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Abraham Kalls

Afhandling
om Ptolemaei Beretning om vor Cimbrifle Hcrlv-Se.
Slyer store Alderdommens ^orfFer Schöning har i de Afhandlinger, som
han fra Trundhiem tilsendte det Kongel. Videnskab. Sclffab om de
gamle GrcrkerS og Romeres Kundskab om vor Norden, henvendt forhen Selstkabets Opmærksomhed iblandt andre mcerkocerdige Ting ogsaa til den grcrske
Iordbeskriveres Ptolemaei Efterretning om vor Cimbriske Halv-^e.
Om
feg i Dag udbeder mig Tilladelse kil at maatte igien underkaste denne Ptole

maei Efterretning Selskabets Undersogelse, veed jeg da forud, ak del 2Emne,
som jeg onfker at maatte kunde oplyse, er allerede anseet at vare af den Vig
tighed, at det fortiener en noie Undersogelse.
Ja, vil man sige, Schöning gav os den: og efter ham at vilde
afhandle samme Wmne, er lige saa voveligt, som for Poeterne efter Homer
at skrive Iliader. —
Dog min Formands Storhed afffrcekker mig ikke.
Ei
var det hans Skyld, om el og andet kunde i Ptolemaei Beretning bliv? af

ham uoplyst.
Kuns afbrudte og ofte usammenhængende ere mange af de geographiffe Beretninger, som vi finde hos de gamle.
Imellem Ruiner af Efter
retninger vandrede Schöning.
Med den Fakkel, som hanj amcendte, besoger jeg igien disse samme Steder: Sammenfaldne som disse Stykker ere, tor
vel hist og her en og anden merf Krog findes, som hans Lys endnu ei har op
lyst.
Vel mig, om jeg ved at foge i disse morke Kroge, hvor han ei har va
ret, finder et og andet Lyset vcerdigt.
Hos den, som ferste Gang faaer Ptolemaei geographiffe V«rk i Han-

derne, maa famme opvcrkke storste Forundring.
Han finder her en utallig
Mcengde Stceder anforte, af hvilke mange endog indtil Navnet ellers ere ubekiendte.
Allevegne finder han de geographiffe, faa vel Breeder, som Lcengder
hos-
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hostegnede, og det med en Noiagkighed, som endog bestemmer Mimittrne: og
lige neis finder han alting angivet, hvad enten Sliderne ligge i Narvcerelfen
of Ptolemaei Alexandria, eller langst borte fra ham i vore kolde Lande. —

Til en Prove falder han maasikee paa al eftersee Ptolemaei Anden Bogs nte
Cap. o in Germanien og vore Nordiffe Lande.
Af den Cirnbriffe HalvAe fin
der han her steax i CapiteletS Begyndelse angivet endeel Langder og Breeder.
Han vil ved Hielp af samme nu aftegne sig Halv-Aen, saaledes som Ptole
maeus har forestillet sig sammes Beliggenhed.
Men hvor gandste urigtig
finder han nu Ptolemaei Forestilling herom.
Schöning har paa et
Kort, som findes i Vidensk. Selskabs Skrifters 9de Deel, viist os, hvorledes
man efter Ptolemaei angivne Lcengder og Breeder maa forestille sig Jyllands
Beliggenhed.
Men har da Tidens LcengdefaaledeS forandret alle Ting hos os, at end
og denne Halv Aes Beliggenhed nu er faa gandfke anderledes.
Har Jylland,

som nu fra Syden udstrekker sig faa lige imod Norden, forhen heldet faa stcrrk
imod Asten. —
Ingen troer det. —
Men har tw Ptolemaeus enten op
digtet eller uden mindste Grund henskrevet disse af ham ved vor Halv Ae au

ferte Lcrngder og Breeder? — Ingen bor troe det om ham, -— i det mindste i
Fald disse Antegnelser virkelig ere fra Ptolemaeus, thi han har hverken som
Astronom eller Geograph giort sig miötamkt for Praleris eller Bedragene, men
meget meere viist sig som en Mand, der meget omhyggelig betjente sig af alt,
hvad han ogsaa hos andre kunde finde optegnet tjenligt til sine lcrrde Arbejders

Forbedring.
Altfaa maa vel Skylden vare i de Efterretninger, hvorpaa Ptolemaeus
har grundet sin Beskrivelse over vor Halv-Ae.
Jeg vil prove at undersoge,

hvori disse Efterretninger egentlig har feilet, og hvorved Ptolemaei Forestil
ling om vor Cimbriske Halv-AeS Beliggenhed er blevet faa urigtig.
Men

forst tillade man mig at giore et Par Anmcerkninger over de Hielpemidler i Al
mindelighed, fom Ptolemaeus eller hans Formand Marinus har havt og
brugt i far til at bestemme de fleeste Staders Larigder og Breeder.
Hvad Schöning har herom anfort, forudfetter jeg fom alt bekiendt.
Vi erindre os da, at Marinus og hans Arbejdes Forbedrere, tor Ptole

maeus,

have Nled al muclig Fliid famlet alle de Efterretninger, fem de fra
T x Z
oeldre

350

K. Om vor Cimbriffe Halv-Se.

«ldre ekler nyere Tiders Reifende har kunder bekomme.
Sporger man nu, om
i disse Reifendes og Sscfarendes Eflerretningec allerede Lcrngderne og Breederne have vcerct ftaledes bestemte, ar Marini eller Ptolemaei Arbeide kuns

meest har bestaaet i at famle, hvad de andre allerede have bestemt, troer jeg
med Grund at kunde ucegte det, i fcer hvad Længderne angaaer.
Faa Bree
der eller Poli-Hsider siger Ptolemaeus i Bog 4 Cap. sig ar have forefundet
bestemte ved Astronomiske Obfervationer af Hipparcho og nogle andre. Om
de allerfleeste maatte han og Marinus fsge Efterretning hos Reisende, og i

