med nogle omvende Slutningen og mene,
ar det stulle vcere af langt farligere Folge ar tilbringe Koppe-Gist ved Jndstugning end ved Zndsticerning. Saa meget er vist, at der ey mangler ospaaLxempler af dem, som paa denne Maade have indfluget Koppe-Materien; stråledes
har en Venetian^ Kiobmands Son 9. Aar gammel, med stoer Graavighev
uden Skade adr een Deel Koppe-Skaager (y), og af de zde Fortegnelser, som
P. Entrecolles anforer paa 'Chinefernes Indpodnings Maade, larer Ven eene
vs, at anden Dagen ester, ar Kopperne ved Rasen ere invsaatte, maa den for
ventende Syge tage r. eller 3. Koppe-Skagger i en Drik af et Middel, som kal

des
(v) Kircpatrick p. 2lZ. in nota.

(x)

ibidem.

(y) AéU Erudit. Menf, Jui&ii Anno 1700.
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des Chinn®» (z). Dersom dette ey beviser at Kopperne ved Jndstugning.med
Fordeel kan indpodes, faa gotgior det i det mindste at den som vil forsoge denne
Maade, vover ikke meget (a-). Hr. Profeflbr Berger, som jeg aabnede disse
mine Tanker og Formodninger for, gav mig ved den Leyligped en Underretning,
som er ligesaa betydelig som nye og arrig, i fald den er rigtig, hvorom jeg haver
ingen Aarsag ak tvivle, han siger, at den Maade, at indgive Kopperne som et
ander Medicament, er, eller haver varet r Brug blandt nogle Bonder i Egnen
ved Thorbeck 2. Mile her fra Byen, hvilke paastaae at skasse deres Born
gode Kopper ved at indgive dem z.Koppe-Skaagger i varmt Øl, fom de kiobe
ftlv for i. Skilling af en som har Kopperne (!>). Befinder sig- Sagen stråledes, troer jeg at min Grund-Lcere faa er et stort Beviis for sig, den medcinske Hi
storie faaer en nye Maade at indpode paa, og Lagerne, fom have jluttet at Faren
ide naturlige Kopper kommer deraf, at de indbringes ved de forste Weye, faa
m ubedragelig Prove paa deres Satzes Urigtighed.,
§. 43*

Omendssiont jeg i denne min Afhandling haver taft om adstillige JndpovKings Waader, faa er det ey ffeet for at fette Jndfnitningen tilbage, men allene
for ar vise, at den ey kan vare Hoved - Aarsag til Kuren, thi som en Indpod
nings Maade har den faa store Fordeele, at jeg fordrager den for alle andre
Maader at indpode paa, thi jeg troer at Den 1) vissere og sikrere tilbringer Syg,
dommen end de andre. Vade affnitte Kanaler stärkere og-lattere indfobeKoppeMaterien font De berøre, dernast 2) ved det at Koppe-Materien virker iSaarek
og der frenchringer en Betandelse, mister den een Deel af sin Krast, og har
saale«
(z) Lettres edi£ & curieufes XX. Receuilp.334. dersom kuns den Esterretning'er tilforladelig!,

(,)

Hr. Haen anfsrer ester Hr. Matty i sit Brev til Hr. Trattes en ung Dreng, som var
indpodet sorgieves tillige med en ung Jomfrue, som fik Kopperne; samme Dreng indflugede i Fortvivlelse hendes affaldende Koppe-Skaager, og fif derefter naesten dødelige
Kopper; Jeg svarer: Gaubii Syge blev paa den brugelige Maade indpodet, og fik
ligesaa farlige Kopper, bermrst-er det lige saa rimeligt, at denne fik Kopperne ved den natur
lige Smitte, som ved sin forvovne Jndsiugning, da han omgikkes med den syge Jomstue under Kopperne:

(b)

Mester Hanfes Kone , som har fortaalt Profef. Berger dette , er i Mitter bod og Man
den er denne Gag ubekiendt, jeg burde altsaa der i Egnen udforsket Tingens Rigtighed,
men min Kones Svaghed har forhindret det. Hr. Etatj-R'aad de Ltixdorph har lovet
mig derom nsye at foresporae sig, jeg stal og ikke selv mangle at giøre mig all Umage før
at faae ben nødvendige Oplysning, og da nreddeele Salstabet samme i den nefikommendr
Deel af dets Skrifter.
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saaledes mindre tilovers at giøre Fortred med indvortes, og for det z) er det
rimeligt at ved dette Udflvd formindffes een Deel af Koppe-Materien, mm
Koppe-Sygen ftaaer paa, og naar disse Saar flyde fænge efter at Kopperne ere
torrede, kan de udrenfe en ond Materie, og derved afvende eller formilde de
Saar og Bylder, som ofte efter Koppernes Overgang have foraarsager den
Syge lige faa stor Smerte, som hans Læge, Umage og Besværing.

§. 44Skulde videre Erfaringer og noyagtigere Prover og Undersogninger t
Fremtiden bekræfte ar Indpodningens væsentlige Fordeel bestaaer deri, at den
smittede Materie er formildet, saaledes som jeg i det foregaaende har stræbt at
vise, faa faaer Lægekonften ved denne min Grundlære en betydeligere Tilvext,
end man ffulde indbilde sig.
Denne Videnffab har hidindtil enten allene bemoyet sig med at helbrede Sygdommene, naar de have begyndt at yttre sig i
Legemet, eller og arbeydet paa at udrydde den beqvemgiorende Aarsag, forend
den blev i Stand til at udrue Sygdommen; men hvad den paaførende angaaer,
da har Konsten i de allerfleste Tilfælde havk lidet over samme at sige, og i De
smitsomme Syger, hvor der laae meest Magt paa al temme dem, aldeles in,
t?t. E» blot Hændelse, et lykkeligt Indfald af et vildt og ulærdt Folk, har
udvidet Konstens Grændser, og underkastet et flygtigt smittende Væsen Lægers
nes Herredom; hvo ffulde vel dromt om, at saadant et Væsen, som frit soever i
Luften, og ved at befænge, dræber faa mange Mennesker, ffulde saaledes ladet
sig temme og behandle, at Lægerne kan bære Det i deres Lomme, og efter Be
hag frembringe hos hvem de ville een for Den meeste Bid uskyldig og mild Syg
dom, som for Eftertiden gior dem sikrefor al videre Anfald? Som saadan
en Begivenhed fortiener at sætte en nye Tids-Punct i Læge Krøniken, faa erdet
Lægernes Omsorg og Umage værdigt, at de søge paa saa god en Grund at opføre en (terre og vidtløftigere Bygning; og et det da at formode, at, fom de ha
ve underkastet sig Koppe-Smitten, vil de med Tiden og komme efter at temme
og svekke andre Smitter, og derved udvide Konstens Grendser, ftelsren Mæng
de af deres Medborgere, og ffaffe sig selv et udødeligt Navn.

§. 45.

Glor man. en Sammenligning imellem min Indpodnings Lære og De an
dre, som ere i Anseelse, vil man finde, at disse trykkes af mangfoldige Vanffeligheder, og have betydelige Erfaringer imod sig; min DerimoD er ganosse frie
soe
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for samme, Vil man f. E. forklare Indpodningen ved Forberedelsen Hg Val«
let, saa forekastes vs Exempler i loode Tal, som ere med Lykke indpodede uden
al Forberedelse og Val. Vender man sig derimod med de fleste til Rodders Ud,
flydelse, saa kommer en Svcerm af Ehinefer og Tarrarer, hvilke og ville have
sin Deel i Indpodningen, omendffionr de ingen have i Jndfficrrelsen, foruden
dem adssiilige Europäer, som ere ved Jndgniening uden Snit og Saar indpo
dede, og paasraae imidlertid , at der er gaaerdem lige saa velsom de andre.
Holder man for, at Indpodningens Fordele bestaae deri, at den forrettes paa
Udlemmerne langt fra Hiernen og de inderste Deele, saa ar Smitten ey strap
kan virke paa dem, eller paa de Seener, som umiddelbar springe ud af Hier
nen, saa stsde Chinesernes og den GrcrffeKones Lcrgemaade og denneMeening
over Ende. Disse og andre saadanne Omstændigheder ere derfore tilfældige, og
hsre for den Aarsags Skyld ey ril Versener af Indpodningen: men langr ander»
ledes er del beffassenr med Rodder, hvo har vel faaer de sonstige Kopper uden
ved Hielp af Rodder? Heri ligger da Hoved-Sagen, og derfore bor man for
nemmelig heri efter Reglerne af Fornuft-Larm soge Grunden til Indpodningen.
Envch'g bor de, som ere af andre Tanker, ikke med min Leere verre saa misfornoyede, al de jo kan antage Roddets Bessaffenhed, som en Med-Aarsag i
Det mindste til de sonstige Koppers Mildhed; thi hvo veed ey, ar jo flere Krerfter der foreenes ril ar udove en Virkning,- desto sterrkere maa og deres Magt
verre? Da nu en Sygdom bliver helbredet, naardens ncrrmeste Aarsag heeves;
og den beqvemgiorende Aarsag formildes og Herves ved Valler, Forberedelsen
og Saarenes Flod; den paaforende derimod sverkkes ved Rodder, hvori den er
indsvobr, saa mener jeg, der er klart, at Sygdommen snareremaa overvindes,
naar begge disse Aarsager anfegres, end naar den beqvemgiorende allene ffulle
bestrides, og det saa meget mere, som den paaforende Aarsag er den, som spil«
ler Hoved-Rullen i denne Sygdom. §. 35.

§. 46.
Da jeg nu saaledeS har fuldender mit Forehavende, som var at afhandle
Indpodningens Theorie, for saavidt jeg deri afviger fra de amagne Meninger,
vil jeg forbigaae alt hvad, som andre have lcerr ar behoves til ar flette denne Lcr
gemaade i Ovelse, og i den Post henvise ril de Skribenters, som derom udforli«
gen have handlet, eftersom min Afhandling ellers vilde overskride de vedborlige
Grandser; dog vil jeg, forend jeg flutter, give ril Eftertidens Oplysning en
kort Historie over Indpodningens Begyndelse og Fremgang i disse to Riger, og
derhos foye nogle Breve og Hoved-Beviser denne Sag angaaende, paa der ae
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saadanne Eft rmaler ved Tidens Langde ey stak gandffe forkomme, og vores
Tider ikke derfor af de folgende med rekte bessyldes for Efterladenhed i ar omeg
ne saa markvcrrdig en Begivenhed, Hendes Naade, Baroneffe de BERNSTORPH, som glimret af adstillige hope Egenssaber, vil i den Nordiste Hi
storie blive udødelig, fom den der har giort mere end Madame Montagne (c),
i det hun med sit eget hove Exempel har foregaaet 2de Rigers Indbyggere, og
derved varet Aarsag i, at mange Borgeres Liv ere allerede blevne reddede, og
fiere kunde varet frelste, om de vilde have fulgt saa overlagt og saa overbevisen
de et Erempel: Hendes ZEgte-Hen'e, Hans Excellence Hr. Geheime-Raad og
Baron de BERNSTORPH, lod fra London hidksmme Dr. Argent, hvilken
tilligemed Hr- Llv-Meclicus de Berger i Overværelse af Hr. Hof-Odrurgus
Woblert foretog Indpodningen i Augusti Manned 1754; dette lykkelige Exempel drog flere efter jig, og i Aaret 175;, bleve nogle Foraldre deraf bevagede,
at lade deres Born indpodeved Hr. gi^Medicus de Berger og Hr. Hof-Liairurgns Wohlert, som begge i Dannemark have giort sig meget sortiente af Ind«
podningen; ved deres Forestilling lod og hans Majestät, vores Allernaadigstr
Konge sig i Esteraaret bevage ril at stifte rde Huse ril Indpodningens Nyrce,
hvoraf det eene rog imod 6 Born, mens de bleve forbereedre og indpodede, og
det andet mod der samme Tal fra Sygdommens Begyndelse indtil dens fuld
komne Overgang.
Ved disse Indpodnings Huse var Hr. Hof-Llürui-guZ
Wholert) tillige med mig (dj, og da jeg Aar 1756. reyste uden Lands, kom
Hr. Dr. Bertram i mit Sted, og forblev derved indtil han dode. Her overstod
50 Born meget lykkelig sygdommen, nogle faa undtagne, som ey bleve af
Koppe-Materien befangede, formodentlig eftersom de tilforn enten havde havt
Sygdommen, eller ey vare beqvemme til at faae den. Man forfogte og ar ind
pode dem 2den Gang, som tilforn havde overstaaet Kopperne efter en foregaaende Indpodning; men befandt, ar Sygdommen over samme havde ingen Magr.
Denne priselige og Landfaderlige Anstalt fandt store Vanskeligheder; man havde
stor Msye med Lofter og smaa Foråringer ak overtale fattige Folk til at afgive
deres Born, og maatte saaledes belønne dem oven i Kiober for den betydelige
Tieneste man gjorde dem i at frelse deres Afkom. Nogle faa lode sig imidlertid
af

fe)

Det var hende som indbragte Indpodningen i Engelland ved forst at kode sine Dorn
indpode. Madame de bernstorph har indfort den her i Dannemark ved at lade
sig selv forst indpode.

(d) Hr, £it),Medkus de Berger havde med Bestyrelsen saavcl i Henseende til Forstcgniiigen som Kuren at bestille; men da hans Embede ey tillod ham selv at forrette det
sidste, overdrog han det til andre.
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af cevlere Bevcrgnings Grunde overtale til al betjene sig af denne nyttige An
stalt, iblant hvilke jeg erindrer Sal. Hr. Justihraad og JnspecteurlKrakcii So
roe, Hr. Profeffor Rofenftand , Hr. Profeffor Bafledow og Hr. Jæger i
Wallensbeck. Ved det nu Taller alt mere og mere i Indpodnings Huset formindffedes, og tilsidst ingen mere meldede sig, lod Hs. Majeft. Ao. 1760. denne
Anstalt indgaae; ester at Folk forst i Forveyen adffillige Gange og tilsidst eftertryk
kelig ved den afHr.LivMedieo de Berger forfattede Bekiendtgiorelse, som under
L.ic?B. stal anfores, vare blevneindbudne og advarede omHs.Majesterts Allernaadigste Hensigt, Suste og Villie.
Alle de, som imidlertid i Indpodnings Hu
sene havde faaet Kopperne, overstod dem lykkelig, og Hr. Justihraad Kraftes
Son var den eeneste, som dode, dog var hans Dods Aarsag saa tydelig, at in
gen kunde fore den paa Indpodningens Regning; eftersom han under Kopper
ne tilligemed 4re andre blev angrebet af onKiig-Hoste, som her i Byen var en
Omgangs Syge, og bvrcrykte adffillige Born, hvoraf han var saa ulykkelig,
at han kom til at formere Tallet 6. Uger efter ar Kopperne vare overstandne,
da de andre 4re alle bleve reddede (e)*
Imidlertid bleve i Byen indtil Aaret
1760. adffillige indpodede ved Hr. Vi^Medicus de Berger og Hr. HosiLkirurgus Wohlert med onffelig Fremgang; foruden de forste 28. i Indpodnings
Husene, som vare Hr. Wobleres og mine fælleds Patienter, indpodede jeg alle
ne i Slutningen af Aarer 1756. og i v?. fire, hvoraf den jceldste var Jomfrue
Arendtz, omtrent 35. Aar, hvis Saar bolnede lidet; og hvis Udstag vare
saa faa, smaa og torre, ar jeg regner hende iblant; de Koppe Syge af er tvivl
somt Udflag. Hr. Dr. Jenfenius indpodede og imidlertid lykkelige« nogle, deels
af de storste Familiers, deels andre fornemme Folkes Born , iblant de forste
af disse var den unge Greve Julianus de Moltke, som en 6 Uger efter, ar Ind
podningen var forbi, blev angreber oa bortrykker af en forffrcrkkelig gicengse
SkarlagensiFeber, som den zdie eller 4de Dag dreebte deallersteste af dem, som
den angreb, og kan dette Tab saa meget desto mindre strives paa Indpodnin
gens Regning, som den indpodende Lage forst havde den, og med stor Nod
flap derfra, hvilket den af ham herefter anforre Beretning udviser (f), Aar 1754,
Qqq 2
for

se) Denne Efterretning er tilforladelig, siden jeg har optegnet den Ord for Ord ester en
mundtlig Forteelmng fra Hr. Hos-cllrurZus wohlert, som paa den Tiid betiente
Indpodnings-Huset; og kan enhver pch samme troemrdige Mand forsikres om Tin
gens Rigtighed.
(f) See Lit, c. i Anhanget.
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fsrend nogm her i Lander havde begyndt at indpode, havde den beromteHr.Ea• britius, da Phyficus i Staden og Amret Tendern, men nu Hofpitals'Medicus her i Byen, indpoder begge fine Sonner, og givet Anledning og Forffnfr,
hvorefter adffillige i de omliggende Holsteenffe Stader bleve indpodede (g). Og
paa samme Tud, som Indpodningen gik lykkelig frem her i Byen, indpodede en
Medicinæ Studiofus, navnlig: Georg Wilhelm Barfoed, i Jylland med stor
Lykke; den af ham givne Fortegning, som af et Brev til Hans Excellence,
Hr. Greve og Ober-HoflMarchal af MOLTKE er uddraget og herefter stal an,
fores (h), beretter, at han havde, da det var strevet, indpodet 102, men ef
ter den Tid maa han have havt flere Patienter, siden Hr. Liv-Medicus de Ber
ger anfsrer i er Brev til Hr. Condamine (i), at han havde indpodet over
200, han bliver faaleves den af de Danffe Indpoders, som kan opvise de fleste.
Hr. Wasmuth, Chirurgus i Tronhjem i Norge, indpodede samme Tid i Byen
og Egnen deromkring en heel Deel, hvis bestemte Tal ey af ham anforrs, men
af Hr. Liv-Mcdicus de Berger, som derom siden narmere er underretter, an»
gives for 80, hans Patienter ere af den farligste Alder, nemlig fra z til 4Aar,
og befinder sig 2 af samme Dode, en paa 4 og den anden paa halvandet Aar,
fom begge dode, da Naturen var i fard med Udbrydelsen under Slag og kramp
agtige Bevagelser, og derfore bliver og uden nogen Befmykning af mig anforte
paa Indpodningens Regning, som de 2 seneste i disse Riger, saavidt man veed;
herom kan lases hans Brev til Sl. Hr. Cryger, som i Anhanget folget Lir. G.
Aaret 1760. var det betydeligste, og vil stedse blive der navnknndigste for ben
Danffe Indpodning, siden HansKongel. Majestar, vores Allernaadigste Kon
ge, gav der Danffe Folk en overbevisende Prove, at han ikke tilffyndede sine
kiare Undersaatter til anden Lagemaade end den, om hvis Ppperlighed og For,
lun Han selv fuldkommeligen var overbeviist, da Han lod Rigernes Haab,
Hans Hoyrelffre Hr. Son, vores Dyrebareste Kron-Printz C HR1ST1AN,
den i o Junii indpode i sit 12 Aar, samme Indpodning blev af zde beromte La,
ger, Hr. £ro«Medicus de Berger, Hr. Hof-Chirurgus Wohlert og Hr. Dr.
Jenfenius forrettet, og gik saa lykkelig af (k), at man ffulde troet, at saa stort
er Exempel vilde giort denne Lagemaade gandDalmindelig; men @rei> Julia
ni de MOLTKE, og den lille Krslts Dod/ i hvor uffyidlg end Indpodningen
var

(g) See Lit. D. i Anhanget.
(h) Ser Lit. E. i Anhanget.

(i) Ser Lit. F. i Anhanget.

k) See Lit. H. i Anhanget.
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var i samme, bleve dog af dens Fjender brugte til at berygte den med, og en
sardeles ulykkelig Handelse, hvori dog Indpodningen lige saa lider som i de an
dre havde Deel, gav denne Kuur paa samme Tud, da den syntes meest at kriumphere, et Stod, som fast gandffe stansede den, det var en ung Enke, som i
samme Aar blev indpodet, og under Indpodningen blev Maniaca , hvvrudi
Sinds Bevægelser og en alt for flittig Natte-Studering og Grublen underFor'
beredelsen var Aarsag, da Kopperne i sig selv fuldforte imidlertid onsselig deres
sædvanlige Lob; herom kan videre eftersees Hr. Liv-Medici de Bergers hosfoyede Beretning (1). Til 1760. regner Hr. de Berger med Indpodnings-Husets
Patienter i alt i Kiobenhavn omtrent izo. atvare indpodede, og fra den Did af
til nu ro, saa at efter hans, Hr. Wobleres og min Regning i Kiobenhavn omtrent
170 skal vcere til nu indpodede, iblanr disse ere Hr. Liv-Medici zde Born, hvor
af den yngste var 2 Aar, som i Angusti Manned i forrige Aar lykkelig ere ind
podede. Det har saaledes i afvigte og indeværende Aar begyndt igien at tegne
heel vel med Indpodningen, da adskillige, endog af de fornemste have grebet til
dette Middel for at satte deres tilvoxende Familie i Sikkerhed for denne farlige
Sygdom. Gid ikke mange andre ved en bedrovelig Erfaring alt for silde maa
komme ril at beklage, at de ey have fulgt saa fornuftige Veyviferel
ø)

See Lit, I. i Anhanget.
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Lit. A.

Register
Paa

De Bern, som ere inoculerede i det Kongelige Inoculations Huns
udi Kwbenhavn fra den 9de Augufti 175). til det
ophorde i Efteraaret 1760.
Navne[Num,I Alder ||
Johan Olfen
Marie
Johan Rasmufen

Martha Rasmus Dgtttt
Johanne Vendel
Bodild
Beathe Suhm
Georg Elias Jacobi
Friderich Vilhelm Schulz
Shrifte*^ Schultz
Marie )

Marie Mifter

Anne Sophie Trindis
Johanne Jæger
Chriftian Jæger
Elfe Cathrine Jæger
Hans Jæger
Johan FriderihX
Grete Salicat )
Dorthe Catharine
Iver Dal
Frans Chriftian
Svend Lauritz
Grete Charlotte
Birgitte Charlotte Dahl

i.

2»

3.
4.
5.
6.

78.
Si
lo.

il. -12.
IS14.
IS16.

i?»
18-

19.
20.
21,
22.
2Z.
24.
25.

Navne

|Num.| Alder

iz.Aar Friderich Chriftian Hiort
26.
9. Aar Anna Friderica
27.
6. Aar Friderich Chriftian Slow
28.
-J
7. Aar, i Lotte
29.
30.
7. Aar Chriftiane Clausbergs
iv.Aar Djderiche j
3r.
32.
7. Aar j Henrich Bafedow
6. Aar Helene Salicat
337. Aar j Peder X
34'
‘
,
1 Kolenitana
5. Aar Philip/
352. Aar Stine Marie AdelhoS*
36.
a 6. Aar AdamX „ r
37Frids ) '•
7. Aar
38.
9. Aar Lene Hofmans
39.
40.
7. Aar Friderich Holft
]
41.
6. Aar Ifaach
5. Aar '1 Franchon Martin
42.
9. Aar i Sufanne J
43.
5. Aar 1 Chriftian
X .
, 44.
J Lange
8- Aar 1 Johan Jörgen/
45.
46.
i2.Aar Niels Madfen Hall
4- Aar Maren
47.
ri Aar Jacob
48*
4. Aar ChriftianX ,
49.
Auto )
50.
9. Aar

6. Aar,
4. Aar
6. Aar
8- Aar
7. Aar
5. Aar
7^,Aak
zi.Aar
S-Aar
3. Aar
iQ.Aar
6. Aar
4. Aar
6. Aar
6. Aar
7. Aar
5. Aar
3§.Aar
6. Aar
' 5. Aar
. iv.Aar
! 6. Aar
4- Aar
9- Aar
5. Aar

Lit.

B.
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Lit. B.
.Sidste Indbydelse fta Indpodnings-Huses,
forfattet af

Hk. gityMedico de Berger,
s ist dem Publico schon auf verschiedene Weise bekannt gemacht worden/

t

daß Ihrs Königl. Majestät, Ihre beständige Sorgfalt und Wachsam
keit für das Wohl dero Unterthanen, auch durch eine vor 4. Jahren
gestiftete Anstalt, wodurch vermöge der inoculation der Blattern so vieler Km,
der Leben erhalten werden kann, besonders geäufert haben.
Es ist aber zu be
klagen, daßsich bisher so wenige gesunden welche diese Wohlthat erkannt, und
sich dieses heilsame Mittels zu Erhaltung Ihrer Kinder bedienet haben. Man
entstehet sich fast es zu sagen, daß in dem ganhen Zeitlauf von 4. Jahren nur
onhgefehr so. Kinder, unter denen nach der größte Theil vom Lande herein gesthiket worden, in das inoculations Hans ausgenommen worden.
Alle diM
Kinder haben die Blattern auf die glücklichste Art bekommen, und ist keines
Davon gestorben. Man hätte gegkaubet, daß zu dieser Zeit, da die natürliche
Blattern in wenig Monathen an die 800. Kinder Hinweggeraffet haben, sich
Eltern finden würden', welche ihre Kinder vor der täglig über sie schwebende Ge
fahr durch? das so augenscheinlich heilsame Mittel der Einpftopsung bewah
ren, und dadurch Sr. Königl. Majestät so vielen Unterthanen erhalten wür
den.
Allein man Hat leider das Gegentheil erfahren und bemerket daß die
Vvrmtheile gegen die Inoculation eher zu als abgenommen haben. ' Es
wird daher dem Publico auf hohen Befehl diese Königs. Gnade hiedurch noch
einmahl und zwar zum letzten mahle angetragen mit dem Beyfugen, daß, wenn
zwischen hier und Michaelis 1760. sich nicht mehrere Eltern finden, die ihre
Kinder nach dem Inoculations Hause senden, man genothiget seyn werde dem
Publio diese heilsame Anstalt, als eine von ihm unerkannte Wolthat völlig ztk
entziehen und dieselbe ganhlich eingehen zu lassen.
Diejenige welche sich dieser Anstalt bedienen wollen addrefliren sich an Mr.
Krufe wohnhaft in der Regen-Straffe.

Lit. 0.
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Lit. C.

Fortegnelse paa dem,
fom

Do&or Jensenius

har indpodet,

Kopperne fra 1756. til midt.i 1764.
jeg har havt den Naade vg Lykke ak have Deel i hans Kongelige Hsy,
1 beds Kron-Prinh Chriftians Indpodning tillige med 8io-, Medico von

Berger og JpoføChiurgus Woblere; saa er dette Exempel for Inoeulationens Historie og for mig selv alt for vigtig, ar jeg jo samme her maa anfsre.
Der Antal Personer, som jeg t forommældte Aar har formtet Inoculationen
paa, beiober sig omtrænt til 140, hvoraf jeg alleene her vil angive Dem, som
enten ere af de fornemmeste hoye eller dog bekiendte Familier i Kisbenhavn.
Baron og Kammer Junker Rofencrantz i 22de Aar. Frue Etats * Raadinde
Seherwiin ligeledes over 22. Aar.
Af den Hsy Grevelige MoltkiiTe Familie kom d. ip.O&obris 1759, i mit
Huus Contefle Lovife Mokke, Greve George Mokke, og Greve Julianus
Mokke for at blive indpodede. De tvende forste bekomme imod Slutningen af
Præparations ^iiben de naturlige Kopper let og onsselig, saa atiden konstige
Indpodning hos Dem ikke gik for sig; men Grev Julianus Mokke blev ino
culem d. ii. Novembris, da d. 17. Ejusdem om Morgenen Kopperne frem
kom 40. i Tallet, og samme vare d. 2;. Ejusdem faldne eller fadt i Skorper:
Saa vel under Kopperne som efter dem befandt han sig overmaade vel, og af
Kræfter vg Anseende snart.bedre end tilforn, da incifionen paa den eene Arm
lukte sig d. 22. Decembris; men den anden blev endnu lidet ved at fuppurere.
Imidlertid begyndte i December Maaned en usædvanlig farlig Epidemie af
Skarlagens Feber, som næsten hos alle, som deraf bleve angrebne, var dodelig den zdie eller 4de Dag, saa at ikke Sygdommens Hæftighed lod Konsten
eller naturlige Midler Tid til at ove sine Kræfter. I samme Svaghed forfaldt
jeg jenfenius d. 18. Decembris, og undgik næsten imod ald menneffelig For«
modning Doven den zdie Dag, da jeg noget nær agonizerede. d. i|ie Januari j

forfaldt bemældte Greve, som endnu var i mit Huus, i famme Svaghed, da
strap
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strap den anden Dag Scarlatina punéticulata fom frem paa Huden, hvoraf
Han den 4de DagS Morgen dsde, uden at Inoculationen eller Folger af den L
mindste Maade kan bessyldeS, Hvilket Vidnesbyrd.den strengeste Sandfærdighed selv paalegger mig.

Grev Ahlefeldt den yngre, som da var i 14de Aar, en Son af hansHoy
Grevelige Exellence General Gouverneuren over Kiobenhavn. Denne Ino
culation var tilfælles med Hr. Wohlert. Comteffe Wedel og Greve Wedel,
Froken Hielmftierne, Froken Pontoppi dan, en Datter af Hr. Procantzler
vg Biskop Pontoppidan. Lieutenant Koeller, en Son af Kammerherre
og Sous Gouverneuren hos Peindserne af Hessen Gaffel, Trende Dorlre af
Juttitr-Raad og Banque-Direéteur Falck, hvoraf .de tvende vare Tvillinger i
9de Aar. Trende Bom af den Franffe Reformerte Præst i Kiobenhavn Hr.
Eiraud., En Son af Hr. Romer, Da den anden under Præparationen fik de
naturlige Kopper.
En Daner af Hr. Reichardt, da den anden, imedens
hun blev præpareret, stk Dem naturlige».
Tvende Born af den Kongelige
Handels Infpe&eur over ZislanD Hr. Haagen.
Zorn frue Drevitz i 14de
A ar, som imod Principia blev inoculem Oa molimina menftruorum maantt)#
lig yitrede sig; men efter hendes og Forældres indstændigste Anmodning: Jmidlertid gik alring vel.
Zomfrue Kolmer, som efter eegen vg Venners Perfvafion troedes ikke at have havt Kopper; men blev sve gange inoculem uden
Effeét De ovrige have været Born Deels froProvintzerne, Deels af Bor«
gerstanden, deels af Opfostrings Huser, hvor Den hope Direktion har tilladt
nrig som Stiftelsens Medico fuldkommen Frihed til Inoculationen.

C. JENSENIUS.

Hr.

Lit. D.
D06L Fabricii beretning
om sin

og den Holsttenffe Indpodning.
m Jun. 1754. habe ich meinen beiden Söhnen durch mit veficatoriis ge
machte Wunden an den Waden die Blattern eingepfropfet, diese Mekhode war mein eigener Einfall, ob ich gleich An. 1759. in Öen Gotting.
Gelehrten Anzeigen gelesen, daß Tronchin gleiche Methode unter andern bey
Rrr
de«
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Len Kindern des Hertzogs von Orleans gebraucht habe.
Die verwitwet
Canheley-Rathin Boediker in Apenrade ^at An, 1759. nach meiner Vor
schrift nach gleicher Methode 6. von ihren eignen Kinder selbst inoculiret, und
besorget, ohne daß sie von einem medico oder chirurgo gesehen worden sind,
und zwar mit dem besten Erfolg.
Obngefehr zu gleicher Zeit hat des Paftoris
Neve Sohn, ein Studiofus Theologiae, auf der unter Töndern liegenden
Insul Römoe 40. oder f.o. Kinder, so viel ich weis, mit glücklichem Effeft
inoculivet

FABRICIUS;

Folgende efter Deres Hoy. Srcevelige Excellence, Hr. Geheime'.
Miad og Ober - Hof-Marschall MOLTKES Ordre ved Velcedlo
Hr. Forvalter Laulund over Baroniet Lindenburg til migj
indstillede Sporsmaal, deels angaaende mtgselv, deelö
angaaende de heri Egnen ved mig inocuierte Born.
t

/^vem jeg er? Da envssiont min Person ey sortiente at r?marqueres»
1 saa maa mi'n Undseelse dog adlyde Deres Hsp-Grcevelige Excellences

Hsyr Ordre og kortelig derfor malde: At min Fader er Capitain
Barfoed, af den bekiendte Amiral Barfoeds Familie, min Fader avancerte til
den Station t Kong FRIDERICH den IV. Bid, og formedelst, sin conduite
ved Kiobenhavns Ildebrand, hvor hand var er Middel ak standse. Ilden ved sin
Gaard i Gottes Gaden, hvor jeg er fod> giorde sig Kongens Naade meriterec.
Jeg har fra 1746. di 1749, absolveret alle mine- examina theologica & philolophica ved Kiobenhavns Univerfiræt, da jeg det folgende Aar 1750. fik
den af mig lange forsnsite Leylighed at reyse Udenlands ; Mine Wilkaar tillod
mig ey at reyse längere end til de Tvdske Uhiveficætir, hvor jeg i 4. Aar har
holdet mig op, den meefte Bid i Halle og Wittenberg.,; tildeelS og i Leipzig.
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og Jena, der lagde jeg mig strap efter Mathefin og alke til Phyficam og ftudium naturæ henhorende Videnstaber, fandt og saadan Lyst og Behag deri, at
jeg besluttede bestandig at applicere mig hertil, og for ar kunde Desbedre i frem
tiden finde mit Soutien, ftuderte medicinen og chemien, havde ogsåa tcenkt
at promovere heri, men en hastig Leylighed voldt, at jeg maatte foretage en
Reyse Hiem til mine Foraldre 1754. i Tanke strap ar begive mig til Tydstland
igien, hvor jeg efterlod det meeste af mine Sager.
Jeg var kortelig Hiemme
hos min gamle Fader, og paa min Retour ril Tydffland igien befogte ^r. Woldike
|>er i Gunderup, deels som min gamle bekiendre Ven, som jeg nogen Did har reyst
og Ruderet sammen med, deels og for efter Forlangende at samle af dette Lands
naturalier, som jeg var i stand til at kunde overkomme, og hvoraf endeel vgsaa
-er bortsendt til mine udenlandste Præceptores. I den Did jeg opholdt mig her,
blev jeg, som een der ved nogle Kurer var bleven meer bekiendt end jeg havde
vencec, confideret ide her graiTerenöe Borne-Kopper, og siden efter fornuftig
forestilling om Borne-Koppernes inoculation og deus lykkelige Fremgang i
Engelland, America, Sweitz, Kiöbenhavn og andre Stader fik Leylighed at
Forrette Denne Kmir og Operation paa mange, hvorved jeg, stisnt med Fornoyelfe blev hindret 1756. i min Reyse, siden en Familie loste den anden af med
at faae deres Born inoculem. A dette Aar var allsaa min Tanke ar reyse ud
igien, men Krigen, som Har giorc Onikostningerne saa store for en Reyfende,
og andre Ting, har hindret mig i dec Hidindtil, som jeg dog med Guds Hielp
haaber snart ar kunde setle i Werk.

li. Hvor mange Personer jeg har oculeret? Da veed jeg ey tilfulde^
hvor mange der er, siden adstillige gamle Folk, hvoriblanr jcg selv er, fom tvivl«
lede, ar de Havde havt Kopperne, har, for ar forsikre sig herom, ladet sig inoculere, men ey faaer Kopperne, men gemeenlig kun erfarer en Art afen hidsig
Feber, som har begyndt Ven 8. og endt sig den 9de Dag uden nogen Udflag eller
videreFolge, ellers er deres Tal ohngefchr imellem 20*30.
Men de som jeg
har oculeret og virkelig faaer Kopperne, fnarr alle til den bestemte 8de eller 9de
Dag efter inoculationen, (undtagen 5 -6. Stykker som forst har faaer dem
den 14.be, 20de, 30te Dag efter inoculatione«, det samme jeg læfer og st a ar
være palTereLOen berommelige Kirckpatrik i Engelland) ere folgende, som jeg
underdanigst for at forvisse Sandheden vil opregne med Stæderne og Byerne,
hvor de ere at finde: nemlig her i Gunderup 12, Oppelftrup 6, Lundbye 4,
Haels paa Baroniet Lindenborg 9, Flamflæd 3, Fielrad 1, Neufling 3,
Geftrup 5, Guddamlund 6, Guddum 2, Mou 8, Hoftemarch 2, Hals
Ladegaard 2, Lunderager Præstegaard 3, Sidevej, Jerslef6, Kokedal 2,
Rrr s
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Oels 4, Taaftrup r, Toberup i, Döftrup 3, Seeglpod 8, Aalburg i,
Sa’turn y. alle disse ere blevne inoculereDe i Five fra d. ay. Febr. 1756. til i
Aar d. 2s. Jaguar. 1757. altsaa i u.Maaneder, da jeg snart i alle Maaneder
har forretter operadonen, de oculerede har varet fra er halv Aar til 36. Aar
gammel og iblanr dem Hr. Biflsp Broderfens Datter paa iz. Aar, Frue
Majorinde Buchwalds 4. Bpm, Velbr. Hr. Braes til Kokedai 2de Froken
Dome, enPraste-Kone, 25. Praste-Born, 4. ProprierairsBorn, 2, For
pagter «Born, 6. Degne-og Skole« Holder-Born, og ressen Bonder-Born.
Jeg havde vel' kunder oculere firere i Flor, hvis ey de naturlige havde grafléret
og vaa mange Stader endog til Foraldrenes Sorrig forekommet mig, som var
©ccupcret med andre Born, operationen fleer saa let, ar jeg endog har for
retter den paa mange, medens de sov.
Ilt Hvor mange lykkelig cureret? Da endfliont der har varer ve iblank
dem, som da de fluide have Kopperne, ere tillige blwen attaqueret af en anden
Svaghed , faa har de dog alle gaaer Svagheden vel igieunem, og ere endnu tik
denne Dag. vel og frifle; de som har varer haardest syge, har obfolveret heele
Sygdommen i 14. Dage , Ver dog neppe er fleet med en halv Snees, de ovrige har varer Syge i 3;. Dage og. mange ikke engang varet en heel Dag Sen
geliggende, blandr Bonder-Bornene har varer de, som, fliont mod min Tilla
delse,. har hver Dag siden de blev oculent, gaaet i deres Arbeide i Marken,
bleven den9de Dag syg paaMarken, gaaen Hiemog lagt sig, og efter 3.DageS
Leye iglen gaaen med deres Kopper paa. i Marken til deres sadvanlige Arbeide,
Jeg folger Naturen, somdenbeste Lare-Mester, baade i Præparationen,, four
gemeenlig varer i 8-10. Dage og i Svagheden selv, og finder mig vel derved.
Mange Bonder-Born har ey nydt nogen Slags Medicin fer Sygdommen,
men alleene observeret at flyr visse Slags Spiser og stupper unger lat. Jeg fandt
vel i Begyndelsen ftor Modsigelse ja blev meget ilde omtalt endog af polerreFolk,
indtil den oyensynlige Guds Velsignelse viiste alle denne operations Nytte og
Vigtighed. Og dennaadige Omsorgsom Majestäten har viistimod Kiebenhavn
ved ar stifte et Indpodnings Huns, har immer encourage«? nng meere kil ar vove
Fliid> Omkossaing og U mage paasaa mange i sar fattige Bonder-Borns Oonfervation, glader mig ogsaa over, ar have varet ved Guds Forsyner Middel ar
confervere i det r in geste 10=15. af Kongens Underdaner fra Doven,, foruden ar
82-90. er uden Fare gaaen denne farlige Svaghed igieunem, da efter visse af mig
indhentede Efterretninger paa mange Stader hver 5te, 6te, 7de Barn af dem,
der har haft de naturlige Kopper, har fadt Livet eller Lemmerne til, og flet ingen,
Gud flee Lov, af dem jeg. har oculeret, faaer ringesseWeen paa noget Lem, men

Mange
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mange bleven lange sierkere og frisiere end de var, for de bleve oculerede, deels
ved præparation af Medicamenter, deels og ved Kopperne selv.
IV, Hvor mange der ere vove af dem jeg har lnoerckerrt? Da sees klar»
ligt af foregaaende Svar, ar der flet ingen er dod af dein, jeg har inoculem,
men lever endog alle endnu vel, 5 # 6. ere blevne noget marqueretie af Ar , som
dog snart er ukiendelig og disse 2. Pofter har contribueret meget til den store
Credit, fom denne säa vigtige Operation har nu faner hos de fleeste, da den i
Begyndelsen blev holden for Trolddom ogGudsFortornelse, saa prises nu Ska
beren derimod for säa herlrgt et Middel til det mennisielige KionS Confervation.
Jeg forestiller enhver, fom vil have deres Born oculem, at det er mueligt de
kand doe, da det er sieet i Engeland at hver 50de af de oculerte ere dode, men
hidindtil er det endnu ey her sieet; dette maae dog malde, at (fient der er ingen
dode af dem jeg har inoculem , faa er det dog sieet, at af de Born, som ep
har havt Kopperne, men ved Omgang ere bleven smittede af dem jeg har inocu
lem, ere 2de dode. SaaledeS hendte det sig, at da jeg havde oculem 9. Born
i Hals paa Baroniet Lindenburg,, og samme havde varet deres ordinaire 3,
Dage syge , og siden lob med deres deels umoedne, deels ey endnu affaldne
Kopper iblant de andre Born , som ey havde havt Kopperne, bleve disse finitte#
Ve af hine, og fik Kopperne ogsaa, og af dem dode eet. Ligeledes i Lundbye,
fom tilhorer Frue Majorihde- Buchwaldc,, sieede det, at da jeg havde oculeret
4. Born og samme var kommen paa Fode igien finitteve samme deovrige Born
i Byen, som ey havde havt Kopperne og af disse sidste dode ligeledes eet. Jeg
Harry i ringesteMaaVerkundet tilegne mig Skyld i disse Borns Dod, siden de na*
turlige Borne-Kopper, som graderede over alt, truede bestandig ar acta quere
disse Byer med , og havde maasiee da anrettet en storre Ravage. Zmidlertiid
har denne Erfaring leert mig og forbudet mig, at jeg, envsiiont jeg er forlangt
kil avsiillige Stader i dette Aar til at inocuiere’, ey tonge tor ove Denne Ope
ration, for ey derved at exponere faa mange spade Born, som siden de natur
lige graHerte, ere fodte og tottelig kunde igien smittes af dem igien , som jeg
oculerte, og denne Lande Svaghed, som nu cefferer igien opvekkes og blive
almindelig, ja Kongens Naade misbruges, som alkeene vel tillader denne Ope
ration til. sine Underdaners Beste og Lyksalighed og min Samvittighed ligeledes
b’efferes , som den der var Skyld i hvert Barns Dod og Skade, som nu blive
smittet, siden Frygt for De naturlige Kopper ey langer exitterer.

v. Hvad mine Hensigter' 09 Etabliffémenr angaaer ? Saa agter nast
Guds Bistand ar reyse, om mueligt er, i Aar til Göttingen', for der, ved at
Rrr 3
promo-
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promovere i Medicinen, tillige at giore mig bekiendtmed sammesteds lcerde
Mcrnd, og sidm ar applicere mig videre til det faa behagelige Studium phyfieum og medicum , som i dette Seculo har viist sig, som en frugtbar Moder
til mange rare Opdagelser.
De store Udgifter, som maae haves og anven
des om man vil beste Speélacle de la nature i Engelland, Franckrig, Sweitz,
Italien &c. hvor de matematifche og phyfifche Videnstaber poufl’eres snart
tti den hoyeste Grad, har hindrer mig i at kunde vcrre habil nok med Fordeel
ar beste Naturen indenlands, naar jeg blev rmderstorret. Jeg havde vel i sinde
17S3. da jeg ftuderte i Halle i Anledning af et natura lien-Cabinet, som var
meget fuldstcendig og for maadelig Priis ril Kiobs, en Catalogus derover ogsaa nu er kommen i Trykken under Titel af: Volstandiges Mineralien Cabi
net vom 6000. G ryk Metallen, Ektzen &c. welchrs verschiedene Ken#
ner sus allen Ländern bet mit (oryfalt zusammen gebracht &c. und 511#
letzt der weyland preuststher Berg-Rath Decher be fest en &e. Zum Druck
befördert vom Prof 'Job. Joacb. Langen &c. ar indgive en Supplique igiennem Deres Hoy'Grcevelige Excellences Hamder ril Majestäten, ar samme
maarre forceres til Kiobenhavns Univerfitæt og mig tillades ut docere offentlig
derover, som og in Chemia & phyfica experimental!, for derved at levere
maaffee en Nogle ril mange'Skarrer, som ligger begraven baade i Norge, Is
land og andre Danste l’rovintzer, confererede ogsaa herom med mine Lcrrere,
som med Fornoyelse vilde recomendere mit Defiein, men jufr da jeg var i fcerd
dermed fik jeg ar hore, at den Lcr-rde og brave Prof. Kratzenftein var kaldet
dertil, hvorfor jeg med Glcede stod ffra mit Forscrr, da jeg siden har, for des
bedre ar somenere min Lyst ril Phyfiquen, lagt mig efter medicinen, havde
og i sinde at indsende til Deres Hoy-Grcrvelige Excellence de observationer,
jeg har giert ved Borne-Koppernes Inoculation alt i Folge af Deres HoyGrcevelige Excellences heri Herredet circulerende Tilladelse, men forandrede
mit Forfar og i den stcrd agter at indfors samme i een inaugural Difiertat'.on:
de inoculatione variolorum fada circa Aalburgum 1756. som jeg agter at
holde i Göttingen og underdanigst beder om Tilladelse at dedicere til Deres
Hsy-Grckvelige Excellence^*) I den Tüd jeg endnu bliver her, agrerar anstille
nogle phyfifche i fer eledrifehe Experimenter.
Endnu folger ti! Naadigst
Eftersyn tvende Atteiler in Originali, som Beviis paa endeel af ovenmeldre,
og som jeg iglen underdanigst beder, naar famme er last, maarre mig iglen
tilstilles.
Gunderup Prcrstegaard d. 14' Maij 1757.

Georg Wilhelm Bårfoed.
(*) Hen döde kort ester.
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Mr. CONDAMINE i Paris.
epüis l’exemple juftement admire qve Mad. la Baronne de Bern-

D

ftorff a donné au mois d’Aout de Pannee 1754, 1’ inoculation
de la petite veröle comm enga de gagner fur 1' efprit de plufieurs
porfonnes. Au printems de 1’ année fuivänte il y cut des peres de fa
milies qvi garantirent par cette methode leürs enfans des fuites de
cette fun eile maladie, & la méme année Sa Majefté lei Roi toujours attentif au bonheur de fes fujets > accorda une lomme annuelle pour 1’ ino
culation de pauvres enfans.
Pour cet effet on a loué deux maifonsfeparées Pune de l’autre. On fait la preparation & 1’ inoculation dans
1 une, & l’on transporte les enfans dans 1’ autre aüffi tot qv’ on s’ appergoit qve la matiere varioleufe a- produit 1’ effet defire. Jusqv’ ici on
pent affurer avet verité, qve toüs les effais out été des plus heureux.
Aucun des enfans inocules n’ a eü des fymptomes funeftes, & aucun
n a été vifiblement marqvé.
Un certain mal aifé, qvelqves legeres
douleurs de téte, un peu d’ emotion, font presqve les uniqves fympto
mes par ou la maladie commence. Ils durent tout au plus 36. heures,
aprés ce terns les enfans fe portent bien, & aucun a été attaqvé de
la fiévre qv on appelle communement fecondaire.
Pour convaincre
de plus en plus le pubi c, & pour le ralfurer tout a fait fur 1’ objection
la plus commune coritre cette methode, fgavoir qve l on n’eft pas fur de
prendre la maladie encore une fois aprés F inoculation, on a fait les
effais fuivans. On a d’abord inoculé des énf ns qvi avoient eu la peti
te veröle naturelle, fans qve 1 inoculation aye produit fur eu-x le moindre effet. On a fait la meme chofe a des enfans qvi avoient deja fobi
la maladie par le moyen de F inoculation, & le refultat a été le méme,
Ces experiences one produit chés les perfonnes raifonnables feffet defire,
qui font aéluellement pleinement convaincues qv’ une perfonne qvi a eu
la petite veröle une fois par le mbyen de 1 inoculation, fora exemte de
route
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tonte crainte pourcette maladie le reite de fa vie. Le nombre des en fans
inocules å Copenhague dequis l’année 1755. pourra monter ä i jo, dont
ii n’ eft mort aucun. Cette methode a aufll été introduite en Jutlande
par un etudiant qvi en paflant par cette province ravagée par la petite
veröle naturelie, a fauvé la vie å plus de oeux cent enfans Lc adultes par
F inoculation avec le fuccés le plus heüreux. Bien avant dans le Nord de
la Norvege dans la ville commerqante de Tronhjem ou Drontheim un
Chirurgien habile a jnoculé avec le plus grand fuccés plus de go. enfans,
Jusqv’ ici on n* a rien public en Danemarcfur 1'inoculation qve ce qvi fe
troüve dans le Mercure Danois. On s’eft contents de traduire enDanois
en 1753. le Tratte fur 1 inoculation de Mr Butini medecin de Geneve, &
en 1756. lexcellent Memoire de Mr. de la Condamine fur la meme matiere.
On fe flatte qv’ ap res avoir presque perfüade les perfonnes raifonnables
fur la grande utilité de cette metnode, on viendra a bout de conva ncre
le peüple, dont les prejugés font d’autant plus a craindre, qv’ ils reli
ftent aux meilleurs raifonnemens. JI faut que le public ignorant voye
de fes propres yeux pour croire la verite. Je fuis &c,
BERGER.

Lit. G.
Hr. Chirurgi WASMUTHS BreV
til

Sal. Hr. Justice Naad CRYGER;
angaaende

Indpodningen i og omkring Trondhiemhar t mit sidste Brev givet, ester Befalning, en kort Forklaring paa
Vet, som mig da var foreffreven. Den Sag om Smaakoppe-Zndprop,
,
ningen, efter det, jeg derudi har erfaret, har jeg vildet narmere giore
min Foncelning om; og maatte bruge Tiid til at samle mine Anmarkninger.
Dersom deres Hoyadelhed behager min ringe Relation af det, jeg herom har

giort
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giork bessreven, er det min Lyst herudi og hermed at fremvise min underdanig
ste. Pligt,
Forst i Augusti Maaned i Aaret 175$. begyndte Epidemien her i Egnen
at grassere, i Sidstningen as samme Maaned oculerede jeg min erlöste Son,
i* Aar gammel, Han flap lykkelig og snart, og fik jeg intet i scrr derved at
anmcerke. Efter Michaelis ocuieretie jeg paa Byenesset, Prcestens Hr. Lunds
erlöste Son, 2 a 3 Aar gammel, som og lykkelig blev reftitueret, her blev ik
ke heller noget for mig ar anmcerke.
Siden kom jeg til Orkedalen, hvor jeg
lykkeligen og vel expederede Prcestens, Hr. Wedels, celdste Son, 2 a 3 Aar
gammel, ligeledes Hr. Capitain Schüllers celdste Son, 2 Aar gammel, samt
Mr. Krenkels reneste Datter, 4 Aar gammel, som og blev lykkeligen reftitue
ret , og derpaa blev mange Bonder-Born i samme Bye inoculerer. Ligeledes
var jeg derefter i Klcrboe, hvor jeg efter Prcestens Hr. Meyers 2de Dottres
lykkelige Reftitution, den eene z, den anden 4 Aar gammel, inoculerede
mange af samme Menighed. Hidindtil er det alt gaaer af uden mindste Tilfcel«
de, som jeg synes var nogen scrrdeles min Opmcerksomhed vcerd. Men i Stor
dalen, hvorhen jeg blev Hemet, at inoculere Sogne - Prcrstens , Hr. Peder
Weflel Bruuns 2de Sonner, den eene z, den anden 4 Aar gammel, tilfaldt
noget min Amucerkning vcrrd. Den yngste gik det vel med, den celdste paakom
2de Gange Paroxysmus af Epilepfien; hvilket satte Foraldrene i saadan Al
teration , at de vidste ikke, hvad de skulle tcenke derom. Jeg mcrrkede, at Bar
net var i sig selv hidsigt og blodrigt; og havde vel maaffee ved Præparation af
Aareladen forekommet al saadan Ulempe; men jeg fik herudi ikke raade mig
selv. Delte Exempel afffrcrkkede Menighedens Lemmer i det Sogn, og der blev
sagt: Lad Gud s inoculere dem.
Omtrent 5 Uger for Jule-Hoytiden blev,
Sr. Friedlibs, en Kiobmands Svtl her i Tronhjem, inoculeret, 4 Aar gam
mel; samme Barn flap lykkeligen og vel, men strax derefter blev han flyttet i et
Kammer, hvor Gulvet nyeligen var vadsket; fra den Damp blev han atter
bragt hen at ligge i tn anden Stue, hvis Gulv vgsaa uyeiig var toet; hvor han
havde al ligge om Natten i al den Raaehed og Damp.- Dette foraarsagede,
ar Batnet 2 Dage derefter fik Erifipelas i Ansigtet, saa det flog sig ud i smaa
Blegner om hans Mund og Hage. For hvilket Tilfcrlde jeg dog lykkeligen og
vel fik fee ham curevet. Jeg maa ikke glemme, ar anfore nogensRaifonemens
t denne Cafu. Man vilde have, at Kopperne vare komne igien. Jeg saae Sa
gen ester, og agtede ikke, hvad uerfarne saa snakkede.
Som jeg derhos fik
bruge frie Herüber, harjeg sogr ved minCurere-Maade at overbevise dem, som
saa kunde tcrnke, om Sagen. Inden s Dage blev Barnet fuldkommen refti-'
Sss
tue-
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tueret; jeg brugte forst Sveden og Purgeren, og derpaa udvendig torre Ur*
ter,Poser, samt pudrede ham, indtil at Blegnerne satte Rur, og siden bestrog
dem med torrende Salve, indtil Ruren faldt af.
Efter denne Ooerbeviismng
vilde dog ikkej Sagen endes uden Disput. Man blev ved ar indvende, at, om«
endffiom det tkke var smaa Kopper, saa fik det dog vcere udisputerligt, at dette
Tilfcelde reyste sig af ben smaa Koppe-Materie, som ikke var dreven tilgavns
ud; hvorpaa jeg agtede ikke at vilde svare. Man lagde freindeles kil, at ino
culati onen ikke var af den Betydenhed, som der troedes; at det var kun noget
Chirurgiff Opfund, og horte ikke til retffaffene Lagers Vasen. Jeg sagde:
den maa vare opbragt og paasunbet af hvem det maatce vare; naar den kun
var det menneffelige Kion til Nytte. Og spurgte, om den Ting ikke var til
Nytte, som frelste saa mange fra Doven? og der blev svaret, at det var sielden,
at der i denne Sygdom dode af brave Folk eller deres Born ; men de fieeste,
som deraf dode, var kun gemene Pak. Dette Svar kom mig temmelig trans cendental|f og uforstaaelig for; og altsaa lod jeg Fides forblive hos Autor
selv. Denne Disput giorde nogen Opsigt; saa derover blev en liden Stands
i inoculation, bog dette u-anseet, begierede en Skildreri Trondhiem, Monfieur Dahl, mig til sig, at jeg ffulde inoculere hans Datter, 4 Aar gammel. Jeg kom ogsaa derhen, og der jeg saae hans yngste Son, 4 Aar gammel,
tilbod )eg mig, ogsaa at vilde inoculere ham, hvilket og ffeete.
Den yngste
fik Kopperne, og overstridede dem meget let, den aldste derimod fik 9de Dagen
Epilepfien Klokken 10, og halvgaaen 12 dode, uden synderlig Marke til Kop,
perne. Jeg syntes vel, at see hidset og her nogle spidse Havelser i Huden, dog
ingen rode Flekker, men det kom ikke videre.
Derefter var jeg paa Clemens
Ovne, strap ved Tronhiem, hos Sorenffriver, Mr. Nieman, Ijvor jeg inoculerecle 4 Personer; en Skriverkarl, 22 Aar gammel, som ikke fik Kopperne,
den yngste jDatter, 14 Aar gammel, som fik dem, og flap let derfra, et lidet
fattig Mands Barn, 4 Aar gammel, som ogsaa, uden at vederfares noget
usadvanligt, ret vel blev hiulpen. Den aldste Datter, 16 Aar gammel, lod
jeg mig fortalle om, vel af en Skrak i sit 14de Aar, at have engang sine men
tes.loste, men ikke siden den Tud, ffiont hun hver Maaned fandt Mindelse der
af, har feet videre Virkning. Hende font til et Præfervativ, aarelod jeg paa
den 7de Dag efter Oculeringen. Hun fik derpaa Kopperne, dein hun overstvd
meget vel; dog, som jegmarkede, at hun, imod at hendes Saar ffulde luk
kes , fik en Erylipelaciff Svulst i den eene Arm, saae jeg mig nodt til, der
imod at bruge min sabvanlige Cuur; og ffeete det da, at dette Phaenomenon
efter Purgering og torrende Salvers Brug i 4 a 5 Dage aldeles forsvandtes.
Ved Paaffetider reyste jeg til Christiansund, hvor jeg inoculerede en Deel
Kiob-
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Kiobmcends Born. Deriblant var 2, fomjtB Epilepfien, den eene, som vav
2 Aar gammel, fik den, den 8de Dag efter Oculeringen, 3 Gange, den forste
Gang stärkest, den anden Gang lindere, den tredieGang kun somen fint) Spas
mus med 2 eller 3 Ryk, saa ar jeg derover ikke saa nodigt ar bruge ander end
nogle Draaber Liqvor Anodynus mineralis.Hoffm., for Resten gik alking lyk
kelig og vel. Den anden, 4 Aar gammel, fik Epilepfien den 9de Dag efter
Oculeringen, forste Gang Klokken 8 om Morgenen, anden Gang stärkere,
som der sagdes, begyndte Kl. 12. Jeg aarelod ham i den stcrrkeste Paroxys
mus Klokkru i;. 4 Uncer Blod fra, og Earoxysmus ophorede, end var in
gen Mcrrke til Kopper, men inden Klokken 5 talte man 30 til 40 Pletrer, som
virkelig blev Smaakopper, dem Barnet ogsaa lykkeligen overstrcrbede. Efter
Paaste reyste jeg til Normoer, og inoculerede i Forbiereysen Lieutenant Rechelieus Son, 2 Aar gammel, som udstod Kopperne meget let og vel.
Ma
ior Aufichs 3 Born, den eene 12, den 2den 14, den 3die 16 Aar gammel,
udstod dem ogsaa gandste vel uden Dlfcrlde og Aareladen. Ligeledes Capitain
Ridders 3 Born, fra 2 til 6 Aar gammel. Saa og Oberste-LieutenantHanneftads 2de Dottre, fra 8 til 10 Aar gammel, Oberst-Lieutenant Thamfes
Datter, 16 Aar gammel, bktt inoculeret, uden at faae Kopperne. I min
Tilbagereyse kom jeg til Hselne ril Capitain Losfius, hvis lille Datter, halv
andet Aar gammel, blev inoculeret; men samme dode 9de Dagen efter Ocu
leringen. Hun begyndte den 8de Dag at stribe med Epilepfien; om Natren
Klokken ii blev hun aareladt; hvorover Epilepfien vel standsede, men denkolde Sveed continuerede indtil Enden, som var Klokken 8, 9de Dagen, uden at
see Mcerke til nogle smaa Kopper; derimod blev Capitain Holkes 4 Born, fra
8 til 14 Aar gammel, i samme Bye inoculerede. Dr 3 yngste fik deres Kop
per uden Besvcer, og flap vel derfra, den celdste fik dem ikke. Hr. Buddes lil
le Damr, 2z Fierding Aar gammel, overstridede dem meget vel. Jeg har
ellers Ugen for Hundedagene inoculeret et Barn Med en, 4 Maaneder gam
mel, Materie, samme flap meget let.
Ligeledes ere alle de, som jeg i dette
Aar 1757. har inoculeret med en, 12 Maaneder gammel, Materie, blevne
inficerede 5 og lykkeligen hjulpne. Dette er det, jeg i ftrr har syntes nodigt at
fortcelle, af hvad jeg i denne Kunst har practiseret og erfaret. Jeg veed herhos
at sige dette: naar jeg fandt Subjeéh for mig, som jeg ansaae vcrre friste og
sunde, jeg da strap, efter Operationen, forlod dem, forestrivendr jen vedborlig
vicet og Indeholdelse i en tempereret Luft, hverken for varm eller for kold; og
er der, som min Eftersporsel siden har erfarer, falden vel ud for alle dem, som
min Forstrift har holdt sig efterrettelig.

Tronhiem, d. 30 Martii, 1757.
Sss 2.
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Hans Kongelige Hoyheds
Kron Prindftns
Indpodning.
ach dem Zhro Köm'gl. Hoheit der Ctonprinß CHRISTIAN vom srten
Masi 1760. an, auf die gehörige Art zur Inoculation der Blattern wareu vorbereitet worden, geschähe selbige an beyden Armen den 10. Jun.
Schon den r sten Nachmittages, bemerkte man an Jhro Königs. Hoheit eine
Bläße im Gesicht, und einiges Gähnen. Sie klagten über Schwindel und Uebekkeilen, über Schmertzen unter den Achseln, die Finger waren kalt, und der
Pulß etwas geschwinder den wie natürlich.
Deni6ten. Sie schliefen die Nacht
ziemlich ruhig. Der Pulß var geschwinder, der Kopf schwer, Sie klagten des
Vormittags über Uebelkeiten, erbrachen Sich des Nachmittags, bekamen mehr
Hitze, und die Backen wurden rorh.
Der Pulß war bey allen diesen mehr
weich als gespannt, und Seine Königliche Hoheit schliefen zwischen ein. Von
dem Tage der inoculation an, gebrauchten Sie alle Abend ein Fußbad, und
vom isten Junii an wurden Ihnen Epifpastica auf die Fuß-Sohlen geleget.
Den 17km. Die halbe Nacht war ruhig, von 2 biß 4 Uhr war der Schlaf
unterbrochen, von 4 biß 7 Uhr aber schliefen Sie gut., Sie bekamen hierauf ei
nige Oefnungen, weiches einem gestern gegebenen OiveUiv-Pulver ex Latte
Sulphuris zuzuschreiben war. Der Pulß war weich und fast natürlich. Des
Nachmittages hatten Sie etwas mehr Fieber und erbrachen Sich zu zweyenmahlen: Abens um 6. Uhr harre das Fieber nach einem gelinden Schweiß nach-
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gelassen.
Den i8ten Sie hatten gut geschlafen, waren des Morgens um z.
Uhr gantz munrer, ohne Fieber, die Lefzen der Wunden hatten sich aus einander
gedehnet, an dem lincken Arm um die Wunde zeigten sich einige Blattern, und
gegen den Nachmittag wurden auch einige im Gesicht und in andern Theilen des
Körpers bemercker. Den igtcti die Nacht war nicht sehr ruhig. Sr. Königl.
Hoheit luteren zu 3. mahlen aus der Nase. Des Morgens waren Sie ohne
Fieber, bekamen des Naien-Bluten noch 2. mahl.
Sie gebrauchten desfals
noch ein Fußbad, und bekamen einen pulverem nitrofum. Man sähe noch ei
nige Blattern an den Füssen.
Nach dem Sr. K. H. etwas gespeiset hatten,
schliefen Sie des Nachmittages 2. Stunden ganh ruhig.
Den 20te» Sie
schliefen in dieser Nacht 8. Stunden ruhig, und befanden Sich gantz wohl.
Man zählte 36. Blattern an dem gantzen Cörper. Diese fiengen an sich zu he,
ben. Sr. K- Hoh. speiseten heute mit guten appetit. Den 21 ten Sie hatten
in der Nacht n. Stunden gantz ruhig geschlafen.
Sie befanden Sich sehr
wohl.
Die Blattern erhoben sich immer mehr.
Da der Leib in 2. Tagen
verschlossen gewesen, wurde Ihnen ein Clystier beygebracht.
Den 22ten die
Nacht war sehr ruhig.
Einige Blattern gaben Eyker, andere trockneten ohne
zu eytern. Die Wunden gaben aber mehr Materie.
Den 2zten haben Sie
12. Stunden geschlafen.
Die Wunden gaben viel Materie; die Blattern
trockneten hin und wieder. Den 24^. Wie gestern. Den rnen wurde Jhro
Königl. Hobeit eine Abführung aus Rhabarber gegeben.
Den 26ten waren
Sie den gaichen Tag äusser Bette ohne einen mercklichen Abgang der Kräfte zu
verspüren.
Den 27U11 war der des Nachmittags gelassene Urin trübe und
milchfarbig.
Den iten Jul. wurde die 2te Abführung und die erste Fleisch,
Suppe gegeben. Den 8ten laxierten I. K. H. zum dritten, den i4ten zum
4ten und den i6ten zum ;ten mahle. Den 22ten war die Wunde des lincken,
Den ioun Auguft die am rechtem Arm geheilet.
Den 15ten kamen Jhro
Königl. Hoheit in Fridensburg bey vollkommenen Wvhlseyn an.
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en Enkes IndpodningSH^ine gesunde, lebhafte und junge Wittwe von 21. Jahren wurde vom
loten Jun. 1760. an zur Einpfropfung der Blattern durch das gehörige
Regimen vorbereitet, und nach dem Ihr vorher eine Ader am Arm war
geöfnet worden, geschähe die inoculation den 13 ten Auguft. Den 18ten klagte
Sie über Kopf-Schmertzen. den igten über Schwindel, und im den beyden fol
genden Tagen über einige abwechselnde Hitze, wobey die Wunden eyterten. Den
22ten wurden auf der Brust 2, und den 23 ten nach einer schlaflosen Nacht ei
nige Blattern um die Wunden, im Nacken; keine aber im Gesicht bemerket.
Den 24ten gegen Mittag bekam sie etwas Hitze und Beklemmungen, die aber
auf den Gebrauch der Aq. menth. mit liq anod miner, nach!lessen. Es
wurde heute eine Blatter, und den aztenund 26ten, (an welchen Tage sich das
monahtliche, 14. Tage vor der rechten Zeit, doch nur geringer Quantität zeigte)
noch einige wenige mehr in Gesicht und an den Armen entdecket.
Den 27ten er
hoben sich die Blattern, und den agten wurden sie noch grösser, vhngeachtet die
Patientin nicht geschlafen hatte, und heute, ohne die mindeste Anzeige vom Fieber,
in ein delirium verfiel, welches in den folgenden Tagen beständig anhiellt dabey
vollendeten die Blattern ihren Lauf auf die gehörige Weise; sie trockneten den
Ziten, der Urin zeigte einen guten Boden - Satz, und sie schlief an diesem Tage
zum ersteren mahl 8. Stunden, ohne zu entwachen. Dieser Schlaf verminderte
aber das delirium nicht.
Es ginge vielmehr in eine förmliche Maniam über.
Die Witwe bekam den iten Sep. und nachhero noch zu verfchiedenen mahlen Ab
führungen , befand sich äusser dem delirio bey einer guten starcken Gesundheit,
gebrauchte dagegen viele Mittel, unter denen des Pyrmonter - Wasser die besten
Dienste leistete.
Dog wurde Sie nicht eher als im Mertz des folgenden 1761.
Jahres, nach einem Auffenthalt in Hanover, und durch die Vorsorge des Herrn
Hoffraths Werlhof völlig von dem delirio befreyet.
Sie gebrauchte daselbst

vor-
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vornemlich, alle Tage ein Quentin vom Extraéto Anagallidis > alle 8- Tage eine
Abführung ex alöes de pur. Mercur. dulc. ana i. Scrup. und nachher das Pyrmomer-Wasser.
Von dieser Zeit an geniesset Sie einer sehr guten Gesundheit,
und hat Sich vor einem Jahre zum zweyten mahle vermahlet.
Es ist in der Folge der Krankheit nur gar zu offenbar geworden, daß eine
heftige Leidenschaft die eigentliche Ursache dieses delirii maniaci gewesen sey.
Wenn aber auch dieses unbekannt geblieben ware, so wird doch ein jeder aus
der vorhergehenden kurtzen Geschichte der Krankheit erfahren, daß die Blattern
daran gar keinen Antheil haben konren.

Man hat auch erzählet, es wäre die Materie, mit welcher die Witwe inoculiret worden, von einer Person genommen, welche im delirio gestorben sey.
Das zuverläßigste so ich von dieser Sache weiß, ist folgendes: Es fehlete an
Blatter-Materie in Copenhagen, und man war genöthiget, solche vom Lande
hohlen zu lassen. Hiezu wählete man einen jungen Chirurgum, der die Ma
terie von einem Kinde eines seiner Verwandten nahm, welches, seiner Außage
nach, viele, aber distincte Blattern hakte. Dieses Kind soll 2 Tage nachher
an den Folgen der febris fecundariæ inter deliria gestorben seyn.
den 29 Junii, 1764.

BERGER,

Af-
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Nogle nye opfindelser,

Afhandling.
Om

Nogle nye opfindelser. Dykker-Kunsten angaaende,
forfattet af

C. G. KRATZENSTEIN.
ykker-Kunstens store Vigtighed, uden Hensigt paa Perle-Fiskeriet, til
sunkne Skibes ogVahres Opbringeise, har jeg vel ikke nodig at bevise,
man ror ikkun betcrnke deres store Vwrdie, fon, oftest stiger til Tender
Guld; undertiden synker Skibe, som ved gode Anstalter, med ringe Omkost
ninger af nogle wo. Rdl. kunde bringes op tgien, repareres hvor de lekker og
paa ny simes i stilbar Stand. I saadanne Omstændigheder, naar man om
trent ved der Sted, hvor Skibet er synket, kan man altiid med Fordeel betiene
sig af denne Kunst, helst da denne Stedets Anviisning nesten aldrig kan style,
naar ikkuns nogle af det forulykkede Skibs Mandstab har havt Lcylighed at
redde sig. Da nu de hoye Fragter i Efterhosten lokker mange Skippere kil jat
vove sig, finder en stor Deel Skibe deres Grav imellem Klipperne af den Findlandffe Hav-Bugt, hvorudover nogle Russisse saavelsom Svendsse Kiobmand
deromkring har oprettet et Scelssab, som kaldesi Dykker - Compagniet, som
efter de bergede Skiibs-Folks Anviisning, naar det er mueligt, bringer Ski
bene og Vahrerne op igien, da§ af Verdien bliver Cyeren igien tilstillet, men
I Deraf beholder Dykkerne for deres Umage.
I saa Fald har jeg seer at
Dokker-Kunsten i stormende Aaringer ikke alleneste er et uffyldig, men endog et
velgiorende Midy-l til, i een kort Tiiv anseelig at bevilge sig. Jeg kalder den
velgisrende, fordr den giver Eyeren | af hans tabte Gods tilbage, uven han derpaa anvender enten Umage eller Bekostning, hvorpaa hand ellers aldrig kunde
giere sig Regning.
Ikke des mindre har denne Kunst sine Vansseligheder.
Ventelig vil man forestille sig Folkenes Dukken under Vander som Den storste.
Af Mangel paa Erfaring var jeg tilforn af samme Mening. Men dette er virke
lig Det allermindste; Den storste Vanskelighed bestaaer meget mere deri : efter den
omtrent giom Anviisning accurat at udfinde Det forulykkede Skiibs Sted.
Denne VansseligheD foraarsagede ar Direfteuren over dette Compagnie an
modede mig i St? Petersborg, om at give ham Anflag, hvorledes han kunde
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forbedre denne sårdeles Hikke-Kunst. Aeg var, som man lettelig kan forestille
sig, straxbereed til at foreflaae ham den af Hr. Halley og Triewald forbcrdrede
Dykker-Klokke, som Hr. Prof.Hee i der 8de Bind i Afhandlingerne af det
Kongel. Societæt har beffreven. Men jeg maatte med storste Forundring hore,
ok han forbandede Dykker-Klokken med alle dens Forbedringer, efter som den
allerede havde foraarsaget ham saa megen forgieves Strapatz og Omkostning,
da deik i en brusende Soe og ved stingrende Skude ikke uden med storste Besvcerlighed og Fare lod sig brnge, hvor udover han endelig var bieven keed deraf
og havde aldeeles afffaffet den, men derimod ved Forrvrmger bragt adffillige af
sine Folk kil, uden mindste difficultæt, med tilbageholdt Aande og beladte ined
Vwgt, ak lade sig paa det gesvindeste til Bunds for ar hefte Hagerne i Skiber,
Pakker, Kasser, eller Canoner, og saa paa der hurtigste at lade sig hidse op.
Han forsikrede, ar derved for ham ril den Tnd endnu ingen Mand var omkommer, han lod der ey heller komme an paa Dykkernes eger Behag, hvor lange han
vilde blive under Vander, men lod ham hidse op, uden fvregaaende Signal,
efter een hvis Tuds Forlob, font han enten ved et Lomme -Uhr, eller er TimeGlas visende Secunder havde afpasser. Efter hans Folk jaaledes havde indseet
Fordeelenaf flig Dukken under Vandet, vare de formedelst Den profit, der med
Denne Dukken var forbunden, altiid villige dertil, og manglede det ham aldrig
paa Folk, som en efterandender til lode sig bruge. En Svamp med Olie for
ak lette Aande«Drattet under Vander, tilstoppede Gren og Rasen med BukkeHorn forvaret &c. som rilffrives Perle-Fifferne, holdt han kuns for Fabler eller
i der mindste meget unyttige. Korr at sige, herudi, som synes ar vare den van
skeligste Post var han nu aldeeles ikke forlegen; han sorlangre alleneste mit An
slag ril ar finde under Vander det sunkne Skibs egentlige Sted, hvilket ligesaa
lider med som uden Klokke kunde stee, hvis ikke man befinder sig just lige over
Steder, og da giver ham des uden de adffillige bag udhangende Kraage, som
hagter sig i TakkelaczeitEfterretning derom. I disse Hager bestod paaden Tud
hans ars heuriftica gandffe allene.
Men eftersom han paa denne Maade
maatte heele Dage ja Uger krydse om i Egnen af der forulykkede Skib, indtil han
endelig ved en Hendelse traf det rette Srrog, forlangtehan, arjeg vilde vme ham
behielpelig ril at spnaae folgende Hensigter, nemlig:
i. Ved Dags Lys ar tresse en Maade, formedelst hvilken manbeqvem,
rneligere end scedvanlig kunde af Skibet see ned paa Vandets Grund.
il, Ved Rakte-Dder med Fakler sterk ar illuminere Vanders Grund.
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ill. At anviise nogle Haand-Greeb, formedelst hvilke man med storre
Vished kunde besegle een i Soen udvalgt Plaks, hvor man formodede der

slunkne Skib.
Da nu vor Kattegatt aarlig opfluger ligesaa mange om ikke fleere Skibe,
som den finniffe Hav-Bugt, saa haaber jeg, at mine den Tiid privatim givne Anflager vil blive saa meget des behageligere ved offentlig nu ar giore den bekiendt,
siden samme kan blive her til lige saa stor Nytte for denr der havde Lyst til at give
sig af med at opfiffe flige slunkne Skibe. Angaaende den forste Hensigt: ved hoylys Dag ar kunde see paa Havets Bund. Da er det bekiendt, ar i den aabne
Sn, hvorVandet ikke ved Stremmen er giort mudret, naar Vandets Overflade
er stille, og Solens Skin ikke ved Skyer forhindres, man uden nogen videre
Kunst kan see til Bunds paa zoo. Foeds Dybde, ja paa hviid Sand eller gron
med Urter bevoret Grund kiende de derpaa gaaende Kraber eller Fiffe.
Men
saa snart Overfladen bliver lidet kruset eller sat i Bolger af Vinden, saa bliver
vade fra Grunden kommende Scraaler, som fra Vandets Overflade gaar i Luften
saa uordentlig lM og her afbrudte at derved ey kan forestilles noget ordentlig Bil
lede i Oyet, og man seer da flet intet. Donatus har vel i sin Natur, Historie
overdel AdriariffeHav angivet et lidet Hielpe-Middel, til at stille en liden Krusnina i Vandet, for at see de paa Soe-Bonden voxende Urter, ved at stenke Olie
Dervaa, da Olien formedelst sinSeyhed imodstaaer de fmaa opstigende Bolger;
Men man indseer lettelig, at dette til en saa vidtloftig Hensigt som ncrrvcerende,
hvortil behovedes en utrolig meengde Olie, dog aligevel i en maadelig SoeGana ey kunde vcere til nogen Nytte.
Da det nu altsaa kom an paa under
Skibets Seilads, at skaffe Vandets Overflade stedse paa det Stev, hvor man
vil see ind jevn og glat, saa gav jeg dertil folgende Anstag. Man kandtre der
til Dvkkerkunsten bestemte Skib om paa Siden, og giore hist og her paa dets
Dua, som kommer ril at stikke nogle Fodder dybt under Vandet, smaa 4. kan
tede eller runde Huller omtrent af 4 Tom Omkreds forsynede uden til med rerne
vlat flebne Stykker SpeibGlas, nesten af: Tomme Tykkelse, og t Faltser indtaat«
Naar da denne Falts er forvaret med gotKiit, hvortil kan tages enhver
Ss'-t seit Bceg, saa er den gandffe Sag ferrdig. En Tilffuer, somunder Dekkct sraaer ved et af disse Vinduer, kan med storste Magelighed, fornemlig naar
So en spiller i Vandet, ikke alleneste see meget vidt omkring i Grunden, men
endoa betragtede derpaa befindeligeTing, da Straalerne, formedelst dertil
Vinduerne stedse tet ligende Vand, ikke mindre ordentlig end som bestandig paa
en oa den samme Mande refringeres, og bliver Tilskuerne ikke ved det fm
Vanders Overflade tilbagefasdende Skin, eller af Dagens Lys, som umiddel-
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bar falder ham i Synene, forhindret til at fornemme det fvagere Lys, fomkommer *
fra Havets-Bund.
Angaaende det belejligste Sted til disse Vinduer, saa
mener,jeg at det var meget nyttigt, i Fald man anlagde g.saadannepaa hver Side,
nemlig er for og bag, et i mitten og er lige neden til, da man kunde see ud til alle
Sider, dog kunde gierne ogsaa 3. Vinduer vare nok, hvoraf det eene for til
paa hoyre og det andet bag ril paa venstre Side, det zdie derimod paa et belej
ligt Sted neden til kunde anbringes. Anlangende disse Vinduers Dybhed, hol
der jeg for, ar Side-Vinduerne best kunde anbringes paa det Sted i Bugen,
hvor dermed Vandels Overflade, na ar Skibet ligger lige og stille, gior en halv
rer Vinkel, eftersom Straalerne da baade fra ncer og noget tangere bort liggende
Grund bedre kunde falde ind. Vilde nian just ikke til denne Hensigt igiennembore er Skib, som dog i svrigt efter alle Skibs-Kyndiges Tilstaaelse kan ssee uden
ringeste Fare, da er Glas af en : Tommes Tykkelse og 3. til 4. Tommers Bredde
er i stand til at udstaae een langt stsrreprelHon(Trykkelse) end som 6. eller 10.
Foeds Dybde Vands, saa kunde man oehielpe sig med Vand - Kikkerter nesten
giorre paa samme Art, fast giordte uden paa Skibets belejligste Stader. Til
denne Hensigt behover man kuns ar indfatke i den eene Ende afrunde, fireKantede eller ovale Trcr eller Blik-Ror store reene og tykke Stykker SpeilGlas, og forhindre Vandets Jndsnigelse med Kiit.
Den eeneste Forssiel
imellem disse Vand Kikkerter og for ommelre Vinduer er, ar man ey kan bringe
sir Oye saa ncer til Glasset, og alrsaa ikke dermed oversee saa stor en Omkreds i
Soe-Grunden, hvilket dog til Hoved-Hensigten er hoyst nodvendig.
Jeg har
selv gjortForsog med een saadanVand-Kikkert, og kunde gandsse wdelig seede paa
Soe-Grunden gaaende Flynder og Kraber.
Vilde man i staden for det platte
Speii-Glas indfatte i Rorret et ordentligt fleben objekiv og oculair-Gias, saa
kunde man vel under GlaftneS behsrige vilkanee see Tingene forstorret paa SoeGrunden, men og derimod een dismindre terrain, hvilket dog er in,od Dyk
kernets Hyved-Hensigt.
Imidlertid kan saadan en Kikkert dog ogflra have
sine Fordeele. Man kan for det forste indrette det saaledes ved Hielp af et ObMiv Glas af en viid Aabning, af de Lyse-Straaler, som komme fra et langt
fra varende obM, og som formedelst den lange Vey igiennem Vandet, ere
svcekkede, kan blive bragte derigiennem i storrsMangde udi Syet, og blive mere
folelige for det, end de ellers knndeblive igiennem pupillen allene. Vores pupillei diametec er ved Dagen ikke over & Tomme.
Men kan gierne i denne
Henseende give et ob;e<ftiv-Glas til en 3. eller 4. Fods Kikkert en Aabning af
3 Tomme, saaledes som det er brugeligt i de nye modige engelsse Nat-Kikkerte.
Eftersom nu Antallet af de Lys-Straaler, som falde paa den blotte pupille,
forholde sig til dem, som komlne igiennem objeNiv-Glasset ind i Syet, ligesom
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qvadraterne af Aabningerne, det er som rZs ti! 9, saa kunde man, uden ar ta
ge Lysets reflexion fra Glasset i Betragtning, 900 gange saa mange LysStraaier i Øvet t'giennem Kikkerten, som foruden den, og lad end vare, at den
5 te Deel af LysStraalerne blev kastet tilbage fra et hvert af dr 41'e Glas-Sider,
saa vilde der dog falde henimod 422. Gange mere Lys-Straaler derigiennem i
Syet, end igiennem de blotte pupille, hvilket virkelig er en anseelig Fordeel. Her
efter kan man og, naar man stiller det efter eget tykke, kiende objeéter under
«Dander, som ere langt borte, meget tydeligere end med blotte Øyen, og tillige
forstorrede. Vetiener man sig af et plan-convex Glas, til ob eökiv-Glas, hvis
fiade Side er vendt til Vandet, saa bliver Brande # Punktens Lcengde den
samme, som Glasset haver i Luften, eftersom de parallele Srraaler, som af
«Dandet falde perpendiculaive ind i Glasset, ere ingen nye Brekuing underkaste
de, ogdetaltlaa er ligesaa meget, som om de vare faldne paa Glasset fra Luften.
Men er objeikiv-Glasset paa begge Sider convex, eller man vender convexireten af det plan oonvexe Glas ud til Vandet, saa bliver parallel Straalernes
Brcende-Punkt derved mcerkelig forlanger. Denne Forlangelse lader sig meget
noye bestemme efter refraKioiæns Grund-Satninger, nemlig Forholdet afJndsalds Vinkelens 8inus til Brcrknings Vinkelens linus, er, som den sammensatte
Forhold as Glassets og Vandets Brakning i Luften, det er, som 9 til 8. herudaf faar man folgende Formal, for Brande - Punktens Vide as et Glas, som
med den ene Side rorer ved Vandes
F_ 6 R r

3 R Hhr.
hvorudi F, er Brende Punktens Vide. R, radius af den Side, som rorer ved
Vandet, og r, betyder radium, af den iavendige Side. Setter man nu R at
vane uendelig, og vat vcsre —1. saa er Brande Punkten af det plan convexe
Glas, hvis fiade Side rorer Vandet, som ovenmelt er —2. Men dersom man
lader den convexe Side roreved Vandet, saa bliver Brande-Punktens Afstand
3. Gange saa stor nemlig ~6. Er objeÄiv-Glasset lige convex, saa crR~rri,
hvorved F bliver — 1 i.
Altsaa faaer et paa begge Sider lige convex Glas,
fom rorer Vander ikkun nied den ene Side, enBrande-Punkt, som er 1 k Gang
faa lang , som den, hvilken den faar i Luften, og altsaa maa et objeciiv-Glae,
hvis begge radii ere arf 2de Fod, udgiore en Vand-'Kikkertaf zde Fods Lcrngde,
udert at regne Romm- t til ocuIaiv-Glaffene.

