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Kvægsyge og Vikingetogter
Ludvig Holbergs

to Bidrag

til Videnskabernes Selskabs Skrifter

Forhold til Videnskabernes Selskab er flertydigt og
ikke saa let at faa Klarhed over. - Den 13. November 1742
samledes fire Personer i Grev Johan Ludvig Holsteins Hus,
det nuværende Stormgade Nr. 10. Det var, foruden Værten,
den overmaade lærde Hans Gram, Professor og Geheimearkivar, den
teologiske Professor Erik Pontoppidan og Henrik Henrichsen, en ung
historisk interesseret Kancelliembedsmand. Det er sidstnævnte, der som
Protokolfører meddeler os, at paa Mødet blev oplæst Grams Forslag
om et Societas Antiquitatum. Der var i Skitsen en Liste over foreslaaede
Medlemmer, blandt disse Holberg. Paa selve Mødet blev det præciseret,
at Selskabet skulde have tre Klasser af Medlemmer, nemlig 1. Æresmed
lemmer, membra honoraria; 2. ordinære Medlemmer, membra ordina
ria, hvoriblandt Holberg; 3. Medhjælpere, adjuncti. Holstein var saa
at sige født Præsident, Henrichsen (som 1747 adledes under Navnet
Hielmstierne) blev straks valgt til Sekretær, og baade Gram og Ponolbergs
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toppidan lovede at udgive nærmere angivne historiske Skrifter. Det
fastsloges paa samme meget afgørende Møde, at Selskabet skulde om
fatte alle Grene af Videnskaben, dog med særligt Hensyn til Fædrelan
dets Historie. Der blev taget energisk fat; i Løbet af November, De
cember og Januar mødtes det lille Kollegium adskillige Gange, nogle
Sagkyndige indkaldtes for at deltage i Drøftelse af bestemte Opgaver
og gled naturligt ind blandt Medlemmerne, hvis Antal paa den Maade
steg til otte. Derefter skete der ingen Forøgelse af de ordinære Medlem
mers Tal før 6. December 1745, da tre Medlemmer optoges. Derimod
havde Selskabet allerede i December 1744 optaget tre Æresmedlem
mer, og 6. Oktober 1745 foresloges endnu to, heriblandt Holberg. Man
har øjensynlig stillet denne i Klasse med højtstaaende Herrer, af hvem
man ikke ventede fast Fremmøde eller intimt Samarbejde. De øvrige
Æresmedlemmer var Gehejmeraad Chr. Fr. Raben, Konferensraad Otto
Thott, Konferensraad Frederik Rostgaard og Etatsraad Niels Foss, alle
fire fornemme, videnskabeligt interesserede Samlere. Det var dog som
bekendt først i 1747, at Holberg blev Baron.
Blandt Æresmedlemmerne fik Otto Thott væsentlig Betydning for
Selskabet; han var endog dets Præsident 1763-70. Men Holberg har
ikke været ufølsom for den ham beviste Ære. Paa Tomaanedersdagen
efter hans Indvalg, 6. December 1745, oplæste Hans Gram i Selskabet
Holbergs indsendte Betænkning over Kvægsygen, og et Aar efter, 2.