seer hvad vore nordlige Lande angaae, hosSeefarende.
Disse sidste maatte nodvendig paa de lange Reifer fege at kiende, under hvad Poli-Hoide de vare.
Zenith-Obscrvatiouernes Brug hertil kiendte vel allerede de gamle, men ved de
res Seiladftr fandt famme endeel Vanstelighed, og den almindelige Maade,
hvorpaa de Soefarende stuttede sig til, under hvad Psli-Hside de vare, bestod
i at paapasse Dagens Lcengde, eller og enkelte Stierners Ophold paa vores Ho
rizont fra deres Opgang til Nedgang, da de derefter meget ler kunde bestemme
Poli-Hoiden.
Ogfaa med temmelig Noiagtighed kunde Breedernes Forstiel
i de nordligere Lande herved bemcerkes, da en og den famme Dags Lcengde i
Ncervcerelfen af Aequator kuns ved Poli-Hsidernes Forandring meget lidet

af eller tiltager, men derimod, naar man kommer Polerne ncrrmcre, langt
kiendeligere af- eller tiltager.
Til derfor i vort Lands Egne at bestemme Forfkiellen imellem visse Steders Poli Hoide, kunde Forstiellen imellem de längste
Dage paa begge Steder vcere temmelig tilstrækkelig, naar ei just NoiagligheDen stulde bestemmes indtil nogle faa Minuter.
Men en anden Omstændighed,
fom de Gamle i deres Climatiste Inddeelinger ikke have agtet paa, ogi Al
mindelighed meget lidet have paapasset, var Refcaclionen.
Solen eller en
Stierne syntes formedelst famine at opstaae tidligere og nedgaae sildigere end den
virkelig giorde: Dagen altfaa at vcrre längere end den virkelig var, og PoliHoide, bestemt efter Dagens stinbare (apparentem) Lcengde blev da anfeet
storre end den den virkelig var.
Da Solen og Stiernecnes daglige Bevcrgelse
bliver meere stcaa, jo storre Poli-Hoiden er, faa bedrager Refractionen i Hen
seende til Dags Lcrngdens Bestemmelse saa meget meere, jo ncermere man er
ved Polen.
Man har bemcerket, at Ptolemaeus i Almindelighed bestemmer
sine nordlige Steders Poli-Hsider storre end de virkelig ere.

Aarsagen dertil
veed
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veed man et at angive: Jeg troer ar finde den i ReftactionenS Virkning, fom,
nuere i de nordlige Lande end i Ncrrvcrrelseu af Aequator, giere Solens eller

Stierners synlige Ophold over vores Horizont längere end samme virkelig ere.
Men Lcengderne, hvorledes £or Ptolemaeus faaet dem bestemte? Jupi
ters Drabantere kiendte man ikke: Som Planet lod man ham vandre paa Him
melen ligesaa een fom, fom han her paa Jorden soregaveö iblandt at have van
dret, naar han havde Sager for, dem Iuno ikke maatte vide.
Maane-Formorkelftr vare fieldne, og ikke immer Iagttagere der tilstede, hvor Observatio
nerne skulde giores kil Nytte for Geographien.
Desuden manglede ogsaa
gandske Uhre, fom hertil kunde bruges, eller i det mindste manglede Uhrene
den hertil fornsdne Fuldkommenhed. —
Hvad Marinus og Ptolemaeus
har maattet behielpe sig med, naar tvende Steders Breede var bekiendt for da
at kunde bestemme nogenledes Lcengderne, bestod i enten Kundskab om den Posi
tions Vinkel, under hvilket det eene Sted laae i Henseende til det andet, eller
og Kundskab om Stcedernes Frastand imellem sig felv indbyrdes.
Veed man
ferst to Skarvers Breede, faaer man ved at erfare Positions-Vinkelen en fphce->
risk Triangel, hvoraf de 2 Sider ere Complementerne til begge Stcedernes
Breede eller Poli-Hoide og en Vinkel desuden bekiendt, nemlig den, som ligger ved
det eene Compliment: Man kan da altfaa efter den fphceril?e Trigonometries Reg
ler let finde Vinklen, fom indbefattes imellem Complementerne, og er — Dif
ferencen imellem begge Steders Meridianer.
Men denne Maade ved Hielp af
Positions-Vinkelen at bestemme faaledes Lcengderne har faa store Vansteligheder med sig i Udsvelfen, at jeg neppe treer at Marinus eller Ptolemaeus der
til kan have havt mange tienlige Efterretninger, i feer om famine fkulde haves fta
Soefarende.
Positions-Vinkelen udfordrer forst Middags-Linien bestemt, og
til Soes maa dette allerede for de Gamle have vcerer et meget vanskeligt Ar
bejde, og nu Positions-Vinkelen i det mindste indtil 5 Grader bestemt; Man
sige mig, hvordan de Gamle har skuldet kundet faae dette, i feer fsrcnd Compasset blev opfundet. —
Ptolemaeus har da vel altfaa meest brugt til Læng

dernes Bestemmelse, foruden de dertil fornodne Breeder, de Efterretninger,
som han kunde faae om Stcedernes Frastand fra hinanden.
Problemet lod sig
da ogfaa resolvere ved den sphceriske Trigonometrie, thi man fik, naar Distan
cen var bekiendt, en sphcerisk Triangel, hvoraf alle Z Sider vare bekiendte, de
ko
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to Sider nemlig, forn Complementer til Vrecderne, og den eene Side som
Steedernes Distance; man fegte da Vinkelen, som de tvende Complementer
indbefattede, da samme var ~ Meridianernes Difference.
Denne sidste Maade har visselig Marinus og Ptolemaeus betunt sig

af til at bestemme deres fleeste Lcengder.
For at faae Lcengden udregnet, naae
man fsrst vidste Breederne, behovedes knns at erfare, hvor lang Tid den Reifende
har tilbragt paa Veien fra det eene Sted til det andet.
Vel fandt: At be
stemme Veiens Lcengde efter den Tid man tilbringer pan samme, er overmande
uvist.
Ptolemaeus erkiender det selv i i Bogs 2 Cap.
Det er den korteste
Afstands-Linie, hvorefter man bestemmer et Steds Afstand fra det andet, men

det er sielden den man reifer efter: Uden for visse af Romernes Lande vare in

gen opmaalte Vcie: Een reiste hurtigere, en anden langsommere: Her var
Veien god ogjcevn; Hist fordobbledeS ligesom Lcrngdcn blot ved Reisens nsdvendige Besværligheder.
bestemt en Dags Reife.