Da der menniffelige Øye sier meget utydelig under Vandet, ja ligesaa flet,
font en rangfvnet(presbyta) igiennem et concav-Glas af en liden radio, eller som
Vanv-Honner uden for Vandet, hvor den ikke engang kiender Mennesket, men
kand gribes med Hcrnderve, saa skulde det og upaatvivlelig vare meget nyttigt,
om
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em Dykkerne betie nr sig af saadanne Briller, hvormed man kan see ligesaa ty
delig under Vander, som i Luften. Hugeniusl)avcv allerede foreflaaer saadanne
i hans dioptric.
Uden ar opholde mig ved den theorie, som han giver om
dem, vil jeg ikkun vise, ar Vand-Brillerne maa bestaae af 2de paa hver Side
lige meget convexe-Glas, hvis convexitcet er ligesaa stor, som convexitemit
af den hornagtige Hinde (cornea). Eftersom nu diameter af denne er i Tvmme, saa maa convexircetens radius udgiore L TommeVed hielp af disse
Briller kunde Dykkerne fee ligesaa vic og tydelig, og kiende de langt borte ftun#
fne Skibe under VtMder, fom i Luftet, foruden dem, dersom Vander ikke ind#
ssrenkede Synets Lcengde, formedelst sin Ureenlighev, ligesom en tynd Tange
gier i Lusren.
Der fvrstaaer sig, at da denne Regning er giort for det farsse
Vand, faa falder den lider forstiel!ig for der salte. Men eftersom den Forssiel,
der er paaOynene, dog soraarsager en storre Afvigelse fra Regnlen, end den
Forssiel, som er imellem Vander, saa maa Forsoger bestemme, hvad for convexitæt der stikker sig best til er hvertSye, somkandog ikkun vare lidet forssiellig
fra den forrige. Den anden Hensigt var ved Natte-Tider sterk at illuminere
Soe-Grunden, og ar erfare de dcrpaa liggende Ting. Hertil gav jeg ham 2de
folgende Anstag. Nemlig man forferrdige udaf. poleret Messing eller KaabberBlik er parabolijf Huui-Speil, hvilket paa sin overste Kant afssieres, etter ar
tale mathematice, forestiller een Conoldem parabolioum truncatum.
Da
hrrril ey behoves nogen Mathematik acuratefle, saa kan enhver Kaaber-Smed
efter given Underviisning forfcerdige den; Ja en simpel polered afssaaren HuulSpeile i Form af en Tragt kan nesten giere det samme; Dette Huul-Speil bh#
ver uden for Skibet omtrent 334. Alen hoyt over Vander ophengt, saaledes
ar dets Ape staaer vertical Rundt omkring Speilers focus bliver fastgiordre
nogle vel indrettede Vind-Fakler, hvis Straaler deels umiddelbar deels ved re
flexion af Speller maae falde paa Soe-Grunden, hvoraf de som stikkes tilbage
fra Speilet nesten bliver paralel, og altsaa ikke saa meget som de andre forme
delst deres Adspredelse bliver svekket. Er Soen da stille, kan man uden videre
Omstændighed, naar man allene ssiuler Oyec for andet fremmed Lys, betragte
Soe-Grunden. Er Soen derimod urolig, saa ar Srraalernes ordentlige Frem
gang ned paa Soe-Grunden, ved den uordentlige refraktion bliver forhindret,
betime man sig af folgende Anstalt
Man rager Bonden ud af een bred Fisser#
Baad, og binder den fast paa Siden af Skiber underdel parabolise Spell, saa
bliver Vander i denne Indfatning meget roligere, og hindrer den de uden til
kommende store Bolger fra at trange sig ind. Skulde det ikke vare rilstrekkeligt
nok ved storre Bolger, maatke man for stedse at have Overfladen, som Lyser stal
gaae igiennem, jevn, bedrkke Vandets Overflade inden denne bondloft-Baad
Tttz
med
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med et Vindue, Der formedelst fin Ramme kunde svsmme.
Den anden hertil
foreflagne Anstalt bestod i en brcendende Lsgtt, som paa ethvert Stad, ohnge«
fcrr til zo. Feeds Dybde kunde lades ned i Soen, og dermed illuminere SoeGrunden. Til Corpus af denne Logte kan man udsoge sig en stcerk Glas'Logte
som hertil er meget beqvem, da den formedelst sin kugle-formige Skikkelse nok«
som er i Stand til at udholde Vandets Trykning. Denne bliver da foeret oven
og neden til med hvelvede Kaabber-Dekseler, hvoraf det sverste Deksel maae
forsynes med tvende ohngefcrr af Fingers Tykkelse, sammenfoyede Blik-Ror, af
Disse Ror gaaer det eene ned paa Siden i Bonden af Logten, og tilforer Lyset
fin forn ovne Luftj det andet derimod forer dem varmblevne oven ud. Disse Ror
kan for Mageligheds ffyld, ved Skruer og derimellemlagte Lcrr-Ringe forbindes
med hinanden. Saadan en Lsgte kan synkes saa langt ned som Rorene det til
lader, og dermed det forlangte Sted saa tenge det giores nodig illumineres.
Man kunde maaffee nok ogsaa spare disse Ror naar enten Logten var stor nok,
eller ogsaa naar den varmblevne Luft formedelst et krumt Ror kunde fores
igiennem Vandet, der af koles, og saa paa nye igien tilfores Lysset. Den efter
haanden af Lysets Damp fortcrrede Luft kunde man igien ffasse paa toMaader,'
nemlig enten at man Tiid efter anden ved Lyfets Flamme forvandlede een forno
den portion Vand i Dunster, da derved tillige frembragtes een stor Mrrngde
Luft, eller ved at fastffrue paa det nederste Deksel et Geftrs fyldt med Luft,
hvis Hages Aabning var faa liden, at den i en given Tiid ey tillod mere Luft at
udgaae, end som imidlertid af Lyset var fortKret.
Man holder disse Laternas
urinatorias (Dykker-Logier) vedFifferietssor meget tjenlig.
I Indlobet af
Kattegat Har jeg selv feet, at Delphinerne forsamlede og valtede sig i stor
Mcengde om en til Vandet nedladt Logte, saa at de Lysthavende med gandffe
liden Umage kunde fange dem.
Den Zdie Hensigt var at vise en Maade, hvorledes man kunde beseyle et
udvalgt Sted, paa hvilket man formodede det slunkne Skib, saa ordentlig, at
man kunde giore en Streg ved den anden, saa langt borte, som Synet kan
strekke sig under Vandet, eftersom man ikke kan forestille sig saadanne Kiende«
tegn paa Soen, som paa Landet, saa er Dette ikke saa let at tresse. Compaflet
allene er ikke tilstrekkelig hertil. Man kundt foresiaae mere end en Maade. Det
Fvrsiag, som jeg haver giortderpaa, var indrettet saaledes; Maugior enCtang
med etFlagpaa fast paa et Tree-Kors, som det ellers er brugeligt, hvilket man
kan fee langt borte. Med saadanne 4. eller 8. svemmendeTegn, som man lader
ligge for Anker med Steens indhegner man det Stced i Soen, som man har
foresat sig at eftersoge. For Exempel en qvadrat 4 Miil, dog saaledes, at Si
derne
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Dorne af Dette inDfhitteDe qvadrat eller reélangul gaae perpendiculaire og pa
rallele med den Vind, som da blcefet. Naar man nu forste Gang befepler den
forste Grendse-Side, som staaer perpendieulair imod Vinden, saa kan man
meget noye bemerke den Streg paa et let vandrende Lom pas, som det viser paa
denne Fart. Naar man ved Grendsen vender forste Gang om for Vinden, for
at giøre den forste parallele, saa maa man give Agtpaa, hvor stor eller hvor
liden iFart man maa give Skibet, for, ved Vendigen at komme saa meget
videre under Vinden, som den forste parallele stal vcrre fra Grendse-Linien,
saa kan man paa samme Maade beffrive de andre para'leler i lige diftance fra
hverandre. Dette lader sig endnu bedre jette i Verk med et Fartoy, som ikke
haver Seyl paa Masten, men som fører Seylene ordentlig paa Raaerne, efter
som man dermed uden Fare kan vende om for Vinden, og altsaa meget noyere kan avancere saa meget man vil.
Man kan og corrigere sin Fart paa de
folgende paralleler, ved den rhombus , i hvilken et af Flaggene synes. Naar
man vil sette, at man kan fee ioo. Fod paa hver Side af Skibet, saa kunde
Denneqvadrat 4Miil endes med 2;. til so.pararelleler, og Farten selv vedmaadelig Hastighed i 8. Timer.
Hvorpaa man maaaftegne el andet Sted, der
som paa det første intet er bleven fundet.

d^^
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Sm'Veneris Gang

Afhandling
Om

Veneris Gang igiennem Solen Aar 1761.
med

En Beskrivelse af nye og bequcrmme Maader at betragte samme.
ved

C. G.

Kratzenstein.

sterdi det er bleven Publico bekiendt ar adstillige Nau'oner haver udstikket
Iagttagere paa adstillige Stceder, for ar betragte den i Juniø forefal
dende Veneris Gang igiennem Solen, og for at bestemme samme efter
al muelig astronomist Noyagtighed; saq behover jeg vel ikke forst at sige, hvor
betydelig denne Tildragelse er for Astronomien.
Denne Vigtighed grunder sig
deelsderpaa, at Solens Afstand fra Jorden, og alle ovrige Hoved-Planeters fra
Solen, ulige noyere end som forhen ved nogen astronomist Iagttagelse har kündet
ffee, lader sig bestemme; saa og at denne Tildragelse steer saa meget sielden.
Saavidt man veed har ingen obferveret öctte rare Syn, undtagen den eeneste
Horroxius. Hand el sen er artig. Kepler en Aftronomus, hvis Regninger ellers
ere nsyagtrge og rigtige, havde beregnet den Aar 1689. forefaldende Veneris
Gang igiennem Solen, af.hans egne Rudolphmjf e Tabeller som usynlig, ved en
liden Feil, som han havde begaaet, i Calculeringen, og under denne Omstandighed
givrt det Publico bekiendt, hvilket foraarsagede ar ingen af de altore Aftronomi
videre bekymrede sig deroin. Men en ung engelst Aftronomus ved Navn Jere
mias Horrokes, beregnede (maaster ril sin egen øvelse) den samme Veneris
Gang af de samme Tabeller, og efterdi han ikke begik den Feil, som Kepler
havde begaaet, fandt han at den var synlig, ventede og betragtede den d. 24.
Novcmb. i samme Aar om Eftermiddagen, saa godt som det efter hans ringe
Tilberedelse kunde lade sig giore, hvilken da ikke kunde vare rilstrakkelig til at
fastsatte noyagtige Bestemmelser. Crabtre haver vel og feet den, luen ikke obiervecet den astronomist.
Dog er denne Sieldenhed, som nogle rroe, ikke saaledes at forstaae, at denne
Tildragelse ikkun havde handel sig engang saa lange Verden har staaet, thi oin
man
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man vilde give sig den Umage at anstille Regningen for de forgangne Secula,
Vilde man uden Tvivl finde at K hver i code Aar, een eller to Gange havde synlig
gaaet igiennem Solen. Ja vm 8. Aar gier denne Planer lige saadan en Gang,
fpm dog efter en endnu ikke fuldkommen overlagt Regning, ikke bliver nær saa
begvem ar fee, fom den næstkommende.
Dette Syns Iagttagelse fortiener da vel at jeg seger at giere nærværende
Afhandling saa fuldstændig fom muelig. Jeg vil derfor beskrive de dertil horende
Omstændigheder i 6. Afdeelinger; nemlig! efterdi endnu i ingen astromist Bog
Maaden at beregne saadan en tranfitus er fuldstændig beskreven, saa vil jeg

j) Beffrive en Maade, ved hvilken man beregner tranfitum fom en Sol-Formorkelse, og siden videre udfore et ander Forsiag til samme Oyemeed af Hr. De
l’isle. Men efterdi begge Maader udfordrer Parallaxernes besværlige Reg
ning, saa vil jeg
i) Forelegge en nye Methode, at bestemme saadan en tranfitum for alle Ver
dens Steder paa en ler Maade uden Parallaxernes Beregning, og bringe
samme paa er Korr.
3) Vise, hvorledes de Steder paa Jorden bestemmes, paa hvilke Iagttagelserne
anrettes paa den fordeelagtigste og nyttigste Maade for Astronomien.

4)

Forelegge de af de Stierne-Kyndige ved tranfitum $rii hidtil beskrevne Merhoder, at iagttage saadan en tranfitum paa.

5)

Forklare nogle nye Methoder, efter hvilke denne Iagttagelse kan anstilles mes
get noyagtigere og beqvemmeligere, end ester de hidtil bekiendre.

6) Vise denne Iagttagelses Nytte til Astronomiens Forbedring.

Forste Afdeelmg.
!. Opgave.

At beregne Fris Gang igiennem Solen efter dens Lighed med en

Sol-Form orkelse.

Oplosning.
^Soger man i de astronomiske Tabeller Maaneden og Dagen, da 0 gaaer
ig-ennem Veneris op-og ned-stigende Knude ; naar nu ? er Knuden næt,
saa bestemmer man.

11 uu
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For den foregaaende og efterfølgende Middag, de Solens og Veneris Ste
der som bliver seer paa Jorden, saa har man deraf begges Afstand (Diüance,)
og daglige Bevcrgelse.

3) Drager man den mindste daglige Bevcrgelse fra den storre, og regner: som
denne forholder sig til 24. Timer, saa forholder sig begges Diüance til Conjumionens Tud for eller ester.den Middag, for hvilken Diftancen var bestemt.

4)

Har man funden ved at beregne Veneris Sted, at Jorden og ? nesten sees
paa et Sted udaf O, saa vi iser dette at ? conjungerer sig med Solen neden
til. Er Veneris Bredde da mindre end i6.Minurer saa bliver Giennenrgangen synlig.

s) Af Veneris Banes Inclination mod ecliptica C. N. A. Fig, i, og dens
Vreede i Conjunétionen C O., de to halve diametris af D og ? C. J.,
finder man som ved Formorkelser arcum inter centra, Giennemgangens
halve Varighed, dens Begyndelse og Ende; som den vilde blive seel af en
Iagttagere i Jordens Middelpunkt.

L)

Naar man videre vil bestemme tranfitum for et vist Sted af JordenssOverfiade, saa udregner man for 4. Timer for og efter Conjunctionen, Vene
ris parallaxin in longitudinem & latitudinem, og deraf dens synlige Be»
vcegelse.

7) Heraf videre den

apparente Conjunctions Siib, dens apparente Bredde
og diftantiam centrorum vifam, halve Varighed, Tranfitus Begyndelse
og Ende.

II. Opgave. At beregne tranfitum Veneris efter det Forflag som Hr. De L’isle
har givet ved tranfitu $ni.
Oplosning.

Ved denne saavel som ved den forrige Methode bliver Tilstueren ligesom
fadt i Jordens Middel-Punkt, og siden paa dens Overflade.
Hr. De L’isle
forestiller sig, som der fra centro Telluris var trokket en stor Mengde Linier til
Solens Omkreds; disse maatte da udgiore en Kegle, som Veneris Bane maatte
igiennemsticrre paa et vist Sted.
Af denne Idee folger, at saasnart $ i sin
Bane bereter denne indbildte Lys«Kegle, det ogsaa maa lade i centro Terra?
som om den ber ørte Solskiven. Beregningen dertil maae altsaa indrettes paa
folgende Maade.

I Alen

igiemrem Solen Aar 1761.

52z

3 Alen PTR, forestiller Vinklen T Solens apparente Diameter, ST,
og VT Solens og ?ris Diftance fra Jorden, og SV. ?ris Dift. fra O. Heraf
finder man Vinkelen S, hvis Cotangens forholder sig til Cotangentenaf V.T,
fom Diftancen SV til TV. Har man alksaa udfundet Pris og Jordens daglige
heliocenmjre Bevcegelse, og bestemt deres Conjunctions Did, faa lader sig
Giennemgangens Begyndelse, Mellem-Tiid og Ende beregne paa folgende Maade.

C er locus Q in conjunétione, n c ecliptica, c a lat.
n a f femita ?
vera, a f horar. $ ver. cd horar. @ wer., ducatur ce cum df, & g e cum c d
parallela, tum eft a e horar. $ ex © vifu & va e femita Pris ex © vifa, naar
Jorden i c tempore tranfitus bliver antager som ubevægelig. Efter dette Sche
ma er altsaa:

1) cof. ec: cof.n—r: fin. nac. vel na:r—ac: cofnac.
2) Vinklen afguano og gafzz nae.

3)
4)
5)
6)

r: af—lin gaf: gf&gf—cd—ge.
g f- ge = tg. gaf: tg gae
r: ac=fin. mac : mer cof mac: am.
horar. ? a Q. 3600"—am: med.tranfitus;vel 1 diurn,? a11 h —
a m: med. tranf.
7) Dift. PaG: dift. ? © =: cot. diam. ©: cot. NS Qj * NSQj= C I & cit
femid. ? “ cv.
(Fig. 1.)
g) cv: r= mc: cof. m c v & v:cv —fin. mcv: m v, vel log. cvitmHhlog.
cv-cm— log. m v. I diurn. PaO 12. h — mv: durat. dimid,
9) dift. $ a O: dift.?a © utg o m. helioc: tg cm geocentr.
Saavidt gaaer Hr. De L’isles Forssrift, som dog ikkun har givet faa af
de forelagde Formler selv an.
Vil man nu videre bestemme Giennenrgangen
for "et vist Sted as Jordens Overflade, saa maa ParallaxerneS Bereigning fsyes
til denne.

Anmerkning. Efterdi Parallaxernes scrdvanlige Bereigning er saa vidti
loftig og besvcrrlig, saa har jeg for at fornoye adssillige Liebhabere herved vildet
viise en Maade, at bestemme samme ved Hielp af Globum temmelig noye med
Zirkel og Linial.

Naar man har bemerket Pris Sted paa Globum, retter man samme paa
det givne Sted og den givne Tud, bemerket paa Vertical-Cirklen dens Hoyde
og punétum eclipticae refpondens, saa kan man dermed af Tabellerne excer
pere Parallaxin altitudinis. Herpaa legger man Vertical-Buen an, fra dette
Uuu 2
punétum
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punctum eclipticae igieimem Zenith, og bemerket'den 90de Grad derfra, faavel paa Vertical-Cirklen soin paa Ecliptica, falter begge terminorum Diftance med Cirklen, saa vitser samme paa Æquator angulum Eclipicae
c. verticali. Denne Vinkel bringer man paa Papier, og paa denS erne crus
ester en Scala fexagenaria Parallaxin Altitudinis $ris, drager fra dens Ende
en perpendicular-Linie paa der andet Crus, font ester famine Scala t ilk; ende.
Stioer Parallaxin latitudinis ?ris, da dec andet Crus betegner fammes Parallaxin
Longitudinis.

Anden Afteeltng.
Hl. Opgave. Ester Autors Maade at beregne ? Giennrmgang uden Parallaxer: saavel i Almindelighed for heele Jord-Kloden, som og.for bestemte
Stader.
Oplosning.
Det er bekiendt at naar man vil bestie Soel-Formsrkelfernes Bereigning
sta Parallaxernes Besvarlighed, man da i dens Sked kan forestille sig en JordFormorkelse, som ved Maanens Skygge fvraarfages, og kan fees af en Iagt
tagere i Maanen. Man kan fslgelig efter denne Liighed ogfaa anser tranf. ?■
per 0 fom en eclipfis penumbralis 0 per?, nted den Forstiel at Iagttageren
her begvemmeligst forestilles i Solens Middel-Punkt. Dog vilde man begaas
store Vildelser, om man tankce her at anvende de samme Regler, som gielder
ved Jord-Formorkelser: f. Ep. 1) Maanens apparente Diameterf ominer
Wke j nogen Bereigning. 2) Holdes Skygge-Keglens Vinkel for, at vare lige
Med 0 apparente Diam. paa Jorden.
3) 8 i gesa a 0 apparente Diam, t (
§g paa G- 4) Ligefaa Halv-Skygge Keglens (coni penumbrofi) Vinkel,
— ø apparente Diam . paa Jorden. Alt decre finder ikke Stad ved ? formedelst
dens Swrrelse og Afstand fra Jorden, hvorfor der har maatcet giores en gandffe anden Bestemmelse hertil/ fom , kor ti ligst lader sig Udtrykke ved folgende
Formler.
Nemlig i Fig. 3. er
SUL— femid. O in 0

S ML—----- 0 in $
MSV------ $ — 0
MUV------ . K — S

viderer

i8'o°- S ML
MSV-S CM.
i go — S C M — SCL -MC V-femiang.
Con. penumbrofi,
Igo-S ML - SMU.
180 - (S M U L S U L) - M S U
MSUr MSV-TSU - lemid-,
penumbr. in 0 appar.
Man
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Man veed altsaa af ^inlknTSU.-. hvad for en Plads $ris Halv-Skygge
indtagerpaa Himlen i det Rum, fern er imellem Solen og Jorden, faa snart da
Jordklodens Rand berorer denne Halv- Skygge, lnaaTranfitus begynde paa
der Steed, som bliver Det forste Berorings-Prmkt. Ligesom da Halv-SkyggenS
Rand ssyder over Jorden, maa Indgangen paa alle de Stader i er Gyeblik blive
synlig, som paa engang stringeres af samme, ligesaa forholder det sig med Ud
gangen. Der beroer altfaa derpaa, ar man bestemmer Halv-Skyggens appa
rente Bane i 0 , naar man forestiller sig Jorden som ubevagelig, og derefter
fastsetter de Stader, fom paa engang og Tiid ester anden indtrader i HalvSkyggen. Hertil beregner man som forhem

1)

$ris og Q sande heliocentric Conjünciions-^üD, og ?ris heliocentric
Breede ved Conjunctionen.

■ 2) Af begges Motu horario, og orbitae ?ris sande Declination, beste nr mer
man Dené Declinat, appar. in Semit. ©, arcum inter centra, eg. medium
tranlitus.
3) Af arcu inter centra og fumma femidiametrorum © & penumbrae den

halve Varighed, og heraf rranlitus Begyndelse og Ende.

4)

Vil man NN videre ester Trigonometrien bestemme de Stader, hvilke Tild
efter anden gaaer ind i Haiv-Skyggen, saa kan man folge Ven Methode, som
A?olf har foreflaaet (i Elem. Affron. fra §. ros6. ril not.) ved JordFormorkelserne, ikkuns ar man undgaaer ro Fest som derved forrekommer.
I §. 1066. ved Enden maa det i steden for ”ita inclinatio orbitae lunaris
&c,, hede" inclinatio viae penumbrae ad inclinationem orbitae luna
ris. I §. 1094. no. 5. i steden for PL PT, og no. 6. for GE, Gi’.

Men efterdi denne Reigning er meget vidtloftig og besvarlig, og desfor
uden Ven marhemariffe Strenghed herved er unyttig, faasom Beregningerne efter
adskillige astronomiffe Tabeller kan differere paa halve og heele Timer, faa har
jeg fundet folgende mechanisse Methode meget beqnemmere, da den er fuldkom
men rilfirakkelig til al bestemme de tvende nyttigste Stader paa Jorden- paa
hvilke en Iagttagere kan Stueres. s) Da det varer et gok Qvarteer, inden HalvSkyggensRanv lober over heele Jord-Fladen, saa kan man efter Behag fra
to til ro Minuter bereigne Vinklen , som linea centra © & penumbra? coniu ngens pt paa den Tiid gior med Jord-Fladeli a b (fig. 4.) rilligeimd Diilantia centrorum pt selv, b) Man udkaster paa et Papiir en Kugles O'.xtFlade med circulis latitudinum og longitudinum, saaledes som den efter
Uuu Z
perpen-
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perpendicularer vilde falde infectionem fphærae per polos. Denne projekti
vilde da forestille den stille staaende Jord saaledes, at dens Poler fluide betyde
Polos Eclipticae pad Q, og folgelig og Cirklerne, circulos longit. & latit.
ad Eclipticam. Nu bringer man de fundne Vinkler og Diftancer ined Trans,
porteur og Maale-Skav paa Papiir, og betegner af de fundne centris penumbræ med radio penumbræ, Halv Skyggens Omkredse over Jord-Fladen, saa
viiser diste alle de Skeeder paa Jorden, (ved at bedekke samme) som paa engang
seer Ind-og Udgangen, hvis egentlige geographifle longitudo 09 latitudo let
test bestemmes paa folgende Maade. c) Paa en Jord-eller Himmels Globus
bemerker man paa Ecliptica Solens Srerd ved Conjunélionens Did, drager
derfra en circulum fphærae maximum, og inden for denne de samme circulos
longit. og latit. ad eclipticam og inetrfeétiones penumbrae, som de staaerpaa
det gjorte Udkast, saa har man og meget lettelig longit. og latit. geographi
af alle begierte Sterder over hvilke Halv-Skyggens Rand gaaer. Lon
gitudines bliver reignet fra loco O ad aequatorem reduéto, og giver siden
ikkun differentias longitudinum af, efterdi Jorden mens Giennemgangen
fleer, bliver ved at dreyesig omsinAxe, endfliontman i der ovrige forestiller sig,
fom om den med sit Centro stedse blev paa et Stad, d) Man bestemmer altsaa i en hver af Halv - Skyggens Interfeétioner, trends Punkters longit. og
latit. geographicas, soger derpaa for den refponderenfce Tiid det Sted paa
Jorden hvor Solen staaer vertical, legger til eller tager fra dens longitudine,
de tre beneevnte Punkters fundne longitudines, ligesom diste ligge ostlig eller
vestlig fra Vertical-Stadet.
Latitudines bliver uforandret. Man kan for
medelst disse trends geographifl bestemte Punkter, betegne enhver VueafHalvSkyggen paa Land-Korten

on

cam

Anmerkning.

Naar man paa bemeldte Udkast ogsaa tegner circulos
longit. & latit. ad æquatorem, saaledeS som Jord-Polens Situation imod
polum Eclipticae ved Conjunctionem Tiid udfordrer,det, saa kan man
undvare Globum.

Tredie Afdeeling.
IV. Opgave. At bestemme de Steder paa Jorden, paa hvilke Tranfitus paa
der fordeelagrigste og nyttigste for Astronomien kan bemarkes.

Oplosning.
Denne Undersogning er herved af storsts Vigtighed. Naar kuns en eeneste
Agtpaagivere endog paa der nsyeste bemcerkede Giennemgangen, saa vilde derved
ikke vindes meere for Astronomien, end en Forbedring af ? BevcrgelsesTavler.
Men
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Men Hoved, Oyemmeedet er, at bestemme $ris Parallaxin, og deraf alle
Hoved-Planeters Afstand fra O. Naar dette stal stee med al muelig Noyagtighed, saa maa Giennemgangens Varighed bemarkes af tvende Agtpaagivere,
paa saadanne tvende Srceder paa Jorden, hvor formedelst Parallaxin haves
den stsrste Forstiel i Giennemgangens Varighed.
For at fatte dette des let
tere kan man forestille sig, at 0 mens tranfitus^Mter, stod stille paa vores
Meridian eller midt paa Himlen, saa forstaaer det sig, at naar tranfitus steede
(som dei denne Gang steer) paa Soelens sydlige Kam, en Agtpaagivere i Ward*
buys vilde see $ paa Soelstiven videre imod Syd, og folgelig. seeden lobe
igiennem en kortere Chorda, end en anden i Kiobenhavn. Men efterdi det synes
at O tempore tranfitus lober nesten den tredie Deel af en Cirkel igiennem, saa
ere de Steder som ligger under en Meridian fra hinanden just ikke de fordeelagtigste, men de kan meget noycre bestemmes ved ovenmeldte Udkast, hvis
Nyne besynderlig viser sig ved denne Bestemmelse.
Man kan deraf tillige see,
hvor noye Parallaxis ø og ?ris lader sig bestemme, ved Iagttagelsernes Sam
menligning som ere. forfattede paa to givne Steder paa Jorden: for Ep.
Japan, Archangel og Wardhuys er tranfitus Varighed 6. Timer 32. Min.
I Trankenbar 6. T- 33.M. I Batavia 6. T- 37- M. I Island 6. T> 29. Min.
Folgelig vilde to Agtpaagivere, af hvilke den eene var i Island og den anden
Batavia have otte Minuters Forstiel, og hver Secunde af Soel-Parallaxen,
vilde bestemmes ved 48. Secunder af Tiden, det er, man kunde have Ø-Parallaxin bestemt til
Deel af en Secunde, hvilket ikke har kundet stee ved noget
hidtil bekiendt Middel.
Hvem stulde vel ogsaa troe, at to Agtpaagivere
Wardhuys og Tranquebar kuns havde en Min. Forstiel, dersom Kortet ikke
viiste det.

I
i
i

Fierde Afteeling.
Indeholder dehidtilafdeStiernekyndige oeb tranfitu §ri! beskrevne Methyder, at bemerrke saadan en Giennemgang paa det noyagtigste.

i) Den De L’islijEe Methode.
Den yngere Hr. De L’isle har ved tranfitus $rii An. 1723. Iagttagelse
betient sig af folgende Methode. I en Tubo af en Qvadrant paa 3. og i Fod,
spendre han een Vertical-og to Dorizomal-Traader meget teet ved hinanden,
(en Traad kan vare nok) og betragtede den nordog ostlige Soel-Rands saa og
§rii Appulfum til be horizontale og verticale Traader, tillige med den dertil
responderende Tiid, saa oste han kunde blive fcrrdig med Tubi Jrcettescrttelse.
Dette var alt der som horte til Observationen selv, naar man legger til at han
fegte at betragte Ind,og Udgangen med en Tubus paa 20 Fod noyere end som
det
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det kunde ffee nui) en paa 3I. Af de ved appulfibiis bemcerkede Tiid-Punkter,
beregnede han derefter M Vane igiennem 0, dens Gesvindighed, Bredde og
Knuder paa fslgende Maade,

1) Af Tiden ved den sverste Soel - Rands appulfu ril den Horizontale»
Traad, dens Hoyde over Horizonten, hvilket tillige ved appuls-Tiden, er $rii
sande Hoyde / näar den er bleven corrigere efter Parallaxin altitudinis.
2) Paa Zrii appE-Tud tilden horizontal-bliver centri Ølis
.Hoyde beregnet, for at faae begges Diftereutz, grii Hoydes variation, og
Hoyden selv for hver Mellem-TiiS.

3 ) Paa limbi o appulfs-Tiid til den verticals - Traad, beregnes dens
azimuth, hvilket tillige er azimuth Zrii temp, appulfus.

4) Af tzrii Hoyde og azimuth bestemmes som sKdvanlig dens declinatio,
rcclafcenfio, latitudo og longitudo for hver TiiDS-Punkt.
5) I ds ovrige Bestemmelser vcrlger man ko af De noyeste og ftaliggenste
Observationer, og insererer: ut differentia longitudinum ad eclipticam,
ad differentiam latitudinum, ita differentia longitudinum imellem en af
Observationerne og Conjunétionen, til differentia latitudinum i begge Til»
fcelds, Heraf har man latitud. £rii in conjunctione.

6) Som differentia latitud» til begge obfervationers differentia longi
tudinis: saaledes er og den eene latitudo, til different, longitudinis nodi &
loci obfervationis. Heraf har man locum nodi.
7) Som vvenbemeldte (No. s.) different, longit. til different, latitud.,
saaledes er fin us to us til Tangenten af Planere # Banens Vinkel med
ecliptica.
9) Af Disse bekiendte fornemste Vinkler og Linier, bestemmes da ConjunCklons-Tiden, arcus inter centra, tranfitus Begyndelse, Middel og Ende,
efter den almindelige Regula de Tri.
9) Tilstdst udfindes ogsåa Planetens apparente Diameter, af Sen Tiid/
som forgaaer inden Den gager ind, eller endnu bedre ud af 0- Randen.

II) Hr. Fouchy Methode.
Denne udfordrer foruden Uhret ikkun et Kikkert med Kors-Traaber,
som gior en Vinke! paa 90 Grad. I det ovrige er der just ikke nvdvendig, at de
,ere
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tre nsye horizontale eller verticale.
Man betragter herved, ved kgientagne
Observationer, begge 0-Rcrnders og Planetens appulfus ril Traaderne, tilli
gemed de refponderende Tider, og udregner saa paa en fra den forrige gandfle forssi ellig Maade, i den ret-vinkligre Triangel fom centri ©fis sorbigaaendr
Bane hver Gang glor med Traaderne, Differentias Afcenfionis rsdae &
clinationis , ved efterfolgende Formler.

De

FL: r-FK: f. FLK=CLO - MNL = PNC,
r: LOzz cof. CLO: CL
r: PN — cof. PNC: CN.
CN — CL — LN.
r: LN —f.MNL: ML, d'ffer. declinat.’
r: LN cof. MNL: MN.
15. cof declin.: r —MN circul.: MN temp.'
Temp appulf. £ ad N.... MN — temp. $ in M.
Differ, temp. 0 in L & ? in M" differ, afcenf reel, in temp,
r; 15. cof. dedl, — diff. A.R. in temp.: diff. A.R. in circ. max,
in) Den Caffmisse Methode.

Den yngre Hr. Cafllni bruger til sine Bemcrrkelfer et Telefcop paa 8
Fod, font er bevægelig paa en machina paralladica, formedelst hvilket man
ved at dreye det lidet, meget ler og nsye kan folge Soelens Gang. I BrendePunkten as Obzediv- Glasset ere 4. Traader som er spendt under halv-mce
Winkler, som alle ssicrre sig over i en Punkt. J
Formedelst denne Anstalt kan man indrette Bemcerkelfen paa to Maader:
Den førfte er, at man lader Planeten lobe igiennem en af Traaderne og be
mærker dens appulfum ad centrum og appulfus limborum foils per filum
horarium & obliqvum. Den ändert er, naar man lader 0 Randen gienmmlobe en af Traaderne, og bemcrrker Nnå appulfum ad filum horarium, og
Planetens app. ad filum horarium & obliqvum.
Den forste Maade er den
beste, naar Planeten gaasr nesten midt igiennem 0.
Af disse appulfus be
stemmes de fogte momenta ved folgende Formler.

AB, DE “ temp, tranfit. diam 0 per fil. OP.
AO, DP — temp inter appulf $ & 0 ad OP.
NR — temp, inter appulf. $ & 0 ad fil. oblqu. fup.
NS — temp, inter appulf. ? & ø ad til. obi. infer.
T, punctum interfedionis OP, QH, SV, eric locus ? in
Xxx

0.
Anmeerk»
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Anmærkninger over disse tre Methoder.

Enhver af disse Methoder har sine egne ForDeele.
Den De Listige udfordrer, at Tubus maa have saadan et Stativ, ved hvis Bevcrgelse Traaderne
bestandig holdes noye horizontal og vertical, hvilker ved de ordinaire Stativer
ikke faa let kan tilveyebrrnges. (Dette har Hr. Caffini ogsaa holdet for den
vigtigste Indvending imod den De L’isliæe Methode) Widere udfordrer den
ogsaa den vidtloftige Bereigning af 0-Hoyderne og azimuthis.
Endelig er
den ikke brugbar hos os paa den Tiid atø staaer nesten i Meridianen, og altfaa
ikke mcerkelig forandrer sin Hoybe, faa og ikke paa de Stader og Tider, hvor
Azimtiths Forandring er meget ringe, efterdi der snart Planetens Hoyde snart
dens Azimuth enten siet ikke, eller ikke noye nok kan haves. Man feer nemlig
ketkekia, at hertil udfordres, at Parallelens obliquitæt font O til den Did bestrid
ver imod vertical og horizontal-Traaden, maa vare faa stor, at Solens ostlige
eller vestlige Rand og Planeten kan bestryge Traaderne i den fixeTubo, i den
korte Tiid fom 0 behover til at gaae per campum vifionis tubi» Derimod
har denne Methode det Fortrin for alle ovrige, at Refraktionen den maa vare
stor eller liden, foranderlig eller uforanderlig ey kan foraarfage den ringeste
Vildfarelse, naar den ikkun over Hovedet ikke forandres i den korte Tud imel
lem appulfum limbi 0 & planetae, hvilket man kan forudsatte somupaatvivlelig. Derimod maa man ved ben Cafllniæe Methode paa en befvarlig og dog
usikker Maade, i far ved Solens Qp-eller Nedgang, foge at rette Vildelserne
af Refraktionen, indtil Solens verticale og horizontale diameter ikke differerer
mcerkelig. Men den har ben Forbeel at man formedelst machina parallaklica
meget let kan folge 0, og at Methoden selv kan i alle Maaber anvendes med
samme Nsyagtighed (refraktionen undtagen) og med samme Magelighed, und
tagen naar 0 er meget hsy, at derved alletider differentiæ declinationis &
reklalcenfionis Solis & planetae umiddelbar haves.

Jeg ved vel, at somme Astronomer kroer, at den FouchijTe Methode, hvil
ken difpenferer os fra den prætendrete Delicatefle , at stille Traaderne
fuldkommen horizontal, tillige ikke var denne Aberration underkastet, som-af
Refraktionen i ben Lalstniffe Methode kunde folge; men Det lader sig meget let
vise, at man ikke tor vente denne Fordrej. Solens Bane bliver bestemt ester
Appulfum limborum til Traaderne, i Det man regner centri Afstand af Daa
den ester Solens lemi diametrum apparentem. Bliver nu denne femi di
ameter apparens af Refraktionen forandret, faa kan man og ikke vente at faae
en anden lemitam Solis, end som apparentem; Ikke desto mindre haver bog
Denne Methode Det Fortrin for de ovrige, at man Dertil behover hverken ^laebinamparallakticani eller verticalem,
Vilde
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Vilde man foretrekke den Methode for alle andre, hvor man maaler Distantserne med et Micrometrum , faa maatke man betanke, at den vel kan give
differentias declinationis men ikke reélafcenficnis med tilstrækkelig Noyaglighed, for den bestandige Bevagelses ssyld, og at den desforuden ogsaa er re
fraktionen underkastet.

Af disse opreignede Befvcerligheder ved hver Methode, seer man, at man
ikke ved Solens adssillige Stillinger ret vel kan betjene sig af een allene, men
snart maae anvende den De L’islijfe snart ven CaffinijTe, eller og foye Micrometrum til ven De Dstslisse.

Femte Afteeling.
Viser adssillige nye Maader ar anstille Venne Bemarkelse beqvemmeligere
-g noyere env efter de foregaaende.

I) Maade.
Da Ven De D'isliffe Maade ustridig bsr foretrekkes alle andre, naar den
kan bringes an, saa beroer det kuns derpaa, ar man ophaver den CaffiniiTe
Indvending, som er giork imod den Vansselighed, derer ved at holde Tubi Kors«
Traader nsye horizontal og vertical. Jeg har ved nogen Eftertanke funden,
at Dette kunde tilveyebringes noyere end det dertil giores nodig, ved en besynDerlig Indretning af Stativet.
Man indretter nemlig ester Tubi Storrelse
(som hertil sielden tages over 6. til 8. Fod lang) et beqvem Fodstelle med 334,
Fodder, hvorpaa er et perpendicular cylindriss Ror. Dette Ror bliver oven
ril snevrere ved en coniff Aabning, som for sig selv kan ssrues dertil, neden til
har det en perpendiculair Skrue, som vender op ad enten med en coniss Spidse
eller coniss Fordybning. I dette Ror er en cylindriss Axe bevagelig, som med
fin underste Spidse eller Fordybning hviiler paa Skruen, men oven til er bevcrgelig med en coniss Hals, som passer i ovenmeldte conisse Aabning. Axen ender
sig oven til med en breed Gaffel som har to Arme og ligger i to Baner, hvoraf
den ene med en Skrue kan giores hoyere og lavere, den barer axin tubi ransverfalem , ved hvilken den er vertical bevagelig.
Man setter nu paa begge
Gassens orbitas eller paa den indlagte Axe et Vaterpas, dreyer Stativets
Vertical-?^ om, vg seer, om Vaterpasset overalt tilkiendegiver Axens verticale
Reisning, hvis ikke saa soger man at tilvejebringe det, ved at forandre Skruen
paa Foden.
Ligeledes indretter man orbiras axis transverlalis saaledes at de
stedse hat en horizontal Direktion.
Endelig fforsoger man ved at omvende
tnnsverfal - axin med Tubum, om den med Tubi lange Ape gior en ret Vinkel.
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Naar aft dette er tilveyebragt, saa fan man kuns een for alle Gange indrette
Tubi Kors-Traader efter et fraliggende horizontal eller vertical Objekt, og
vcrre forsikkret, om at Traaderne i enhver behagelig Direktion af Tubs beholder
deres Situation.
Dette Stativ forestiller ligesom et Inflrument de paffage
portatile, og kan bruges til megen Nytte ved mange astronomiffe og gcographiffe
Operationer, f. Ep. naar man vil udkastelog fortstette Middags-Linien, eller en
perpendiculair dertil paa Jorden, hvortil de franste Mathematici med mindre
Noyagtighed maa bruge en Quadrant paa sit ordinaire Stativ.
Naar i denne Tubus endnu anbringes en anden Horizontal-Traad som ved
en Skrue er beveegelig, saa kan man ved Bemærkelserne om Middags Tiden
anvende det som et Micrometer > for at udfinde 0-Randens og Planetens Hop
des DifFerentz. Bringer man denne bevægelige Traad in litu verticali, faa
viser den differentiam azimuthi paa de Tider,- hvor azimuth fblis kuns lidet
forandres. Ved dette Tillceg kan man bruge dette fom et Univmhl-Jnstrument,
uden for =Micrometri ffyld at befrygte nogen Vildelse af refraktionen, efterdi
vm Middagen refraktionen inden for SolensDiameter er uforanderlig, og om
Morgenen af Aftenen Azimutha ved refraktionen ingenlunde kan forandres.

II) Maade.
Ved den forige forbedrede De L’isliife Methode bliver dog endnu immer
den Besvcerlighed tilovers, som reiser af Bemerrkernes vanstelige Situation, naar
ø er steget noget hoyt.
Paa de Stceder hvor den siaaer nesten eller gandste
vertical , er den fast utaalelig.
Intet andet end denne besværlige Situation,
hindrede Den ellers saa behcenDige Halley paa Gen St. Helena at han medio
tranlims ingen Bemærkelser kunde giore, og ikke kunde maaie P-ii Asstand fra
Q Middelpunkt, som dog var nodvendig, naar Bemærkelsen ffulde blive ret fuldständig. Ligesaa lidet beqvem er denne Methode for en Tilstuer, som er u-ovet
i at regiere Tubum.
Jeg har derfor tam ft paa et Middel, som kunde afhlelpe
begge Wansteiigheder, hvilket er lykket mig paa folgende Maade.

Man udvcrlger en Tubus faa lang fom man vil, naar kuns dens csmous
vifionis kan fatte heele 0, man beferster forved dens Objektiv-'®<aé et kort
Rsr med en Oval Udsnit paaSiden, som indstutter etMetall-eller Glas Speyl
af firn pie reflexion, som med Tubi Axe gier en Vinkel som er æqval com
plemento af Solens halve Distants fra Polen, paa den Dag fom Bemarkelfen steer.
Naar Tubus paa et hvert Stativ bliver anrettet saalcdes, at
dens
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dens ObjeLkiv-Glas staaer med- Ocular-Glasset opad/ og dens Axe er parallel
med axin Telluris, saa kan Tilstueren gandffe magelig fette sig paa en Stoel og
see ned i Tubum, og beholde O i Oyesyn ben heele Bag, naar kuns Tiid efter
Tiid Roret med Speylet eller Tubus seid bliver dreyer lidet om deres Axe, ungefcer saa meget at Rorets Omkreds absolveres i 24. TimerMan kan hertil
inddele tubi peripheric i 24. Timer, og disse igien i mindre Deele, saa kan
man strax uben Forsog give Tubum eller Speylet den behorige Stilling. I
det efter denne Maade Tubus ved begge extremitæter af dens Ape holdes ubevcrgelig, saa kan Vinden ikke være til ringeste Hinder, hvilken ellers ikke sieldeu
ved den almindelige Apparatus pleyer at forberve endog ven berste Bemærkersin Obfervation.
Forsyner man denne Tubus med saadanne Kors-Traader, som ved den
CafllniiFc Methode, saa kan man observere efter den CiffinijTe Maade. Men
da man alle Tider dersom Bevcrgelsen ikke hindrer det, kan maale Distantserne
paa Himlen meget noyere ved Micrometrum, end txD tempora appulfuum, som
maae forandres til Grader paa Himlen ogderes Deele, og hvor eenFeyl paa en
SecundiTiden, bliver paa 15.SecunderpaaHimlen, saavildeman veddenne
Anstalt, hvor Bevægelsen skeer saa langsom, med besynderlig Noyagtighed kunde
anvende Micrometrum. Men efterdi bog ved begge Methoder refractionen Aften
og Morgen foraarsager Vildelser, saa er det kuns nodig at ubsinde et Middel,
hvorledes man kan anvende denne Maskine ved den De L’islijTe Maade, hvilket
er meget vel muelig. Det beroer kuns derpaa, at man bringerKors-Traaderne
noye i den Stilling, qt de forestiller Tangenter af O-Randen oven neden og ved
Siden, i sieben for at de efter ben forrige Indretning stedse forestiller parallelum
Solis e'usque perpendicularem. Ved denne Indretning vil man ustridig kunde
betiene sig af dette Instrument som et af de begvemmeste og noyeste til Bemærkelferne ved Solen.

III.) Maade.
Efterdi ved den sirdvanlige Micrometers Brug forefalder den Vanskelighed at fatte 2 fra hverandre staaende Objecter med 2 ligeledes adffildte Traader,
saa har den beromte Parisiske Academist Bouguer bekiendtgiort en nye Ind
retning af samme, med rde Objectiv-Glas i en tubo med et Ocular-Glas til
at bringe de 2 imodsatte O Rccnber, uden at deres Btvcrgelse kan være til nogenHinder, skarp til hinanden, idet de 2 Objectiver forestiller 2 Objecter nar
ved hverandre, og ved Skruer kan bringes nærmere eller længere fra hveran
dre. Hr. Bouguer kalder det et Heliometrum, men det er hidtil lidet bekienbt
eller brugt r Astronomien. Jeg har ved at recommanbere det til ben forestaaenæH 3
de Ob-
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de Observation, kuns den Hensigt at afhielpe en Vanskelighed, som Hr. Boutzuer har fundet derved, nemlig ar faae 2 Objectiv-Glas af een og den samme
fbco. Man behover kuns, for at undgaae denne, ar fliare et hvert Objectiv«
Glas midt igiennem med en Diamant, saa kan begge Segmenta, naar de paa
behorig Maade bliver giortjbevagelig, tiene til et faaban Heliometrum af eens
Man kan hermed umiddelbar bringe ? oven, neden og ved Siden af (•)*
Randen, og kiende dens Distance derfra, ved Skrue-Gangenes Antal, uden
at Solens Bevægelse kan hindre det allerringeste. Jeg erindrer endnu herved,
i de Engelske Tidender denne Art af Micrometrum tilflrives Hr. Dollond,
da han dog ikke har giort andet derved, end at han lange efter Hr. Bouguer
har appliceret et saadant Objecriv-Glas for det Gregorianske Telescop, hvilket
dog for sig selv ikke andrer Opfindelsen, men ikkun er en besynderlig Anvendes
se deraf. Ved en anden Leylighed vil jeg derom give narmere Forklaring.

feco.

at

VI.) Maade.

Skulde nogen ikke gierne vilde ffiare sit Objectiv-Gias i tu, og dog betiene sig af denne saa fordeelagtige Indretning af Micrometro, saa foreflaaer jeg
folgende Methode,
Man befaster Tubum paa en noget lang Regel af Trae, Messing eller
Jern, som staaer for vedObjectiv-Glasset, og nogle Tommer derfra forer en Ali
dade paa en der befastet Axe; den anden Ende af Reglen kan fore et lidet Styk«
ke af en Cirkel-Bue, som kan indeholde nogle Grader, Minuter og Secunder
afen Cirkel, som dog kuns'maa igiores Halv saaustore, som ellers efter ra
dio mqatte vare, det er saadanne Grader, hvoraf Quadranten kan indeholde
i8q.
Ved Centro af Objettiv-Glasset befaster man 2 Stykker af platte GiasSpeyle af simple Reflexion, hvoraf den som er paa Tubi Regel er ubevagelig,
den anden, fom er paa Alidaden, lader sig bevage med samme. Begge tra
der efter Behag i Tubi Axes verticale eller horizonta'e Plan tilsammen;
Speylenes Inclination mod Axen kan vare efter Gotbefindende, og kan bestem
mes efter enhvers Hensigt, eftersom han vil have Tubum fi tueret. Jeg hol
der hertil en Vinkel fra 20. til 40. Grader for den beste, efterdi man da kan
rette Instrumentet ned ad, og ikke behover at see saa umagelig op i Veyret.
Naar Alidaden er bragt nar ved tubum , maa Speylet paa et ligegyldig Sted
derpaa giores ligelobende med det ubevagelige, og det samme Object fra begge
Speyle falde ind i Oyer. Paa dette Sted bliver gr. 0. eller Begyndelsen af
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Znddeelingen,

Dem svrige kan enhver, som forstaaer sig derpaa, letteligen

felv legge til.
Ved dette Instrument kan hverken Solens Bevagelse eller -Vindens Ry
stelse, hindre Bemærkelsens Nvyagtighed og Magelighed. Alidaden viser, li
gesom paa en Quadrant med en Nonnius, Grader, Minuter og Secunder af
2 Objecters Distance, som fra begge Speylene kommer sammen i tubo. Jeg
vilde holde dette Instrument for endnu ypperligere, hvis ikke efter catoptrijTe
Love Graderne kuns maam have ben halve Srorrelse, imod ve, som de ellers maa
have ester i Radio, hvor fore man maa givre Instrumentet dobbelt saa langt fom er
ander, naar man vil have samme Noyagtighed i Inddelingen. Imidlertid opveyes denne Umagelighed i Langden fuldkommen ved den des storre Magelighed
i Situationen, som man ikke kan give nogen almindelig tubo; uben at man en
gang har nodig ar overveye den foromtalte store Noyagtighed ved Udmaalingen,
V.)

Maade.

Naar man ikke er forsynet med Verktoy til Udmaalingen, eller ikke over i
at bestemme appulfus til Traaderne noye ester Tiderne, eller holder det for bercrnkeligt, ar fee lange ind i Solen, eller vil lade en Hob Tilskuere tillige see
Giennemgangen uden Umage; saa kan man paa adskillige Maader projicere
Solens Billede i er morkt Kammer paa et hvidt planum, betegne Planetens
Stader paa Tiid efter Tiid, og saaledes bestemme dens Bane igiennem Solen.
Denne Maade at observere per projeélionem er af, adskillige Aftronomis ofte
bleven brugt, men man maa tilstaae, at efter den hidtil brugelige Maade/ just
ingen astronomist' Noyagtighed kan tilveyebringes, hvilket og Hr. de L isle ty
delig har viist i hans Afhandling om tranßtu Mercurii per Olem 1753, hvorfore han ganbste forkaster den, saalange nian ikke kan undgaae de derved fore
kommende Vanskeligheder, saafom at: Soel-Billeder saavelfom Planeren er
omgivet med markelige Regnbue-Farver, hvilke giore Randens Grandfer ganffe utydelig ; endnu betydeligere er den, ar Soelbilledet, i det man vil gisre Be
regningen, stedfe lober fnar c bort, og fslgelig aldrig tillader en noye Betegnel
se paa Planetens Sted in circulo projeéHonis; hertil kommer endnu en anden,
nemlig noye al betegne angulum ecliptico? cum verticali , til projectionens
reduction. Jeg har derfor rankt paa et Middel, som kunde afhielpe alle disse
Vanffeligheder. Naar man vil undgaae Farverne, saa maa ingen concave eller convexe-Glas bruges, hvilke af en Optist Nodvendighed maa give Far
ver; man kan ikkun af et Gregorianff Telefcop tage Oculair-Glassene ud , Og

over-
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overlade Projectione« allene til Objective og Oculair-Speylet, som ikke kan for,
aarsage nogen Farver. For at ophcrve den aitden Vanjkelighed, maa mansom
ved den anden Methode rekte tubum parallel med Jord »Aren, og formedelst et
Metal-eller Glas-Speyl af simpel Reflexion leede Soel-Billeder ind i samme,
ligesom ved den anden Methode. Naar nu i Skeden for Ocular-Glassene er
befeesterer cont^divergevctiDe Blik-Ror, hvis storre Bafis er forsynet med er
reent flad Glas, og er beklcrdr med er flint med Olie bestrogen Papiir, saa kan
man, naar Oculair-Speyler har sin behorige Situation, fee Soel-Billeder
projiceretderpaa tydelig, reenbegrcendfld oguden alle Farver.
Ved denne
Anrettelse har D-Billeder ingen anden Bevcegelse, end at der i 24 Timer dreyer
sig om sin Middeipuncr, hvilket ikke kan hindre den noyeste Bemcerkelse af Pla
netens Sted. Deeler man som ved den anden Methode Tubi Peripherie ind i
24 Timer og mindre Deele, og dreyer Tubum efter Uhrecs Anvisning, saa
fager man uden videre Omstændigheder det hele Schema af tran fi tu s paa det
noyeste, uden at man har nogen Redudion nodig ex angulo ecliptics cum
verticali, Man kan ligesom ved den 2den Methode, siddende paa en Stoel,
giore Teigningen saa magelig som ved er Bord, og enhver kan uden Kuitst eller
Moye beffue $ris Gang i Solen.
VI.)

Maade.

Vil mau blor til sin Fornoyelse beffue Tranfitum, uden at verre ander end
en ledig Tilskuere, saa kan man beriene fig af der helioftata, som jeg har beffrever i commentar. Petropol. i der iste Bind. Naar man fletter dette i Q
uden for Vinduer, legger enhver tubum for er Hul i Stuen inden for, saaffan
man uden videre Bevcegelse eller Rettelse siddendes beskue tranfitum, sag range
Solen ffinner paa Helioftatam.

Slette og sidste Afdeeltng.
Viser denne Iagttagelses Nytte i Astronomien.

I den g die Afdeeling er allerede viist ar samme fornemmelig bestaaer deri,
ar man paa der noyesteJan bestemme Solens Parallaxe,- hvoraf saavel dens,
som alle ovrige Hoved-Planeters Distance imellem hinanden, meget nsyere kan
bestemmes, end der ester nogen hidtil bekiendt Maade har varer muel'gt. For
uden dette bliver man ogsaa fuldkommen underrettet om gris Sred i Ecliptica,
om Knudens Sted, og om den Vinkel, son; dens Bane glor med Ecliptica.
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Da de sidste Bestemmelser tilforn i den 2 Afdeeling er udgiordt/saa bliver tn«
tet tilbage uden at vise Parallaxernes Beregning. Man forstaaer i Alminde»
Lighed ved en Stiernes Parallaxis, den Vinkel, under hvilken en Deel af JorLens Overflade bliver feet i Stjernen. Da nu Solen og Planeterne er Jorden
ulige narmere end Fix-Sciernerne, faa seer vi formedelst Vertical-Vinklernes Lig«
hed, som gaaer igiennem Planeten, samme fra 2 fraliggende Stader paa Jor
den, og saa paa 2 adffilte Stader paa Himmelen, hvis Fraliggenhed retter sig
ester Vinklens Indhold. Naar vi kan maale denne Distance paa Himmelen,
saa har vi den sogte Parallaxis; men denne Maaling er store Vanffeligheder un
derkastet, efterdi den er indffrankel til saa liden en Distance, hvortil vi neppe
kan giere Afdeelmgen paa vorcs Instrumenter. Derfore blev ved Tychonis
Tider Solms storste Parallaxis fastsat paa en Minut, fordi dette var maastee
den mindste Zndeeling, som han tydelig kunde stille paa sir Instrument. Efter
den Tud er den bleven formindsttt til 10 Secunder; de la Hire har endog bragt
Den ril 6, og nu er man ungefter tvivlsom paa 4 Secunder nær under eller over
xo. Det var at suste, ar den i disse Regninger saa ovede Aftronomus Hal
ley ikke havde angiver Methoden til Parajhxens Beregning af den tilkommende
Tran (i tus (som findes bestreveni Transact. anglican. i en egen Difiertation,
undertitel: Metbodusfingularis, qua Polis parallaxis five diftantia a^terra , ope Veneris intra Colem confpiciendse tuto determinari poterit)
ölt for superficiei. Hau har mere fyldestgiort Titulms Lofte ved at rilkiendegive de Stceder, hvor Iagttagelserne til denne Hensigt maarre ansiilies, end ved
at vise ret Astronomist Anvendelsen ril Parallaxis. Han giver kuns omtrent
en Proportion an, hvor meget Forsti allen af tempus tranfitus efter hans Beregnmg vg efter Observationen selv, kunde forandre den afham formodede SoelParallaxe paa 12I Secunder. Hans egne Ord ere disse; in eadem fere pro
portione major vel minor erit folis parallaxis. Man maa dog ikke fore
stille sig det, fom om Halley ikke havde vidst det bedre, hans-Henfigt ved den
ne Di Certat ion var ikkun at giere Astronomerne opmarksormrre, og dertil var
det uvk, saa lsseligen at statte den Accuratesse, som derved kunde tilveyebrrnges. Den ved Enden af Diflértationen belovede Methode, ar finde denne
Parallaxe formedelst Tiden af Ind- og Udgangen r Indien, og af Udgangen i
Engelland har jeg ingensteds kunde giert udfyndig.Ligesaa lidet Trost har jeg fun
det hos Hr. ae L’isle. Han siger ikkun: Il ne fera pas difficile de trouver
la methode geometrique on mechanique pour en conclure la parallaxe
du foleil ibit direclement ou par tatonnement. Man maa imidlertid ik
ke tage de Ord : il ne fera pas difficile i noyeste Forstand, thiRMMgen er
virkelig en af de meest intricate i hele Agronomien.
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Methoden at udfinde Solens Parallaxe par tatonnement beroer pan fot,
sende Grunde:
1.) Maa man paa er beqvemk Sted betragte Solen og Venus Da,
gen for og ester Observationen , og bestemme paa det noyeste deres Stader i
Dyr-Kredsen, saaog deres daglige og timelige Bevcegelse. (motum diurnum
& horarium.) Paa et Sted, hvor Solen ved tranfitu staaer vertical , lader
Veneris Sted sig paa det sikkersse bestemme, efterdi ParallaxisDer ingen Ind
flydelse har.

2. )

Videre maa man paa 2de beqvemme Steder iagttage saavel Indsom Udgangen , i seer naar Planeten inden til steder ved Soel-Randen, paa det
»syeste. Jo stsrre Differencen af Ind- og Udgangens Varighed er, des noyagtigere bliver og den deraf udlevede Parallaxe.

3. ) Man tager nu den efter Formodning mindste og storste Soel Paral
laxe f. Ex. 8-12. Secunder til Grund'for 4 Regninger , ved hvilke man for
bemeldte 2de Stader beregner Giennemgangens Varighed.
Giver en af de
fundne Parallaxer Giennemgangens Varighed for begge Steder rigtig ti'lkie»de>
La er man vis paa, at der er den rette.
4. ) Men finder man en Forssiel imellem Regningen og Observationen, saa
infcrerer man efter Regula de Tri:: som den beregnede differentia tranßtuum
paa begge Lrteder forholder sig. til den observerede Difference, stråledes forhol
der sig og den i Regningen auragne. Parallaxe til den forbedrede.
5. ) Er begge forbedrede Parallaxer, font udkommer, hinanden lüg, strå
kan man sikker holde dem for de strnde. Men er det ikke, stia maa i noget af der
forudsatte, s. Ep. i Veneris (gteD eller Diameter, eller i differentia meridia
norum eller latitudinum stikke en Feyl, hvilken man ved allehaande Satzer ef
ter Regula falli maa. soge at opdage.

6. ) For mere Sikkerheds Skyld kan man herefter anvende de fundne
Parallaxer og ovrige forbedrede Astronomiffe Fundamenter ti! en nye Regning,
og igiencage denne Prove saakrngeindtil Regningen kommer fuldkommen
vvereens med Iagttagelsen-

7-) Dik-
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7. ) Dersom man var sikker nok paa sin Regning, angaaende Solens og
Veneris Sted, saa kunde og en forudsavt Parallaxe ,D(tre tilstrakkelig til at finDe den sande.
8. ) Under samme Vilkaar kan man og bestemme Parallaxen ved at be
merke den invendige Contact paa 2de fraliggende Stader, naar man folger den
Methode, som Hr. Halley har forestreven til at finde differentiam meridia
norum ved at maale en Fix-Stiernes Distance fra Maanen, thi naar man ta
ger differentiam meridianorum an sons given, saa lader Paralaxen sig deraf
beregne, ved det man antager Veneris Middelpuncts Distance fra Solens
Middelpunct saa stor som dennes Semidiameter, naar Veneris Semidiameter
bliver frmrukken.
Hvorvel jeg forst var sindet at giore et Forsog til en direéle Geometrist
Methode over Giennemgangens Varighed, faa fandt jeg dog ved narmere Overlag, at det ey var Umagen vcrrd, efterdi dog immer Veneris Steds og Bevagelses Rigtighed maa sattes forud, hvoroissman ikke tilfulde kan vare forvissede,
ilden ved Forudsatttelse af en Parallaxe, undtagen at Observationen steede paa
et Sted, hvor Solen og Venus var i Zenith, hvilket vel neppe^kan erholdes.
Tiden vil lare, hvor noye de af Iagttagelserne ved adskillige Stiernekyndige
udlevede Parallaxer vil stemme overeens med hverandre.

O

1.0.

,^)a ved denne Afhandlings Aftryk allerede 3 Aar siden tranfi-

tus er forloden, saa kan jeg nu give nogen Efterretning om den deraf be
stemte Parallaxe. De tvende beste og brugbarste Bemarkelser af heele Gien
nemgangens Varighed synes de at vare, som ere anstillede i Tobolsk og
Stockholm. Hr. de la Lande har deraf beregnet Soel-ParaUaxen til io|
Secunder, hvilket paa 4 Secund kommer overeens med de for 14 Aar si
den paa Cap,'i Petersborg og Stockholm tilfalleds anstillede Observatio
ner. Denne Royagnghed er virkelig meget stor, naar man betanker, at en
Secund paa Himmelen ikke udgior meget mere end ,000 Deel af MaanenS
Breede, stråledes som den sees med blotte Syne. De ovrige hist og her af de
Stiernekyndige af Emerfionerne allene gjorte Bestemmelser, som satte Pa-

<NYY 2

ral-

-____ Dm Veneris Gang
rallaxen tik 81 Secunder, holderjeg ikke for faa sikkre, aTman deraf ffulde
kunde forbedre den forommeldte, i Fald man maaffee tog er Middel-Tal af
9 Secunder ti( Parallaxen.
I Almindelighed var der meget tjenligt, om
Astronomerne offentlig giorde deres Maade at regne bekiendt.
Man kun
de da meget snarere vente en Overeensstemmelse i deres Slutninger, (som
ved meget smaa Forandringer kan hindres) naar man i det forudsatte var
tenig , og i Almindelighed reent udelod de udvortes Concaéler formedelst de^
M store usikkerhed.
1
1

o
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C. G. KRATZENSTEIN.
ersom Talendernes Fuldkommenhed og nSyere Bestemmelse, var den re
neste Bevcrgelses Grund til at dyrke Agronomien, som et for det bor
gerlige Soelffab og Staaten nyttigt Videnffab; saa kunde man nu gier
ne efterlade at forandre Ncrtterne ril Dage ved ak betragte Stjernerne, aller
helst da en h Caille har bragt Solens Bevcrgelse under saa noye Regler, at
man tor ikke frygte en Feyl deri af een Minute, endog i mange 100 Aar.
Men det er saa langt fra, at Talendernes Forbedring ffulde vcere det reneste og
fornemste Oyemcerke, hvortil Stierne-Videnffaben kunde blive anvendt-Menniffet til Nytte, at man meget mere i Fremtiden kan vente en langt storre Nyt
re' af Aftronomien, dersom den bliver bragt til een endnu storre Grad afFuld«
kommenhed, end Ven endnu er, som ikke allene vil sigte til en vis Orden i der
strlffabelige Liv; men som endogsaa vil vise sin Nytte ved at frelse mange Men
nisters saavel Liv, som Gods. Disse Fuldkommenheder, som endnu udfordres i Astronomien, kunde maaffee bestaae i folgende Stykker.

1. ) Forst i Forbedring af de Tavler, som hore til at udregne Maanens
Bevagelse.
2. ) I noye Astronomisss Instrumenter, til noye at maale Maanens
Distance fra FipStiernerne, og dens Stilling tilFix-Stiernerne.

Z.) Z forbedrede Tavler over alle 4 Jupiters Drabantere,
4) I
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4) I Opfindelse af beqvemme Kikkerter og Stel, hvormed de 4 Jupijers Drabants Formorkelser kunde observeres paa det uroelige Hav.
Af disse anforte Stykker, seer man letteiig, at jeg sigter ril den store og
vigtige Nytte, som Skibsfarten og Handelen kunde erholde ved Aftronomien,
dersom disse, den endnu stylende Fuldkommenheder, ved de Stiernekyndiges
Find engang bleve erstattede. I Besynderlighed synes Maanen ar holde deret
te Negler, efter hvilke den bevager sig, jaa hemmelig for Aftronomis, at hver
ken en uDeDeltg Halleys idelig fortsatte 18 Aars Fliid, Opmerrkfomhed og Moysommeligheder, eller de Priser, som ere fremsatte for i Besynderlighed ar op
muntre ANronomos hertil, eller de store Belonninger, som ere udlovede for
Havets Lcengde, ey heller en Eulers og Clairauts^Dpbe Insigt-st de Himmelffe
Legemers Bevcrgelses Grunde, endnu have 'kundet formaaet at bringe denne
egensindige Drabant under vore Reglers Aag
Kepler, den forste'Opfindere
af Grundfcetninger i de himmelffe Legemers Mechanic , har derfore allerede
for halvandet hundrede Aar siden, af Forbittrelse, kalder Maanen Contumax
fidus, leges refpuens. Da de nyeste Euleriffe Tabeller undertiden begaae en
Feyl af A Grav, de Halleyiffe oglClairautiffe af 6 til 8 Minuter, da de Cas,
siniffe Tabeller have ladet den sidste Maanens Formorkelse begynde 4 Time for,
end Observationerne viste det, saa seer man vel at Maanen, naax man vil ta
le forblommet, med rette fortiener saadan Titul, omendffionc Maanen virkelig er
uffyldig i vores Vankundighed, ja jeg kan vel sige i den Mangel, ar alle Aftronomi
ikke foreene deres Krcefter, for at komme ester dens Gang. De, som ikke vide
anderledes, end hvad de have hort tale om de store Vanskeligheder, Dm ffal va
re forbunden med Havets Langdes Opdagelse, maa gierne udraabe dette pro
blema, jbm umueligt ar oplofts, saa er dog interjviffere, end at man kan have Ha
vers Langde paa 7 Tydffe Mile i der store Hav, og paa 4 Mile nar i Nord-og
Oster-Soen af en Fip-Stiernes opmaalede Afstand fra Maanen, som forandrer
sig hver 2 Minuter paa 1 Minut af een Grad, dersom man kunde vare forvisftr om, at Maanens Sted ikke feylede 1 Minut efter Regningen. Denne Af
handlings Hensigt tillader ikke at tale omstandeligere herom; jeg vil derfore for
beholde mig det til en anden Leylighed, dog var det nodvendig, ak melde denne
Omstændighed, for at kiende derre endnu temmelig salfomme Instrumentes be
synderlige Nykke, som jeg i naxvarende Afhandling vil nsyere beffrive.

Naar man vil bringe Maanens Lob i en bedre Orden, saa horer det nod
vendig dertil med noye ac vide denne Planetes forffiellige Afstande fra Jorden.
Man har tvende Veye ac komme hertil paa , paa den eene fores vi af Maanens
tem-
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temmelig mcrrkelige parallaxe. Den anden bestaaer i <n nsye Vemcerkelse af
Maanens Diameters Forandring, i dens forstiellige Afstand fra Jorden.
Del er ikke ubekiendt, hvor mange smaa Feyle en saa liden Vinkels OM sa
ling, fom Parallaxe ns , er underkastet. V 'Å man have den ret mcrrkelig, saa
maa man observere den ncer ved Horizonten, hvor refraktionen alligevel er uvis
og foranderlig.
Eller den maa bestemmes af tvende paa en Tiid observerende,
som maa vare temmelig langt borte fra hinanden paa Jorden, hvilket er et Fald,
som meget sielden er timeligt, og til Dato ikkun engang i bchorig Fortn er i
verksat, da Hr. la Caille i denne Henseende var reist til Cap.
Eftersom
Maanens Parallaxes Forandring, paa der nsyeste og med en bestandig Forhold,
er forbunden med dens synlige Diameters Forandring, saa seer man lettelig, at
man har ikkun fornoden, eengang for alle at bestemme et vist Forhold imellem
en ret noye observeret MaanenS Parallaxe og dens Diameter, for herefter altid
af dens bemærkede Diameter, at kunde (hitte sig til Parallaxen mcd samme
Accurateste, som ellers blev anvendt til en fundamental Obfervation. Man
behover kun ar have liden Kundskab om den pracnske Astronomie, for at over
bevise sig, at derer overmaade lettete, endog naarMaanen allene blinker frem
imellem Skyerne, at maale dens Diameter, end at bestemme Dené parallaxe,
hvilket udfordrer en meget längere gunstig Himmel og stille Luft, til längere ar
kunde fortsetke de delicateste Observationer..
Den almindelige Maade ar bestemme Maanens Diameter paa, beftaaer
enten deri, at man bemcerker den Tiid, som Maanen tilbringer ved ad'lobe forbi
Time-Traaden i Kikkerten, eller, at man umiddelbar maaler dens synlige Storrelse med et Micrometer.
I Vet forste Tilfalde faaer man den Diameter som
lober parallel med £tnien(diametrum in afcenfione reéta) i Det andet, den som
staar perpendiculair pna £tnten (diametrum in declinatione.) Da denne ikkun
kommer overeens med den verticale og horizontale diameter' i meridianen,
faa kan allene i saa Fald Refraktionen umiddelbar bruges tit den ob
serverede Diameters Correction, men Dette Tilfalde undtagen, maa man i
Forveyen vare betankt paa, og Det ikke ved en liden Regning, at bestemme
Refractionen i Luften og Declinationen for end den kan anvendes til Correction.
Dog stulde Dette allene ikke foraarsage stor Vanskelighed, Dersom Der ikke kom
een envnu storre Usuldkommenhed til, som beftaaer Deri, at Den forste Methode,
naar man undtaget Fuld Maane Timen, aldeles ikke kan blive brugt ongefthr
fra forste Qvarter imil sidste.Qvart, da Den stsrste Deel af Maanen forsvin
der for Synene, ' og Maanens Horn aldrig kommer til ar staae parallel
med Den 5 diurno; Men den anden Methode med Micrometre, kan alleneste en

meget
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rueget kort Tiid blive anbragt hver Dag , naar Maanen er i skadan en Stilling i sin Bane, ati nu Chorden af dens lyse Deel staae perpendicular paa
t)ené diurno, og kan lobe Vinkelret tmdkni Micrometerets parallel Traader.
Man kunde gierne bruge Micrometeret i alle Maanens Stillinger, dersom man

i

et Hyeblik kunde noye indflutte dens ydersie Puncrer imellem tvende temmelig
langt fra hinanden ftaaende Traader, men eftersom Maanens daglige Bevcegelse
gior dette fast umueligt, i det den alle Tider undviger Tanderne, naar de ikke
gaae parallel med dens diurno, fha kor man ikke, naarj man undtager dette
Tilfalde, gisre sig Regning paa nogen end ikke middelmaadig BestemmelseMan kan altsaa lenelig heraf tildomme er saadanr Micrometers stor Fortrin
for de tilforn brugelige, ved hvis Hielp man kan nraale Maanens Diameter
paa det noyeste ved alle flags Stillinger, og tillige undgaae de foranforteVanffeligheder. Et saadanr Instrument have vi nu faaet i den Art af Kikkert, som
for nogle Aar siden, forst til deels er bleven bekiendt, og af den Parisiste Astro
nom Hr.. Bouguer er er bleven kaldet et Heliometer eller Aftrometer. Denne
Kikkert afmaler tvende forstiellige Billeder af Soel, Maane eller andre Ob
jekter i Objektiv-Glassets Brcende-Punkt, formedelst tvende ved hinanden sadte
eller og eet overffaaren Objektiv-Glas. Forandrer man nu O b jecti v- G!a ssenes
Afstand fra hinanden faa lange, indtil begge Billederne komme til at rorr hinanden
med deres modsatte Rande, saa kan man af disse Billeders lcrngde fra ObjektivGlasset, eller ved en trigonometrist Operation saa noye vide den synlige Billedets
Srorrelse, at man kan have derpaa en Secunde, naar inftrumentec er 20 Fod
lang, til hvilken Acuratefle man aldrig tor pente at bringe de almindelige, om«
endstiont deres Visere endog vise Secunder» Det er bekiendt, at vi feer allene
pet tydelig, soin bliver forestillet i vort Oye, i eller ncrr ved Aye-Axlen. Denne
Stilling stgaer altid ved Heliometeret i vores Magt, da vi have kun at see ef
ter tvende Rande af Billedet, som rsre ved hinanden.
Men ak betragte en
Planet imellem Traaderne af det ordinaire Micrometer udfordrer tvende ad«
ffilts og fra hinanden udgaaende Oyekast. Planetens Bevcegelse gisr heller ikke
den ringeste Forhindring ved Heliometeret, eftersom det kan ligegodt bemcrrkes
naar begge Randene rore ved hinanden, enten Planeten flaaer stille eller den
bevcrgex sig. Det er derfore ogsaa ligegyldigt, enten man vil maale et af de him
melste Legemers horizontale, -verticale eller sticrve Diameter. Men man gior
alle Tider bedre, dersom man maaler Maanens horisontale Diameter, naar
man kan see den heel, eftersom hverken Refractione» eller Parallaxen herudi ha
ver ringeste Indflydelse.