November 1746, oplæste Sekretæren Holbergs »Danmarks og Norges
Søe-Historie. Første Periodus«. Holberg forelagde altsaa ikke selv sine
Arbejder, og da der ikke førtes Præsenslister, véd vi intet om hans Del
tagelse i Møderne. Det er dog nærliggende at tænke sig Holberg til Stede
ved to solennelle Lejligheder, hvor Selskabet nok har lagt Vægt paa at
være fuldtalligt.Den 18. Januar 1751 holdt Grev Holsteins unge Søn
Christian Holstein en latinsk Oration i Selskabet i Anledning af det
oldenborgske Kongehus’ 300-Aars Jubilæum 1749.1 et samtidigt Avis
referat siges det, at foruden nogle Gæster var »samtlige dette Selskabs
Høye og fornemme Membra« nærværende. Da Talen Aaret efter blev
trykt, var den forsynet med et Kobberstik af O. H. de Lode, som viser
Taleren og Forsamlingen; en formindsket Gengivelse af dette Stik ses
omstaaende. H. F. Rørdam har udtalt, at man fristes til at tænke paa
Holberg, naar man fæster Øjet til den Skikkelse, der er anbragt inderst
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i Kanapeen. Ved et nyt Møde, den 28. Februar 1752, holdt den unge
Grev Holstein sammesteds paa Dansk en Mindetale over Frederik V’s
Dronning Louise, som var død 19. December 1751. Da denne Tale blev
trykt, separat som den foregaaende, benyttedes samme Stik. - I sine
sidste Aar var Holberg plaget med, hvad han kalder detentio urinæ
eller stranguria, hvilket »har foraarsaget, at jeg ikke drister mig til at
bivaane Forsamlinger paa de S tæder, hvor jeg, naar Vandet trykker,
ikke strax kand komme ud« (Ep. 476; jf.Ep. 447). Men han følte sig
som de oldenborgske Kongers Historieskriver, siden han 1713 havde
kvalificeret sig til Professorat ved at forelægge Frederik IV en haandskreven Foliant med Christian IV's og Frederik Ill’s Historie. Manu
skriptet blev Grundstammen i Kapitel VI af Danmarks og Norges
Beskrivelse (1729): Om de Danske Konger af den høylovlige Olden
borgske Stamme. Og Dronning Louise selv var den aldrende Filosof al
deles indtaget i. I en Epistel skildrer han for sin imaginære Korrespon
dent den fordringsløse og tillidsfulde Konge Frederik V: »Og hvad vor
Regierende Dronning angaaer, da haaber jeg, at din Frue ved sin Hiemkomst haver fortaalt dig saa meget derom, som du af Glæde kand taale
at bære. Du maa derfore ikke forundre dig over at høre, at jeg nu paa
min gamle Alder iblant kommer til Hove;... her kand man bivaane en
høy Forsamling uden Masqve, uden Sminke, uden afpassede Skridt, og
uden paa Skruer satte Ord; saa at man udi et Kongeligt Hof seer den
naturlige Stands Simplicitet forestillet« (Ep. 183). Da der i en senere
Epistel er Tale om Børns Oplæring i Sprog, fremhæver Holberg Betyd
ningen af Modersmaalet: :»Det er ikke at beskrive med hvilken inder
lig Fornøjelse meenige Mand hører Hendes Majestæt, skiøndt en En
gelsk Princesse, at tale Dansk med de Kongelige Børn« (Ep. 377).
Ved et af sine allerførste Møder, nemlig 4. December 1742, havde
Selskabet besluttet at samle Medlemmers Bidrag i Bind, hvor forskellige
Videnskaber var repræsenteret mellem hinanden; som Forbillede nævn
tes bl.a. Mémoires de Trévoux, ofte benævnt Journal de Trévoux, de
franske Jesuitters berømte kritiske Organ, som udkom i Trévoux 170157 under den fuldstændige Titel: Mémoires pour PHistoire des Sciences
et des Beaux-Arts. Artiklerne var nummereret, men stod ikke klassifi
ceret efter Videnskab, Rækkefølgen er tilfældig. I 1745 udsendtes da
Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og VidenskaB
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bers Elskere ere fremlagte og oplæste i Aarene 1743 °S 1744• Første
Deel. Indholdet var af historisk, filologisk og naturvidenskabelig Ka
rakter. I Anden Deel, som udkom 1746, bragtes bl.a. Holbergs »Korte
Betænkning over den nu regierende Qvæg-Syge med nogle æconomiske
Anmerkninger« og Tredie Deel, 1747, hans »Danmarks og Norges SøeHistorie. Første Periodus«. Som Forfatterangivelse anføres kun L.H.
(dvs. Ludovici Holbergii), men Bindenes Indholdsfortegnelse angiver
det fulde Navn. Holbergs Bidrag kom saaledes til at repræsentere saavel den naturvidenskabelige som den humanistiske Side af Selskabets
Aktivitet. De to Afhandlinger blev med de øvrige oversat paa Latin i
Selskabets Scripta 2. og 3. Del, 1746 og 1747. Afhandlingen om Kvæg
sygen kom straks paa Tysk som et selvstændigt lille Skrift, Des berühm
ten Herrn Ludw. Holbergs Kurtzes Bedencken über die jetziger Zeit re
gierende Vieh-Seuche, udgivet i Wismar 1746, og Søhistorien kom paa
lysk som »Dänische und Norwegische Seegeschichte«, i en køben
havnsk Udgave af Holbergs Kleine Schriften, 1753.