Hvor forskiellig sinder vi ikke derfor hoS de Gamle
Hos Herodot er en Dags Vandring snart 150

Stadier, snart 200: hos andre anderledes.
Og kommer det an pan SoeReiser, hvor stor Forffiellighed.
Herodot regner IV. 86 et Skibs Fart t
en Degn for 130000 Orgyier, som udgiore omtrent 325 tydske Miile. Theo
philus, hvis Optegnelser Ptolemaeus har betient sig af, regnede en Degns
Soe-Reife for 1000 Stadier eller 30 Miile, da dog samme, efter Ptolemaei
Bemcerkning, i den Arabiske Bugt ei plciede at regnes hoiere end 4 til 500
Stadier, og altsaa neppe for Halvedeelen.
Man undffylde da Marinum og
Ptolemaeum, om de formedelst Mangel paa sikkre Distance-Beregninger fan
feile, hvor disse Distancer maakte legged til Grund.
Man betanke tillige, hvor
lidet man da bor forlange alting faa noie at tresse ind i scrr t Henseende til
lkcrngdet'Ne, der hvor See-Reiser har maattet bestemme Distancerne, og dette
sidste er just Tilfaldet ved den Cimbriske Halv-HeS Bejkrivelse, thi det er Soe-

Kysten af samme, hvis Beliggenhed de har vildet bestemme for Grcrkerne.
Man tillade mig nu at fremlegge for Selffabet Ptolemaei Beskrivelse
over den Cinrbrisse Halv-Aes Beliggenhed, og at geleide samme med Anmærk

Critiffe Undersogelser og Lccse-MaaderneS Bedommelse ssal jeg af
holde mig fra, faa vidt mucligt, envffient 23 forffiettige Udgaver ere af mig
ei gansse uden Nytte sammenlignede, men den latinffe Oversættelse maa jeg
ninger.

tillige
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Den Latinsse Oversettelse

af Ptolemaeus maae stet ikke betragtes saaledes font de fleeste Oversektelser af
Græsse Skrifter.
Man havde alt 13 forssiellige Latinsse Oversektelser trykte,
*
ferent
den ßca|Pe Text udkom.
Alle pan een nær vare de enten udarbejdede i i§de
og i6te Anrhundrede efter græsse Haandssrifter, eller og vare de aftrykte efter me
get gamle Latinske skrevne Oversektelser.
I begge Tilfalde ere de saa meget vig
tigere, som den gråske Text ikke nogensinde critiss er undersoat, og man i Bi«
bliothekernc sinder af den Lakinsse Oversettelse aldre og bedre Haandssrifter, end
de man har af den gråske Text.
Endnu en Frihed maa tillades mig.
Schöning har beviisliggiort, at
de Antegnelser, som findes hos Ptolemaeus om Skandinavien grunde sig ei
paa nye, men snarere gamle Efterretninger om samme.
Om Jylland kroer jeg
det saa meget meere, som efter min Mcening Jyllands Soe-Kyst beskrives os
saaledes som samme var for den Oversvømmelse, som nodte Cimbrerne at gaae
ud af deres Fæderneland, og alksaa vel over 2 til 300 Aar for Ptolemaei egne
Tider.
Men da Ptolemaei Værk egentlig, som han selv angiver det for,
ei er ander end Marini forbedrede Arbeide, saa forekommer det mig gandsse
rimeligt, at disse Efterretninger om vor Halv-He, hvorpaa er bygget, hvad hor
Ptolemaeus haves om samme, ogsaa maa have været Marino bekiendre.
For da desto bedre at udfinde, hvoraf det urigtige tn natte vare kommet ind i
den Ptolemæiske Forestilling om Halv-Aen, tillade man mig at anfore de Ptolemaisse Antegnelser i den Orden og paa den Maade, som de formodentlig have
været anforte hos Marinus, af hvis Skrifter Ptolemaeus kan have taget
Dem.
Nemlig i 1 Bogs 18 Cap. bemærker udtrykkelig Ptolemaeus, at Ma

rinus i sine Samlinger eller med hvad Navn man vil kalde hans
ei havde samlet anført Længder og Breeder, men i en Bog deraf anført og sam
let Breeder, i en anden Længder.
Paa samme Maade tillade man mig nu
forst ar igiennemgaae Ptolemai bemærkede Breeder, og siden hans anførte
Længder.
Alksaa forst Breederne.
For Weser - Strømmens Udlob fastsetter han Breeden eller Pol-Hoy
den tll 55015'» Denne Breede passer gandske got sammen med den af 55% som
han Megger Ems-Floden. Vester-HavetsGraadighed har endog i nyere Tider
frataget disse Egne store Stykker Land: Man bor da efter al Rimelighed fette

tTye Saml. IL
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Wesers Udlob noget lcengere ud, end det nit er.
Fastsetter jeg den kuns at have
vceret ved det paa Heitmanns Soe-Kort hooge Wegs Ende (og man

burde vel endog fette Udlobet lcengere nd), saa bliver Lcrngden efter Heitmanns
Kort omtrent 53°5o'.
Hos Ptolemaeus senes den da i°25' for nordlig.
Aarsagen maa, som forhen viist er, soges i Dagenes Forlcrngelse ved Re

fractione».
Elbens Udlobs Breeds bestemmes 56°.5?»
At samme settes under
famme Meridian, som Wesers Udlob troer jeg rigtigt, men Breeden 56° 15
*