Jmidlertiid haver denne fcrrdige Astronom ikke med noget Ord tilegnet
sig selv denne Opdagelse.
Hans Ord lyde saaledes: Le nouvel inftrument,
l’helio-
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I’heliometre.ou F aftrometre, done nous voulons introduire lufage, fera
voir-- Je prends pour cela deux objedifs &c. Denne besi-nderlige Bestedenhed synes neppe at vare den forste Opfindere af et faa nyttigt, som vigtigt In»
stmment, naturlig.
Det synes meget mere, at hand ikke haver holdt sig selv
for den forste Opfindere, men dog ikke haver fundet for got at.aabenbare den
Ki lde, hvoraf han haver taget det. Jmidlertiid troer jeg at have fundet denne
Kilde, som striver sig fra Hr. Etats-Raad Römer, vores beromte Landsmand
og Stiernekyndige. Man finder nemlig i Hr. du Hamels Parisiste Academies
latinske Historie folgende Sted: Anno 1675. die 12. Decembris D. Romer
brevem legit traftatunb de ratione dimetiendi diametros Lunæ & aliorum
fyderum, ope tel.fcopii duobus vitris objeétivis inftruéli, qvæ admoveri
&. removeri poliunt. Naar man herved overveyer, at det Bougueriste He
lio metrum er intet ander, etiD telefcopium, duobus vitris objeclivis inllructum,
qvæ admoveri & removeri polILnt; saa st)nes intet at være naturligere, end ar
man holde Hr. Etats-Raad Römer for den forste Opfindere af dette Instru
ment. Imidlertid maa man dog tilstaae, at denne Beskrivelse kan forstaaes paa
rvende Maader. Man kan ligesaavel forestille sig tvende Objectiv-Glas, som
ere giorte bevcrglige bag vedshinanden, som ved Siden af hverandre.
Det er
altsaa et Sporsmaal, hvad for en Maade Hr. Etats-Raad Römer haver meent,
men dette lader sig ikke med nogen Vished fastfttte. Af den paa den Tud oplæste
Mandling er ingen videre Efterretning, end det korte Udtog for Haanden.
Imidlertid stan man dog flutte efter Rimeligheds Regler, at den Afhandling,
som er forelcrst i Paris, haver formodentlig været den samme, fom hans borenn
melige Efterfolgere Hr ProfelTor Peter Horrebow haver leveret os under Tirul:
Tubus cancellatus Römer!
Dersom dette forholder sig faaledes, saa bliver
veddet Romeriste Teiefcop af tvende Glas, som kan bevæges til og fra hver
andre, forstaaet ben Opfindelse, hvor de blive sadte saa vidt bag hverandre?, at
Randen af Solens eller Maanens Billede just bliver indstrenket imellem do
yderste af de Traader, hvilke bestemme Formorkelsens Storrelfe. Efter al An
seelse have vi da Den overmande lykkelige Misforstand, at Hr. Bouguer ha
ver forstaaet denne Beskrivelse, som af tvende hos hinanden bevægelige Object! vGlas, at takke for Opfindelsen af et af de stionneste astronomiske Instrumenter,
vg Aarfagen til Opfinderens derved viste usædvanlige Bestedenhed, giver sig
vgsaa herved tilkiende.
Imidlertid er det meget forunderligt, at man i Aaret 1754. haver troet i
Engelland af nyt at have opfundet Dette Heliometer. Man seer dette af et trykt
Brev, fom Hr. Robert Smith af Cambridge haver skrevet til Hr. Prof. KäftZrr
ner
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ner i Göttingen.
Hans Ord lyde saaledes: Jeg kan ikke opfylde dette Blad
med noget bedre, end dermed, at jeg meddeler dem den Efterretning, at her for
nyelig er opfundet et Micrometer, som vidt overgaaer alle hidindtil bekiendte.
Det bestaaer af et Obje<lkiv-Glas, som er staaret over i tvende Stykker og an«
bragt i Enden af et Speyle telefcop. I Enden af Brevet forer han ben sormeente Opfinderes Shorts, Skrivelse kil Don Juan an, hvorudi han beskriver
dette Instrumentes Tilsammenseuelse.
Men man seer aabenbare at Hr. Short
har brugt samme Forsigtighed, som Hr. Louguer, i det han ikke har giver sig
selv ud for Opfindere, han siger kun : Der Micromerrum af den Art som jeg
betiener mig af, og som er det reneste der endnu hidindtil er giort, bestaaer af
et igiennem ffaaren ObjeAiv-Glas af en 40. Fods-Brande-Punkt, som bliver
sat i et Spryle-leletcop, som have en Brande Punkt af r. Fod. Hr. Smith
sener endnu dertil i Enden af Brevet, at Opfinderens Navn stal vare Hr.
Doiland. Nu maa man virkelig tilstaae, ar dette dobbelte eller igicnnemjkaarne
Vbjedkiv-Glassets Anbringelse til Speyle-l'ejekLOpium er en meget beqvemForbedring, eftersom man derved undgaaer de meget ubeqveme lange 20. Fods Ror,
uden at tabe noget af Forstyrrelsen. Men eftersom det dobbelte Objeckiv-Glas
dog alle Tider, og ikke Speyle Kikkerten, udgior det egentlige Micrometer, saa
kan man ligesaa lidet kalde dette en nye Opfindelse, som om man bragte et al
mindeligt Micrometer an derpaa, som eri endnu ikke synderlig i Brug; eg Micrometereks'Opfindelses 2Ere maa dog alle Tider hore ben forste Opfindere til,
om enbffionbt den efterfolgende Opfindere ikke haver vist noget af den forste Op
findere. Dette er en Dom, som den store Engelander Newton selv allerede for
lang Tiid siden haver falder, og som hans Lands-Mand Hr. Doiland altsaa
uden tvivl vil lade sig gefalde.
Efter denne Forberedelse, staaer det allene til
bage, at jeg hosfoyer min nye Forbedring paa dem Instrument. For desto bedre
at kunde domme herom, vil ber aare fornodenr ar undersoge de Bvugueriffr og
Dollandffe Tilsammenfatkelser.
Hr. Lourguerhar i forftningen brugt tvende
heele ObMiv-Glas, hvis Apeler vare fastede vngefar i Breven as der SoelBiilede/ som de forestillede.
Men eftersom ve vare saa langt fra, at
han ikke efter Gotbefindende kunde forandre Objekiv-Glassenes Distants, saa
maalede han Billedernes noyere Asstand, med er ordinair Micronierer som var
sar i ObjeiNv-Glassenes Brande - Punkt.
Derre var nu virkelig et fornoden
Tillag lit Instrumentet, naar han vilde bruge saa lange Kikkerter, og ikke vilde
have nogle Medhielpere ved OlsieÄiv-Glaff-ne, som kunde stille dem. Endnu
var herved den Vanskelighed ar faa tvende Objekiv Glas, som begge havde en
fuldkommen lige lang Brende-Punkt, omendffiont de vare fiebne i en Skank.
Dette har maaffee bevagec Hr. Short eller Hr. Doiland til at stiare etObjeclivGals
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Glas over iMidten, og bruge disse Stykker ligesom et dobbelt Objeéliv-Glas.
Denne Maade har endnu desuden den Fordeel, at man dermed ligesaa got
kan maale den mindste, som den storste Planetes Diameter, og kan bringe
Instrumentet til rette, ved at foreene begge Billederne i eet, hvilker ikke kan
gaae an med tvende heele ObjeéHv-©^. Hr. Bouguer har derfor i Eftertiden
ligeledes forsogt at beriene sig af dette Middel, og har ladet er fortreffelig af Cam
pani forfcrrdiget Objeéliv - Glas af iZ.Fods Brænde-Punkt ssiære Lgiennem,
men befunden, ar det derefter forandrede de himmelsse Objecter, og derfor me
get forrrsd ar have opofrer dette Glas. I det han var i Begreb med ar udfinde
Aarsagen lil denne uformodentlige Feyl, for at kunde forbedre den, blev han
overrumplet af Doden. Efter mine Tanker, faa seer jeg ikke, ar man har længe
rrodig, ar esterforsse Aarsagen til denne Feyl.
De almindelige vpriffe Regler
om Farverne Oprindelse formedelst Refracriorien giver os en gandss'e rydelig Grund
herom. Saa længe Objeéliv-Glasset er heelt, saa blande de falsse Farver, som
komme af den eeneSide af Glasser, sigi en forkeert Orden, med den anden Si
des Farver, denne Sammenblandelse bringer, som der er bekiendr, den hviide
Farve frem.
Saa længe derfore som begge halve Deele af Objeéliv Glasset
træde sammen, og forestille ikkun et Billede, saa længe sees Billedet ikkun taalelig farver, ligesom igiennem et hvert Objeéliv-Glasaf lige Aabning. Men saa
snart ar begge halve Deele af Glasset blive ssilvte fra hverandre, saa holder denne
Farvernes Sammenblandelse op, og saae seer man begge Billeder omgivne med
Regnbue-farvede Kredse. Eftersom jeg saae forud, at den Uleylighed, som reiste
sig af de stærkere! Farver, mestendeels kunde afskaffes, ved at holde et farver GlaS
for Oynene, naar det ligesaavel blev anvendt ved Maanen, som der ellers allene
er brugeligt ved Solen, saa haver jeg, formedelst de anft-rre Fordeele, ligeledes
sat et overssaaret Objeéliv-®lad i mit Heliometer.
Disse tvende Stykker
haver jeg givrt fast med fim Gips i tvende dertil indrettede Capfler saaledes'ar jdr
have tillige en rund Overflade, naar de forestillede et eeneste Billede. Dette kan
man allerlettest erholde, naar man betragter et Objeét paa Objeéliv-Glasset,
ligesom paa et Speyl, og forandrer et af begge Stykker saa længe, indtil
Objectet forestilles Wn rette Tilsammenhæng. Efterat jeg videre paa det noyeste
havde maalet ObjeÄiv-Glassers Brændepunkt, saa haver jeg deraf giert Be
regning , hvorvidt Glassene maatte staae fra hverandre for en halv eller heel
Grad. Efter denne Regning haver jeg indrettet et Kr vn-Hiul med Skruer, hvil
ket, naar det bliver dreyer om, kan bringe Glassene tilog fra hverandre. Der Driv
(Getriebe,) som driver KvonHiuler, er giorr fast paa en lang Jern Stang, hvil
ken naaer hen til Oculair-Glasset, hvor den med sin Viser viser Secunder, paa
en i 60. Deele. afdeelrZifer Plade. Bag ved Zifer-Pladen er endnu en anden
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Drivere giorr fast paa Stangen, hvilken driver een med den forrige concem
triff Visere faalebes om ved er Vexel - Hiul, at denne gaaer
af Aiser - Pladen,
naar Secund-Viseren haver gaaer er heelr Omlob eller 60. Secunder. Saale»
des haverjeg straxDiameterS Storrelst for Synene paa Zifer-Pladen uden videre
Regning. Uden for Secund-Viseren er giorr en Knap fast med en kruser Rand,
hvorved Stangen ler kan dreyes om med Fingeren.

Man kan bevege Glassenepaa tvende Maader, forstar der bliverer Mel
lem-Rum imellem begge de platte Sider, og dernest ak begge de platte Sider
flyder sig frem fra hinanden.
Den forste Maade er vel den letteste ar sene i
Vcerk, den er og gandffe brugbar ved Solen og Maanen, hvor man holder et
sarved Glas for Syer, Men naar man undrager disse, blender der lider, efter
som Lyset falder umiddelbar paa Oculair Glasset igiennem den Aabning, font er
imellem begge Glassene. Man gior alrsaa bedre ar man benener sig af den an
den Maade, eftersom derved ikke foraarfages nogen Aabning.

Man gior ogsaa vel, dersom man driver begge Glassene tillige fra hver
andre formedelst en rer og forkeerr Skrue, fom er giorr paa een Axel, og haver
lige eller og nesten lige Gange, thi saa beholder begge Axelerne lige.lang Afstand
fra Kikkertens Axel, og Billeder forestilles ogsaa tydeligere.

Hvorledes man kan bestemme Skrue-GangrnesVcrrdie ved et Ob‘e& paa
Jorden, er alr for bekiendr i Astronomien, ar jeg ffulde have fornoden ar vise
der her.

Een af de vigtigste og endnu af ingen anmmkede Forfigtkgheder ved Heliomecerets Brug, er, at Objekiv- og Oculair Glassenes Afstand fra hverandre
maa blive uryggelig, naar Skrue-Gangenes Vardie engang er bestemmer. Ar
finde denne Afstand, maa man ved ar beverge dem, foge der Sted, hor den
mindste Diameter falder. At denne Skilling er ben rette, kan man letkeligind
ste deraf, ar Skrankerne ffierre hinanden over i Brande-Punkten.
Thi naar
Denne tresser ind med Ocuiair-Glassets Brande-Punkt, eller ben Punkt, i hvil
ken man seer tydeligst deri, meder hvert Syr, saa maa man uimodsigelig kunde
steder mindste Billede, som mueligr er, og rillige der tydeligste. Da denneOmstan-

det nye opfundne Heliometer;
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stcendighed ogsaa maa have Sted ved de fadvanlige Micrometrer, saa folger
deraf, al Maalningen bliver faljk, naar del i mindste Maadr bliver rykker fra
fit rerre Sted. Denne Feyl er den samme, som man ellers pleyer ar kalde parallaxin reticuli telefcopici, men som maa falde reenr bort ved den rette Af»
stand. Der er derfore neppe begribeligt, at den, ellers i Opti^uen saa erfarne
•£)r. de la Caille klager over denne Parallaxe, og behielper sig dermed, ak
han ved Observationerne tager et Middel af denne Parallaxe; z da jeg dog
af Erfarenhed er overbeviist om, at den maa falde bort i ven rette Stil
ling, nemlig, naar Traaderne ere satte just i den Punct, hvor Billedets
Straaler ffierre hinanden over.

Saa brugbar og vigtig, font dette af tvende Objekiv-Glas tikfam»
mensatte Heliometer endogsaa alletider maa vcere, saa maa man dog ikke
troe, at et saadam kan forestille det fuldkommenste af sin Art.
De falffe
Farver, som vel ved Solen og Maanen formedelst det farvede Glas ere
blevne umarkelige, ere derfor dog ikke afjkasfede.
See vi igiennem et
rodr Glas, saa maale vi Grcrndserne af de rode Straaler, og see vi igien
nem et blaat, saa maale vi Grcendserne af de blaae. o. f. v.
Maaffee
Forffielken ssulde forst blive markelig, naar man maalede 2de SriernerS
Afstand dermed, eftersom da modsatte Farver komme tilsammen.
Maaffee
man kunde og mestendeels undgaae det ved et ret mellemgront Glas. Imid
lertid var det dog bedre, dersom man reent kunde vare denne Besvcrrliahed
vg Usikkerhed qvit.

For at opnaae dette Oyemcrrke, har nkan ikkun fornoden, at udversge Metal-Speyle i Steden for Ob'ieKiv-Glas eller en catoptrijT Kikkert i
Steven for en dioptriff.
Herved erholder man trends Fordeele tillige,
for det LouguerisseForst forretter et @peple»Telefcop af 6 Fod, som
endnu er meget haandelig at styre, den samme Tieneste, som en Astronomisk
Kikkert af 120. Fod.
Retter man Dette Speyle-Velelcop ind, som et
Gregorianff, saa haver man derved er Soel-Billede, som efter egen For
langende kan vare en halv eller en heel Fod bred, og hvor man kan fore
stille sig en Secunde ligesaa stor, ! som en Vinkel af z Minuter for det
blotte Oye, hvilken allereve meget godt kan kiendeS.
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Gisr man nu Objekiv-Speylet af tvende halve Deele, som lader sig
Erne fra hverandre, faa haver man et Heliometer, hvilket i Henseende tit
Objeélivet flet mgen Farver giver, og som altsaa bor at foretrækkes de an«
dre, i det ringeste ved de smaa Planeter. Endelig, faa haver man heller ikke
Ven lange Stang nodig ved Kikkerten, hvorMed man maa stille ObjeétivGlaffene, lhi her haver man ObjeöUv-Speylet gandfle nerr ved Haanden.

Et Heliometer af denne Art, skulde uden Tvivl vorre det best flikkede til,
paa det noyeste at bestemme Maanens Diameter i dens forssiellige Afstande fra
Jorden, at beregne Jordens Afstand, og at forbedre Maanens Tabeller deref
ter. Dette Instrumentes rwyere Indretning, vil jeg forbeholde mig til en an#
Ven Gang at beskrive.

Kor-

ist

KorteAnmarkmnger
over

FRICTIONEN,
forfattede af

C. HEE.
§. r.
ed alt hvad, fom foretages udi Machine <25#^, er det en af de Po
ster, som udfordrer storste Agtsomhed, at der giores Beregning for dm
Friétion eller Modgnidning/ som forefalder, i Det Den eene Part afMachinen guider an paa Den anDen, saafnart De bevagende Krafter begynde at op
live Det Dode Konstverrk,og den ved et saadant V«rk formodeDe Hensigt stal
erholdes.

$• 2Store og udi Mechanisse Konster ovede Mand, have giort sig besynderlig
Umage for at fastsatte nogen Theorie, bestemt ved Experimenter j denne Ma
terie. Amonton begyndte Vestige Experimenter med Tritser og Skiver,' oa
faldt paa tillige at udforsse Rebs, Trossers og Tovvcrrks Stivhed.
Parent
fu gte ham efter, og giorde denne Theorie mere sonstig og Marhemariss. Ca
mus , Bulfinger, Belidor, Defaguillier, Mufchenbroek, og andre flere ha«
ve hver paa sin Maade arbeyder vaa at forbedre, og ved Experimenter, for«
eenede med Mathematiss Kundssab, at bringe denne Theorie om Mvdgnidninger til storre Tydelighed og Vished.

§. Z.
Udi deflige Experimenter have de enten betient sig af et jevnt og glat hov
let Horizontal QSrtft, og forfogt ved Vagt at satte et fladbundet Legeme i
Vevagelse paa Det samme, en saadan Vagt have de antegnet som en Kraft, der

net
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net op var i Stand til at balancere med Friktionen, efterdi det paa Brerttet
hvilende Legeme ikke syntes ar kunde modstaae Bevcegelsen uden i Kraft af de
gnidendr Parters Modvirkning, som de befandt ar blive saa meget storre, som
Legemets Vergt trykte det mcer eller mindre mod Brerttet. Andre, som have
indseer, ar man ikke vel kunde anbringe en devergende Tyngde til at overvinde
Modstanden af en saadan Friktion, uden at lade Vsgten ved en Snoer rulle
over en bevcrgelig Skive, som felv kom til at forege Friktionen saaledes, at det
vilde vare besvcerligt, at stille eller at afsondre den^fra den paa Brerttet, have
kroet, at det maatte vcrre bedre at undersoge den Sag, Friktionen angaaende,
ved Hielp aset Plan stellet stions mod Horizonten, hvorpaa et Legeme fattet
sig selv i Bevcrgelse, og den desto storre, jo storre Vinkel-Planet formerer med
Horizonten. For nu at vide, hvor stor Friktionen af en Krop kunde vare
paa et saadant Brat, da oplofter man Bremer indtil Kroppen, som derpaa er
stillet, begynder at bevage sig, og efterdi samme Krop er af den Natur, at det
i Kraft af sin Tyngde ved mindste Oploftelse vilde nedstige, hvis det ikke ved
Tyngden trykte an paa Brerttet, og foraarsagede en Friktion, da er det let her
af at finde, i hvad Oploftelse Friktionen eller Modgnidningen er i lige Vagt
med den Kraft Kroppen haver til ar nedglide, thi fat (Fig. i.) at Langden af
Planet AB =a Hoyden BC ---- b. Balls AC = c. og Kroppens Tyngde---- P
da er AB: BC;=p. Forcen at glide ned-^PBC^og paar Bretter har en saa-

ABdan Hoyde, at Forcen til ar nedglide net op overvinder Friktionen, saa ak om
Hoyden i mindste Maader formindstes, da holder Modgnidningen Legemet fast
paa Planet, følgelig kan man derved fatte, at naar Friktionen er ----- F. da bli
ver?, BC.---F, Lad nu fremdeles en saadan Friktion, som den sadvanlig an#

AB.
rages, verre^i^Deel eller en vis Part af Kroppens Tryk paa Planet, da efter
ødi samme Tryk er P, AC, da er Friktionen F---F-AC. og derfore Fb=Pc,

AB.
>c,AB.
g.
/43
folge lig //—c^ Dersom nu den Vinkel, hvorudi Planet inelineres mod Horri

b
zonten er A da er BC—b—a fin. A og AC=c=a Cof. A nagr Radius er —i
vg da bliver>---Co5. A -----eller Rad, hvoraffluttes, ar for at finde hvad Part
"fin. A tang A
tang. A
Friktionen er af Presfionen har man ikkun at dividere Radius i Tavlerne med
Tangens af den Huk, Premet gior med Horizonten.
Z. 4.

over Friktionen,
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§. 4»
Andre have endnu udvalgt sig end anden Maade, lagt een Cylinder i?de
Panner, og naar den har oæret betynget rued en given Vægt, ophængt udi beg»
ge Enderne af et Reeb (Fig. 2) A 03 B, som gaaer over Cylinderen. da hæn
ger man endnu paa ven ene Side af Cylinderen en nye Vægt—?, som for»
vges / indtil Cylinderen vender sig i Partnerne, da samme Vægt holdes for
atvære saa stor som Friktionen, men herved forefalder denne Subtilite, at
naar Friktionen F, som er en vis Part af preflionen, (A-f-Bdhm) eller Sum
men af Cylinderens og begge anhængte Legemers Tyngde, da vil og P for»
aarsage een Friktion=P_, som naar den endnu anhænges, vil foraarsage en

nyc---k_, P=Pj>g den iglen een =JP og saaledes uden Ophor, folgelig skulle
p.

p?

p.

ester dette Bestik Friktionen P=p blive saa stor som en uendelig Rekke af Tal,
som gaaer frem udi en aftagende Geometrif k Progrefllon, men til al Lykke kan
den samme fummeres, thi man har denne Regel for at finde Summen af een
faadan aftagende Progreslion, at man legger tilsammen det forreste og sidste
Led, som her er saa stor som det forste alleene, da man har P^ som divideret
i«

med .“—i giver P hvortil legges det storste Led, som er det forste, da Summen

ju1--- 1*
af den gandske Progresfion er P 4< p = p^- 4< P-«1 — Pj“ = P^1 — P
fAl

,«

U

pl—fl -

ft*

A11

1 ft—i

folgelig bliver Friktionen^p^f men mig synes, at dette kan findes meget lettere
JU.-1

ved en fim pie æquation end ved en saadan uendelig Tal-Rækkes Summering,
thi heele Sagen bestaaer derudi, at efterdi Friktions Vægten selv foraarsager
en presfion, og derved en nye Friktion, da er (naar Pressionen er P og Fri
ktionen =f) P4-f=f og P= j«f—f=(«—i)f og P—f ligesom tilforn.

§. 5Alt dette, som nu tilforn er meldet, er næsten en Summarisk Indhold af
hvad som til Dato er udfunden, og sættes til Bafis for alt det som stal beregnes
Aaaa
ved
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ved Machinernes Friction, thi i Henseende tilApplicationeir deraf tit de utal»
lige cas, som kan forefalde i praxi, da dependerer den aldeles af de Theorier og fubtiliteter, som forefalde udi Mechaniquen i Almindelighed; thi ter#
fom Friktionen] falder paa en Axel-Tap, hvis Straale er i, da er det natur
lig, at dersom man vil hange en Vagt paa Hiulet, som sider paa samme Axel,
for at overvinde Fri etionen, og Hiul-Straalen er 10 Gange storre end Tap»
Straalen, eller den-halve Tver-Linie af Tappen, da kan en saadan Vagt va
re io Gange mindre, end den der nmatte hanges paa Axei-Tappen selv for ar
balancere Friktionen, falder Friktionen paa Enden af en Tap, som staaer
vertical, eller paa et Par Mollestene, da finde man Momentet af en saadan
Friktion ved at multiplicere I af preflionen rncD I af Steenens, eller Tap-

pens Straale. Ere Kraft og Last ikke parallele, som kan forefalde ttdi allehaande Cas, endog naar Tander eller Kamme tage fat paa Driv-Stokkene, da
confidereres den deraf foraarsagede Friktion , som om den reyste sig af en eller
fiere sammensatte presfioner, da man ved den bekiendte Lare-Regel om Krafrernes Sammenfatning lettelig udfinder den af en fitadan Samling folgende
Modgnidning, kort, alle vorige ca;, som forefalde udi Friktionens virkelige
Beregning ,. dependere videre af Geometriens og Mechaniquens Regler,
naar man ikkun forst har bestemt de forste Grunde og Love, hvorefter Friktio
nen tetter sig.

§. 6,
Min Lasere vilde gunstigst undskylde, om han udi faa vigtig og tillige besvarlig en Materie ikke finder mange nye, og for Verden tilforn ubekiendte
Sandheder, men at jeg her, efter mit indskrenkede Begreb, holder mig ved ar
give korte Anmærkninger over det gamle, eller det som af de soregaacnde Tiders
store Hoveder er bleven udfundet.
At begribe det som af store Mand er udponset, og at kunde oversatte der med nogen Tydelighed udi der Donste Sprog
er ikke endda saa gammel en Sandhed hos os, ar nogen har nodig at foragte
den. At forestille Laseren udi et korr Udtog hvad som af Forgiengerne er udfun
det udi nogen vigtig Materie, mon der ikke er det samme, som at fette ham i
Stand til at giere det forste Skridt ti! selv at gaae videre.
Jeg er af den
Tanke at Laseren intet taber ved at vide det gamle og allerede bekiendte ; thi han
maae dog vide (aa meget af Paafinnings-Konsten, at de ubekiendte Saudhcder ere ikkun som een Yngel af de bekiendte, og af hvad som oste (Feer i den lardr
Verden, maa han dog 'undertiden have erfaret, hvor latterlig de giore sig, som
«f.een utidig Lyst til ar broute, give sig ud for nye Tings Paafindere, da de

dog
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Dog enten under et sminket Ansigt fremfette det gamle, uden at torve -citere Kit«
Derne til det Masq verede Paasund, eller ved den foregivne nye Paafund
-flmledes robe deres Vankundighed i det gamle, at hver kan finde og fole at den
foregivne Nyehed strider mod gode gamle og bekiendte Sandheder.

§. ?♦
Men om jeg her ikke kan fatisfecere Laseren med saadant nyt, fom han
forgieve-s vilde vente Uf faa flet er Hoved, saa flal jeg dog i det felgende driste
mig til at fortelle ham nogen nye Vanskelighed eller rettere tvivlsmaal, som jeg
ikke veed af andre tilforn at vare oplyste.
Den forste Maade at underfoge
Fridionen paa synes meget fimpel, thi naar Legemet P (Fig. 5») drages ved
Vagten F da faaer man ved at for-ege Vagten F indtil P begynder at glide,
-ikke allene den Fridion som renser flig af den Trykning P har paa Planet
A B men end og den som falder paa Skiven C og er meget mere Compo
neret end den forrige, efterdi den har sin Oprindelse ikke af Een men af
Trende Trykninger, nemlig af den modstå aende Fridions Kraft i Diredionen
C P af Skivens Tyngde udi Diredionen C D og af den tilleggende Vagt F
for begge disse Fridioner udi Diredionen C F hvilken preffion og den deraf
folgende Fridion er langt besværligere ved Kræfternes Composition at finde,
end den som soges paa Brettet, des foruden maa skiven og vendes omkring sin
Arel, og om Snoren er ey meget fim, da haver den ogen Stivhed, hvilke 4.
S 5. Poster foruden Fridionen af P forøge Vagten F hvor ved Fridionen af
P soges, des foruden maae endnu een Part afF anvendes for at overvinde den
ånertie P haver for at forblive i Hvile-Standen, hvilket alt glor denne forste Me»
lhode i hvor Simpel den end synes meget Besvarlig. Men der er endnu en anDen Sag, som denne forste Maade har tilfalles med den anden, som fleer ved
Theorien af et inklinerende Plan, hvilket giør Sagen meget Besvarligere end
-alle foregaaende, som endda kunde bringesunder Beregning, delte er, at naar
Legemet, hvis Fridion man vil undersøge, stilles paa et glat Plan og deraf flat
glide ned, eller derpaa fettes i Bevagelse, Da har det vel een og den samme
Trykning, hvor det end Mes paa Brettet, saa lange det bliver i een og den
samme Holding mod Horizonten , men efterdi intet Brett eller Plan er til, font
fluile have enten lige Glathed eller lige lljevnheder overalt, da maae dette forvol
de, at Fridionen paa et saadant Plan nødvendig maae dependere saa vel af
Fladernes Beskaffenhed, som af Fladernes Trykning mod hinanden, og kan jeg
ikke see at saadanne Ujevnheder kan betragtes efter Hr. Belidors vilkaarlige
Sats, som om een halv Kugle fluile bevage sig over et Plan hvis Ujevnheder
A aa a 2
ere
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tre disponerede i Form af halv Kugler, ikke heller tillader Naturen af Tingen
at anrage den anden af Hr. Belidors anforre Scrminger, hvorudi hanlolger
Me(T. Amonton og Parent, og iglen folgeS af utallige flnBre nemlig, at Frikti
onen rette sig og er i Forhold af Trykningen, men ey af Fladerne, fom trykkes
an paa hinanden, og er det at undre, ar han med den Nerhed har sogt at bevise
ren saadan urigtig Lcrre-Regel paa folgende Maade (*): Quelle que foit la
refiftence, que la puiflänce P trouvera a möuvoir le Corps Q, il eft con
flant que la grandeur FH de fa bafe n’y entrera pour rien, card on fuppofe
ce Corps divifé en deux parties egales & que 1’ on applique une de Ses
moities F R. fur 1’autre NK, la Puilfance P fera toujours la meine, quod
que la bafe ne foit que moitie de ce qu' elle etoit, parceque chacune des
parties egales de cette derniere fera chargée d’un poids double de celui
dont elle etoit preff e en premier lieu, d ou il fuit enGeneral, que de
plufieurs Surfaces de differentesetendues chargees de Ipoids egaux, chacune
des parties, qvi compofent les grandes’, eft moinschargée, que chacune
des parties de moindre etendue, qui compofent les petites, dans la railon
reciproqve de ces furfaces, & comme c’ eft la meine chofe a une puilfance d'
elever a 1’aide d un plan incline un nombre des petites fphæres a la fois, ou
de n’ en elever qu’ une feule, dont la pefanteur féroit egale a celle de toutes
les petites prifes en femble,il fera indifferent a la puilfance P qu’ilyait par
exemple mille demi-fpheres de la bafe du Corps Qengagées dans les interftices que laiffent celles de la furface A C, ou qui il n y en ait qu’ une
chargte elle feule du poids total, puisqu elle fera capable dune preslion
mille fois plus grande, que chacune des precedentes, & comme la houteur, on il faudra, que la puiffande eleve cette demie fphere pour la dega
ger d’ avec les inferie ures, fera la meine ou il faudroit, que chacune des
autres s’ elevaffent, 1’ aktion de la puiffance ne changera point, qu il y
ait un grand nombre des demi fpheres, ou qu’ il n’ y en ait, qu une,
perce que dans 1' etat d’ eqvilibre fa qvantite demouvement fera toujours
exprimee par le produit du poids attribue a plufieurs demi-fpheres ou a
une feule par la hauteur, ou il faudra 1 elever dans le meine tems.
Jeg haver anfort denne Demonftration heel og holden, paa der at min Lasere
maa kunde fee, hvor megen Genie denne store Franskmand har maar anvende,
forend han har kunder bevise en Sars, som strider mod Erfarenhed. Denlredie
Maade skeer ved ar chargere en Cylinder med Vagt, og da ar bevage den om
sine Axel Tapper med en nye Vagt, fom rilleggeS forat overvinde Friktionen.
Denne Merhvde har nogle Vanskeligheder tilfalles med de foregaaende mm ha
ver
(*)
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toerbeiine Fordeel (i) at Axle, og Pander kunde dreyes og poleres paa detnoyefh, (2) arman kanformindskeFladerne, sombevageog flide paa hinanden, til een
vvermaade liden Størrelse, ar man kan formindske Friktionen selv ved at foran
dre den siebende Modgnidning til en veilende.
Den fornemmeste Uleylighed,
som herved synes at forefalde, er (1) at Friktions Vagten selv formeerer presfionen og derved Friktionen (2) at Forfog hermed ey kan giores uden ved Reeb,
soni maae vare fiine om deres Stivhed ey skulle hindre experimenters Rigtig
hed, men (z) fornemmelig kan dette ansees, som en Vanskelighed, at efterdi
Friktionen ey yttrer sig, saa lange Machinen staaer stille eller er i Hvile-Stan
den (Statu æquilibrii), da rnuae Cylinderen chargeres m ed Friet ions Vagten,
indtil Cylinderai vender sig om sine Tapper, til hvilken Vending horer een
Kraft, som melerer fig med den, hvormed man soger at bestride Friktionen.
Saasnart nu Friktionen ey kan udfindes uBeu Cylinderen, og de anhengte Tryk
nings Vagt (Tulle setles i Bevagelse, da forandrer sig den bevagende Kraft til
accelerations Kraft, hvorved forefaldet Momentet af inertien af alle Tre
Tyngder foruden Momentet af Cylinderen selv, hvilket glor denne Materie
noget besvarligere end den er bleven anseet af dennem, som ved denne sidste Me
thode haver undersøgt Friktionen.

§. 8.
Det er af en saadan Cylinder, som vender sig omkring sine Axel - Tapper,
Den store Hollandske Naturkynder Hr. Peder van Mufchenbroek har Conftrueret, sil tribometer hvormed han pleyede at undersøge Friktionen, og ere
deslige Tribometres endnu konftigere indrettede af den Larde Defagulliers, og
del saaledes ar Arel-Tapper og Panner kunde forandres for at see Modgnidnin
gens Forandring ved differente Flader, heele.Machinen kan setres i Bevagelse
ved et Spiral'Fieder, og kan man derhos paa een künftig Maade i denne Machine erfare til hvilken Grad man kan formindske F iktionen, uaar Hiulvalsens
Tapper, i steden for at bevage sig i sine Panner, hvile og bevages paa tvende
bevagelige Hiul, og erdet deslige Machiner, hvormed jeg meget ofte har haft
Leylighed at giøre experimenter, som have ankediget mig til at sforfatle disse faa
Anmerkninger over Friktions Theorien, men i Besynderlighed de Experimen
ter, som den utrettelige Mufchenbroek dermed haver anstillet.

§. 9De Mofchenbrokifke Experimenter ere af trende Slags, (1) at finde
Friktionens Størrelse under Bevcegelsens Begyndelse, (2) Friktionens- Tilvext
Aaaa z
efter

.
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efter presfionens og Fladernes Størrelse (3) Frictionens Forøgelse naar Ma
chine» fettes i Bevagelse. I Henseende kil det forste da anstiltes Forsøget saaledrs
fit naar de mindste Tapper lagdes i Palmerne og Cylinderen var chargerec
med Tyngderne P og Qz (Fig. 3) da blev der anmerket hvad Vagt R der behovedes til at begynde Cylinderens Bevagelse, ogaf samme udftmden ved expe
riment, giver han d.nne Regel, for at finde den Forhold Modgnidningen har
til Trykningen. Han siger at man stal Multiplicere Friétipns hægten RmeD
16. og med producet dividere Summen af P. Qj>g Machinens egen Tyngde,
Du qvøtus viser Forholden mellem Modgnidningen og j Vagten. for Exempel
om P —Q= s Pund den bevagelige Kraft n 14 Drach. Cylinderen med sin
Axel — ZPund — M Fo'geligP 4- Q+ M~7$. naar nu 14. Drach. Mul
tipliceres met) 16. da faaer 'man 224, nu maae man giore 7 Pund til
drachmer, da der er 16. Z i et P., og 8. drach. pan hver Z, følgelig 128 Z
j et P. som Multipliceret med 7, og Divideret med 224. giver 4. følgelig
stal efter denne Regel Modgnidningen forholde sig til. Wagten som r. til 4.
Det er at sige at Modgnidningen i narvarvende cas er i af Vagten hvormed
Pannerne ere chargerede.
Hr, Mufchenbroek har ikke givet noget Beviis
for foregaaende Regel, hvorfore jeg vil anføre folgende.
Det er bekienvt af
Statiquen, at i Hvile-Standen, eller, som andre siger, i Bevagelftils Begyn
delse, maae Momenterne vare lige store, følgelig morte det Moment, som Tyng
derne foraarsage udi presfion paa Axel-Tapperue—.(? FQFM) multipliceret
med l, vare saa stoer som Kraften R multipliceret med Vals-Straalen 16,
Lav NU Friélionen forholde sig til presfionen som 1: p, da er Friélionen of
begge Tyngderne tillige medMachinens, som jeg vil kalde M, =
— 16R følgelig et

— p 16R øg PFQ_4« M —p ligesom den Mu-

16 R
fchcnbroikifi<e Regel tilholder. Men det var fornoden at anføre Veviistt for
denne Regel for ak overbeviise Laseren at derved findes en liden Feil, thi
Frictions Vagten selv maae nødvendig og foraarsage en Trykning hvorfore
P 4. Q-p M-FR = 16 R følgelig PdFQF M-FR — p hvilket giør ingen Foranp
j6R
dring udi Regelen end at alle Tyngderne tillige med Frictions Vagten adderes
og Summen divideres med 16 R for at have p og derved Forholde» mellem Mod
gnidningen og Trykningen af denne Regel appliceret til foregaaende og af Hr.
Mufchenbroek anførte experimenter kan mm; let fornemme at hverken Hr.
Amontus ep heller Hr. Parents Regler øm Friélionen kan folges, da den før
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fte siger at Friktionen et1 til Presfionen i een bestandig Forhold som r: z, og
den sidste som 7: 20. og naar man haver under Hcrnder nogen delicat Machine
og man er noye regnendes ved at finde Friktionen, da maae man forud giere
experimenter meD det Slags Materier, som kommer til at gnie mod hinanden
udi den anleggende Machine.

§. 10.
Dette kan vcere nok fagt for at sorstaae den forste Regel, fem egentlig anAgger den Friktion Machinen haver i Begyndelsen af dens Bevcrgelse. I Hen
seende til den anden Post hvorledes Friktionen voxer i Forhold af Fladernes
Storeeift, da kan man af alle experimenter see, at Friktionen tiltager naar
Fladerne blider sterre, men at give nogen Regel efter hvad Lov saadan Vexk
tiltager, eg om der er nogen Flade af en »is Stort else, som ssulle give mindst
Modgnidning, sitaledes, at naar Fladen enten gieres mindre eller sterre, derom
tvivler jeg meget, og haver ikke ved mange experimenter kunde finde noget
jaadam, om endffiont Hr. Mufchenbroek siger pag. 141. Ed. in Oktav 174$.
Idem Corpus ejusdem Temper ponderis, & fupra Alterum motura, diverlum attritum pro varia fuperficiei attritae magnitudine patitur: qvod etiam
ab experientia confirmat Noletus daturque hujus corporis cum hoc pon
dere fuperficies. Aliqua cum minimo attritu: Reliqva fuperficies five mi
ner five major fuerit, majori attritui fubjicitur, quemadmodum omnia*
accurata experimenta conflant er evincunt.
Jeg onstede at Hr. Mufchen
broek havde talt et Ord om ved hvad experiment een saadan Flade med mindst
Modgnidning er bleven udftmden ; thi det synes at stride mod Naturen af Fla
derne , at man kunde faae een Flade af Ujevnhed eller Glathed ligesom en anden
eg derved med Vished bestemme een saadan Regel, jeg tvivler Dog aldeeles intet
xaa, at jo Hr. Mufchenbroek kan udi sine experimenter have haft siradanne
phaenomena, font kunde have confirrneret hasn i denne Tanke; thi han forkårede fin Li vs--Ti id udi Experimentere-Kuuften, og var af den Modeftie, at
naar han af de folgende Experimenter havde lårr, at han kunde have tager
ft;g, da pieyede han udsifslaendeCours for alle sine Auditores med klynkende
Stemme at fige, erravi, Auditores! delenda eft pagina.

§. II.
Den zdie Regel hoö Hr. Mufchenbroek er meget'vanikeligere at forstaae
end de nKst. foregaaeude, den angaaer Modgnidningens Tiivext ved tiltagende
Gesvin-
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Gesvindigheder, hvorom han striver saaledes: (*) In minoribus Corporum
velocitatibus feqvitur attritus utcunqve rationem velocitatis, non tamen
accurate. Verum in majoribus vel citatibus multum increfcit ratio attri
tus, idqve locum obtinet, five corpora ficca, five olea unda fupra femo
ventur. Cum enim Axis tribometri chalybeus volvebatur in cupro rubro,
oleo undo , atqve Velocitates erant, uti 4. 6. 7. 8.10.fuit attritus uti 1 1t.
2.3.4. atqve, attritu exiftente eodem, fuerunt Velocitates in cupro ficco
i' 3. 5. 7. Z. Cum velocitas erat maxima in his experimentis, fiveæqvalis 10, fiebant 2$. revolutionesaxeos DD intra tempus 2" 24attritus,
qvi ponitur teqvalisji, eft ad pondus motum uti 16 : 95.

Oleum inter metallicas partes interpofitum, lubricitatem motus ju
vat, five attritum minuit: Sed præcipue in majoribus velociratibus attri
tum minorem facit, qvipolitis corporibus ficcis ingens eft, atqve partium
abra/ionem femper comitem habet > qvæ, parribus oleo undis tollitur vel
minuitur. Olea & pingvedinesinundæ corporum fuperficiebus attritum
minuunt, qvatenus (1) alperitates luperficierum & locos confragofos red
dunt æquabiliores, implendo cavas valles, ideo mutuus ingreflus partium
Solidarum minuitur & abrafioni itur obviam. (2) Qvatenus olea globo's
conftant partibus lubricilfime fupra fe, & in cavitatibus, qvas implent,
fupra Solidas partes motis. (3.) Qvatenus calefadioncm impediunt. Jeg
dl lkke binde mig til hvert Ord, thi det giver een alt for tvungen Oversættelse,
men soge at an fore Autors Mening med andre Ord. Naar Kropper bevcrge
sig med liden Hastighed, da befindes Modgnidningen at forholde sig fbtu Ha
stigheden, dog ikke fuldkommen.
Men bliver Hastigheden storre, da tiltager
Gnidningen i en storre Forhold, og det enten Kropperne, som bevcrge sig paa
hinanden, ere torre eller smurte med Olie; thi da Ar el en jaf Staal var smurt
med Olie, og bevcrge sig udi en Kaabber-Panne saaledes, at Hastighederne
vare som 4, 6.7. 8.10., da befandtes den dertil svarende Modgnidning at va
re som i. 1'. 2.3. 4., men naar Modgnidningen var eens, og Kaabber-Pannen, da vare Hastighederne som Q. 3.5. 7- 8. Da Gesvindigheden var aller«
störst udi disse Forjog, eller saa stor som 10, da giorde Axelen DD 25 Omlob
i en Did af 2'' 24"', og da forholdt sig Modgnidningen (som sattes saa stor
fom 1) til den bevcrgede Vcrgt, som 16: 95.
Den Olie, hvormed Metal-Parterne smotes, befordrer Bevcrgelsen og
formindster Gnidningen, og det fornemmelig i de storre Hastigheder, hvorKrop
perne
(*)

Mufønbrock Inftit- phyf.in gvø. pagt 143. h. 413. & feqv.
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perne ere torre, og'kunde ikke andet end under Bevcrgelsen afgnave hinandens
Parrer, hvilket hindres eller i det mindste formindstes, naar disse Deele ere
smrrrre. Det er at agte, at Olie og Fedme , naar de kommer paa Krop-Skor
perne eller Legemernes yderste Flader, da formindske de som sagt er, Modgnid«
«ingen (r) i dec de giere deujevne Flader glattere ved at opfylde de derpaa be*
findende Fordybninger, hvorved Parterne komme til at gribe mindre ind i hin
anden, og de mindre Parters Afgnavning, saavidt mueligt, hindres. (2) i det
de Deele, hvoraf Olien bestaaer, erekugel-runde, og derved blive ffikkede ban
de ar beva'ge sig meget glat paa hinanden, og paa de Skorper, hvis Fordyb
ninger de opfylde, og endelig (gdie) hiekped Olien til, ar den Varme, som vil
de folge af Parternes Gnidning og hastige Bevcegelse paa hinanden, forhindres.
Min Lasere maatte snart falde paa de Tanker, at jegtilfulde haver forstaaet
denne gode gamle og vidtberomte Hollandske Namrkyndere, efterdi jeg haver
giver af disse tvende Paragrapher en rigtig Overstrttelse, men jeg tilstaaer, at
jeg maa sige herom som de Franste Je 1’entends bien mais jene le comprends
pas. Thi hvordan Hr. Mufchenbroek har giort disse Experimenter, og med
hvad Skiel de ansorte Slutninger deraf ere uddragne, har med mit Vidende
hverken Mufchenbroek selv, eller nogen af hans Overscettere med mindste TodDel forklaret 06, og haver Hr. Mufchenbroek i det Stykke alt for vel fulgt de
Gamles Regel: Artificis eft celare artem; hvilket er visselig ikke steet for at
dolge Konsten, men for ar opmuntre andre til at sinde Methoden, hvorledes
Detre anforre kan undersoges paa en vissere Maade, eller og har Hr. Mufchen
broek giort Dette i samme Hensigt, som den vidtberomte Bulfinger da han
Prev vm Friktionen, nemlig: ut memoriam Fridionis eruditis refricaret.

§. 12.
Hoved-Sagen gaaer ud derpå, at nogen kunde udfinde en Maade at beftemnw Friktionen, naar et Legeme guider an paa et andet med en bestemt Gesvindighed, hvilket har meget storre Vanskelighed end ar finde den, som yttrer
sig udi Bevcegelftns Begyndelse, ligesom alt hvad man stal udregne i Mechajaiquen, er langt lettere at finde, .naar man alleneste soger det samme efter
^vile-Standens Regler, hvor Legermerne eller Krcrfterne balancere med hin
anden, end naar noget sogks udi dynamiquen, hvor Legemerne ere satte i Gang,
og Krcrfterne ved Deres Overvagt fætre Tyngderne i Bevcegeise, hvilken sidste
Var.t er ikke ncer bragt til den Fuldkommenhed som den sorste. Jeg vil dersore
fette mig for, for det ncrrvcrrends, at undersoge, (1) hvordan en saadan BeBbbb
teg«
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regning vil see ud, naar man sietrer, ar Friktionen vil stige i Forhold af Gesvindigheden, (2) naar Friktionen antages som en middel Modstand, der efter
en vis Tiids Forlob ikke voxer mere, og Legemet i sit nedstigende har nærmet
sig til at erholde den stsrste Gesvindighed, som da bliver noget nar uniform el#
ter jevn.

§ 13.
Scet da at Friktionen^ > naar Bevægelsen er langsom, og Gesvindigheden saa stoer, at et Legeme maatte falde fra en liden Hoyde h, for at faae en
saadan Gesvindighed, da bliver samme Hastighed som Vh, lad den storre
Tyngde Qjillige med den mindre P være hængt over Cylinderen AB (Fig, 4.)
saaledes, at naar Centrum af Q er nedsteget i Linien Rq=x, da oploftes
Vægten P fra p til P og Cylinderen AB tillige med Tapperne DD> hvorpaa
Friktionen falder, vende sig i Pannerne EE> og det med faa mange Omlob,
som perif. af Cylinderen indeholdes i Diftancen Rq. Lad Gesvindigheden
som et tungt Legeme vilde faae ved ar falde fra R til q være =Fv. Lad Val#
sens eller Cylinderens Tyngde =m dens Straale —2 lap Tap-Straalen værk
=b da er Det klart, at naar Friktionen med en liden Gesvindighed, som Eb—<p eller
en vis Part af Trykningen, da er, naar man vil sætte, at Friktionen tiltages som
Hastigheden Eh: <£> = ,E v: Friktionen (naar Hoyden til? Gesvindigheden er
vj= PEv som multipliceret med b gir Momentet af Friktionen = b£> Ev
~Eh
Eh
folgelig er Momentet af den bevægende Krast—aq— a P * b

V v men Mo-

Eh
mentet af Inertien er — a - q >F a'- P HF I a1 m , folgelig maa man dividere
Momentet af Den bevægende Kraft med Momenter af Tyngdens etter Stædigheds Kraften (momentum inertiæ) for ak faa vim acceleratricem, eller
Haste-Kraften, hvormed bele Machinen oplives, Da man efter De Mechamffe
Regler faaer en æquation imellem Elementet af Rommek dx og Elementet
af den Hoyde, som svarer til Gesvindigheden, saa ar s a? (q—P)—a_b£ Ev 1
i_____________ !'h ;Jx.
jI

(qfPf
( q_p-b1
dv etter

4

-

J

dx=dv for nu at forkorte denne diflé-

a^h

j

ren-
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rentiefæquation, og at præparere Den til integreringen, ttø siet, at q-P=k
vg q^p-r z rn=R og_b£==m da er ester denne Forkortning (k—mj/v)
a^/h

R

dx — dv og k— Vv
m

—r

dx—dv lad endnu k---IT og R — r da er (» - yv) dx—dv

m
m
m
r
og dx—r d V for NU at integrere denne kvantitet, da sikt for at tollere ra-

-7T—Vv
dicalitercny v = z da er v=z- og dv—rzdzogderfordx—2rzdz ognaar
Tt—Z

man dividerer aradz med — 2

« da faaer man — 2 rdz

2r?rdz --- dx

<x—z
siet endnu ir -z=y da blir — dz—dy og derfor 2 r dy — 2 r w dy = dx og

fcéifor x=2ry—2irr log: y Men alt hvad man kunde vinde ved en saadan
æqnation, var, at man ester fornoden Snbftitution kunde ved approximation
determinere v uDi x, og da man derved fandt Tiden —{dx og da kunde man
ITV

ved experiment forsoge hvorvidt den beregnede Tiid vilde stemme overeens med
Den Tiid, hvorndi Kraften q nedstiger fra en bestemt Hoyde x, naar dens For
ce lvekkes ved Modgnidningen beregnet paa vvenstaaende Maade.
§.

14-

Man maae herved ey forestille sig, at naar Friktionen skulle komme til at
Dope i samme Forhold som Gesvindighederne, da maatte den rilsidst blive saa
stor at Machiriens Bevægelse derved ffulle standses, eller om Bevægelsen end
vedvarende, da maatte Rivning og Gnidning snart blive saa gevaltige, at de
kunde giere famme Virkning som en Fill, saa at Machin Tapperne maatte blive
ubrugelige. Thi efterdi Friktionen <p ifupponeres at voxe som yv, da kan
en saadan Gnidnings Tilvext aldrig indfinde sig, uden naar den nedstigende Vægt
har een Gesvindighed som y v, og Tappen river i Pannen med en Gesvindighed
- yv og samme Gesvindighed voxe indtil Rivning eller Gnidningen i Kraft af

Bbbbr

en
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en saadan Hastighed balancerer med den bevagende force da accelerationen
ophorer men ey celeriteten som bliver störst naar den er —Q^-P

b

P

et Legeme der nedstiger i Vandet, hvis Gesvindighed voxer indtil refiftencen
balancerer med den nedstigende Kraft eller tyngde i Vandet, da Legemet siden
bevager sig noget nar Uniform, og da faaer den sin storste Hastighed eller
rettere narmer sig til den bestandig, men aldrig overffrider den.
Vilde man
fatte at Friétionen voxer som en anden dignitet af Gesvindigheden saasom
vn da kunde man derved giore deslige Anmærkninger som ved forrige
Tilfalde.

§. 15Vil man nu antage Friktionen for bestandig , som den noget nar efter en
dis Tiids Forlob vil blive, end og naar den dependerer af Gesvindigheden,
Da er det meget lettere at giore Beregningen saa vel i Henseende til Rommet,
som den bevagende Kraft beffri'ver, som i Henseende til Hastigheden hvormed,
og Tiden hvvrudi bemelteRom tilende bringes, thi lad alle Ting vare som til
forn da bliver den bevagende Kraft Q_-P og dens Momentum a Q^-a P.
Lad Modgnidningen vare — P og dens Moment b <p fslgelig er det gandsse
Moment af den bevagende force — a Q^aP - b<p og Momentet af inertien
— a’-Qjba-P
}Ma5 da er a'- Q^a1 P -_a b<p—Q^-P -b <p og efter dr

aQ_-{- a!P <Ka’m

_____ a.a___

Mechaniif'e Regler bliver denne acceleratrix eller haste Kraft multipliceret
med Elementet af Rommet saa stor som Elementet af den Hoyde hvorfra et
Legeme maatte falde for at faae en Gesvindighed som Pv Det er

Q*P

dx - dv og dersvre p(

» _) vx — Vv

im

men naar man har Gesvindig-

heden exprimeret udi en vis storrelse af Rommet, da fan man der af finde
Tiden

over Fri&ionetK
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Eiden hvorudi et saadant Rom bessrives i Kraft af den givne Gesvindighedk
thi lad den fegte Did vcere t da bliver Elementet af Tiden saa stor som Ele
mentet af Rommet divideret med Gefvindigheden det er dt —

efter hvad som tilforn er funden bliver dt — r(QjhP>Hm)

og derfvre

dx og derfors

E(Q-P-b <?)
a

Tiden t— 2 E(Qfl?p4«im)E x ved hvilken æqvation findes hvor stor et
TcO^P-bjp)
a

Stykke af Rommet x bessrives udi een given Tiid t og v. v,

§» 16,
Det er dog herved at agre at faa ofte man saaledes ved fluxions eller in
tegral Reigninger bestemmer Tiden, da faaer man ingenlunde Tiden selv men
«rqvantité, forøler proportionel med Tiden, thi enhver kan let begribe, ak
Rommet, som maales i Fodmaal med de derhos conne&erede qvantjteter
P Qjn. <p. udi Vagt ere heterogenes Storrelser med Tiden, som maales udi
TimeFMimuer og Secunder, saa at det eene Led udi Storrelser af Vagt og
Fodmaal umuelig kan exprimere det andel Led i Secunder, om endssiom Dette
end synes saaledes ved-equationen ar tilkiende gives, hvorfore det er fornoden
at raadsporge Erfarenhed og af er eneste experiment lare, hvorledes deslige
integrerede æquationer maae hehandles, paa der at Rommet x med fine hos,
foyede Faétores kunde give Tiden i Secunder. Ti! den ende erindrer man, ak
udi runge Legemers ubehindrede Fald er Den besagende Kraft saa stor som den
Tyngde der bevages, og naar samme er P da bliver f saa stor som accierations
p

Kraften og Derfor^_dx—dv og E£ E x—Ev folgelig dt—dx— dx — x"^
P
F
Ev yTy-Å
?
dx og derfor t — 2 Ex hvilket exprimerer Tiden en general udi tunge Lege
mers fald. Nu har man kun at erindre sig en eneste cas af Erfarenhed for Ep.
at et Legemefalder fra en Hoyde paa 965. frandste Fod teen Tiid af 8//z scrtter
man nu Denne Hoyde i Staden for x og da soger med hvad Tal 2 Ex maae
divideres for at blive til 8. Secunder da kan man bruge samme di visor ved alle
Vvrige æqvationer hvor Integralen er fundet paa samme Maade, men for at
Bbbb g
finde
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finde en saadan divifor da lad den vcrre =u, folgelig bliver t - 2F965- §z/

u
ogu — 2F965 — 62 — 7.75 folgelignaart-xVx da er t — 2 Fx Secunder
8
8
7.75
folgelig er og udi forrige teqvatlon t = 2 F(Q +p * 1 m) Fx Secunder.

Udi

7.75
a

deslige æqvationer hvor vis acceleratrix er bestandig, kan man finde Tiden
paa c il anden Maade; lhi efterdi Tiden hvorudi Spatium, x beffrives,
naar Krcrfterne ere bundne til Machinen, er altid storre end udi frit Fald,
og lad en saadan Tiid voere — T og Tiden udi frit Fald, da famme Spa
tium x befkrives, — t da bliver Tiden af Legemets Nebstigelfe fra Hoy
den x ved Hielp af Michinen — T — F(Q+ P
1 m) Vx og derfor
F^P-"^)

F(Q;-P-b. cp)T—yx men udi frit Fald er t—Fx.

(Man lader de til-

a

F(Q*p¥]m)
falles Coefficienter a og 7. 75 ude med Willie) folgelig er
F((^-P- b P) T —t og F(Q^-p- _b<p) ; i — x: 1' eller F(QL-P-^^>):
a

a

F(Q* P+|m)
F(Q+ P-P 'm)
F^Q* P •tiro) ~ t: T =2t P_(Q± PjHm).

a
Naar man nu med en faa-

//(Q^ P-± <p)
b
dan Machine gi er" experiment, og noye anregner Tiden, da kan man antage
<p for en faadan Friction, fom indfinder sig ved Begyndelsen af Bevcegelfen og
da erfare hvor meget man maae antage den Mindre eller Storre, paa det den
kan siaae ind med Tiden, ligeledes kan man finde Gefvindigheden af et Legeme,
som er attacheret til en Machine; thi i frit fald er Fx — Fv men udi den ved
Machinen hindrede er F(Q.-P-b_ <p) Fx ~ Fv og Fx — F(Q4< P'■i* Prn)
•_ 2
F(Q- P-- b^)
FQ + P^lm)
7
Fv —FV naar Spatia ere lige store folgelig F(QFP4* rm): I— FV: Fv
y>((^-p7b^)

over Fri&rionen,
— ^(Q-p.-b <p) W—Vv.
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Mm VN betyder den Gesvindighed er Legeme

a

P 4* *mj
faaer i stir Fald, font pleyer ar exprimeres ved det Rom Legemet kan par
fecond beffrive med den Hastighed der faaer i sidstningen af faldet, som man
veev af hösfoyede tiden Tavle beregnet af Monf. Bouguer i fransse Fod og
ved sammes Hielp og MachinensBessaffenhed kan finde de nedstigende Legemers
Til'd, Rom og Hastighed,

§. 17Tiden as Hoyden as Gesvindigheden i Sidst
Faldet
Faldet i"
Franske
ningen as
Fod tomme hvcrSecimd.

1

1"
2

il

6

I

If-I

60-4
135-9
3
241-4
4
5_ 1 377

7
8
9
10

54)
739
965
1222
i $08

30
60
90
121
151

18l
211
24I
272
; 302

Naar man nu ved noget experiment
har obferverec Tiden hvor udi er faldende
Legeme udi en saadan Machine har bessrever et givet Rom da ved man strar den der
til svarede Gesvindighed par fecond, samt
den Tiid er Legeme i frit Fald kan bessrive
saadant Rom, folgelig kan man af zequationen T — t J7(QF P * im) finde al
F(QL-p-T(p)

T^t1 (QFPF’m) øg T* (Q^P) CL-P-1<P
a

1

-^-T1 <P = t1 (<t»FP»Fim) og

T- (^(T^PF t'- ;Q+P d-’m) —eller-<P — t1 (QFPFlm)FPT2-Ql'!
*
bT1 '
b_T1
a

a

ved hvilken æq,nation man kan beregne og sammenligne Friction med Tryknin
gen naar Kraften falder fra en given Hoyde, med en given Hastighed, udi
en given Tlid.

§. 18Wilde man hellere betiene sig af et inclineret plan for at underfoge Friftionen af er Legeme, fom er fadt i Bevagelse, da kan man ligesom i der foregaaende
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•

Saaende gi ore sit Bestik paa folgende Maade.
Naar Planet AB formerer en
given Vinkel med Horizonten da forcen af P (Fig. i.) til ak nedglide — P,
CB — p og den force hvormed P trykke an paa Planet = P AG — « og
AB
AB
naar Presfionen forholder sig til Friktionen som p : i da er Friktionen
=^_og derfvre accelerations Kraften som gir Legemet sin Fart ned af Planet

=» P -- ® folge lig cvzp- *-\ dx --- dv hvoraf findes Tiden da Legemet nedsti___ f
V_±J

p
p
ger udi er vist Rom paa Planet eller af heele Planet AB nemlig t = 2FP Vx
W-1)

men p ----- PBC og

Tt =PAC folgelig' t = 2 pp fx

AB

AB

F(PBC-PAG

— 2 rAB vx ----PBC-AC

AB //.AB
/X
S FAB FAB ='2 AB Man kunde og have procederer saaledes. Forcen til at
FfBC-ÄC) r(BC-AC)

nedstige paa Planet er P, BC mod denne force virker Friktionen udijeen oppo"ÄB
fite direktion. Lad Friktionens Storrelseveere G, da er den bevagendeKraft--P, BC-<p AL og Accelerations Kraften — P, BC - <p AB, som multipliceret
AB"
P, AB”
med Elementet af Ronimet tegnet i Planet selv er P>BC -<PAB, dx= dv og Tiden
P,ÅB
t=2 j/P, AB Fx og naar Legemet har nedstiger af heele Planet da er X—AB

s/^P,BC-PAB)
og derfvre t== 2izP> AB for nu at see hvorledes dette stemmer over eens med
^pUc-^ab
hvad som haves udi Elementerne om det incllneredePlan, da ved man, at den
Tiid Legemet behover at nedstige af Planet forholder sig til den Tiid Legemet
nedstiger udi den Linie, svin er saa stor som Planets perpendiculaire Hoyde,
som Lerngden af Planettil dets Hoyde, hvilket findes saaledes.
Efterdi den
fundne

Over Fri&ionen.
fundne Bid erT= 2 ep, AB

og Liden hvorudi det vilde nedstige udi per-

FPjC-^ÄB)
pcndiculairen er t= 2 BBC da forholder sig t: T='FBC:

VP> AB

r(P,BC-<pAB
eller og-

L'- :

P^P,BC2-<pAB,BC) : FP, AB fslgelig ev

l'-'-P, BC2 - ^AB,BC: p, AB; T2 — (P, BC- (pAB) BC: P, AB2 fæt nu atEnclonener borte, fa«#

ledes som som Denfuppongr^s i Elementerne, da er t: T = BC: AB. Naar
nu Liden er given hvorudi Legemer p nedstiger udi Lod Linien, da sindes deraf
T, men dersom T ved noget experiment er bleven bekiendt, da sindes deraf
B’iaionen --<?= P, AB3 t2-P,BC,2 T\

AB, BC, T3
§.

19-

Her kunde da til Slutning sporges, hvorledes man best kundeianstille Ex
perimenter for at komme ril nogen Vished, cm Friktionen foreges ved Bevcrgelsen eller ikke. At afgiore den Sag ved at lade Kropper nedstige paa et in
klineret Plan, holder jeg for meget besveerlig, efterdi Kroppen, som nedstiger,
treffet paa hver Sted en anden politure eüer Nunhed, og det saaledes , at Der*
som Det er rundt ellet fiirkamet, da dreyer Det sig om sit Centrum, i Det Det
nedstiger, efterdi den nedstigende Krop ved Friktionen attaqueres meere paa en
Side^end paa en anden. hvorved Bevægelsen bliver meget irregulair, yg Der#
som man, for at forhindre Dette, g i or den nedstigende Krop 3 ä 4 Gange faa
lang som breed, Da et det mig arriveret, at naar jeg har lagt samme paa een
Side, og sia ladet Det nedstige udi en given Elevation af planet, da har Krop
pen nedstegen undertiden i 5- 6. 8. a 10. Secunder, naar jeg har lagr Den paa
den modsattre Side i 5" a 6", naar den lagdes paa Den eene finalere Kant,
nedsteg den i s, og naar Den lagdes paa Den modfatte Kant i 2 å 3".
Hvad
stal man nu sige om Densem, som med megen Affurance og Vished siger, at
Tyngden bliver hvilende paa Bretter, naar det oploftes i i8z/, 20", Deter mig
arriveret, at Det har varet oploftet til nogle Grader derover, og Det erentDable#
vm staaende, vmendskisnt al Umage blev anvendt for at give saavel Bretter som
Kroppen Den bchovende Glathed. Vii man giere et saadanr Experiment, Da
maatte Brattet pære 10 a 20 Fod lang, lad det nu voere hovlet faa lige, som
Konsten kan bringe Det til veye, Da vil man Dog finde Dcrpaa mange Forandrin
ger og Ujevnheder, Lad Det staae nogle Dage, og man stal befinde, at man
EclK
hak
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har et andet Brat.
Gisr Experimenter i fugtigt Væjr,. og det vil befindes/ar om den nedstigende'Krop er af rung Træe, som Pukkenholts, da har det en
anden anktæbende Kraft, end naar Veyreter anderledes, og har det ofte un
dret mig, at de som giore Dejlige Experimenter, ep amegne Omstændighederne
hvorved de som have Leylighed og Lyst tit ar repetere de samme, kunde have.meM Oplysning..

§.. 20.
Det skulle derfore være fördeelagtigere nt; giore Experimenter ved Hielp
en Haspel eller axe in peritrochio, som udi det Mufchenbrochifke Expe
riment, thi efterdi en Part af Tappen i Nundeel alletider frotterer paa en og
Den samme Part af Pannen, da forefalder der ey hev faa mange Friktions For
andringer, som ved der inclinerede Plan. Des- foruden er man ved en og Ven
samme Machine i Stand til ar forandre Tapper og Panner, og ar svrmindste
Friktionen ved at lade Axlerne bevæge sig paa bevægelige Hiul. Man har end
nu den Fvrdeel, arman kan med mindre Vagt bringe en stor Accelerations
Kraft tilveye, og derved erholde en storre Gesvindighed under mindre Friktion,
Da man derimod med storre Vagt kan tilveyebringe en storre bevægende Kraft,
og derved storre Friktion, men minbre Acceleration, og efter Theorien min
dre Hastighed. Man kan des foruden attachere Tribometeren til en Bielke,
som er nærmest Veggen-,-hvor PendutUhrer hænger, og derved efter nogen Tuds
Svelse tidmærke den Tud paa det nsyeste, hvvrudi en given Vagt nedstiger udi
et giver Rum, og drager en mindre Vægt op med sig, daman kan giøre Bevægeisen hastig og langsom efter Behag , og ved de foregaaende Regler finde af
Rummet, Tiden og- Mhchinend Beskaffenhed, saavel tegemeté- Hastighed udi'
Sidstningen, af Faldet,, samt, den Modgnidning ,, som underveys haver hindret
Bevægelsen.

af

§. 21.
Hvad Udflag nu dette Experiment endog vil have, saa er jeg dog af den
Tanke, at om end Friktionen jTulie formeres ved Machinens Bevægelse, saa
vilden ikke blive synderlg storre, end den, som erfares ved de vrdii'.aire Expe
rimenter, naar Machinen skal sættes i Gang, thi tænk efter , hvad der skeer
ved'den forste Friktion, naar man vil udfinde den ved Experiment , man hæn
ger en Væglskaal over en Tretft eller Hin!, eiler attacherer den til en VægtStang, med enSnor,, og; da chargerer VægtL)kaalen med Vægr , indtil Ma
chinen

ObCV FriÄionen.
«chinen begynder at bevcrge sig. Men hvad er Effecten i denne begyndte Bevcrgelse, er del Fri ét ionen allene? Langt fra ikke, thi foruden Friétionen maa
Vcrgten overvinde Inertien eller Stcrdigheden udi hver Part af Machine», efterdi det er en Lov i Naturen, ar ingen Krop kan komme fra Hvilestanden til
Bevcrgelse, uden dec steer ved en paadrivende Kraft, fom i dejlige Forfog blan
der fig med Friktionen saaledes, at det som tilstrives Frizonen er altid stor«
re, end den virkelig findes i Naturen. Naar nu Machine» er sar i Bevcrgelse, og er kommen paa den Amming af Hastighed, som den bevcrgende Kraft,
Luftens eller Vanders Modstand, samt Wodgnidningen selv har vilder tillade,
da bliver Bcva'gelsen noget ncer jevn, og derved Friktionen stadig, som i det
den eene Part af Machine», vcrre sig Tapper, Panner, Tcrnder, Kamme,
Drevstokke, fiiles, flibes, poleres, glattesved Bevcegelsen og Modgnidnin
gen selv, som den eene Deel har paa den anden, gier, ar i der Slcrdigheden
for saavidl er hcrvet, og hver Part har faaet et Indtryk af Bevcrgelse, som
ikke uden Krast og Gevalt kan betages den, da hielper Machine» sig nogetncer
selv ved den allerede imprimerede Bevcrgelse, hvorved den bevcrgende Kraft
synes at faae en Lettelse i Henseende til Friktionen, som i Begyndelsen melere
de fig mti) Inertien. Det er vist, at ligesom Presfion kan generere Bevcrgelfe, saa kan og Bevcrgelse generere presfion, hvorom jeg andensteds har be«
viist noget i et lidet Skrift de presfionibus ponderum in Machinis motis,
men det er ar agte, at deslige forogede Trykninger og de deraffolgende Friktio
ner, have deres Grcrndftr og Love i Naruren, som de aldrig overskride, og
maa ingen troe, ar det enten er let eller unyttigt, at soge de samme, rhi det er
een af Hoved-Posterne, hvorfor mange Machiner, (omprojekteres i smaar, ey
reuflere i stort, efterdi Friktionen udi Modeller er i Forhold af dets Storrelse meget mindre, end naar Machine» bringes i stort, hvilket er klart deraf,
at Friktionen meest og fornemmelig voyer i Proportion af presfionen, og til
nogen Deel i Forhold af Fladerne, naar man derfore gier Machmen 3 Gange
saa stor, som Modellet, da bliver Fladerne 9 Gange storre , udi den store Ma
chine, og Tyngderne hen imod 27 Gange saa store, hvorved den deraf folgende
Trykning og Gnidning noget ucrr maa stige i samme Forhold.
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Beskrivelse
over

Forste Prove,
forfattet og til

indsendt af

hans ström,
Fogderirk S^ndrnMr lBergens Stift ,, og folgelig vel ogsaa paa fleers
- H Nordenfieldffe Stcrder i Norge , forekomme saavel paa Landet, som i'
Vandet, avssillige Orme og Insecter, hvilke jeg anseer for arvcrre, deels
ikke nok bekiendte, deels nye og hidindtil gandske ubekiendte. En liden Prove af
begge Deele trrnker jeg allerede at have viist i SMdmpers Beskrivelses i. P:
3 Capitel; og til ydermere Beviis derpaa, mener jeg , at folgende Afhandling,
kunde tiene. Dm indeholder en Beskrivelse over io Insecter, som alle ereanforte under Systematisse Navne, og tillige oplyste med en Deel Tegninger; alt
ved Hielp af et ForstorrelseElas, som vel i sig selv er middelmaadigt, mendog det beste, som min Evne har tilladt mig at anskaffe.

Mufca fetaria pilofa,

fronte alba, abdomine æneo-grifeo,
halteribus nudis..

Saa-

____ _ _ _ _ _ _ _ ___ Ti Norffe InserLek.

zy

Smedes vil jeg kalde Det Insect, som pcrn Tab, L. forestilles under adstillige Skikkelser, efterdi det forvandles af en Orm til en Puppe, og af en
Puppe til en Flue, hvis Opholds-Sted og Forvandlings-Maade, med videre,
nu stal beffrives. I vore GgepMer (*), hvor Soe- og Regn-Vand bliver
fiaaende og raadner, findes en liden blod og blind Orm (Tab. i. Fig, i.) med
adffillige Irynker eller Ringe om Kroppen, og med en opreyst Stjert, som i
det yderste er kloster eller Deelt i tvende Spidser (Fig, i. a.) Neden under Stjer
ten sidder en Fod (Fig-1, b), som vel har Dette tilfælleds med De ovrige, at
den i Enden er splittet og besat med nogle smaa sorte Haar; men er derhos
kiendelig tykkere, og i feer meerkvcrrdig af sin dobbelte Brug, Dåden tiener Or
men til en Fod, men Puppen til en Hage eller Krog, hvorved Den kan herste sig
fast saaledes, som nu strap ffal vises. Efter Denne tykke Bag-Fod folge? smcrrte Fodder, som alle sidde Rad viis langs hen ad Bugen, og ere hver for sig
baade splittede og lodne, ligesom den bageste; saa at Ormen Derved faaer i alt
8 Par Fodder, med hvilke den kryber paa Bunden af Pytterne. Kroppen,
som ligeledes er besat med en Deel sorte Haar, har en gronagtig Farve, med
2 Rader msrke og trekantede Pletter langs hen ad Ryggen, af hvilke Logrfiaae lige imod hinanden,

Naar Tiden er kommen, at Ormen ffal forvandles til en Puppe, forla
der Den Bunden af Pytterne, hvor Den tilforn opholdte sig, og begiver sig op til
Vandbrynen, hvor Den med sin bageste tykke Fod, som nu bor kaldes en SnertHage, faster sig til smaa Grers-Straae, eller Blade af Marhalm (Zoftera)
og andet Destige, som af Vinden blases hen i Pytterne, og bliver Der Hangende
saaledes, som Fig. 2 viser, nemlig med Hovedet nedvendt i- Vandet, og med
Stjerten Opreyst over Vandbrynen. Der forvandles den da fra en blod Orm
til en haard Puppe (see Fig. 2. og noget fvrstorret Fig. 3.) eller rettere faaer en
nye Hund, nasten af samme Skabning som Ormen-, nten haard som Barken
paa unge Trae-Qviste, og morkebruun as Farve. Til De 7 forreste Par Fod
der sees nu kun lidet Tegn ; men Stjert-Hagen og Den kloftede Stjert ere end
nu kiendelige nok, dog med Den Forffiel, at den forste er mere krumboyet ind
Ccccz
ad
(*'j

;■

Disse ere intet andet end Huller og Hunler i Gse-Kiergene(.v dr Klippc-rüge Strand
bredde) opsy dte med urcent og stinkende Vand, som enten bestaaer afforraadnet RegnVand allene, eller af Regn- og Soe-Vand tillige , alt ligesom Pytterne kigge mere
eller mindre mrr ved Flod-Maalet. I diffe opdvlde sig adffillige Inftetcr, blaut andre
sgsaa det n«rvarende; stisut jeg nogle Gange har erfaret, at det kan oyhÄde sig os
leve i reent Sse-Vand eller salt- Vand)
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ad til Bugen, og den sidste mere udstrakt i lige Linie med Kroppen, foruden at
de begge nu ere haarde, ligesom Puppens ovrige Dele. Foran, hvor Ormens
Hoved eller Pande tilforn maatte fvrestilles ar vare, fees nu'en liden Hule,
Fig 2. g.) som rilsidst styder sig ud, og aabner sig i Form af en liden Hiert-agtig Lurige (Fig.g.a.), der ikkun med den overste og bredeste Ende hanger fast
ni Puppen, og g i or ved fin Oploftelse saa stor en Aabning, at den i Puppen
stiulre Flue kan krybe ud, da Puppen selv bliver liggende som er tomt Skall
tilbage. Men forend denne Aabning steer, begynder Puppen efterhaanden at
forandre fin Stilling, ved at lette den nedvendre Ende alt mere og mere op ad,
saa ar den rilsidst kommer til ar ligge gandste plat eller horizontal paa Vander,
og vender da alrid Ryggen op, eller den Side, hvor Huller med sin Luuge sid
der. Ved hvilken stiulr Mechanismus .fMtKmt steer, maa jeg overlade andre at
domme om ; men Hensigten deraf bliver ufeylbarlig denne, at Fluen, saasnart
den forlader Puppen, .kan finde frie Luft og komme staaende paa Vanders Over
stade, hvilket ikke kunde ffee, om Puppen hcrngde perpendiculair ned som for,
da Fluen nodvenbig maatte drukne og omkomme i Vander. Nerst denne mær
kelige Vending er inter mere forunderligt, end ar dette lille Dyr, uagtet deter
blindt, dog kan finde Middel ril ar opholde sig i Vand-Kanten, og ved Hielp
af sin Sriert-Hage holde sig i den rette Stilling, saa at Fluen, uden at druk
ne, kan avles i Vandet.
Vel har jeg befundet, at Puppen kan flyde paa
Vandet, uden ar have noget ar holde sig ved, men ar Ormen, medens den for
vandles ril en Puppe, stulle kunde giere det samme, er ikke rimeligt, og endnu
mindre, at Puppen, uden noget ar hange ved, kuyde dreye og vende sig i den
behorige Stilling. Overalt blev Stjert-Hagen, som just er dannet til ar holde
sig fast med, da gandste unodvendig. Ellers har jeg og marker, ar Ormen eller
Pappen, naar den inrerander finder at hafte ved, griber med sin Sriert-Hage om
en anden Puppes Stjert-Spidse , saa ar man ofte kan see en Hoben Pupper at han
ge sammen som i en Klase; og dette viser uden Tvivl bemeldteSrjert-Spidsers egent«
lige Hensigt og Rytte, nemlig at den eene Puppe derved kan hange sammen og
opholdes i Vander ved den anden. Dette kan ogsaa meget lettere stee, som Or
mene ikke forvandles alle paa eengang, men den ene efter den anden nasten hele Som
meren igiennem; saa at de uforvandlede Orme altid kan finde en Puppe ar hangs
vcd i Mangel af Srraae eller ander saadant.

Fluen, hvis naturlige Sterrelse er at see Fig. 4, arbeyder sig meget hastig ud
affin horizontal liggende Puppe, og lober da strap om paa Vandet.
Vingerne
ere vel i Begyndelsenvaade og sammenfoldede; men torres og udvikles i engand,
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(Fe kort Tud, saa at Fluen snart kommers tit at flove , hvor den vil, og opholder
sig da enten paa Soe-Pytlerne, som er dens rette Element , eller paa De1 i Narv«»
reisen liggende Klipper, overalt remmelig ssye og vanskelig at fange.
Den er i sig
selv kun gandfle liden; men har dog en temmelig stor og tyk Snabel, item erPar
Folhorne, sombestaae af 3 Knuder, eller runde Leder, med et enkelt Fole,Haar i
Enden. Disse Knuder ere sorte afFarve; men Panden hviid; Oynene brune; og
Nakken, som sidder imellem dem, blaaeffinnende.
Overlivet er sort-kaabber#
farver, med en Deel blaaeagtige og paalangs gaaende Scriber, sun dog ikke al
tid ere lige kiendelige. Bagdelen, som bestaaer af 7 Leder eller Ringe, er over--'
alr graae-kaabberfarver, og besat med adspredte sorte Haar, ligesom Hovedet og
Overlivet. Wingerne ere uden Farve; men dog igiennemdragne med nogle sorte
Seener, afhvilkeden overste og tykkeste er besat med fmaa Haar.
Medens Fluen
ganer, ligge begge Wingerne over hinanden saaledes, at de ikkun synes at udgiore
een (fee Fig, 4.); men naar den strakker Wingerne ud, seer man under enhver af
dem en hvid Vagtstang med en aflang Koile i Enden, som dog er gandjke nogen, cl#
ler udenDakke-Skial. Fodderne ere z paa-hver Side , middelmaadig store, og
graaeckaabberfarvede ligesom Bagdelen; hvilket med mere kan sees afFig. 5 , som
forestiller Fluen flyvende og forstorret. Endnu bliver , hvad Fluens Farve i sar
angaaer, Dette at marke: at den i Begyndelsen seer noget anderledes ud end siden,
nemlig nasten overalt bleeg-brumt, undtagen Panden og Nakken, af hvilke den
forste strap er hviid, og den sidste blåne.
Om denne Flue tilforn er bekiendt, stal
jeg ikke forvistkunde sige. I Linnæi Syft. Natur', pag. 55>8- edit, io; forekommer
vel en Flue under Navn af Mufca pctronella > somderikommer overe en s med' den
ne, arden lober om paa Wandet; men da Beskrivelsen i ovrigtikke passer sig, kroer
jeg ikke, tit den kan vare det samme Species. Omend saavar, findesden dog ik
ke saa udforlig beskreven som hen

Paa Tab, i., forestiller
Fig. i. Ormen i naturlig Storrelse.
Fig. 2. Tvende Pupper, Hangende ved et Straa-'
Fig. 3, En Puppe med sin Aabning, noget forstorret.
Fig. 4. Fluen i naturlig Storrelse og gaaende.
Fig. 5. Den samme forstorret og flyvende:

IL

Cn hoppende Bierg-Loppe med tredobbelt Stjert.
Lepisma fqvamofa faltatoria, fetis caudæ tribus,
intermedia majore.