Kvægsygen eller Kvægpesten var en katarlignende Sygdom, som fra
Asien og Sydøsteuropa vandrede mod Nord. Tidligt i 1745 viste den sig
i Holsten og Slesvig og bredte sig til Fyen og Sjælland for først i 1746
at angribe Nordjylland. Epidemien rasede indtil 1751, idet den kunde
vende tilbage til de samme Steder indtil tre og fire Gange. Bornholm og
Norge blev ikke angrebet. Allerede et Reskript af 26. Marts 1745 paa
bød Bøn i alle Kirker den 9. April i Anledning af, at Sygdommen havde
vist sig i Slesvig. En Tid blev Markeder forbudt paa Fyn og Sjælland.
Der udsendtes Anvisninger paa at behandle Sygdommen. Regeringen
var saaledes fuldt klar over den truende Fare. Det unge Videnskabsaka
demi viste ogsaa sin Sans for hvilke Undersøgelser der var Brug for, og
det var vel Holberg, der her lagde for. I hvert Fald blev hans Betænk
ning oplæst den 6. December 174 5; to nyvalgte, ordinære Medlemmer
fulgte hurtigt efter, den 20. December 1745 og den 17. Januar 1746. De
var begge Professorer i Medicin og deres Foredrag blev trykt i samme
Bind som Holbergs. De udførlige Titler giver Mulighed for at sammen
ligne Arten af disse Bidrag med Holbergs: »Georg Dethardings Ufor
gribelige Tanker om de Steene, som ere fundne i Galle-Blæren hos det af
denne Tiids Sygdom henfaldne Horn-Qvæg; om, og hvorvidt samme

Betænkning over Kvægsygen

ii

haver Deel i Sygdommen«. Med »uforgribelig« mener Forfatteren, at
han ej ønsker at foregribe andres Mening om Sagen. - »Balthas. Joh. von
Buchwalds Korte Beretning, hvad hand angaaende Qvæg-Sygen har
kundet observere, samt sine Betænkninger om Sygdommens Oprindelse
og Beskaffenhed, med hosføyede og derpaa sig grundende Middeler
eller Medicamenter, som hand agter, og til deels har funden tienlige der
imod saavel preservative som curative«.
Holberg havde unægtelig en anden Baggrund for sine Betænkninger
end de to Læger: han ejede meget Kvæg, eller havde ejet: for hvor man
ge Dyr var, da Holberg forfattede sit Indlæg, bukket under paa hans
to Herregaarde, Brørup, som han havde købt 13. April 1740, og Tersløsegaard, som han havde erhvervet saa sent som 18. Maj 1745? I Af
handlingen nævner Holberg sin Katalog over »60 Herre-Gaarde, hvor
fast alle Besætninger vare reent bortdøde«, men han bringer ikke Listen.
I den tyske Oversættelse opregnes 65 Gaarde, som Kvægsygen har hær
get: den sidste i Rækken er Tersløse. I Fortalen til sine Heltindehistorier
(1745), som udkom i Slutningen af 1745 eller snarere i Begyndelsen af
1746, melder Forfatteren om »den Skade som den nu grasserende QvægSyge paa mit Gods mig haver foraarsaget«, ligesom i Ep. 114 om »den
store Skade jeg haver lidet ved Qvæg-Pesten paa begge mine Gaarde«.
I Ep. 85 hedder det: »Mine Kiør ere reent bortdøde«, og i Ep. 115, at
»alting paa mit Gods formedelst Horn-Qvægets Ødelæggelse er bragt i
Forvirrelse«. Disse Epistler er skrevet i Aarene op til 1748, da Epistler
nes første to Tomer (Nr. 1-183) udkom. Sygdommen har da været i Af
tagen ; i Ep. 3 4 3, udgivet 1750, aander Holberg op, men giver Epistlen et
mistrøstigt Postscriptum: »Ret som jeg havde fuldfærdiget dette Brev,
fik jeg at vide, at Qvæg-Sygen er kommen til Landet igien, og at den ra
ser fast ligesaa sterkt som tilforn«; i et Brev af 11. November 1749 til
sin Ridefoged Frederik Bierre skriver Holberg om den nye Bølge: »Hvis
Qvægsygen skulde nærme sig Tersløse, er best i tide at separere qvæget
fra hinanden. Jeg veed endnu ikke hvor stor skade er skeed paa Brø
rup.« I den sene Ep.468, der først udgaves 1754 efter Holbergs Død,
lyder det næsten fortvivlet: »Qvægsygen raser endnu, og Forhaabning
om dennes Ophørelse forsvinder meer og meer«.