kan neppe bestaae med Wesers Breeds 55°i5
*.
Er her ingen Feil i LcrftMaaden, forestiller jeg mig Sagen saaledcs: Marini Beskrivelse om Jyl
lands vestlige Kyst maa vorret famlet af2de forffiellige Skipperes Beretninger;
den eene har fra Weserenö Udlob af stilet forbi Saxernes Her op ril det nu saa
kaldte Jydffe Rif, hvilket nu her sirax efter skal findes bemerket hos Ptole
maeum: Fra den anden Skipper har han sin Efterretning om Elvens Udlob,
om det nu saa kaldte Eiderstedt og Saxernes Her.
Denne fidste Skipper har
fat Elvens Udlob alt for meget Nordlig, men ellers rigtig angivet saa vel Eiderstedts som og Saxernes Hers Situation i Henseende til Elven.
Ved at sam-

menfoie begge disse Skipperes Angivender er det nu at Wesers og Elvens Ud
lob komme i Henseende til Breederne for vidt fra hinanden.

Nu begynder Ptolemaeus da at bestemme visse udmarkede Steder paa
den Cimbrice Halv-Hes Kyst: Det forste Sted, som han saaledes udmcerker, anfører han under den Bencevnelft
rov'^Xßiv
De Latinske
Oversettere oversette her Extenfio, quae port Albin fl.
Havde Sal.
Schöning ei lagt Magini Latin ffe Udgave a) til Grund ved sin Af
handling, og noie fulgt samme, (da han formedelst J. A. Fabricii ufokderlagtige Dom om Petr. Bertii grceffe Udgave afholdt sig gandffe fra

Brugen
•) Det Eftertryk af 1617, som Sl. Schooling bekiente sig af er af alle Maginste Udga

ver fuldest af Feil.

Raidel har i fin ypperlige Afhandling om Ptolemaei Geogra«

phie ladet sig af Eftertrykkernes »''alende Fortaler forføre til at udgive Magini egen
Udgave Ven et. 596 for meest fuld af Feil.

tzen beste Udgave.

Den er det langt fra ikke,

og vist nok
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Brugen nf samme.) havde det vist ikke blevet nfham ubemærket, hvor ubeqvemk
her oversettcs ved extenfio , og hvor uriqTtqt igien delte extenfio forstaaes.
skto^j bruger-Gråkerne om Bugter eller Krumninger, font
gane ind ad.
’E^eiv derimod og t^oyyj om Bugter, fom gane ud ad. Beviiftr herfor ere overflødige, da alle gode Ordbeger kiende disse Bemcrrkelfer og
bevnse samme />).
Eminentia eller Prominentia havde nok været del rig

tige Ord til at udtrykke
med.
I det mindste vilde jeg neppe troe det rig
tige Ord dertil at være i Latinen extenfio, med mindre, da i&xy ogsaa hor
Hippocrates og andre græske Medici bruges i Folge af Ordets almindelige
Bemærkelse for Gevæxtcr i Ansigter og pan andre Legemets Deele, det da og
saa maatte behage Lægerne at kalde faadanne Ophævninger extenfiones, hvor
til de dog neppe vil kunde fremviise Celfi Tilladelse.
Imidlertid har dog dette
ulykkelig her i Overseltelsen anbragte extenfio foraarsaget endeel Forvirring.
(SaL Schöning var efter det Latinske Ords sædvanlige Betydning i nyere Skrif

ter, (thi af de Gamle skal kuns Vitruvius have brugt Ordet,) beretliget til
at forestille os Jyllands Beliggenhed efter Ptolemaeum stråledes fom han
paa sit Kort har giert, endskiont efter det græske
Betydning det ved
Tallet 3 yaa den venstre Side bemærkede Sted et kan være en saadan indgaaende
Bugt, og den østlige Side Da ei heller maa gaae faa glat ned, som den efter
Den Latinske Oversettelfe er forestillet.
Nok er det, hvor vi nu sinde en
paa vor Cimbriske Halv-Ae anført af Ptolemaeum, maa vi efterspore en i de
mindste paa de Tider mærkelig stor Land-Odde eller i Havet udlobende LandStrækning.
Den ferste vi da har at opsøge, skol være bag Elvens Udlob paa
en Breede af 50°4o' eller 35' nordligere end Elvens Udlob.
I denne Fra
stand fra Elvens Udlob tresse vi da og virkelig en mærkelig udlsbende Landstræk
ning i Landskabet Eiderstedt: I sær naar man forestiller sig samme saaledeS som
det hos Danckwerth forefindes aftegnet paa Hans 13de Kort, ferend SüderSlrand bortffyltes af Havet.
Endnu er vel ogstm Elvens Udlob lagt til Grund ved Bestemmelsen af
Saxernes 3 Hero Beliggenhed.
Disse anføres iblant andre Her sidst i dette
P y r

£) Om tl<T£%Eiv fortuner dog ogsaa Wefleling at efterstes ad Herod, II, ir.

Capitcl

3)6
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Capitel hos Ptolemaeus,

Deres Breeds bestemmes efter Midten til ,57°4O
*

eller i°2.5/ nordligere end Elvens Udlob.
vigffe Aer.