Dette
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Dem Insect, som i Mcengde sees athoppe paavore G-e-Dlerge 2: Klippe
rige Strandbredde, og kaldes af nogle Skurke-Trold, forekom mig i Forsknin
gen som m Begyndelse til et Znsecr, der endnu ikke havde faaek ftn fulde Forvand
ling; mmervednoyereUnderfogning befundet at vcere er c^cr Species, som kan
hen for es ril det Genus Lepisma, og ved Hielpafdepaa Tab II. anbragte Teg
ninger beffrives stråledes : Z Bierg-Loppens bevcrgelige og mod Jorden nedvendte
Hoved sees en Mund, som bestaaer asen smal Overlcebe, men noget bredere Underlcebe, der atter er deelt i 2 Parter. Den overste Lcebe eMaa begge Sider forstiner
med en lang og krum Mde-Spidse, bestaaende af 6 Leder (kig. 2 a.), og fastet
til en i Munden horizontal staaende Tand, som har neden for sig ct Par andreTamder, med en hvas Tagge paa den ind ad vendende Side.
Den underste Lcebe har
ligeledes en LEde-Spidse paa hver Side (Fig. 2. b.); men disse ere dog meget korte
re , og bestaae kun af 3 Leder. Synene sidde tcrt fammen oven paaHovedet, eller i
Nakken (Fig. 2..c,); og ikke langt fra dem staae 2 fiine Folhorne, fom ere langers
end Kroppen. Denne er temmelig lang , og foran meest tyk ; men bliver derefter
M mere og mere smal, og endes tiisidst meden meget lang og smal Stjert, som har
s kortere Stjerte, een paa hver Side. Alle disse Stjerte ere, ligesom Folhornene, meget svage og brcekkelige, saa at de neppe kan vedrores, uden ar beskadiges.
Kroppen harsforuden en liden Halskrave, hvori Hovedet sidder bevcrgeligt) 12 Le
der, af hvilke des bageste ere bedcrkkede baade medRyg-og Bug-Skicrl, svin stede
umiddelbar ril hinanden saaledes, at Kroppen der seer gandsse trind ud ; men de z
soreste og sterste Leder have ikkun Ryg-Skial allene, og ere neden under ligesom indhuulede, folgelig paa begge Sider tynde, og af Legemet ey gandsse opfyldte. De
Skicrl, fom bedcrkkeJnfectets Krop, saavelsom Stjerte, ere alle afenparallelogvammiss Figur, og afadssillig Farve, nemlig mestendels sorte, men ogsaa sil«
peels brune og hvide eller Solvfarvede; hvilket giver en behagelig Blanding af
Farver, i seer naar de holdes mod Solen, da de rillige kage en gr on Glands. Skialiei'.e sidde alle temmelig lose, og naar de rives af, smitte de paa Fingrene som erTnss,
da den nogne Krop selv seer guulagrig ud. Bug-Skicellene bedcekke Bugen, lige
som Skicrllene paa en Orm, og have alle nogle Jndssiarelser i Kanten, ister een
mcerkelig Jndssiarelse paa hver Side af de 7 foreste Bug-Skiold, hvoraffremsiikke 14 smag og nedvendte Spidser, spm ve! maa adskilles fra r andre og tykkereSpidfer (Fig. 2: d,), der sidde ved Kropvens Ende lige under Stierten.
Disse 2 bageste Spidser (som sees forstorrede Fig. 4.a.b.) exe fornemmelig de Instrumenter,
hvoraf Jnstctet betjener sig tilgt hoppe; men da de sidde saa langt bag, ssuklede nep
pe varer Stand til ar have Jysmets lange Krop i Veyret, uden Hielp af de 7 fp#
reste Par, hvilke jeg formoder at have selv famme Prug og Nytte. Medens JnseetetMer, pcege alle disse Spidser hen til Stjerten; men naar vet vil hoppe, ven,
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der det uden Tvivl Spidserne frem ad, og, ved at stode eller trykke dem til Jorden,
letter Kroppen op i Veyret, ligesom ved Spring»Ficere.
Saaledes forestiller jeg
mig, at detmaagaae til, stiont jeg derhos bor tilstaae, arden store Hastighed,
med hvilkenJnfecrersHoppcn ffeer, har betaget mig Leyllghed til ar betragte alting
noye og tydelig. For ved bemeldte Spidser, nemlig ved Bryster og Halsen, staae
g Par Fodder, af hvilke der foreste er det mindste, og pager altid frem ad; men de
2 bageste Par, hvis Skikkelse er at see Fig. z, lade sig i Gangen mere udspile og
boye, og have paa Laaret (eller paa der everste Leed) en noget plump og tyk Spid
se (Fig. 3.3.), som egentlig vender op ad, men kan dog tillige med Laaret dreyes og
vendes saaledes, ar den rorer vedJordcn Fig’ 2. e.). Nytten deraf er nok denne,
at naar Insectet klaprer op ad steile Klipper, og spiler de bageste Fodder meget ud,
det da kan beriene sig afdisse Spidser, for des bedre at faste Fodderne, men da den
ne Hensigt ikke kan have Sted ved det foreste Par Fodder, som altid pager frem ad,
faa sees ikke heller stige Spidser paa dem.
Alt dette passer sig nu saa vel paa Hannerne svm Hunnerne i AlmindeligHed: men ellers gives der dog nogen Forssiel imellem dem i Henseende til Kionnet, og denne maae egentlig soges imellem de 2. bageste Spidser, med hvilke
Insectet Hopper. Der sidder hos nogle af dette Slags et liderLem, som gaaer
ud i lige Linie med Kroppen (Fig. 4. c.), og er i det yderste baade cylmdriff og
indhuult (hvilket sidste kan fluttes af den Vcedffe, som det giver fra sig , naar
der trykkes) men besindes ved Roden at vcere bedcekket, baade over og under,
med et langagtigt og i Enden splittet Blad (Fig. 4. d.), fom oven til hanger
fast til Lemmet selv, men er neden til lost og adssilleligt.
Hos andre derimod
findes, t Stceden for dette tykke Lem, en lang og smal, samt horizontal udstaaende Preen eller Spidse (Fig. 2.f.), som splitter sig paa langs i 4. Deele, saa
snart den trykkes, og giver derved tilkiende, ‘at den ligeledes er indhmrl. At
deue Lem er Hunnens ZEglcrgger Spidse (*), derom kan jeg saa meget mindre
tvivle, som jeg altid blanr Indvoldene hos disse, men aldrig hos hiine, har
fundet en Hoben guule og blode ZLg, ligesom smaae ZEgge - Blommer; og da
dette Slags befindes desuden altid at vare en god Deel storre end hiine, saa
bestyrkes derved min Mening desto meere, efterdi man veed, ar Hunnerne blank
Jnsecterne ere geemeenlig storre end Hannerne.
Bliver nu dette Lem Hunnens
SEglegger-Spidse, saa er imet rimeligere, end at hunt tykke Lem (Fig. 4. c.)
D b do
maae

(*) Hunnerne blank de Iuftcter, som kaldes ichneumones, have og gemeeulig lange Spidser
i Runipeu, med hvilke de legge eller, fasistikke sine SEg, stisnt de samme see noget anderledes ud end disse. Jeg nirener, fit saadamie Insirumemtt best kan kaldes LEglegger-Spidscr.
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maae vcere Hannens Mandlige Lem, og at de forommcrldte Blade paa begge
Sider af Lemmet bor ansees for et Slags Forhud, endstiont de ikke bedcekke
meere end Lemmets overste halve Deel. Hvorledes disse Insecter parre sig, og
hvorledes Hunnen legger sine ALg, med videre, derom har jeg intet kündet erfare,
uagtet jeg lcenge har havt dem staaendei er Glas, for at give Agt paa deres
Levemaade.
Der seneste, jeg endnu jveed at tillegge,'er dette, ar deres Gang falder lista«
dig, idet de snart lobe lidet fem, snart gi ore et lidet Ophold og standse; irern
at deres Hoppen steer meget hastig, og meere lige frem, end op ad eller i Hoy
den.
Deres scrdvanlige Opholds, Stader ere nogne Klipper ved Stranden,
hvor de sees i Maengde, i sier naar Solen stinner varmt; men naar Veirec er
lidt koldt og umildr, foge de Skiul under fortorret Tang i Stranden, eller andet
faadant. I Linnæi Syft. Nat. edit. io. findes ikkun et par Species af denne
Art, som egentlig kaldes Lepisma af
fq.vama;. og af dem beskrives ingen
hoppende, som denne.

Paa Tab. II, forestiller
Fig. i. Insectet stråledes, fom det sees paa Ryggen, i naturlig Storrelsi>
eller lidet derover.
Fig, 2. Det samme paa Siden, noget forstorret.
Fig, 3. Een af de bageste Fodder forftorret.
Fig. 4. De 2. bageste Spring-Fiare, tillige med. det mellemssiddende Mand
lige Lem hos Hannerne ; begge forstyrrede.

IIL

En hoppende Jord-Loppe af sort Farve- med en hvid
Ring omFolhornene og Kroppen.
Podura atra 'cingulo antennarum abdominisque albo.

Dette navn tillegger jeg et langagtigt og trindt Indsect, som i natur
lig Scorrelse findes aftegnet paa Tab. III. Fig. 1. og er vel af samme hop
pende Egenstab, som det ncrst foregaaende, men dog i mange andre Poster derfta adstilt. Jndsectets Hoved er temmelig stort og rundagrigt.
Neden under
samme sidderMunden, som- kan lignes med en i Bunden ujcrvnHuule(Fig z.a),
hvori
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hvori intet Tegn sees til Tander eller Spidser. Fra Kanden udgaaer 2. lange lodne
Folhorne, bestaaende af 4. Leders*), af hvilke de tvende forste (Fig. 2 c. a.) ere
tze korteste, og du tredie (Fig. 2.b.) Det längste. Tcrt ved Forhornene siddeOynene
fom paa hver Side ere 6. i Tallet, og staae i en besynderlig Orden, saaledes som
Fig. 4. udviser.
Skulle de vcrre fieere i Tallet, da inaa de enten ligge gandstr
skimte, eller og vwre meget smaae og vanffelige at opdage; mm de forncevnte sex
ere kiendelige nok, samt sorte og ffinnende ligesom Beeg. Kroppen, som er over
dragen med et temmelig fast, sort og glemdsende Skind, bestaaer af 8. Leder, af
hvilke Det foreste,seer'ud som et langagtigt Hals-Skiold, og det bageste, som udgior Stierten, er i sier mcerkeligt deraf, at det er deelt i 2. ulige Parter, og gaaer
straas op ad saaledes, at det staaer i Foreening baade med 6te og 7de Leed, af
hvilke Det sidste er Det mindste, og Setforste Det tykkeste Leed. Fodderne ere 6. i
Tallet, 3. paa hver Side, allebestaaende af z. Leder, i Enden sorsynte med r.
smaae Kloer eller Hager, samt mestendeels lodne og sorte; dog saa, at det yderste
Leed er hviidt.
Bugen har en paa langs og midt ad gaaende Fuure, som er
stikket til at modtage og glemme det lange og hvide Instrument, hvoraf In
sectet Dettener fig til at hoppe, og hvis Skabning er at see Fig. 5. Dette Lem
feer ud som et tyndt Blad, hvilket bagen til er heelt og fast siddende til Stierten,
titen foran lost og tveekloftet, eller splittet i 2. Deele, omtrent som en Gaffel.
Saa lange Insectet gaaer, ligger Dette Lem sammenfoldet, eller ret flutter til
Bugen (Fig. 3 b ), at Det ey stal giere nogen Hinder i Gangm; men saa snart
Insectet vil hoppe, stoder Det begge disse Gaffel - Formige Spidser mod Jorden,
vg haver derved sit Legeme iVeiret, ligesom ved 2de elastiste Fiare. Det heele
Insect er, i Almindelighed at tale, gaudste sort og derhos loddent, eller besat
med stride Haar, af hvilke de fleeste ere sorte som Kroppen selv, men nogle Deri»
mod gandste Sneehvide. De sorteHaar viise sig ncrsten overalt, men dog meest
kiendelig paa Ryggen, hvis forreste Deel er besat med en Hoben stride Haar,
som oven til ere tykkere end neden til. De hvide Haar ere ikkun faa imod de
sorte at regne, men staae dog paa visse Stader samlede i Den Mangde, at De
udgiore nogle SneehviiDe Pletter, som enDog for blotte Syne ere ganDsse kiende
lige, nemlig 1) en liden hviid Ring om Den overste Deel af Folhvrnenes forste
Leed (Fig. 2.c.), hvilken bliver saa meget kiendeligere, som Den nastfolgende
Deel af 2det Leed er mere fort og lodden, end alle De ovrige Parter af Folhornene; 2) Et par hvidr og paa ffraas gaaende Strager, een paa hver Side af
Dddd 2
Det

(*) En emeste Gang har kg befundet, at det eene af Insectets Folhornc havde ikkun 3. Leder,
da det tredie Leed alkene var lige faa langt, svin baade det tredie og sicrde tilsammen
tagne ellers pleye at vcrre; hvilket ksn ansces som ea fær Undtagelse, vg en Afvigelse
fra den almindelige Regel.
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Let lange Hals-Skiold (Fig. 2. d.); og z) en hviidog temmelig breed Ring om
Kroppens 4de Leed (Fig. 2. e.), som foran er guuir og. glar, men -bagen til
hviidt og loddent. Jnsecrets Opholds-Stad er Jorden, hvor man under visse
paa Marken liggende Steene kan finde dette Slags i Mcengde; ssiont jeg og
nogle faae Gange har feet det imellem Barken af Fyrre -Trcrerne.
I Linnæi
Sylt. Nat. pag. 609. edit. 10. forekommer en Podura, kaldet Podura arbo
rea nigra pedibus furcaque albis, som i Henseende til Bessrivelsen temmelig lig
ner denne ; men ved at holde den Tegning, som over samme er given ider Svensse
Academ. Handlinger for 1740. Tab. 4., mod den,, som her meddeeles, vil man
finde en merkelig Forssiel imellem dem., og. folgelig vel ogsaa ansee dem for r.adssilce Species.

Paa Tab; in. forestiller
i. Insectet i naturlig Storrelse.
L. Det samme forstorret, og gaaende.
3. Der samme forstorrer, og liggende paa Ryggem
4. Synene tillige med en Deel af Hoveder og der eene Folhvrn: altsam
men forstorret.
Fig. 5. Den weekloftede S'prmg-Ficer forstorrerr

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

IV.

En gaaende Soe-Loppe af guul Farve, med tvende
lodne Bag-SpidserPodura ambulatoria lutea, cauda bifida.

' Denne Podura, som i naturlig Storrelse findes aftegnet Tab. IV. Fig. i.,
or deri fornemmelig adssilt fråde fieeste Jord og Vand-Lopper, at den er gaa
ende og ikke hoppenve , og at den opholder sig paa Soe - Vandet, eller rettere,
paa de ved Stranden beliggende og forhen bessrevneSoe-Pytter. Hoveder paa
dette lille Insect er oven paa rtlndt og glar, men neden under noget udhuulet
ved Halsen, og henimod det yderste forsynet med en liden smal Aabning (Fig. z.a.),
som er Munden. Folhornene ere 2. og bestaae af 4. runde Leder, af hvilke det
yderste er lidt längere og tykkere end de ovrige.
Ved Roden af disse sees nogle
smaae hviidagrige Prikker, som formodelig maae vcere Synene; men deres Tall
og Orden har jeg ikke kundet opdage. Kroppen, som er noget blod og nasten
lige tyk overalt, bestaaer af 9 Leder,, af hvilke det foreste er kun lidet, og seer
Ud
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Ud som en smal Haks-Krave, men de esterfolgende falde noget ftorre,"og havs
paa begge Sidder visse smaae Bie-Leder, som fra Kroppen ere adffilre ved smaae
Furer; ey at rale om en Hoben Leder og Furer paa Jnftctets Bug , hvilke
bedre lade sig betragte paa Flg. 3., end med Ord beffrive. I Enden af det bageste og mindste Leed sidde 2. smaae, Kiodagtige og. lodne Spidser, som flet ikke
ere stråledes dannede, ar Infectet ved Hielp af dem ffulle kunde hoppe. FodVerne ere paa hver Side z. i Taller, alle bestaaende af 3. Leder, foruden er lidet
Grund-Leed, og alle i Enden forfynte med 2. smaae Kloer, af hvilke den underste
(Fig, 4. a.) bedre kan lignes ved et rpkr Haar, end veo en Kloe.
Den gandffe
Krop er lodden, eller befar med smaae lyse Haar, og af Farve Guul four SemsLader; men Fodderne og. Forhornene ere hvide, og Ryggen befindes hist og her
ar vare med lidet hvidt ligesom marmoreret. Dette er dog egent!tg- at forftaae
om Se gamle ogfuldvoxne; thi de unge, som endnu ikke have opnaaet deres fulde
Storrelse, ere gandffe hvide overalt.
Der ganer og en hvid eller Malkagcig
Vcedffe ud af disse Infecter, naar de enten trykkes eller giennemstikkes med en
Naal. En sar markvardig Egenffab hos dem er dette, ar De- kan aftrakke sig
en hviid Ham, og stråledes omffifte deres Huud.
I Begyndelsen fane jeg ofte
Visse hvide Hamme flydende paa Vandet i det Glas , hvor jeg havde Anseccerne
staaende,. uden at vide, hvorfra de komme; men omsider markede jeg nogle
Gange, ar de. virkelig vare i Arbelo med at ffyde den yderfie Huud fra sig bag
over, og fik under Forftorrelses- Glasset at fee, ar Den aftrokne Hund var en
gandffe tynd og hviid Hinde, som i Skabning aldeeles lignede Infectet selv ind
til Fodder og Folhorne. Disse Insecter ftes ikke andenstads, end paa der SoeWand, som bliver staaende i Biergenes Huler ved Stranden, hvor de opholde sig
r Merngde, og alrid Fiokkeviis samlede, kravlende idelig ved og paa hinanden,
maaffee for at parre sig. Naar Deiret er koldt, ligge de ncrsten ubevcegelige ♦
og naar Solen gaaer ned, sees De ikke mere, ventelig fordi de da have ffinlr sig
j> de narmeste Bierg^Klofter. Hos systematiffe Skribenters ak ville fogs Syno
nyma ril Dette Infect, bliver uden Tvivl forgkves. Du meest lignende Soscies
ffulle vel vare Den gaaende Jord-Loppe, som i Linnæi Syft. Nac. pag. 609 edit.
10. anseres under Navn af Podura terreftris alba; men da denne ^opholder sig
i Jorden, er altid Sneehviid as Farve, og har ingen Bag-Spidser, saa kan Den
ikke vare af samme Slags, som Den beffrevne.

Paa Tab. IV. forestiller
Fig. i. Insecter i naturlig Storrelse;
Fig. 2. Det samme forstorret, og gaaende:
Fig. 3. Det samme forstorret/ og liggende paa Ryggen;

Fig. 4- Eu Fod forstorret.
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W gaaende Sse-Loppe af msrkeblaae Farve, og
uden Bag-Spidser.
Podura ambulatoria cærulea, cauda carens.
Ligesom Poduræ i Almindelighed ligne hinanden saa meget, at de let kan
forvilde de beste Kiendere af Zndsecter, om man ikke paa em Gang stiller sig 2.
Mr fleere lignende for Synene; saa er og denncervKrenbeSse-Loppe, som findes
aftegnet paa Tab» V., den ncest foregaaende i Storrelse og Skabning saa lijg,
jeg ikke paa bedre Maade veed at vilje deres veesentlige Forssiel, end ved anstille
en kort Sammenligning imellem dem. Hovedet paa denne er mere breedt bag til
end foran, og ikke glat oven paa, som den forriges, men ved visse smaae Furer aft
deelt i avssillige Forhoyelser, blanr hvilke de 2. aflange (Fig. 2. a. b.), som sidde
hag ved Nakken, ere de kiendeligste, efterdi enhver af dem indbefatter 6. i en oval
Kreeds staaende Syne, som alle ere force og ssinnende.
Neden under seer Hove
det ogsaa noget anderledes ud paa denne, end paa den forrige; og af dens meget
lille Mund (Fig. 3. a.) fremstikke undertiden 2. blode Spidser, som jeg ikke har
kundet marke hos ben anden.
Folhornene sidde her mere viidc udstrakte fra
hinanden; og deres 4de eller yderste Leed, som hos hiin var det storste, er her
Ver mindste.
Kroppen er omtrent af eens Skabning hos dem begge; bog har
denne i. Ryg-Leed nuere end hiin (see Fig. 2.), og libt anderledes dannede Fu
rer paa Bugen, eller paa den underste Deel af Kroppen (see Fig. 3.). De 2.
Bag-Spidser, fom sees paa hiin, fattes her gandsse; men derimod er Anus
<er Rumpens Aabning (Fig. 3. b.) her mere kiendelig.
Imellem dennes og
hiines Fodder er ingen anden betydelig Forssiel, end ar Kloerne, som Hister ere
dobbelte, befindes her kun enkelte (fee Fig. 4.) De lyse Haar, hvormed begge
overalt ere besatte, sees her nok saa kiendelig, lom hos hin; men derimod er
Grund-Farven her (saa vel hos de unge som fuldvoxne) msikeblaae overalt,4mdtagen paa den underste Side imellem Fsddernr, hvor den er noget brandguui,
ligesom Jnseerets indvortes Materie.
Det besynderligste er, ar denne, uagtet
den har en morkeblaae Farve, dog alligevel tra'kker af lig en lige saadan hviid
Ham eller Hund, som den forrige. Soe-Pytterue ere de rette Opholds-Sta
der for dem begge, men denne sees dog meest paa dem, som ligge nerrmest ved
Soen, eller langst ned i Stranden, og ere bedakkede med Tang, under hvilket
den som oftest ssinler sig. Ofte sees den og ar forlade W paade Element, og ar
krybe paa Soe-Biergene under Tätiget, som der wer.
Denne S-anmmMg-

ar
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ning er vel nok til at vise, at disse 2. Poduræ ere i adskillige vcrsentlige Poster
adskilte fra hinanden, og solgelig udgiore et scerdeles Species hver for sig. Jeg
troer og, at denne sidste bor ansees for et nyt og hidindtil ubekiendt Species,
ligesom den nccst foregaaende; thi omendffiont man i Jorden ogforraadnetTrcee
kan sinde Poduras af morkebkaae Farve og omtrent af samme Skabning, saa
opholde dog disse sig alleene paa det torre, og have desuden et kloftet Justr»ment ar hoppe med, som aldeles mangler den her beskrevne.
Paa Tab. V. forestiller

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

i.
2.
3.
4.

Insectet selv i naturlig Storrelse.
Det samme forstorrec, og gaaende.
Det samme forstorret, og liggende paa Ryggen.
En Fod forstorret.

VL

Et Spindel-Lignende Insect med en tagget Knop
paa Ryggen.
Phalangium corpore ovato, tuberculo thoracis fpinofo.
Imellem de egentlige Spindler, elkr Araneas , og de Spindel-lignende
Phalangra gror Liunæus den Forssiirl, ac De sidste ey have Over-Livec saa me'
ger adskilt fra Under-Livet, som de forste, ikkeheller 8. Syne i Nakken, men
kun 2. Syne siddende paa en Knop, og 2. andre ved Siderne; foruden at disse
ikke spinde eller bygge nogen Verv fom Hune. Efter denne Generiske SWritJL,

fom Fig. 3, udvisser, og derncrst et par Fodlignende Folhorne (Fi<? X a bV
soiu paa den ind ad vendende Side ere taggede overalt, og have desuden vaa
det andet eller mellemste Leed 2. taggede Ophoyelfer (Fig. 4. g. b.>, af hvilke
dm eciie er rund, den anden assmg.
Ncest disse sidde verelviis om hinanden
og rundt omkring Over-Livet, en liden spids Tagge og en meget lang Fod ti('
sanunen 8. Tagger og 8. Fodder, som alle kan sees af Fig. 2., Mm ikke Fod.
dorne selv, men blok deres Grund »Leder, findes der aftegnede.
Foruden der
lille Grund-Leed har hver Fod 5. Leder; og af disse igien har der forste " Taa>
gerr Enden (Fig.. 6. 3.), det andet meget korte Leed ligefaa (Fig. 5 b)' men
Det sidste og längste Leed derimod mange mindre Leder. Lige midt paa Overlivet
sidder en stor og anseelig Knop (Fig. 5.) med 10. opstaaende Tagger i det overste
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og med ko store, udstaaende, sorte og skinnende Syne, et paa hver Side
(Fig. 5 « ): saa at den seer ud som en Krone med et par TLdelstecne. Oven for
Denne Knop sees ved hver af de to forreste Fodder en liden fort Plet, ligesom
nedfiunken i en liden Knop eller Vorte, og deriadffilt fra de ovrige sorte Pletter,
som sidde ved de andre Fodder.
Diste to Pletter holder jeg for at vcere de to
andre Syne, som dette Insect efter sin Art bor have, ffiont de ere ulige mindre
end de to forste, og ikke udstaaende som de, men ligesom nedsiunkne eller ind
faldne; saa at, naar hine tiene til at see alt, hvad der forekommer paa Siderne,
saa kan disse maaffee have sin Nytte, naar Infectet vil see op eller frem ad. Un
der-Livet er flom og lidt breeders end Overlivet, men ikke adskilt fra samme
uden ved en ophoyet smal Strcrg, som paa tvers overffcrrer en anden breed
og mork Strcrg, der ucesten indtager heele Kroppens Lcrngde og Bredde, efterdi
den gaaer rundt om den taggede Syen-Knop, og strcekker sig derfra lige ned til
Stierten, dog saa, at den ikke er lige breed overalt, som kan sees af Fig. 2.
Denne Strcrg er ikke hoyere men morkere end den ovrige Deel af Kroppen,
hvis Farve er oven til gronagtig og sortplettet, men neden mider hvudagtig over
alt. Fodderne ere ligeledes gronagtige, og omgivne med en Deel hvide Ringe.
Dette Jndsect opholder sig i temmelig Mcengde paa nogne Bierge, blantsmaae
Mvsse-Arter afsides for Solen, og bliver efter mine Tanker at ansee for et nyt
Species iblant de saa kaldte Phalangia. Den Grcrs-Spindel med de lange Fod
der, som i Linnæi Syft. Nar. pag. 618. kaldes Phalangium abdomine ovato
fubtus albo, ligner vel denne i nogle Ting; men beffrives dog mere end dobbelt
saa stor, oguden Tagger paa Syne-Knoppen, sag at den vist nok maae vare af
et andet Slags.

Paa'Fab. VI. forestiller
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

e. Insectet i naturlig StorrelseA
2. Kroppen allene, forstorret.
3. En Bide-Tang, forstorret,
4. Et Foihorn, ligeledes forsiorret.
5. Den taggede Syne-Knop, forstorret»
6. En Fod forstsrret,

?

VIL

Cn sortagtig Spindel med et hviidtKors paa Ryggene
Aranea abdomine fubglobofo fufco, cruce alba picto.

Denne Spindel eller Edderkop er dm storste blant alle dem, som her fin
des, og undertiden nok saa stor, som Tegningen Tab. vil. Fig. 1. viser. Foran
har
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har den, ligesom alle andre i (in Art, to Hornagtige og bevagelige BideKloer (Fig. 2. a.a), som, naar de boyes ii-.d ad, stods imod visse dertil svarende
Tagger, og klemme saaledes til med desto stsrre Eftertryk.
Ved Siderne af
disse staae to maadelig lange Folhorne (Fig. r. a.), foran lidet tykkere end bag
til, og bestaaende af fire Lede.
Imellem Forhornene, eller oven paa den foreste Deel af Qvcrlivet sidde 8. Syne i den hos Edderkoppene sædvanlige Orden,
nemlig fire i en Firkant og paa en liden Forhoyelse, og to paa hver Side af
Lem t en ffraae Linie, som kan sees tydeligere af Fig. 2. b.
Overlivet har en
lysebruun Farve, og derhos gemeenlig en sort tagget Strcrg eller Brcemme paa
hver af Siderne, hvor Jodderne staae. Disse ere 8. i Tallet, og have foruden
et lidet Grundbred s. andre storre Leder, som alle ere brunt« og omgivne med
forte Ringe, saa og besatte med en Deel stive Borster, foruden de fiine Haar,
som overalt bedakke baade dem og den heele Krop. Den tykke og afiang-runde
Bag-Deel, som hcenger meget los og beveegelig til Overlivet, har oven til en
Hiertedannet Plet (Fig. 3.), der som oftest er fort, men hos de fuldvoxnemorkcastaniebruun, og altid udziret med en Deel hviide Pletter og Puncter i F-'rm
af et Kors eller Smykke. VedSiderue af denne i Grunden morke Plet er Far
ven forst hviidagtig, og derncrst sort eller Castaniebrun igien, med nogle i en
Buegang gaaende Stronger, som bestaae af hviide Puncter og strakke fig hen til
Bugen. Paa Bugens forreste og breedeste Deel sidder hos de fieeste, som jeg
har feet, et krumt og udhængende Lem (Fig. 4. a.), som uden Tvivl er Penis>
tillige med to vedhængende Steene eller Tefticuli (Fig. 4. b.), fom ligge tue«
stendeels ffiulte i Kroppen. Paa hver Side af samme sees en rodbruun Plet, og
neden for dem to hviide Pletter eller Strcrger, som invflutte en breedere sort
Strag, der gaaer ned til de ved Bag-Enden siddende Spinde-Patter (Fig. 5.),
hvoraf Spindelen trcekker de fvrnodne Traade til at forfcerdige sinVcev. Disse
Spinde-Patter (saaledes meener jeg de kan kaldes, i henseende til deres Liighed
med Patter) blive vel ikkun 6. i Tallet, endffiont det Lem, som bemaldte Fig (s.
forestiller, virkelig bestaaer af 7. Deele, nemlig af to smaa i Midten, og fem
store rundt om de smaae.
Dm nederste og storste af de fem yderste (Fig. 5. e.)
anseer jeg for at vare Anus, efterdi jeg aldrig har kundet marke nogen Spindel«
Traad at komme ud af Den; men af alle de svrigeDeeleudgaaer, saa ofte man
trykker paa Spindelens Bagdeel, et hviidt Fon, i seer af de to smaae, fom sidde
i Midten; og af dette hviide Fon lade sig igien udtmkke Spindel-Traad i mange
og usigelig fiine Greene. De to overste og storste Spinde-Patter (Fig, 5 a. b.)
ere oven til forsynke med en liden Patte-Vorte, og ueden til mere runde og butte,
end de to middelmaadige (Fig. 5. c. d.), som gaae mere ffraas ned til MiddelPuncten; men alle fure ere (orte, og neden til vmgivne med en guul Bramme,
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ligesom
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ligesom Anus. Af disse 6. Spinde-Patter, men i sier afde to midterste, trakker
Da Spindelen de fornodne Traade tilsinVav; og kommer det mig for, at den,
ved at siette firere eller færre Patter i Brug, kan spinde sine Traade tykkere eller
fiinere, ligesom den finder for gok, endssiomjeg derfor ikke nagter, at den j»
meget betiener sig af de 4. store Patter til at styre og omvikle de Traade, som
treekkes ud af de to smaae i Middel-Puncten, hvilket er Hr. Frischs Mening i
hans Beschreibung von allerlei Jnsecten. 7. Theil pag. 9.
Den sårdeles konstige Maade, paa hvilken denne og andre Spindler sammensatte deres Vav, og som med Billighed bor ansees for een afde salsomsteT'^gi
Naturen, kan jeg ved denne Anledning ikke, forbigaae at melde noget om. Man
har vel tilforn adskilligt ffrevet i samme Materie, fornemmeligi Hamburg. Magaz. i.Band, 1 St. 5 .Abhandl.; men da den Maade, soiss Spindlerne bruge i at
udtrcrkke og faste sine Traade, paa bemeldte Sted ikkun loselig ommeldes, og sam
me dog efter mine Tanker er det rareste ved den heleVavning, vil jeg her beskrive,
hvorledes dermed tilgaaer, ellerhvadjegiden Henseende hari Agt taget hos disse
Spindler, som i Mangde udspile sine Vave uden for Vindverne, og kan da med
Begvemmelighed betragtes inden for. Naar Spindelen har fastet alle HovedTraadene sk'ig.L. ab cb. db. 0. s. s.) og den da stal giere Zflattct eller Cirkel-Traadene, begynder den uden fra ved Peripherien, og legger forst Cirkel-Traaden an,
dernastom, og saa fort videre ind ad til Middelpunkten b; faa at den bestandig
gaaer om i en Cirkel, og folgelig fnart horizontal] eller lige frem, snart perpendiculair op eller ned. Saa lange den harat gaae lige frem, saasom fra e til fpaa den
2den Cirkel-Traad (*), hielper den sig fort ved at gribe med det foreste Par Fodder
vm den narmeste Cirkel-Traad, der allerede er lagt, nemlig cd, og trakker imid
lertid Traaden efter sig afden nedhangende Bagdeel, indtil den omtrent er kommen
til den Punct.g. Der gi or den et lidet Ophold, og trader med de 2 bageste Fod
der (nemlig forst med den ene og strax derefter med den anden, undertiden og med en
Fod allene ) paa Traaden ehg ved h, ventelig for at krakke den ud og forlangeden;
og saasnart dette er ffeet (thi alting gaaer hel meget hastig til) griber den med sin rene
Bagfod vm Hoved-Traaden db, imedens den anden endnu staaerpaa h, og ved
Hielp afHoved-Traaden trakker sin tunge Bagdeel op til Puncten f, tillige med
Traaden ehg, som fastes i en Hast til bemeldte Punct, blot ved et lidet Tryk af
Rumpen, og staaer da spandt i en lige Linie fra e til 5, parallel Md Linjen cd. Derpaa

(*)

Hvorledes den forste og yderste Cirkel-Traad forstrrdigcs, har jeg ikke havt Leylighed
at see; men termer, at man kan flnttc sig det til as det, som derom m»rides paa
foranforte Sted i Hamburg. Magaziu.
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paa farer den uden Ophold fort fru ftil i paa selv sammeMaade, og bliver immer
saaledes ved, indtil den faaer en perpendiculair nedstigende Gang, saafom fra k
ril 1» da den ikke glor sig nar faa megen Umag fom for', mensanker sig kun ned efter
Traaden, eller rettere kaster sig ned fra k ril 1. og det saa beheendig, ar den hverken
kommer for hoyt eller for dybt, men accnrat saaledes, at den med Spinde-Patter»
nestsderanmod Punctenl, hvor den i en Hast gisret lidet Tryk med Rumpen for
at faste Traadene, der strap hange sammen, som de vare knyttede. Saaledes fa<
rer den fort , indtil den paa nye faaer en horizontal, og derefter en perpendiculair
opstigende Gang, da den maaarbeydesig frem paa sammeMaade, somi Begyndeisenerviist, indtil den hele Cirkel-Traad er fardig. Alt dette ffeer med en forun
derlig Hurtighed, fornemmelig i Forstningen; thi jo normere Spindelen kommer
hen ril Middelpuncten , jo mere langsomt tager den afsta'd, enten fordi den trattes
afArbeydet, eller og maassee forvikles afde nu saa nar hos hinanden staaende Hoved-Traade.

Hvad Spindelm selv videre angaaer, da agter jeg ikke at give den udforet
Nyt eller hidindtil ubekiendt Species, men vil helst troe, at den er Aranea abdomi
ne rufo cruce alba pido Linnæi, eller rettere en Varietet af samme; thi, vedat
holde disse 2 Spindler imod hinanden, har jeg ikke market nogen anden Forssial
imellemdem end denne, arden eene altid er rodguul paa Bagdelen, men den anden
ALmeenlig sort, sielden Castanie-bruun. Den sidste opholder sig uden for HuusVagge og Vindver, men den forste paaMarken og blanr Traerne.
Paa Tab. Vil. forestiller

Fig. i.

Spindelen i naturlig Storr else, ffiont den oste er mindre,

Fig. 2.

sielden storre.
Dens Bide«Kloer, med de rat oven for siddende Oyne;

Fig. g.

begge forstorrede.
Det hvide Kors paa Ryggen, forstorret.

Fig. 4.

Hannens mandlige Lem, forstorret.

Fig. 5.

Spinde-Patterne forstorrede.

Fig. 6.. Et Stykke af dens Vav.

VIII,
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VIII.

W Hummer-lignende Insect med runde Laar paa
Bag-Fsderue.
Cancer macrourus articularis, manibus adaélylis, femoribus pofticis orbicularibus, fpinis caudæ bifidis.
Dette Insect henhorer til den Art, som formedelst sin Hummer-lignende Ge'
Aakt gemeenlig kaldes Pulex cancriformis, og forestilles i naturlig Storrelse lavVIII, Fig. i, men forstorret og mere udstrakt med alle sine Lemmer Fig. 2. Munden
paa dette Insecter tilkukt ved en lang og smal Underkåbe (Fig. 2.3.), som mod E»Denerdeelti tvende flade Parier, og ssiuler inden fordern adffivige hvasse 2EdeSpidser , men har oven for sig 2 krumme Teender, fomudgioreOverlerben. Paa
Siderne afHoveder fees 2 gandjke runde, forte, puncterede og temmelig store L>ytie; og i Panden 2 lange Folhorne, bestaaende (foruden der korte Grunv-Leed) af
s lange og 16 til 17 meget smaa Leder, hvilke sidste ere foran tykkere end bag kik.
Ovenfor, og ved Noden afdisse lange Folhorne, sidde endnu 2 gandjke Botte (Fig.
2. b.), som bestaae forst af 2 noget tykke, og siden 6 meget smaa Leder. De Skicrl,
hvormed Kroppen bedcrkkes, ligne Hummer-Skicrl i Haardhed, og ere egentlig kun
7 i Tallet; thlde 3 bageste bor kaldes Stjert-Skial, og ester dem folger endelig
Stjerten selv, eller den yderste Deel af Stjerten, med sine z ParStjerr-Spidstr.
De 7 foreste stode alle paa begge Sider til lige saa mange mindre Side-Skial, som
oven til bederkkes afRyg-Skiallene, men hange neden til frie og adffilte fta Krop,
pen, af hvilken de ikke opfyldes; og foruden disse sidder endnu, nast ved Hovedet,
et gandjke lidet Side-Skicel, af samme Beskaffenhed font de vorige, og i Rad men
Bern, ffiont det kommer lider eller intet tilsyne, forend Insecter strcekkes udsaalrves, font Fig. 2. udviser. Under de 3 Stjert-Skicrl sidde 3 Par ro-deelte, eller i
Endenklostede, Pigger skiulte, hvilke synes at vare Jnsecters SLglceggsr-Spidftr,
efterdi jeg ofte har funder i dem smaa ovale ZEg af en smuk violet-blaae Farve; men
idet yderste af otjetten sees 2 enkelte smaa Svidser, og neden under dem igien 2 lan
ge vgdobbette Spidser sFig 2. g.) , af hvilke den overste er meget kortere end den un#
derste, men begge afeensSkabmng saaledes, fom,Fig. 5 udviser, der er, begge
bestaaende af 2 Hoved-Grene, fom i dekyderste flaae sig uD i 2 mindre Grene (Fig.
5. s. F) og begge besatte med fmaa hvasse Tagger. Under de 7 Par Ryg-og SideSki«z flaae lige faa mange Par Fodver, som dog hverken ere af eens Dannelse,
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eller afeensNytte og Brug. Det foreste og korteste Par (Fig.z.c.), fom altid ligger
ffiult underSide-Skieellene, bestaaer afadssilligr smaaLeder, og er i Enden forsynet
med en Klor. Det andetPar(Fig.2.6.) , som og altid ligger ffiult under Bugen, seer
ud som en tyk Hummer-Sax, men har dog fun en eencste boyelig Kloe etter Finger,
som, naar den boyes, falder paa nogle smaa Teender (kig. 3. a.) og klemmer der
ved des bedre fast. Det zdie og 4de Par (Fig. 2. e.), som altid perge frem ad (ser
Fig. i.a.), ere begge afcens Skabning, begge temmelig smale, og forsynte med en
Kloe i Enden. De 3 bageste Par (Fig. 2. f.), som altid perge bag ud, ere alle imel
lem sig selv lige, men deri fornemmelig adffilte fradeovrige, arderes Laar eller
overstr Leed (Fig. 4, a.) er rundt og fladt, som en tynd Skive. Diste 3 Par BagFodder, som tillige med de 2 Mellem-Par, der alcid staae udstrakte, rime da In
sectet egentlig rilFodder; hvorimod de 2 foreste ffiulrePar mere bor ansees for Hum
mer-Saxe end Fodder.
Farven paa dette Insect, er enten blaae etter rodagtig; ogeen afdets mær*
keligste Egenffaber er, ar der kand hoppe henved en halv Alen hoyt fra Jorden, hvilketffeerved Hielpafdeforhen ommeldteStjerl-Spidfer, og saa hurtig, at man
har Moye for at faae det fat. Dethargemeenligsit Opholdunder middekmaadi# *
ge Steene ved Stranden, saa og ofte under forrorret Tang, men altid noget hoyc
vp fta Flod-Maalet, efterdi det ikke kan leve i det vaade, som andre mig bekiendte
8pecies af denne Arr; i det mindste har jeg aldrig rroffec det i Vandet, men tverc«
imod befundet, at det, ved ar legges i Vand, har efter nogle faa Vendinger vendt
Bugen i Veyret og ligger halv dodt. Dette Insect, som kommer dette her beskrevnencrrmest, er den bekiendte Marflue, etter egemlig saa fdlüte Pulex cancriformis, der dog kiendelig nok adstiller sig ved folgende Egenffaber, nemlig i.) derved,
arden har 4 Folhorne næsten afeenLængde; 2.) arden har langagtige og lidet frum#
me Dyne,^omrrent som halve Maaner; 3^) ar den ey har runde men aflange Laar
paa Bag-Fodderne; 4.) at den oven paa Syn-len har 2 lange vgiEndenuklofteVe Spidser, som gandffe fattes denne; 5.) at den fielden fees ar hoppe som hiin i
der mindste aldrig perpendiculair eller lige op i Veyret, men gemeenlig at skyde sig
frem, liggendepaa Siden; 6.) ardenbaadekansvcemmeiSoen, ogopholde sig
paa Landet under Stenene i Stranden. 7.) ar den paa Stjerten har en liden rod
Plet, som rwen Tvivl har givet Anledning til, ar Linnæus kalder den Cancer macrourus rufefcens thorace articulato. Fn Sv. §. 1253
Af denne Pulex cancriformis, gior Linnæus vel 2i)cSpecies, men giver dem dog begge eet og samme
Navn, som kan sies0^1^ Syft. Natur, pag. 633-^634.; og vMMdfflHNthau
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noyebc-ssriver enhver for sig ihansKlaiwsta Resa pag. 42. og 260., saa synes
mig dog , at begge Bessrivelser lobe ud paa et og det famme. I der mindsteer ingen
afdem saadan, at den kan passe sig paa ncrrvcerenbe Insect, som folgelig maa blive
der zdie Slags; foruden den i G0lidm0is Leflrivelsipag. 188» ommeldte Pulex cancriformis antennis brevisfimis corpore latiore, som da bliver det 4de
Species, hvortil endnu kan legges nogle faa af LinnæiSyft. Nat. ril denne Clas
se henhorende.

Paa Tab. VIII. forestiller.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

i. Jnsecterer selv i naturlig Storrelse og Stilling.
2. Der samme forstorret og udstrakt.
I. En Hummer-Sax med sin boyelige Kloe, forstorret.
4. Een af de bageste Fodder, forstorret.
5. Et Par Stjert-Spidser, forstokker.

IX.

En eenoyet See-Loppe med slange Rumpe-Haar»
Monoculus antennis (mari) ungviculatis, fetis caudæ binis

longißimis.

Delte meget lille Insect, hvis naturlige Storrelse er at see Tab. IX. Fig.i.,
kommer vel i Skabning nogenledes overeens med Hummer-Arten, men ligner
bog endnu mere Pulex arborefcens Swammerdami, hvorfor jeg helst har villet
kalde ben paa Danss en G^e- Loppe; og da Linnæus indbefatter alle Insecter
af denne Art under det Generisse Navnökonoculi, fordi de ikkun have eet Dye,
eller rettere to Syne i eet, saa har jeg paa Laserens Behag smedet begge disse
Navne sammen, og givrl deraf en Een-D>-er GpeLoppe, som nu noget noyere maae bessrives.
Kroppen (som paa Ryggen sees forstorret Fig. r.) er over
dragen med et temmelig fast Skind, og bestaaer af 3. ulige Deele, nemlig fsrst
af et foran ovalt men bag til ligesom tverr afssaarer Ryg-Skiold, som er der
-storste og breedeste Stykke; derncrst af 3. finale og efterhaanden i Lcrngde af
tagende Leder, som udgiore Mellem-Stykket, eller Kroppens anden Deel; og
endelig af 5. endnu kortere og finalere Leder, som udgiore en remmelig lang
Srierr, hvis yderste Leed er rveekloster og i hver af Enderne forsynet med eet
fiinr Haar, tangere end heele Kroppen, foruden nogle kortere Haar paa begge
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Siver af de rotange.

De to forste Parker af Kroppen ere oven tit convexe og

„even unVer concave, ncesten som hos Hummer-Slægten; men Stjerten er baade
over og under convex, og derhos paa Siderne ligesom indffaaren, ved det at
aUe dens Leder ere i Kanten lidt længere neden end oven til.
Af saa mange
Parter bestaaer denne t sig selv meget lille Krop, og har desuden en Hoben andre
mcerkvcerdige Lemmer, som nu kortelig maa betragtes hver for sig. Jeg begyn
der fra Syet, font sidder hoyt op paa Ryg-Skioldet (Fig. z.a.) og gaaer lige
jaienuem den heele Krop, saa at det kan sees lige saa vel under som oven paa
Kroppen, ja endog, formedelst Kroppens Giennemsigtighed, paa begge Sider
(Fig. Z.2.); hvoraf maae folge, at Dette Insect med eet og samme Sye kan see
rundt om sig overalt, nemlig saa vel over og under sig, som til begge Sider.
Naar Syet meget stærkt forstorres ved Hielp af Microfcopio, synes det dobbelt, og tillige glcendsende som Guld; men ellers er det rodt.
Ikke langt fra
Syet, og i det alleroverste af Kroppen, sidder en liden flad og Kiodagtig Læp
(Ffa. 2.b ), og paa hver Side af den et maadeligt langt og tykt Folhorn, hvis
Skabning er paa Hannen saaledes, som Fig. 2. c. d., men paa Hunnen, font
Fig 3. b. udvisser, folgelig efter Klonnets Forffiel meget ulige; hvilket da er
„eget rart hos dette Insect, som ikke findes hos de fieeste andre.
Den væsent
ligste Forffiel imellem disse Folhorne er ellers denne: at ligesom Hannen har et
Kinmpagtigt Leed i Enden af Forhornene forsynet .ned en blod Kloe eller. Hage
(hvoraf jeg har taget Anledning at kalde den Monoculus antennis ungviculatis) fom baade kan strækkes ud (Fig. 2. d.) og klemmes sammen (Fig. 2.c.);
fon har Hunnen derimod i sine Folhorne tykkere Leder ved Roden, end i der
yderste, og i stæden for en Kloe eller Hage to med smaae Haar i Enden for,
fonte Greene: hvilketalt tydeligere forestilles Fig. 4. og 5., hvor begge Slags
Folhorne sees sorstvrrede.
Naar denne Forffiel undtages, ere alle de ovrige
fta Kroppen udstaaende Lemmer eens dannede hos begge Kion, nemlig 1) Et
Par smaae og finale Folhorne, forsynte med en Deel stive Haar-Duffer eller
D.oaste (Fig. 3. c.) , som sidde et Stykke neden for de overste Folhorne, og no
get inden for Kroppens Concavitet, og sees endnu mere forstorrede (Fig. 6. - 2.)
Et par meget ünaae og i Enden to-deelte Folhorne (Fig. z.d), som ligeledes ere
sorfynte med et Par Haar-Qvaste, og sidde lidt neden for de to overste par
Folhorne. 3) Et Par smaae og mod hinanden stauende Lemmer, som holdes saa
siiulte ogsammenboyede, at jeg aldrig ret har kundet betragte dem; dog fore
kom det mig nogle Gange, at enhver af dem havde en Kloe i Enden, ligesom
det eftersolgende 4de Par Lemmer (Fig. 3.6.), som vel ere noget mindre end hiine,
men derimod næsten altid kiendelige, efterdi de ofte rækkes ud, da de befindes at
have eu liden Kloe i Enden, som undertiden er udstrakt, mensom oftest fam«
meufol-
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menfolder. $) Et Par andre og meget stsrre Kloer (Fig. 3. f), som vel i visse
Maader ligne de nerst foregaaende, men have 3. Leder (i Staden for ar Hüne
ikkun bestaae af eet Leed) med en Fieragkig Srilk paa andet Leed, og en glat
Stilk eller Borste ved Siden af den udstrakte Kloe- som alt tydeligereforestilles
Fig. 7. 6) Endnu et Par längere samt bredere og fladere Lemmer (Fig. 3. g),
fom ligeledes bestaae af z. Leder, men ere stumpe i Enden, og der forsynte med
4. Kloer, foruden dem, som sidde ved begge Ender af det mellemste Leed, og
sindes aftegnede Fig. g. 7) Efter diste 4. Par Kloer, om jeg saa maa kalde
Dem, folge z. Par Fodder Fig. 3. h.), et Par for hvert af KroppeMmellemste
Leder, og hver Fod af saadan Skabning, som Fig. 9. vitser, det er, bestaaende
af 4. Leder, og befar med en Deel lange Stilke, besynderlig i Enden. 8) En«
delig ftes paa hver Side af Stjertens overste Leed et Lein (Fig. 3. i.) af to Leder
og meden QvastiEnden; hvortil komme 4.Par smcrrre og mere ukiendelige
Lrvaste, eet Par for hvert af Stiertens inderste LederAlle disse Folhorne,
Kloer, Fodder og Qvaste sidde Parviis og Radviis langs ned ad Bugen paa
begge Sider, ligesom Fryndser, og ere alle blankessen nogen Farve; men
Kroppen selv falder for blotte Dyne rod, og under Forstorrelses« Glasset rod«
guul og giennemsigtig, med en lyseguul Strerg langs ned ad Ryggen (Fig.2. e.),
som maae vcere Jnsecrets store Blod«Aare, efterdi man deri underP-licrosLopio
marker en Bevcrgelfe, ligesom naar Blodet lober om i en Aare. Foruden denne
lysguule Strerg sees ofte (paa Hunnen allene) en meget mork Srrcrg langs
ned ad begge Sider (Fig. 3. le); som foraarsages af de mange LEg, den barer
i sig, foruden den ovale LEgge-Srok, eller Samling af LEg, som ofte hanger
neden under Stierten, midt"imellem dens to overste Leder (Fig. io.), og seer
ud som en Klase af runde Druer, af Farve grmeenlig gandjke fork, sieldcn
gron, og kiendelig endog for blotte Syne, naar Insecter lober om i Vander.
Naar jeg har sar en Vand-Draabe paa mit Forstorrelses-Glas, og deri betrag»
ter disse smaae Insecter, har jeg ofte market en Deel ovale og blanke LEg ar
lobe omi en Cirkel, ligesom de vare levende, saa og nogle smaa Unger, af sam
me Skabning som Moderen, men neppe femte Deelen saa store, og med to
Rumpe-Haar, som efter Proportion vare langt kortere. Hannen, fom imod
de fleeste ZnsecterS Art er storre end Hunnen, parrer sig med hende saaledes, at
han med de to oversie Folhorne (hvilke maastee rettere brrrde kaldes Gribe-Horne)
griber hende midt over Livet, eller ved Enden af Ryg-Skioldec, og holder hende
der fast med Folhornenes yderste Hager, da han imidlertid spiller stärkt med sine
vorige Folhorne, saa vel fom med de paa Stierten siddende HaarD.vaste, men
rrcrkker sig med sine 3. Par Fodder hen til Hunnens krumboyede Snert (thi un
der Parringen ligge de begge krumme, som Fig. 3, visser, omtrent i Form af
et La-
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tt SatinffS.) og holder samme imellem Fodderne, med en heftig og idelig Bevægelse
af Kroppen selv og dens Lemmer, som forvirrer Syet og forbyder at see noget mere.
Den Hidsighed, hvormed Parringen skeer, er meget ftor , saa at jeg oste har jaget
dem med Fingeren i Vand-Glasset, klemmer dem til een af Glassets Sider, og
rager dem op paa Fingeren, uden at kunde faae dem adffilte, ja endog lagt dem i en
Vand-DraabepaaMcroLopio, og der stillet dem fra hinanden,- men befundet,
at Hannen straxgiorde nyt Angreb , og tumlede sig nogle hundrede Gange om med
Hunnen i samme Vand-Draabe. AtdetteJnsecr har sit rette Hiem i det store Hav,
Derom kan jeg ikke tvivle, endstiont jeg hverken har feet det i Haver eller Fiorderne,
hvor der er alt for lider ril ar kunde opdages; men i Sse-Pynerne, eller der Soe«
Vand, som bliver staaende i Bierg-HuIIene ved Stranden, sees der i stor Mæng«
De, bevægenve sig altid ustadig , snart op ad snart frem ad med visse Ophold Der#
imellem, undertiden ogsaa gaarnde paa Soe-Pyrrernes steenige Bund (*), hvor
Der driftig lober ind paa den i SMdm. Beskrivelse i. Part x. 202. bestrevne Onifcus ftylis caudæ utrinqve binis, som idelig gaaer og fuer paa disse Pytters siiimige Bund, og holder en farlig Jagt efter disse ftnaa Insecter, naar de komme den for
nær, dog uden ar opsluge dem, saa vidt jeg har kundet mærke. Blank alle de Monocutos, somLinnoous har beskrevet, findes ingen, sommere ligner denne, end
Monoculus antennis qvaternis cauda recta bifida, som findes aftegnet i Hr.
Doélor Langes Lære om de naturlige Vande Tab. I Fig. 2.3.4.; men ved at
holde samme Tegning imod den, svmhermeddeeles, vil man let mærke enkiendelig
Forstiel imellem dem. I visse Poster kommer dm og vvereens med F ulex a.borelcens Swammerdami, hvis Figur ligeledes er al see i forbemeldre Hr. Langes
Skrift lab. 11. Fig. i; men ForEiellen imellem Dem er stor nok til ar vise, ar ve
maa være 2 adskilte 8pecies. Ac ellers bemclDtcPulex arborefcens, som opholder
sig i staaende ferste Vande, kanformere sigi saadan Mængde, ar Vandet nlEkræk
for eenfoldige Folk seer rodt ud som Blod, derhar8tvammerdam viist i Libi. Nat.
Tom.Lpag, 89.&90; og at nærværende Soe-Loppe, marven paa et vist Sred
er

(*)

Med hvilke Lemmer og paa hvad Maade denne Gang egentlig steer, lader sig med blotte
Syne ikke bestemmer og under Foifiorrelses Glastet, hvor jeg har havt diste Insecter lo
bende i en VandDraabe, bært de sig ikke i alle Tilfælde saaledes ad, som naar de ere i
deres Element og have sin Friehed. Dette allene har jeg under Mkrofcopio mærket , at
de, naar Vand-Draaben udtsrres, og vil forlade dem, kan styde sig frem paa Glastet,
omtrent som tn Froe eller Frost, da de forsi styde Folhornene og Foddcrne frem ad, og
trække dein sirax derpaa tilbage igicn; og dette Ercmpel synes at vist, at man ikke saa
siet hen eller i Almindelighed kan sige om alle Insecter af denne Art, at deres Fedder tiene
dem ikkun til at roe og svKmme, og ey til at gaae, hvilket Hr. Scbaffer synes at paastaae
nbi tn i Anret 1756. udgiven Afhandling, kaldet; Der Rrebsarrige Riefenfuss.
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Beffrkvelft over'

er samler i Mcrngde,

foraarsager det samme Syn i Ssen eller det salte Vand, dervm kan jeg saa meget mindre tvivle, som denne har en stärkere rod Farve end hiim
Derfor, i Fald del Foregivende iblant Pobeleu, at Soe-VandckiviG Fjorde
stal undertiden have seet blodfarvet ud, ikke er garwffe opdigtet, troer jeg, ar sinn»
me heraf bor udledes, fom af fin rette Kilde, hvorved bortfalder den ovemoeste
Mening, at fligt ffulle betyde Krig og Blods Udgydelse.

Daa Tab, IX, forestiller
i. Inserters Storrelse for blotte Sylte.
2. Hannen, forstorrek og betragtet paa Ryggen
Z. Hunnen, forstorrek og betragtet paa Siden,
4. Et af Hannens 2 overste Folhorne, forstorrek.
5. Et af Hunnens dito.
6. Et af begge ned erste Folhorne, ligeledes forstyrret.
7. og 8. Tvende fra Kroppen udstaaende Lemmer wed Kloer i
Enden; begge forstyrrede.
Fig. 9. Een af Fodderne, forstorrek
Fig. 10. Hunnens TEgge-Stok, forstorrek.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Et Sse-Skrukketrold (*)/■ med m aflang Spids/ og ne
den under ved tvende Luger tillukt Stjert.
Onifcus cauda øvaii-acufca fubms duabus valvulis claufå.
Dette Soe-Jnsect, hvis namrlige Storelse er at see Tab, X. Fig. 1. har er
rundt Hoved , med en meget liden Mund, der viser sig som en liden bruun Prik,
item med gandffe siuaa og hvidagiigeSyne. Folhornene <«4 r Tallet, nemlig 2
meget korte, bestaaende af z Leder, 092 andre temmelig lange, hver med v Lee
der, afhvilke detydersteatter er dcelt i
mindre Parter eller smaa Leder, som kan
sees afFig. 3. Kroppen er langagtig og oven kil convex, men neden under noget
mdhuul eller concav, vg har foruden Hoved og Hale 10 Leeder, fylgelig lige strå

mam
tz*)

Det Nklvlr GkruLks-TrolV tillegges her egentlig Onifcus ovalis cauda ob ti fa bifida;
Linnæi, som er et Land Insect;
Fvrstirl fra denne, mener jeg, at de Onifci,
som opholde sig i det salte Band, kan kaldes Sss-GkrukLerrold, undtagen naar de
tte as det Slags, føm plage Fistene i Soen, da det ester Landets Gproa bor hccde
UistlipLi^rn^. Cllcrs kaldes det her bestredne Insect as nogle Skx»hds-Troid..

ad

.

Ti Norffe Insecter.
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mange Furer eller Indfficrrelserafhvilke dm nederste er deri adffilt fta'de andre,
ar den ikke gaaer tvert over hele Ryggen, men blot indstcrrer den paa begge SiderDe 7 foreste Leder er ellers de stsrste, og have hver er lidet Bie-Leed paa beggeSider:
men de 3 bageste, i seer det allersidste, cre ikkun smaa og smale. Bugen er ey ryk
vgopblcrst, som paa andre Insecter af denne Arr, men gandffe svang og market
med visse Tvcrr-Srriber eller smaa Furer. Fodverne ere 7paahver Sive, alle af
ems Skabning (see kig. 4-) vg i Enden forsynte med 2 Kloer eller Hager, hvormed
Insectet kan klamme meget stärkt til. Stjerten er aflang, men dog t Enden tem
melig spids, oven til convex, men nedenunder flad, eller rettere sammensat af 2
flade Dorre <see Fig. 5.), som kan aabnes og lukkes til, ligesom m Dobbelt Port.
Inden for disse dobbelte Dorre sidde nogle fryndsede eller ligesom med Fier omgivne
Blade (Fig. 6.), som synes ar vare Jnsectets BLglagger-Spidser. Faroen er
overalt gronagtig bruun, ligesom Tanget i Stranden, hvorunder dette Insect op
holdersig. 3 Linnæi Syft. Natur, pag. 63 6. edit. 10. sindes vel en Onifcus, som
siges at opholde sig i det Norffe Hav, og at have Abdomen fubtus nudum item
caudam femiovalem acutam, ligesom denne; men samme maa dog, saavidt man
kan domme afde ovrigeOmstandigheder, verre et gandffe andet 8pecie§.

Paa Tab. X. forestiller
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

i.
2.
z.
4.
s.

Fig» 6.

Insecter t naturlig Storrelse.
Det samme noget forstyrret.
Er af de store Folhorne, forstorret.
En Fod, forstsrret.
Stjerten betragter paa den underste Side, med een rillukt
og een aabenstaaende Dor.
Et inden for Stjerten siddende fieragkigt Blad.

W
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Udtog
af hvad der angaaende

Veyrets og Luftens Forandringer og Beffaffenhed
er iagttaget
fra de» iste Octob.

i

17s9-

Trondhiem

til den iste Octob..

1761,

1

af

GERH. SCHÖNING.
§ . r.
taben Trondhiem ligger under den (S30,26^ Nordlig Brede, efter de nyeJ ste og beste Iagttagelser, og 20 Mile omtrent Vesten for Kiobenhavn,
imellem Floden Nid paa den Sydlige og Ostlige, og Havet paa den Nord»
lige Side, men mod Vesten hanger den sammen med det faste Land, hvor ogsaa
i Ncrrvcerelsen ligger et temmeligt hoyt Bierg / Gteen-Licrger kaldet , men paa
de svrige Land-Sider er den omringet af lavere og jcevnere Hoyder, hvilke mod
Sonden i seer og mod Nord Ost endes med temmelig store Stener og jevne Marker.
Mod Norden erden store Scnnd-Fisrd, en til 2 Mile breed tverts over^ Om»
kringByener nu ingenSkove, undtagen lidt Krat og Lov-Skov, paa enFierding.
eller halv Miil ncer ; ligefomog ingen ferffe Vande af Betydenhed findes i Narva»
reisen. Hvilket jeg har anseet fornodent at erindre, da satvel et Sleds egen, som

I Begyndelsen af Aaret i ^5 9 (a) blev Vinteren her usadvanlig mild, sår
deles i Februarii Manned, da der indfaldt saadant Toe-og mildt Veyr, at da jeg
mod

(a)

J de saa kaldte prene GrscUWaftlrge Erzählungen P: z p. 2gi findcs, at Myret
i Leipzig og deromkring har og i Januarii og Februarii Maancder va'ret uftrdvaiuig
mildt dette Aar.

iTrondhiem, staden i Oct. 1759. til den 1 Oct. 1761._ _ 597
modSlutningen af bemeldte Maaned reyste fra Meldalen igiennem Buvigen, som
kigger 2 Mile herfra Byen, og hvor Sneen om Vinteren gemeenligen blaser borr,
saae jeg der paa sine Steder Bakkeneat blive gronne, og Grasser ak spire frem.
Men saadam Veyr er det ikke, som man her onfter sig paa den Tid af Aaret, lige
som deten heller betyder noget godt, som og da skeede; thi denne alt for tiligeVaar
blev siden forandret til en ubehagelig Ester-Vinter, fom varede saa tange med
Snee og Kulde, at manpaa adffillige Steder ey krmde beede sine Crearurer ude paa
Marken, forend mod.Slutningen afMaji Maaned (b), saa mange deroverssxaaede, tit derpaa vilde folge et U-Aar. Dog forandrede Veyrek sig ved Junii-Maa«
mds Begyndelse til det bedre, og blev siden den meste Tid af Sommeren bestan
dig godt,saa her blev et temmelig MAar ,ogpaasine Steder en rigHsst baade paa
Korn og Hoe, men paa andre derimod toge begge Delestor Skade, deelsved Kul
de, deels ved indfaldendevaadeVeyrligt, den Bd Hoet skulde indhostes. Hosten
blev ogsaa kold og fugtig: thi i hele October-Maanev havde man kun $ Dage,
paa hvilke det ikke regnede eller sneede. Ven zdieOet. havde man allerede stark Rim,
Frost, den 17de sneede det til Fields, og Dagen efter ogsaa i det lave.
I Begyn
delsen afMaaneden blaste Vinden Sydlig og Ostlig, men fra den 6tc SondenVind og Syd-Vest eller Nord-Vest om hinanden, da det i den forste Slags Vind
regnede, men i den sidste sneede. Den 2 ide havde man en starkStorm af NordVest , som varede den hele Dag og Nat igiennem , med stärkt Snee-Drev, men
Dagen efter den 22de, lynede det om Eftermiddagen, hvormed fulgte en stark
Hagel-Iling, og den 29de havdv man amr en stark Slorln afNoro-Vest med Sneo
vgRegn.
I
§. 3.
Z de 6 forste Dage afNovember-Maamd havde man Regn, siden indtil den
2'4 de godt ogklartVeyr, undtagen at det sneede lidt ven Igde, og imidlertid blaste
Vinden af Sonden og Syd-Ost, men den i6deNord-Ost. Mod Slutningen
af Maaneden var Vinden Syd-Ost og Syd-Vest, da der regnede og var klart
Veyr om hinanden. J December Maaned havde man i 9 Dage klart Veyr, i 7
Mgn, i de ovrigeSnee. Den9de og 10de blasteen stark Storm af Nord-Vest,
som endtes med en SwrmafNord-Ost, hvilken Vind blaste deu n te mere Ostlig
og Sydlig, og bragte en stark Kulde med sig , faa ak Mercurius den rite om
Morgenen var falden til 121, nren den 12te tllig Gr. under Frys-Puncten paa
Celfii Thermometer, som jeg har betienrmigaf, og paa hvilket Mercurius heri
Ffffz
den
(b)

Af nys bemeldte Sted p. 284. ftes, at Luften i den sidste halve Deel af Majo hari og ved
Leipzig varet meget kold.
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den allerstrangeste Kulde ingensinde har faldet dybere, end 20 Gr. Den 13 te om
Eftermiddagen gik Vinden om ril Syd-Vest, da Mercurius og steeg til 8' Gr./
og den i zde, efteratder om Natten havde blast en Storm af Syd-Vest/ indtil 3
Gr. over Fryö-Puncten,
§.

4»

Aaret 1760. begyndte med en ffarp Kulde. Vinden havde fra den 30 Dec.
tilden 6 Zan. varet Ostlig og Sydlig, tildeels og Nordlig, bvorpaa Mercurius
faldt den 4de Jan. til i z', den 5 te til 18 J, nun den 6te om Morgenen alt til 20
Gr. under Fr. Pt., da Kulden var her ret uscrdvanlig strung. Men samme Dag
den 6te begyndte Himmelen mod Aftenen at blive tyk, da Mercurius var stegen til
i4rGr., og om Morgenen efter den 7de, tit 9, men om Aftenen til 3! Gr., da
Sydlige og Vestlige Vinde begyndte ar blase, hvilke siden vedbleve indtil den 22de
vg derefter, da Vinden igien blev Ostlig; mm Kulden var ellers den heele Manned
jgiennem kttn maadelig, og ftsrst den 2 8, da Mercurius stod pan 9 Gr. under Fr.
P. ; ja det regnede fra den i;de til den 19de indus., og det iblant r et steerkt, og i
i s Dage i denne Manned havde man klarr Veyr.

§. 5.
I Februarii Manned var ligeledes Snes og Regn om hinanden, med klart
Veyr imellem, dog uden synderlig Kulde, hvilken var i Martio endnu mindre, saa
den var störst den s te og 6te, da Mercurius stod paa 6 Gr., vg den 20de, da sam
me stod paa 7$ Gr. u. f. p. Vinden var messt Sydlig. Dog indfaldt der den
7de, 8de og 9de i sier et flemt stormende og Haardt Veyr af Nord Vest med stärkt
Snee-Drev. Mm fra denn te til Slutningen af Maaneden havde man mestendeels klart og deyligt Veyr, eller Regn, og den 31te flot) Mercurius 51 Gr. over
f. p. Fra April Maaneds Begyndelse indtil den 17de var tyk Luft med Regn og
Snee om hinanden; men sidst bemeldte Dag begyndte en Ostlig og Nordlig Vind
at blase, da det klarede opog blev koldt, saaatMercurimstod den 8de paa ir,
og den 19de paa 1 i' Gr. under fr. p. Siden blev Vinden atter Sydlig og Vest
lig, samr Vestlig og Nordlig, da det imidlertid regnede og sneede til MaanedenS
Udgang. Men den 14de, i; de og 16de blaste en Storm af Nord-Vest.

§. 6.
Maji Maaned var imod de forrige meget kold og ond i Begyndelsen indtil
dm r zde, i hvilken Tiiv Synden og Nordm-Veym holdte hinanden ligesom Stan«

gen,
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gm, da der gierne hlceste Sydlig om Morgenen, siden Vestlig og Nordlig , dog
stedse koldt, og Skyer imidlertid stege idelig op fra beggeKanter, baade den Syd
lige og Nordlige, og need igien. Og stod den 8deMercur.paas Gr.underF.P Dog
fik Sonden-Vindenden rzdeoverhaand, faa ar Thermometretstod denizde pack
12 Grad over Fr. P., da man ogfaa fik er mildt og temmelig sterrkt Regn, paa
hvilket fulgte klar Luft ogdeyligr varme Veyr, med Ostlige og Sydlige Vinde, fag
at Mercurius steeg den 2 8de til 21 Gr. over Fr. Pi, da det og regnede lidt. Sam
me milde Veyr vedvarede i Begynvelfen af Juni i Manned medSydlige og Vestli
ge Vinde, deels og Vestlige og Nordlige, vadet ogregnede et Par L)age.
§. 7Men paa dette deyllge og varme Veyr fulgte ett «formodentlig og forunderlig
Forandring: thi den 12te blev Vinden Nordlig og kold, faa det om Eftermiddagen
haglede lidt; men den 1 zde haglede det endnu stärkere, og sneede noget om Ratten,
saa det kunde fees om Morgenen i de hope Fjelde. Dog rakte denne Snee ey ned i
detLave, ey heller blev den lamge liggende, ffiont det sneede i HoydenHaledes, ar
Marken laae hvid af Snee nogle Timer frem paa Dagen. Den 14de blaste Vin
den Nordlig og Ostlig, da det atter haglede imellemstunder, og Mercurius var
falder ril 10 Gr. over Fr. P. Dog var alt detce kun som en Forlober for en endnu
vcerreRie (c); thi den 15de blcrste Vinden forst Vestligog Sydlig, siden Ostlig,
hvilken OstligeVind om Eftermiddagen frembragtren stark Snee-Kave, som va
rede nogle Timer, ognedlagdesaamegenSnee, at paa min GaardRonningen,
fom ligger pan Bye-Aasen og temmelig hoyt, hvor jeg den Tiid var, laae Sneen et"
Qvarreer hoyt over Jorden. Der var et, vel ubehageligt, dog arrigt og rart
Syn, at see Jorden , ester faa godt og mildt Sommer-Veyr og foregaaende stark
Varme, ligge overalt bedakker med Snee, ligesom om Vinteren, og de gule'
Blomster, tillige med Broddenpaa Agrene, hist og her ar titte" frem igiemmuden
hvide Snee, hvilken paa Agrene laae kun halv faa tyk, som andensteds, og hvor
Q.verger havdestaaeriGrinder (dj, sar hvor Jorden var meest godet, laae den
kun en Finger ryk, ligesom den og paa de Steder, hvor man havde ladet Lyng og
Ovister afbroenve til Aste, var ry faa dyb, som ellers". Hvilket altsammen nok
som viser, hvor megetJordenSGiodning og-Dyrkelse glor til ar berage Snee og
Kulde meget af sin Krast, og ak disse Ting maa nodvendigi er Land forminvstes, li
gesom Jorden bliver mere og bedre dyrket,

§. 8.
Ri- kalder ran dkf her til lands, Miat' ct ondt ost Haardt Gryr ir.dfalder, oz vedvarer
nogen Tiid, men side« ophorer. Af hvilke Rier man her har adskillige Slags..
M Grinder kaldes her visse Jndh.rg,linger, som mail flotter fra et Sted t;i tt andet, hvvn
Ereatnrerne flaae indslntteöe om Natten, oz om Dagen, naar de malkes.

<c)
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Om Aftenen efterår bemeldte Snee var falden, blaste Winden Vestlig og
Nordlig, og om Nauen ester Vestlig og Sydlig, remmelig stark vg kold, vadet
tillige haglede og fros, saa ar Sneen blev paa de fleste Stader liggende den hele
Nar, paa andre, fom laae hoyere og ril Marken, til hen imod Middag efterfol»
gendeDag, og paa nogle den hele Dag over/sier hvor Sneen havde falder faa dyb,
arden rakreril Knaes.
Der erventeligt, ardefleeste ville ansee saadanr Sommer-Vayrligt med Forundring og Skrak, og det Land ulykkeligt, fom samme er
underkaster. Her til Lands erver og heel usadvanligr, ar saadanr indrreffer paa
den Tid afAarer. Dog ville kyndige Folk sier ikke ansee der for nogenUlykke, naar
saa skeer, ffionr det for Crearurernes Skyld kan vare ubehageligt og fortrydeligt,
da Forfarenhed har lart dem, ar paa saadanr Veeyr gierne folger er godr vg frugtbarr Aar, hvilket og denne Gang indtraf. Men om Solens Formorkelse, som
ved de Tider indfaldt, kan have vceret Aarsag, eller giorr noget til saa usædvanlig
en Handelst, .hvilker Bondernehervilde.foregivesig ar have lcerr af Fvrfarenhed,
der er noget, som behover videre Underssgning og Bekrastelse.

Den 16de, Dagen efterat bemeldte Snee var falden, stod Thermom.
paa 5 grad., om Morgenen, Men Veirer begyndte derpaa strap ar blive mil
dere, og Vinden at blase af Syd^Vest med noget Regn imellem; hvilket ved>
varede den og de 2de folgende Dage, vg fulgte derpaa sydlige og ostlige Vinde
med klart og varmt Veir, til den 25. in cl., da Thermom. stved paa 25. gr.
vv. f. p. Jmidlertiid steege alle disse Dage tykke Skyer op, som truede med
Regn og Torden, men den starke sydlige vg ostlige Vind holdt dem stedse af, vg
satte dem tilbage. Dog fik man mod Enden af Maaneden Regn, og i Begyn
delsen af Julio havde man Regn, og Solskin vmhinanden, et frugtbart Veirligt, indtil den i;de, da der faldt et meget hastigt og stärkt Regn, som et Volkenbruk, og Torden hertes, ffionr her langt borte.
Siden var Veircr mest
fugtigt, Vinden Vestlig og kislig, og fra den 26. indtil Maanedens Udgang
deiiigt klarr Veir, hvilket vedvarede i Begyndelsen af folgende, indtil den 5,
6. og?de, da der om Morgenen var stark Taage, hvorpaa den 8de fulgte et
stärkt Regn med Torden, hvilken man nu forste Gang i dette Aar her havde.
§. 10.

i

TrondhleM/ fra Den i Oct. 1759» til Den r Ott. 1761." 6bf
§.

io.

De sidste Fte Dage af Hundedagene forte Regn med sig, ligesom de forste.
Ved Slmmngen af Hundedagene lod Tordenen sig og et par Gange hore. Den
22de Aug. blaste en meget stark Storm af Synden, som en Orcan, hovrpaa
fulgte om Aftenen et stärkt Regn. Siden var Veir^t temmelig got med vestlig
og nordlig Vind og Regn, hvilken den 28. blev ostlig og kold, saa der om NatAn forud faldt Rimfrost i det hoye og til Marker«. Begyndelsen af 8exr. Man
ned forte koldagtigt Veir med sig, med vestlige og nordlige Vinde samt Negn;
Men fra den 7de til den 21. var'bestandig got klart Veir, og saa stille, at der
moppe blaste en Vind-Gust, uden lidt af en Syd-Ost.
Imidlertid stod der
gierne hver Morgen en tyk Taage over Landet, som fordeelte sig, naar det leed
frem paa Dagen, og det altid i det Hoye, men i det lave holdt den nogle Dage
bestandig ved.
Z denne tykke Taage saaes en heel Regnbue, dog allene med
den rode Farve, da jeg reiste fra minGaard, hvor ingen Taage var, og kom
med i der lavere; Og ved der jeg havde Solen, »ersten den heele Vey, bag mig,
stod bemeldte Regnbue stedse lige for mig, ligesom en stor Pork. I Begyndelstn af
Octob Manned var Veyret gor, da Vinden blcrste sydlig, og iblant noget ostlig,
med Regn og klart Veir om hinanden, indtil den 16, da det begyndte at blceft
sterkt fif en Sydvest, med Regn og Hagel, og derpaa sulgre den forste Snee
den 18, med stark Vesten-Vind; hvorefter Luften igienblev klar, men kold, indti
-mod Slutningen af Maaneden, da vet sneede, og den sidste Dag regnede. I Nov*
Manned b,laste Vinden mest sydlig og vestlig, eller sydlig og ostlig, og af sidst beineldte Kam blcrste den 7de en stcrrk Storm. Den 14de konede det om Aftenen.
Det samme ffeede ogom Morgenen den 19, og er det mcerkeligt, ar folgende Dag,
deir 2oz r>ar i Hannover ethaardtVest med Lynild og Torden. Mod Slutnin
gen af vecemb Manned, blcrste det meget stcerkt af Sydvest med Snee-Drev og
Regn; men for Resten var Veirec remmelig got og Vinden mest sydlig.
§.

IL

Anr 1761. var Vester forst i Januar. Maaned meget Haardt med starke
Vinde af Sydvest og Nordvest, sitmt Slud og Snee-Drev. Den i sde blcrste
her iglen Storm af Sydvest, som siden gik om til Nord-Vest. Samme st'eede
og den 22.23. 24 og 25. og ligeledes den 2. Febr., og den 21. dito af Vest.
Mod Slutningen af denne Maaned sneede der sterkt ncrsten hver Dag. Martii
Maaned var vel i Begyndelse» noget ond med Slud og Snee-Drev, men fra
dm 4de til den 21. var mest godt Vest med Regn og Svlffin, ffiont der iinelGggg
lrmstun-
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lemstunder indfaldt Narre-Frost, faa Sneen meest roede bort, og paasine Ste
der gik gandffe af Marken, ved der gode og milde Veir. Og endffionr Veirec
blev mod del sidste afMaaneden, igienondt, faa begyndte dog Lover, endeel
Skeder, hvor Dneen gandffe var borrrcrrer, at flane ud paa Trererne. I Be
gyndelsen af April Maaned havde man forst nordlige Vinde med Snee og Ha«
gel, siden vestlige og fydlige med Regn og Toe-Veir, hvilker var den 6. faa mildt,
ar Thérmom. stod paa n. grad. ov. fr. p. Men den ?de blceste en Storm af
Osten og Synden, hvorpaa fulgte, fom vedvarede den heele Maaned igiennem,
Regn og Snee om hinanden, med Vestlige og Sydlige eller Vestlige og Nord
lige Vinde. Maji Maaned var i Begyndelsen bedre, end den blev mod Slut
ningen : Thi Veir^'t var til den 22. mest klart og mildt, saa at Therm, stod
den 17. pan 17. grad., men siden blev Vinden Vestlig og Nordlig med Regn
og Snee, hvilke sidste fornemmelig faldt den 24. 25, da Thermom. var faldet
ril 3. grad ov. f. p. om Morgenen, og den z6, hvorpaa Veirer blev mildt og
godt, men tillige torrere og varmere, end man gierne suffer paa den Aarers Tidrhi den bestandige Torke, som siden indsaldr, giorde at baade Gresser og Agrene
toge Skade, saa ar der paa de fleste steder blev kun lidet Hoe, ffiont man dog
fik der vel indbierger, ved der at Veirer var mestendels godr og klart indtil Aug.
Maaned, i hvilken det var remmelig ubestandigt og meget fugtigt.
I sar
faldt paa sine Steder, fornemmelig i Borte-Skogn, er usædvanligt stort og
sterkt Hagel, som paa nogle Gaarder reenr nedflog al Scrd den 9de Aug. For
Resten blev dette et temmelig frugtbart Aar, og Kornet tilig modent, saa at man
paa adffillige Steder nmatte fficrre sine Agre sidst i Julii Maaned,.
Hosten
blev og uscrdvanlig god, faa at man i Sept, havde kun Regn et Par Gange,
og i Octob; Maaned har Veirer veeret bestandig klart, ffiont Natte-Kulde
tillige har indfaldets indtil den ryde da man her forste Gang i Aar fik Snee..

§. 12.
Efter denne korte For tcrling om Veirets Beffaffenhed i Almindelighed man
der endnu vare mig tilladt at tilfoye nogle Anmcerkninger, hidhen horende, for
at samle paa eet Sted hvad som om een eller anden Ting endnu kan vare at er
indre , saasom 1) At de Vinde, som har mest regieret, strrdeleö om Vinteren
vg Vaaren, ere Vestlige Vinde, fornemmelig Syd-Vest og Nord-Vest. Med
diffr Vinde indfalder her gemeenllgen, naar saadant sseer, den starkeste Storm,hvilken gierne begynder af en Syd-Vest, og kan vedvare et heelt Jevndogn^
undertiden ogsaa to eller tre Dage, ffiont ey ofte, da Stormen gemeenligen ep
legger sig,, forend Vinden, gaaer,. eller som de sige,, springer om til Vest og
Derfra
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Derfra til Nord-Vest, med hvilken den gierne endes, undertiden og med
Nord-Ost. Med forbemeldre Vinde har vi og her den meste Snee og det meste
Regn, hvortil det store Vester-og Nord-Hav, som omringer Landet paa den
-eene Side, giver en riig Materie, undertiden mere, end man vel er tient med.
Man kan her faae Snee med alle Slags Vinde, dog sielden med Sonden,
Syd-Ost-Osten-og Nord-Ost-Vind. Derimod falder her den meste Snee med
Vesten- og Nordvest-Vind ; Og sneer det da ikke gierne en i Træk, med mindre
stormende og uroligt Veir tillige mdfalder, men man har stistesviis Snee og
klart Veir om hinanden, saaledes, at en Stund er Luften saa fuld af Snee,
Der gierne er geleidet af en hæstig Blast, at man neppe kan see et Borse-Skud
frasig, hvorpaa folger klart Veir og stille Luft, som atter afloses med sierkt
Snee-Drev, og saaledes stedse oru hinanden. Hvilket vel har sin naturlige Aarsag, men vidner tillige om Guds Vise Forsyn , som i alle Ting , saa og heri:
Thi her til Lands og längere Nord falder det meste Fifferie seem ud paa Ho
sten og om Vinteren, da og mange Reiser maa flee til Sees.
Men
nu er intet farligre for dem, som giore Soe-Reiser, end at blive overfalder
af tyk Snee-Kave (e) og Vind tillige, ved det man umueligt kan see sig for
og magtte »lodvendig tage Feil af Veyen, samt sene Livet til, hvis ikke Luften
paa forbemeldre Maade imellemstunder blev klar, saa man kunde rette sin Kurs
og undgaae Faren. Ligesom man og har Exempler paa dem, som i saadant tykt
Veir og tonge vedvarende Snee-Kaver, har en heel Dag farer vildt runde om
paa Soen, og verret næsten paa samme Sted, hvor de begyndte: Thi det steer
og undertiden, at der salder en stor mængde Snee i mildt og stille Veir, da det
kan snee et heelt Jevndogn og længer i een Træk , og Sneen, ved det den er stor
og til deels fugtig, legger sig i store Dynger paa Træernes Greene, og gior ofte
stor Skade, særdeles paa Lov-Skoven. Dog spaae Bonderne, naar saadant
fleer, sig her .et gor Aar og en fuld Lade.