I sin Afhandlings Overskrift lovede Holberg »nogle æconomiske
Anmerkninger«; med Oeconomie mente Holberg som sit Aarhundrede
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i vid Forstand Husholdning, Husførelse, finansielle Dispositioner baade privat og forretningsmæssigt. I Epistlerne 114, 343 og 447 overvejer
han de økonomiske Virkninger af Kvægsygen. Den korte Betænkning
over Kvægsygen var saaledes ikke en afsluttende Betragtning; snarere
modsat, en indledende Debat. Det er derfor naturligt i den følgende
Analyse at indføje Henvisninger til Epistlernes Behandling af de sam
me eller beslægtede Synspunkter. Citaterne giver samtidig Anledning
til knappe og nødvendige Ordforklaringer. For en mere detaljeret Om
tale af Parallelstederne henvises til Ludvig Holberg: Epistler. Udgivne
med Kommentar af F. J. Billeskov Jansen, Bind I-VIII, 1944-54.
Kvægsygen har, siger Holberg, tre Karakteristika. For det første har
den en helt generel Udbredelse, men dog ikke saa fatal en Virkning som
Den sorte Død, der ramte alle »levende Creature indtil Træer og Plan
ter«. I Ep. 114 glæder Holberg sig over, at Sygen skaaner Hestene.
For det andet ytrer Kvægsygen sig, modsat andre smitsomme Syg
domme, med en saadan Voldsomhed, at den ikke skaaner noget Dyr,
hvor den kommer frem. Derfor graverer, dvs. tynger, denne Svaghed,
dvs. Sygdom, mere end andre Epidemier. Landmanden er kommet i en
paradoksal Situation: Kvægets Rarhed, dvs. Faatallighed, skulde nor
malt fremkalde stigende Priser, men da ingen turde anskaffe sig nyt
Kvæg, blev der uventet godt Køb derpaa; mange Landmænd vilde helle
re staa deres Eventyr, dvs. risikere at miste Kvæget, end sælge med Tab.
Det er Sygdommens tredje Særkende, at den er ubegribelig. Lægerne
kan ikke finde ud af dens Natur. Nogle af Dyrene synes døde af Lænde-Blod, dvs. Forblødninger gennem Endetarmen, andre af store Ind
voldsorme. Gaar man til Pestforskere, som Hollænderen Nie. Hartsoeker (1656-1725) eller Englænderne Thomas Willis (1622-75) og John
Freind (1675-1728), hvis Navn Holberg her og i Ep. 308 konsekvent
staver Friend, er det rimeligst med den førstnævnte at antage, at Pest
foraarsages af flyvende Insekter, der er usynlige for det menneskelige
Øje; de kan også sidde i Uldtøj, som et Hestedækken, »der blev ført fra
et befænged Sted, hvilket da nogle Køer lugtede til, bleve de strax anstukne [dvs. smittede] og døde«.
Holberg støtter Insekthypotesen med læst og oplevet. Han kender,
dog næppe paa første Haand, den franske Søhelt Claude de Forbin’s
Mémoires, der var udgivet i Amsterdam 1729. Forbin var en Tid Gene
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ral hos Kongen af Siam. I sine Erindringer fortæller han, under Aaret
1687, at hans Skib ud for Byen Masulipatam, nord for Madras, blev
dækket af Fluer. Det er interessant, at Holberg roser »een af vore Medi
cis«, som under Pesten i København 1711-12 brugte Mikroskop ved
Undersøgelsen af angrebne Personers Aande eller deres Krops Uddunst
ninger, »Atmosphæra Corporis«. Kvægsygen maa da kaldes en Pest,
skønt adskillige Dødsfald kan skyldes sædvanlige Kvægsygdomme.
I denne seriøse naturvidenskabelige Udredning fik Holberg dog Plads
for et spøgefuldt Citat (A force de m’aimer tu me rends miserable), hvis
Kilde ikke er paavist. I sine Moralske Tanker (1744) havde Holberg
allerede anført Verset (Værker i tolv Bind ved F. J. Billeskov Jansen,
1969-71, X, S. 114); i Ep. 422 oversætter han det saaledes:
Din store Kiærlighed mig u-lyksalig giør.
Fra December 1743 til Februar 1744 havde en stor Komet vist sig
paa Himlen og var taget som Varsel om Kvægsygen, blandt andre af H.
A. Brorson, der skrev En Psalme mod den begyndte Lande-Plage 1745.
Holberg afviser Varslet, men ikke, at Gud kan gribe frelsende ind, naar
en Naturkatastrofe truer et Samfund med Undergang. Mod Afhand
lingens Slutning, ligesom senere i Ep. 83, siger han, at ingen Landmand,
hvis Ejendom er gaaet fri af denne Plage, maa bilde sig ind, at det skyl
des hans gudfrygtige Levned.