Dette passer temmelig med deSleS-

Men bestemte man deres Breeds efter den Frastand, fom de

skulde have fra Weser Flodens Udlob, naar samme angaves 55°i5', kom de
ester Ptolemaeus til at ligge for meget nordlig.
En nye l&xy anfores af Ptolemaeo og dens Breeds angives 58°2o',
«ltfaa 3°5/ nordligere end Messrs Udlob.
Saa stor en Distance 3°5' giorde
alt den lcengsteDag herZoMinuker lcengere end ved Messrs Udlob, hvilkcnForskiel let kunde bemcerkeS. Legge vi nu disse 3°5' til Messrs Udlobs sande Breeds,
faaer vi en Breeds af §6°55
*
og paa denne tresse vi den store Iydffs Rif, som
vist nok ei al Tid har vceret Havets Eiendom, og hvis Oversvommelse formo
dentlig i scrr har foranlediget Cimbrernes Udvandring (c).
Den tredie
paa denne vestlige Side anfores at have en Breeds af
58°5o', alrfaa 30' nordligere.
Ester Pleitrnsns Kort passer hertil best del nu
faa kaldte Bulbergs Rif: men samme Korr viger her paa den nordlige Kant af
Jylland meget fra det Pontoppidanffe Kort.
Efter dette sidste kunde nu ogsaa
denne Breede passe sig paa Kanten af Jylland ved Hillerflev Herred.
Den fierde
og tillige som den nordligste Pynt af Jylland bemcrrket, fasisetteS til en Breede af59°3O'.
Poli Hoidernes Forffiel fra Messrs
Udlob til Jyllands nordlige Pym ffulde da have vceret 4°is'.
Samme befinDes vel nu 18' mindre hvilken Feil maaffee for Ptolemaeo eller Marino var

mmdgaaelig, maaffee ogfaa Forffiellen kan komme af, at Havet kan have fra
de Tider af bortffyllet endeel Land fra Jyllands nordlige Pynt, hvilket endog
de nordlige Grunde giver Andledning at formode.
Jeg bor ikke fortie at i Skeden for de tvende sidste faa kaldte extenfiones, som den Latinffe Overssttelss angiver, har den grcrffe Text ikkuns een,

som den kalder
og fastsetter dens Lcengde til 38°5O
*
og Breede
til 58° io'. Feilen er uden Tvivl i den grceffeText, som endnu ikke nogensinde
er critiff behandlet; I det mindste kan denne Odde siet ikke blive den nordligste,
xiaar den ikke ffal have storre Breede end 58°xo
*.

Ptole•) See herom foruden andre Sl. Ancherfens Vollis Herthae Deae p. 231
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Ptolemaeus ganer nu i sin Bessrivelse om til Jyllands ostlige Kyst,

og den første
som han efter Jyllands nordligste Pynt bemcrrker, anset
tes af ham under en Breede af 58°i5'altfaa x°J5' sydligere end Jyllands

nordligste Pynt. Antager man, at Jylland i de ældste Tider har strakt sig endnu
videre ud imod Norden, passer denne saaledes angivne Breede paa Calløe Amts
nordligere Deel: Antages Jyllands Odde ei at have gaaet længere ud end nu,
passer Breeden paa Amtets sydlige Deel.
Efter denne forste vestlige
bemcrrkes en sydligere, som gives en
Breede af 570.
Denne Breede tresser paa Fyen, og da, faa vidt jeg seer,
Fyen ei af Ptolemaeo er regnet blank de Scandisse $er, faa turde maassee
den Soefarende, hvilken Marinus har at takke for de til disse vestlige Odders
Bestemmelse fornodne Efterretninger, have an feet Fyen, som det ved Snoghoi
faa smalle Belt adskiller fra Jylland, for landfast med samme d\
Vil man
ikke antage dette, faa bliver Als eller den Kant af Slesnstg, fem strax der
ved ssyder sig frem for det øvrige faste Land denne Ptolemaei Odde, men da
svarer ei got dertil den angivne Breede.
Denne er den sidste
fom Ptolemaeus har bemerket paa vor
Nu bestemmer han Bugten eller Hukken, fom Halv-Aen giør paa

Halv-Ae.

den vestlige Side med det øvrige Tydssland.
Den kaldes af ham $ -rpoc avotr•roXatbngpofø og fra den af anseer han Soe-Kysten af Tydssland at gane et
langt Stykke hen lige ud imod Asten.
Fra denne Bugt af er langs med Ky
sten lige indtil Wcixelens Udlob Breeden anfat for 56° altfaa 45' nordligere
end Wefers Udløb.

Dette passer fuldkommen nøie til Bugten ved Eckernforde

eller Kiel.
De af Ptolemaeo anførte Breeder troer jeg at ssulde saaledes befin

des temmelig vel passende: Men i Henseende til Længdernes Bestemmelse hos
ham moder større Vansseligheder, og saaledes fom man i Ptolemaei Tider
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O.3 hvo veed, om ei virkelig ogsaa før ben store Natnr-Forandring, som giorde detJyd-

ste

Ris til Havets Eicndom, Fyen kan have varet landfast med Jylland.

Lettere

kunde Fyen IsSriveS fra Jylland, end Storbritannien fra Frankrig«, med hvilket
famme store He efter gandste rimelige Grunde troeS fordum ot have varet landfast.

Hvad

der da kan vcere steer ved Fyen vil vore Born eller Borncbsrn opleve ar stee

med den nordlige Deel af Jylland

own

for Lim Fjorden.

358

Om vor CLmbriffe Halv-Ae.

inaakte behielpe |tg for at fa ae disse bestemte, ttoer jeg neppe nogen formoder, at
finde dem hos Ptolemaeus noie bestemte.
Den forste Lcengde bliver for os nu Weferens Udlobs Lcengde: Den an«
forties for ai°: Efter Heitmanns Kort er den 24°io/.
Hvoraf denne store

Fortiet kommer vil jeg nu ikke opholde mig ved at underfsge, da det ingen
Indflydelfe har paa den Forestilling fom man hos Ptolemaeum maa giore sig
om Jyllands Beliggenhed, faa lcenge jeg betragter samme for sig adeent
*
Elbens Udlob angives hos Ptolemaeus at have famine Lcengde, fom