§. 13.
Det steer vel undertiden, at her falder Regn med sydlige, ostlige og nord
lige Vlnde, dog sielden, ey heller meget og til nogen Bestandighed.
Men det
nieste Regn faae vi med Syd-Vest-Vesten-og Nord-Vest-Vind. Og naar det
fleer, særdeles naar Vinden blæser fra sidst bemeldte Kant, bliver end og midr
om Sommeren, gierne Veiret koligt og ubehageligt, da det og ikke sielden hænGggg 2
der,
(e) Slice Rave kalder man det om Vinteren, naarenstcrk, eller maadclig Blæst,- opfylder
Luften , enten kortere eller længere, med saa megen Snee, som imidlertid nedfaldet, at
man neppe kan ser de Ting, som tre end og i Nærværelsen.
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der, ar saadant Veir kan vedvare otte, jafiorun Dage; Thi den megen Taags,
fom af det store Vester-Hav opstiger, bliver,i naar Vinden begynder atblcese
af den vestlige Kant, dreven ind over Landet, hvor den, veels af den lange
Fieldstreekning, som ligger osten for os, mellem Norge og Sverrig, veels af
Landets egne Fielde, opholdes, opsamles og tilsammen trakkes; Hvilket giver
Luften stedse Materie til Regn, ved det at Biergene ey allene beholde hos sig
Fugtigheden af bemeldte Taage, og samle deraf de tykke Regn-Skyer, men og,
naar disse har givet fra sig hvad Regn dr indeholdte, uddunste iglen den Fug
tighed, som de har imodtaget-, ved det. at Luften i oven for eller omkring dem
holder sig kold, hvilken atter nedfalder i Regn og paa nye opstiger og savledes
stedse om hinanden, indtil Luftens Bestaffenhed forandres. Hvorledes bemeldte
Fugtighed af Fieldene opstiger, er her tydelig, at see, ncrsten saa ofte Regn ind
falder, nemlig som tynde hvide Skyer, der opstiger som en Rog, efterat de ofte
i eet Oyeblik, har samlet sig«; Og naar det steer, er man som oftest vis paa
Regn, men legger derimodTaagen sig ned V der Lave,, venter man gierne arder-'
xaa sviger klart og bestandigt Veir..

§. 14
Fremmede, svm boe Sor paa, stuldr vel gisre sig Ve Tanker, at vi her,
Ka langt op i Nord maarte sm Vinteren have en stark og. bestandig Kulds.
Men Forfarmhed lerrer vs der, som er tvertimod, ofte mere, end man her
stiotter om , hvor man heller ouster sig.stadigt Frost-Veir om Vinteren, end
mildt Toe-Veir eller Regn, da det forste saa vel befordrer Landets Brug ogHandel, fom fornemmelig til Lands steer om Vinteren- over de ined Jis og:
Sure belagte Soer, Elver, Fields, og Moratser, hvor man ellers meget van«
steligen eller siet ikke kan komme frem, og.da-man her ikke er saa meget bange
for Vinterens Kulde, om den end var nok saa streng , som for een -reneste kold
Nat om Hosten- Ey at tale derom, at man efter Vintre, som ere i mide alt
formilde, spaaer sig kolde Foraar, 04 stene eller maadelige Aaringer. DenstrerngesteUulde,- som her har verret i de 2dr Aars Tiid, i hvilke jeg har givet
agt paa Veirets Forandringer, indfaldt den 6. Januarn 1760, da Mercurius;
i C el Gi Thermom-, var falden til 20. grad, under Fr. p. For Resten stal Kul
den her veere streng, naar den falder til 14,12. eller
grad , og gemeenligen
siaaer den derover, paa 4,5., 6. Grader.- Med ostlige Vinde, og med dem,
som blerse af Nord-Ostog Syd-Ost har man her om Vinteren den starpeste
Kulde, men derimod indfalder med'sydlige og vestlige Vinde, ofte Regn og ToeVeir. Saa lange Kulden er maadelig, er Veiret og gierne mest bestandigt, og

staaer
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staaer sig heller til Sner , end til Regn, naar Forandring ffeerr Bliver Kulden
derimod ret streng, og rager ril den eme Dag efter den anden , hvilket gierne
vedvare i tte Dage, saa staaer gemeenlig Veirer, naar Kulden er kommen paa
der heyeste, sig om paa eengang ril Regn og Tse-Veir, hvormed vore Vintece
ofte afvexle. Dog steer der og i bemeldte Tilfalde, ak der ved saadan Foram
dring Sner nedfalder , og dersom da derefter Luften bliver klar, kan man vente
strengere Kulde end for. Naar Kulden er saaledes rer streng , opstiger der af
Haver en ryk Rog eller Damp, som staaer over Soen, som en tyk Skye, her
Frost-Gnav kalder, hvilken foeaarsages deraf, at Luften da er saa meget kol
dere, end Soe-Vandet, og gior meget, og maastee der fornemste dertil, ae
Vimer-'Kulden her er saa maadeiig streng, og at naar ven er streng, den dal
saadan Hast forandres.

15.
UstedvanligePhenomena har her ey vcrret at see, i denTiid, i hvilkenjegher
har givet Zlgt paa Veyrets Bestaffenhed. Og hvad Nordlyset angaaer, saa har
famme vek vceret og er her meget giangs, men om dets rette Aarsag er jeg endnu
kigesaa uvis- som for. Dog synes mig endnu, at Sal. Hr. Barhows Mening derom
er blank alle den'rimeligste, og ar alle Nordlysets phenomena derefter allerbest kan
forklares. Merrkeligt er det, ak naarHimmelen ellers overalter klar, viser sig, som
jeg har ofte i agttaget, forend Nordlyset kommer, mod Norden, som en mork Rog
eller Taage, oven over og igiennem hvis overste Kant Nordlyset, naar bemeldte
Taage eller Dunster ere opstegne til en vis Hoyde, forst som et svagt Skin og
siden klarere fremstinner. Hvilker visseligen er et kraftigt Beviis for, at Nord
lyset faner sit Skin fra Norden, og ey oven, men neden fra.
Thi denne Rog,
fom de Gamle og har observerer (f), cg som, naar Nordlyset fremstinner,
staaer som en Skygge inden for Nordlysets h/e Bue, hvilket end ogsaa i de
ftdlige Lande i dette Seculo er iagttaget , er ikke ander, end' en Samling af
flygtige Snee-og Is-Partikler, hvoraf Luften om Vinteren er fuld, og som,
naar Luften dertil er beqvem, tommer trekkende saaledes samlet fra Norden til
Sonden, men maae synes rnork for Tilstuerens Oyne, indtil den er kommen
ril dm Hoyde, at angulus incidenti« fra Lyset, bagen for mod Norden, bli
ver ligesaa stor som angulus reflexionis, ligesom det steer i Regnbuen stionk
paa uliige Maade, da forst den overste Kane bliver lys, og saa meere deraf,
efter fom det, stiger meere og meere i Hoyden til.
Er nu Luften overalt ftrvn
Ggg g 3
W

(k) Som kan ftes af det gamle Nvrdste brist, Speculum Regale kaldet.
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og holder en lige Vagt, bliver herpaa Nordlyset ak see i en ordentlig Bue, hvis
ikke, saa spreeder Materien sig uordentlig ud, og Nordlyset bliver flygtigt,
ligesom Luften er i Bevagelse til, hvori disse Partikler ligesom svammr
omkring, hvilke jo klarere og reenere de ere, jo klarere bliver og Nordly«
set, hvilket ey heller lader sig see, med mindre bemeldte Partikler ere behorig adspredde og ligesom fortyndede, som man blant andet kan see af forom»
talte Nog eller Taage mod Norden, hvilken oste seer ud som en dunkel-lys
Skyr, overst i hvilken histog her eendeel Straaler af Nordlyset frembrydeiblant,
men undertiden igien bliver den saa stagende, uden at komme til nogen ret Klar
hed, fordi Materien er alt for tykt samlet, og af een eller anden Aarsage holdes
tilbage, saa den ey behorig kan udsprede sig. Og heraf meener jeg, arman kildeels kan forklare Aarsagen kil den forunderlig hastige Forandring, som man bli
ver vaer i Nordlyset, naar det oste i et Oyeblik udflukkes ligesom paa eet, og
teendes paa et andet Sted, eller synes at fare frem igiennem Luften, som en
Strom : Thi Sagen waae vare denne, at den hcrftige Bevcegelse, som den
latte pg tynde Luft er udi, i hvilken bemeldte smaa Jis - Parcikle svomme, dri
ver undertiden disse Partikler lettere tilsammen, da Nordlyset synes at Dukkes,
og undertiden atter fra hinanden, da det paa nye synes at toendes, og ligeledes
at fare frem, som en Skrom, naar bemeldte tynde Lust , af een eller anden Aar
sag, sattes i en hastig Bevagelse, som gemeenligen steer fra Osten mod Vesten,
og trakker didhen med sig de lysende Partikler, af hvilke den er opfyldt. Lige
som man ogsaa ofte har marker, at hvor Nordlyset nylig tilforn harffinnetgandste
klart, der erdet blevet borte, oghae efterladt sig ligesom en klar Skye eller Ros,
hvortil Aarsagen vel maae vare, at den lysende Materie da er bleven fortyk, saa
den har confunderet og fordunklet den forige Klarhed og Glands.
§.

16,

I saadant Tilfalde, nemlig naar bemeldte Is-og Snee-Partikler krakke
sig meget tal sammen, steer der ogfaa, ar de ey alleene miste deres Glands,
men ogsaa med deres naturlige Tyngde soge ned til den nedere Luft, og der blande
sig med fleexe af deres Art, da pe tilhobe falde ned og bedekkeJorden, som med
en tynd Snee, eller Rimfrost, hvilket ester et stärkt Nordlys at vare steet, baade
andre har marker, og jeg af egen Erfarenhed har befundet at vare rigtigt, lige
som der samme ogsaa kan siges om hvad Sal. Hr. Farhow har anmarker, nem
jig , at naar Himmelen om Dagen forud har varet hist og her overrrukken med
visse tynde Skyer, eller hvide S trager, ere samme om Aftenen derpaa blevne
forvandlede til Nordlyser. I Betragtning af hvilket og andet saadant, der vel
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maar blive en afgiort Sag, al Nordlyset henhorer tU vor Dunst-Kreds, og
M det har sin Oprindelse af samme Materie, hvoraf Skyer og Snee fremkom
me; Dog med den Forssiel, at hvis Nordlys deraf ssal blive, maae bemeldte
Materie bestaae af de letteste og fineste Partikler, som ved deres Leeched stille sig
fra de grovere, og jo lcrttere og finere de ere, jo hsyere opstige de i den overste
Dunst-Kreds, hvis Flygtighed foraarsager Nordlysets hastige og forunderlige
Vevcrgelse. j Saa ar efter dette bliver Nordlyset ey andet, end en Samling af de
fineste og lcetteste Snee-og Is-Partikler, hvilke svamme om i den overste DunstKreds, og naar de der ere i behorig Mcengde, og staae i en vis Stand mod
Tilssuerens Oye, da oplyses af et vist Skin mod Norden,, og kaste samme Lys
ril vort Oye.

Z. 17«
At bemeldte'Snee-og Is-Partikler ere i Stand til at brakke Lysets Straaler, kan vel ingen Naturkyndig nagte, saa ar Knuden alleene bliver denne:
Hvorfra Nordlyset faaer sit Skin, og fra hvilket Lys de Straaler komme, som
brakkes der igiennem? At det faaer sit «Lys fra Norden (g) kan ikke ncegteS
af den, jsom har nogenledes givet'Agt derpaa, og at det faaer bemeldte Lys
neden, og ey oven fra, synes og efter de almindelige opliste Regler at vcere noget,
som maae tilstaaes.
Men hvor har vi i Norden det Lys , hvis Straaler faaledes, som sagt er, foraarsage Nordlyset i vor Dunst-Kreds ? Om vi sagde,
ac der under Nord-Polen brandte en bestandig Ild, eller at Ver laae en Hoben
Ild-sprudende Bierge, vilde vel ey mange troe os paa vore blotte Ord, ffiont
Sagen derved kunde leet afgiores.
Men nu er, saa vidt man veed, intet saadant der at finde, men heller lutter Iis og Snee; hvorfor om det var mueligt,
ar samme kunde give saa meget Skin fra sig, som behoveves til Nordlyset at
frembringe, ssulde inter vcere rimeligere , end ar det fik sin Glands derfra, ved
Hielp af et andet Lys, hvis Straaler bleve sorst brekkede fra bemeldte Iis til
Nordlysets Materie, og siden derigiennem til vort Oye.
At dette i sig selv er
umueligt, stat vel neppe kunne beviises; og rimeligt maatte det blive om jaadant
Lys, som vi nylig omtalte, nogensteds var at finde. Sal. Hr. karbow mener, at
dette Lys kan komme fra Maanen og Stjernerne, og jeg mener, at han derudi
har Rcet, og at de Grunde og Beviiser, som han derfor anforer, ey ere at forka
ste. Den heele Vansselighed bestaaer derudi, at det Skin, som Stiernerne give
fra-sig, synes at vcere altfor svagt Dertil, at det ssulde kunne, end og efterår
det eengang er brcekket, frembringe saa klar en Glands, som Nordlyset har.
Men

(g) Hvoraf det og sommer, ot jo strygere Nord man er, jo klarere og stcrrkere vises Nordlystt.. See Spielbergs Tractat vm Nordlyset Phxnom. IX. p. 6.
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Men denne VansteligheD er maasteeey saa stor, at den jo af en forfaren Natur
kyndig tøt kunde haves.
Og synes mig, at, endstiont der Skin, som Stier
nerne kaste fra sig ned paa vor Jord, kommer os, som ere Jorden saa nar, og
vame til stärkere Lys, svagt og ringe for, saa kan Det derfor allerhelst naar det
falder paa saadanne Ting, som Jis og Snee ere, vel synes stärkt nok for den, som
var , at vi saa stal satte, et Par Mile hoyt op i vor Dunst-Kreds, og kunde med sit
Syn naae den Gronlandste Jis. Ligesom en Indbygger i Maanen vel neppe stal
troe, at Solens Skin ,som falder paa Maanen, stal vare saa stärkt, og give saa«
dan Glands fra sig, at der kan oplyse vor Jord-Klode, eller at Maanen selv stal vi
ses for os saa blank, som en Lue, da det er venteligt, ar Maanens Overflade ligesaa
lidt stinner for dens Indbyggere, som Jordens stinner for os. Og dog kan Maa
nens Skin og Straaler, stisnt de og eengang ere brekkede, ogkunetlaanrLys, baade give madan Glands frasig, og paa nye lade sig brakke, som man kan feej visse
tynde Skyer, naar de krakke for Maanen, at der vises bl aae, gtrleog rode Farver,
ligesom i Nord-Lyser. At jeg her stal forbiegaae den Omstcrndighed, som jeg et
Par Gange har lagt Marke ril, nemlig at i de tynde hvide Skyer eller Strcrger,
som undertiden sees paa Himmelen, har Maanens Ekm frembragt Nordlyset, ef
tersom dette beroer paa noyere Iagttagelser, og er noget, somjeg endnu ikke tor give ud for en Sandhed,

§. i8.
Endnu maa det vare mig tilladt ak giore nogle faa Anmærkninger om Nord
lyset, for ar forbedre eller rerce endeel andres Beretninger derom.

i .) Saasuarr Nertterne begynde her at blive noget m orke, er Nord-Lyser
nasten hver Nar eller Aften ar fte, dog ikke altid, uden for dem, som give rroye Agt
Derpaa, og saa fremdeles. Imidlertid steer Det dog, sti om sielden, ar Nord Ly
ser , end og naar Himmelen er overalt klar, ey kommer til syne, hvortil Luftens og
Veym.s da varende Bestaffenhed vel er Den rette Aarfag.
)
2.
Nord-Lyset lader sig ofte see, endog i det tykkeste Regn- og Sner- eller
Storm-Weyr, nemlig naar De rykke Skyer stille sig saa meget ad, ar man kan Der«
igieunem fte Nord-Lyset, som altid holder sig i Hoyden over De rykke Skyer. I
stille Veyr sees Det og, og stiom Himmelen er styer, dogsaaledes, at Det ner sten
et ukiendeligr, uden man giver Desbedre Agr Derpaa. Og alrsaa er Den Sakning i
alle Maader rigtig, idet mindste her paa Sred-t, at man aldrig bliver Nord-
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Lysir vaer, medmindre Himmelenergandskeklar, ogac Nord-Lyset for#
svinder, saasnarr Skyer opstige (g).

) Ligeledes behover derog nogen Jndflrankning, at Nord-Lyset ey sies, ester,
3.
ar Mlaanen er 6 Dage gammel, og forsvinder, saasnarr Fuld-Maane gaaer
op (h): thi vel er det rigtigt nok, at Maanen med sit Skin ofte fordunkler Nordly,
fet, saaat detentenikke, eller neppe kan sees. Men imidlertid har jeg dog meere
end eengang market, at Nord-Lyset har ladet sig see ncesten i sin sulde Glands, end»
vg i FuldMaane og i fuldkommen Maaneskin, og spreder sig ud over den heele
Himmel, endog forbi Maanen, uden at tabe ret meget afsin Klarhed. Dog skeer
Detteeyoste, ogikkunnaar Nord-Lyseterretstortogstärkt.
)
4.
At Nord-Lyser uden synderlig Lorskial bevcegcr sig mod alle V,anrerafHimmelen (i), er velrigtigrnok, naar Derved i sar forstaaes de flygtige og
ustadige Nordlyse. Men naar det heder, at Nord-Lyser som oftest bevceger ftg
fra Nord-Ost ril Gyd,Vest , faa bchover denne Sætning ogsaa noget at rettes
vg indffrcenkes: thi hvad det Slags Nord-Lys i sar angaaer, som viser sig i en or
dentlig Bue , omtrent i Nord-Nordvest, saa har jeg altid marker, at naar dem
ne Bue trakker sig hoyereoppaa Himmelen, hcntil eller forbi Zenith, ogsaa vi
dere mod Sonden, gaaer den stedse frem ligesom efter samme Scrag, paa hvilken
den i Begyndelsen stod, og bliver Sonden for Zenith staaende i Syd-Syd-Ost
omtrent, stiont bemeldte Bue underveys ofte paa een eller anden Kant viger frem
eller tilbage, eller paa sine Stader afbrydes.

5 .) Ligeledes skeer det og meget sielden, ar dette Slags Nordlys, (de andre
kan jeg ey saa vist sige det om) bevager sig mod Norden. Dog har jeg een eller an
den Gang marker, at bemeldte Bue, efterår den var stegen til, og over Zenith,
har faaet en modsat Bevagelse, og trukket sig Nord paaiglen, da derpaa har fulgt
en stark Blast fra Norden. Ligesom det og rappe skal siaae feyl, at naar Nord-Lyfets Bue trakker sig forbi Zenith hen tmod Sonden, Der jo skal strap efter vpblase
en Sydlig eller Syd-Ost-Vtnd, og hvis den allerede tilforn har blast, kan man
dette Bifalde vente, at sammeVind vil längere holde ved.
6.) At

i

Phænorn, 2. p. L confr. Barhow, Obfervation, p- 24,

(g)

Spidberg om Nord-Lyset.

(h)

Spidberg. loc. cit. Phxnom. z.

(i)

Barhows Obfervat. pag. 6,
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6.) At oftbemeldteBue, saasnarr den er kommen forbi Zenith > mister
gandftefinRIarhed, og gandsse forsvinder (k), er vel rigligt nok, hvad de
fieste Tider angaaer; mendenneNregelbehoverognogen Undtagelse: thi jeg harey
allene ofte sect Buen atbeholde sm fulde Glands, efterår den var kommen temmelig
langt forbi Zenith, men at den ogsaa, uden at forsvinde , ssiom med et svagt
Skin / hårtrukket sig langt henne mod Sonden, og er der bleven staaende, omtrent
i samme Hoyde fra Horizonten, i hvilken Nord-Lyset staaer i Nord, naar det forst
viser sig. Ligesom man og i dette Tilferlde altid seer rde Nord-Lysets Buer, den
rene i Nord ogden anden i Soer, staaende begge lige hoyk, og lige mod hinanden;
Vader under Buen i Soer har og vceretlige saadan mork tynd Taage arsee, som un
der den mod Norden, til Tegn, at Nordlysets Materie ogsaa mob Sonden da har
vceretoverfiodig, saajeg ey tvivler paa, at Nordlyset jo i faadanne Omstændighe
der er seek langt S onden for os. Ja det har og hambt, at der paa engang har va
ret trende faadanne Buer at see, de 2de paa forbemeldte Steder, og den zdie ved el
ler i Zenith; og er det da sseet, at ben sidstbrmeldte har varet den klareste, men den
i Nord, ey mindre end den Sydlige, temmelig dunkel, til en Tud, da den atter har
begyndt at fremikinne. Ligesom der ogsaa , foruden disse Buer, har varet andre
mindre og flygtige Nordlyse der imellem imidlertid at see.

§. 19»
Endelig maa jeg tilsidst have denLEre ak erindre: AtderVeyr, som her indsaldk
ved Slutningen afAarer 1761, har voeretmeget godt, saa at Creaturerne her kun
de soge deres Fode ude paa Marken hentil i November-Maaned, og at man ogsaa i
bemeldteMaaned her ployede paa mange Steder. Ligesom ogsaa Vinteren siden
Den Bid har varet, indtil Februarii-Maaned 1762, ret god,' uden streng Kulde,
og ondt eller stormende Veyr; hvorom jeg i Fortsættelsen af disse mine begyndte
Iagttagelser over Veyrliget her paa Stevet, ffa! have ben IEre at give iwyere
Underretning.

k)

Barhos:» Obfcrvat.
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Som det Kongelige Videnffabers Societet gierne Mod
tager de Observationer/ som af kyndige Obfervatoribus
maatte indsendes/ saa indrykkes her en.Observation af
Solens Formorkeise/ som ffeede den iste April Ao. 1764.
giort afHr- KEMMERS j Meldorph iDLtmarschen,
og Videnffabernes Societet tilstiUet.
bservationen ffeede paa denne Maade, at Solen malede sig i'giennem <ti
3 Fods Kikkert paa en hvid Tavle, hvvrpaa ingen Soel ffmnede, og
Solens Billede var inddeelr i 12 Tomer eller Paner.

Formørkelsens Begyndelse indfaldt efter et corrigeret Secund-UI)t Klok. 9.
so Minuter Formiddag noget neden til i Solens Vestlige Rand. Klokken 10.
ia;- Min. vare 3 Tom. formorkede, Klokken 10» 36É Min. 6 Tom., og Klok.
nå Min. 9 Tom. Midten af Formorkelsen indfaldt Klokken n. 20. Min.,
da ii Tomer af Solen bleve formorkede. Derefter tog Formorkelsen af igien
saaledes, at Kl. n. 39L Min. vare 9 Tom., Klokken 12. 3 Min. 6 Tom., og
endelig Klokken 12. 2/5 Min. 3 Tom. formorkede. Enden ffeede oven til ved
Solens Ostlige Rand Klokken 12.52. Minuter, hvoraf folger, at Formorkelfen varede i alt 3 Timer 2 Min.

I den storste Formorkelse saae man oven til paa hoyre Side gandffe tyde
lig paa en Tiid af ohngefcrr 5 Minut. Solens klare Rand , og folgelig heele
Maanens Skive, hvilken var omringet med en rodagtig Taage, hvorfore man
ikke meget flarpt kunde kiende Randen af Maanen.

HHHH2
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Under den stsrste Formsrkelft faaes baade Jupiter og Venus, og man
fornam ogsaa en kiendelig Kulde, da Luften tilforn havde havt en angenem
Varme. Solens svcekkede Skin under Formorkelftn saae ud, naar man lod
det falde paa hvidt, som en rodagtig Taage, om endffiont det dog syntes, at
Luften var gandffe klar, men en Times Tud efter Formorkelftn blev Luften suld
med Skyer, og derpaa fulgte om Aftenen en tyk og fugtig Taage.

B. W. LUXDORPHS
Anledning og Veiviisning
tit

Myntens Udregning
her i Landene,

. i det Fjortende Aar-Hundrede,
og fremdeles under

Kong ERIC af Pommeren,
hans Regiering,
tilligemed tvende, forhen «trotteMynte Foreemnger,
den forste af 6 Februarii 1403. imellem Lybek, Hamborg, og fleere
Hanse-Stader indbyrdes.
Den anden af Oclob. 1424. imellem Dronning PHILIPPA til
Danmark og Norge, og 4 af de forbemeldte S tceder.
Begge med Anmærkninger oplyste.
Dumos inter ,, & Afpera.

§.

l.

mine Anmarkninger over adskillige Mynte-Anordninger, som i Seljka«
bets Skrifters 8de Deel ere indlemmede, udlod jeg mig med det For«
fæt, stokkeviis ae ville indgive, hvad Esterrarninger jeg kunde finde om
de aldre Danske Mynter.
Jeg igiennemgik den Gang nogle af de Hoysalige Konger, Chriftian II,
Friderichl, og Chriftian 111, deres Mynte-Forordninger. Atfegnugaaer tilbage
i Tuden, dertil erAarsagen fornemmelig denne:

Ligesom enhver bor lampe sit Siemarke efter sine Krafter, saa har jeg og
ingen Tiid foresat mig ar forfatte en ordentlig Historie over vort Mynte-Vasen,
da )eg gandffe vel har indseer, at jeg giorde best og raadeligst i, at overlade
faadant Arbejde til dem, svin dertil havde bedre 2Lvne, end jeg- Men for dog at
Hhhh 3
befor-
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befordre et saa nottigt Wark paa nogen Maade, har jeg beflitter mig paa at
samle, og besiurrer efterhaanden at udgive, ald den Forraad, som jeg nuiatte
overkomme, og anser at kunde tiene andre kil Oplysning og Hielpe-Middel. Et
saadanr Forfar syntes ikke at binde mig ril enNoiagtighedi at folge Bibens Or
den, der lamlig kunde sinke, om ei aldeeles qvale, mit Arbeide, mensnarereat
tiLade mig at strive om der, hvori jeg fandt mineAnmarkninger at parefuldstandigft, og narmest ved Haanden.
Jeg maae essers ftrax i Begyndelsen erindre, at jeg frygter for, at faar
meere ar tale om fremmede Mynrer, end om Landets egne, efterdi hiine vare vir»
kelig da mere gangse her i Landet, end diste. Handelen, som blev dreven uden
Wexler, maatte nodvcndig bringe fremmede Penge, af hvilke en ftor Mangde
baade i Guld vg Solv blev flager, sar i Engelland og Hanse-Staderne. Beg«
ges Myntefod var ypperlig, og i sar var Lybeks og'Hamborgs Udmyntning,
som et Gicrrde for den flam Mym, som floges hoiere oppe i Tydstland. Det
par altfga de Danffe llndersaatters Fordeel at lade sig betale i iaadannr frem
mede Mynt-Sorter, hvilket hverken var forbudder, eller vel kunde forbydes.
Der kunde og lattelig af dennem aarlig indflyve saa meget til Regieringen , som
denmedgodHuushvlding behovede, helft da Besoldinger og ArbeidsLon tildeels
bleve betalte i Wahre. Hertil kommer, at, naax ftore og uformodentllge Udgif
ter nodte Regieringen til, at giore sig rigere, end den virkelig var, lod man
de nye Penge-Stokker bare de Omftneltedes Navne, saasom Grosser, Grerlinger, Hviide, o. s. v., hvorfor der endog i den Henseende ligger Magkpaa,
at vide Monsternes rerte Bestaffenhed.

Da der af adstillige Mynters Brug flyder adstillig Beregning og Bvghylderie, hvoraffornemmeltg rrcnde Slags her i Landet saaledes have vareramagne,
at alle slagne Mynter maatte lade sig henfore til dennem, og vurderes under de
res Navne, saa vil jeg, for Ordenens Skyld, handle noget udforlig om hver
af dem i Sardeleshed. Difle vare: (i) fl-re-Tallet, font var den Nordiste,
eller vor egentlige Indenlandste. (2) Maeke-Tallet, den L^bste eller SoeSradernes, og (3) Grore-Tallec, eller den Flamste eller Nederlandske
Regning.

Dog, forend jeg strider dertil, maa jeg i Forveien anstille en Undersogning om disse Tilders Guld-Mynters Narur og Bestaffenhrd, deelS i Henseende
til deres Ppperlighed; thi med denne, rar Fyrstelige, Malm blev snart Printzessers Brude-Skar udbetalt, snart dr kostbareste Wahre, heele Skader og Lan
de,
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de, folgte eller indloste: Men fornemmelig fordi Guld-Mynten er den sikkerste
Grundvold, hvorpaa man kan bygge Solv-Mymens Udregning.

§. 2.
De forste Hoblet: bleve flagne i Engelland under Kong Eduard den trevle,
i hans Regierings i?de Aar, eller >344. En Engelst Skribent (s) beretter, ak
bemeldte Konge lod dem mynte for at betegne hans Herredomme over Soen,
og Ratttighed til den Franske Krone, samt til Erindring af det navnkundige
Slag, som stod ved Sluys i Flandren 1340(b), hvorudi Koitgen i egen hoio
Person anforte sin Flode, og overvandt den Franske, der bestod af 120, med
40000 Folk bemandede, Orlogs-Skibe. I den Henseende forestilles han (siger
bemeldte Skribent) paa Visse Hoblet, som en Seier-riig Eenevolds>Herre over
Havet, ftaaende i fulv Rustning i et Skib, med Krone paa Hovedet, og ha
vende et draget Svard i den hoire, men iden venstre Haand et firedeelt Skiold
med det Franste og Engelste VaabeN om hinanden. Den fortiener altsaa rarttelig at kaldes en abel MyM, i Betragtning saavel af dens Pragt og Kostbar
hed, somsas den drabelige Grarnmg, hvorom ven barer Vidne, og bor ansees
ey allene, som en Mynt, men tillige som en Skue-Penge.
Kong Edward lod sig det ikke vcere nok, saavel i detteAar, font 1347 og
1352. at flaae en anseelig Mangde af disse Hobler i Engeltand, men, forat
giore dem desto meere gangbare, begottede han sig af det Forbund, som do
Flamske Havde flutter med ham imod Frankerige, og 1346 den 24;Mardi (c)
befuldMEgtigede Willielmum Stury, og Gilbcmim de Wendelyngburgh at
handle med Regieringerne i Gent, Brugges, Vxren,og andre Stader i Grev
skabet Flandren, (cum fidelibus Tuis Gubernatoribus, Capitaneis , Scabi-

nis, Bourgi magiftris, Advocatis, Conf libus & probis hominibus Villa
rum de Guandauo, Brugges, & Ipre, & aliorum locorum Comitatus
Ffandriæ) at lade staae i hans Navn, Hecke, halve og dlLvatoHobler (Dena
rii, Oboli, & Quadrantes), saa at Denne Mynt kunde have Den samme Gang
og Gyldighed i Flandren, som i Engelland.

Da
(a)

Stephen Märtin Leake Hifloricäl, Account of Englifh Money, London; 1745, gvo,
pag. 109. no.

(b)

See tillige Haina-ult Abregé Chroirologique de PHiftoire de France, Paris 1749. 8Vo,
pag, zzo.

(s) Rymer, ASa- PubJf Angl. T. V. x. 506/
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Da god Mynt et Livet i Handelen, saa et det ei at undte ovet, at dette
LEtende ingen Modstand ellet Vanffelighed hat forefundet, ja at Greverne felv
i Flandren, efterat Urolighederne vare stillede, have fundet denne Indretning
gavnlig, og vcetd at efterfølge.
Dette kan vi fee af et Haandstrift paa Pergament, udi Hr.'Kammerherre
Grev Holftein -Ledreborgs store og udvalgte Bog «Samling. Samme fo
ret Navn af Receflus Hanfa?, indeholdet Stadernes Handlinger fra 1361. til
i4°f, og har met mig til stor Hielp og Oplysning ved denne Asi-andlings
Forfattelfe.

Man erfarer deraf (d), at Lybek udi Aaret 1392. haver stikket et ©e*
sandtstab til Handelstaderne i Flandren, for at afgiore endeel Jrtinger, det
havde teist sig imellem disse og de Vendiske Hanftestader, og at derom vidtløftig
er bleven handlet med vedkommende Schepens, Rand og andre, faavel til
Gene, fom til Brugges.
Af den Forklaring , fom disse Sendebud, Hinrlk WeRhoff og Johan
Hoyer derom til Staderne have aflagt, vil jeg Ord for Ord indføre de Poster,
fom anrore Mynte,Vasenet, og i far de Flandriske Nobler:

Do rede wy des fuluen daghes van dar — vnd q wem en des andren
daghes, alfe vppe funte Thomas daghe vor middaghe tho Brugghe. — Des
lete wy bidden de BorgemeRere, das fe ene Rede vnd tiid dar tho nornen
wo 1 den — dar wolde wy gerne by fe komen — Des quemen fe tho vns
tho den Kramers—dar lete wy en dat vorflan in der wyfe, alfe hir na gefereuen Reit *(Her anføres den første Besvatmgs,Post, fom ei vedkommet denne Sag,
hvorpaa folger:)

Vortmer, Jenen Vrunde, in vorleden tiden, alfe de Kopman buten
landes gewefen heft, fo vorlep alderhande payment fo fere van daghe tho
daghe, wor by den Kopman Almanien vnd alle andere Koplude groten
Schaden nornen. Hir vp wart de Kopman des ons in Hollant, vmmedes
gemenen beflen willen, vnd vmme beden willen, vele anderer Koplude
vte
(cl)

Receflus Hanfæ MSS, fol. 192- b. feqcj.

nogle Mynters Udregning.

_____

617

vte vele fheden > Vranckrike, Engeland, Brabant, vnd ölt vd andern la ti
den, vnd ordineerde alderhan te payment van Golde, elk ftande vppe fin
priis, tho genende vnd tho nemende, vnd nicht tho verhogende. Hirumme begere wy vnd bidden vrundiken , dat gi by juwen vroden rade
dar ane vorfeen wefen, vnd vns den ok mede delen, wo de Kopman by
den fuluen paymente biiuen moghen , kopende vnd verko pende, alfe he
bet tho deller tiid ged-an heft, vp dat de vruntfchop vnd handelinge, de
twiifchen jw vnd vns gefloten ys} de iwiger vnd de vafter biiuen moghe,
wente allerhande Kopi ude, vt Vranckriken, Engeland, Brabant, Hollånt,
Zeelånt, vnd vele vte delle landen byalfodane paymente gewone fint tho
kopende.—

Vppe dat ander Stucke van dem paymente, dar antwerden fe alfo tho,
dat.de Noblen, .de ere duchtighe here, de Hertoghe van Burgundien (e) flan
lete, alf gud vieren, alfe de Engelfchen Noblen, de men nu floghe, ane, dat
de olden Engelfchen Noblen V. miten (f), offte VE mochten beter viefen > vnd
de Noble toere gefat vppe VE fol. groten, vnd weritd at wy des nicht gelouen
v/olden, dat de Noble alfo gud were, dat toy dat by vns füllten vorfichten,

vnd hopeden, dac de Kopraan des neuen fchadenhebben fcholde, vnd
beden by unfer difcrecien, dat wy vns dar nicht ane f. helen leten, vente
fe mit ereme heren, vnd Jyneme rade des ens geworden iveren, dat dat pay
mente by inen pryfi biiuenfcholde. W er it, dat dar gebrek ane vunden wur
de, fo wolden le gherne dar tho helpen, dat-de Kopman van dem pay
mente vnbefchedeghet bleue —

Ok alfe vmme dat payment vorantwerde wy wedder al fo, dat de
neunte nu tho fioar irere, vente, tues men in vortiden gekoft hadde vmme
VE fol. grot, dat mofte men nu kopen vmme IX,, vnd vmme des willen
trmchtit geuallen, dat de Kopman kopflagede buten Brugge, dar he den
heften kop hebben mochte, vnd dat ich olde vnwillen maken twlfcheneii
vnd dem Kopman ne, dat fe wcl deden, vnd weren dar bet vp vordacht,
wente wy mit en anders nicht meneden, men ghantze leue vnd vruntfchop.
Dir
(e)

Philippe le Har di, en Son af Jean, Konge i Frankrig.
racere, ester Grev Louis. 1384. Hainwjit. p 262.

(f)

Der gaaer 20 Miter paa et Gran, saa at der var 30 Grans, eller 600 Miters, TaK
paa 100 Nobler, hvilket, da en gammel Nobel vejer >45» Gran, ikke snldt gisr
r. pro Cent».

Han arvede Flandren, mcd
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Dit heft de Kopman den van Gend na vnfe rade hemeliken vorftan
laten, vppe dat fe hirane willen vorfeen wefen , vnd des Kopmans profilt
vnd belle betrachten vnd vortfetcen —
Det erfares heraf, at Gesandterne have giort deres Beste; men, endssiont
de maatte opholde sig der til 8t. ^gnete-Dag (21 Januarii) Aaret derefter, fik
de dog ingen synderlig Trost, for saavidk denne Post angik. Saaledes lyder
deres Beretning videre:

Erft fpreice wy vnd woruen vmme de Munte, gelyk alfe wy tho vrrne gedanhadden, doch mank velen worden, de dar ant beydent liden
ouer vellen, kunde vns andern neu antwerde werden, men alle fe vns to
voren vorantwerdet hadden , alfo dat fe vns geuen hebben ene
Serift, dar fe allerleye golt, dat fe -willen gande hebben, gefat vp fin pr lisr
vnd beden, dat -wy vns dar ane noghen leten t -wente de here dat also heb
ben -wo lde.

Man seer heraf Ordfproggets Sandhed, at Herrebud er hoit. Men jeg
maa vende mig til Betragtningen af det Væsentlige i Noblerne.
§■

3-

De Engelske Mynter havde, i ald den Tiid, vi nu handle o nt, deres be
standige Ledighed, som blev kaldet Old Sterling, og var for Guldet 231 Ka
rat , og for Solvet
Penning eller 14! lodig.
Noblerne galdt fra Begyndelsen af, og indtil 1465, 6 Sh 8 d.T saa at
der gik 3 Robler paa et Pund Svlv, eller 20 shilling, i Tall.

Edward III. flog 3 Slags Nobler:

,
(g)

(1.) 1345. ihansRegierings 18de, til 39I Stokker paa lower Pund
eller 26f Stk. paa den Collnsse Mark, glor flint 39M og 26/5% Stok
ker.

(g) Ester forrige President i det Engelste VidenffabcrsSelffab, Martin Folkes, T able of English
silver Coins. Lond. 174;. 4». i Fortalen, holder en Tower-Un^C i Troy-93$gf,
(som forst 1526 blev indfort i Engelland) 4S0 Gran, !ncn en Collust 4>I. Z8 Gr;
Forstiarlicn er saa liden, at de gierne kan ansces for lige vigtige. En Tower-Un^c
har 4S0 Gran, og tn Collnst 5^4 Eß , alksaa ganer y Gran paa et Eß, og
iff Eß paa et Gran.
Den Collnste Mark ftin i Solv har 4352
og er n Rdlr2 Mk. eller 1088 ß. veerd, altsaa gaacr 4 Eß fiint Solv paa en Skilling.
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fer. Hver veyede 145I Gr. eller 165z Eß, og holdt altsaancrsten 145 Gr.eller
164L Eß fiint. Pundet blev i Guld udbragt til 13 1. 3 s. 4. d., eller til 3160.
penny’s, og altsaa det fiine Pund i 3178. 6 , men i Solv 22 s. 6 d., det er
272 d., folgelig kom 292 d. af tL fiint, fem ak Forholdet var io{| eller u,
hvorefter en saadan Nobels Vardie var 4 Rdl. 4^4^, men efter nu vcrrende Forhold hos Os af 151,6 Rdl. 2 tz 131 (V (h)

(2.) 1347. Regier. 2ot»e, til 42 fik. paa Hi., eller 28 fik. paa tz, glor
42M- og 28^/1 Stokker fiin. Hver vejede 137 Gr. eller iejiV Eß, og holdt
fiint 136^ Gr. eller 154! Eß- Det beskikkede Pund blev uddragt i Guld til
3360, og iSolv, som for, til270 d., altsaa Det fiine til 3378 og 292d.,faa
at Forholdet kan regnes 1il, hvorefter en saadan Nobel var 4 Rdl. 3
12^ fk,
men efter 15$/ 6 Rdl. - - - 811 ft, vcrrd. (i)

(3) 1352. Reg. 25de, til 45 fik. paa Hi, eller 30 paa tz, er 45^ og
3°t9°i fik. fiin. Vog Stokker 128 »Gr. —145^ Eß, og holdt fim 1271 Gr.—
1441 Eß- Punder blev udmymet i Guld 1113600 d og i Solv til 300 d., faa
ati.de fiine Pund udbragtes ti( 3618 og 324 penny s, og Forholdet derved nede
fat til ii I, hvorefter en Nobel skulle gicrlde 4 Rdl. 1 tz 3 fit, men er, efter
j.5 Rdl. 4tz 2 ft vcrrd. (k;
Richards II Nobler af 1377. og Henry s IV. as 1399. ere flagne paa fam«
me Fod, og ingen Forandring fleet i Forholdet. (1)

I sit Regierings 13de Aar, 1412, slog Henry iV. Nobler, 50 fik. paa
Hi. eller 33I fik. paa tz, gior 50HI og 3Z//r fik. paa fiin.
Stokket vog
H51 Gr.—13OM Eß, og holdt fiin 114; Gr.--i29j Eß. Et Pund Guld blev
udleveret af Mynten for 4000 d., og et Pund Solv for 360 d., altsaa galdt
et Pund fiint Guld ikkun 4021 d., og et Pund fiint Solv 389 d.
Forholdet
var da faldet til jof, og en Nobel var 3 Rdl. 2
14Ift vcrrd, fom nu, ef
ter 151, gicrlder 5 Rdl. - - - ni ft. (mz
De Nobler, hvilke Henry V.(1412), Henry VI. (1422), ogEdwardlV.
(1461), lode (laae, vare af samme Beskaffenhed, som disse, og der ffeede ingen
Iiii 2
Fov(h) Leake p. 104. og i TavletN«

(i) Id. p. 106. & ibid.

(k) Leake p. 107.
(m) id. p. 130. og i Tavlerne.

(!)

Id

i Tavlerne.
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Forandring', enten i Mynte-Foden, eller iForholdet, forend 1465,. hvilken Tids'
Punkt ikke vedkommer denne Afhandling, (n)
Efter faadan foregaaende Oplysning vil jeg nærmere igiennemgaae endeel
Stæver,. som deels-k Historien, deels af gamle Breve af det Geheime-Archiv,
og andensteds fra, forekomme-, og handle om Nobler,. for nærmere at bestem
me de. derud i ommeldte Summers Storrelse.

§ . 4.
Huitfeldt fortæller (o)', at Gerhard den stores Svn, Grev Jsern-kTsndrich, rtente Kong Edward' i krigen imod Frankrig med nogle Holstener, og
at ham blev lovet 400 Nobler a ar li g til Besolding. Af Ordene' kand ikke an
det flurtes, end at dette er sseet,. forend 1547, da Galais blev indtaget , saaat
disse har været af de beste Nobler, nogensinde ere slagne, og denne Besolding
har da belobet sig til 1883 Rvb 2 mk., (eller maastee 2000 Rdl., siden For
holdet i Frankrig da var 12. (p)), men nu omtrent 2600 Rdl.

1374. har Perer Ludwigfcn af Thyteberg udgivet m Forskrivelse paa
1000 gode gamle Nobeler, som rissaarne cre, og deres sulde Oægc stalle
holde/som-kaldes nu Eddefiers- No bele (q). Dette har uden Tvivl-og været
af beste Slags, og Hovedstolen belobet sig til 4708 Rdl. 2 mk., men nu til
6500 Rdl.
Udi en af de 4 Nhinste Churforsters Mynte-Uocefs af 1386, hvorom siden
ndsorligere stal handles, bliver en Alt-Nobel anstaaet til 4 Rdl. o mk.
jt,
og Forholdet fast,ar tik 10^

1387. pantsatte Kong Albert af Sverrig Gulland til de Preusiste Kors
herrer og deres Heer-Mester, Conrad von Tungingen, for 20000 Nobler (r),
som, naar man antager Myntefvden af 1352, belobe.sig til 839s8 Rdl 2 mk.,
men nu til 113750. Rdl..
1'390.
(rj id. j Tavlerne.'

(o) Fol. (hvilked Oplag jeg stedse kttiener mig af) som det almindeligste) x.' 4YZ.
(p) Le Blanc

Trait 6 biftorique des Monnoy.es de France-. Amfterd’ 1692. 4(0, p. 229.

(q) Grams- flrcvne Optegningen

(v) Hvidtfeldt p. 584;.
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1390. er Ver giert en Slags Aftegning imellem Hansee-Sttrverne og Ve
Flandriste, over hvad Skade de paa alle Sider havde tilssjet deres Kiobmand
og Sejlende indbyrdes. I samme anfores, som enAnmeerkning, folgende: (s)

Nota, dat men' rekent V Nebelen vor 11. B grafs., V. Vranken (t) vor
i ft grois., Vi. rinfche Guiden vor 1 it grafs , VIL Hbilanden Guiden
vor i ft grofs., V mark lub. vor 1 ft grafs.
Da denne Beregning kand komme herefter til Notts, vil jeg strap forestil
leden i en Tavle, hvori jeg folger Myntesoden asizer, og alleene, foratundgaae alt for store Broken, forhojer Nobeleno Verrdie, efter begge Forhold,
ril 109 I Skilling.
Er vcrrd, naar betales i Nobler, ester Forhold

Pund Groß Nobel
Marck Lublch
Vranke'
Rhinfk Guiden
Hollandfk
Schilling’ Lubfeh-

ivRl.Z mk.oß—14NI. 1 nit 8st.
2f. i.
4--1— 3t- — S--4. — 3f.
-4J. iß. i.
2.-2— o. — 3.— i. —o.
-5. 2. if. r.
2.-^-o— 9^.— 2.— 5. — r|.
-6. af. rf. xf. 1.
r. —4— 8. — 2.— 2—4.
-7. 2§. if. if. ij. 1.
r. — 3.— o. — 2 — 0.
34.
72; 28f.i6. 14f. iL. iof.i.o —o— 14— o—1. —3..
i.

-

J

-

Da en Nobel altsaa galdt 8 Skilling Grot, og de Flamske selv maarte til»
staae, at deres Nobler kun vare farce paa 6 Skilling Gror, og endda ikke va
re upaaklagelige, saa mage disse ikke have verret nogle faa Miter, men virke,
lig mange Gran, flerttere, end de Engelske.
Det er tilforn erindret , at Noblerne vare stagne til at gicrlde 6 sH. 8 d.
og at alrsaa 3 Nobler (fülle udgiore et Pund Sterling, eller 20 Skilling Scer«
ling i Solv, følgelig, da 24 Nobel udgjorde et pund Gror, forholdt er pund
Grorsig, paa den Did, til et pund Sterling, som ; til 6, saa at er pund
3-"i.z.
Srcr(s) Recefius Hanfæ. fol. 179. bl

(t) En Franke er omtrent en halv VZ'obcl. See Not. (z- >
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Sterling indeholdt 14 pund Gror, hvilket af et andet Stad i.samme Reg«
ning narmere synes at kunde beviises. (u)

1403. finder jeg, at efterskrevne 6 Stader, b.ybek, Hamborg, Roftok,
Stralfund, Wifmer, og Lyneborg, deres Fuldmcegtiger have tilsammentrcrdet, og, iblant andet, fattet folgende Raadflutning anlangende Guld-Mym
tens Priis i Fremtiden (v).

lnt irfte hebben fe fproktfn vmmede Mimte, vndfind des eens gewor
den , dat mit der munte holden fchall in aller wife, alfe de open belegelde
bref dar vpgemaket vdwifet, vnde hebben vurder geramet, dat dat gold
alleens gelden fchal in dellz. vorfcr. VI. Heden, vnde hebben dat gefatin
deller wife, alfe dat de Engelfchen noblengelden fcholen XXXI. ß. lub., Mgendejj'cben XXX si. vnde 11. den., de rinfihen Gulden Xlll. ß., de gelrejjcben gui
den Vil. si. vnde P. den., alfo fchal dit vorfcr. golt gelden an to Nienjars
dage negeft kom ende, ynde vort an vp der Stede behach,

Af
(u) Fol. 176. b. Summa dampnerum ciuium Colonieufium a Flamingis CCCLXXXII Nobelen.
Item XI1C LXXXV Pd. IX fol X den. grofs.

Item X

CCCCLXV Rinfche Guldene.

Item XLVIII Pd. XVII. fol. IIH den. engelfch

Item VI. arae wyns.

Summa in pagament XXXll^ Pd. XLH Pd. Grofs,

Regningen er denne:
Z82 Nobler til 24 Nobel paa et Pd-Grotgisr
Item
10465 Rhinske Gülden til 6 fl. paa Pd.Grot.

izrPd. 16 ßl. - 128; 9 ■ 10 Pg- 1744
3 - 4_

Gisr 3182 Hvilkedrages fra
3242 Bliver igicn

59 -

9-2.

0-0

10 - 10. eller 14290 Pg.

Disse 14290 Pg. ska! ndgisrc 48 Pd. 17 ß. 4 Pg Engelst, eller 11728 Pg- Enqelst.
Altsaa eret Pd. EngeljF i^KjPd Grot, hvilket er al de» Nojagughkd/ man land
vente i en Afskrift af en Kiobmands Bog paa de Lider.
(v) Reeeff. Hanf. f. ZÜZ.
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Af saadan Myntens Forhojelse siden 1390. ssulle man maaffee (lutte, at
Forholdet var steeget fra n|. til 12.: Men, da andre Omstændigheder gior det
rimeligt, at det snarere er faldet,Lsaa er Aarsagen hertil Solv-Myntens Forringelsr at tilffrive, fslgelig bliver en Skilling Lybff, naar den skulle betales
i Guld, nu kunat anstaae, efter Forhold af nKtiliZß, ogaf 15I, til 17
eller i7§ß. Hvilket folgende Tavle nerrmere udviser:

Ward ester Forhold
Nobel, Engelsk r.
------- , Gentisk, i ifT.i.
Gylden, Rhinsk. s/T. 2ff. i.
, Geldrisk.4|f. 4^.
Skilling Lybfk. 31. 30J. 13. 7J.1. o.— 0--13.------- o — 1— j|.
Naar ellers de Rhinffe Gylden (Fülle forhojes, just ligesom Hobfot'
tte, burde de kun varet ansatte til 12JJ Skilling Lbff.(w): Men, da de nu, for
en rund Regnings ffyld, ere anflagne til iz. Skilling, eller 1 Penning hojere, saa
gior det, paa loo.Gylden, en Forfficel af 8 si» 4$, eller omtrent f p. C.
1405. Palme-Sondag, til Soröe, have Abbederne af Elrom og Sor annam
met af Dronning Margarete 1000 Nobler, for deraf at foranstalte mangfol
dige Pilegrims Reiser (x). Det belob sig da til 4197 Ndr. 5 tz 8si», og nu til
5687 Rdr. 3 tz.

De 9000Hobler, som Kong Erie, efter Keiserens Mellemhandling (y),
ffulle indlose Gulland for fra den Preusiffe Orden, og for hvilke Kongen 1408,
paa Mauritii Dag (22. Sept.) fik Hofmester Ulrich von Jungingens Övitte»
ring z), belobe sig da til 37781 Ror. i M. 8 si», nu til 51020 Rdr. 5 M.
1410. d. 16.)unii (Dagen efter St Vitus), har Willem Gruile givet K.
Eric Ovittering paa Drudde half hundertNobelen (da 1049 Rdr. 2M. 14 ß,
nu 1421 R. 5 M. 4si) for Softigh Prufche Leften Roggen, som hand solgte
Kongen i Marftrand.
Derefter galdt en Last Rug 4J Hobel, eller 17 Rdr.2 M.
va, og 23 Rdr. 4M. Z ß. nu, eller en Tonde, i fald der gik 12. paa La
sten, omtrent da iRdr.2M. 12ß, ognu iRdr.zM. 14^ (*)

1411, d.

(w) 2Sf : 3. ZZZ 12? f. i2^f.
(x) Orig. in Arch. Reg.
(z) Ibid. p. 631.

(y) Huitf. p. 619.
(*) A. R.
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141d. Fab. Sebaft. (20. Januarii) hav Hertug Eric af Saven og
hans Gemahl Elizabeth, Grev Claus af Holsteen, hans Datter, udgivet en
Forskrivelse (a2) til Dronning Margarete paa dre dufind Lubifihe mark, in
guden mitten penninghen, alfe nu to Lubeke ghenge v.nd gheue fynd,
efft.e vor jewelke tme Lubefibe mark vride dre fibidinge Lubefibe eyne gade
engelfibe Nobele, alfe nu ghenge vnde gheue ys.
Derfor pantsatte de det
Slot og Feste Openraa, tilligemed Staden selv, i Sonder^Jylland, de Koningesberke, Warnes, Södorp, Alsleff, og de to Kirke-Sogne, Qweerne og
Spenbgrki Angelen, Item de twe hundert Lubefche Mark, som de havde i
aarlig Rente af Staden Flensborch (b2). End videre Sunder Rangftorp og
Riis Herreder, det halve Land tit Barfüö, og det Gods og Lchn, som tilforn
har ligget, og nu ligger, til Openraa.
Da V7obe!ens Forhojelse, som for er sagt, reiser sig af Solv-Myntens
Forringelse, sager xn Lybsk Skilling, efter hvert Forhold, nj| (nz) eller
Skilling, og en Mark Lybsk iR.; fe 8 sil, eller 2 R. zfe
vcrrd;
^aa at, naar Pante-Summen skulle betales med igyigNsbler, var den da
ligesaa meget, som 5757 Rdr. izD, men nu, som 767s Rdr.

1411. Concept. Mariæ (8 Decembris) har Abber Pæther, og alt (foil#
vent i Ringftædhe (£ I efter i Kalundeburgh amvordet Dronning Margareta?
de Thusende FTobde, som deres Forfarher Abbet Laurens, og Conventer
af hende havde hunt, hvorimod de have annammet af hende derfor T'.v rhw
sende Lubyfte Mark, i rerhe talde panning«. goche, gefuc, og gcrnge.
Deraf ffulle de 1 >.oo Mark Lbst. bruges til Ringfted Klosters Bygning, og til
Kirkens Tag.
Af de 500 Mark Lbss- stal 9 nodtorftige Personer underholr
des, nemlig rhre fatighe welborne Iumftuer vil Klosteret grue r Fruers
Closter i Giclaud, rhre personer hrelpe ril br^thit i Hionlagh, samt fodr
pgkieede Z.nodrorftige Enker deres Livs-Ti id i deres Kloster (**).

Der var ikke sonderlig Fordeel ved at laane Klosterne noget i de Dage;
Thi sielden betalcde de paa anden Maade. Diste 1000 plobel galdt da 4197 R.
yfe 8
nu 5687 R. 3 fe. En Mark Lybsk var 2 Rdr. -- 94st», en Skilling
og altsaa denne Mynt bedre, end den i den Saxiske Forskrivelse.
1417. Mikkelsdag, har Clawes Lembeke, uf Thyrning, Henneke Lembckcs Son, solgt til Laniker og Eapittele i Hadhcrslcif eendeel Gods for fyrs
hun(a2)' A. R. åi Hvitf. p. 635.

(b2) Httvm kand efterses Hvitf. p. 632.

(**) A. R.
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hundrede LubsNe Mark, i got HobylfFe Gwll, hwer nobel for« halfthridie Lnbffe Mark,. (***) og med sin fulde Vagt.
Dette gror 160 Nobler, og, naar de antages for at verre af KongHendrich den 4dcs saa belob de^oMarkLbff. sig Da-ril 557R. ztz, mrtil 819R.
i tz; En Mark Lybff til iR. 2 tz 1 -.ft, og en Skilling ti! 8/0
Men
holdes de for at vcrre af 1352.', var Belobet da 671 Rdr. 4tz, nu 910 R. En
Mark Löst, til i R. 4tz 1fa, og en Skilling ril iost> og lidet over.
1419. ncrste Ssndag eftec 28. Oétobris (Simon. & Jud.), i Odenfe har
Henning van Podbufch af Sekserne, Ridder, Udgivet en Forssrivelfe til Axel
I'æthcrilon af Hærtlcff, Ridder, paa Ara: hundrethre oamlce (Thi den
gang vare alt Kong Hendrich den 4des Nobler af 1412. iblant Folk) 2Lnghoelscha: Nobele, forn fuldvigtige ere, eller rhre Lub. Mark i Sicelansche
2Lnghelfchar, fom nu ere gange og gave, for hwar Nobell. Han pantsat«
ter derfor
som tilfaldt ham, paa hans Husfrues Frue Kirftines
Vegne, med Arre Marc 2xent, Ata Löchich Marc til Landgilde for hvar
Mark Rorrr.— Gaard og Gods deeleS imellem Deur i 2 jiige Deele, og, for
hvad Hr. Axel bygger paa Hr. Hennings Deel, stal ham ikke gorgioresmeere,
rud til rw h undre rh« Lub. Marc, (<c2)

At so Guld-Mynterne i diße Tider ere steegne fast aarviis, derom er ingen
Tvivl, men det er derhos at formode, at den Lybsse Mynr, som blev flagen i
Sialland, ei har varet just saa god, som Vender blev staget af Staderne. En
Mark Lybsk i Siallandske Engelske kand anstaaes fra 1R. 2 tz 6f^ til
1R. s tz 6jA, folge! ig en Skilling fra 8Z§ til nW; Og Pante-Summen
var da 3357 R. 2tz-, nu 45 50 Rdr.
1424.
(***) A. R.
(cå) A R. Hr. Axel Pederfcn Thott, Brodér ti! Eric Pederfcn paa Næfl\
fra hvem bette Selstabs hsje Prxfes stammer, var Rigens Raad og Hsvedsmand paa
Warbierg. (®ec Hofmans Fundatzer £)i)C Deel). Han havde til Ægte Frue Kirtlen Stal
der, oq avlede med hende Hr. Oluf A-cellen, hvis Datter var gcmfrue Birgitte Olufs Dat^
ler. Det var denne Iomsrues Deel i Wallöe Gaard, som K. Chriftian den forste, paa
Dronning Dorothcæ Vegne, lod sig indfyre i, Hvitf. p. 898, og som K. Hans, ved
fut Haandstrstning ti! Halmfted, den 2 Pebr. 1483. forbandt sig til, at give hende frie og qvit
tilbage. Ib. p. 971. Men, at dette ei blev opfyldt, sees deraf, at den samme Forpligt blev
indfort i Kong Chriftian de« andens Ha.andscrstning, fem desuagtet ikke vilde taale, at
hendes Morbroder Mester Chridcffer, Dom-Provst i Rofkilde, havde sat sia j Besiddelse
qs Wallöe, men tog det fra ham igien. Ib. p. 1120.

Kkkk
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1424. oprettede dronning Philippa en Mynte - Foreening med Stcederne,
hvilken i denne Afhandling Ord til andet stal blive indfort , og med Anmærknin
ger forsyner. Jeg vil her alleene melde dette, ar en vigtig Nobel derudi vurde
res for 2§ Mai k Lybsk, og at en fa ad an Mark Lybsk er, efter samme Foresnings videre Indhold, 1 Rdr. ztz
Hvoraf flyder, aren Nobel ikkun bliver
3 Rdr.
ios>, folgelig 25^ mindrevcrrd, end den forhen af mig er anflaaet
til. Mender reifer sig deraf, at Forholdet sammesteds er fastsat til ic|, hvorefter
den dog, eitdog efter den strange Rar, ei burde gialdet metre, end 3 Rdr. 5
Dronning Philippa dode d. 5. Januarii 1430, og paa den Svenffe Biskops
St. Sigfridi Dag (eller d. 15. Februarii , samme Aar stiftede Kong Eric cn, saa
kalder, Dom eller Kirke -Deneste til Vadlteen, hvor 10 Klerke i Sc Anns
Chor ssulle holde Sicrle-Messe for Dronningen.
Dertil gav han 1 looEngelffe
Nobler, at kiobe frit Jorde-Gods for (d2).
Har disse Nobler varet af K. Henry iv., saa belobe de sig, efter Forhold
io|, tilz8z2R. 4^ 14P»; men, efter Forhold i$|, til 5631 Rdr. 4tz loft,
og har hver Klerk, til 6 af Hundrede, omtrent faaer 24^. aarlig.
Men
ere de af 1552., da belober Summen sig fra 4617 Ndr» 4tz. 4 st» til 6256 Rdr.
rtz 8 st».

Vilde man tvivle om, at de sidst anforte vare Hendrichs Nobler, da kand
man derimod med desto storre Vished sige det om folgende, som meldes om i c c,
noget beskadiget, Pergaments Brev (e2), hvorved en vis JcnflSn tilssmer, at
vare ffyldig til Dceghcn oc ak Capitte! i 2SøpmanL)ajpi tooiss engristc Nobilce,. goche aff Gwl, hvilke tilsammen alle weyghe Sex Lood Äolnesk
wcght, Ect <lXt>:ntm mynne, paa de Vilkor, at de aarlig stal vppebare
VI gorhe Skill, grot af hans Sreenhws i Aøpmanhaffn. Giver 1452.
©t. Knud Konges Dag (0.10. Julii ).
Da 5 LodzQvimm giøre 1564 Eß, saa har enhver af disse Nobler vejet
130*.Eß, hvilket, indtil Brokenen selv, indkalder med den Vagt, heroven
for er angiver.
De 12 Nobler belobe fig da til 41 Rdr. 4M. i4ß, nu til
61 Rdr. 2 M, ioß.
Regnes rZ Nobel paa er pund (5 ror, da gaaer paa en
Nobel 8Skilling Gror, hver ril 2M. sNß, og Renten bliver 6. af96.
1430. Dnca prox port Concept Mar. (§ Decembris) MogbænsNilflon,.
Byman tnneSlawéllæ, iEplDer Hans k repelin, HswKtzman opp« Stokholm,
lie
(d2) Hvidtf. p. 744.

(e2) I ver Frue Kirkes Arkiv.
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tie lsrhigh Mark Srcrrhr pænige, fom AFpman anneefuldr met gielre,
inne Siælend, crscerLybpke tHync raegnæskulend., oc hrvcerice thre Lyb

Mark ccthre Skylmg Lpb fwo gothe, fonten g o tb fuUwichtigh Engelsk
Hobe'e. Derfore pantfcttee han sin G .ard, hvoraf hand aariig foarrr Krö
pelin i Landgilde thre gorhL Skyling g!. Mynt. Givet til Hæliingburgh (*),

At regne en Hobel for 4Rdr. iM. zß, faa gicrlder enMarkLybst
t Rdr.iM- '4M
Z den Beregning, som 1431. blev giert af de Norske (D), er den Skade,
som De Engelske udi de sidste 20 Aar ved deres utilladelige Seilads og Handel
ffulle have tilfojet dem, anflaaet til 217348 Hobel, hvilket, en Hobel til
z Rdr. Z M. at regne, gior 760,718 Rdr. Men, da Registerne selv ikke ere kom
ne mig forfine, kandjegikke videre indlade mig heri, helst jeg frygter, atTallene
ikke rigtig i Hvitfeldt ere aftrykte: I sier troer jeg, at, hvor der i begge Opla
gene staaer Lybsk Sterling, bor man låse pund Sterling, da Afskriveren
uden tvivl har taget det Tegn kd, som bemeerker Pund, for de 2 Bogstaver Lb,
og anseet det for en Forkortning af det Ord: Lybsk.

Edwards Hoblet forekomme paa nye i et Brev af 2; May (Urbani) 1433.
(g')hvorudi Johan Efpenfen, Borger i Kiobenhavn (Johannes Esberni Vil
lanus Hafnenfis), tilstaaer at vcere -skyldig til Kapitlet sanrmesteds, (Johanni
Clementis, Decano Haffnenfi totiqve Capitulo), 16 saadanne Hobler (in fe
decim antiquis anglicis Eddewardske nobilianis boniauri, & pleni ponde
ris.)
For hvilke han pamsirtter sin Grund med Bygninger, 40 Sicrllandffe
Alen, mindre et Ovarreer, lang, og 20 Alen breed, norden for Lederstrerdet, (fun
dum cum editiciis borialiter a vico Lcecherstrcrde Haffnis fitum - in longitu
dine-40 vlnas Syelendenfes minus unoquartali &c.) og svarer deraf til Kan«
nikerne, ratione penfionis> Jex fol. gr. Brevet er forseglet af Bvrgemefter og
Raad, nemlig Arnoldo Kruste, Proconfule, og Johanne.Bertoldo Quatz
og Jacobo Swenfon, CoÆ, og uden paa staaer: Littera concernens quandam
Curiam rfalterib quam modo conductive habent Alemanni ex Compania.
Disse 16 Hobler belobe sig til 67 Rdr. 1 M.
Regnes 8 Skilling Grot paa en
Hobel, saa er en Skilling Gror z M. 2^ß, og Renten, 6. af 128, knap s.p.C,
Endelig vil jeg an fore et Svensk Brev, udgivet 1434. Henrici Dag
(20 OCi.), af Niclis MagnulTon, som kaldes Lænk, a W tipen, til Hans Kröpelin
Kkkk 2
paa
(*)

A. R,

(f2) Hvitf. p. 761.

(ga) Or. in A. R.
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paa Halsfsyetcce hundrarhaMark ocrolffMark i srvarra Gura, fyraGura
forgren, fom gewce sch genga æra her i.Ostra Garland, og dertil fexran
godha oc gefwa swara stLngilsca Nobela, hwer Nobel raeknadhrr for tv«
Mark i Gurinska penmnga, ocrhre TjSnnor GmM, hwerTsnnarsknadh
for ri« Mark Gucnisca penning«, fyra Guta i Oran. (h3)
Siden disse Nobler ffulle ej alleene vcrre gode og geve, men endog fwara,
faa racener jeg, de kand rages for Edwards af 1352. Naar da en saadan No
bel vurderes for 420 ß, (3 ß for lider), giglder en'Gotlandsk Mark 2 M. 8ß,
en Ore s ß, og en Gnca iD.
En Tonde Sraor galdr 4 Rdr. i M., og den
gandste Giald belob sig kil 752 Gotlandske Mark, eller ztzRdr. 2M.

§-

S«

Fra Nobler gaaer jeg ril Gylden, en ikke mindre herlig og brugbar Mont,
end hine.
Der er bekicrndr, ar de forste Gylden bleve flagne i Florentz Aar
1252. gandste fiine, ril 64(Stoffer paa Marken, og ar 8Srokker galdr en
Mark fiimSolv (i2), faa ar Forholder var da kun 8, og en Flormtzer Gylden
var da 1 Rdr. sM. 8ß, ram nu rDtov- 4M. ifjj v«rd.

Hvad Tydstkand angik, da havde vel Keiserne paa disse Tider forbeholdt sig
selv alleene, ar lade flaae Guld-Mym, Men denne Rcrttighed blev ikke just paa der
uojeste handrhcever; Thi jeg finder, arder allerede 1325. var slaget Lybske
Gylden, gaamde for io Skilling, dåden fiine Mark Solv paa samme Tiis
blev udbragt til 48 Skilling
Penninge, eller omtrent ril y saadanne Gylden (k2J.
§lnragerman med Praun (l2) disse Gylden for lige faa gode, som de Florentinske,
faa bliver Forholder 127, og en Gylden 2 Rdr. iM. 9§ß, en Lybst S Billing
i M. ;W (meest ar ß), og en Mark Lybsk ligesaa mange Mark Dauste,vcerd.
Der var ellers forst d. 28. Novembris 1340. at Keiser Ludvig IV. gav
til München.1 Staden Lybek Tilladelse ar siaae Guld-og- Solv-Mynr, dog med
den besonderlige Zndstrcmkelft, ar der forste Slags ej maatte virre bedre, enden
Florcntzer Gylden, og der sidste cj storxe, end paa 6 gode Heller, (ira fane,
quod
(hÅ) Orig. in A. R.

4r) Georg Andrea» Septimus' von Praun Gründliche Nachricht' von dem Mö'nzwcsen. Zweyte
Auflage. Helmstadt. 174L Svo; p. 72.
(k2) Prauni. p. 86. ex Notitia rei nummarix
Luneburg, Hamburg & LubecenC 132$ -1525. ap. Leibnit, in. Script. Rer, Brunsv,
T. IH, p. 222,
Q2) p. 87-
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quod unus aureus Lubicenfis non fit gravior pondere & valore, quam florenus aureus de Florentia: Argenteus vero ifex bonorum & dativorum Hallenfium non excedat), (m2)
Den Guld-Mynt, Keiser Carl iv. lod flaae, og blev kaldet Aongelig
Mync (Moneta aurea, quæ appellatur Moneta regalis), bestod i to Slags
Zxeiser-Gylden (Floreni Imperiales), begge lit 235 Karat. Det forste Slags
galdt i z Grofli, og deraf gif 6z Stokker paa den raa, og 63 M Stokker paa
den fiine Mark.
Det andet galdt 12 Groß], 68Z og 68^ Stokker paa hver
Slags Markj (n2); saa at den siine Mark i Guld udbragtes i begge Sorter
tit 827^1 Grofli. Den beste Sort af disse Galden kunde nu gaae for 2 Rdr.
4M. 2D, og ben ringere for 2 Rdr. 2 M. 14^. Satter man, som jeg holder
for rimeligt, ar de her omtalte Groschen ere de, som 1309. vare flagne i Böh
men, 14-lodige, til 63; Stokker paa den raa, og 72Y Stokker paa den fiine
Mark (o2;, hvert Stokke til ncrsten isß (iMW, fim var Forholdet hI,m
derefter visse Gylden 2 Rdr. - 3 ß og 1 Rdr. 5 M. 4 ß. vcrrd.
Efterår forommeldte Keiser udi den gyldne Bulla 135-6. (p2) havde givet saavel Kongerne i Böhmen, font samtlige gejstlige og verdslige Churforster, Frihed
til at flaae Guld-Mynt, have i scerChurforsterne ved Rhinen vidst at benotte sig
deraf, og udmyntet Gylden, hvilke undertiden i gamle Gierlds»Breve bestrives
at de bor vare gode af Guld, og svare af Vcrgr, og af de fire L^orefyrsters
beste Slag, (q2)

Saaledes have,(r2) 2Lrke-Biskopperne, Adolph tilMenze, Friderich. til
Colne, og Cune til Triere, samt Ruprecht den ZLldre, palygrave by
Hine, og Herzoge in Beyern, d. 8. Juni! 1386. forcesset sig vm at flaae Gnldene, 23 Karat (Or« vnd ywenyig Rraid), 66 Stokker paa Marken (gior
68U ff. paaMark fim, og, som der ikke maatte gives meerc, end 67si. for
den fiine Mark i Guld, var der omtrent 2 si. vundet paa hver Mark). Prægen
var St. Hanfes Billede paa den eenc, og Lands-Herrens Waaben i en Trekant
(Trrpaß) paa den anden Side.

Ligeledes vilde de flaae Silberns rvisten penninge, (med en Trekant paa
dm ecoe, og et Tabernakel, med St. Reckers Brystbillede, paa de« anden Side,)
Kkkr 3
ra-lodj(m2) Des ttulflhm Reichs Müritz-Archiv von Johan Cftriftoph HirfcB, Fulfil. Brankvnb
Hof-Rath. Nürnberg. 1756. teqq. toi T 1. p, 24.
(n2) S-raun'P 75. af J. W. Hoffmanns. Samlung ungevrmkter Nachrichten. p. II. p. nfi,
©etttCarolitvti Diplomatarium syncs at vme indrettet til c«Formular-Bog-, og derfor
har man ti antcgnet, hvad Tiid Brevene cre udgivne,
(<>2) Praun., p. §5.
(p2) Hirich. p. 29.
(q2j Grams Lptegningcr.
(r2) Ilirich. p. 50.

630_ _ _ _ __ Anledning ogVciviisning til
i blodige, (die sullen Halden vff die2Lssaye nun penningen Fyns; das machet
drutzehendchalb Loir (eller tættere 12^Lod) Zxunigte silbers (s2),) 96
Stokker paa Marken, som gror 128 Stokker paa Mark fim, saa ar hver pen
ning var 84ß vcrrd.
Af disse penninge gik 20 Stokker paa en Galden, eller i z77^ Stokker
paa den firne Mark Guld, saa at Forholdet var 10^, og en Gylden, som nu
kunde verre 2Rdr. 2M. rzß verrd, goldt da 1 Rdr.^4M. roß.
Derhos var anordnet, ot de Ungerffe (c2) og Bohmiffe (u2) Ducater,
samt Fanners Güldene (**), flulle ligeledes gieide ao pevninge.
En Almsbel lv2) blev sat paa 4s| (4Rdr. M. 2D), en Alrkeysers(w2)
og Frankreicheo (x2) Schilr paa 25z- (2 Rdr. oM. 8W, en perer (y2) paa
23I (2 Rdr. oM. 710) i og en Franke (z2) paa 21* wissen - penning,
(r Rdr, 5 M: 6zß.)

Herudi fleede nogen Forandring (som siden 1402. blev paa nye vedtaget,)
tilMaynrz, Fredagen ester Korsets Ophojelse. (i4.8exc.) 1399. (a3), da Erke,
Biflopperne,3oban til Mayntz, Friederich til Cölln, og Wernher ni Trier, tt!ih
gemed Pfaltz-drev Ruprecht, befluttede, at disse Gylden flulle berester ikkun
vcrre zwcnyig tud drirrehalb Arair fiine, havende til Prag Vaabenet i en
Fiirkant (Viercompaß), og Sc. Hanfes Villede med et Kors ved Foden, men
der(s2) Scc Anmærkninger over Chrlfthn II. i&c. Monte - Anordninger, i Selskabets Skrifters
8 Deel. p. 4. Not. a. (t2) 3 Johan Tobias Koblers Dncaten-Cabinet. -f)atinom’ 1759.
8vo. sindes Ungcrflc Ducater No. 650-662. hvoraf nogle maaflce tand pufle hertil.

(u2) j. T. Köhler No. 947-949.
(**) Intet er rimeligere, end hvad Hr. Juftits - Raad
Müllman ved -Oplosningen har erindxet, aten Banners-Gylden betyder en St. Andre»
Gylden. En saadan Andreas Golden- flagen af Karl de« Dristige, Hertug i Burgundicn,
findes hos J.T. Köhler No. 1887. Scc og No, 1888'1890(v2) Det er tilforn anmeerket, at der gik ZO^ Nobel af 1352. paa den fime Collnfle Mark.
Naar man dcclcr 1377! Wissen-penm'g med 30^ kommer 45M penn tg ud.

(w2) J. T. Kollier No. 1'5.
(x2) De Skildrer eller Lens somblcve slagne af Philippe le
Valois 1336. og 1342. vare af fiint Guld, 54 Stoiker paa Mark Troy, cllcr 5^4§.paa
den Collnfle Mark, Altsaajvar ccgcntlig Stokkct 2 Rdr. o M. isA vmd. Scc Le Blanc
i Tavlen og p. 206. hvor Skridtet fees.
(vs) Maaffcc Pavelige, og de, som findes hos J. T. Köhler No. 1193. if94.

(z,) Francs d’or bleve forsi siaguc as Kong Jean 1360. (le Blanc, p 217.) af fiint Guld,
63 Stokker paa Marken, (id. i Tavlen,) gior paa Collusi Mark
Stokker, og craltsaa v«rd Stokkct 1 Rdr. 4M. rMA (a') Hirfch p. 57,58.
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derhos gjalde, t Bingen og der oven for, 5 gamle Heller , og neden for Bingen,
en halv Wissen - pennig meere, end de sorige galdt, saa at disse nye Gulven
stuve gialde, paa de forste'Stader, 18 Schillinge alder Heller (b3), og paa de
sidste ao^wissin-pemug. Da nu derved Marken, fiinblev uddragti ?o4Stk.
og kostede i44Z^Hviide, saa steeg Forholdet ril u|j, og en saadan lidet ringere
Galden, der nu kunde indvexles for 2 Rdr. 2 M. 9D, kom da til at gaae for
i Rdr. 4M. I4WNogle Aar efter, d. 15. Auguffi 1409. foreenede sig de 3 2Erke-Bissoper,
Fryderich kil Collne, (saaledes er Ordenen (c3).) Johan til Meinze, ogWernher
til Triere, at en Guiden ssulle kun vare 22 Grac, og atdenfiine Mark Guld
ikke maatte koste meere i Jndkisb end?ofl. Marken fiin blev altsaa udbragt
til 72 Stokker, z Stokker for hver Karat.
En Gylden ssulle gaae for 204
Hviid, som vare 12-lodige, og hvoraf der gik 104. paa den raa Mark, eller
13 84 Stokker paa Mark fiin, saa at hver var
vard, altsaa en Gylden
davarv 1 Rdr. 3 M. 8ßß, men nu 2Rdr. 2 M. 4-zß.
Saa at Forholdet, da
der blev betalt 1476 Hviide for den fiineMark Guld, var io-M- (f).

I den foran paaberaabte Köhlers Ouoat - Samling findes adssillige
Mayntziffe, Triersse og Coiluffe, Golt-Gülden, (Silver 271*311.), som kand hore
hertil, i sar No. 881. A. Vaabenek i en omboset Indfatning med 3 Spidser"
CONO.ARCHIEP.TREVEREN R St Hans staaende: S JOHANNES, B.,
som synes flaget for 1399. No. 889. WERNERUS. ARCHIEP. TREV.
Vgabenerne staae i en fire gange ombojet Indfatning, saa den maa vare myn
tet efter i Z99. og for 1409. No.. 892. af samme, hvor det Collnsse Vaaben
siaaer paa hojre , og det Mayntziffe paa venstre Side, og attsaa formodentlig
flaget ester 1409.

Ved denne Myntefod forblev det vel i nogle Aar.

Men, som de Gylden

hvilke Keiseren flog, ikkun vare 19 Karat , vilde Ehursorsterne ikke antage dem,
indtil det endelig 1433 . blev bragt i Forsiag, og 1437*38. samtykt (d3), at Gylden
overalt ssulle flaues til 9 Karat, og 68 Stokker paa Marken, som g i or SipiStF
Marken fiin; saa at en flig Gylden nu kunde gjalde 2 Rdr. iM. 2ß, og,9 i fald
der
(b3) Dcr har altsa« omtrent gaaet n Heller paa^ en wissen penning:saa at bctmc er flanen
i d.n Meemng, at den ssnlde gaae for en Skilling af dem, som vare g«nge paa biin Side
Rhinen. I den sidsi auferte Mynte Forcening as 1,09. meldes blaut andet: Vnb rov
Herren vorgesagt sollen in vnsern Steeden »nd Landen tu» gebieten bie Gulden
und das fitter:» Geld ;u nemen mir »amen den wissen Phennig für XIl Morehion
vnden heruffbißznHeynbach vnd vort uff wert für Xi alte Heller. Hirfch. p. 65

. («•’> H-rfch p. 63.

(<l3) Praun. p. 98. 99. Hirfch. i Th. p. 75. 80. 8l

__

_ __

Anledning og Veiviisning til

Dtr fremdeles er gaaet 2of af samme flags ^viide Penninge, som 1409. paa
<n Gylden, alrsaa 1761 paa en Mark Guld, har Forholdet verret iz|. (e3)

For at komme iglen til den Lybste Gylden, da seer jeg af Receffiis Han
fe (s'), at den endnu 1369. har gierldet 10LybffeSkilling. Ordene eredisse:

Computatio etiam facta eft de illis 1XC. marcis , quas Confutes Lubicenfes fuftulerunt a Hamburgenfibus, ita quod primo dederunt Cancella
rio Ducis Magnopolenfis C. Aureos, item Sundenfes dederunt XXXV1.

marcas minus Vfolidis & 1111. denariis. Sic remanfit Summa V1UC, marc.XXlX,
fol. & 1111. denar, (g3).
Maaffee er det og den Lybffe Gylden, som paa et ander Steed, ved
Aaret rz8z, anflaaes til samme Priis; Thi i en Skrivelse til Hårmesteren og
de PreussffeZSkckder, melder Soe-Srerdernr iblant andet: Gy fcholen geuen
LXXX. Gulden: de möge gy betalen mit L. mark lub. (h3). Og maae det
da have vceret kort efter, at den er steeger til 12 Skilling, da Solvers Ind«
kiob i Lybek var 58 Skilling, og den fiine Mark blev udbragt til 60 ß. sf H.
saa at Forholdet ief blev uforandret (i3): men en Skilling Lybsk har da kun
vierer 1 mk,
ß, eller 18 ß. Banff, og en Mark zRdr. vcerd. (k3).
ZAb
Dette stod sagledes, indtil 1495, da det blev beflnttet at flaae Gylden til tg* Ka
rat, og 714 Stokker paa den raa, folgelig 924? Stokker paa den stinc Mark, hvilken
Gylden, ester nu varrcnde Forhold, kunde giclde 1 Rdr. 5 Mk. 2 ß. Fra den Tiid
af blev der girrt Forstier! paa den gamle og nye Rhinske Gylden. Hun blev i;p6,
sat paa 26, og denne paa 24 ß. Lbfl. Praun. p. 99. 120. Hirfch. ib. p. 169.
(f3) fol. 49. b.

(f3)

(g5) Summen - - - - 900 Mark,
Fra Stralsund - » 35. — 10 SMing 8 Penge.
Zgicn - 864. —
5 —
4 Pg. Dcrafbetaltioofl., hvorefter vgp
Den overblevne Sum
8or. —- 13 —4 Pg. Altsaa belob

De 1220 Gylden

-62. Mark. 8

Ski.—1222 Skilling. Altsaa en Gylden— 10 ß.