I det følgende Afsnit kan vi spore Holbergs Samtaler med Folkene
paa hans to store Gaarde. Han har øjensynlig kaldt dem sammen for at
give Raad og svare paa Spørgsmaal. Holberg har ikke haft Tillid til de
mange Recepter, dvs. Lægemidler, som blev foreslaaet, og derfor ikke
ladet Meddelelse om dem gaa videre »til mine Bønder«. Hans kloge
Raad bestaar bl.a. deri, at han advarer mod at slagte de nyfødte Kalve,
for de giver Chancen for at genoprette Bestanden, naar Kvægpesten har
fortaget sig. Naar Landmændenes Indkomster af Hornkvæget nu er
truet, saa raader Holberg til foreløbig at erstatte Hollænder!, dvs. Ko
hold for Mælkeproduktion, med Faareopdrætning, Schæfferier, og i
Stedet for Stude handle med Heste. Hvor vigtige Kalvene var i denne
Situation understreger Holberg senere i Ep. 239: »Man sagde fordum:
Besser ein Kind als ein Kalb, men nu maa det heede: Besser ein Kalb als
ein Kind«. Og i Ep. 115 erklærer han, at han langt hellere vil have Faar
end de uregerlige Geder.
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Under Godsejerens »Catechisationer«, altsaa Belæring i Samtale
form, er der kommet Beklagelser: hvor bliver vort kære Smør af? Det
er da fornøjeligt at høre Holberg gøre Angreb paa de hjemlige Kost
vaner, efter hvilke al Føde skal syltes ind i Smør! Tænk om Manglen
paa Smør kunde »drive vore Nordiske Folk til at omgaaes noget bedre
deres Kiød, hvilket de gemeenligen kaage og steege saa længe, indtil al
Saft og Kraft er borte, forladende sig paa Smørret, som maa bøde paa
saadan Håndtering; hvilket en Engellænder ikke har nødigt, efterdi han
steeger og kaager Kiødet saa, at det beholder sin Kraft, saa at derfore
ved det første Skaar, som giøres derudi, Fadet opfyldes med Saft.« Det
viser ogsaa Holbergs fremsynede Opfattelse af Kosten, at han anbefaler
Bønderne at lægge Vægt paa at producere Grøntsager og Frugt.
I sin Natur- og Folkeret havde Holberg fremstillet, i den første Ud
gave 1716 og videre i den anden 1728, med hvilken Ret Mennesker
dræber Dyr for Fødens Skyld (Værker i tolv Bind I, S. 157 ff.). Som en
Note hertil føjer han i Betænkningen over Kvægsygen, at »naar det er
Mennesket tilladt at slagte og æde Creature, saa raader Fornuften at be
dene os helst af dem, som er meere til Incommoditet end Nytte«, saasom Rovfugle og Rovdyr. I svære Tider indser vi, at »Gud har givet os
fleere Midler til Livets Ophold, end vi gemeenligen indbilde os«.
Man mærker overhovedet, at denne Afhandling er skrevet til Op
muntring. Dør Hornkvæget, saa trives Skovene desbedre, for - som det
hedder i Ep. 114 - modsat Faar og Heste søger Køer og Stude »fornemmeligen de smaa Eege- og Bøge-Planter«; »en Koe eller Stud kand
udi en halv Time fortære det som kand blive til nogle 1000 Læs«.
Til Slut behandler Holberg et mindre paatrængende Spørgsmaal: var
Ulykken større, hvis Sygen havde ramt Hestene i Stedet for Kvæget?
Han mener Nej, for Hornkvæget er os til mangfoldig Nytte: det yder
os Mælk, Smør, Ost, Kød, Gødning, Plovarbejde, Lys og Huder. Dog
kunde man i Norge og Sverige, paa Grund af Vejenes slette Tilstand,
lettere undvære Kvæg end Heste.
Holberg var Filosof i sit Aarhundredes Betydning af Ordet. En
Mand der stod med begge Ben i sin Samtid og som brugte sin Tanke og
sin Pen i Samfundets Tjeneste. I Februar 1728 blev København hærget
af en Brand, som bl.a. lagde Holbergs Logi i Købmagergade i Aske. I
sit 2. Levnedsbrev, der udkom 1737, fortalte Holberg, at der i Byen
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fremkom talrige Forslag om økonomiske Foranstaltninger, som Kata
strofen nødvendiggjorde, og at han selv »skrev nogle Afhandlinger
hvori jeg indgaaende undersøgte de mest omdiskuterede Problemer.