WcferenS Udlob.
Dette troer jeg at vcere rigtig, thi Strandkanten imellem
Elbens og WeferenS Udlob og de lave Grunde, fom derimellem strikke sig langt
ud i Havet, synes at vi i se at endeel Land Her er borttaget af Havet, ligesom
meere nordlig paa den SleSwigffe Kyst.
I den Tid, da den Brcmiffe Grund
omkring ved NenemWerck paa Danckwerths Kort og ligesåa ogfaa deDnhmarffiffe Grunde endnu ikke vare gandffe overfvommede, kan Elbens Udlob
gierne have ö ceret under samme Meridian, som Weferens Udlob.
Den forste
font Ptolemaeus udmcerkede var den, font han an
gav at ligge bag ved Elbens Udlob.
Hanfcelter famme i° efHigere enö El«
bens og Weferens Udlob.
Efter Heitmanns Kort bliver Forffiellen, naar

man antager EiderstedtS udlobende Landstrcekning for at vcere denne
ku ns omtrent halve Deelen, og den Ulmfke Latinske Udgave af 1482, fom ellers
ogfaa har ntange gode Lceftmaader, har ci heller her meere end 30' Forffiel.
Bestemmer man Frastanden efter Süder-Strand bliver Meridianernes Fra
stand endnu mindre.
Den nceste

oven for denne er $03 Ptolemaeus efter Breeden den

Iydffe Rift
Forffiellen imellem Wefers Udlobs og dennes Spidfes Lcengde
«nfores 4°, men herved er, fom jeg troer, den Feil indlobct, fom foraarfager
at Jylland foresiilles af Ptolemaeus faa meget heldende til Asien, da man
har urigtig anfat denne Odde, fom jeg nu omtaler 40 estligere end Wefers Ud
lob i Steden for vestligere.
Jeg forestiller mig ot denne Forfeelfe kan vcere
begaael maaffee ved en af disse tvende Anledninger.
Dett eene, ot Mari
nus vel har fundet for sig i SoefarendeS Beretninger optegnet Distancen fra

Weferens Udlob til Enden af dette Iydffe Rif, men intet om PositionS-Viti
telen, eller hvoraf han kunde vide om Weferens Udlob var estligere eller vestli»
gere»
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Feilen kunde
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fotu da an paa et Lykketref, naar disse Lamgder skulde fammet
*
man traf den rette Position eller ei, og ulykkeligviiS traf man paa
satte Wesirs Udlebet vestlig.
Den mitten Maade, paa hvilken
bcgaaes of Marino, endog om han fandt optegnet noget omPosi-

tiorrsBinkelen, er folgende.
Sine geographiae Optegnelser og Samlinger
betiente Marinus sig i fæc af til Land-KorrerS Forfcrrdigelfe, men han fordeelte ikke Landene omkring paa specielle Korter, som Ptolemaeus giorde,

men sogte kunS paa et eeneste general Kort at forestille den heele da bekiendte
Jord.
Om Skotlands Beliggenhed havde han nu vist nok, ligesom Ptole
maeus meget urigtige Begreb.
Han lod samme paa sine Kortec helde saa
stark til Hsten, at der endog vare der Steder, hvis Lcengde han ansatte lige
som Weserens Udlob for 310.
Antager man nu at han har holdr sin urigtige
Forestilling af Skotlands Beliggenhed for vis og rigtig, maattehan, naar
han endog fandt optegnet, at det nu varende I yd ske Rif eller denne vor e^o^
laae vestligere end Wesers Udlob, let kunde falde paa at tvivle om dette Fore
givendes Rigtighed, thi var det saa, vilde i Aftegningen den nordlige Deel af
Jylland komme til ar falde lige paa Skotland, hvis rigtige Beliggenhed paa
sit Kort han ei paatvivlede.
Mistanken om begaaet Feil i Optegnelserne om
denne vor Iydske Landstrakning kunde forlede ham til egenmceglig at antage Me
ridianens Disserence for ostlig i Hensigt til Weserens Udlob, i Steden for vest
lig.
Jeg indseer nok, at det kun6 er nogle dristige Gisninger, jeg her vover
at fcemsette, men Feilen finder jeg her dog virkelig begaaet, om jeg end ikke
kan angive, hvorved samme kan vare foranlediget.
Antage vi nu Wesers Ud
lobs Lcengde hos Ptolemaeum 210 at svare til 24°io' hos Heitmann, og
derefter bestemme den Jydffe Rifs yderste Pym 40 vestligere, bliver sammes
Lcrngde 2o°io/.
Den naste Odde, som Ptolemaeus nu bestemmer, er hos ham paa

en Breede af s8°2o'. Dens Lcengde 3°5O' ostligere end forrige. Altfaa efter
Heitmanns Kort 24°.
Denne Lcengde passer best til Bulbergs Rifet.
For Jyllands nordligste Kant bestemmer Ptolemaeus tvende Langdec
under samme Breede: Den vestlige kuns io' estligere end noest fcrrige Odde,
altfaa dens Længde efter Heitmann 24°io'.
Den ostlige derimod endnu
i°i5‘ ostligere, altfaa 25%5', fem passer sig meget rigtig med Skagens Lomgde.
Meu
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Men at Ptolemaeus angiver begge disse Lcengder under en og samme Breeds,

kunde maaskee synes urigtigt.

Efter Heitmanns Kort treer jeg man her ei

maa bestemme Jyllands nu verrende nordlige Sye-Kyst; i det mindste lader
baade de Ponroppidanfke Kort og ogsaa Hr. Commandeur Ackeleyes Kort
Jyllands vestre Sse-Kyst, saasnart man er kommet Bulbergs Rss forbie, dreie