(h3) fol. 134. b. 50 Mk.—820 Skil!—80 Gylden. 1 Gylden—ro ß»
(i3) Praun. p. tzZ. ex Notitia ap. Leibn.

(k') 3 den foromtalte Afregning eller Rulla fummaria dampnorum af 139®. Receff. Hanf,
fol. 175. a. meldes i Stadens Brugg.es Regning c. vilde V. guiden, den guiden vor
III. fchili, grot gcrekcnt, hvilket har varet en Hctlandff Gylden, hvoraf der gik 7
paa et Pund Grst. Hver af disse er regnet if Penge Grot for Hsit.
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I Almindelighed blev en Lybsk Galden ansett for ar vcere en treble Deel
meere vcerd, enden Rhinsk, og, jo hojere den fiine Mark i Solv blev ud
bragt, jo meere steeg de begge i Priis efter deres indbyrdes Forhold.
Saaledes 1411., da Solvet kostede 5 Mark, og den fiine Mark i Hamborg, Luneborg og Lubeck blev udmyntek til 5 mk. i2f ß,galdk den Lybske Gylden 16
til 17 ß, og den Rhinske 12 ß. Ar regne efter den sidste, var Forholdet rof,
og en Skilling Lybsk
eller omtrent 12 ß, og en Mark ncesten 2 Rdr.
vcerd. Siden, formodentlig eendeel Aar ester, da Solver kostede 9 mk., og
Marken fiin blev udbragt til 10 Mark, (hver til 1 Rdr. >2f ß.), var den Lybffe
Gylden sar paa 28, og den Rhinske paa 21 ß. Aar 1461. galdt Solver ro mk.
6 ril 12 ß. , den Lybske Gylden 2 mk., og den Rhinske i ink. 8 ß. Forhol
der var i det forste Fald nZ, i der andet 12. Endelig 1506, da Solver kostede
i2 mk. 8 ril io ß., og denfiineMark, i de Markstokker med Omflrift: Status
Marcæ Lubecenlis , blev udbragt til 13 mk., stod den Lybffe Gylden paa
85, den gamle r^hinske paa 26, og den nye paa 24 ß., og Forholder var om
trent ii, samt er Markstokke omtrent 5 mk. 4 ß. vcerd. (I3)

Nu begiver jeg mig ril nogleafde,j vor Historie, forekommende Exempler.
§. 6.
I Anledning af den Valfart, som 140;. tog sin Begyndelse, ril vor Frue
Altere rcervcd Barth,(efterdi bog bette anfores af Huitfeldt (m3), og er skeer i
Kong Erics Fcebernelanb,) vanbt Prcrsten til Barth, Hr. Bernhart Molzan,
aarlig over 600 Gylden. Siven der var over, og ikke unber, saa kan man reg
ne en Gylden da for n mk. , og nu for i; mk.; alrsaa belob derre Offer sig, ef
ter det adskillige Forhold, ril næ Rdc., og 1500 Rdr.
Udi den Fuldmagt, som Churforsten af Bayren Rupert, Romersk Kon
ge, Aar 1406. gav ril Hadmar, cedle Herre til kåbes, med fleere, at begicere
Kong Erics Softer Catharina (Kong Cbriftophers Moder) ril crgte for hans
Son, Hertug Johannes, meldes, at de skulle forlange til Medgift 100000, staae
haardt paa 70000,og ikkegaae unber 60000 Gylden,(da 183333t' I28333tt
og 110000Rdr., nu 250000, 175000, og >50000 Rdr.
Dennem blev og
foressrevet, hvad be flulle svare, i fald be Danske fluide ville betinge Prinhessen
16003
(I3) Praun, p. 119. 120.
(m3) p, 627.

Lill

6)4_ _ _ ____ Anledning og Veivnsning tit
16000 Gylden aarlig (da 29333^, nu 40020 Rdr.) til Knappenaale. Mm
Bryllupet gik ikke for sig, forend 1410. , og Medgiften fastsat til 40000 Gal
den (da 7333 51/ nu 100000 Rdr.) (n5).

De 4 Rhinske Galden, som Statholderen i Trondhiem 1432. forcerede
Petrus Qvirinus, og som, formedelst de Nordifle Indbyggeres Omsorg for
fremmede Gicester, vare tilstrcekkelige for ham selv tolvte, med 3 Hefte, at be
stride en Reise igiennem Norge og Sverrig, der varede 53 Dage (o3), beltø
be sig da til 6 Rdr. 2 mk.,. og nu til 9 Rdr. 3 mk.
Den Skade , som Kong Eric ffnlle have foraarsaget Upfal Domkirke ved
ZErkebiffop.fens, og fleere, deres Jndtrcrngelse, beregner Almuen i deresKlage af >435- (p;) til 27000 Gylden, eller 42750 Rdr., nu 64125 Rdr.

I et Pantebrev (q3) af 1443.. d. 30 Sept, (d* Hieronymi), som Biikop
Gertii til Borlim- har udgivet ril Henrik Blik uf Nysdorp, Vcebner, findes
den Lybffe Gylden noget ringe ansiaaet,. mod den Rhinske; Thi Brevet ly
der paa two hlmdrrech lib. Mark i libskae Gwld-oc rinskce Gwld-, hweee
libst'ce Giilcen til halWwna: oc rywE skrllingh, oc hwcer rinstce
gillcrn til two oc kywce skillingh. Her er den Lybske Gylden tilden Rhin
ske , som 53:44., og kun f, i Stcrden for f, meere vcrrd.
Naar en
Rhinsk Gylden har gicrldet 22 ß. , er Marken fim i Solv udbragt ril 10 mk.
751 ft (r3)- At regne en Lybff Skilling for 6j ft, eller en Mark for 1 Rdr.
8 ft, har Gicrlden belobet sig-, til 216 Rdr. 4 mk.
Til Sltltnmg maae jeg- melde noget om et sårdeles rart, og maaskee mage
loft Guldstokke af denne Konge, som findes i Ven prcrgtige Kongelige MynteSamling. Samme haver paa den forreste Slide ensKrone, med Omftrift:
ER’ICUS'. REX. Dacie. Svede. Norvegie; og paa den bageste et Kors, og
der
(113) V. Grammii not ad- Méurf. coll; 555. 556; ex collcét. rw Mårtene & Durand. T. IV,
p. 155. & Huitf. p. 635^
(o 3 ) Det Trondhiemske Selskabs Skrifter. Khava. 1762. &c. gvo; Anden Deel. x. 147-150.

(p3)/ Htiitfcdd p. 78?..

(r3> 217 22.—10-? f. 10M

(q3)

Orig, in A.
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der omkring: MONETA LUNDENSis. Dets Prag og Storrelse viser hosfoyede Aftryk, og der neden for saue Beende! giver dets Tykkelse tilkende, (s).

Efter foretagne Prove af Hr. Muller, Wardim ved Banquet!,, er dette
Stokke, saavidt Provesteenen kand viise, 23I- til 23t
?S ^^ 2688
Richtpfennig, eller 22yz Eß, som gwr 2 Qvnmn 2^ Pftmu^ Qer glk
altsaa 24^ Stokker paa den raa, og 24O eller 24^ Stokker paa
Len fiine Mark. Scener nran dette sidste Tall ril 24^ Stokker, saa er Gul«
der derud!, (thi Mynten selver ubetalelig), efter nu vcerende.Forhold, 6,0edr.
5, «d-m-ew«-«N*til«tin

.®e‘

er ikke heller troligt, efterdi Gulder er for firm deml, at den ^^k^estüeen
tredobbelt Rihnsk Gylden: Men, da der af de Byzantmfft Guw-Skillmgrc
(AureisByzantinis, -eUer,faa kaldede, Bezants dor gik 6 paa enUntze, saa
skulle jeg snarere holde for, at den virkelig var en dobbelt Byzantiner , og at
Krigen maaskee har lader mynre eendce! af det Slags, for at bruge nl Drikker

penge paa sin Zerusalemsse Reise 1424-

Llll2

"*

(S3) «-tusiitzrand Langebek ejer cn SslEynt, som l M Maadc er af sammt PlM vg
J étømlfc, fern denne. Bemeldte Mynt er n-f lod,g,
J^^iWnmg ckr
12421 tzß. Deraf ganer da 335^.14 Stakker paa den raa, og 459-^E^ «rsrker" paa den fimc Mrk, og ct Stokke or 2^ ß- vard.

6z6

Anledning og Vrivitsning til

§. 7Hidindtil, da jeg have ' havt med Guld-Mynten at handle, har jeg kün
det gaae frem med temmelig Vished; Thi, naar saavel dennes Gehalt og Vagt,
som Guldets Forhold mod Sslvet, er bekiendt, synes det ikke vel mueligt at
feile. En gandffe anden Sag er det nu, da jeg trader til Selv-Mynten i og for sig
selv, og uden Hensigt til Guldet , al betragte.
Mangel af Mynte-Ordninger,
Udmyntningens Afvigelse fra disse, naar de endog haves, Myntens og Regninger
nes Adssillighed paa adskillige stader, og, frem for alt andet, den store Forvir
ring og Forvcrrrelse, som i det Fiortende Aarhundrede her steeds i Mynte-Versenet,
ere lige saa mange Anstods-Sreene, der ligge i Vejen, hvert Trin man gaaer. Jeg
kand alcsaa ikke herefter love andet end blotte Gieminger, og dennem endda ikke i
alle Tilfalde. Men dog have alle disse Hindringer ikke forekommet mig tiistrakkelige nok, til reent ar nedlegge Pennen. Om "jeg ikke giorde andet, end blot at
ansere de Exempler paa Myntens Beregning, som jeg Tiid efter anden kand have
amegnet, saa ranker jeg, at det alleene kunde maastee give en anden lykkelig Geist
Anledning til arudreede den Knude, som for mig var uoplvselig.
Overalt bor
man ikke, i Sandheds Undersogning, folge den Regel, som Horatius giver i
Digrekonsten (r-), ved at legge de Materier tilside, som ikke synes stable til at
Dannes under Handerne, eller at faae nogen pyntelig Anseelse.

§. 8.
Den forste Regning, vs moder, er den Nordiske, som Vi lange siden have
forladt, men endnu bruges afvore Naboer, de Svenste, og tildeels i Istand (u-).
Samme bestod af Marker, afOrer (8 paaMarken), og uf^ttugcr (3 paa Oren).
At
(t$) Hor. A. k. v. 14 jr. igo.
quæ
Defperat tractata nitefcere porte, relinquit.
(u3) I Istand regnes paa en Mark Brand-Selv 6 lodigc Mark, eller 8 Ører BrandSelv eller Species-Rigsdaler, (hver til tog ß. Danste), eller 8 A Rigsdaler i Kroner,
(hver til 102 si.), eller 9 Rigsdaler i Courant (hver til 96 si). Almindelig giores Spe
cies strap til Courant med 12 sis. Tilia'a paa hver Rdr Men det er rettere, forsi at
yiere Species til Kroner med 6 (?., og siden diste 1 Rdr. 6 ß Kroner til Gangbar med
6 ß. paa hver Rdr. Den Forffiel, som rc>str sig af, ak Opgeltcn paa de 6
ester
den forste Maade bortkastes, beleber sig til 2^. paa Tvsinde. Ester en anden Bereg
ning, hvori Kroner ere til Species, som 15: 6, gaaer der paa en Rigsdaler Sp. (tu
96 ß. Sp)
Rdr. Kroner (hver til vosi. Sp,), eller if Vært Fist, i hver Vatt til
80 Pd-, og ligefaa mange si. Sp.), eller
Alen Vadmel (hver til 10 si. Sp.), clkr
12 Par Gtromper (hvert til 8 si. Sp.), eller 48 Sstde (hver paa 2- Pd. ogstil 2 si. Sp.).
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At Me-Tallet maae vare meget gammelt, fees deraf, at det af de Danffe
er indfort i Engelland (v3). Delte beviifes med adskillige Stader, fom Spelman
(w3) har anforc, oghvorafsees, acBoder, naar det anrorre de Dansse, ssulle
betales i Arer, faasom i det Forbund imellem K.Ldward, og den Dansse Printz
Guthrun, Konge oocrNorthumberland, (fom dode 890.), hvorudi meldes §. 7.
Dersom nogen kiobsiaaer om Sondagen, da haver han Vahrene forbrudt, og.
bode, om han er Dansk, 12 Me, men er han Engelss, da 30 Skilling, (x3).
Af disse Arer gik der 8 paa Marken, folgelig var en Me en Untze i Vagt,
hvilket og Spelman har erindret. Heraf kommer det, at Istanderne endnu regner
en Lyrir for en Species-Rigsdaler, og 8 Aurar paa en Mörk.
Det er ellers at marke, at, da Me-Tallet blev indfort i Engelland, maae dm
AngebSaxisse Vagt have varet en fierdedeel tungere , enddenDanffe; Thi Hickefius (y3) vidner, at en Me galdt2O afde gamle pennittge, faa gode fom 60
afde nye. Da der nu gik zooPcnninge paa et Angel-Saxiff pund til 12 Untzer,
saa gik der ikke ir, men 15, Dansse Mer eller Untzer paa famme Pund, hvilket og
paa et Par Stceder hos Spelman udrrokkelig fastsattes (z3). En Are var da det
samme, fom 5 Engelsse Shilling, etteren Grown, og var, da et Pund Sterling
galdt s Rdr., iRdr. x Mk. 8 ß. vcerd.
Videre anforer Hickefius (a4) af Soraners Gloflärio folgende: „ Der
ff var 2 Slags Arer, ven store paa 20 pcnninge (denarii), og den mindre paa

„ 16. Den forste kommer ncrsten overalt for i Libro cenfuali Anglorum. J Ue„ gefto Monafterii Burton siges, at 20 Megialde 2 Mark Solv. Naar dette
LUlz
„stal
(v3) Hickefii Thefaurus Lingvar. Septentr. Oxon. 170$. fol. Toni. II. in Differt, Epiftol.
pag. hi.

(w5) Gloffar. Archaiolog. Lond. 1664. fo* v- Ora. Manbote in Dcnelaga de Villano & So
Keman 12 Oras. In Dacis-Auito-Or«r duodecim.
(x3) Leges Anglo-Saxonicæ Dav. Wilkins. Londini. 1721. fol, p. <2.
and XXX fcill. mid Englum.

XII Ore mid Denim

(y3) L. cit.
(z3) L cit. 15 Oræ libram facinnt.------- Omne pondus ad metatum fit pondus, quo pe*.
cunia mea recipitur, & eorum fingulum fignetur, ita (jiiod XVOra Ubram faciant.

G4) v«.

Airlebnlng og Beiviisvlng tit
H skalv«resimdt, maaeman ved Markenforstaae de seeners Tüders Mark,svin
fj »”*^tI3önUtng (folidi) og 4 Penning?, og, ved (pren, den mindre paa
" ^anT11^’
paadenMaade, gi or 20 Øre 2 Mark Sslv, nemlig
°d 8 Penninge, tre Gange saa gode og vigtige, som vore. "
S>aavldt Somner, og kand denne Regning, efter min Tanke best forklares
paa i e-.gende Maade : I Begyndelsen (b4) blev et pund Sslv paa 12 Unher udJatr« • drankerne til 24 Skilling. Og paa den Tud maatte 8 Untzer holde 16
onumg* Siden efter befoelKeiser Carl den Store, (af hvad Aarsag, er mig
iivitterhgt), at der ffulle kqn gaae 20 Skilling paa et pund, folgelig, da MarkH^temderester opkom; kunde der kun gaae 13I Skilling paa Marken. Dein
tit ZT fcdti/Syflyt IlllttCV iC(1 Qt ftærc inhfArt i (^nAiULinh . øfttmr

qj

'

,,

”z

{.mu ti»

Twr edits

B >vivV/ vuvi pww vu titviy /sj^vviv V4| vv ywnv.p

^midlertud, siden den indforte Mark ikke vejede 8 Angel-Sa,riste Untzer, men kun
< rf ' •
er erindret, hvilket gi or 8 Mer, eller iz^ Skilling, eller
roo pe nn ruge, maatte en Øte nodvmdig ned siet ces fra 20 til 16 penning?, naar
perat ikullegaae ro paa Marken; Og aitsaa havde den storre Me sin Hensigt til
vemngestSaxiste Pund, af hvilket den var en isde Deel, og den mindre til den i En<
•^e^n!) /sidenindfsrte Mark, afhvilken den var en rode Deel, naar den var bleven
nedsat til 16 penning?. ;

ligesom der bestandig har gaaet 3 Elrrugep paa en Øte, og 8 Mer paa
snrNatk, saa har man derimod ikke altiid, og overalt, .regnet et lige Antall
Pcniunge paa en Øve. LErkebistop Anders Sunefen, som dode 1228., reg<
nev i sinLatinsteOperscellelse^L4) gfden ^kaansteLov ZoPenningepaa (Øren;
Thi hvor Loven 5 B. 34Kap. byder: Verst man andrum rhecGar, at bett
racks af, bøtte Sar, stun Logs) star, oa Øvce penning« fore hpcerr ben,
rbret af tacks, e til frem ben war da: af takin; der. fortolker han Ordene faa>
ledes, Libr. t. Cap. 23. Sciendum praeterea, quodi pro quolibet ofle, quod
fjierif extraxSum.de vulnere, donec quinque ofla extracta fuerint, præter
vu’neris emendationem, funt triginta denarii emendandi.
Og dette har,
onicrent paa samme Tild, ogsaa havt stad i Norge ; Thi K. Hagen Hagenfen
(som
O4) Pratm. p. 53. 67.

(c4) Leges provinciales terræ Scania ante aawos 400 iatinx reddita per Andream Simonis
F. Archiep* Lujulcnf. Edente Arnoldo Hvitfcldio, Hafni.% 1590. 4to.
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(fom regierede fra 1217. til 1262.) satter udtrykkelig i sin Stads, eller LiarkM
Rcer Kap. 67. (d4), at der stal vare zo penninge i hver ^pre. Da ellers Ad
ders Sunefen paa foranforte Stad vidner (e4), at det da, formedelst Sslvets
foranderlige Priis, var fastsat, atenMarkGiölvaltiid stulle betales med 3 Mark
penninge,faa har en Gkaansk Mark penninge, naar Mark Solv tages for siin,
Dereftervaree z Rdr.4M. io§ß, En Ore 2M. iZW, En sprrug i zW, og m
penning -M, eller ijß. vard-

Jens Alexanderfen Hoppener (f4) har sidst i det forige Aarhtmdredy
skrevet en, endnu utrykt, Forklaring over gammel Danst og Norst Mynt (g4),
hvori han i Særdeleshed gior Forstial paa l-dig Mark G^lv, leidig Mark
penge, eller (siat og rat) MarkSM, og gemeeneller siat og rat Mark
penge. En lydig Mark Sylv er, efter hans Scetning, 16 Lod Solv, eller
3 leidig Mark penge, hvoraf hver bestaaer af 3 gemeene Mark penge. Disse
sidste holde hver 8 sØrer, hver @te zOrruger, og hver (prrug 5 penninge,
faadanne, som der ere 12 af i en Skilling, fslgelig r; penninge paa en (prs.
Da nu en leidig Mark Sslv er n Rdr. 2 M. , saa belober en lydig Mark
penninge sig til z Rdr. 4M. ioFß, en gemeen Mark penninge til iRdv.
i M. 8W, Cn (Øre til 15^, En Skilling til
Cnsprtugtil
og
en penning til i^ß. "Alle disse Marker (siger han) forstaaes om ratte fulde
' Skaanste Marker, som meestendeels brugtes i deLErkebistoppelige Fundatzer;
"Thi udi Solland synes fordum nogle ringere Marker at vare bleven brugte, af
hvilke der gik dobbelt saa mange paa en lydig MarkSolv, som af deSkaanste.

Endvidere melder han, at en leidig Mark penninge var fordum 5 Skikling Gror eller 45 Skilling Danste, En Skilling Gror, 12 Gror eller s
Skil-

(d4) Samling af Rsrste Love ved Hans Pans. Kiobcichavn 1751. feqq. 4to 2dcn Deel p. 266.
(e4) kibr. 5. CaP- 2Z. Qs’ia fepe monefæ pretium variatur, & modo vilior, modo carior,
reputatur, flatu tum eft, ut femper pro tribus warm
quæ nominatur in fatis-faélione, fit una marca argenti —

(f4) Han var viee-Prafidcnt og Borgemester i Chriftiania. 1672. strrv han Anteanrisri- niw
Morges Lov, og melder i Dlffristcn, at han havde etstsrre Arbeidei samme Materie under
-pander , hvilket maastee har gwet Anledning til, at han 1682. blaut andre H Z
at reift t.l Kmbcnhnvn, foratigieiMeMfte dcn'uye Norssc Lovl 1684. blev der fc cn Commimon m' fjf’tti ,,ordiha,i grovelig ssulle have opfort sig mod Hr. M HokL, Ridder
iSreSSÄ?*'*«*«»«w* «-»»«*. *»b«, *rWÄ
(s4) GauMiel Danff og Norst Mynts Forklaring, efterser Tibers Medfor. ti!
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Skilling Danste, og en Gror 9 Danste penninge, (efter hvilken Regning en
Skilling Gror bliver 4 M. 8Ty, En Gror 6^ß, En Skilling 81M/ og
en Penning KAß.). Det er Skade, at Skribenten hverken med Beviiser og
Exempler har oplyst disse sine Amncrrkninger, i sier denne, at der gik z Mark
Sølv paa en løi>ig Mark Sølv, ikke heller giort neje Forfficrl paa Tiderne;
Thi den Danste Skilling, han taler om i Anledning af G ro rerne, maae net)#
vendig vcrre yngere, end den, hvorefter han udregner Orerne.
At de Svenske dermed have 24 penninge paa stiren, det tore vi af tvende
deres lcerde og ffionsomme Skribentere, Profeffor Ziervogel (h4), og Hr.
Brenner. Denne sidste melder udi sin Indberetning til 8oe»CommiflIonen (i4)
"at deri Sverrig, fra 01u5Tra:teljes(s86.) til Eric MagnuiTons (1360.) Ti id
" ikke stal vcrre flaget uden heele og dobbelte Penninge, af hvilke der gik 8. paa
"enØrrug, 24. paa en øre, og 192. paa Marken, alle af stint Selv. Fra
"Kong Erics Ti id, under hvis Navn den ferste Ørtug blev flaget, og indtil
’’Carl Knudfen blev fordrevet (1457), myntedes intet, uden Ørtuger; Disse
" Ørtuger, som man har fundet en stor Mcrngde af i Jorden, ere igiennem Diegel«
" Proven befundne af samme Gehalt, som en Rigsdaler, nemlig nersten 144061#
"ge; Og, som 24saadanne Ørtuger ere endog vigtigere, end en, saa kaldet,
"Species, saa sluttes deraf, at en Svensk Mark (som har 24 ørtuger) var i
’’ Chriftopher af Bayren hans Tiid, da Loven blev forbedret, det samme, som
" 2 Lod Selv." Saavidt Hr. Brenner. Og har dagaaet 8 Mark Svensk, eller
i92 Ortuger, paa denraa Mark; men, da de fattes 4©ran i deres mm Ledig
hed efter Leipziger-Fod, er der ikke kommet 9 gange 24, eller 216 Stokker, men
meget meere 219^ Stokker afMarken stin, fe Igel ig er Stokket ikke s/?!>', mm
ncesten 5 , nemlig 4ZK. Danffe, vcerd.

03e( formeener Afleflor Dijckman (k4), at man, fra Guftaff 6en ferstes
Tiid af, har ferst begyndt at regne 24penninge paa Øven, paa hvilken der
tilforn gik 48 Penninge, grundende sig derudi paa wästgiörha Laghen i
Tmgbalk. i s, Fl.: Men dette stemmer ikke overeens med den Befaling (l4-, som
Rigens#
(h4)

Ewald! Ziervogel piffertat. de re nummaria. Upf. 1749. 4to.

o

o

(i 4) Kort Berattelse angacndc wara fordna S vea och Götha Konungars Mont it. effect Besallniug

och Begat«» uti Kong!. £ag-Conimitiionen uppwist d. 22. Nov. cis Elia Brenner MS. §. 7. 8.

(k4)

Peter D lick 111a i’s Qbfervationer ivid Swcnffars och Göthers Penninge-Rachning. Stockholm. i6§6. 12 ° . Obferv. 6 Vg 17.

(]4) Langebeks -Optegnelser (if Oernhielms Actis civilibus.
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Rigens Naad 1480. (altsaa i det mindste 40 Aar tilforn) gav trl Cornelius Jacoblen. Myntemester i Wefter Aas, at mynte Ørrtuga paa 8penninge, (Det er 24.
paaØren) 8-lodige, og strode Z4Kast, (iz6Stokker paadenraa, og272Stk.
eller 1i| M. Svensk, paa den fiine Mark,) samt Halv-Ørmg paa 4 penninge,
lodige,
6strode 5zKast, (2,12Stokkerpaa denraa, og s6HStk. eller irZM.
paa den fiine Mark). Maastee taler der anførte Steed i Vestgiote-Loven om Halvepenninge, ligesom Hoppene^, der giver kun i; paa Øren, kand have meent
dobbelee. Det bliver altsaa, i mine Tanker, det sikkerste, at man, efter Sunonis
og den Norske Lovs Vidnesbyrd, paa den oene, samt Brenners og Ziervogeb,
paa den anden Side, regner paa en Øre zo pemiinge i Danmark og Norge,
men 24 i Sverrig. Sporges, hvorfra denne Forstiæl kommer, da kand det vcrre
gaaek saaledes til, at, da Mark-Vcegten i Norden er indfort, erede Danste vedblevne atflaae lige saa mange Pemttnge af en Mark, eller iz^ Skilling, som de
for floge af et Pund eller ro Skilling, ueml. 12 gange 20. eller 240, da deri
mod de Svenste maae have fulgt den Lybste Maade, og ikkun flaaet 16 Skilling,
Det er 192 pcnmitge af Marken, hvilke tvende Summer, naar de deeles i 8
Parter,sgive paa det eene Stced 30, og, paa det andet, 24 Penninge paa Øren.

§. 10.
Det er formodentlig, at Øre-Regningen hos os betimelig maae vcere for
drevet af de tvende andre; Thi, jo meere man nærmer sig til K. Erics Regiering,
jo mindre finder man Fodspor deraf, naarman undtager, hvad Jordebogger kand
indeholde af staaende, og i Ører beregnede, Afgifter, faa og Mynte-Regningen
i Almindelighed i Skaane. Om denne sidste meldes i sier udi en Foreenmg, flutlet imellem Vicke Molteke, Gielkere i Skaane, med fieere K. Waldemars troe
Mænd og Raad paa den eene, og StEderne paaden anden Side, anlangende
den Told, som stulle betales af de Kiobmcend, der handlede paa Skaane (m4).
Samme er indgaaet i Junii Manned 1364., og synes at være etTilhceng til den
almindelige Anstand, fom Fredagen for St. Hans Dag famine Aar blev giort til
Strå1 fund, t Kongens Fraværelse, imellem Dannemark ogStæderne (n4). Den
lyder Ord til andet saaledes.

Wi Vicke Molteke Gellekor to Schonen, Kerßan Kule Hovetman des
Slotes to Aleholm, Fiver Nickelff'n vnde Olaf'Bornflon Riddere, bekennen
openbare in deflem breue, dat wi van vfes heren weghene des Koninghes
van Denemarken vnde lines Rikes mit den Steden by der See der Dudefihen
M mmm
(ni4)

Recefo, Hanf, f. 22. a,

(»*)

Huitf. p, 532.

benze
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hetize hebben gefproken vmme den tollen, den men nicht vorhoghen fchal mer holden in defler wife, alfe hir na fteit gefahrenen. Schepe de vmme
land feghelen de fcholen gheucn totolien een iewelik Schip.v[chilling grote
ynde viij grote vor Schip vride vor alle gud dat dar inne is. Vortmer honingh
bottere fpek talck vnd alle veth gud, we dat van deine lande voret!, de
ghift vor dat Schippund to tollen1 een öre pening vnde nicht meer na der
Stede feghent, dar fegghe wi van ufes bereu des Koninghes vnde fines Rikes
weghene iiij Grote. Vortmer vor ene thunnen vlefches xpening fchonefch,
dar fegge wi ij Grote.
Vortmer vor de laft ,haringhes x pening lubefch
Vortmer vor den deker oflenhude x pening Schonefch, dar (egge wi x pening
Lubefcb. vor den deker kohude v pening Schonefch, dar fegge wi v lubefch
pening. vortmer vor de Schimmefe I, artik, dar fegge wi x den. Lub. VortmervoreeUjperd ijartigb, dar fegge wi iiij Grote unde vor een veltperd ijGrot.
Vortmervoriewelke packe wandes I. articb, dat fegge wie vor iewelke packe
wände, fe fy luttik ofte grot, iiij Grote. Vortmer vor de laft foltes 11. articb.
Vortmer we fe gud vppe dat Land voret, vnde dat fulue dar wedder
afloret vn uorkoit, de fchal men haluen tollen gheucn. Deflen tollen:
dar de ftede vnde wi ane up een dreghen hebben, de fchal dar by bliuen;
mer den tollen dar de ftede vnde wi ane entwe dreghen, denne ghcue wi
nicht ouer: mer de Dorluchtede Barnym hertoghe to Sterin vndeVorfte van
Bugen de heftr fich d’es vnderdan vnde vnderwünden, dar he mit vnfeine
here» deme Koning darumme (preken wil. dat de, tollen miniet werden,
vnde maker, dar he drechtlich fv, wnde dar willewi to helpen, des beften,
des wi moghen» In ene thuchnifle defle d nghe Scc.

Del sees kattelig, at Brevet langt fra ikke giver Anledning nok, til ar kande
udregne de derudi forekommende Mynte-Sorter: Endog, ikke alle Vahrems Told'
findes efter samme Forhold forhsjet, men paa nogle er den fra i Hre, paa andre
fra 2 Irruger, ja endog fra i Kttug, stregen til 4 Grot.
Det reneste røan
veed med Vished,er, at de Summer, fom de Danske Herrer satte, ere hojere end de,
fo tn af Staderne blevforegivet hidindtil at vare svaret, efterdi det var disse om at
giert,, at Tolden blev nedsat, men det laae Kongen magt paa , at den blev forhoret.
Maatte det, desuagtet, holdes mig tilgode, at jeg fatter et Forfog paa
at fastsatte , hvad denne Told kunde nu belobe sigtil i vor Danske Mynt, saa vil
jeg i forvejen fremfore de Grunde , hvorpaa jeg bygger mine Formodninger.
Deter forhen vitst., at AariZ9o. gaidt et K>Gror roRdr. zM.,- eller
2ZNobel, uden tvivl fordi denMynt, fom et pund Gror blev da betalt i, ej
indeholdt mesre fiintSsls, end det,, fom, efter davarende Forhold, var nok Mat
betale
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betale det fiine Guld, der var i 2; Nobler. Et pund Gror galdt tillige 4§ Mk.
Lbst., altsaa, da der gik 45 Mk. Lbst. paa lo^Rdr., erdergaaet 4Mb. rgjl Lbst.
paa i if Rdr., eller paa Marken fiin (o*). Nu er det en afgjort Sag, som og
narmere siden stal vorde beviist, at Solv-Mymen, li'gesaavel den Nedrrlandste,
som denLybsteog som andre Landes, forvarredes Aar fra Aar, (Fiernt ikke paa
alle Stader i stige Grad. Mynten har da vceret bedre 1564., end 1390., og efter
ald Anseelse er den fiine Mark iLybst Mynt udbragt til 72 ß, saa ar enGkilling
Lybstda var izZ Skill. Danste vard, og et pund Gror har kunder belobe sig
til riRdr. i M. 8ß. (p4).

En Gkaanst Mark varden gang saa meget, somen Skilling Gror,
efter Grams Optegnelser, saaledes lydende (q4): ”13st Gkaanske Mark, og
"Skilling Grocer, vare eens in valore. I Skagemans Gaardsbrefve staaer:
"ira quod idem Henrickinus mihi teneatur addere 150 folides grvjjürunh
” vel 150 marcas donartoriimSkantenfium. - Sic & an. 1349. Teneor ei obli"gatus in 104 marebis denarior. novor. Scanienfium — quod fi eos in præ"ftxo termino non folvero, ex tunc eidem Dno centum quatuor filidos
grojj'orum Turonenfium antiquorum, bonorum, & legalium me obligo fo” luturum ad 8 dies poft feftum Michaelis. - NB. De sidste maa dog have ver
tret bedre, eftersom Dette ftipuleredes til Straf." Saavidt Gram. Og, torve
jeg lagge noget ril denne store Mands Betænkning, da vilde jeg sige, ar det maastee kunde vare Straf nok, at (Fülle anstaffe virkelige gamle, gode og gange,
Franste Grocer in natura. Man erindre sig blot, hvad Vanskelighed der for
mange Aar siden modle Dennetu, som havde forskrevet sig at betale i Kroner.
Efter dette foranforte var den ovrige Regning lat at giere. Men jeg frygter
dog for, at den Lybste Mynt her kunde satte os Taage for Øinene, allerhelst da der
siden vil forekomme Exempler, hvori den viser sig at have varet af flattere Gehalt
her hos Os, end i Tydstland. Desuden havde man paasdenne Tiid i Danmark
en temmelig indviklet Regning, som siden udforligere stal handles om, og hvoref
ter en lodig Mark var s Skilling Groc, (hvorfor der og gik xSkaanste
Mark paa en lsdig Mark (r4),) og en Skilling Grot 9 Skilling Lpbst.
Folges dette, saa er et Hi Grot 1 i Rdr. 1 M.8ft, En Skilling Gror, til 20
paa Pundet, z M. 6ß, En Penning Gror, 12. paa Skill.Gr., 4jß, En Mark
Mm mm 2
Skaanst
(o4)

loMdr.: i^Rdr. — 4-Mk. Lbst? f. a-Mk. eller 4Mkaziß.

(på)

67z M. d. 63 M. d. — 78 ß Lbst? f. 71 AM Lbst.

(q4)

Excerpt, monetär.
(r*) Grams Optegn. rz;8.
C 50 marchas denarior, novor. Scameiifiuni,

Dccem marchas pur! argenti
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Skaanst z M. 6 ß. En Me, 8paa Marken, 6W, En Mmg, z paaSren, rzb,
€n penning, ic> paa Orlugen, Aß. EnMarkL^bst iRdr., En Skilling 6 ß,
jß. Og Toldens Beregning udfalder saaledes:

En penning

Hverr Skib giver i Told
io Skill. 8 H Gr. eller 6 Rdr.
SM Honning,Smor,Flest,Talg,
og andre feede Wahre. - - forhojet fra iOre
stil 4Grotell.fra6zß til i8ß.
Tonde Kiod
- ---------skaanst - 2 Grot - sD - §ß.
Leest Sild
- blev staaende ved - ro^lybst
- sß.
Degger Oxchude
- forhojet _> ro^staanst -iQ^ibst. - 2^ - ;ß.
---------- Koehude
— - z^staanst - 5^lbst. - izß - r;.
Semslcrder (s4)
- ---------- - 1 Örtug
-iv^lbst.
En Reise-eller Nytter-Hest - —— - Ertug
- 4 Grot
En Bonde-Plag,
- --------------- ---- 2 Ortug
- 2 Gror
En Pakke Klcrde'liden eller stor—-— - i Orcug - 4 Grot Lerst Salt
- staaende ved
aArtug n.

Herud! giorde Kong Albert af Sverrig 1368. nogen Forandring ft4), og
ffiont det var en, ham uvedkommende, Sag, og det folgelig ingen Bestandighed
havde, vil jeg dog ved denneLejlighed samme udregne.
Af hver Silde-Baad, Lersten - 20 Penning Skaanst, gior
5
' 4rß'
Af et Skib, som forer Sild
igiennem Orefund - - 11 ß Grot
6Rdr. ttz 2§.
20 Penning Skaanst
EnLerst Sild fra Lander -- --44.
2^ Skaanst
En Tonde Koe-Kiod
- - # - A.
En Tonde Smor
10^ Skaanst
t — - —24.
Er Degger Oxe-eller Koe-Huder
10 $ Skaanst
Skaanst
u
En levende Ope
* — # — 2-1
En Heft over 20 tz vcerd
2 Ore
- f — f -134.
2 0i’tug
En ringere
- — f — 44.
En Pakke Kleede under 20 Lagen
1 Ore
7
7
r— # — 6|.
Jeg siger, at dette ingen Beftandighed havde; Thi, hvad deraf siden kand
vcere holdet, grunder sig paa -en seenere Foreening imellem Kong Woldemar og
Skcr(s4) Dette giætter jeg mig til, at Schimmefe stal betyde. [Wächter udstedet SamischLeder fra chamois,
(t4)

Huitf. p. 544.
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Staderne (t), ffuttet til Stralfund, naste Dagen efter Chriftl Himmelfart
1370., hvilken siven af K. Oluk 1376. Narise Himmelfarts (15 Aug.) Aften,
under det store Jndsegl, er stadfastet, og hvorudi, blam ander, om Mynten og
Tolden jsaaledes fastsattes:
Vortmer, fchal unfes heren des Koninghes me munte nicht eer uth
ghan, eer achte daghe vor funte Michelis daghe.
Ok fchal een iewelik
Kopman kopen mit des Koninges munte. Breke dar wy ane, den me dar
mede openbare begrepe, de fchal dat beteren mit vif march fchonifch
(2 Rdr. 4M. 14 ff) —

Vortmer, dat is de totne, den allerleie gud ghetten fchal —
van haringhe, binnen landes,van der laft - - XX fchonifche penninghe— 5 ß,
den haring, den rne fchepet vmme land,
dor den Oerflund, de is nenen tolnen
plichtich, men dat fchip, dar me den be
ring in fchepet, datgift to tolne- - Xl fchill.grotejVgrote rnyn,—6R. ♦ ♦
Mm MM 3
mit
(t)

Receflus Hanfe, föl. 104. a. feqq. Paa Kongens Beglie varkmsdte': Her Henning van
Putbufch, de do unfes heren vnde Oldevader houetman was, (NB. Iyg udstriver dem
med samme Ord/ som de opregnes i
Olufs Stadstrstelse) denhefukien, dar to ghefat
had de, Nicolaus, Ertzebifchop to Lunden, Erik, bifehop toOdenzee, Nicolaus Bifchop
to Rofkilde, Johannes Turbach, hotietmaii to Werdingborch, Vicko Molteke, houetman
to nebbe Jacob Olauefl’on, Bent Bugge, houetman to Holebeke, Othe van Budelsbach, van Jungeshouede Jacob Nikelffon, houetman to Zeeborch, vnde to Gorge
- .
Ruth, houetman to Corföre, Hinrik Jenffon, Yentzeke Paris, Riddere in Zelande, Yons
Pcle, houetman to Kaluø in Jutlande, Heyno Kabolt, Henning Kotelberch, riddere, houetlude to Oerkel, Henneke Molteke, Knecht, houetman to Nuborch, Jons Askilfon,
Riddere, Henning Meynerftorp, Riddere, houetman to. Traneker, in Langhelande,
Kerftan Kule*, ridder, houetman to Aleholm, in Lalande, Cort Molteke, houetman to
wartberghe in Hallande, Hinrik von der Often, Ridder, houetman to wefcborch, to
Samfo, Offe Baffe, Ridder, Rikniannus van der Lanken, Peter Eskilflbn, houetman to
Lagheholm,Tuke Poder, houetman to Orfteen, Peter Nickelflon, houetman to Lintholm,
Torkel Nickelflon, houetman to Aahufcn, Peter Askilffon van Bernsholme, Boffe
Parys, vnde Peter Valke, Knapen.

De (if Staderne, fam udtrskkelig nmnes, at nemlig deres Raadsherrer msdte,
ere fslaende: Lubek, Roftok, Straleffund. Wjfiner, Gripeswald, Stetin, Kolberghe, Nyeu
Stargarde, Colne, Hamborch, vnde Bremen: In Prüften t Colme, Thoruii, Elbing,
Dantzik, Koningesberg, Brunsberk, vnde alle de fteden, in Pruffen gheleghen : In
Lyflande : Ryghe, Darpte, Reuele, Parnowe, vnde de andere fleden, gheleghen in
Liflande! An der Zuderzee: Campen, Deuentir, Vtrecht, Swollc, Hafeler, Gronynghen
Sirixe, Breie, Middelborch, Arre'rhudc, HerderxVik , Zutphen, Elborch, Stouerei/
Dordrecht? vnde Amfterkdamme., dar to mit de andere fteden, de mit en bogrepeu fiat. '
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mit groten, edder mit engelfchen, edder mit
lubfchen penninghen,alfo de ghenghe vnde gheue
fint, to betalende, dar mede is de bering vry.

Van ener laft foltes $ van dem lande
XX.fchon.peiv # ;ß.
een delrer oflenhude, edder kohude
*
X. - - - # 2i
en punt fpeckes
XX. - # * 5.
des ghelikes honnich vnde alle vette ware •
- XX. - - «♦ 5.
ene thunne kovlefch
V. - - # #
en perd, dat boven gXX mark (n| £R6r.) ghekof js - II. Oere - » ',15,
een perd, dat beredden XXmark ghekoft is
- ILArtich - $ - 5,
eenftucke wandes, van XX lakenen , edder dar bouen - IL Oere - ♦ «15.
een ftucke wandes, beneden XX laken
J. Oere - ♦ « 71,
vor matten, beddekledere vnde vor kiften, darf me nenen tollen gheuen.
— vnde worme tplien fchal, dar mach me gheuen enen lubfchen vor twe
fchonifche.
Da enLybff penning erjSkillmgDanss, saa har jeg Wnledning af denne
sidste Post, vurderet en Skaanst penning for j ß, som er
Meere, end den, efter
nojeste Regning burde vcrrevcrrd, som for er viist.

De ovrige faa Exempler, mig ere forekomne, hore snarere til Sverria,
end til Danmark.
1596. i Februario, Leperpagen efter Skuddagen (Sabbatho poft feftum Matthie Apoftoli). har en vis Nifii Knwtfs. udgivet el Gierlds - Brev paa
Topneß til Aruidhe Stenfen paa Hundradha Mark pcrnninga, for erh
wicherjlkit Frrngillste (siger hand), hwrlkit jak gripin war ij rerrto (prløghe, for hwelkir Fcengiisi Aruid Stenfi. mik løø» giordhi,
Han pant«
samer perfor noget Gods i Halland, og, naar bet loses, ssal der betales Oxa
for thry Mark, Roo for tbolf Øra, Punne Smør for fyra Marc, redha
paeninga, mel tholrkin Minc cher gangandis cer y Rikik. (u4).

Den Svenffe Mark ex til denCollnffe, som 10,til ti,, eller 10.paa 100.
l?ttere'(v4). AttsaagialverenSvenffMark siintSolvomtrent 10R, 1 M. iz ß,
Diickman (w4) beretter, at der fra 1368. til 1405, gik 6 Mark Svenste paa
Marken
(u ) Orig. in A. R.

(v*)

See Tavlen i Selstabcts Almanak for 1764.

(w4) Obferv. u.
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Marken fim. At regne derefter, da er en Mark io M. M, og en Øre 2of;?Altsaa disse rooMk. belobe sig til 171 Nor. 4 M. 34ß. En Oxe galdk s Ndr.
14^ / En Ko halvt saa meget, neml. 2 Ror. 3 M. ?sß/ og en Tonde Smor
e Rdr. 5 M. z^ß.
Udi den Klage (x4), som Almuen i Sverrig overleverede' Kong Eric, ef
ter ak han paa Calixti Dag (d. 14. Oélobris) 1435. var kommen til Stokholm,
meldes blank andet: At fordi Mynten f-rdis udasf Lander, vaar Almuen
kommen i den H0Ö, ac en gilder Oxe skarredis dem ass for 12 Øre, som
i L^i-bstcederne siaar for 4 Marck, og en Äo for 6 Øre, jom i Graderne
sia ar for 2 Marck, og en gammel Robber Marck fvr 4pennmge, og en
nye for en Ørrug.
Imellem 1422. og 1438. var den lodige Mark steeget fra Stil 8tz, saa
at en IBarE nu kun var
nfp», og en Ore isZZsi-, vcerd. Naar alrsaa en
Oxe, som 1396 ; galdk z Mk. , nu galdk 4 Mk. , og en Ko i samme Forhold galde
nu 2 Mk., i staden for 12 Ore for, saa var ingen af dem steegen i fin Priis (z4).
Var derfor denne Afpresning sseet 1396, saa havde Vonderne altnd maakrek
bortgive deres Vahre for halv Vard: Men nu var den saa meget stsrre, siden de
dog ikke vare pligtige at yde deres Skat i bedre Mynk, end den, der da var gangse
i Riget.
Z Kong Hagen Adrlsieens Eulerings Lov (af), udgiven Aar 940,
bydes i Manhelge LZalkens 73 Kap., ak, naar Gods beregnes i Koer, stal en,
8 Aar gammel, Ko regnes for 2f Øre: Hvilker synes ac give tilkiende, at der
da regnedes
Norsk Mark paa Mark lodig (l>?), og er, ester den TiidsZLlde,
gandffe rimeligt.
Men dette meldes kun lojelig, som Materien uvedkommende.
Og saavidt om Øre-Taller.
§. IL

Paa Øre-Taller folger efter Ordenen Mark Tallet, eller ven Lybsse Reg
ning, bestaaendeiMarker, Skillinger, 16 paa Marken ,. og pennmge, 12
paa
(x4) Hvitf. p. 781.
(z5)

(y4*) Dikk'man L c.

6\ 8

Z? £ 4«

I8l

(as)

Paus T. I. p.

(bs)

i6 Øre: 8M»rk — 21 Øre? f. 1; Mark.'
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paa Skillingens Denne Regning er, som bekiandr, endnu brugelig, saavel i
Nedre-Tydffland, som hos Os, dog med dm Forfkial, at Vi til deels have for«
eener den med den Ovre-Tydffe Regning, ved at antage deres GKv-G-eiden, forst
,484. kalder Gulden-Groschen, siden it 17. Ioachims,Thaler, ognuiAlmim
pelighed

Rigsdaler,

for Vort heele og hsieste^all.

Oprindelsen ril Markens Jnddeeling i de mindre Stokker stal, ester?muns

Beretning (cf), vare denne:

„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
/,

" De Tydffe (siger han) beholdt, efter Carl den Stores Tud, den afham
indforre Regnings -Maade, at der gik 20 Skilling, eller 240 penninge i
Solv, paa pundet. Deres Guld-Gkillmgcr derimod vare faa meget lat«
tere end Keiser Carls, at deraf gik 80, i Staden for 72, paa Pundet. Forhol«
der var den gang ir., og folgelig galdr et Pund Guld I r gange 20. eller 240,
Skillinger i Solv, ogen Guld-Skilling, eller
Guld, galdt 3 G^lv«
Skillinge eller 36 S^lv penninge. Da derpaa Guldets Priis faldt fra 12.
til 10, / kunde der, efter denne Regnings Maade, ikkun gaae 30 penninge, eller
2; Skilling, paa en Skilling i Guld (6^): Men da man helst vilde beholde
den gamle Regning, som man var vant til, maatte Sslv-Skillingernes Vagt
nodvendig nedsattes fra 20 til 24 Stokker paaPundetse*), hvilket gior t6Gkil«
liny, eller 192 penninge, paa Marken; og derved kom Regningen uformarkt til
igien at staae paa den Fod, som den var, forend Pipinus Slat 755' forhoiede
Skillingernes Vagt fra 24. til 22. paa Pundet. „

Deterustriidigk, ardetOrd: Mark, har i Begyndelsen ikke betydet ander,
end 8 Untzers Vagt i Solv: Men man har, Did ester anden, saaledes bestikket
Solver med Kobber, og saaledes forringer de af Marken udmyntede Stokkers
Vagt, ar en Mark Lybsk nu omstunder ikkun er^ af m Mark Solv, saa at
Den indeholder kun 128 Eß, eller 2Qvintin mindre 8 Eß, stint Solv, i Staden
for en Mark eller 43 5 2 Eß'
Naarmanaltsaa vil vide, hvad en Mark Lchff paa adskillige Dider har
varetvard, stionner jeg ikke, man kan gaaeanden Vej, end at see hen ril, hvor
hoir
(c<)

Gründ!. Nachr. p. 6r. feqq.

(d^J 12: lO. ~ 36? f. 30.

(ef) io? 14.2=20? £. 24,

.«,5
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hoit den firne Mark paa samme Tud er udbragt.
Til den Ende, og for tillige un
der eet at forestille, hvorledes Myntenendog i andre Lande, ved disse Tilder, har
aftaget, vil -eg anfore 4Optegnelser paa sammes Tilstand,! Neder-ZYdffland,
Sverrig, Frankrigs, og Engelland; da jeg maae udsatte, hvad jeg om den leidi
ge Mark, paa hvilken mangfoldige af Vore Gialdsbreve ere stillede, kand have
at sige, indtil jeg kommer til Grore-Taller, hvor jeg doguvmgangelig stal bero«
re samme.

i. Lybff Mynt.
1325. kostede den fiine Mk. Solv.i Hamborg
47 Skilling, og blev udbragt til - 49 ß« 9! ti*1330. kostede Solvet 54ß., og Marken ud
bragt til
*1550. kostede Solver i Lybek ;8ß., og Mar
ken udbragt ti!
•1360. kostede Solvet 6z
og Marken ud
bragt ril
* 1370. var en Mark Lybff vcrrd
-

Hvorefter en Mark Lybff
er vcerd
3Rdr.zMk.i4§.

58ß.lo

3. -

0, - 8.

6oß. siti-

2. -

5. -

6;ß. 3 ti.

-

-

• 1380. iligemaade
#
<
1390. er, efter Regningen i Receffii Hanfe,
78 ß. *
Marken udbragt til
89ß. 7^ti1403. Marken udbragt ril
-

2. - 4. - 10,
*2, - 3. - 12.'
*2. - 2. - 14.
2. - 2. - O.
2. .7 0. 7 2.

!4H. kostede Solvet i Hamborg, Lüneborg
og Lybek, 5 Mk.,Marken udbragt til 92 ß. 4 &
1424. efter Dronning PHILIPPÆ Anord
ning, Marken udbragt til
- ii2fi. #
• i4< o. kostede S olver 9 Mk. Marken udbragt
til
- .
160ß. 1461. kostede Solvet
*
172 ß. .

14.

' 5

-

1. - 3. - 12.
i.

- o.~

12»

fornemmelig cif Notitia rei nummariæ ^6 Leibnitz. De Aarstall og
Vmdier, sommedSriarner ere betegnede, ere uvisse.
Nunn

II. Svenff

6zo
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II. Svenff V?ynt.
Fra I277.til 1298. under Magnus Ladulaas &c. galdt en
Svenff Mark lMg - s Mark Penninger.
1335 -1350. under
1351.
1368 - 1405.
1422-14311438 - 1455.
1462.
♦
1489.
♦

Magnus Smeek
s
-

s

i

s

$

*
#
'»
s

-

4

-

-

s

-

B
s
4
4

41
76.
8.
819.
10.

Taget af Diickman, som har uddraget det af Skioder og Kisbebreve.

ni. Franst Mynt.
1316.underPhilippe le long Marken fine ud
bragt til
1333- — Philippe Valois
1343- **
---- —
1345. —
1354. — Jean. I.
—
1355. —
1364. — Charles Vi.
1389. — Charles VI..
1391- — —
1425. — Charles, VII.
—
1434. —
—
144°- —
----1447. —
1465. — Louis XI.
1473. — ------

-

-

-■

- 2 livres,
2. —
3.
- 3.
- 4. —
- 4- —
- 5- —
- - 5- —
- 6. —
- 7. —
- 7- —
- 7- —
i - 7- —
- 8. ——
- 10. —

4 fous. o deniers.
—
6.
I).
4I s.

S-

6e
*
7
-

8.
10.
10.
-

*
-

4.
16*
-

18.
5-

—

■-

--

La-

Nogle Mynters Udregning

651

^agctafLeBlanc, og har jeg, i Henseende til, at Mynten saa ofte er stregen
og falden, udvalt de Aar, da dm er falden a n’y plus revenir, som
Le Blanc siger. Saaledes er Marken fra 1364. af aldrig udmynttt
under z Livres, fra 142 s. aldrig under 7, og saa videre.

VL

Engelff Myiit.

1307« under Edward IT. Pundet udmynttt til
1345. — Edward III.
r
1352. —----1413. — Henry Vi.
"
1464. — Edward IV.
E
*

-

I. i.

I.
I.

*

0.
2.

I>

5.
I O.

I.

*7-

Taget af Leake.

§- 14Forend jeg nu, ester den forste Tavle, undersoger den L^bffeMarksVardit,
for saavidt den findes ommeldt i Danffe Breve, maae jeg erindre, at der imod
Regningens Vished, kandgiores mig tvende, gandffe'grundige, Indvendinger.
(1.) Larer Erfarenhed, at virkelig mynkede Penge > Stokker kunde lange vare i
Brug og Omlob, forend de forsvinde og gaae ud af Handelen, og ar de imidlertiid
blandes med De nyere. Saaledes var det mueligr, at nogle Hundrede Mark
Lybft, som bleve ndlaame noget efter 1411., kunde bestaae halvparten afden Mynt,
Der var präget 1325., Marken fiin til 3 tz, og halvparten afden nyeste Mynt, Mar
ken fim til 6 , folgelig burde en Mark jlyb(T, i saadanne blandede Penge, ikke
raxeres efter den sidste og flacteste Myntefod. (2) Er Det ikke sagt , at den rattr
Mymefod strap er bleven bekiendt, og paasammeTiid, dåden nyeMynt er kom
men ibiant Folk; men der er rimeligere, at man snarere har lagt Dolgsmaal paa
MyntensFvrringelse, saa lange mueligr var: hvoraffolger, at man, i sar naar
man vil udregne Wahres Vardie, ikke kand vare aldeeles vis paa sin Sag, naar
man vil fastsatte fam me efter den nys forhen forandrede indvortes Gehalt; thi det
er rroeligt, at saavel Salgeren, som Kioberen, have staaet i Den Tanke, at de vir
kelig have saavel annammei, som giver, meere, end i Giarningen sseek er. Alt
Dette giver jeg Magt: Men, Da man , naar Den af mig foreflagne Regel forlades,
ingen anden haver atratte sig ester, seer jeg ikke, hvorfor man ei ffulk folge sam
me , helst den er grundet i Tingens Natur. Det er vist, at Myntens Forringel
se kand gaae ud over beforste, som Det tresser paa: MendttvaagedeOie, vi MenNnnnr
nt,
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nesser altiid have over det, som angaaer vor timelige Fordeel, gior, ar Tingen
jcevner sig med det snareste. Dette viiser er, paa de Tilder, da Solvers Merngde,
imod Gulders, ei havde rager den Overhaand, som i de ftenere, remmelig sikkert
<Deir Glas, jegmeenerGuld'MynrernesiideligeForhoielse, naar de skulle betales
med Solv.
Men jeg maae begive mig ril Sagen tgien.

1396. unfe Vrowen daghe to Lichtmiflen (2 Februarii), har Hr. Otte
Beygenvlet, Ridder, annammet af .pr. Beernde van dem Rode, Raadmand
i Stralfund, Vif hundert Mark Lubefch, in Sundefcher Muntz (f?). Da en
Mark Lybss galdt, fra 1390. til 1403., 2 Rdr. 2 tz, saa giere disse 500 Mark
n66Rdr. 2^.
. ,
1396. Mortensdag, harStvyn v<!m ()valen solgt til Oillnar Kloster de to
Godser,Gotftorppe cgRutyn,for 1830Marit Lubfchsr Güldene (g1), eller
4270 Rdr.
1398. craftino Dionyfii (eller SbeAprilis), oplod Svend Sture, a ff Vaaben,
med steereAdel afKong Alberts Anhang, Faxeholm og Helfingelandtil Dr om
ning Margrets. Derimod ssulle, blanr ander, betales til Svend Sture 3000 Lvbst
Marck, udi S rerrig, i 2^aaber oc Jern , oc udi andre Rr-bmandg Va»
eller udi Oakland, i saadanTydsk Mync oc penntnge, som i Dan
gieffue oc gütige (h?). Gior 7000 Rdr., eller og, i Folge en Am
markning, som siden forekommer, maassee ikkun halvparten.

te,
mark ere

1401. 2 fer. ante Laurentii (10 Aug.), tøat Anders Jacopfsön I unge,
Reddere, udstcrdt er Brviis, ar Dronning Margrete var hans Broder, Hr. Fob
mer Jacopfs., Ridder, Arte hundrerh Lubesche Mark, og halffrorrcnde
Lyubesthe Mark, ssylvig, og ssulle fcerre ham til Pant, sor'hverr Hundrede
Mark Lybss, EenLcrstBorn, bester Gors, enten i Siælland, Lolland, eller
Fallier,(if). Gior, fomsagter, i898Rdr. itz.

1405. Oétav.AfTumt. Mariae (1$ Aug.), kannte Folmer Jæcobfson Lwnge,
Ridder, i Rythte, af Niels Jenfson, Wæpnec, i Swensmarke, ferervvcr
Lubske Mark, och rwhwndrech Lubske Mark, igsche hwider Pcenue,
hwor
(ff)

A. R.

(h<)

Hvitf. p. 6i§.

(s?)

A. R.
(is')

A. R.

-
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hwsr hwie peening fa goch, fom firce Lubeske (kf).
Fra 1403. fil 141Z
galdt en Mark Lybsk 2 Rdr. - 2 ft, alksaa en Hviid 4-^st, og Summen var
485 Rdr.

1405. i(te^Novembris , annammede Kong^ Waldemars Datterdatter
Ingeborg, Abbedisse til Ribbenitz, af sin Frue Moster, Dronning Margret?,
•300 Marck Lybsk (606 Rdr. 1 tz 8 si».). Derfor blev kiobten «vig Rente, i SanOé«
bpenBerroidshagen, paa zs.Mark (78 Rdr. 4 tz 14 st.) aarlig, over lwis Uddeeling ver blev giort en Stiftelse, Tiisdagen for Fastelavn, 1406. (p).
1406. Torsdagen'efter iste Sondag efter Paasse, qvitterede Sonnintt
Aibret, Hertug afMeklenborg, Hr.HielsIssuerfsön, med fleere Riddere, for
roos Mark Lpbff (4041 Rdr. 4tz.). (m^).
' 1
1427. ncrsteDag efter Gbnfti Legems Dag, har Borgemester og Raad i
Lubeke, udgivet et Beviis paa en Tilstaaelse fra Johan Bentlaghe, Kentzeler
des Roning Albertes, Hertogen to Mekelenborch, at Mefter Gherd
Muntmefter toNeftwede, har betalt bam Achtedufend Mark lubefch ^6166
Rdk.4^-) isaavannejPengeogMynt, som der i Skaden gange og geve ere. (nf).

1407. Mar.Magd.(22 Julii), Zilæ, rel ich PetriKanuti, ssylder Tider! co Heften, mihti, in quindecim marchis Lubicenfis monete, in duitate lubicenficurrentis & datiue, & j in quinque marchis Lubicenfis monete, Ottoni“
currentis & datiue. (o 9. Gror tilsammen 40 Rdr. 2 mk. 8 st.

1407. fer. 2. for Morkens-Dag, har en Skipper fra Dantzik, navnlig Her
men Sluchow, til Co'ding udgivet et Bevris, som kand liene til en Slaas
Oplysning om Handelen, Wahres Priis, og ander paa de Tiider. Hans ^krb
var strander ved Slotter Oleborgh i Jutlande, i Pritbern van Potbusch bans
Gebeer, og derpaa var henved veftieh-halue-lakenrandes; DeraffikPodebufk
f°r Arbeids- og Bierge-Lon drutteyne halue-laken. Resten, som var fes vnde
dorticn halue laken, og drehundert unde viff vndedortich elene ftoebredes, blev ham solgt, eyn iflich halff laken vor achte lubifiche march, oa evn
yshch hundert ftocbredes vor fiesteyne Lubifiche march an fiundifichen obeide
Nnnnz
Sum(k?)

A. R,

(m5)

Id. ibid,

(®y)

A. R.

(1?)

Hvitf. p. 625,

(nf)
(pf)

A. R,

A. R.
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Summen i Brevet anfores at vare dreihundert vnde fes vnde dort ich march lu~
bifche fp?). Gier 679 Rdr. , eller halvparten, som fer er erindrer, og varmere
stal oplyses.
1407. d. Clementis (23 Nov.), har Jahan Tamefon, Ridder, stillet
Forlovere tilDradningh Margrete, WoldernarsDane Ronigis Datrer (gs);
for Try hwnderrh March Lubiste, söodane paningh, som i Fyne ar
Zewe oc ganginde i hwide prenmghe. (rs). (606 Rdr. 1 mk. 8 ß.).
1408. Sabbatb.Pentecoü., fikBistop Jens iOdenkeafDronning Margrete
til Bistops-Bordet den GaardKerstorp med meere Kronens Gods t Thosland:
Men, som samme Gods var pantsat ril Odense-Kapitelpaa Dom-Kirkens Byg
nings vegne for Thustmde løchich March, saa pantfatter Bistopen, i
Staden, til Kapitler, afsitBistopS'BordsGoVs, fsrchrychusandLubischa
March (6062 Rdr. 3 mk.), rir Laster Roms Indgicrld, og giver aarlig deraftil Leje riwghe Lubische N7arch (40 Rdr. 2 mk. 8 ß.) og eet pund wor, og
een Tyna Orhens
(s5')- Efter denne Regning er en løOig Mark 6 Rdr. ♦
6 ß., hvilket narmere siden bliver at underssge.

1408. d. St. Katherine (2? Nov.), har Swyn van Quale, Knape, solgt
til Prior Henrich oq Conventet tt( Klosteret t Nyemunftere, alias Bardesholm,
Landsbyen Kerftoffers Marghe, an deme Kerfpele to der brugghe, i Stift
Bremen, for vyfhundert mark, unde vertich mark lubifcher ghuder penninghe (t f (1091 Rdr. 1 mk. 8ß-).
1409. d.Diony/ii (9 Oclobr.), er til Flensborg udgivet den Forstrivelse,
fDtn Huitfeld (u^anfsrer,og findes idel Geheime-Archivin Copia, af Grene

Hin-

(p$) A. R.
(q7)

Det findes vfte, at Dronning Margrete, i offentlige Breve, kaldes Kong WoldeAarsagen dertil er denne, at dette var, som det og burde virre, den
fornemste Grund, paa hvilken Stamderne kaarcdc hende, ester Kong Olufs Dod, til
Formynderske for Riget, i Aaret 1387. Saalcdcs hedder det i det Skaanste Brev:
fordi forneffnte Dronning Margrete er Ronnmg XVolbemarø Daatter. Ligeledes
i det Sieellandste, og i det Fynske: Dominam Margaretam — filiam Domini Regis
rnurs Datter.

Woldemari ---- in veram fuorum Dotninam, Principem, & plenipotentem totius regni
Daciae tutricem, videlicet Lormyndcrske, — recollegerunt. Huitf p. 573 feqq.

(r?)

A. R.

(t*)

A. R.

(s5)
(u5)

A. R,
p, 632,
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Hinrik to Holtzffen vnd Vorfte to Stornieren > og Elizabeth, Hertoginneto
Sleswig, paa Eluendufint vnd vier hundert Lubejche mark, a’fulker Munte,
alfe nu binnen Ffienzeborgh genge vnd geue fynt, ane hole penninge; for
hvilke Flensborg ogNienhus bleve pantsatte. Den400 Mk. Lybstgiore 23037
Rdr.ztz., og ve hos Huitfeld ommelDte zoo mk., to6 Ndr. I mk. 8 ß.

1409. Mortens-Dag, har Biskop Johan af Slesvig qvitteret, tit Swauæftedé, for Dreihundert Mark, og druttich Mark, og neghende halue Mark lulT,
in ghoden Steder-pennynghen,alfe in deine Hertuhriketo Sleswik ghinge
unde gheue fint (v?). Glor 684 Ndr.- s ß.

1410. foranstaltede Kong Erie det ulokkelige Tog ind i Tonder-^Imt, under
Hr. MogensM-unck og Hr.Johan Skarpenberg., hvilke af Grev Adolff bleve
vverrumplede, og, fordi de vandrede nordentligen med deres Bytte, paa«
droge sigjelv det store og uforsvarlige Nederlag, d. 18 Augufti, hvori deres 8000
Fodfolk bleve siagne af 400 Fodfolk, 09.700 Frifér. Dette Tog kostede Kongen,
efter Hvitfeldts Beretning, 200000 Mk. Lybsk (wy); Men denne Skade var ej at
ligne imod den, som de Holsteenjke ellers i samme Krig havde tilfsjet Kongen og
hans Mcend, efter den Beregning , som Hans Majestät har ladet forfatte ved et
Indlag, indforts den Dom, hvilken blev afsagt af Rigens Canhler, Biskop
Peder af Rofkildeden 26 Julii 1413. (xQ. De betydeligste Poster deraf
ere disse r
i. De hassve fanget Borgemefter affFlensborg, oc
has've bedreffvet saa Meget Onde, at dehafve, for
saadan Skade at vederlrgge , maat pantsirtte Os
Flensborg oc Nyhus: Udi hvilcket pant de dog hajfve hindret Os, ogdetmetskadOs til 200000 Mark
Lybsk Udgift.
«
«
s
404166 Rdr. 4 tz.
sv Giden hafve de fanget Bispen aff jSlesvigoc taget,
hannem bans Domkirckis Slot fra, först Stubbe,
oc siden Gvavested, ffadendis Os, forbeneffnde

Bircke, Bisp, oc Hr. Anders IacobssM, vorLape«
lan,, til 4000 Rinffe Gylden.
#
♦

6350

-

«

3. V0«
(v5)

A R.

(Xf)

Id. p. 645-57.

(xv5)

Huitf. pt 633-4.

6Z6_ _ _ _ _ _ __
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Vore Hossvigmernd, fom saadan Airckerob vilde
yindke, haffue de fengslig thielflagen, oc stader ril
200000 Marck Lybst.
#
#
404166

-

4.

80833
8083

-

2.
2,

6. Oc hassvenodOs, oc Dronning Margrece, ril Om
kost, ril ar rerre stig "Vold med , 200 rusind Marck
Lybst
s
t
f
♦
#
404166

-

4»

2

2;

4- Ere de indkommen udi Flensborg, oc hasfve tøff#
ver Indbyggerne, oc Br-dernis Convent, ril
40000Marck Lybsk.
#
♦
5« OcBifpen affSlesvigril4000 Marck Lybst.
-

7-

Oc Hertug Vlrichhaffuer sagt, ar Flensborg stulde
igiengiffvis, ocdenFred, fore giort, holdis, huilcken jcke langr effcer blesf brur paa vore Tienere udi
GOnderborg Amr, med Mandsicer, Roff, oc Feng
sel, stadendis Os arrer ril loooo Marck Lybst
-

20208

8. Oc Hertug Henrick felff haffver lader Bispen asf
Slesvig bcroffue udi hans Ly Rodenesse, ril 180
2\tør oc Oten, oc udi Tiender oc Landgilde, kil
6000 Marck Lybst(/*).
Tilsammen

-

12125

-

-

1340100 Rdr.

Om ellers den samme Sum af 200000 MarkLybff tvende gange her er.am
srt, ssal jeg ikke kunde sige. Det heele belober sig endda ncrsten til en Million.
1411. ben 20Januarii, blev Aabenraa pantsat for zooo Mark Lybst i
Hviide eller Nobler, hver Nobel til 35 SkillingLybst (z?), ligesom tilforn
er anfork i den Afdeeling om Nobler. Da aicsaa de 3000 Mk. giere 13714
Nobler, og en Nobel, efter sin indvortes Wcrrdie, udregner efter det fiine
GuldsVcrgt, og uz. Forhold, ervcrrdchRdr, 1 mk. 3ß.,saagiore de 3000Mk.
5757 9vDv. i3^ß., og en Mark Lybst «Rdr. 5 mk. 8? ß. Satter man der
imod en Mark Lybst paa disse Tilder, efter Optegnelsen hos Leibnitz, til
i Rdr.5 mk. 12ß., bliver Summen 5875 Rdr., og en Nobels Priis 4 Rdr.
rmk. ii^ß. SaastorOverecnssiemmelse, tiistaaerjeg, ikke selv ar have kundet
ven«

(y") Det Tal! 600., font staser i Oplaget in 4°. x. 247. er en asbcnbare Trykfejl; Thi
i det LatinfTc p. szi. staser 6000.
(zs)

Hvitf. p. 635.
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veme, vev at udregne en Mynrs Vardie paa tvende adskillige Grunde, og
tvende adstiilige Henseende, bande ril dens indvortes Gehalr i Guld, og til dens
fastsatte Priis i Selv, i Hensigt til Solv-Markens Udmynrning, allerhelst i
en Alder, hvor man fast mane vandre, som i en Jrrgang.
7411. Concept. Mariæ(8 Decembris), har Dronning Margrete i Calundeburgh antvordet en anseelig Gave af Gicexran Thustrnde, Thryhundrceche
Lhrercyughe oc halfaarrandeLubischeMark, (31994 dl. iM. ioß)i gothce
calde hwide peimynge, geefue oc gcenge, til Bistop Pæther i Roskilde, og
Kapitler,neml. Laurents Jenffon, Dcrghen, Criftiern HemmyngHon, proncst,
Nieles Bille, Erche Dicekn, Hans Brunekeßbn, Cantor, og Jens Hemmyngflon, Sacrifta (a6). Gaven ffulle anvendes til adstillig flags gudelig Brug,
og Brevet var, i mange Henseende, vcrrd at trokkes, men er for vidrlofrigt,
her ar indrykke. Dereeneste, jeg deraf vil anfore, er, at 84Z7-Mk. (16^23 R.
10 fb) beregnes til Thrychufende lødheghe Mark rerknerhe i (øtbug
HTarke Taall, ferm oc føtetyugbe Skillinge Lubiftlie rerkneche for hwor
Lorhugh rNark, hvorefter en Mark lødig kommer paa 5 R- z tz 1 ft. Men
herom forbeholder jeg mig herefter narmere at aabne mine Tanker.

Et andet Brev, under samme Dag, hvorved hojstbemeldte Dronning skiam
ker Rmgüed Kloster 1000Hobler, eller 2000Mark Lybst, er allerrede an
ført ved CT o bierne.
Her kand man ikke vel, efter Optegnelsen, vurdere en
Mark Lybsk, ikkun til rR.
12ft, som gier 3916R. 4^, siden enHo,

bel da kun kom til at staae paa 3 R.; tz lo^ft, da der dog endnu

Hobel

ingen
var mynter i Engelland af ringere Vcerdie, end 4Rdr. itz 3 ft, med mindre
man vil satte, at Forholder var falder fra iiZ. til ioj.

1413. vigil. Jo. Baptift. har Jæppe Jenflbn Stygge af Orthærop, og
hans Hustrue Hlnao ?alnes Datter, forhen Jens Grubbes Hustrue, pantsat ril
Hr. Axel Pætherffon af HærthldfF, Ridder, for Thwfcend Lybesk Mark,
(i958R-2tz) gochoe Gccethcer pcemnngcr, som i Lybbek, Wifrnar, Lynborgh, og Hamborgb flaas, deres Howidhgardh i Grubbce Orrharop
mech ^Øgh« (LXvæcrt arh hwince Moliar, og deres Gods i Sawby og Hy#
chcerop og Walburghehcerich, paa Vilkor, ar beholde derre Gods i Leycr
for rywcelødigh Mark hwcrrr Aar (b6). Regnes en Mark lødig, som for

(a8) A. R.

(b6) A. R.

Oooo
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er meldt, for 5 Rdr. zM, iß, bliver Lejen uoR. iM.4ft, som er^omtrent
6 af Hundrede.
1413. 8va Vifitat. b. Virg. (2 Julii), har Ludoivicus de Balianibus, Nuncius fedis Apoftolicæ per regna Daciæ, Sueciæ, Norwegiæ, udgivet sit Bevits til Roskilde , at have annammet af Nicolao Bille, Archidyaconu Roskildenfi, duo milia & quadringenta marcarwn lubicenßum in pecunia danica >
(4700 Rdr.), quam pecuniam idem Dnus Nicolaus, exiftens per Jutiam CommiflariusDhi Johannis Rynkeby, Nuncii fed is zXpoftolicæ, pro indulgentiis
per regna Daciæ, Sueciæ, & Norwegiæ promulgandis collegit (c6).
1413. 4ta fer; ante Nativ. Marie (8 Sept.), har Ånders J'enflbn, dictus
Tangæbierth, i sin sidste Willie skiænket 'Johanni Michaelis, Canonico Fladerfleuenfi,, nigrum equum in valøre XVI marc* Lidne.. (31 Rdr. 2 M.). (d6J.
1413. craftino Andres? (30 Nov.), har Arent Püleman varne Sunde udgivet
til K. Eric en kvittering, som tillige er forseglet af Meyfter Gherith van
Ghoffen, Muntemeyftere to Lunden, Indholdet deraf er folgende: Han,
Arent Poleman, havde tilligemed Hans Gholdevitzce, faaet Lofte af Kongen,
paa vere dufent rinfeher ghullen, og samme vare hannein paa. folgende Maade
betalte: (i) van Hn Axel PeterHbne twedufent, verehtindert, drettigh vn
achtehalf lubifche mark; vn (2) van Hn Anders Mertenfloue, borghermeyfter tö dem Ellenboghen (Malin se-,dulenr Sundifche mark; vn (3) hun
dert lödik mark ,, vif vn vertigh lubifche fkillinge rekende vore juwelich
lödich mark; vn (4) nu van juwer ghnade dener Jens Jacoblfone twedufent lubifche marin (e6)..
Jeg har tilforn , ved det Aar 13*98. erindrer, ar det kunde hænde sig, at
Se der omtalte Lybske Mark vare kun halve Lybffe Mark, og dertil har
dette Brev givet mig Anledning. Wil man umage sig at efterregne samme, og
anflaae en Mark Lybsk til 1R. 5 tz 12 ft , da stal man befinde, ar en Rhinsk
Gylden stiiger tik2R. 3 tz iz^ft, da den dog, efter da værende Gehalt og
Forhold, kun var i- Rdr. 3 M. 8-<fi værd.
Naar man antager der, som jeg
herefter skal beviise, at en. Lybsk Mark var l^Srmdist Mark, er Regnin
gen, denne:.
1. Nf

c«6).

Av R»

(e6)

A, R,

M A R»

-

.
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1. Af Hr. AxelPeterfon 2. Af Hr. Anders Mortenfon,

2437IMk. Lbff.til Uchtz,er 4773R-42ß.
Borgen
mcstcr i Malmoe, 1000 Sundiske
Mark til - MLLybff 666| ■:
130; - 53f,
3. Endnu af Samme, too
til 4s ft.
.
28 rZ 550-75.
Af Kongens Tiener Jens Jacobfbn 2000
3916 - 64.

l-dig Mark

4.

Glor Og attsaa en Gylden ai.Skill.

-

'5 385^ Mk. Lbff. - - 10546 R.42W
Lbff. eller 2 Ror. z M rz/ZI verrd.

Vil man derimod sirtte, at disse Lybske Mark ere kun til 8 ß Lbff., saa blive
de 1000 Sundiste Mark iZZ Z§ halve, folgelig, som for, 666; heele Mark
Lybsk, vcerd, og ald Resten bliver halveerer, faa at Summen bliver 3026/4 M.
Lbff. eller paa Hß neer, 5926 Ror., og en Galden kommer da til at staae paa
12Skiv. i£$. Lbff., eller omtrent 1 Rdr. 2M. i4ß. Da der, paa de Tiider,
ofte er regnet paa en Slump, saa kunde man, for at gioreRegningen desto ree
nere, antage, at de 1000 Gundiske Mark ere kun ansiagne til 64QZ.Mk. Lbff.,
saa at Summen blev kun 3000 Mark Lybsk at betale for 4000
Gylden; hvorefter der da faldt paa en Gylden 12Skill.Lbff., eller,naar man
vil regne en Mark Lybsk endnu for 2 Rdr. (cMpof Skill, udbragte af dm
siine Mark), 1 Rdr. 3 M.
Folgende Brev er af sanune Beskaffenhed.

Rhinske

1416. Co mm em or. anlmar. (2 Novembris), til Worth ingborgh har
Jenes Niclefibne, Ratman to Slaghlos, med fleece, givet K. Eric deres Beviis, at han har kiobt af dennem 44- T ond er Sild, (som beregnes til zjLcest
2;Tonde, alksaa i2Tonder paa Lasten), og betalt, efter Markets-Priis,
Skilling Gror for Tonden, gior hundert vertich und Ionen march , und
fosse Skilinge Lubifche. (f6).

6

De 441 Tender Sild, til 6 Skilling Gror Tsnden, giore 267 Skilling
Gror, og, da denne Sum ffal belobe sig til iMMk.Lybff, saa bliver en Skilling
Grot 8M , eller omtrent 9 Skilling Lybst, etter, naar en Mark Lybsk anflitaes til HH Mk., faa belobe de 147z Mark Lybsk sig til 288 Rdr. 3 M. ro| ß,
og en Skilling Gror til i Rdr. - 8|få Wß.
Deraf flyder, at et pund
Gror stulle have gieeldet 21 Rdr.4-M. ;ß, og en Tonde Sild over 6 Rdr. 3 M.,
hvilket synes aldeeles utroligt.
Regner man derimod den Lybske Mark her til
O0002
bß.Lpbff,
(fs)

A. R»
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8ß Lybsk, faa bliver en Skilling Gror z M. 4 s;. vcrrd, som er lider over den
Priis, Srcederne havde fat den paa 139°-/ vg en Tonde Sild kommer ril at
gicelde 3 Rdr. i M- 8 ß, eller en Fierding 4 M. 14 ß, hvilket endda synes alt for
f ejt i de Dage.
Endnu finder jeg et Brev af samme Slags.