Jeg har senere hørt at Kongen gennemlæste dem flere Gange« (Værker
i tolv Bind, XII, S. 183). Disse Betænkninger over den store Ildebrand
blev desværre ikke trykt og synes tabt. Takket være det nye Videnska
bernes Selskab kom Holbergs kloge, omsigtsfulde Ord om den nye
Nationalkatastrofe hurtigt for Lyset.
Til Holbergs Forestillinger om Aktualitet hørte Historien. Man kun
de altid lære ved at se tilbage. Da han sidste Gang beskæftiger sig med
Kvægsygen, i Ep. 468, siger han, at »Historie-Skrivere burte bemøye
sig med at efterleede om Exempel paa en Qvæg-Pest, der med slige Om
stændigheder udi Krøniker er at finde, hvilket vare meere Magt-paaliggende, end at antegne u-tallige andre Ting, hvormed deres Skrifter
ere opfyldte«. For denne Filosof var Fortiden en Del af Nutiden, lige
som Nutiden tager sig Ret til at dømme om Fortiden, saaledes som det
kan ses af Holbergs andet Bidrag til Selskabets Skrifter.

Denne første Periode i den danske og norske Søhistorie kalder Hol
berg den hedenske. Den er beskrevet af en Historiker der samtidig er
Moralist og Filosof. Afhandlingen har dette dobbelte Synspunkt: vore
nordiske Forfædre var vældige Søfolk, men deres Bedrifter var Sørø
veri. Holberg beundrer det Mod og de Kræfter, som Naturen havde
forlenet disse Folkeslag med; men han beklager den uciviliserede Brug,
de gjorde af disse overordentlige Ressourcer. Der er Festlighed over de
Gloser, som Holberg bruger om Søens Folk, naar han taler om de »Nor
ske Søe-Haner«, de »Nordiske Søe-Helte«; »det er uvist, om der vare
flere Danske paa Havet end paa Landet, eller om der have været flere
Land-Konger end Søe-Konger«. »Med et Ord: Alle de Nordiske Fol
kes Hu var fæstet til Søemandskab«. Det er sikkert og vist, »at fast
ingen af de nu værende Europæiske Riger have distingueret sig meer
udi Seilads og Søemandskab« end Danmark og Norge. »Man maa for
undre sig over de Nordiske Folkes store og vidtløftige Søe-Expeditioner paa de Tider, da Gompasser ikke vare opfundne«. Der er ingen
Nation, som »sværmede saa ideligen til Søes som de Danske og Norske,
ey heller giorde saa vidtløftige Reyser, som fra Norge til ConstantinoC3
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bel og andre Steder udi den Middellandske Søe«, altsaa Middelhavet
rundt. Gang paa Gang fremhæves det i den korte Afhandling, at under
disse Udrejser blev Island, Færøerne m.fl. bebygget af de Norske, des
uden »et nyt Herredom udi Britannien opretted af de Angler; Northum
berland, et vigtigt Stykke Land udi Engeland, giort til en Dansk, lige
som Normandien udi Frankrig til en Norsk Province«. Der er en vis,
behersket Stolthed hos Historikeren over disse nordiske Landvindinger.
Men fra Begyndelsen lyder Beklagelse over det professionelle Sø
røveri, der var de kyndige og uforfærdede Nordboeres Lyst og Leve
vej. Vesterhavet »var opfyldt med Søerøvere, som da kaldtes Vikinger«.
Og det »Ord Viking eller Søe-Røver var da et hæderligt Navn«. Yng
linge af Rang maatte bevise deres Manddom ved Vikingetogter: »Hi
storien viiser, at unge Prindser, førend de finge Skiæg paa Hagen, bleve
af Kongerne udskikkede udi Viking«. Kongerne ansaa det for Sønner
nes »Pligt at efterfølge deres berømmelige Forældres Fodspor.«
Følgen var, at nok bragte Vikingerne meget Bytte hjem, men samti
dig forsømtes Handel og Agerbrug. »Gud give, at man i Steden for de
gamle Nordiske Folks Fribytterie, kunde viise deres Hurtighed [dvs.