fig strap meget stcerkere nordlig paa, end som det Heitmann^e Kort. Og mon
Jylland ei ogsaa her i de celdste Tider har lidt en stor Forandring.
Paa det
Ackeleyiffe Kort findes oven for Rubierg lige indtil Skagens Poli-Hside saa
lave Grunde angivne, at man neppe kan formode andet, end at Vestec.Havet,
da den oversvemmcde og fratog Jylland den Landstrcekning, som vi nu kalde,
siden den blev Havets Eiendom, den store Jydffe Rif, jo ogsaa her maa have
sikilt vor Cimbriske Halv-Ae ved en anseelig Landsirakning.
At Havets fryg
telige Magt her endog i nyere Tider er erfarer, sees af Pontoppidans Beret
ning i hans Atlas 5 Deel Side 274, hvor Sydvest for Rubierg - Bye siges nt
have vceret et stort Bierg, som ssal vcere udfaldet i Havet.
Ptolemaei Ef
terretninger om vor Cimbriske Halv-Aes nordlige Strand-Kyst trocr jeg derfor
Meget vel at passe sig med Halv-Aens sande Situation for Oversvsmmelsen.
Men nu moder i Hensigt ril de folgende Lcengder hos Ptolemaeus
stsrre Vanskelighed.
I Almindelighed har man Aarsag at formode, at Jyl
lands ostligs Kyst cr af Soefarende, fra hvilke Marinus eller Ptolemaeus
kunde have Efterretninger, overmande sielden blevet befaret.
De Gamles
EleEtrum er nesten den eeneste Sort Vare, fem vi finde hos de Gamle af

Kisbmcendene at vcere sogt i vor Norden.
Paa den Jydske Rif eller maaskee
endog paa den heele vestlige Kyst er i forrige Tider Rav meget hyppig og i me
get store Stykker blevet fundet.
Gesner har alt bemerket dette e), og adskil
lige Steder hos gamle Historie-Skrivere, som forklares om den Preussiske Kyst
hor uden Tvivl forstaaes om Jyllands vestre Kyst'; endfkiont jeg dog derfor
ikke tor negte, at jo og i scer efter den Cimbrice Oversvemmelse den meeste Rav
er hentet fra den PreusWe Kyst.
De Skibe, som hentede samme fra denne
Preussiffe^ Kyst, have ester al Rimelighed da, ligesom nu, gaaet ind i Aster-

soen
e) i hans Afhandling de eleflro veterum, fom findes i det tredke Bind af det Gsttingffe
Videnjk. Selskabs Skrifters celdste Samling.
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overmande sieldne maatte da Efterretningerne vcere, som Grceker kunde have
em Jyllands ostre Ssekyst, naar de til Hsterssen seglende Skibe gik igiennem
Kresuudct, og ei igiennem Belterne.
For vore graffe Iordbeffrivere var in

tet Valg at giere.
En enkelt Skipper kan engang vare passeret igiennem det
store Belt, og hvor glad er vel ikke Marinus, Ptolemaeus eller en anden

graff Iordbeffrivere blevet ved at faae fat paa denne Soefarendes Antegnelser.
Lad os forestille os, hvordanne dennes Antegnelser kan omtrent have varet:
Efter ar vare kommet den Cimbriffe Halv-Hes nordligste og tillige ostlige Odde
forbie, bemcrrkede han at Landstrcekningen gik igien vestlig ind, og fulgte han
Kysten indtil han igien efter saa og saa lang Tids Seylads forekom en anden
udlobende Odde, den han befandt at have Poli-Hoide §8°i5
*
Da han var
passeret denne udlobende Landbugt, bsiede Landstrakningen sig igien ind vestlig,
indtil en nye ndlobende Landstrakning modre, paa hvilken han efter saa og saa
lang Tibs Seylads ankrede, og befandt at have en Poli-Hoide af 570.
Her
fra ftylede han igien vestlig langs med Kysten af Halv-Aen, indtil han efter fad
og saa lang Tids Seylads naaede den Havbugt, ved hvilken den Cimbriffe
Halv-He paa den ostlige Side ophorer, og Kysten af Germanien igien begyn
der, som siden et langt Stykke leber lige imod Hsten paa en Poli-Hoide af 56°.
Den Soefarende, som saaledes havde opregnet og beffrever sin Seylads
langs med Jyllands ostlige Kyst, har sandelig ei begaaet mindste Vildfarelse,
naar jeg undtazer at han har anftet Fyen for landfast med Jylland, i Fald saadant ei heller da virkelig har vesret. — Og kunde en graff Geograph ei letteliz
troe^ ar han havde her af denne Soefarende al den Efterretning, som han be
hoved« for at kunde paa sit Kort asteqge de af den Soefarende iagttagne
Hin har her Pol-Horderne, Distancerne og ogsaa det, hvad han kunde troe
vare nok for ham, om Skibets Cms.
Ofte har vel den graffe Iordbeffrivere
haft mindre data end her, og dog maaffee truffet ved Aftegningen paa Kor
tet Stedernes Situation rigtigere, end her er ffeet.
Hvori da Feylen? Skipperne havde bemcerket til hvad Kant Landstroekningen i Almindelighed lob ud indtil han kom paa det Sted, hvor han ankrede.
Ptolemaeus eller Marinus, font da antager Skipperen for Ex. bestandig at

have scylet ostlig paa, da han forled nu varende Skagen, brsger den hcele

Uye Saml. II. A.
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ved Tiden, som er medgaaet, bestemte Distance imellem Skagen og Callee
Amts ostlige Side til en Side i stn Sphcrriste Triangel; Pol Heldernes Forstiel bliver ham den anden Side, og som den fra Skagen nedfaldcnde Meri
dian giør paa Calloe Anus Circulum latitudinis en ret Vinkel, fan har
han data nok til at sinde Meridianernes Difference, fom han, men urigtig, an
tager for Calloe-Pynttn vestligere, sidn bandftrcekumgen ester den Soefarendes Beretning gik ind VestvcrrtS, naar man fom forbi Skagen.
Ptole
maeus fatte da sin ferste e^o^v) paa den est lige Side af vor Cimbriste HalvAe og sydlig for Skagen 55' vestligere end samme.
Med at bestemme Lceng-

den for den anden
som jeg ester angiven Pol-Høide 570 har troet at
maatte foges i Fyen, forholdt Ptolemaeus ftg ligesom ved den første, og fik
derved Meridianernes Difference baade alt for stor, nemlig 20. 20', imellem Calloe
og Fyens østlige Pynt paa 570 Breede, da Skibets Vey forlcrngedes alt for
meget ved at folge Landkysten, og tillige ogfaa denne Fyens Pynt urigtig ansat
for vestligere end Calloe Amts Pynt, da den vestlige Curs, som Skibet tog, da
den forlod Pynten ved Callse-Amt, anfaaes af ham at vare blevet den samme heele
Veyen igiennem.
Fra den Fyenste Pynt af bestemte han siden Lcengden for
Len Bugt eller Huk, som den Cimbriste HalvrAe gier ved Eckernforde eller