1417. fer. prox, ante Annuntiat. Mariæ (2? Martii), til Kiobenhavn har
Jacob Thugeffon, Borger i Hathersleff folgt K. Eric af strandet Gods ved
Wordingbdrg Sæmtan dønnet ©pib, o c chre LLsterfoc halff annenTønne
Gmøør, Hve5 Tonde Smor for IX Skyllmgge, og hver Tonde Sild forSeex
Gk^lingge, (neml. Gror, som Regningen vitser), som chelichr Goy chcer
tha menleghe galt, for Tvchundreche føreepltghe oc fprr Indische Mark,
i saadanne Penge, som i Skaane gicrlder. (g6)

Regner man en Mark Lybsk for n^Mk., faa glor 244 Mb. Lbff. 477 R.
5 Mk., og en Skilling Gror endnu meere, end for, neml. 1 Rdr. 2 Mk. 7^Mß.
(ffiont det snart ikke er vcerd at regne Broken, i stige Tilfalde, hvor vedkom
mende selv have regnet paa Slump).
Derefter skulle en Tonde Smor have
giceidt ir Rdr. 4M. 8ß/ og en Tonde Sild 8 Rdr. zM., og altsaa moder samme
Vanskelighed, eller, om jeg saa maa tale, Uriimelighed, som for. Satter man
Derimod Smorret til 6 Rdr. rM- 4§ Tonden, og Silden til 4 Rdr. iM. 8ß,
saa synes det, at kunde lade sig hore.
Der meenes (h5), at, siden dm nye
Verden havde den Vanheld at blive funden, haver Vahrenes Priis (Myntens
Forringelse uberegnet) voxet til firedobbelt. Da en Fierding Smor, for LtvagSygen, altiid hos Os har gjaldet imellem 5 og 6 Rdr., kan min Gietning/i
Henseende til Smorrets Priis, maaffee ikke synes ugrundet. Men jeg kano paa
Den anden Side, da denne Sag faa meget ankommer paa foranderlige Tilder og
Omstændigheder, lige faa lidet sige Aarsag til, hvorfor en Tonde Smor 1434.
i Sverrig kun har gialdt 4Rdr. iM., som, hvorpaa det Forhold af 2. til 3. ,
imel(g6)

A. R.
(hfi) Den ubenævnte Forfatter af Effai fur les Mormoies. Paris 1746. 4to,
fi(|er i fit Averti flement p. VI.: Ajoutons, que, les chofes coutant a prefent qua tre foil
plus en poids d’argent, tin mouton connnun fe paieroit quaere trendernes du Marc
d’argent — Auffi tin boctif, qui coutvie tin Marc d’argent fin , en route-t-il atijourd’
hui environ quaere. Derimod har Johann Friederich Unger,, Medlem as bet Pmisiste
Videnstabers Selstab, i sin Afhandling von der Ordnung der Frnchkpietse. Gotttug.
1753. 4W p. 171, i cs særdeles Tavle, viist, ak den samme Mængde Korn, som man
1500. kunde kiobe for i Rdr., maatte man nu give 54 Rdr. for, i fald Mynten var bleven
i samme Stand, som den da var, det er at sige, i fald det Ord Gylden betegnede det
samme nu, fom da; men at den, formedelst Myntens Forringelse, nu giældee n Rdr.
Men heri gier Landenes og Vahrenes Adstililghed ogsga nogen Forsti«!.
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imellem Sild og Smor, grunder sig, da man dog, saavidt jeg erindrer mig,
har kunder kiobe enFjerding Sild, i det hoieste, for 9Mk., naar man fik
.Fjerding Smor for 30 Mk., og den forste nu kun koster ro Mk., da den sidste
koster 6oMk.
Jeg ffulle ikke tanke, at Sildefangsten da har vcrret mindre
overfiodig end nu, men snarere, at der har vcrret Ven Did meere fortcrret af
dem sidste Slags, og mindre af der ander.

en

Man seer ellers heraf, hvor tvivlraadig man undertiden har Aarsag til ar
vcere, naar man vil faststme Gyldigheden af en MarkLybff, som her i Landet
paa de Tuder har varer gcengs, ald den Stund ingen andre Omstcrndigheder til«
stode, font stene Sagen i fuldkommen Vished, stradanne, som, for Exempel,
indtreffe i det foransorce Claus LimbcksBrev af 1417., hvor en Hobel anstaaeS
ril 2Z Mk. Lybff; Thi derefter stal og kand en Mark L'sbst aldrig blive mindre,
end 1 Rdr. 2 M. Og i fald den, efter ald Rimelighed, har giceldet 1 Rdr. 4 Mk.,
saa er det omtrent Middel-Priis imellem, hvad den fiine Mark galdt 141X.,
nemt 1 Rdr. s Mk. 12 ß, og 1424., fom var 1 Rdr. 3 Mk. raß.
Vi have feet li Hr. Henning van PodbufehesForffrivelse af 1419., ak en
Hobel ffulle betales med zMk. Lbff.
Regner man her en Mark Lybsk for
i i^Mk., saa gicelder en Nobel 5 Rdr. 5 Mk. 4K, faa ar Forholder ffulle vcere
steegec fra HZ. ril langt over iy., hvilket er en blot Umuelighed.- Der bliver alcsaa sikkerst, ar man nu, som for, udregirer denne Ladste Mark, helst da den
ffulle betales iGicellandsMynr, ester Nobelens indvortes Vcerdie, ril 8 Mk.
6Zß, saa ar den fiine Mark, i Giceffandske Engelste, ffulle vcere udbragt til
8 Mk. lZSkill.Lbff., og de 200 Mk. Lbff. belobe sig til 279Rdr. 5M.2W.
I Mogens blielfünsBrev af 1430. er en Nobel anstaaet til 3 mk. 3 ß Lbff.,
hvorefter en'Mark Lybsk bliver 1 Rdr. 1 mk. i4Zß vcerd, og den fiine Mark
udbragt i 8 mk. 9 skill 8 $*v

fom

1430. fer; 2. prox. poft Dncam Invocavit, tilftaaer Ottæ JenfTdn,
kaffes Lwngse, at vare ffyldig ril Hans Grubendale Fircsinnce rbiwce Ladste
Mark, i sodane penningE, ar hwcecice fro? Skillinge fculce tvære so go«
dde, som cerLodSylsfi eller oc gøree rhenr so godbe, söm eerLodSylff.
fi6). Den fiine Mark er da, ligesom i Dronning Philippa: Anordning af
1424., udbragt i 7 Mk. Lbff, hver ril 9 mk. 12 ß, og de 80 Mk. Lbff giete 130 3i.

Oo o o 3

(i8)

A. K.

143*7.
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$439. Sunte Jurgens dach des hilgen Ridder, ti( Nyborch, have
Vicke Meydink og Hans Hagemefter, Kopmanne van Lubeke, udgivet de-teö Beviis til Hr. Sten Baflen, Ridder, til Tüdeberghe, paa hundert unde
X Lub. Mark, og Betalingen stal stee i gud Lub. goir eff Rinfche gl.golt, alfe
«t vp de riid ginge unde geue is. (k6)

Imellem 1424. og 1450. faldt en Mark L^bsk fra 9 mk. 12 ß til 6mk.
rr y. Regner man pisse for det hojeste, dg helober Summen sig til 178 Rdr.
4mk. 8 &

§.

rz.

Forend jeg ellers forlader denne Materie, vil jeg endnu ej alleens melde noget
om de virkelige Mym-Sorter, fom hore under Penge-Regningen paa deTiider,
men endog anfsre een og anden kort Underretning, som vel ej ellers vilde finde
nogen anden beqvem Plads i denne Afhandling, men dog kand tiene til Oplys
ning. Det vilde vcere forgiaves, inden de Greendser, jeg har foresat mig, at
soge virkelige Mark stikker, da samme forst bleve flagne 1506. (I6). Je g
har ingen heel Mark seek af dette Aar, men jeg ejer saa vel den heele Lpbste
gf K49. / som den halve Hamborgske af 1506», der begge findes hos Hr. Prof.
Kobler (m6) stukne i Kobber, men alt for ziirligt, som er Skade; Thi i stige
Tilfalde kand Bruden virkelig vcrre forsmuk.
Opskriften, paa den forste, er:
<a) MONET’ (ikke MONETA) NOVA LVB1CENS1S. 1549. (b) STAT VS
MARCE (ikke MARCI) LVBICE.
Og paa Ven anden: (a) MONETA.
NOV’. HAMBVRGEN’. (b) SEMIS. MARGE. LVB1CENSIS. is°6. lige,
fom hos Köhler. Ingen maae ternke, dec er Köhlers Alvor, naar han synes at
overstrue Status Marce Lubicenfts ved: Lübecktsche Staats Marck. Hans
Meening har aldrig varet, ar give Os, paa det Steed/ nogen Overstettelse af Or
dene , hvilken forst forekommer p. 210. (Grande der Lubischeir Mark); me„
han har i dens Steed anfort det Hge-Navn, ftm Folk have tillagt denne Mynt,
fordi dens Omstrift begynder med de Ord: Status marce; hvilket han tydelig
viiser p. 214. Köhlers Ven, som har provst disse to Stokker, har befundet dem
at vare;m- Lod 7 Gr. lodige; Det heele Stokke vejer 5 zr8 Richc-Pftnning, saa
m deraf gaaer isW Stokker paa Marken, (solgejig iI Mi Stokker xaa Marken

fiin).
(k6) A. R.

(l$) Praun. cx Notitia ,&c. p. 12O.

<m5) Joh. Dav, Köhlers Münz-BeWiguug. Nm'llb. 1729. fe^. 4f0« XI. Lh. x. aop.
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fim). Han vurderer dem gandsse rcrttelig efter Species-Fod kil 15 Gute Groschen
s«Og/ da 9Rdr. lp. eller 2i6Ggr. gior.en Mark fim Solv, ellev'
ri Rdr. 2 mk., faa er en saadan Mark til ijKGgfo vcrrd i Danske Penge 4 mk.
i5flPv (ncrsten 5 mk). Det ringesteSlagsLNarker f)oé Leibnitz af 1506. ere
14^!odige, 12 Stokker paa den raa, og 1 3/9 Stokker paa Den fiine Mark.
Maaffee har den heele Mark i Begyndelsen varet disse 2 Green bedre, end den
halve, men efterhaanden tabt deni inden 1546.

Der forekommer endnu andre slags Marker, som have deres visse Forhold
til den Lybske.
En Strål fund iæ IPiatB var f. af en £yb(T, eller, der gik
i^Gundisk paa i Lybsk. Receflus Hanfe ad an. 1363. (n6)j De Sundis
XX1XM Jill! & LXXV. marcasSundenfes, Summa XlX^ VI'c. & L. marce lub.
(19650Mk. Lbsk--54446Rdr, 5Mk. 4$. Ibid, ad an. ,364. (o6): De Str$*
leflünd XL1;1 C. mark. LXX| mare. — Summa in moneta Lubicenti XXVI1)1
Vllc LXXX marc. V. fol. UIL denar, (26780 Mk. 5 Skill. 4
4 Mk. 9O.

En Rigaiif Markgaldt 1385. omtrent'2mk. 1 ß Lbsk.

--- 74761 R.

ibid. (*):' item ab

illis de Reualia & Perona Vlc marcas.. XX11I. marcas, & X folidos Lubicenfes,
pro 111° marcis, IL marcis, & XV. folidis Rigentibus.

En Roftokijf eller Bogfinke - Aie-Mark var en halv Lybsk Mark.
RecefTiis Hanfe, 136Z. (pZ));• De Kolberg Xlll)1 Ulli & XVII. marcas Vin
ke nog. - Summa V1M Vllc. Vlll marce & Vlll fol. lub; (6708 mk. 8 ß Lybsk
--- i8 588 Rdr. 13 0). Ibid. 1364. (qs) De Stargard. 1UM mare. Vi & LXXX
marc. Vinkenoghen in denar, lub. eff Summa manens XVII? lub. mare,
minus Vlll mare. (NB. Las , enten 84 >nk. Fmkenoje, eller minus 10 mare.)
(1790 mk. Lbsk.--4959 Rdr. 4 mk. 12 ß. (r6).

En
(tt6) fol. 6. b. Tit. Summa pecuniarum in prefeuti gxvcrra contra Regeln Dacie expolitarum
per duitates,
(o8) Ibid. fol. 15. a,
fol. 145- a‘-

(p8)
(xs)

fol. 6. b.

(q5)

fol. 16. a.

Ester j. o. Köhlers Anviisning. XX Th. p. 29Z. har jeg cstersect Cantzler Dr. c me ft
Joachim Weftphalens Skrift de confuetudine ex facto & libro, Roftock, r-26. gvo.
hvor-
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En Bremiss Mark ffal giore omtrent i^Mark Lybst, efter et LehnsVedkicendelses Brev (s6) af 1414./ Dagen efter Hellig tre Konger, udgivet af
Otto, und Clawes fyn Sone greven to Delmenhorft, til Johann, Erzbifchope, Godfchalke Dekene, un Capitele der Kerken to Bremen, fom tilstaae
blant andet, at vare Kapitlet ffyldige Dre dufent Bremer Marck, de Marck
to tweRinfche Güldene to rekende.
En Rhins? Gylden galdt da i Rdr. 3 mk. 8f
altsaa en Bremer-Mark
Z'Rdr. i mf.
og de zooo Mark 9525 Ndr. Marken Ifiin'maae da vare
udbragt i g mk, 9 ft. i
Bremer Fod, men i Lybsk gik den til 5 mk. 12^ ft.

De første Skillinger, som udtrokkelig navnes hos Leibnitz (t6), ere
slagne 1493., lAZdsdjge, ?vStokker paa den raa, og 89^Stokker paa den
ftine Mark, som altsaa er udbragt til 5 tz 9 ft 7^.
Stokket er over 12Jft
vard. I en Mynte- Ordning, som Staderne udgave samme Aar, og herefter
bliver Anført, forekomme Hviide af saa meget bedre Myntefod, at en Skilling
derefter er i z^ft vard: Men de halve -Skillinger, eller Soslingej fom
Dronning Philippa 1424. lovede at Mae, og ligeledes herefter blive omrørte,
vare kun 4ßft Stokket vard.
'Hviide (Witten, eller Weifs- Pfenninge) bleve saaledes kaldede, fordi de
indeholdte meere Sølv end Mobber (u‘), og, i den Henseende, bleve satte imod den
flattere

hvorudi han, gandffe rimeligt ti, holder for, p i$r., at de Rostokiffe Penninge, hvoraf
rn Vinkenoger Marc bestod, have faaet det Hge-Nav«, Vinkcnogen, af den genierne
Mand, fordi Pmgen dexpaa ikke synes nliig et Billede, med et par store Fugle-Sme.
Pist ex det, at Judbildings-Kraften kayd deraf giore, hvad den vil, (See Anhanget,
eller Specimen document, ined. Mccklenb. i fri' pag. 136.), og at Cll vittig Bonde, ester
Weftphak Ord, knndc, mei) fin TMe-Kniv, giore bedre Stempler, end disse. I samme
Anhang meldes p. 109, Anno 1360. tvåren 2 Marek Linken - Vgen fo piel, als
I Marek, obev 16 Solidi lubecenfes, fel)were Lübseye Scyillmge, Zehn Marek
Lineken rpgen sind so viel, als drittthalbs Rheinsche Gülden.
Denne sidste. Reg
ning maae hore til meget nyere Tiidcr.
(s6) A. R,
(u6)

(t6) Prapp, p. n8.

Grams Optegn. Hvide nomen acceperunt ab illa mon eta, quam Mos denarios (quia
argentei erant, ye} plus argenti continebant, quam ceteri denarii) vocabant. Et singuli talium
denariorum alborum, qui legales & dativi xftimabantur, computabantur pro 4 denariis
lubicenfibus. Deraf foinijKV og, at der regnes 3 Hvide til I ß, Nkml. udi en Lybff Skilling
vare 12 denarii lubicenfes. Ergo og 3 albi denarii solidum lubitcnfeni conftitucbant.

nogle Mynters Udregning.

____

6 65

{[(ettere, eller {otte, Mym, saasom imod de forommeldte swarta Gura. Disse
Hviide forekomme oste paa denne Liid.

13 go. Johannes Qyatz, Vilianus HaFnenfis, tenetur obligatus Magno
Lang, in 20 marchis argenti, in bonis albis denariis, quorum quilibet valet
quatuor bonos concavos Lubycenfes. (v6)

1397. Epiphan. Dfii., Olauus Tygefon, dictus Lwnghe, de Attorp;
Armiger, recognofcit fe nobili Dno Folmaro Jacobi Lwnghe, Militi de Hoxftorp, in decem march is argenti, in albis denariis legalibus & datiuis, quem
libet album pro quatuor Lybifenfibus computando, teneri, (w6)
1410. fee. fer. prox. p. feft. S. Martini Ep., Æwærd Molti ka af VixÖ,
skylder Jens Görftinge, Landsdomerre i Syelaiid, XX Löchich March L
hwid« peninge, hweer hwid Penrng regnes fsre ich gothce Lybefle. (x6)

penninge ere ustriidig den celdste Sort, ogHalve-penmnZe, eller Helliuge> mode Os siden iSterdernes Mynte-Ordning af 1403.

§. 14*
Jeg rreeder nu til den tredie og sidste Regning, nemlig den Nederlandske,
Mer Grste-Tallec, fom blev fort i pund, Skillinger (20 paaPundet), og
pennmge (12 paa Skillingen), alle med det Lillcrg af Grok (y6), og altsaa
var
(v6) Gram ibici.

(w6) A. R.

(xs)

Ibid.

(y6) (gt saadant pund kaldtes paa Latin snart Libra, snart Talentum. Da Krigen 1361. bra
nd meHem Danmark og Stcrdcrne, lagde disse, til sammes gortføttdfe, en Told paa
dit Kwbmands-Gods i Ksterssen nemlig, 4 Engelske penninge af hvert Pund Gror.
Denne Told, som fik Navn af Puntgelt, kaldes, i Receffu Hanfæ, Pecunia libralis. Udi ca
Ncgniuz over disse Pande-Penge, giort i Strål fund, Mikkelsdag 1368. anforcs fol. 53. a.:
Canipenfes fuftulerunt in fnis ciuiéttatibus XLlfk grotforum, & in Schania de tote

XLVIH pnnt grøflbrum, que finiul computate font ad IIII. & XLV mare. Lub. —
Zutphanknfes in Scania IIII H> & XVI fol. groft. , que faciunt XXIIII j marcasj lub.
den - De Breie in Schania V ft V foL & IH den. gr-ofTorum, que faciunt XXVI marcae,
& V fbi i do s Lubicenfium denariorum, ©ifff
bcviift/ saavel at der gik 20 Skilling
»aa tt pund^ og 12 pennmge paa a Skilling, som og, at et pund Grot da var
r
5 Mark

Pppp
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var just den af Carl den Store anordnede Regnings-Maade, der endnu bruges
saavel i de Osterrigsse Nederlande, som i Frankrige og Engelland.
Endffiont de virkelige Mynt-Sorter, hvormed denne Regning fortes, va
deels Fransse, saafom Gros og Deniers tournois, deels Engelsse, som Ster
lings, saa bor den dog kaldes Nederlandsk, efterdi den ey alleene virkelig fra
Nederlandene her er indfort, men havde endog eengang, i K. Erics Did, saa
nær fundet Leilighed til saa fuldkommen at tage Borgerskab hos os, at den
maassee medTiiden havde forjaget Markerne, ligesom disse tilforn havde fordrevet Orerne.

re

Dette (ærerHvitfeldtOé, ved det Aar 1431., med disse Ort) (z6): Vdi
denneR.rig,somScæderne haffde mer R Erich, (den begyndtei426.), ar hans
Vndersaarrevaar formeenr Handel oc Vandel r>di de T>'dske Græder, rilvandris de Hottender, mere end tilforn, ar besøge Danmarck , Dantzigk,
Righ, Reffnel, Rønigsberg, Melding, ocSræderne, saa de lærdeden
Vlæcing, de Henser rilforne haffde haffc, Sræderne ril stor Skade oc Afsi
breck, ar de paa der sidste stundede effcer den nussede Fred, som de rilforne
rvforsiunligen haffde brur. GrædernetillodOffDanske, siden Aar 1430,
det kom ril Handling om Fred, ar segle wbehindrer paa derrs Græder, oc
formerkce paa der sidste, de haffde mere Skade aff, ar de Danske ikke besøgre deris Græder, end den førhaabende profile, om (tørre prmilegier ae
erlange, de haffde dennem faaresær.

Foranforte Anmærkningers Rigtighed bestorkes end ydermeere deraf, at in
gen afdeefterfolgende Konger, end ikke K. Ckriüian d nåden selv, medald hans
Tilboielighed til Hollænderne, have kunder faae den Nederlandske Handel rær i
Drift hos os, hvorpaa vi have et klart Beviis i er Forsiag, som i Kong Ftiderich
z MarkLybsk, hvorom videre siden. Noget usædvanligt er det, at der fammesteds, fol.
6. b. Aae 1363. regnes efter Lybske pund: De Hamborch lin” "tal- (taienta) i^c
taL XIII j. tal. lub. den. tu ni [II folidos.

Summa V^n\ LXXIX marce. IX

fel.

Lubec. Et Pund er 20 ß., og en Mark 16 §. Fordobler man nu de 486ZZ Pd,
med 20, og leggcr 3 ß. til, og de 6079 Mk. med 16, og leggcr 9 ß. til, da (udkom
mer paa begge Stcrder 97273 Skilling. CL e. p.

G6)

p. 762.
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rieh den istes $iiDf(a7) er indgivet, og hvilket, saave! for dets Sammenhceng
med kkvirLIär«; Fortcelling, som for Handelens og Myntens Histories Skyld, i
mine Tanker forliener ar see Lyset. Samme er saaledes lydende:

„ Jtm. nar Kongen och Rügens Raadt wtj Danmarck wille forbedre
,, DamnarckisRiige mett nogen gode opfalt,Tha skulle che thenomsaa besinde,

„ Som her >ffthr folger:
„ Jtm. forst skulle the ackte, alle Danske mendt, ivtj all then Handell,
,, som Dansse mendr handler mett tysse waare, Thaber Danske mendc Almuen

„ ij alb paa huer Danske ß. THz stall mandr saa forstaa, akt, nogen stackitt
„ tiidt her wtj Riigett, war xxiiij Danske ft. saa godt, fom co rinjk Gyb
ft den, och lha war iij danske Hulde wrj skillingen«, Som en nu er.
„ Jtm. i huor^en Danss Mandt stall nu opbere en ß., Tha ber handt op
„ iij alb., och huor handt stall kobe tysse ware egien: Tha stall handl betalle
„ v alb. for en ß. tgien: i huo chze icke forstaar, Tha stall hand thze suarligh
„ folle, mel Armodt offner alkt Riigm, ingen wndertagne.

„ Jtm. rmodt saadan Brost er notigth, akt Raadet befluther oc fulkhgio«
„ re,arrDanfte Meny Mynrr bliiffuer saa godr gengeligh rvrj wendiste
„ skeder, Saa alt xxiiij er saa godr, som en rinsk Gylden.
If Och tyll chze att bekonie, stulle Danste mendt biide wndertiiden elt furet
„ cbk, tiigheruis som the giore wli andre landl, y huor lhe wille forbedre lhe«
„ ris myntt.

„ 3titt, stulle Dansse mendt nogen tiidr forbedre chenom wtj nogell Han«
„ dell, mett nogell handell, mert Hottender
westfardk Mendrh: Tha
„ skall mandr chrmetrhemeligfare, Saaarrrhewendiskestederforstaa
„ chz icke mett rhz f-rste: Oc cha skall rhr tiilstiges och ryllstickes noger
Ppppr
„ for-

(a7) Dette bevises deraf: (i) At deu Haaud, det er ffrcvet mcd, forekommer i en af Kong
Friderich den lsteS Registranter, nemlig i Register over alk Landene No. 3, fra 1526.
til 1533., og hverken fer, eller siden. (2) Ak det var allerede i K- chriftian den rdens
Tiid, at en Sylden kom til at staae paa 24 ß. Ser mine Anmarkninger &c, i Seist.
Skrifters 8de Deel. p. 5.
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forfaren, arc forstå dybech paa alle rhe Haffne, wrjjDanmacckh er,
och stall saa forstars, huadr Hollandrz waare, hrrer Haffnn kandr
wdrede, Som Danste mendt kunde wdtstiiffue, och tefligtt stall offner we»
gis', huadc Hollend. wore, arc Hottenderne kunde indføre, Saa arc
che Hottandste stiiff kunde forloffis.

„ Jtm. epchr Hassnens oc warms Leylighedt, paa begge suder, schulte
„ the -sollender recce rhenom epchr, Baade mekr stuff oc ware: jaa att
„ theris stiiff løbe icke vforlosseth aff Haffnn iglen.

„Jtm. nar saadane stickelft er giom, stiden stall icke giorls forbudt imch
„ lom Danmarck oc the wendiste Steder: mm altiidt stal Riiget staa obett,
„ men indforelsse oc wdforelffe, for Huer wandt.
„ Och tha stulle Danste Mendtz ware gielde pcninge mj Danmarck.
„ Jtm. alle Danmarckls forbudt er' ingen andere lyst forderffue, wden
„ Danmarckls egen indbyggere.
„ Jtm. stall mandt faa forstaa, acc y Danmarckgrassues ey stilff, guldc
tr eller nogen malm. Gude haffuer begiiffueth Danmarck meit fttallj, oc
„ anden ware, och naer saadan ware mm eyfores wdenriigetk, Tha trenges
„ danste mendt lyll att felge theris koffmandh ware, som er ey anden en fitallii

„ och anden ware, for halffue penge : ochchrfor raabe the wendiste steder,
„ naer the hore forbudt wrj Danmark: Denen fimr nu jo rrcke geworden,
„ dar fee bederffuen nett gelbe mer.
„ Jtm. wendiste Herrer hor oc gierne forbudt wrj Danmarck; Thi Dam
„ marckis forbudt er the wendiste Herris, ve wndersaatis, merckeligh forbep, dringh ; Th) ack , nar the wendiste steder fange icke fitallii affDanmarck,Tha
„ kunde theris wndersaarhe thes dyre felge theris ware wdinden stederne.
„ Jtm. her effrhr stall giores en redeligh stickelse vti huer Haffnn, Saa
att indlenste och wdlendsse mm wlide, huor epchr the stulle thenom rette ::
„ Saa art Fogederne stulle ingen tyllsall haffne, att besuare wdlendsse
„ Kobmendth. „
§. is.
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§. 15.
—
Denne sidste Regning er den allervansse ligste ak finde Reede i, i hvilken
Henseende jeg ikke heller rsr binde mig kil ac frembringe andet om samme, end
lutter Giettünger og Tvivlsmaal, som jeg til andre meere kyndige maaeoverla«
Ve bedre at oplyse. Jeg har endnu ikke varet saa lykkelig/ at mig noget Skrift
er kommer for Øinc, som grundig har afhandlet Nederlandenes Mynte-Fod i
denne Alder, da dog mut Lands Mynte-Historie paa den Did forrieme meere
at udarbeides , i Betragtning af det store Lys, man derved vilde faae om Han»'
delens Bestaffenhed. For imidlertiib at meddeele ald den Underratning, i hvor
liden den er, som jeg derom kand have samlet, vil jeg begynde med at forklare
Beskaffenheden af de Franffe og Engelske virkelige Mynt-Sorter, i hvilke den
Nederlandffe Regning blev sort. Jeg folger herudi faavel le Blanc, fom Leake,
vg vil ister henviiseLaserentil de Tavler, som eenhver af dem har fojet til de
res Varker.
De forste Gros toumols i Frankrige bleve siagne af St. Louis 1226., af
ix Oeniers xaGrainsLodighed, (vg den samme Lodighed beholdte de, indtil
1381.) Paa denraa Mark 5 8, og paa den fiine, 60^ Stykker. Le Blanc (b7),
meener, at de vare flagne til at gaae for 12 deniers, faa ak Marken fim var udbragt"
til 3livres«6 deniers. Der gik paa den Colnste raa Mark 55/9 stk., og paa
ven fiine
stk. Altfaa var, Stokket verrd xsKD (ff) Skilling Danste.
Folket var', efter le Blancs Vidnesbyrd (c7), saa indtaget af denne Kon
ges Anstalter, at de, ved hver Forandring, begicerede, at Mynten maatte sakres paa samme Fod igien, som under St. Louis, omtrent ligesom Almuen hos
Osi de crldre Tilder forlangede, at de maatte haandchaves ved K. Woldemars Love.
Under Philippe le long (1317.) og Charles le bel (1321.) gik paa den raa
• Mark s9% Gros , hver til 15 deniers.
Gen fiine Mark i 6xZ^ stk. udbragt
til 31.17 s. 2/jd. Glor, paa den Colnsse Mark, raa 56/? stk.,filn 58ff stk.
Stokket verrd 18/M (f) ß.

Philippe Valois siüg, IZZO., afdenraa Mark 60 Gros, vg af den fiine
62-l± stk., hver til 12 deniers, altfaa Marken fiinz l. 2 s. 7/z d. Gisr paa
Ppp PA
den

Cb7) p. 171»

(e7) P- 167.

670 _ _ _ ____ Anledning og Veivitsninq til
denColnffeMark 57 og
stk. Stokket til i8tVs G) ß. Og, efter adffilligeFor
andringer, 1343. andre af samme Beskaffenhed, men til 15 deniers, faa at den
fiine Mark blev udbragt til 3 1.18 s. 3Ad.

Under Jeanl. 1361,, vare de ligeledes til r;d., 84 og87^ stk.paaMar
ken, den fiine bragt i 5 l. 9 s- 6A d. Paa den Eolnffe Mark 79I og 83ÄV
Stokker, hvert til 13,^ (/$) ß. Ligesaadanne flog Charles V. 1364., un
der 9c avn af Gros d’argent,
CharlesVl. flog 1381. Gros d’argent, 11 deniers. 6gr. lodige,hver til 15 de
niers , og den fiine Markudmyntet til 6 1.8 s., nemlig den Franste Mark i 96
vg io2f stk., og den Colnste i 91 og 97^ Stokker, hvert til r iA-(z) ß.

1413. forhojede samme Konge Ledigheden til ud. 16 gr., men derimod
Vcerdien til 20 deniers. Paa den Franste Mark gik 84A stk- og 87 stk. (gier
7 t- 5 «-Marken fiin), og paa denColnffe 8oA og Lz/Astk. Hvert til 1 zAM (j) ß.

Endelig flog Charles VII. 1421. Gros d’argent, n d. 12 gr. ledige,
86| stk, paa Marken, og paa Mk, fiin 90 stk., eller, hver til 20 deniers, 71.
ros. iDd. Gier paa den Colnste Mark 8 i;§,og8sZ stk., hvert til i2j^(M
I Engelland, hvor Gehalten bestandig var n^oz., blev fra Erobringen,
eller William den forstes iste Aar (io66.), flaget Pennies eller Sterlings> af
24Grains Vagt, og deraf et l'owex-Pund udbragt i 240 stk. til 11- St. Paa
Mark Colnst 160 og 172H stk., hvert til
(j) ß.
I Edward istes zdie Aar (127 e.) vejede en Penny 23I gr. Pundet i 243
stk. bragt i 1I.-3 d.St. Paa Marken 162 og 175 A stk., hvert til 6M (^) ß.

I Edward 3dies i8de, (134s.) vejede en Penny zi| gr. Gior af Pun
det, i 270 stk., il. 2 5. 6 d., og af Marken 180 og 194 H stk., hvert til
EVß-

Derpaa kom Groats i Brug; thi vel vare de siagne af Edward 1. i hans
18de Aar (-290.), til 3 paa en Shilling, gf adskillig Vagt: Men de bleve forst
gcengse i Edward 3dies 2$6e,|(i3)2,). Vog 763gr. Pundet, i 75 stk.,til il.
5
og Marken i 50 og 54A stk., hvert til
(i) ß.

Hen-
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Henry IV. i sit Negicerings rzde!, (1412.) forringede Vcegten ril 64gr.
Gior paa Pundet, i90 stk.,il.10 s., og paa Marken 60 og 64^ stk., hvert
til
(i) ß., og derved forblev der, til efter 14.60., eller de Tüder, jeg har fo
resat mig at tale om.
Le Blanc Icerer os (d7), at Sterlings vare gangfe i Frankrig, og at der
i 137 Aar, fra n;8- til 1295.,gik 13 Skilling 4 Penrringe(i6o (tf.)Sterling
paa Marken fiin, (hvilket ogsaa ikke ander kunde vare, naar en Mark var reg
ner for to rredie Deele af er Pund paa 20 S killing eller 240 Sterlings), samt
-at St Louis 1262., og Philippe le bel 1289. anordnede, at de (hille gaae for
4 deniers toumois Stokker, saa ak en Fransi Gros har da gialder omtrent
19 ß., og en Engelsi Sterling 6f ß., som for er udregnet.

§. 16.
Jeg har erindrer, 'at dette Grore-Tall er der vansieligste at forklare: Vel
forekommer kun hos Os en eeneste flags Regning i derre Tall, fom er denne:

En Mark tøbig ex $ Skilling Gror, eller 15 Skilling Sterling, eller
45 Skilling Lybst.
Men jeg maae sige, ar, sira mange Ligninger, saa mange Sporsmaal, og
Sporsmaal af saa megen storre Berydenhed, da denne Regning sindes at have
vedvarer hos Os, som de Exempler, jeg siden vil anfore, ffal viise, i een Rekke
af halvandet hundrede Aar (s7). Jeg vilundersoge hvert Ledd af disse Æquationer for sig, og melde om dem, hvad jeg veed,og derpaa anfore de belovede Exempler,
uden at binde mig til at giere nogen Udregning ved hver i feer; Thi dertil farres
mig endnu alr for megen Oplysning. Vil jeg vandre i disse i raagede Munke Tü
der, maae jeg ogsaa efterleve deres Regler: Ibant, quo poterant, quo non
poterant, ibi ftabant.
Der er ingen Tvivl om, at en Mark leidig jo var en Mark iVcegr, og
virkelig galdt meere, end en Mark i Tall, eller i Regning.
Men der kano
sporges, om den var der samme, somen Markfimr Sxilv tXtøgt, eller mindre.
Den

(<F) p. 166.
(c?) DetveldstctErcmpel har jeg fundet hos Gram i Peder RrocKsForffn'velse af IZZZ., som siden
ffal blive aufort, oa det nyeste har jeg selv optegnet (incn erindrer mig nu ej, hvorfra jeg har
det,) saaledes: 1479. regnedes 45 St«der.SriiU»ge i hver t-dig Mark.
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Dm forste Meening, ffisnt ikke dm ratteste, synes dog ej at vare uden ald Grund.
Budelius (f7), som meener, at Lodig stammer fra detOrdGlode, holder for,
m, hvor dex fleet hen, og uden Tillag af noget Tall, navnes lMig Guld, i-dig
GjSlv, der stal man forstaaeder fiineste, og rat udglsdede, Metall; Thi som
den Kejserlige Cammer-Rat, saavelsom andre Ratter, domme jevnligen i saa og
saa mange ledige Marks Boder, maatte man altid, naar samme stulleinddrives, vare i Uvished om deres Belob, saa lange Marken ikke havde fin staa«
ende Preis, Hertil kommer, at i LatinjTe Forstuvninger oversattes bestandig
den ledige Mark ved Marea puri. Saaledes finder jeg optegnet af Gram:
3 346. Saxo Peterflon, Miles, obligatur Benediélo Bille in 20 marchis puri
argenti, in denariis .groflis Turonenfibus, Sterlingis, & denariis Lybic.
bonis & dativis, aut puro & examinato argento in pondere Colon. Sic &
an. 1356., ubi additur: vel etiam in argento fufo fub pondere Colonienfi
quod L,orhughr Gylfdicitur. I Receflu Hanfæ, ved det Aar 1364., vur
deres (g7) marca puri for z Mk. Lybff, og blunt Grams Opregninger finder jeg,
under 1362., at i Hertug Albrecht af Mecklenborg og hans Sonners Brev
staaer 400 lodcghe Mark Suluers, de lodeghe Mark vor 3 tz lubefche Mark
penninge. Ja, det som end meere er, man stal faae ar hore herefter, saavel af
Stadernes Mynke»Ordning af 1403., dat me de lodighe mark koft vor V mark
myn
(f7)

Renmis Budeliue de Monetis & Re numaria. Colon Agripp. 159T. 4(0. p III. ill.
Lib. I. Cap. 23. §. 16. feqq.
JiOttig itaque a verbo Germanico Glæden, hoc eft,
eandefcere, defcendit. - Sic dicimus (Bolt, live Silber, 13 vel icL^trig. Si numerus
abfit, & fimpjiqiter proferatur 10. 29,30 Marck Lott t g Goltz, 'ottiq Silbers, f<‘vijjimiim five aurum, five argentum, fignificamus. -» Nifi enim hoc dicamus, ex quo
aurum reperitur multiplex & varium — mandata & arre Ila, ant decifiones Camera
Imperialis, aliorumque Confiftoriorum, nihil plane certi in his definirent, fed pro
uniuscujusque arbitrio — vel goanguftarentur, aut nimium exafperarentur.
(g7) fol. 15. b. Ijtem redcjita eft ratio compoti (fie fc. ratio computi expenfarum in prefenti
gwerra contra Regem Dacie) -- quiuis armatus computatus eft fupra LXV Ill mare.
& XXV denar. Sic Summa extendit fe ad C. & LXVl^ & 11. marc. & XXXI111 mare.

C. armati faciunt Vlj.^ 111^ Xlll mare. 1111 denar.! Summa Lubicenfium XXXV111.

V* XXXV11. mare, minus V. folid.

De Roftok. XXXV11M vE LV11. marc. X fi»l.

1111. ckn. Lubie. »- rehabent in profeftu XVI. XCV11, niarc, Lub. cum 1111. folidis,
M
Me
It. L mare. fure. It. 111 j.. IX mare. Summa manens XXX11. Ill. 111. mare. Vl. fol.

Rostokkerne havde udgivet 37657 Mk.ioß 4^. De havde i Bchold solsdigc Mk. og
5206 Mk, 4ß, Rester altfaa til de 50 ledige Mk., paa iMk. 15 ß 8$- nar, ijoMk.;
Thi naar 5354 Mk. 4 v 4^.5 drages fra 376; 7 Mk.io ß 4
bliver igicn 32393 M- 6 ß.
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myn iß, som af Dronning Philippæ af 1424./ de lodigbe mark fiiluers feal
gelden fouen Lubefche Mark; Og her er ingen Redning for, at man maae jo
mge l-dig Mark, og Mark ftin, for eet og det famine; Thi i disse Anordnin
gerer Solveks Fiinhed og Vægt saa rigtig angiver, og, som man siger, saa neje
udvejec i Lod og Ovintin, at man aldrigkand troe, ather meenes en, med Kobber
temmelig droit bestikket, Mark, uden rillige ar satte den Urimelighed forud, at
Folk da har mymet til deres mærkelige Skade. Endelig bestorkes og Budelii Meening, at, nemlig, igamleDage, naar det betingede Solv ikke stulle have sin fulde
Lodighed, blev det udtrokkelig erindrer, hvor meget deri maatte fattes, denne Meening, siger jeg, bestorkes af Det eene Udkast til K. Waldemar derr andens Losnings
Brev af 2 Julii 1224. (hvis Bekiendrgiorelse vi have Sal. Hr. Jullits-Raad
Scheidt at takke for (h7), hvorudi meldes: uno lothone minus valente in
unaquaque marca examinato argento:
Men alt dette beviiser dog intet andet, end de Tiiders Uagtsomhed i at omgaaes med Ord og Skrivemaader, og kuldkastes blot alleene ved at betragte den
Folge, som kand trcekkes deraf, at, naar en Mark lsdig stal i denne Regning
være n^Rdr.vcrrd, saa stal og er pund Gror, siden en saadan Mark kun
galdt 5 Skilling Grot, da have giældet4s Rdr. 2 Mk., stiont der forhen er beviist,
og af Nobelens indvortes Gehalt udregnet, at det, endog efter vore Tilders hoje
Forhold, aldrig kunde stige til is Rdr.
Det bliver vel alrsaa det sikkerste, at
holde sig til Brauns Mening, hvilken han saaledes udtrokker (i7): Denn als
d.^sSilber einen Znfaz zu bekommen angefangen, har manes in denen
Urkunden nicht mehr genug styn lassen, die Summe nach Anzahl der Marcken zu rechnen, sondern hat, wenn von feinem Silber die Rede gewestn,
hinzugestzer, daß es argentum purum feu examinatum fey; (Det var at
suste, at de ej ofte havde forglemt der, eller kaldet bestikket Solv argentum
purum: men man er ligefaa uvis paa den eene Talemaade, sompaa den an
den, naar det ej tillige paa andre Maader nærmere bestemmes i Brevene.) Da
hingegen, wenn von einer Marck l^rhigen Silbers, einer lörhigen Marck
Silbers, odereiner marca ufuali, gedacht wird, kein ganz feines, sondern
ein, mit einem der Zeit aller Orren gewöhnlichen, Zufaz vermischtes, Sil
ber darunterzuverstehen ist, wie man denn etwa im XIV Seculo (allereede i
der 13be) anfangs 1, und bald darauf ij Loth — einer Marck.an der Feine
fast durchgehends abgezogen hak.

(h.7) Orig. Guelf. T. IV. przfat. p. Zs.

(i?) Gründ!. Nacht. Cap. z. §■ 5. p. 69. 72.
Qqqq
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Da jeg nu har vrist, at en lødig Mark ikke er det samme i Vcrrdie, som
en Mark fim, saa onssede jeg gicrrne at kunde oplyst, hvor stor Part (quota
pars) den har vceret af samme? Men dertil er mig alt for liden Underrcrrning
falden under Hander. Jeg er og uvis paa, om nogerr bestandig Regel, i den
Henseende nogemird har varet vedtaget. Vi have stet, at Hoppener anflaaer
en løbig Mark til tredie Parten af Marken fiin (k7). Derimod finder jeg strå
ledes antegnet hos Köhler(l7) r Von dem Unterscheid der Marcken, finder
fich in einem alten Copial-^ucb folgende Notitz:

1.
2.
Z.
4.

In qua litera dicitur una Marea, eft Marea unius cujusquepatris*
In qua litera dicitur Løhdige Marck, fune 40 Schillinge patriæ.
In qua 1 itera dicitur una Marck Slibers, funt 4 Floreni Renenfes.
In qua litera dicitur una Løhdige Marck Silbers, funt 7 Floreni
Renenfes..

Dette kommer overeens med, hvad Praun (m7) forklarer, at der 1407..
til Würzburg blev flaget Thnrneste, ropaa en G viden, Marken fiin j.
69^-Stokker til 6^ Gylden: Men, efter denne Regning, bliver den lødigr
Mark ch af Marken fiin.

Efter den forste BeregPng'er en lødig Mark z Rdr. 4 Mk. rof si, og folge«
lig et pund Gror 15 Rdr. # rof fj; ester den sidste er en lødig Mark 6 Ror.
2 Mk. rzf si, og et pund Gror 2; Rdr. s Dik. 6A Den alt for hsje Prils paa
et Pund Grot, paa begge Stader, viiser, at disse Beregninger ikke ere gjorte
xaa den Tud,, dam Mark lodig-var kun anflaget til en fierde Part deraf, eller
til s Skilling.
(k.7) Hans herle Beregning er denne:
En Prtug penge,, haver fordum Did giKldet $ Penge.
En Pre penge, var, paa samme Liivcr, zKrtugcr Penge,, som er 15Penge, I 12 i cn
Skilling, glor iZ Skilling.
En Mark penge, var 8 Orc Penge, er 170 Penge, fom belobet sig til 10 Stilling
Da Me, il. 2Penge hver Skilling, svm sagt blev
En Prtug Sølv, var 3 Smiger Penge, som er l^-Skilling Dansse..
En Pre Sslv, var Achktugrr Selv, jom er ogsaa z Sre Penge, hvilket gisrqz Penge,
fom var g si 9 Penge, eller zZsi, eller zsi 2vpviide 1 PengeGiordc og ; Grot,
hvorom folger herefter.,
Err Ma-k'Sølv, var 8-Sre Solv, som er ogsaa z Mark Penge, W gjorde zo si. Dansse
En lodig Mark S-lv var z gemcene Mark Solv, 90p Dansse, og vejede i6Lod,
eller et halv Skaaipund Solv.
(17) Münz Beluss XL Th. p- 212.
(m7) Gründ!. Nachr. p. 100.
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Prüfen paa et pund Gror var foranderlig.
Receflu Hanfæ erfarer
jeg, at den er steeget og faldet imellem 4 og 6 Mark Lybsk.
Til de Beviiser/
som herom forhen ere anforre, vil jeg endnu legge folgende :

1368. De Elboret in fnis ciuitatibus nichil. In Schania vero de toto
Xll fol. groft > que faciunt XVlll marcas Lubiceußumdenariorum.
'

(nd). Alrfaagik 72Skill.Gr.paa i8Mk.Lbfl., eller4Skl.Gr. paaMarkeu,
folgelig 5 Mk. Lbff. paa Pundet. Har en MarkLybff da giceldec 2 Rdr. 3 tz irß,
faa varet IL Gr. 13 Rdr - 12 ß værd.

s 376. De Stede hebben gheramet, dat men möte puntghelt nemen,
alfe to den Vrede Cogghen (ad naves defenforias) vnde vele anderen gro
ten Koften, van dem Vlamefeben punt grote enen enghelfben, dat is, van
V lubefchen marken dre luhefcbepenninghe (o7). Altfaa i ft Gr. — 5 Mk.Lbfl.
--»zaoEngelffe—960^. Lbff. Og I Mk. Lbff — 64Engelffe.
138 s-. Illi de Amfterledamine perceperunt de pecunia librali in annis
LXXXL LXXX11. & LXXX111. C. marcas XxX marcas & X folidos lub. videl.

de II. libris
libr. & Vlll den. pag. Holland., que fuerunt compu
tate fuper XXVU^ libras pag. Flandrienfis, & quelibet libra Flandrienfis
computabatur fuper V marcas minus 1111. folidis lubicenfibus (p?). Derglk
altsaa 8ft Hollanvff paa 1 ft Flamff; Thi naar de 219M 8-^ Hollandflreg»
nes for 220 ft, da cr ft Hollandsk: ft Flam ff—27z: 220=5$: 440= i: 8.
Og, da er ft Grot var 4 Mk. 12 ß Lbff., saa var er ft Holl, pß 6^ Lbff. Har
en MarkLybff da gicrldeki4D,faa har et ft Grvtvceret uRdr. - 8ß vcerd.
Jeg har tilforn erindrer, ar der 1390. er gi ort en flags Afregning imellem
Staderne, i Henseende til den Skade, de indbyrdes havde tilfojet hverandre.
Jeg flutter, arvener fleet ester Forlangende af Sroederne i ven Westfalfle Jnddeeling, hvorunder de Rederiandffe var, siden der, iblanr andet, paaetSrceV meldes:

Dampna univerfalia communium Ciuitatum & Mercatorum anno LXXX1X.
Michaelis prod uda in placito cum Flamingis, tam de iuftis querelis, quam
iniuftis. Moder, i hvil ker Afregningen blev giort, er holdet til Lybek, hvorfor
og denne Stad her bestandig kaldes Dominus. Regningen har og den Overflrift:
Rulla fummaria dampnorum ciuium Lubicenfium. Derud i meldes folgen»
Qqqq 2
de:

(n?) fol. 53. a.

(p7) fol. 146. b.

(e ) fol. iqq. b.
_

H.
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De: Briig: It. Gert. Proyt C. vride V. Gülden, den Guiden|vor UK fchill.
grot gerekent. Iniufta querela (q7). Den Tud gik der yHollandjke Gylden,
j Almindelighed, paa et Pund Grot, som for er viift, saa at en Gylden burde km
verret beregnet til 2^ Skill. Gr. eller til 2Skl.
Gr. Dog derom vare de vel
komne til Ratte, naar de forst havde verret eens om Fordringen i fig felv.
Vildere forekommer sammesteds: Summa des Stocuiflches, de vore

confenteret was, 111? ifc groß, dat fiigrofs gerekent vor 1111. mark lud,:
men, gerekent vor X^mark, XXvf LXVl.ft.Xlll. fol. grofs,(rr). At nogle
Pund ere regnede til 4, andre til 4I Mk. Lbst., kand maassee reise fig as Forstiallen
paa Mynt- Sorterne, hvori Betalingen er ffeet.

1398. bestutkede Steederne: dat me puntgelt upnemen fchal. Alfo dat
me genen fchal van jewelkem punt grote vlamifch 1111. lub. pen,, dat

is to rekende iflik punt grote vor Vi. marc lub. (s7,L H osere finder jeg ikke
der er steeger.
Da et ft. Gr. er her n$2^ Lbss., faaere de 4 Lbss.
deraf, og few
ledes finder jeg ogsaa tilforn 1367. disse Pmide-Penge tildeels at vare lignet i
Stadernes Forbund mod Kong Waldemar: (t7)

Vortmer, vmme defler Kofte to dregliende , fo fchal en jewelik Kop
man gheuen van finem ghude puntghelt, alfe van jewel ken pund grater,
enen groten, van VI lube[then marken, 11II lubefche peninge, van IXfiwndefeben marken, VIfundefebe peninge, van IIII prüfehen marken, VllJprufcbe
peninge, van XII,mark vinkenoghen VIII vinkenogen —
Her er Tolden rigtig
af hver Sort Mynt , undtagen af Groterne,
hvor det er hojere, neml. 340/ siden der gaaer 240$ Gror paa er Pund, og af
de Preusiffe Mark, hvor det kun ec f6öA siden der gik 60 Skilling paa en Prenfist
Mark, og dengang (u7) laPemnnge paa en Skilling.

De
tq7) fol 175. a.
(V7) f. 179. b.
(s?) f 317. a.
Øf7) Con fede rado duitatum contra Regem vade- to Colne, 13'67. d. Elizabet, (19 Nov.)
fol. 40 a.
fu7 ) ChriRophori Hartknych Differt. XVI. P. 2Q2-* ad Petri de Dnsburg Chronkon Prufiiae,
Jense, 1679. 4M
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De virkelige Grorer vare paa 4penninge, saa ar der gik z. paa en Skil
ling: Men, da de Engelske Srcrlinger vare en fierdedeel bedre, end de Franste
Deniers, (Thi, naar en ©ceding kunde vare 6 ß vard, saa svar en Fransk
Gros kun paa i8 ß), saa kunde der ikke gaae 4, men kun z ©ceding paa en
Gror. Naar man nu kalder 3 Seeding, en Skilling Sterling, ligesom
man kalder 3 Gror, en Skilling Gror, saa gaaer der 9 Greding, eller 3 Skil
ling Sterling, paa 3 Gror, eller en Skilling Gror.
En Skilling Lybst
bliver da det samme, som en enkelt Sterling, folgelig gaaer der z Skrlling
Lybsk paa en Skilling Sterling, 9. paaen Skilling Gror, og 45. paa en
lpdig Mark.
Hvilket hosfojede Tavle neermere oplyser?

Pund Gror, Libra G ro flor um.
1.
Mark ledig, Marea argenti.
4.
x.
Skilling Gror, Solidus Grofforum,
*
20. 5. 1.
Skilling Sterling, Solidus Sterlingorum. At.Grot, Groflus. - 60. 15. z. r.1
Skilling Lybff, SolidusLudicenlis. Jt. Sterling, Sterlingus, - 180.45.9.3, r.

At efrersee dr FlamsteSkillingersSkicrbne i de seenere Tüder, vilde nu blive
forvidtleftigr, og faaer derfor opsattes til en belejligere Did; Dog kand jeg ikke
undlade at anfore de Forklaringer, som findes om deres Vcrrdie, saavel hos Hvicfeldt, fom hos Ofterflon.
Den forste,ved det Aariz95.(v^), melder saaledes: i GkillingsGror, idell,
9 Skilling Danst, som Mynten nuet, halffctnce Skilling Lybst. Og siden
bedre hen: Aat i$74- vdi Boning Fredcricho den II. nd, ble ff Mynten
omsar, saa 2 Marck , som da gick, flulle vcrre en Marck — Siden arret
den Forordning giorr, ar, paa huer z Marck, skulle kun en Marck
ydis, ril Aabud, saa Mynren stulle verre lige god Ved Lybst Mynr, ved
huilcken Ordning der endnu holdis,

et

Tilskrifren i denne Kronikenszdie Park er af 24 Decembris 1602., og da
var, d. 8 Sept, forhen (w7), Myntemester Nicolai Schwabe beordret at staae
Markstokker, Marken fi n i 42^ Stokker til io^ Thaler (Thi da gik kun 4 Mk.
paa en Rigsdaler). Regner man kun de 42 ©tf., saa er en Mark Danske
i Mk. 9M, eller fuldt 26 ss, og en Skilling iA Alrsaa bliver, efter Huitfcldcs
Regning, en Skilling Grot i4§ß, og Pundet 3 Rdr. - 4å ß- vcrrd. Myntens
&W 3
Om(v7) p. 599,600;
(w7) Orig. j Gnminu'-Archivee,
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Omftemmg i K.krlcZericks il. Did er celdre; Thi Forordningen derom er udgaaet
den 16 Julii 1572. (x7): Og den seenere Anstalt blev, under K. Chriftian IV.,
besluttet paa Herredagene til Kiobenhavn 1589./ hvorom Conference^aai)
Llaaßes Historie vidner med disse Ord: (y7)
Efter farret Slutning paa disse Herredage, blev Menten udi begge
Rigerne forhøjet stråledes, ar alle Byeftarrer, Jordst^ld, Landgildes
penge, Ledings og Farings penge, deftigeste alle Sagefald, som i Kon*
gens, Rirkernes, Lapirulernes, og andre algemeene Iordeb-ger, stade
ansiagne far zMark, stulle herefter beregnes ril 4 Mark; hvorefter
alle enkende Daler, eller Rtt'daler, som her »Rigerne vare prcegede mrd
Stempel af z Mark Danste,siden ginge for 4 Mark.

der

Chriften Ofterflon Weyle (z7), ved de Ord : Marck, og Skilling,
giver OS folgende Efterr«lning:
Ledige Mark have gulder, og endnu Fielder,
af en Rdr., fom
var, der Daleren galc g Mk., halffcredie Mark 5 ß, som nu er 5 Mk. roß;
Thl 6ß er nudeel af en enkende Daler. Alias kaldes den, MarkGslv,
som er 5 Skilling Gror, esterenl-de Mark penge.

Er Slags, som kaldes Grorcer, og i gamle Dage have vcerer geeng,
ft, de have gulder, der en Rigsdaler galc z Mk., 9 Skilling Danske,
og siden roß, der Daleren galdr 4 Mk., OZ nu 18 Skilling Danste, ogee
2 Skilling gror halvanden Rigsorr, og ; Gkrllrng gror en Mark ©ø!v,
som Loven allesteds omtaler, hvoraf er halvpart en halv Mark Golv,
fom er halvrredie Skilling Gror, som T^v maarre htxnge for, efter Loven,
gamle Dage, og NU er 45 Skilling Danste.

i

Efter beage disse Beregninger stulle en lsdig Mark vcpre 90 ß, og folgelig et
Gror JRdr, 4Mk, 8ß. Praun (a8), j Aaret 1741-/ anstaaer der kun til
Z Rrhlx ? Ggr, irPf,

Hvad ellers ved denne Regning er strrdeles besonderligt, bestaaer og derud!:
Deels, at sag mange Forstrivelsex, j sag langsommelig Tiid, have, i den Hen
seende, alle eet og der samme Mundheld, xcrt ligesom det var en afgjort Sag, enten,
ae

(x?) Sicrllandske Tegnrlser. No, 12. f. 34. »•
(y7) p. 31.
(z7) Gloflar. Juridic. Danico-Norveg. KwbkNhaVN. l6$2. 4to.

(a®) Anhang, p. 437.
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ar denFranffe, Eugelffe, og LybffeMynrefod imidlertiid ingen Forandring havde
varet underkastet, eller, i fald Forandring var ffeet, at den eene Myntefod derudl
saa neje havde rattet sig efterven anden, at der ved den Lejlighed dog ingen Foran»
dring var indlobet i Henseende til det Forhold, hvorudide tilforn stode imod hver,
andre; hvilket dog Erfarenhed anderledes vtiser: Deels, at den Ledske Skillings
Priis derefter udfalder saa ringe, at det ikke er rimeligt, at den fimr Mark, paa
de Bider, saa hojt ffulle vare udbragt.

Det forste kand formodentlig have reist sig deraf, ak, ligesom man efterhaan»
den har siaaet startere og startere Lybff Mynt, saa har man tillige varet betankt paa
ar mynte de dertil svarende Grosser og Lngelffer eller Srerlinger, og det alt i
behorig Forhold med de nye Lybske, (b8).
Det andet kand til deels forklares af de Svor, jeg tilforn har viist, at man
finder til, at den LybffeMynr paa denne Slide Eideren, ikkun har varet halv saa
god, som den paahiin Siide.
Men overalt er det dog kun Uvished, saa lange
man ikke haver de virkelige Mynter i Hande, og tillige veed, hvad de ere stagne
til ar gaae for. Saa at det billig her kand gialde i den eegentlige Forstand/ hvad
Pope (c8) under en, just af Mynte-Vafenet tagen, Lignelse siger om Menneskenet

A man’s true merit ’tis not hard to find’:
.But each man’s secret ftandard in his mind,
That Calling- weight pride adds to emptinefs,
This, who can gratify ? for who can guefs.
M narmere Beviis herpaa, vil jeg kortelig udregne, saavel hvad pund
Gror og Mark
burde gjaldet, som hvor hojt Marken fiin ffulle varer ud
bragt, naar begge Deele efter de Franffe ogEngelffe virkelige Mynters Gebalr oa
Vagt fastsattes. .
y
De Franffe Gros tournois af 1226. , 132r. og rzzo., holde efter MiddelTall', i Stokker flint Solo 74åoO EßDeraf gik zSck. paa en Skilling
Gror
(bs) I Danmarks R'sads Bestyldningcr mad K Eric, Huitf. p <523. meldes: Det samme
giorde hand oc med de GRGSSER/ som her nu ere gcnge udi Riget; thi at
hand dcm haardeliaen b-d, at rage, oc giffve, huer stecke for ()Lybs?l huil,
cketsom whorli^t waar - . I Grams Optegninger: 1419. Gode Gr'crilandske En
gelske. -- 1390. Sterling? Lybicwfesc Sic in variis literis. - 1429. in bonis argenteis
Ne/lwedienfium Sterlingis. - 1477. Hvide Nkstvede Engelske. —

(c8) Epiftle to Dr. Arbuthnot v. 175. &c.
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Grot, altsaa 6o Stk. paa et pund, saa at et Hi Grot holder fimt 446c>MKEß,
Mer
Danste, eller uRdr.ztz n^. Altsaa er en Markl-sdig
Mer |.af ffe Gror, rRdr.zh? 6ff&.
Da nu et ffe(5rot er baade ni5|P$
Danst, og 4.4 5 eller 180 ß Lybst, og Marken fim er
Rdr. eller io8 8 ß Danste,
faa er Marken fim udbragt i i?> Mft'- Lbst., eller i iotz rsft 7-Möi Lbst., i
staden for zMk. 6 ft- 3z H. efter Middeltal!, i dm foregaaende Tavle ved MarkeTallet.
De Franste Gros toumois af rz6r., 1413. 031421. (Jeg udelukker
dem af 1381., som alt for latte) holde, paa samme Maade, i Stokket fiint
Pund Gror holder fiint zusMs/rEß, eller 778Mtzift.
Danste (779 ft-), eller 8 Rvr.«u ft-. Mark lodig 2 Rvr. - 2D. Og Mark fiin
udbragt i 25 i^ß Lbst., eller 15 Mk. 1 t^ß Lbst / i staden for 5 Mk. t ß 3^ H.

Altsaa Marken fiin overalt tredobbelt hojere udbragt.

De Engelste Sterlings, eller pennittge, af 1066., 1275., og 1345.,
holde, efter Middeltal!, i Stskket fiint 24^^ Eß. Deraf gaaer kun 3 paa en
Gror, eller iFo Stk, paa Hi Gror, som da holder 43z
eller 1082^ ß.
Danste, eller n Rdr. 1 mk. u ß. Mark lodig 2 Rdr. 4 mk. 14^., og Mark
fiin udbragt i r8o/Mß.Lbst., eller innk. 4^ ß.Lbst., i staden for 3 ink. 6j ß.
De Engelste Groats af 1352. og 1412, holde i Stokket fiint 73^Eß. ffe
Gror til 45 Stk. 3 294Efi eller 82zZ ß. Danst, eller 8 Rdr. 3 mk. 74ß. 'Markstodig
sRdr.-iz^ß. Mark fiin 237^^ ß-Lbst., eller 14 Mk. 14 ß., i staden for 5 Mk.
if ß.Lbst.
Ellers kand herved lsselig anmarkes, at, efter Sterlings at regne, er et Pund
Sterling, til et Pund Gror, som 5776:4ZZS—iMZ., og efter Groats, som
4392:3294=i|§||. Eller og, ved at ligne den Engelste Mynt moddenFranste,
saasom Sterlings mod de aldsteGros, da som 5776:4461
og Groats
mod de nyere Gros, da som 4392:3H6--S- iM.

Hvad i svrigt angaaer den Danste Mynts Ledighed under K. Eric, da have
vi ikke havt den Lokke, som de Svenste, efter Brenners Beretning, at den har va
ret i4<let)$, men man har varet fornøjet med ringere.
Det kunde synes nok, herom at beraabe sig paa Rigens Raads Bestyldingeo
modK.Eric, hvorudi udtrokkelig meldes vd8): Item, hasfde vi her udi Dan«
marek
(<i8) Hvilf. p, 82Z,
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marck en god rcedelig Mynr, saaveygerRaaber holdt 9 LodSE/ huil»
cken Mynr Riger oc huer Mand i Riger nyttig oc bistandig vaar. Men Vet
«Matte tillades mig endnu at fremfore et, ikke mindre vigtigt, Beviis derpaa,
som i ve seenere Tilder er opvagei. Zegunverstaaer migatopkrcrve tilViVne tvenve
Mcend, hvis NavneSelffabet aldrig horer, uven mevven allercerbodigste og kicrr*
ligste Erindring. Vel opvcekker jeg hos mim kicere Medlemmer enlcrngselsuldSorg
over ven Forstes Tab: Men hvad er den at ligne imod den Glave over, at Gud har
sparet os den Anden, (hvilket endnu skee i mangfoldige Aar!) til nu at v«revvr tro*
faste Beskyttere. Jeg vilda lade vor Salige (-ram selv tale: (e8)
Ar Mym-Foden (siger hand) har vLrerden selvsamme, saavelsorn og
Udmyntningen, lige fra R. Erici Pomer. Tud, til tru, nemlig lige med de
wendisteSrceders, et bevilg hoc exemplo: Anno 173?. ble ve fuubne en
steeds her i Siceiland en Quantitet afsinaa Penge, over 300 piecer, remme,
lig velconferverede: Derafvar major numerus af Erici Pomerani, alle af
et pr«g: Saa vare og nogle derhos afStcedernes Penge. ■^r.Confererace/^aab THOTT var med Wardeinen om, approve diste Stokker paadek
nojeste, og befandt, ar de vare alle samtlige 9-lodige, ligesom og vores
Courant nner, og at der, paa og efter slig Myntefod, var udmynrek
uf Rdr. af hver Mark fiin. Den samme Observation har man og giork
med ald R. Chriftiani IV. og Friderici Hl. Courant: Ergo, naar man stndek
nogenCouranr Mynr af ringere Gehalt. er det af saadan Slags, som er
bleven klaget paa, ut contraleges regni & Regum Haandfcestninger. Vel
siges, sgskrives, ar Stcedernes My nr-Fod var, ar der , i Courant Mynt,
maarte vcera halv Solv, og halv Robber, 8 Lod stin og 8 Lod Robber:
Men man lagde et Lod G-lv til for Slids Skyld, ne argenti plus julis
detereretur.
§.

fy

Nu er det Tiid, at jeg , efter min vedtagne Maade, anforer Udtog af dr
Danske Breve, sotn lyde paa l-dige Marker, og Groter.

An. i zzo. N. N. agnofcit fe teneri Regi Chriftophoro in 40 marchis
puri argenti, fob pondere Colonienfi, vel 40 lagenis butiri boni& dativi, (f8)
Disse
(e8) Gramm. Excerpt. Monet. MSS.
(fs) Gratns Optcgtldfcr.
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Disse Marker ssulle, efter Biskop Knuds Anmærkninger over den Jydste
Lov, som siden bliver omrort, ikke just vare lodige Mark, stiom det endda kunde
vcrre en Handelse. Ere de ikke lødige, saa maae de vare fiine, og saa har en
Tonde Smor kostetKongen i r^Rdr. EfterHuusholdningen paa de Tilder kun«
dedet vcere troligt: Men da det dog er rimeligere, at anser dem for lødige Mark,
faa kand man anflaae et Pund Gror, til Regningens Lettelse, for en Mark fim,
og vurdere en afdisse Tonder Sm or for fierdepartrn, eller i?Mk.

1333. Petrus Brok tenetur obligatus Ottoni Spliithin 100 marchis pu
proximo anno, in fefto Jacobi Apoftoli (2 y Julii), in civitate Kyyl
perfolvendis integraliter in prompto argento, vel in pondere Colonienfi, vel
5 folidis grofi'orum Turonenfium pro marcha puri, vel 15 folidis fterlingorum coronatorum pro marcha puri argenti, (g8)

rt argenti,

Dette Brev er t meere end een Henseende markvardigt. Man feer deraf,
«tderTillcrg, lub pondere Colonienfi, hiekperikke, at jo en Latinst rVlarca puri
kand betyde en Danst Mark lødig; Thi her bestaaer Marken kun af 5 Skilling
Gror. Man seer end videre, ar der kun er regner zSrerlingcr paa en, saa kal
der, Skilling Sterling; Thi regner man af disse Sterlrnger, eller virkelige
Engelste pcnninge, 12 paa en Engelst Skilling, og femten saadanne Skillinger
paa 5 Skilling Gror, saa faaerman ikke mindre, end 720 Gterlingcr, eller
3 Engelste pund, paa et B Gror, som dog bestandig var mindre, end er B
Sterling. Ligeledes, naar man vurderer en Sterling for 6Zß., kommer'en
løbtg Mark til at gicelde 6% x 180=1110 ß., alrsaa bliver en lødig Mark meere,
end en fim Mark, og en Part storre, end sir Heele. Hvad fom end ydermeere
berager ald Lejlighed ril Udflugt, erden neje Bestemmelse af de virkelige MyntSvrter, Turonenfes paa den eene, og Sterling! coronati paa den anden Siide.
Wil man nu flaae er Øje i de Kobber-Tavler , som Folkes har fejet ril fit ypperst'
geVark (h8), saa stal man befinde, at det ikke er, forend i de 3 forste Edwarders
Tiid( 1272-1377), ar Kongens Brystbillede, paa Grerlingerne, haver saaer en
ratkiandelig, og vekstukken,Ärone paa Hovedet; ej at tale om den halve Groat
af Edward III.med Kongens kronede Hoved paa den eene, og etKorS, med
4 2\toner, en i hver af dets Vinkler, paa den anden Siide, som Leake am
forer (i s).
1360.

(g8) Grams Optegn.
(i8)

(h8)

Plate. II. & 111.

p. 119. it, i Ser, Plat. n. No. 16^

.
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1360. den 6 May, har Hertug Barnitn af Pomeren udstcedt en Qvittering,
som findes paa Pergament idetKongel.Geheime-Arkiv, og lyder saaledes:

Vniuerfis Chrifti fidelibus rrefens fcriptum cernentibus, Barnym Dei
gratia Stetinenfis, Slauie, Caflub. & Pomeranie Dux, & Rugie Princeps,
Salutem in Domino, & fubfcripte rei agnofcere veritatem. Tenore prefentium recognofcimus & conftare volumus tam prefentibus qvam futuris:
Qv-od difcreti viri & honefti, videlicet Henninghus de Putbuszeke miles,
& Reynoldus, familiares Dni Regis Dacie, ducentas marcas argenti, pro
qvalibet marca qvinqve f(didos grojjorum, & pro qvoltbet groflo tresflerlingos,
& pro qvoltbet flerlmgo tres denarios Lubicenfés > nobis promptis denariis exfoluerunt & pagarunt ex parte Regis Danorum expedite, de qvibus didum
Regem qui tum dimittimus & folutum. De refiduis centum marcis argenti,
ipfis videlicet Henningho ScReynoldo ufqvead feftumJohannisBaptifte nunc
inflans inducias dedimus, ita ut didas centum marcas argenti nobis tunc
perfolvaat integre & ex toto, qvod fi in folutione earum remiffi fuerint uel
defides> extunc pre di di Henninghus & Reynoldus noftram ciuitatem Sundis intrabunt, & de ea non exibunt, nifi didis centum marcis atgenti tota
liter perfolutis, vel exeundi noftram habuerint licentiam fpecialem. Datum
Gripéfwold fub anno Domini. Millefimo. CCC°. LX°. ipfo die Johannis,
qvi dicitur ante portam Latinam. In præmifiorum clarius teftimonlum noftrum lecretum huic litere eftappenfum.
Ved Groflus og Sterlingus kand forstaaes de virkeligeMynter ; Thi en Skil
ling Gror bestod af 3 virkelige Grorer, hver til 4 Penning Gror, eller af 3
SkillingSrerling, 3 virkelige Srerlinger paa Skillingen at regne, som givr
9 virkelige Srerlinger: Men, ifaafald, maae man ikke ved Denarius focftaae
en Skilling Lpbfk^ ikkehelleren Penning, men snarere en Hviid, hvoraf der
gik 3 paa en Skilling Lybsk. Alrfaa bliver en Mark løbig, eller 5 Skilling
Gror, saameget som n Gror, eller 45 Srerlinger, eller 13$ Hviide, hvilke
Summer, naardedeelesvedg, frembringe de fvromrorte Tall 5—15—45. Da
ellers enhver afdisse Skillinge, uden Forfficel, holde 1 r penninge/saa kand man
gieerne, i dette Tilfcrlde, tage alle Navnene for penninge Navne; Thi6o^
Grot, og 180$ Sterling, og S4°
Lybff, deeltoveralt med 12., giore atter
5—15—4; Ski. Allecneste, at man iagttager, hvad tilforn saavel om Srerlingcr, som om de Ladste penninge, er erindret, arder, ifaafald, ingenlun
de maae forstaaes de virkelige.

Rrrrr
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1362. I Hertug Albrecht af Meldenborg, og hansSomiers/ Brev ftaaer
400 lodeghe Mark Süluers, de lodeghe Mark vor 3 Mark lubefche Mark penninge (k8). Her er ven lodige Mark vurdererfor 48 ß. Lbst. Men jeg meener, at
her maae verre glemt de Ord - som findes i andre Breve: myn dre Schillinge; Thi
Gram striver paa er ander Srad (l8): 1390. I Pomerste Hertugers Brefve,
de lodeghe Mark torekende um 47 fhillinge Lubes fundeflcher Mimche— fic
& alias.

1397. gik Staderne i Borgen for K. Albert (m8). I deres Forstrivelse nreldes blank andet :OfFt men de Summen erbenomet v nemlig 60000 ledige Mark)
betalen fchal, fo fchal menfe betalen in deller wys, dat men vor yflikelodi
ge marc, de mark to rekende vor V fol. grofs. fchal bereden XLV Lubifch in
guden wittenpenningen - edder mit nobelen, edder mitgolde (maastee Gyl
den > Thi Nobler var jo og Guld) ,na werde des fuluen geldes.

De 60000 lodige Mark - 4 paa L Gror- giore r;oooLGrsr, eller, til
37500 VTobkr, som, til 4 Rdr. i mk. z fi. Stokker,
«dgior en Sum af 157421 Rdr. 5 mk. 4 ß.

2; Nobelpaa pundet,

1366. Invent. S. Cruc. (3May),pantscrtter Dronning Margaret < til Bistop
Peder (ifRofkilde, bona fua in Efmendorp, in Parochia Skuldælolf, in Horns
hærit, pro CXXX marchis argenti, quamlibet marcham argenti proq 7 folidis Libycenfibus computando, (n8)

1398. d. Martini Epilcopi (ri Novembris), har Albert, Greve tilHolfteen, Storm arn og Skovenborg, i Kolding udstcedt Ovirrering (o8) til Her
Peterl ukke, Arche Dya ken tho Rofchilde, Her Jons Anderszone, 09 Her
Berneke Schinkel, Ryddere, anl. zoomede Mark, som derre Aarstulle betales
<lf bc Dufendlodighe Mark, alze unfe Orneke (saaledes lyde Ordene) Konyngynne Margharete unfenVedderen, Greuen Claufe>zeligher Dechniire(p8),

un*
(k8)

Grains Optegff.

(me)

Reccff. Hanfæ. £ 213. a.

(n8)Arch.

Rex.

(I8)

Ibid.

Cf. Hvitf. p. 594.
(o8)

A. R.

(p8) G«» chus, Alberts Farbroder, kand alcsaa ikke have levet til 1400., eller I40Z., sm
Hvitfelt skriver p. 6ao.
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ünfen Bolen (Froende) Hertoch Gherde, und uns, ghegheuen heft, und ze,
unde Byfcop ECkel van Rypen (q8), vns ghelouer &c. For .den tredie Deel,
som Greven af bisse 500 lode Mark tilkommer, bekicender hand at have faaet verhundert Lub.|Marken, und achte und zeftich Lub. Marken, vild twolf fchillinghe Lub.

Herafsees, at den lødige Mark.er beregnet tiltø? Lpbff Skilling; thi naar
soofordoblesvedq;., udkommer 22500., hvis trevie Deel er 7500 Lpbff Skilr
ling, eller 468 Mk. 12 Sk. Lpbff.

1399. St. Katherine Aften (25 Novembris), haves en kvittering fra Albert,
GreuetoHohlen, Stornieren, Schowenboreh, dat Berneke Schinkel, Rid
dere, betalet heft, vanunfer leueii Omeken vnd Moder wegen, Vrouw
Margareten, wandaghes Koningh Woldemers Dochter to Denemarken,
Driddehalf hundert lodeghe mark penninge, alfo iri deme Rykc tu Dene
marken ghengeuftgheue ziri, ufi vor jewelikelodeghe Mark, dreMark pen
ninge , mindre Schillinge, (r8)
1400. d. Valentin! (14 Februarii), har Dronning Margrete forffrevet sig

at give Esrom-Kloster i aarlig Landgilde af Eghebiærgh Gods i Otz-Haererh thre
lødheMatk, foemøchføretywcstlubst reguech for hwer lødheMatk. (s8)
w

Ods-Herred var ellers afK. Eric og Dronning Margrete pantfat til Kapitlet
i Rof kilde, og haver famine, tillige med sin Biffop Peder, i dette Aar 1400., profeftob,Gregorii kape(12Martii), ladetALrke-Biffoplacob i Lund, med fiee#
re, ftelte deres Segl under et Brev, afJndhold: at Godftt i Ods-Herred ej ffal
lofts dyrere fra Kapitlet, end for Orr« rhuftend lødichMark, fem oc føre#
tiwghe Skilling lub. reknerhcr før huar lødich Mark (t8). Dette Pant be#
holdt Biffopen og Kapitlet ikke längere, endtilMortens-Dag, Aarer efter, 1401.
Da er der til Helfingborg oprettet trende Forffrivelser (u8), hvorved de oplade
Odhz-Hreree ined Nygarthog Nycöping, Dune -Hcerer, medNabek,BrundRrrr z
by
(q8) Mon dette were ftcef 1392., da der dl wordingborg, Fredagen efter s. Canuti r. &
M. (10 Julii) blev gjort en Mg Fred imellcin Dronningen og Hertug Gem, sqmt
de Hslstcenffe Grever, hvorved Biffop Efkild og var tilstade ? Hvitf, p, 591,
(r8)

A. R.

(t8)

ibid,

(s8)
(u8)

ibid..
ibid.
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by mev Ringebek, Lywngby og Lywngby-Stxng/OgLywngby-tH^Uer, og Stokörp ogjæcops Torp: Saa meget Gods, som Hr.EickeSmegher har i StoffnisAcerer, Litlæ Harret, Skippings Hceret, med de ØerNigxel og Seræ: Saa mes
ser, somKongedsmnmhar i Gorftingæ og Gorlkingee-Fang : Saa meget, som
Bistop Pæther indloste af ■fjr.Hinric Daa i Odz-^ceret for Hundrerhce løbic
Mark; saa at de ikke beholdte meere tilbage i Pant, end Scanör og Falfterbothæ, hvoraf de forpligte sig at betale, paaK. Erics Vegne, ti! Hertugerne Barnym og Wartflaf, Brodre, nfBardh, (Man veed Kongens Hjertelag til de Pom
merske Forster,) aarlig fem hundrerh Sundische Mark: Og endelig anflaae de
Pante»S>ummen, hvilken de, i det forste Brev, havde kaldet Arce chustnc Mark
Gslffs, i det sidste til Ferekiwghe thusanv Lybisch Mark i penninge oc
Mynr, föm paa ScaneMarknecheregene ocgenge.
ManharherctnytBepiispaa, arenSkaanffMark vardet samme, som
en Skilling Gror; Thi De 8000 Mark lodig gjorde 40000 Skillitlg Grot, og
folgelig, lige saa mange Skaanffe Mark,
Og nu turener jeg at kunde forstaae etSterd hos Hvitfeldt (v8), som hidindtil
er forekommet mig heel utydeligt, og hvorom jeg af Brevet selv, som nu ej meere er
at finde, ingen Oplysning kunde hente.

„ Aar 1400. (ffri ver han) hafuer Dronning Margrets pantsat Biffop Eskild
„ aff Ribe, Troyborrig oc Lyherret, svm Hun kiobte af Hr. Claus Limbeck. Der„ fore fik Hun afBispen ;ooo Lode Marck, dubbelr regner, for huer Marck
„ 40 Skilling, herudi Riger gialt. " Meeningeneraldeelesikke, atBiffop»
pen skulle have laant Dronningen 5000 lodige Mark dobbelt regnet, eller 10000
Lodetz, og kun faaet Pant for Halvparten; (Nej! dette tog den cervardigeFa«
der sig vel vare for !) men, at der blev regnet to gange 40, eller 80 Skaanffe
Skillinger, det er 5 mk. Skaanff, paahverLode-Mark.

1401, ferra 6ta ante Oculi, Bertæ, reliéla Hennikini Grewestnble, quon
dam viilani Hafnenfis, skylderThomæ Taghefon, convillano fuo,in viginti
marchis argenti, in albis , puta, denariis legalibus & dativis, og pamseemv
ham derfor sin fundum, una cum domo lapidea in platea , diéta Thydiskcmannega der, inter curias Mönichini Sutoris, & Eenichini Sudenaa, ad fedecim
annos, saa at han, Thomas Taghefon, og Arvinger, omnes obventiones,
fru-

(v8) pag. 6ao.
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fruéhis& reditus, fublevent omni anno, in fortem debiti principalis mini
me computandos. Hermannus Krufe, ProconfulHafnenfis, Johannes Ja
cobi, og MagnusNielfon, Confutes, have tillige sat dereS Jndsegl for delle
Brev, (w8)

1401. Ssndagen Oculi, har Petrus Jacobi, Villanus Hafnenfis, for vigintifex marchis argenti legalibus Sedativis pantfat Thomas Thagefön dimiditatem curiæfuæoccidentalem, inter curiam Johannis Godenfteen, Scdomumiapideain ThomæThagefon ,paa 27 Aar.(x8)
Dette er en Vidifle, udstcedt af Jacobus Johannis, Provifor Caftri Hafnenfis, Hermannus Krufæ, Nicholaus Bofon, Proconfules , Petrus Andrea?,
Advocatus civilis, Johannes Jacobi, JohannesBofon, Matthias Rud, og
Henricus de Bergh, Conconfules.

Begge dlsse Breve tanker jeg at lyde paa L-dige Mark.
1401. d. Jacobi (25 Julii), Jacobus, diftus Billæ, Miles. skylder Dno Pe
tro Bafliæ de Swenftæorp, Militi, in centum marchisargenti, in alba pecunia
moneta? legalis Sedativae, cum quibus mercator poteft alteri fatisfacere mer
catori, qualibet marca, in valore, pro quinque folidis grollbrutn compu
tanda. (y8)

1401. profefto S. Michaelis, Gertrudis Pæthærsdotter, reli&a Dni Erici Barnumflön, militis, de Skarfæholm, er i Gicrld hos Benedidus Billæ, Ar
miger de Solbierghe, in centum marchis puri argenti, ponderis Colonienfis,
& nullo alio valore. (z8)
Endog dene Brev / frygter feg, at lyde paa Markt-,
Hig / og Ikke Mark pin.
1402. fer. 6ta ante Reminifcere, har Frater Laurentius Abbas , og Klo
steret i Ringfted, forpagter Arnoldo Matilfon, Armigero, og Hustrue, paa Livs
Did, deres Govs i Windorp, Brethueth, Thordorp, og Drawæthorp, i
MyærlSlb-Hæretl), imodaarlig Afgift feptem pund filiginis, &fepcempund
ordei, tres marchas argenti in bona St currenti moneta, 8cfex lagenas alecum,
dicto(ws)
(y8)

A. R,
ibid,.

(x8)

ibici.