Dygtighed] udi retskaffen Handel og Vandel... Just denne bestandige
Streiffen til Søes, og just disse store Søe-Tog viise, at de Nordiske Folk
ingen Omsorg have havt for deres egne Lande, og at de have ladet Agre
og Enge ligge udyrkede«.Og Norske og Danske sammenlignes derfor
med de Røvere til Lands og til Vands, som Holbergs Tid var fortrolig
med: Tartarer og Arabere, som bøder paa deres Dovenskab ved at ud
plyndre Karavaner, Folkene »udi Algier, Tunis og Tripolis, hvilke føre
Krig moxen med det heele menneskelige Kiøn, og subsistere allene af
Fribytterie«. Det er endda af det sidst anførte, nordiske Ord, mener
Holberg, med en rigtig Etymologi, at »man deriverer det endnu bruge
lige Ord Flibustiers, som gives de Americanske Søe-røvere«. Holberg
havde i 1726, under Rejse fra Paris til Bruxelles, været i Dagvogn med
en gammel Mand, som i fjorten Aar havde været Sørøver i Vestindien,
en flibustier eller boucanier, og denne havde fortalt, at han havde
sluttet sig til Piraterne som Dreng, da han ikke vidste hvad der var ret
og rigtigt, men saa snart han var kommet til Skels Aar og Alder, havde
han opgivet Forbryderbanen (Holberg: Værker i tolv Bind, XII, s.
159). Holberg havde hos den forhenværende Sørøver faaet et nyt
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Eksempel paa sin Teori om Milieuets Magt og Mulighederne for at be
fri sig derfor. Denne Teori staar at læse, som Holbergs Grundopfattelse
af Menneskets Kaar overhovedet, i hans Ungdoms Hovedværk, Natu
rens og Folkerettens Kundskab. Da Holberg skrev denne Haandbog
sammen efter Grotius, Pufendorf og Thomasius, tilegnede han sig en
filosofisk Lære om Mennesket og Samfundet, som han aldrig senere
forlod. Det er ogsaa i Lyset af den, man forstaar hans Dom over de
gamle nordiske Sørøvere. Mennesket »er begavet med en fornuftig Siæl,
hvorudi er et herligt Lys til at kiende og dømme udi en Ting«. Og i den
menneskelige Forstand »er en naturlig Rethed, det er, at den ret kand
begribe og dømme hvad som Ondt og Godt er, i fald den ikke besyn
derlig [dvs. i høj Grad] bliver fordervet af en ond Optugtelse eller
Vane« (Værker I, S. 59-60). Holbergs Natur- og Folkeret udkom 1716;
da den blev genudgivet 1728, indføjede Forfatteren paa dette Sted en
Passage, der har Rapport baade til Vikingerne og Bekendtskabet fra
Dagvognen. Det fremgaar klart heraf, at »Vane« betyder Milieu og
etisk Mønster eller Norm: »Hvorledes Vane og ond Optugtelse kand
forderve Forstanden, haves Exempler ikke alleene udi en og anden
eenlig Person, men udi heele Nationer tillige. De gamle Nordiske Folk,
skiønt de havde Dyden saa meget for Øynene, som nogen anden Na
tion, og, skiønt de holdte Vold og Tyveri for en stor Synd, såa dog
agtede de det for en Dyd og Ære at anvende deres meeste Tiid paa SøeRøveri. Lige det samme kand man sige om de itzige [dvs. nuværende]
Flibustiers udi Vest-Indien, hvilke med Vold, Røven og Plyndren bort
drive deres Tiid, og dog tilligemed ikke forsømme deres Morgen- og
Aften-Lof-Sange« (S. 60; jf. 270).
Det er da Holbergs Konklusion, at vi skal ikke prale med vore Vikingeforfædres Bedrifter. Vi skal hellere sige med Poeten:
Excidat ista ætas, nec postera credant Secula;
altsaa ønske, at Tiden maa bringe disse Forhold i Glemsel og at kom
mende Slægter ikke maa tro derpaa. Holberg tillemper her et Par Vers
af den romerske Digter Statius’ Lejlighedsdigte (Silvae 5, 2, 88-89).