Kiel med det evpigc Germanien.
Denne ansatte han rigtig nok vestligere end
den Fyenste Pynts, men giorde dog Differencen noget for stor, fordi Distan
ten her imellem ogfaa antoges alt for stor, da Skibet havde feylet langs med
Kysten.
Fra denne Kielste Bugt afanftes nit af Ptolemaeo Germaniens Kyst
ot udstrække sig lige imod Asten indtil Wcichselens Udlob.
Da Claalulus Floden uden Tvivl rigtig af de nyere Geographer er antaget at totre Trave Flodeis
saa man Ptolemaeus ei have vidst at Kysten, naar man er passeret Femern,

dreyer sig ganste sydlig, eg ved da at onfette paa sit Kort den heele Distance
imellem den Kielste Bugt og Chalufi eller Trave Udlob som ganste ostlig, er
det, at han har gtort Meridian-Differencen imellem Kiel og WeichseleuS Udlob
i° større end den virkelig er.
Ved Enden af dette Capitel nowner Ptolemaus nogle Aer, som stal
ligge i Narvcrrelsen af den Cimbriste Halv-Ae.
Om Saxernes Aer er for
hen talt.
Af de Scandiste 4 Aer bor uden Tvivl ved den største sorstaaes den
sydligste
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sydligste Deel af Svcrrig, hvortil Ptolemaei angivne Længder og Breeder tne-

get vel passer, men fom han urigtig au faae fer en Ae.
Af de 3 mindre Aee
skal Midten efter Ptolemaeus ligge i°3o' sydligere end Skagen oq Langbens
Forssiel imellem samme og Skagen -vare iois' østligere.

Denne Bestemmelse

indtreffsr paa den nordlige Odde af Dragshvlms Amt.

Har Ptolemaeus

bestemt disse 3 mindre AerS Beliggenhed efter en Soefarendes Antegnelser, som

fra Calløe.«Egn har stylet over til Sundet for ar -qaae til Astersøen, kan maaskee
Dragsholms Amt vare blevet an feet for en Ae formedelst Iise-Fiorden, som
der gaaer ind.
De 3 mindre Scandisse Aer -bleve Da maassee Samsee, Drags
holms Amt, oq det øvrige Sielland.

Men rimeligere synes det Dog for mig,
at antage Samsoe, Sielland, og Lolland tilligemed Falster fer disse 3 Aer.
De Alocisse Aers Midte fastsetter Ptolemaeus ril 3°is' vestligere Længde
og 10' sydligere Breede end vores nu saa kaldte Skagen.
Nogle har ved disse
Aer forstaaet Aen Als; denne Meening har sal. Schöning ftildkommen igien-

drevct.
Men hans egen Gisning herom maae jeg reent «D rilstaae, at jeg et
tør biefalde.
Den Cimbrisse HalvAeS faste Laud vil han at Ptolemaeus

ssal have ladet ende ved Liim-Fiorden,, hvorved dog denne Cimbrisse Halv-Ae
ei bliver fra Sonden ril Norden faa lang, som den of Ptolemaeo angives:

De Aloeisse Aer ssal davære Mors, Thye og Vendsyssel, hvilke sidste, siger
den sal. Mand, nu vel ere landfaste, men synes i gamle Dage at have været
Aer.
Jeg veed ikke den allermindste Grund, hvoraf man ssnlde formode, at
Thye og Vendsyssel, fom nu ere landfaste, ssnlde fordum have vceret Aer, da

Vester-Havet ei legger Land til HalvAen, men berover meget meere Jylland

endnu bestandig meget Land.

At Thye og Vendsyssel har varet langt meere

landfast, ferent) Vesterhavet her oversvømmede det store Iydsse Rif, og at de
vel kan blive Aer, no ar Vesterhavet engang overssiarer den smale Landstrim-

mel ved Aggers og gaaer ind i Liimsiorden, synes mig langt rimeligere.
Den
af Ptolemaeo angivne Fvrssiel imellem Poli-Hsiderne af det faste Lands

nordligste Pynt og Midten af disse Aloeisse Aer kunde vel nogenlunde paffe,

men siet ikke Meridianernes Difference, hvorefter de Aloeisse Aer komme til at
ligge meget vestligere.
Men hvor ssal da nu disse Alocisse Aer føges? Der, hvorfra fordum

Vesterhavers Voldsomhed bortjog vore tappre Forfadre.
Z z 2

I Havet oven for

de«
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den Jydsse Rif.
Paa Heitmanns Korr findes just under samme Breede
og Langde, som Ptolemaeus angiver, i Havet 3 Banker, men om disse

Have varet de Alocisse Øer, tor jeg ei bestemme.

Vist nok der i Narvarel-

sen maa de segeS, og ei ot undre over om Havet her imod dem har øvet famme
Voldsomhed, som imod det narmest hosliggende faste Land.
Jeg har vovet saa mange Gietninger, at jeg ikke nu meere frygter for
at forøge disse Gisningers Tal endnu med een, og at sintre med famme.
Gråkernes ’HÅexrpoy, (om hentedes her fra vor Cimbrisse Halv-Aes vestre
Kant og den Preussiske Kyst, veed man siet ingen rimelig Etymologie ril.
Efter de» aldste Grasse eller Dorisse Skrivemaade blev Ordet ssrevet og nav
net ’AJwrpov. Hvad om dette Ord har sin Oprindelse fra de Alocisse Aer,

Hvorfra der af Phsnicierne forst kan vare henter.

Obftk-