(r8)

ibid.
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diélorum Stottb ©ilt), aut, pro qualibet lagena, anno, quo aleca ibidem
in paflagiis non capiuntur, duos folidos groß'orum. (a9)
Naar et Pund Grot erro Rdr. zink., saagaldt endende Sild, ester dette

Brev, i Rdr,»5 ß,

Jet Brev, udgivet Mikkelsdag 1406., findes: cumunoporco, valente
«num folidum groflorum, vel duabus pernis lardi (b9), EtSviin for 3 mk.
s ß., og en Fleste-Gkinke for 25 ß,
1407. Sabb. p. Qvafimodogeniti, Bo, Biskop i Arws, og Kapitlet/ kicrndes, at Dronning I^argretL har givet forst chujendce lsdicce tz, i rerce pcenin8«, til Dom-Kirkens Bod og Bedring i Tag/Bygning, Ornament, ogGlarrvmdhughce; Dern«st Siex Hundrich ledhige Mark, for hvilke stalkiobeS
frit Jordegods og Rente, hvoraf Kannikerne skulle hver Aften, Evindelig til Dom»
men, mellem Aften-Sang og Nat-Sang, giore en homdelig processionem med
Blus og Rogelft/ med Klerke og Peblinge, som da hver Aften i Aftensang stande,
udafEhorel, og ril vor Frue Mere, snwst sonden ved Ehors'Dsrren, derfor
ar blive ftaaenhe, og synge, o.s.v. Og hver afKannikerne faaer paa den Tiid Len
Engilff, eller chre sma pceniugcr, som i Lander rha
** Givenil
Calungburgh. (c9)

Regnes 4 ledig Mark paa et pund Grot, og dette til ro; Rdr., saaeren
Markledig2 Rdr.3 mk, 12ft, og disse 1600 lodigMark 4300Rdr,
1407, 2. fer. prox. ante siSept. (Matthei Evang.) ,Ef kil, Biskop i Ribe,
og Kapitlet/skierndes, ar Dronning Margretæ har givet frem hundred lpthich
March, til at stifte et Altar, vg en Evig Messe i Dom-Kirken, og ffalder gieres Dronningens Faders, og hendes egen, Aar-Tiid, hvert Aar, anden Dag »erst
eftervvr Frue Dag Annunciacionis, og paa samme Tiid stalden, som fornavn
te Altar forestaaer, give Kannikerne, som om Dagenere i Siale-Messe, ogom
Aftenen tilforn i Vigiliis, Hen lerich March, at stifte iblanr dem, og stal Mes
sens

(a5)

Min besondcrlige gode Ven, Hr. luMtL-Raad Brinch Seidclin, har haft den Godhed
at nnderrattte mig om, at disse 4 Stalder ligge til hans Serdegaard Etichshdm, cg
ved Stranden, Winderup var en Gaard, som er afbrudt. Br-tved Bye b c stag er af

5,

Thorup

(b9) A. R.

as

Z,

0g

Dragerup

(s’)

af 4 Gggrdk.

ibiå.
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tzns og Alterets Forstandere pleje Kannikerne, det beste han kand, tilOolog Mace/
paa den Dag, ogpcrplmgence beches hcelachc den Dag , og dem stal da gives
EenTunnceLl-l, ogEerhundrerh Bro-dh, og Mac dertil. (d9)
1407. Vigilia goNovembr. (St. Andree), PetrusEpircopus Rofkik
denfis, coafilio Roikildenfis & Hafnenfis Capitulorum, Jacobo Dachflaap,
Carnifici (Slagter) & Uxori, & heredibus, fundum in Carnificio Hafnis, in
plathea Byörnebrogaden (uden paa staaer: nu kaller Ri-öcmanger gaden:
Maassee har just disse Slagter« Boder giver Oprindelsen til det nye Navn, som
nu er fordrejet til Ai^bmagcr-Gade) dat, & tradit, ita quod Capitulo Hafnenfi unum filidum grojfirum, quolibet anno, fub pena trium marcharum,
perfoluere teneantur poiTeflores. (e9)
Jeg har forhen undskyldt mig for at giore Udregninger ved Grore-Tallet:
Maassee havde jeg giorr vel i at entholde mig derfra i visse Tilfalde ved Marker
ne, for ej ak tilbagekalde mine egne Regler. Saaledes kunde detgaae mig, for
Exempel, med Bissop Jens i Odenfe, hans Brev af 1408., hvorudi en lodig
Mark beregnes til 3 Mk. Lybsk.
Regner man her en lodig Mark for 15 Mk.
ir ß, saa er en Mark Lybsk s Mk. 4ß, og den fiine Mark udbragt i 12Mb.
iz^ß Lybss. Hoved-Stolen bliver da kun 2625 Rdr., og Lejen r?R. zMk.

1408. profefto 25 Januarii (Converf. Pauli), fyar Niels Mikelfon cifNsefum, Ridder, som man kalder Krabbe, skiodet Dronning Margrete eendeel
Gods i Jylland forTing-og Kirke-FredS Brydelse, og, iblant ander, En Gård,
i hwilken nu boorOlafFJenfibn, oc giuer frre^rchuger Rorn, og Hauer
eet sVgh, swo gorb, som rwo Skilling Gror ril holvsgorhs (f9). For tt
Ploug-Beest er 1 Rdr. 5 ß. ikke at regne for svermaade got Kiob, da vet endnu
kand faaes for 4 til 5 Rdr.

1410. 2 fer. prox. p. S. Martini Ep , har Æwærd Moltikæ af Vixö, Rid
dere, udstcedt et Gicelds-Brev ril Jens Görftinge, Landsdomorre i Syeland,
paa XX l-chich March t hwidce peninge, hrvcrr hwidpening regnes fo
re iiij gorh« Lybeske, (g9)

1411. Sabb. prox. ante feft. Martini, har Hertug Ulrich af Mekelenborg givet sig i K. Erics og Dronning Margretes, K. Waldemars Datters,
Liene(d9) A. R.

(c9) Ibid,

(f») Ibid.

Sssr

(g9) Ibid.
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Tieneste, til Lands eller Vands, med hundert Wapend: En jeflik wepenerfcal,
eft desbehoff ys, enen hingft mit fik hebben. Derfor betale de ham, hvert
Fierding-Aar, vyfF hundert lodeghe mark, vyff vnde vertich lubefche
fchillinge vor jewelke lodege mark to rekenende. (h9)

Ligelydende haves saavel fra Hertug Wartslaf til Sterin, F-rste ti( Rygen,
begge Hertugerne til Sterin, Otto jog i Cafimir. (i9)

som fra

Jeg har tilforn anfort Dronning Margretes anseelige Gave til Roskilde
Kapitel af 1411. Naar samme udregnes ester den af mig nys brugte Maade,
faa belober de 16337! Mk. Lybsk, eller 26i4ooSkl.Lbss.,sig kil 5808 Lode Mark
40 Skl. Lybsk, eller 15 348 Rdr. iMk.rß, og de 8437I Mk. Lbss., eller 3000 Lode
Mark, til 787 5 Rdr.

Da der i Folemans Regning af 1413. forefindes en Sum, der ogsaa endes
med 371, saa har fligr givet mig Anledning til at udregne den i Lybske Skillinger,
hvorved jeg befinder, at den bedre udvikles. Jeg fatter forud, at en Rhinsk Gch
dengieelder 24Skill.Lbsk., ogaltsaa
4000fl.---96000 fi Lbss.
Dertil have vi (r) 24.z7i Mk.Lbjk. - - gior - - 49000 ß. L.
(2) 100ledig Mk. - — - 4500(3) 2oooMk.Lbjk. ----- 32000(4) Folgelig skal looo Sund isse Mk. gisre 10500§5000 ß Lbss.

Og en Lybft er til en Sundist Mark, som 16000:

10500 —

32:

21=3:2.

1413. 4 April (St. Ambrofii), Jeflæ Lunggæ, wepn«r af Thwedhar,
ssylder Fru Elyzabeth Hanfs Vorher, Her Folmar Jseppföns, Ridder, cefterleue, VII L-dcege march, ij Schill. Gror mvn, j söodan tHync, oc Pan,
ningce, fom gew«soggengL«re i Falfter oc i Selandhæ, oc hwac L-dhage
March V.strll. grot, pamsemendes derfor sit Gods i Lydhæmark i Sælahdhæ, som giver iij skill. Grocer arlig« ril skyld, (k9),

1415.
(h9) Ibid. See Udtog af Brevet hos Hvitfeldtp. 641. hvor hingft oversattes ved en fæt £eft
Asstrivcren har ellers tvende St«dcr paa samme Side sat soo L-De Mark 4$ Skilling
Lybsk, uden at lcgge de ovrige Ord til, ligesom den sidste Sum var en Tilgift til den forste.

(i9) Å, R.

O9) Ibid',
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141). 6Dec. (Nicholai Ep. & ConfefE), har Ake Thorbiörnfön givet
fin Husfcu Ingebwrgh Tri Lsdhogh Mark i Morghongawa, for hvilke
han pamstrtter hende 2 Gaarde i Götaby, og i Giislaftadha i Liwngby Sogn, (i9)
1423. Sabb. infr. §vas Nat.Mariæ (8 Sept.), Magnus MagnuFs., 4 Witprt,
offGeifthe, ffylder K. Eric thry hundretheLdchighe march, frem oc ftre tu
schilling Lubische regnede for hver LFthich March. Givet i KöpendhafFn. (m9)
1425. 14. Sept. (Exalt Crucis), er til Mofegarth flutter el Samfrcender«
Skifte mellem Jörien Rwt af Schio’denæs, Ridder, og Pa’ne JenfTon, 4
wapn, hvori meldes paa et Stad: rhre SU-illing Gror for eet pund
2\ocn: Og paa et andet: En Garth, giver vij Schillinge 2Lngilsche, og en
Garth, giner rw Luh. Marck, the schule boorhe stande for ij pund
Rorn. (n9)

1425. Lucie dagh (13 Dec.) Wærnær Byttou, Byman i KöpendhafFn, er
Arrlth schyldugh bestcdhcn Man Jenis Andreflön, callet Langebonde,
Byman i KöpendhafFn, firm l-dh Mark S-lffs, stem Skeling gror i hwar
L^dhMark, ni Skeling Lubist i hwar Skeling gror, sodanrr penninge,
som i Lubike oc i wismer rerre genre oc gcenge. Hvorfore jeg pantscetter
(siger han) ro mynce Bodher, oc all myn Rretigherh i rhen Grwnd, som
rhe formte Bodher sta uppa pa Draghör, synnen vidh Talbodhen ftrcedir,
liggendiv hos then Strandbodh, sömjrec jLluer ibor om^-sten pc Drag
hor. Lovendes at hiemle den meth Landz logh, som andrce Bymcens Bodher
oc Grwnd, som bo t KöpendhafFn oc Bodher haure i Draghdr. Niels Jude,
Ficerthings Man t KopmanhafFn, har tillige sat sit Incile for dette Brev, (o9)
1429. Martini. Nicholaus Erici in AaslefF, Armiger, skylder viro no
bili Petro Andreæ, dicio Griis, Armigero, in viginti quatuor marcis argen
ti, in bonis argenteis Neftwedienfium Sterlingis, ita quod quilibet Ster
linge tres argenteos Lybicenfes æquiparatur & ponderatur, og pantsat«
tec ham curiam in Gerlowe in Löwe-betrtt, ex qua duo talenta annonae,
cum dimidio, cum duobus folidis grofForum, pro annua penfione folent
dari. (p9)

Ddtar,

oc

1438. quinta die Pentecoftes. Ilyænæ (Ellen) Hans Ranfaws
Otæ Maiænftorpæ Estrelevcerre, stylder Michiel Rwdh af Wetby,
Sssg

(1») A. R.

(m9) Ibid.

(»’)

Ibid.

a

wapn,

2

(o’) Ibid.

(p9)

Ibid.
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wapn, XX Lodiic Marc, gcwce pennmge oc genge, merh hwilk^cv
Ri^pman mafwlrg^ror anncrn Ryopmann ij Syæland, wndcrnkagnce Roberpenninge, vm thee wordce giensscs.
Pantscrtter fin Gaard i Sowæ i
Lillæ hcerer, som giver rhry pund Born aarlig i Landgilde. Blive Pengene
gwln« til Mortens dag, da stal Landgildarr folwce Howec-penningcene. (q9)
1440. 6. Fredag for Kyndelsmiffe, Pedher Smed, Radman i Malmögs,
ffylder Wcelb'srdigh Hannes Mindel, Kongens Fogher ok Mynremeftere i
Malmöge, Halffcredie hrvndrerhe Lubfte LUark ok oche Lsdig Mark, i
rh-lighMpnt, som Kongen tager i sin aarlige Skat i Malmöge. Pantscrtter
sine 3 Lodher med Kierldere under, og svarer deraf Hche l-dige Mark ril
Landgilde, (r9)

Jeg vil flutte med Biskop Knuds Regel, stiont den er intet mindre end
frie fra Undtagelse. Ved de Ord i Jydske Lovs 2 B. sK. en halv Mark GKss,
lyder hans GloHa saaledes: Item, licet marca argenti fit multiplex, tamen
hic in legibus, & in communi loquela danica, atque literis, intelligitur,
ut hic, de quinque (olidis groflorum, nifi adjectio alia fuerit adpofita, ut
quia marca argenti colonienfis, vel aliter, (s9)
§.

IS-

Efterår jeg saaledes, saavidt mueligt, har strcebt at opfylde mit Lofte, staaer
titt intet meere tilbage for mig, end at fremleggede tvende, hidindtil utrokte, MynteForeeninger. Den forste henhorer vel ikke egentlig ril den Danske Mynte-Historie,
mengiver dog god Oplysning om Stadernes Mym, der neesten alrid har staaer i
rmr Forbindelse med Vores, og tiener tillige kil at giere Tavlen over Mynte Fodens
Aftagelse, som et got Kompaß at fejle efter i denne vildsomme Soe, desto fuldständigere. Om den anden kand derimod ingen Tvivl vare, ar den jo baate opip#
feren betydelig Tids-Punkt i vor Mynre-Kronike, og tillige fortiener faa meget
meere at sattes Priis paa, som den, efter mit Vidende, er den eeldste af det Slags,
der indtil denne Did er kommen 06 for Øjne.
Foruden deMmcrrkninger, som jeg haver rikfojet denne sidste, er der tvende
Poster, som jeg ikke kand forbigaae endnu i Korthed at berore. Den tene betreffer
Dron-

(^9) Ä. R.

(rv)

IbiJ,

($9) Apofi dones årea leges Jueie. Haffme, ijcg'. 4(0. plag. H.
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Dronning Philipps Person, og den anden viser nogle Omstcendigheder i Historien,
fom just af Formungen selv noget nsjere kano bestemmes,og fores i enmtere.Orden.

At denne priisvcerdige Dronning og retskafne Landets Moder, foruden an,
dre ypperlige Anstalter til Rigernes Beste, ogsaa ssulle komme den forfaldne
Mynl til Hielp, dertil anseer ;eg som et Forvarsel det Rogte, hvilket, formo»
dentlig strax ved Hendes Majestcrts Ankomst!, blank Almuen har vcrret udstrodt,
ar Hun ssulle have bragt Kongen til Medgift en reneste Guld-Mynt, af mange
rusinde GyldensVagt og Vcrrvie.

At jo Hojstbemeldte Dronnina kom vel udstyrer og bemidlet tik Dannemark,
er fast ikke'tilladt at tvivle om. Hvitfeldc vidner (t9), at "hendis Losen bless
„siden Konge Christiern den forste tildomt, Aar 1478., fordi at ingen haffdr
„ fordrit paa Arffve inden Aar oc Dag. „ Og man lcrser hos Rymer (u9), ar
Kong Henry IV. den 26 Julii 1406. har givet Bissop Henry af Bath, med fieere.
Fuldmagt al handle om Medgiften, (de & fuper dote five dotalitio cariffima*
filiænoftræ, Philipps, fecundogenitx noilrs). Men at hun derimod ssulle have
bragt den storste Deel af sin Brudessat med sig i een saa uhandelig og urimelig
Guld Penge som denne, det er paa den anden Side mindre tilladt ar faste Troe til.
Brenner (v9) har vel ikke ventet at faae denne Mynr, der, efter hans Tanke
vg de Svensse Kronikers Beretning (^v9), ssulle vare paa nogle tusinde Ducater,
Ssss z
nogen
(t9) Pag. 744.

(u9) Tom. vlll.447. Det er saavel i dette Brev, som i et foregående

(lf 28.Jumi 1402. (Ibid. p. 266.) at Dronning Margareta kaldes lobelia, j hvilken Anledning Gram (Not. ad Meurfium, Florentine 1746. fol. col. 551. not. c.) niti) fiø~r|le
føje siger, at man end ikke kand forlade sig paa de højtideligste Documentor og KongeBreve , naar de handle om fremmede Personer og Sager.
Saalcdes, for Excmpel,
gifter Speed denne vor Dronning Philippa med Kong Hans, (John Speed Hiftory of
great Britaine. Ed. 2. London 1627. fol. Pag. 634. Philip , married to John king of
Der,marke and Norway) støttende hende ellers Mt nok, som dtN NNdeN j DrdeNeik, NKst
efter Blanca, blant K. Henry lv. hans Dottre. Det eencsie jeg ellers vidste at sige til
denne Skrivefejls Undskylding, er dette: Man erindrer sig, at Ifabelie, ben aldsie Daattei- of Charles vi. Smige i Frankrige blev 1596., i hendes Alders 7de Aar, diet og givet
til Kong Richard 11. af Engelland, og at de Engelffe, efter Richards Dsd, maatte, i An
ledning af de Franffes ofte igicntagne Paastand, nodes til at sende hende 1401. Nnn
iglen; men at der om Brudeskattens Tilbagelevering som det vigtigste, endda lanae ble»
flettet (Rapin Thoyras Hi ft. d* Angletcrre, Haye 1733. 4to. Tom. HI. p. z 0. feq )
Jeg tanker altsaa, at de Engelske Cancelliüer have haft deres Hoveder saa opfyldte me»
denne Sag, at de lettelig knnde satte Dr. ifabellæ Ravn i sieden for Dr. Margretes.

(vs) Elite Brenner Thefaurus Nunnnor. Sveo-gothicor, Holmiæ, 1731. 410. p. 2g.

(w?) See Ilvitfclt pag. 629.
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nogensinde al see; men derimod har han onffet at faae Erfaring om dens Prceg
paa begge Sider, eller i dei mindste at kunde meddeele den Lerrde Verden en nejere
Bestrivelse over den.
Jeg for min Part forlangede heller ar fee Stemplet og
Mollen, eller hvad andet SmedeVerkroy den var forarbeidek med.

Sandhed at sige, da bliver det vel sikkerst at holde sig til Hr. Profeflor
linies <x9) Meening, der vgsaa <xf Laverentzen (y9) er antagen, at, nemlig
Nummus, eUer Denarius, eller hvad andet Ord, ved en Kastevind, kand vare
kommet ind i de gamle Kroniker, ej vil sige andet, end en vis Sum Penge, eller
en saadan Klump Guld, som Valentiniani og Valentis Lov taler om, L. quotiescunque. 27. C. de fufceptorib. (z9), ligesom vi NU sige om en riig Brud,
at hun har bragt sin Brudgom en god Skilling til Medgift, (a10)
Overalt sortcrlles Historien paa saa adstillige Maader, og om saa adstillige
Personer, at man fast ikke kan anser den for ander, end et Eventyr.

Gram (b10) leerer Os, at det samme forteelles om den Pormgisiste PrinEleonora, som cegtede den elstvcerdige Danste Prmtz, og udvalgt Konge,
Woldemar IH, Son af $.Woldcmar 11, og stulle have tilbragt ham en Penge
paa 100000 Gylden.
Krantzius, der maastee nuer vor reneste xKtte Hjemmelsmand, men som dog
vist har havt er stags Hjemmel iglen for sig, beretter (c10), at Philippa var
Kongens Datter af Portugal, eg, som Ordet gik, bragteK. Eric til Medgift
Een Guld-Penning, af megen Vcegt, og af Vcrrdielil mange Tusinde.
Men
(x9) Eucharius Gottlieb Rink, Profeffor Juris publici til Altorf, er Forfattere af det grundige

Skrift.

Ve veteris Numismatis potentia & qualitate. Lipf. 1701. 410, See p. 189.

(yS>) zrs d.
(z») Quoticscunque certa funmia fojidorum pro tituli qualitate debe
tur, aut fluyi wiaffa transmittitur, in feptuaginta duos folides libra feratur accepta. Altt

saa gik der 48 Skilling paa Marken, eller § Skilling paa Untzcn, folgclig forstaaes ved
foiidus en saadan Byzantiner, som jeg »reener K. bries Guld-Mynt at holde tvende af.
(a10) Chrjftian Gottlob Haltaus Gloflar. germanic. med. ævi. Lipf. 1758. fol. PFENNING,
Penning, denarius, numus. Pecunia in genere, quantulacunque, vel quantacunque
(b10) ad Mcurf. coi. 554. not. (a)

(c19) Alberti Krantzii Wandalia. Francof. 1580., fol. L. XL C. 1-8. p. 25g,
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Men ingen af disse vejer op imod den, Rink (dro) taler om r „Den storste
„ Penge, (sigerlhan) som Verden har seek, er flaget i Kisbenhavn (nemlig Skue„pengen paa Admiral Niels Juells Soe-Slag) : dog undtager jeg den, som
„Prinhessen af Frankerig bragte sin Brudgom, Kongen af Engelland, til Med«
„gift, hvilken vejede til nogleHundrede-Tusinde Ducater.„(e10)
Han melder ej, hvilken Printzesse han sigter til; ikke heller kand jeg paa,
tage mig at guette Det: Ikke desto mindre , naar man vil flette det fabelagtige
til Side, og ikke forestille sig, ar ver haver varet Mynter, eller Skuepenge, ril
af den Vcrgt, at Thor kunde nej c 5 med en Eeneste saadan, tik at lade sig giere
en Guld-Hammer af, tanker jeg, at han ligesaavel kand have meenrden forom»
rom Franske ifabella, Enke-Dronning i Engelland, fom nogen anden,

I den Fuldmagt, som K. Richard H. den 8 Julii i Z95. (£IC) giver sine Ge
fülltere, Mrke - Bistopen af Dublin, Biflopen af 8c. David, Greven af
Routland, med fleece, at handle om delte Giftermaat meddeFranste, befales de,
at begicrre til Medgift, L Millioner Guld, nemlig i Franker , hver Franke til
4O Sterling, Engelst Mynr, og den Begicering stal de vedblive een Dag: Ville
de Franste ej samtykke deri, stulle ve begicere halvanden Million , og blive derved
i tre Dage: Kunde de endnu ikke erholde dette, stal de, til endelig Slutning,
paastaae een Million Franker.
Men herpaa blev dog endnu noget meere ak afkinge; Thi af Kongens Erklerring, given den iste Januarii 1396. erfares, at
han lod sig noje med Otte Hundrede Tusinde Franker i Guld. (gto)

Disse
(d10) 1. c it.
(e10) Man ketanke, hvad Tyngsel den flulle have havt, da en TonbeGuld
ever 100000 Rdr. i fiint Guld., efter i$f. Forhold , vejer j8?Hs 3 Hi 21 Lod zQv.
z Pf.
Eß Collnist, eller 17 M 2 Hi rüLod -Qv. i-Ort
Eß Danst Mat,
hvilken er til den Colluste, sone 17 :i6.
(P°) Rymer. T. Vil. 804. Inflruffiones, tradi fæ Ambaxatoribus &c. -ITEM, de deman
der Deux (Millions d’Or, (c’eftaffavoir) en Franks, efteant chefcun Frank de la valne
de XL Efterlings de la Monoie d’Eiigleterre - & demoergent les ditz Meffages fur ceft
detnande un jour.
ITEM, en cas que les Franceois ne foi vozront accorder, les
ditz Meffages demanderons un Million & demy-en Franks - & fur ceft demande de
moergent - trois jours. ITEM, les trois jours paflez, les ditz Meffages demanderont.
pour finale conclufion, une Million de Franks &c.
(g10) Ibid. Vil. gu. Inftrudiones, five Declaratio voluntatis Regis fuper Articulis Matri
monii enm Ifabella Franciæ- Qyant a la Primer Article.: Qyi parle de la Somme de
Oyt Centz Milles Franks d’Or - la voluntée de notre Seignur le Roy eft flue - il
fe tient pour content de la dite Somme -
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Disse vare visselig ikke smaae Summer. Det er forhen viist, at en nobel
var staget til 6fh. 8 6.» eller §od. Sterling , alksaa var en Franc d’Or, lige
som den og her beregnes, 40Sterling, og. La en Nobel galdt 4Rdr. 1 Mk. zß,
saa var den forst paastaaede Sum, 4/i97/?i6§Rdr., og den siden indgaaede,
r,679,i66§Rdr.
Vil man ellers kaste et Gie tilbage paa Fuldmagten til den Handel, om 2Egressab imellem Hertugen af Bayren og K. Erics <L>oster, af 1406., saa sees, hvor«
meget man har bundet sig til Forfl'rifter i de Dage, ogat den Eenes Maade ar
handle paa har varet en rigtig Gienparr af den andens.. Men saavidt om
denne Post.
Jeg melder kun et par Ord om den anden Post; Thi jeg haster, og undseer
mig ved, längere at opholde Selffabet. Den almindelige Sagn er, ar K.Eria
lilsatte saa mange Penge paa den Jerusalemffe Reise, at han, ved sin Tilbage«
komst nodtes til at flaae flatMym, hvilken dog Dronningen, ham uafvidende,
indkaldte, og lod myme bedre Penge i Staden,
„ Efter Konning Erich (striver Hvitfelt (h10),) vaar igienkommen fra
„ Vngern, oc den Jerusalemste Reyse, lod han flaa en ond Mynr her udi Ri„ ger, af Kaaber; Derfore horde han ilde aff alle Mand. Mange Pasgviller
„ oc Mm vaare giorde derom, hannem til liden Wre. Saadam vaar den
„ gode Dronning Philippa hart imod, Oc siges hun paa hendes egen Haand,
„ hannem ubevist, under samme Stempel at haffve ladet flaae en bedre. „
Cornerus (i10) , som levede i Kong Erics Tud, smaller omstcendelig:
,, Hvorledes Kongen brugte denne Verdens Tredskhed, og lod.flaae Kobber„Mynt,
(ht0) p. 726.
(i10) Chronicon Herrn. Corner!. in Joh. Georg. Eccard. Corpore Hiß.
med. ævi. Francf. 1743. fol. Tom. II. col. 1266. ad ann. 1425. Ericus Rex Danonnn
aftutia mundana ufus, lnconfveta tamen, monetam fieri fecit novam ex toto cupream,
se illam fohm recipi prxeepit, ut vulgabatur, & non aliam, ab incolis regni, fub poena
privationis omnium bonorum. & ut moneta prxdiSa ad manus omnium eo expeditius
veniret, mandavit omnibus fibi fubje&is, ut monetam qvamcunque aliam, fi quam ha»
berent, fnis præfentarent canipforibus & monetariis, & novam pro ea reciperent ab
eo faétam, qva in emendo & vendendo, & nulla alia, uti deberent. Quod prxeeptum
injuftum fatis, ut apparet, oppidani & viliani audiente«, & poenam appofitam incidere
formidantes, monetas extraneas» argenteas & aureas, fupradibis monetariis prxfentaverunt, & pro apro $ argento cuprum receperunt, & fic Regem ipfum fuosque campfores
pionturios ditayerunt > fe ipfos vero depauperaverunt. Videntes autem mer
catores
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Mynt, samt befalede sine Undersaatter at aflevere deres gode Mynr til hans
„ Vexelerere og Mynte-Mestere: Men at Kiobmandene, som mcrrkede, at denne
,, Treedflhed blev dem til Skade, holdte deres Vahre tilbage: Endelig at Drvn«
„ ningen strax derpaa afflaffede denne onde MM, og lod flaae god Mynt i
■tf Steeden., efter ,SsestcedernesMynte-Fod.,,
Meffenius (V°) efter at have fortalt, hvad der tildrog sig paa Reisen til
Jerusalem, henfører det om Mynten til Aar 1425., og siger, at Dronningen
ofte tilforn hemmelig havde forbedret-Mynten.

Aeg siger, at, ffiom Hoved - Sagen upaatvivlelig har havt sin Rigtighed,
er den dog ikke just fleet paa denMaade, som nu cr anført.
K. Eric var ikke
kommen tilbage fra sin Reise for 8eprember>Maaneds Udgang 1424., da han
befandt sig til Helfingborg (I10). Fra den Tiid af, og indtil Foreeningen med
Stcrderne blev sluttet, havde han alt for kort Frist til at kunde anstille nogen
Mymning.
Det var- ikke vel mneligt at holde -en saa offentlig Handling fliulr

for
chores & advent., prudentiam hanc mnndanam non in botmm eoriim vergere, merces
fuas apud fe retinuerunt, & res pro rebus commutare ftuduerunt. Regina tamen non
valens audire detraétiones & oblocutiones hominum , in dedecus & vi tu peri um 'honoris
domini fui Regis & madti^lonantes, flatim poti diebarn monetam cupream abjecit, <fc
bonam* monetam cum civitatibus maritimis xquivalentein fabrcfecit, ac eam recipi
ab omnibus mandavit.
I0) Joh, Meffemi bcondia illirftrata. Stokholm. 1700. fol. Tom» 111. pag. 49.

Anno 1424. ineunte, in Pomeraniam Ericus contendit, & inde Cracovlam Poloniae
accedens, illic XII .Februarii, nuptias Regis Ul ad is la i, cum Sophia celebratas , fu a
cohoneflat præ fen ti a. Quando etiam cum Uladislao agit, de filia Hedvige, fuo pa
trueli defponfanda Bugislao. Deinde Budam Ungarix profectus., ad Sigismundmn Cxfarem, litis arbitrum a fe adverfariisque priori anno delectum, XXV11L Junii, feetenfiam illius aflequitur, Jutiam tibi auftralem tenore firmitiiino adjudkmtis. Hinc
proinde alacrior, votivx Jerofdymam fe accinxit peregrinationi, & in reditu fuo pro
ditus effigie per que nd am Cafaris aulicum, Buda cuidam Turearum deftinata, quod.
Scondix foret toties Monarcha, dato clam auro, periculum evadit.
Anno 142.5. "Ericus. in Scondiam reverfus, pro argentea complet illam moneta cu
prea affatim lignata. Illius vero «dolens vicem optima Regina Philippa, &. meriti con
fidens exiftimationi, hoc tempore, vclut alias frequenter, clanculum percutit arge«team, tacite per regna di fp er (ani.

(I10) Olof Dalins Geschichte des Reichs Schweden. Leip;. 1757.
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for Kongen, som de», der i October strap ester gik for sig mellem Dronningen
vg Stcrderne. Man indseer ikke heller, hvad Fornodenhed der var i; Thi lige
som Dronningen aldrig havde brudt til, at hendes Gemahl stulle fortornes paa
hende, saa lceser man heller ikke andet, end at han jo altiid var fornøj« med hen
des Opforsel, undtagen den eene Gang, da hun vilde veere Kaper, og derved
faldt ham ind i detHaandvcerk, fom han paastod/ alleene at vare Mester i, vg
derfor vilde have sig selv forbeholdet.

§- 19-

Stadernes Mynte -Foreemnge
Receflus Hanfe, fol. z6z. a.
arn’ Borgerm eitere vnde radman der Stede nater. < alte Lub, Hatnborch ■> Rofioch,
StraleJJiind, Wifiner, unde Luneborcb, vine nuttigheit vnter Stede, vnde
vnter borge, vnde vmme des gemene beiten willen, eendrachtliken flan
willen laten, in vnfen Steden , ene Münte, dar mede de enedeme anderen
vuldoen, vnde linen noghe machen, mach. In defter wife, dat wi willen
flaen late eene Wtttenpenik (i) van IIII pen. lub, alfo, dat der pen van
IIII pen tvegene Mrk febal bolden IX. pen finer faye, dat is xiiV loet fynes le
digesfuluers, dar fchalme infpitenm-f-Zo^ coppers, dar fchalme van feroden,
vnde maken, van der tvegen mrk IIII Mrk, waneir dat alrede munter is.
V ortmer fcolen de bolen pen (2) holden negen loetfidus, na der fayedar fchal
me infp fen VIIloet coppers, dar fchalme van feroden vnde maken, van der
tvegen mrk III mrk, waneir dat alrede mutet is.
Vortmer de bedinge (3)
feholen hebben VIIIloet fuluers y na derfaye, dar fchalmeinfpifen vhjloet
coppers, vnde me fchal dar van fcroden, vnde maken, van der getvegen
mrk III mrk, waneir dat alrede mutet is. Vortmer feholen de va Roflok,
vnde varne Straleflunde, flan laten bole pen (4) der III pen fiolen II lub pen
tverd ivefien, ymtede tvegen' mrk fehal holden IX loet fuluers, na der faye.
Hir van fchalme fcroden , vnde maken, vander tvegen mrk Xz nirk fitde[chT
vnde IXpen Sund., vnde dit fenal en iflik muter van deflj. vorter. Steden
hol*
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holden in der wife, alfe vorfcr. fteit, ynde mefchal dat Geld varen, in
if liker ftad vorfcr., vd des copmas budele, edder vor deme Stapele vp der
Mute, wor me ieueft wil, up des murers leuend, ynde en iflik muter feal
fodan Gelt likelaten fchroden, vnde wegen, in den cloue, bi finem ede,
vnde de Werkman, de dat gelt plecht to fchrodende, de fchal linen Muntemefte fweren bi finem ede, dat he fodan Gelt van der fmeden nicht fchal
antworden, waneir dat alrede mutet is, id en holde fo vele in der fchrodinge, alfe vorfcr is. vnde werit, dat God vorbede, dat ienich Muter
brokaftich worde in delfz. faken, den fchalme richte an fin hogefte; vnde
werit, dat he der ftad, der munter he were, entworde, alfo dat fe en
nicht vorbringen kunden, funder argelift, de Stad fchal den andern Ste
den beteren 1IIIC. mr. lub. Vnde defle pen van IIII pen fcole bebben,
alfe de Lub, den Lubefche Arn an beiden liden, de Hamborgefchen ene Borgh
an beiden liden, de van Roflok enen Grip an beyden liden, de varne Sunde
ene Strålen up beyden liden, de Wifmfehen ene halue Ojfencop vnde ere
fchilt halfin beyden liden, de van Luneborgh enen Louiven an beyden li
den; vnde en man fchal deflen VI Steden iferen fmeden, vnde de fchal
to Luh wefen, vp dat me den pen bekennen mach; vnde werit fake, dat
de yfere fnider ftorue, fo fchalme de fulue punt fume ene andn fnide antwordeden, de fe vortan fnyde. vortm fchal en iflik van dellz
beden,
dat nen muter, wefleler,eddergoltfmit,edder yematanders, graue fchal
ienigerleye mute yferne, ok en fchal nen muter, wefleler, goltfmit, ed
der yemant anders, he fi war man hefi, deflz. vorfcr. pen vtfehete, vdwege, befniden, edder ienigleye wys vorergere, bi vorluft fines liues.
Vortm fchal de tid defler endracht angan to midvaften negeftkomende, vn
de fchal vortan waren X jar dar negeft funder middel volgede, vmmedes
fer tid fcolen deflz. vorfcr. Stede nen ander fuluer gelt flan laten, men alfe
vorfcr. is, id enwe, dat fe mitenander anders wes endrachtliken to rade
worden. Voran fchal en iflik Stad bi ere loue des Jares alfo vele wiéles
geldes flan laten, alfe fe vortbringen kan, luder argelift, funder holes gel-
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mach en iflifc Stad flau late IIC- lod'ig. Mrk, vnde nicht wer. Sünder
de van \Lub. mögen flan laten IIIC. lodige n^c. fodan Geldes. Vortmer is
defle mute dar up gefad , wanne datme de lødige wirk kofi vor V mrk. my
j fk vnde dat me gift dem Muntemeflere xxviipen. ok Ich al en iflik Stad
vorbeden, dat nemat fuluer vtvore fchal, he fi Borger, edder Gaft, bi
vorluft des Suluers, vnde L.nirk lub. vnde werk, darieinaPdar ane vor
dacht worde, de fchalfik des mit finem ede vntleddegen, vnde, des to
tuchnifle, find vtifer vorfcr. Stede lnge*e. mit witfchop geh-age an deflj.
bref, de geue vnde fer. is to Wismer, nz Godesbord,, MCCCCIIL Jar. in
Sunte Dorothee dage der Hilgen Jucvrowen»
He$

Antncerkninger.
r. Wittenpennink] Paa Hver afdissr-^vüde gik 4 Lybjke pcnm'NFe, oz
z'^vudegik paa en Lybst Gkillmg, eller 48 paa. en Mark iLybff. Den raa
Mark blev udmynret til4 Mk. Lbff-, eller 192 stk. HvertScokke vejede da 22 j Eß,
vg, som de vare 12;«ledige (eller 91 Penning ; chip Penning er en Skriver Fejl),
faa holdt Stokker rfiintiplFEß, ogden fiine Mark var udbragt i 245A, Z) stk:
ril s mk. i ß. ri2V $ Lbsk. Som da en Mark Solv kostede 4 Mk-15 ß, og Mpn>
re^Mesteren fikeß. 3
, var Fordeelen
paa Marken^
En saadan Hviid er vcerd 4M ß. Danffe, eller gfß., og derefter en Lybst
Skilling 13|fj., og enkNarka Rdr. 1 mk. 3f ß.
Da en Rhinsk Gylden 1403. blev sar paa 13 Skilling Lbff.., som forhen et
'erindrer, var Forholdet omtrent i r^.; Thi der gik 82 ß. eller 6/j fl. paa den stineMark Sslv i Hviide, og 70M paa Marken stin i Gulv (Praun. p. 97), hvil
ket glor ri^oT’ Ligeledes holdt 13 Skoling Lbff. 689H eller 690 Eß fiin, og en
Gylden 61^-f
ftin, hvilket gror i r
Regner man en Gylden for 12 ß., og
Marken fi'iin i Selv for 80 ß, bliver Forholdet

2; Holen- penninR.]' Af perminge gik ipcstki paa mk. Lbjk., ogpaa z mk.
Lbff., eller Den raa Mark i-Wagr 5 76 stk., 9 lodige. Hver vejede 7| Eß, og holdt
fiin 41 Eß.- Den- stine- Mark udbragt i 1024. stk- til 5 Mk. 5 ß. 4 H. Lbjk. Orø*
W

nögle Mynters Udregning._ _ _ _ _ _ _ Tot
kosmingernevare, fom for, s mk. i st.zH. Altsaa Gevinsten 4 st. 1 5*b Stokker
verchl^H., ogdereftererrSkillingi2H ß, ogenMark 2 Rdr. sink. irß-

3. Helliiige.J AfHWinge eller halve pennmge, gi? 384 stk. paa Mk.
Lbff-, og paa 3 Mk. Lbff , eller en Mark i Vagt, 1152 stk.; De vare 8-lovige.
Vejede, som sagt er, Stokket V Est, og holdt fim
Est. Marken fiin blev , i
2304 stk. udbragt)usttil6 mk. Lbff. Fordeelenvari4 st. 9 5\. Stokketvard Vs ß-,
og derefter en Skilling n^st, ogenMarkiRdr. smf. $f (?.
4. Hole pennink.l 3 Rostorkiffeeller Stralsundffe t)enninge, galdt 2 JL^b/
ske, hvilket bestyrker, hvad tilforn er erindrer, ar en Sundiff Mark var Lybff,
eller en Lybff i; Sundiff. Disse penninge vare s-lodiqe. Deraf gik 192 stk.
paa en Sundiff Mark, og 88z ftk., elier4 Mk. 8 st. 9
Sundiff, paa den be
skikkede Mark. Hvert Stokke vejede 4M Est, og holdt fiink 25 Est. Marken
fiin i is
stk. udbragt til 8 Mk. 2 ß. 75 Sundist, eller;Mk.7st. i^^Lsbsk.
Fordeelen var; ß. to^4
Lbff. Vcerdien D st., og derefter en Skilling Lybff 8D st,
en Mark 1 Rdr. 2' mk. 8j| st-

Vurderer man en Hviid for 4| st., og anseer de andreMynt-Sorter som Pari
ter afsamme, da udkomnier folgende Tavle :■

Mynternes
Forhold

Navne
Mark Lybff.

*

►-----Sundiff
Skilling Lybff

-

—— Sundiff.
Hviid, Lybff.
Penning, Lybff.
------ Sundiff.
Halv Penning, Lybff.

t!
-

r.

*

--

12« I.
16. IO-|. I,
24.

sg

16. i|. I.

2 Rdr. i tz. 8 s>.

-

■

-

-

Vcerdie.

* I. <
»o. r

O 513-J-,

-

0

tf

O # 9.

-

0

-

0 - 4i-

3. * 0.

-

48. 32, 3. 2. i.

-

192 128.12.8. 4. i.
2‘88.192.18^ 12.6. i j.i.

-

0
0

#

0 - i<>

tf

O t OH. •

“

3 84- 2 s 6.24.16.8.2. if. i.

-

0

tf

O tf C/$.

Da jeg ellers i Aaret 1759. har haftLejlighed til at lade deelsveje, deels tilli
ge prove, adffillige afStcrdernes gamle Mynter, meenerjeg, det ikke vilde vare
fremmed, enten for Materien, eller for dette Stad i min Afhandling, om jeg
ftmme Forsogs Udfald her meddeeler:
Ttktz
K(a)
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I. (a)
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En Lilie. Moneta Deminen. (b) En Gris. Devsin nomine tvo.
Gaaer paa den raa Mark 175 Stokker.

II. (a) Et

X paa et flet Kors. Moneta civitatis, (b) En ®rif.,.Rollokcen.....'.
Paa den raa Mark 149 stk.

III. (a) Meklenborgs Vaaben i et Skiold. Moneta nova Barche, (b) Et
kronet Otehoved i er Skiold, lagt paa et Kors. Den. Magn polens.
Paa den raa Mark 110 stk.

IV.

in nomine tuo

(a) En Straale
Moneta Sundens. (b) Et Kors
Deus. Paa den raa Mark 166. stk.

V.

(a) Den Keiserlige flakte Orn. Moneta nova Lubicens. (b) Et Kors med
4 Roser / een i hvert Qvarteer. Paa den raa Mark 103 stk.

VI.

(a) Hamborgs Vaaben. Moneta nova Hamburgen. (b) Et Nelleblad i
en Rose, ligger paa et Kors. Signo crucis fal vemur. Er 8 Lov
i Green lodig. Paa pen raa Mark 115 stk.

VII.

(a) Den flakteOrn. Moneta nova Lubicenfis. (b) En Rose oven paa et
Kors. Crux fugat omne malum. Er 9 Lod 2 Green lodig. Paa
den raa Mark m stk.

VIII. (a)

2

Wismars Vaaben / nemlig et halvt Oxehoved og Bielker i et Skiold.
Moneta nova Wismar, (b) Et flet Kors. Civitas Magnopolens,
Er 9 Lod 14 Gr. lodig. Paa den raa Mark 103- stk,

jX. (a) Hamborgs Vaaben. Moneta nova Hambvrge. (b) Et Kors med
4 Nellevlade, er i hvert Ltvarteer. Dominus Deus benedicius. Er

9 Lod 12 Gr. lodig.

Paa den raa Mark iqo stk.

Efter Leibn. Script. Brunsv. T. III. p. 222. floge Stcrderne imellem 1411.
og 146!. forst saa ringe Mynt, som ro-lodige Schillinge, paa den raa Mark
100 stk. Disse ere uden Tvivl No. VIII. og IX-, maaflee og No. V. En saadan Schilling er just vrerd 6f Skilling i Danffe 8-Skillinger. Der gaaer losik.
paa en Danff Crone til ,6| Forlwjelse paa ioo- I Keiserens Mynte-Ordning
i? 51.tillades frie Gang for Sundische Schillinge eller Sechslinge, 173stk. paa
den raa Mark. Disse ere maassee No. I.

§. 20.
I
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§. 20.

Mynte-Foreening imellem Dronning PHILIPPA
og Staderne.
Origin, chartae. Biblioth. b. Arnæ Magnæi,
Wy Phylippa, van Godes gn aden, to Dennemarken, Sweden , Norweghen, '424.
Wenden, ynde der Gboten, Konynghinne, vnde Hertoghinne to Romeren,
vnde Wi, Borgermeflere vnde Radmanne der Stede Litbeke, lIamborchf oa^br.
Luneborcb vnde Wtfmer, Bekennen in defler jeghenwardyghen Scrift, dat
Wy Koninghinne Phylippa erbenomet, van fodaner macht vnde beuelynghe weghen, alfe vns vnfe alderleuefte gnedighe Here , in finem affwefende, de Ryke vnde Land beuolen heft , vnde na rade vnde vulborde
der Redere vnfer Ryke, van des Suluen vnfes gnedighen Heren vnfer
vnde der Rike Redere vnde Manfchop weghen, vppede enenZyde, vn
de Wy Borgermefterevnde Radmanne der Stede vorgefereuene, van vnfer
Stede vnfer vnde vnfer Menheyde weghen vppe de anderen Zyde, in
gantzer endrachr, vmme des menen befte willen to beyden fiden ens ge
worden fint, vmme enen pennygh vnde munte to hope to flande, vnde to hol
dende , de ghenge vnde gheue wefen fchal beyde in den Ryk en, alfe
verne alfe de dar vorkundyghet wert, vnde ok in denSteden vorgefereuen,
in alle de wyfe alfe hir nafereuen fteiv.

Defle Munt vnde pening fchal hetenen SojTmg(i), vnde de fchal gol
den der Lutteken pennmge fiffe, de me nu flande wert , vnde de wegen
mark der foflinghe feal holden eliten loet, vnde en q ti en tyn, an Suluere,
vnde dar fchal man vp feroden twe vnde verteghefte baluen toorp, er ir
wit wert, vnde alfe it wit is, fo fchal it holden twe vnde vertygh worpe.
Defles fchal wefen IIII foflinghe vor den worp, vnde deflén penningh fchal
men ghelik orden vnde feroden, vnde Munter fchal bebben to ^remedie
III Grenen, vnder ofte bouen, doch der mit willen nicht to brukende
alfo feal id de Munter flaen vnde holden vp den Ketel.
Item fo wille wy hir by flaen laten enen halen lubefihen penning (i),
tolder noet vmme behoues willen vnde fchedynghe d r lude vnde men
heyde, vnde vorder nycht. De penning fchal holden fouen Loet vnde
i

Ouen~
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i Quentyn, to remedie III Grenen vader ofte bonen , doch mit willen des
nicht to brukende, alfe vorfcreuen fteit. ? Deflen penning fchal me fcroden vppe de Mark gheweghen verde halue mark Lubefch ynde wan id wit
is, fb fchal id holden Ulf- Mark vnde .tave Schillynghe. Deden vorfcreuenen penning fchal de Munter ok flan vppe den Ketel. -

Item de pennynghe de alrede gheflaghen fynt in deme Rike to Den
nemarken , de to verpenninghen (3) vorkundighet fint, der ichal dat flu
ke gelden der holen penningbe tvve, de no flaghen fcholen werden, vnde
de Abofihen (4) des ghelik.
Item de bolen penningbe (5) de nv in Dennemarken fynt, dar de Krom
vppe licit, der fcholt gaen vnde gelden tew vor enen.

Item de Gotenfchen (6) alfo, de me nacht to der tiid fielt, vnde fe nv
gaen, de fcholen gelden ghelik, dren halen penning, t dar de Krone
vppe fielt.
Item de Witten penningbe (7) de in den vorfcreuenen Steden gheflagenfynt, de fcholen gelden vord an to ver Lubefchen, alfe aldus laughs
dan hebben.

DefTer vorfcreuenen munte vnde penningbe, fchal de lodigbe Mark
[bluers gelden [buen lubefihe Mark, ene fivare engelfche Nobele (8) twevri
de verticb fcbillinghe, de Krone (9), de ere Wichtheft, twynticb fibiHinge,
de Krone, de to licht is, negenteygen Schillinge, Rins Golt (1 o) ene Lubefche
Mark, Arnammes Golt (n) verteygende baluen Schilling, BijJ'coppes Gulden (12)
drutteygen Schilling, dar na alle ander Golt, en jewelk na tfyme werde,
Item defle vo.rfcreuene munte vnde penning Suluer vnde Golt fchal
genghe vnde gheue wefen, enerne jewelken deme anderen mede vul to
donde, na deme alfo vorfcreuen is, in deme Rike to Dennemarken, vn
de dar to in Zweden > ynde in Norwegben, alfo verne, alfe de vorbenomede vnfer gnedighe Here, WiKoninginePbiHippa, eddervnfe nakomeJinge, dat vorkundighen werden, ane to Berghen (13) dat Heit vppe enberadg. alfe vppe der Stede wedder bedeut, tuflchcri dat vnde Surite Nycolawcs daghe negheftkomende, vnde iu den vorichreucnen Steden ynde
eren ghebeden des ghelik.

Item
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Item defle nygge penning vndc munte, de me nv Hande wert in
allé vorfcreuen is, des fchal de fijling hebben to reken
dre Lebaren (14) vppe der enen fyde, vnde en Crufe vnde en ee vppe der
anderen fyde, mit namen, alfe dar to hort, ynde ås.holen penning enen
Dennemarken ,

Lebaren.

Item der Stede enen jewelken bliue by ereme teken (ij), dat fe aldus
Ianghe ghehad heft.
Item dat nument vanvns to beyden fyden macht en hebben, defle mun
te vnde penninge to vorergerende, offce to voranderen de, id en fche mit
endracht, funder alle wegheto vorbeterende, wome deine doen mach,vn
de dat de vorbeterynghe, vnde voranderinghe , alle weghe fta by vnfeme
gnedighen Heren, vns Pbillippa Koninginne vorbenomet, vnde by dem
Rederen to beident fiden, de da alle jar werden körnende to Kopenbavene,
na vtwifinghe des Verbundes, vnde der tofake. Vppe defle vorfereuene
Artikcle vnde Stuckelinr duhbelde Jcrift gemaket, beide van enen lüde,
de ene vte der anderen ghejneden (1 d), de wy to beyden lyden mit openen
befegelden breuen vulteen fcholen vnde willen, na deine alfo vorfcreuen is,
vnde, destotughnifle, fohebbe Wi Philippa erbenomet, van vnfes gne
dighen Heren vnfer vnde des Rikes weghen, vnfe Secret, vndeWi Tidman
Steen, vnde Hinrich van Haren > Sendeboden der Stede Lubeke vnde Wifmer, van der fu'uen vorfereuenen Stede vnde vnfer weghen, vnfe inghefegel vppe beyde ferift ghedrucket. Ghefcreuen to Kopenhauen na Godes
bort Dufent ver hundert in deme ver vnde twyntegheften jare des Sundaghes vor Sunte Dionylius daghe des billigen mereelers.

Dronningens Seigl i rodt Vox neden under udi midten paatrykt; drivende
SendebudsSeigl igront Voxel stykke fra ved siden for den hojre Haand trykt.

7o6

Anledning og Veivtisning til
Anmcrrkninger.

1. Soflinge] Disse Sy! slinger, eller halve Lybste Skillinge, hver til
6 Smaae pennmge, vare u Lod lOvimin, eller n|, lodige^ og, med
Remedio, som var 3 Green, uLod iZ Green, eller iit^, ledige. Paa den
beskikkede Mark, for den kom i Kiedelen, gik gl^Kast, 4Stokker i Kastet,
eller 166 Stokker. Men, siden det, somMinsteenen tog bort, var anstaget tit
2Stokker, holdt Marken, efter Hviid-Kogningen, 42 Kast, eller >68 Stokker,
hvoraf hvert vejede
Eß, og, holdt flint
Eß. Den fiine Mark blev altfaa udbragt, uden Rerne lio, i 2Z8" Stk., til 7 Mk. 7 st
og, med sam
me, i 242^ Stk. kil 7 Mk. 90 2.^5 5*i;. Et Stokke var 4^ st, eller 4z Skil
ling Danske, vcrrd, og, da den lodige Mark Solv kostede 7 Mk., blev der vunder
paa Mynmingen 9 Skilling 2KH
2. Enen halen Lubefchen penning] De hmrlc Lybske penm'nge vare
ledige uden, og 7^ med, Remedio.
Den raa Mark holdt 3j Mk. Lybsk,
men, efter Hviid-Kogningen, z Mk. lo Skl., eller 696 Stk., hvoraf hvert veje
de 6§^Ess, og holdt füllt 2§ZrEst. Marken siin blev udbragt, uden Remedio,
t lsz6 Stokker, just tit 8 Mk., og med Remedio , i 1572^ Stk. til 8 Mk.
3 ß o-H^ ' hvorefter S rokket var vsrd
(omtrent/z ß). Regnes hver
for z afen Gæsling, da gsaelder den ^ß. PaaMyurningen vandtes 19Skilling.
3. Ver-penninghenl De Danske Firepenninge- Stokker, stum de
4. Abofchen - - J Aboske', ffu'le gicrlde 2 af disse Lybske penm'nge,
eller
Skilling Af de Adoeske enkelte Perminge findes hos Ailcßor Brenner
(Elise Brenneri Thefåurus Nummorum Sueogothicorum. Holmire 173,1.410)
tvende Stokker, p. 27. No. 3 og 4. De have begge paa den omvendte Side
et Munke-A, med Omskrift: MONETA ABOENS. Men paa den ratte, har
No. z. et kronet MunkeE lagt paa et Kors, som indstuttes af den inderste Rand,
eg ERICUS REX. No. 4, derimod en Krone, ligeledes paa et Kors, men
som stimer bemelte Rand over, og stoder til den yderste, medOpstrift: EML0L.
REX; D. S. N. Hver äs, dem kWd da vare f £ vcerd.

der 2 paa en Lyvsk Penning, faa at Stokker galde § st, og er dette den rmgeste Sort i denne Mynte? Ordning. . Om stige peiminge med Krone paa.
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rodii Specimen antiqua? rei monetariæ Danorum. Hafn. 1701. qto) p. 127.
ar ve ikke sicelven forekomme, og anforer selv een, som paa den forste Side har
Kronen, med ERICUS. REX. D. S. N., og paa dm' anden et Kors, med
MONETA NESTWED., hvilken findes og i Afleflbr Johan Lauerentzens
pragtige Oplag af Mufeo Regio, Haun, fol z12, No. 62, og ellers ligner No. 7,
hos Brenner, p. 28 / hvis Opstrift er: MONETA LUNDENSI.

6. Gotenfchen.] En Gorhlandft penning stulle gialde 3 penmnge
med Kronen paa, alrfira i§ß. I den Afdeeling om boblerne har jeg viist, at
eiitlTobcl ti! 40 z ß galdt, 1434., 320 Guter, hvorefter en Gutes Vcerdie bli
ver
eller r^ß. Men dene reifer sig ril deeis af Forholdets Forffiallighed,
da der er lagr 11J til Grund, i steeden for iof, som i denne Anordning fastsattes.
Regner man efter derce sidste Forhold, saa kand en Hobel ikke vurderes stort
hojere, end 370 ß, hvilket giver i/2 ß paa Gurem

7. Wittenpenninghe] Stcrdernes -Hviide ffulle gicelde hver 4 Lybske
penninge eller 3 ß Dünste. Efter Stadernes forhen anforce Mynte-Ordning
af 1403. stulle versiaaeS Wittenpcnninge, leTlodige, 24;SStk. paa Marken
fiin, saa at hvert galdt 4^ß.
Ligeledes fees hos Praun. p. n8«, at De 1411.
yoge samme Mynt, i2-lodig, 277j Stokker paa Mark fiin, hvert til Eß.
Seer man hen til Solvpriifen, som i begge Aarene var 5 Mk., men nu stregen
til 7 Mk., saa erfares, at man i disse sidstes Vurdering er gaaet en Middelvei, og
har ansat dem noget ringere, end der forste, og noget hojere, end det sidste Slags:
- «tie. , yspk —= f4tß - f.3| ss
7«öe. 5 sue- -L3#6?f. 2ii6.
8. Engelfche nobele ] En vigtig EnZelst Hobel ffulle gialde 42 Skilling.
Da en Lpbst Skillinrt, eller 2 Spslinger, er 9 ß. Danffe, saa gicrlder en Hø#
bel her 3Rdr. ztz toß, i steeden for at den i Engelland galdt 4Rdr. itz z ß.
Aarsagen dertil har jeg nu nylig anforr.

9. Krone.] En vigtig Krone stulle gicelde 20 Skilling, eller t Rdr. 5^
4ß, og en latter? 19 Skilling, eller 1 Rdr. qtz n ß.
Disse droner vare
Franst Mynt. Le Bianc lp. 237. feqq. og i Tavlerne) fortaller Os, at draller»
forst bleve slagne under Charles vi., efter Befaling af 11 Martii 1384., af flint
Guld, 60 Stokker paa Marken, og at man siog ikke anden Guld Mynt fra den
Tiid af, indtil de forste Louis d’Or bleve myntede, under Louis Xlll. d.
3 Aprilis 16’40.
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Dige Rrsnet bleve kaldede ESCUS COURONNE’S, eller, å la 'Cotti-onne, undertiden og, flat og rat, Couronnes, eller Couronnes de France,
fordi der var en Krone over Skjolder, med detFranffeVaaben i, som staaer paa
den rakke Side, eftersom Aftrokket hos Le Blanc visser.«
Da den Collnffe Mark er
af den Franske, hvilken sidste altsaa vejer
4581^9 Eß, saa falder paa hvert Stokke af bisse Rroner, omtrent, 76^ Eß,
vg er da hvert, i Forhold io|, 2 Rdr. 4§- Det kand altsaa ikke vare de forste
Rroner, som her omtales r men enten de af 7 Novembris 1411. til 64Stk.
Mk. flin, vog, omtrent 714 Eß, og varb i Rbr. s tz 8ß, eller de af 1421.
d. 26Aprilis, ril 66Srk.Mk'fiin, vog 69^Eß, varb I Rdr. 5tz 3ft, oz
snarere de forste, end De sidste. De lorrrere 2kronet rand ikke vare andre, end De ,bleveflagne under Charles Vil, 1425. d. 28 May, kil 68 Stokker paa Mark
fiin, hvoraf hvert vejede 67; Eß omtrent, og var altsaa iDlDr. 4tz igfi vcrrd.
Forend jeg forlader denne Materie, er Det vel ikke af Vejen at erindre, at
i Frankrige 1384. kostede Marken i Guld 65 1 10 s., og i Solv 51.16 s., saa at
Torholbetvar uf.; 141 r. galdt Guldet 70 b Solvet 61.15 s., saa ar Forholdet var
jof. Men Det er merke ligt, at 1421. galdt Guldet 72 V, og Solvet 7!., saa at
Forholdet var net op der samme, som t Denne Anordning, nemlig iof. Dogsteeg
S>et korr efter, neml 1423», ril uf, da Guldet kostede 84 L , og Solvet 7! 10 &

som

jo. Rins Gok] En Rhmff Gylden galdt en Mark Lybff, eller 1 Rdr.
gfc. Af de Rhinske Gylden, som, fra 1-409. af, bleve flagne, (f-’raun p. 97.)
gW 72 Stk- paa Marken ftin, folgelig, da Den lodige Mark Solv galdt 7 Mk. ,
var Forholdet, som for er sagt,, iof..
Ved ellers at sammenholde Den Ligning imeHetn Hoblet og Rhmste Gyk,
Den af 1390., med denne, synes her enten De forste at vare forhou, eller de sid
ste for lavt, ansatte^ Thi 13: 31 =f- 3844. og 31: 13 — 42- f. $7fr«
Men noget giør hertil, ar af de Gylden for 1390. gik 69Stk., og af De efter
1409., 72Stk>. paa Marken flin. (72 r 69 — 17]-? f.
Ej at taie om
anDre Aarsager- Dog er Det vist, at, naar man regner ^Zoblerne paa zc>z Stk.
og de Rhinske Gylden vaa 72 Stk. Marken fiin, kommer Hoblen, naar
Gyldenen- stal gicelde i6 §, kun til at stase paa 3MM/ men denne, naar him stal

gjalde 42 ß, paa

in. Årnammesgok] En Amheimft Gylden galdt izZ Skilling, eller
i-Rdr. i tz
I en Myme-Foreening mellem De Rhinske Ehm-Forster og
Staden Colin,. Sendagen Exaudi 1420. (Hirfch. Vil Th. p. 30-33.) findes
disse Ckd - Irem , einen alten Arnhemschen Gtrlden, der sein Gewicht
har,

har,
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gelten XVII wißpeuning.
Om disse -HviLte forklares i bet

der soll
foregaaende, at de vare 8 Penning (io|) lsdige, og at deraf gik rc>4Stokker
paa den raa, altsaa i s6 Stk. paa den fiine Mark. Da nu Marken fim, ester
Denne Anordning, udbringes kun i 122 Skilling, saa kand der, efter den
Regning, ikke heller falde meere end 134 Skilling paa en saadan Gylden.
(156:122 = 17? i i M.)
~
Der findes i det geheime Arkiv adstillige, ved disse Tiider udgivne, Breve,
lydende paa Arnheimfke Galden, saasom:
14.24. have Borgemester og Na ad, saavel til BriliTel, som Zutphen, gvitteret K. Eric, paa nogle Skipperes Vegne, de forste for twe hondert viif
ende veertich Arnhem fche Guldene (3n Rdr. 2 to), samt for en tredie Deel
affeuen honderc ende fefiendcrticli Arnhemfche Guiden (935 Rdr. 2 tz);
og de sidste sor en tredie Deel af achthundert ende twen Arnhcmfchci'
Guldene (1019 Rdr. 1 Mk. ^.ß-).
Samme Aar V. 28 Junii (Vigil. Petri & Pauli), til Kiobenhavn, har Dron»
ning Philippa faa er en Ovittermg af Cort van Vrden paa Symon van Vrdens
Vegne for Vl^XElX Sundijche Mark, og V Sund. Schillmge, L Uber»
mnndische hwitepenninge, og Cl I Armfiche Gultene (i29Rdr.ztz ivß)^
og V Slmd. Schillinge.
143 3. profefto Luciæ Virginis (13 Decembris), Grete» religa Hans
Schröders, tilstaaer at have condudive de Capitulo Ecclefie Haffhenfis fun
dum cum taberna, tiihorende Ecclefie1 b. Virginis, a fummo ponte, dicto
Höwbro, occidentaliter verfos mare Haffnis fituatum, under Vilkor, at hun
ssal givetil Afgift quinque bonosflorenos Arnenfes (6 Rdr. 2-Mk. aß, eller, for
ikke at giere den gode Kone Urcet, 6 Rdr. 1 Mk. iz ß.) pro penfione didi fundi
taberne, vel monetam currentem, didos quinque Horenos valentem.

12. Biflcoppes-Gulden] Brsssps-Gylden stulle gicelde 13 Skilling, eller
i Rdr. i Mk. 5 ß- Om detiest-ar varet Yttredrtiste, stal ieg ikke kunde sige. I
den forhen paaberaabte Mynte-Fvreening af 1420. ere de YttrechtiiTe Gylden
ganvste forbudne. De, som findes i Wardinernes Indberetning, anlangenves
Mynr Sorterne,ti!Keiseren, 1551. (Hirfeh. 1 Th.p- 323. feqq ) ere alleyngerr.
Af de celdste findes hos Joh. Tob. Köhler tvende, under No. 1664. og 1665.

13. Ane to Berghen] Hvorfor Bergen stulle undtages, er mig uvitterkigt; Thi jeg seer ikke, at dette kand have havt nogen Sammenhæng med
Len Anstalt Kongen havde for, at g tore Bergen ril en Stabel-Stad (Hvitf. p.
761. ad An. 1431.), for derved ar forhindre, at ingen Fremmed rnaane seile tit
Uuuu g
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Istand, Finmarken rc. for at handle, mm de alle stulle nodes til ar rage de
Wal^e, som de der sogte, i Bergen. Formodentlig havde Staderne havt lige saa
sior Fordeel derved, som Undcrsaatterne.
Jmidleriiid udvirkede Kongen hos
Henry VI., at det d. 28 Aprilis 1434. blev de Engelste forbudet ar handle andenstcrds end paa Bergen (Viliam de Northeberae), (Rymer. Foeder. X. V?8),
og dette blev holdet fa a nojeover, at, da Johannes, en Engelst, 1436. af Paven
var bestikket til Bistop i Holum, og han ikke korde begive sig ril Landet, fsrend
han havde ladet Tilstanden udfpeide ved Skipper Johan May, maatte han selv,
tillige medKiobmand Johannes Briftowe de Coventre, og Ricardus Weflon,
Stokfifhmonger af London, stille Borgen, hver for 40 Pund, t fald Skippcmc foretog sig ander, end hansMrinde medforce. (Id. X. 645. See og X. 682.
til Aar 1438.)

H-, Dre Lebaren] Jeg stutte horlig tvivle'paa, at der haves nogen Mym,
af K. Ene , med Leoparder paa : Men jeg mecner dog ar have fundet Spor til
dem i de Lybske Lebarder, som anforrs i K. Karl Knudfens Forordning,
siwet i Srokholm Lamberti Dag(i?8ept.) 1453., hvilken findes paa Latin hos
Brenner £^32, og hvorudi adstittige fremmede Mynter, indtil videre, laxeres
imod den SlokholmsteMynt, faaledes, som ncermere sees i undertegnede Tavle,
fom jeg derover har forfatter, med hosfojet Vurdering i Danste Penge, ester den
Åy.bjh LebarP, spm jeg anflaaer til -S st.
Forhold
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15. Ereme teken] Disse Tegn sees af Forordningen 140z. at have været/
for Lybek en Øen, for Hamborg en Befæstning, for Roftok cn Grib, for
Strål tand en Straale, for Wifmar ec halv: Oxe Hoved, og for Lyneborg

<n Høve.
16. De ene vte der anderen ghefnedenl Jstædcn for ak man nu omstunder
udstæder Hoved-Breve, og lader sig give Gienparter deraf, saa var der i de mid'«
lere Tirder Skik, ar begge Breve, hvoraf hver Part skulle have fit, bleve paa
een og samme Tiid, og paa eet og samme Papiir, udstædde.^ De bleve derpaa
staarne fra hverandre, og det paa tvende Slags adskillige Maader.
Paa den
forste Maade bleve de afstaarne i lige Linie, og i saa fald var ben Længde, igien«
mm hvilken Snittet gik, malet eller paastrevet, paa det at Snitter kunde
Deele Skriften i to Parter, som siden kunde passes sammen, ligesom Lek steer
paa vore Laneo-Sedler.
Saadanne Breve kaldtes Chirographa>■ hvorom
sindes adskillige Vidnesbyrd i Du Ganges GlofTario, saa'om : Duplex charta
facia eft, de hac re in uno pergameno, quæ divifa eft per medium, altera data
Gerberto, altera retenta eft in Monafterio. — Og, paa et andet Skæd:
Similis charta data eft Conftantio Molendinario — unde feift'a eft pictura?
qit£ pingebat utramque. — Af den Bestassenhed er det, som Ma bill on de Re
Diplom. p. 429. anforer as Ludovico VII.Aar 1167., hvorpaai bet overstaarm

eft

Ord er
Den anden Maade var, at sticrre dem i Tender, eller Takker, som med
denne Anordning er steer, hvoraf de bieve kaldede Indenturæ, hvilket Ord findes
brugt af Ingulfo, som var Skriver hos Wilhelmus Conqueftor, og bods
1109., i hans Historie ved det Aar 975-t og endnu stedvanlig forekommer i det
Engelske Sprog. Af saadanne stags Breve har Mabillon ingen seek yngere,
end 13 44. Altsaa vidner dette Brev ar deres Brug saa meget længere har vedvaret.
Forend jeg stutter bisse Anmærkninger, kandjeg ikke lade bel blive über ort,
ar, naar man ligner denne Anordning med den af 1403., erfarer man, at MymeFoden, endog uden Hensigt til Solv-Priisens Forhojelse, i denne sidste er for
ringet, da en Lybsk ©Billing efter samme giælder kun 9 ß Danste, da den burde
giceldet 94ß. (7 tz: ;tz—rzO? f.
Og, da Forholdet tillige er faldet
fra n|f eller njtilic^, saa seer man, hvor meget merre Guldet i dets Priis der
ved er "sou inger.
Og hermed vil jeg da stukte, og alleene tilføje en Tavle over ded, i enne An
ordning forekommende, Mynters Forhold, og Værdie efter den Danste gang
bare Mynt.

Myn-
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B. W. Luxdorphs
Indberetning
om

nogle gamle Danffe Mynters Provelse i Aaret 1764.
ringer der sin Notts med sig, at man ved Smeltning undersoger gamle
Mynters Ledighed, faa er Sagen derimod ikke frie fra sine visse Vanske
ligheder. De beste og rigeste Mynter, hvilke egentlig (Fulk give Foden
tilkiende, ere for den storste deel allerede lange siden omsmeltede, og, fom Pythagori|F< Sieele, have vandrer meere end eet Stempel igiennem.
Af de faa,
som Ilden kand have sparet, findes ikkun enkelte Stokker hos en og anden Elffere af Alderdommen, og, da Archimedis $or|eg, imod visse andre ForfogerS
Natur, bedre kokkes i det store, end i smaat, faa var det lige faa lidet at
forlange af Ejeren, at han ffulle lade Prägen forderve, for at udfinde Kornet,
som af Kong Hiero, at lade sin konstige Guld-Krone omsmelte, for at oplyses
om Guld-Smeddens LErlighed. Af de ringere Slags haves vel storre Forraad;
men her moder den samme Fortreedelighed ved Vcrgtens, som hisset ved Gehal«
tens, Undersogning. Den vanartigeSkaarpe, som indfatter det lidet Solv, de
holde, har ej kundet imodstaae Jordens fortcrrende Rost, hvoraf mange Stok,
ker have mistet over halvparten af deres r«tmcrssige Tyngde.
Ikke desto mindre, da nogen Oplysning, i hvor liden den end maatte verre,
er dog altiid bedre, end flet ingen, haver jeg, da en temmelig Merngde af adffillig
Slags gamle Danffe Mynter ved en Hændelse vare komne til mit Eftersyn, tcenkt,
at jeg burde giere et Forsog paa, om ogsaa denne Skat kunde udbringes til
noget?

Den dertil udfordrende Hielp behovede jeg til Lokke ikke lcrnge at soge efter.
Jeg fandt strap hos Vardiinen ved den Kongelige Banque, Velcedle Mr. Müller,
saa stor Artighed og Reedebonhed i dette fald, at jeg fast undsaae mig ved, som
Ubekiendt, uden Jndffrcrnkning at ben otte mig deraf; helst da det er et Arbeide,
som kraver Tud og Umage,svakker Ojnene paa meere end een Maade, og ikke kand
vare movrsomt for den, som efter Embeds Medfor daglig dermed (Fal omgaaes.
**
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Udfaldet af de Prover, hvilke jeg hidindtil (thi han har lovet mig samme
Velvilligheds herefter) haver ham at takke for, er det, som jeg nu haver den ZEre

ak

meddeele dette hoje Selskab.

No. i. Henfores til Waldemar I. See Bircherod p. 8z. og Laverentzens
Mufeum Tab. 25. No. 30.
(a) En Konge; thi han har Zepter i den
hojre, og ZEblet, med Korset paa, i venstre Haand. (b) En Biskop,
med hoj Hue. Den hejre Haand oploftet til at lyse Velsignelsen, og i den
venstre en Hyrde-Stav eller Lituus.

Disse synes alle at vcere opkaagte: Men derimod er Prägen desto kiem
deligere.
De ere 5^-lodig. Vagten er meget ulige.
Den der blev prover,
vejede kun r^Richtpfenninge, eller 14^ Eß. Hvoraf folger, at der ffulle gaae
292-ßSlk. paa Mark brutto , og 501
Stk. paa Mark fiin.
Stokket ffulle
holde 8j Eß flint Solv, og vare 25 ß vcerd. Men derimod vejede 72 Stk. 4 Lod
som gier kun 288 Stk. paa Mark brutto, og, naar jeg legger alle Omstandig«
hederne sammen, troer jeg sikkert at kunde vurdere dem til 256 Stk. paa Mark
brutto» som da glor 438^ Stokker paa Mark fiin. Altsaa ffulle hvert Stokke
veje 2s6Richtpfenninge eller 17 Eß) holde omtrant to Eß firm Solv, og vare
vcerd 2^ß.

No. 2. Henfores as Bircherod p. 8'5". til Sverre , som regierede i Knud den
6tes Did. (a) K loden i en Rose, (b) X med 5 halve Manner, og li
ge saa mange smaaeRmiddeele omkring.
Er gN (maaffee 3f) lodig. 63 Stk. vejede 4 Lod, men den provede 348 Richt-Pf.
eller 27/^Eß. Gaaer paa Mark br. 188-H Stk., Mark fiin SaSitjf? Stk.
Stokket holder i fiim sMß, og er i^ß vcerd.
Nøi 3. Waldemar den andens.

Birch, pv 91.

MuC Tab. 27. No. 41,

a)

Inden i: NADo; DAn. Omkring : WALDEMAR. REX.
b) Inden i: R. Omkring: NICHOL A. EPL alt med Munke-Bog
staver.
Er K-l'odig. Vejer 3-42 Richt-Pf. eller 22M Eß. Mk.br. 191M Stk., Mk.f.
876^7 Stk. Holder fim 5 Eß. Vcerd t^ß.

No. 4. Abels. Er maaffee den samme, som findes hos Bircherod p. 97. og tt
denfskstei den andenPille, smit i Miifeo, Tab. 28. No 46.
aj Et Kors, i hvis 4Vinkeler ABEL med Munke-Bogstaver.

b) En
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b) En Biskops-Stav imellem 2' fmaaeKors, og en liven Ring over den.
Er zßlodig.Vejer288 R.Pf. eller 19|- Eß. Mk. br rzyfstk. Mk. f. io$7rrffc
Holder fiin 4f Eß. Vard i^ß-

No. 5. Eric Glippings. Birch, p. ros.

Muf.Tab.28. No. 51.

a) En Dolk/ imellem en sexkanter Stierne ogen aftagende halv Maane.
Omkring ERICUS REX *
b) En Nogle imellem r Kloverblade. Omkring: DANORUM

Er 3f lodig. Vejer 296 R Pf. eller 19H Eß. Mk. br. 22iff stk. Mk.f.
9 lofljl stk. Holder fiin 5^ Eß. Vcrrd if|.
No, 6, Waldemar Chriftopherföns. Birch, p 115. Muf. Tab. 28. No. 5F.

a) To Piller eller Romerske Eer-Tall, avskilte ved 3 fmaae Ringe. Om
kring : WALDEMARUS.
b) Et breedt Kors, med en liden Ring i hver Vinkel. Omkring: REX
DANORUM.

Er 3 Lod 6f Green, eller 3ff, lodig. 60 Srk'vejede 4 Lod, altsaa Stokket
18^ Eß. Mk.br. 240 stk. Mk. fiin 1142^ stk. Srskket holder kun i
fiinr 3f Eß/ og kand vcrre
ß. eller ff ß. ver rd.

No. 7. En Mynt stagen i Lund. MufTab. 2>.No. 29.
a) En Dolk, imellem to halve Maaner.
b) Den hellige Laurentii Zern-Rsst.

Er 3ff lodig. Vejer 296 R.Pf. eller 19& Eß. Mk.br. 22iff stk.
1045/^7 stk. Holder fiin 4f Eß. Vcrrd 1-^

No. 8. En Mynt, ska^vcere stagen i Rofkilde.

Mk, f.

Muf. Tab. zj. No. 39.

a) Et dobbelt Kors, og i dets Vinkler: REX. * »
b) Er ligedannet dobbelt Kors , i hvis Vinkler fire aftagende halve
Maaner.

Er 2ff todig. Vejer382R.Pf.ellerzsMEß. Mk.br. i7if?f ftf. Mk.f.
932tViYt (Ä fik. Holder fiin 4f Eß. Vcrrd izß,
Lxxx s
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Da nu denne Prove hermed erril Ende bragt, stoddervel en anden, for mig
»Urene, tilbage: Men jeg veed ej, om det er mig raadeligt ak anstille samme, da
jeg forud seer- ar jeg ikke flipper saa vel fra den, som Hr. Müller fra sin.
Min Agt er at undersoge, hvad Navn man skaltillegge disse Mynter, eller,
hvad de ere flagne til ar gaae og gicrlde for: Og jeg binder mig fornemmelig til
No Z. 4. og 5., om hvis Alder ej kand tvivles.
Dette kand Proven ikke leere oS: Thi, lange forend de bleve flagne, vare
allerede de gyldne Tiider forsvundne, da Mynten rigtig forestillede der, den blev
udgivet for. Ingen Ting svarede da meere til sit Navn. Fiint Solv var i
Waldemar den andens Tiid allerede kun iz-lodig.
En Mynt, som holdt
12 Parter Kobber mod 4 Parter Solv, kaldtes derfor lige fuldt en Solvpem
ge- Af en Mark i Vagt , blev, i staden for 192 Penninge eller en Mark i Tall, udmyncet 2,3 , ja fleere Mark i Tall, og saa fremdeeles.

Det er ustriidig Mynte-Ordninger , fom her kand give der beste Lys; Men,
da det endog er en stoer Slumpelokke, ar krasse paa saadanne Mynter, der
noje svare til deres Beskrivelse i Anordningerne, hvor meget storre Morkemaae
man da ikke vandre i , naar man endog maae favne disses Veiledning.
Alle disse Vanffetigheder, og den deraf flydende Frygt for at tage feil, ssal dog
ikke hindre mig i at fremsatte min Meening.
Om ikke andet var, kunde den,
maastee, give fleere Anledning til ak eftertanke Sagen nojere, og jo fleere Si
der en Ting bliver betragter paa, jo snarere kauman vente at faae Indsigt i dens
vasenllige Beskaffenhed.

Jeg kand da af alle Omstandigheder ikke rettere flutte, end at disse Mynter
fkal henregnes under deres Tall, som kaldtes penninge, eller,paa de Tilders Latin,
Denarii. Men mitBeviis bliver af der Slags, som i Logica kaldes Demonftratio apogogica: Der er mig ikke faa lat at gotgiore, alder just er sii a, som, or Det
ikke vel kand vare anderledes.. At trllegg« demen mindre Vardie, ganer ej vel
an: Thi der forholdt sig med vore Marker og vore penninge, som med de Grakers Talenrer og (Dbolcr.
— nihil eft Obolo - ve minus , majus- ve Talentoi
Jmet hoiere, end Mark, og intet ringere, end Pengeø
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Hætte dem hojere, gaaer maastee endnu mindre an, i Henseende til den,

paa de Tilder umaadelige, Priis, somden fiine Mark da stulle være udbragt iDen Mynt, som folger næst efterPenninge, op ad at regne, er Hviide, 3 paa
En Skilling. Antager man, atsaadanneblevesiagnépaadenTiid, hvoraf da folgelig 48. stulle gaae paa den raa Mark, saa bliver den fiine Mark udbragt i
No. 3. til 185 fe» i No. 4, ril over 22 fe, og i No. 5. til næsten 19 fe. Det,
te er saa uhorr en Priis i det izde Aarhmidrede, atjeg ror sige, derpaa neppe
stal findes Exempel.

Lader mandem derimod blive penmnge, til 192sik. paaMarken,saagiver
den fiine Mark i No. 3. ikke fuldt 4f fe. Erindrer man sig der hos, hvad af Mrkebistop Anders Sunefens Oversættelse af den Skaanste Lov klarlig sees, og som
jeg i foregaaende Afhandling nærmere haver oplyst, ar, nemlig, penmnge
paa den Tnd vare saa forringede, ar der gik zo af dem, i staden for 24, paa en
Ore, hvilket strap gier, at den fiine Mark ej har kündet udbetales af Mynten for
meere, end omtrent for 3^ fe; og man endelig sætter, at Kongen har maatkiobe i blodig Solvfor fiint Solv, saa fi-nes Mynte-Foden i disse penmnge temme
lig vel at stemme overeens med Solv-Priifen paa de Tilder, da den Skaanste
Lov i 5te Bogs 14 Kap. siger, at der stal gaae 3 Mark i Penge paa een MarkSolv,
hvilket desuden er en Middel-TaM, som Loven har sat, i Henseende til at Priisen
paa Solv steeg og faldt, ligesom paa andre Vahre. Men her maae jeg doa
ikke fordolge enZndvending, som kand gjores mig i Henseende til Vægten.

Man veed, at en penning ikke bor veje meere, end ^Deelafen Mark Der er saa langt fra, at nogen Mynt plejer at svare til den Vægt, den har
Navn af, at man tvmimod næsten altiid finder, ak 2, 3, ja fleere, Mark i Tall
udbringes af een Mark i Vægt. Akdiffe Mynter ved Brug og Slid, og an
dre Tiliælde, i saa mangfoldige Aar, intet skulle have tabt af deres Tyngde , er
fast ikke troeligt: Og, alt dette uagtet, befindes No. z. saa overvægtig, at en
Mark i Vægt ikke er tilstrækkelig til at frembringe 192 saadanne. Ja af No 2
gaaer der endnu mindre, nemlig 188, paa den raa Mark.
Hertil kand jeg ikke svare andet, end at det maastee i Waldemar öen am
dens forste Regierings-Aar har været Brug, at siaae Mynterne noget tnngere vaa
det at de , endog efter at de vare gangne igirnnem Tiidens bidende Tand /kun
de beholde deres Vægt. Man har alrsaa lagr nogle Stokker paa Vägtstaalen',
Txpxzi
>
'
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efter at de ere vejede, men forend Mymemesteren udleverede dem til Undersaatterne, eller til Kiobmanden, som havde bragt Metallen paa Mynten, for at faae
mynter Penge deraf, og disse Stokker have da varet er Tilgift.

Sporges Der om No. 4. og 5., saa kand jeg 'ikke andet svare, end, ae maaffee har man da begyndt paa at giore Mynten ringere af Vagt, for at vinde saa
meget meere til Slagstat, og at det efterhaanden saaledes uformcerkt er tilgaaer,
indtil det er blevet kiendeligt, at iZ, r, eller fieere, Marker i Tall ere myntede
af een Vagt-Mark.
Saaledesstuve manda, efter denne min Gietning, for Waldemar den
andens Fangsel have mynret Stokker lige efter Vagten, fliont man ved
Gehalten har vidst at rene det saaledes, arden fiine Mark er udbragt til saa
meget, som Nodvendigheden og Lejligheden udkravede.

Efter hans Fangsel har man begyndt, men langsom og uformarkt, at stak
ke Vagten, uden at forbedre Lodigheden, hvilket, som bekiendt, fradenTiidaf,
har taget alt for meget Overhaand.
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