I sit allerførste Skrift, Introduction til de fornemste europæiske Ri
gers Historier, fra 1711, har Holberg under Norges Historie kort for
talt om Harald Haarfagers blodige Forening af Norge og de Udvan
drings-Tog, den gav Anledning til. Han nævner herunder »Rollo eller
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Gange Rolf«, som vandt Normandiet. Holberg slutter med at antegne,
at »da bleve Island, Orckenøer, Hetland [dvs. Shetland], Ferrø, som
tilforn vare øde, bebygde« (Samlede Skrifter I, S. zoo). Den historiske
Fremstilling ledsages ikke her med en moralsk Bedømmelse. Det sker
derimod 1732! det første Bind af Dannemarks Riges Historie, som i høj
Grad leverer Stof til vor Afhandling om Søhistorien. Det hedder saaledes, at »paa Agerdyrkning maae de gamle Danske ikke have lagt stor
Vind«, bl.a. paa Grund af Fribytteriet, »som da holdtes priisværdigt
og et nobelt Handverk«. Det er uvist, om der udi Regner Lodbroks Ti
der »var fleere Danske paa Landet end paa Havet, eller, om der have
været flere Land-Konger end Søe-Konger«. Allerede her afleder Hol
berg flibustier af Fribytter (Samlede Skrifter VI, 92). Det følgende Aar,
1733, samler Historikeren kort sin Opfattelse af Vikingetidens Danske
i denne Passus: Pra omnibus gentibus piraticam exercebant Dani, qvam
in laude ponebant, agricultura securi. Det sker i et Kompendium i Ver
denshistorien, Synopsis Historia Universalis, der var til Brug for den
studerende Ungdom (Samlede Værker IX, S. 92).
I sit filosofiske Hovedværk, Moralske Tanker, 1744, bringer Holberg
et kapitalt Essay om Undervisning og Studium. Han hævder heri, at
Børn og Hedninger først maa lære Fornuftens Grundsandheder at ken
de, før de indføres i Kristendommens Mysterier: de maa gøres til Men
nesker før de gøres til Kristne: »Thi, hvis een lærer Theologie, førend
han lærer at blive Menneske, bliver han aldrig Menneske«. Og derfor
kunde Fribytteri, »som øvedes blant de Nordiske Christne,... ikke have
været regned for Heroiske Dyder, hvis de havde lært at blive Menne
sker, førend de bleve Christne« (Moralske Tanker, 1943, S. 42ff; Vær
ker i tolv Bind, X, S. 61 ff.).
Vi er nu tæt paa Søhistorien, som oplæstes i November 1746. Her
følges historisk Fremstilling, etisk Dom og filosofisk Forklaring ad.
Allerede i Dannemarks og Norges Beskrivelse (1729) havde Holberg
hævdet, at de nordiske Nationer havde overgaaet alle andre udi Mod
og Mandighed (Værker i tolv Bind I, S. 29). I Søhistorien vil han baade
laste og rose de Gamle, »thi, hvis deres Stridbarhed havde været øved
udi rette Tider og paa rette Steder, kunde man sige, at vor Norden har
været meer frugtbar paa Heroes og store Helte, end noget Land; saasom ingensteds kand viises Folk, der have ladet see saa stor Foragt for
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Døden«. De »beste Nationer kan ved Vane og ond Lærdom fordærves«.
»Harald Haarfager, Gange Rolf, Olaf Tryggesen, Regner Lothbrok,
Svend Tiuguskiægg« har udført saa »forunderlige Bedrifter og Hals
brækkende Actioner«, at de i Algier, Tunis og Tripolis kunde kaldes
berømmelige Admiraler, »men ikke udi vel indrettede og moraliserede
[dvs. civiliserede] Stater, hvor saadant ikke kand ansees som He
roismus, og hvor Grumhed skilles fra Tapperhed«. Man ser tilligemed,
at »mange af dem have besiddet saadanne Egenskabe, at hvis de havde
indfaldet i mindre fordervelige Tider, og havde havt anden Skolegang,
de vilde ved den rette Brug af deres naturlige Qualiteter være bievne
saadanne, hvilke man kunde ansee som Zirather udi et Land«. Intet
steds fremtræder Holbergs Tanke om Forholdet mellem Arv og Milieu,
Natur og Opdragelse med større Tydelighed. Tankegangen nuanceres
morsomt i Afhandlingens Helteportrætter. Der anføres gode Karakter
egenskaber ved Harald Haarfager, som beskrives »udi den Norske
Krønike at have været en viis Herre, dristig, og derhos agtsom«. Han
»forøgede sit Rige ikke meere med Magt, end med Veltalenhed og Ven
skab«. Det kan sluttes heraf, at »hånd havde bleven en dydig Regent,
hvis hand havde levet udi en meere moralisered Alder«. Gange-Rolf
karakteriseres tilsvarende. Og om Olav Tryggvason havde Holberg i
Danmarkshistorien skrevet, at da denne en passant var blevet kristnet,
vilde han omvende Nordmændene paa samme Vis. Han tvang dem da
med Kaarde i Haand, »hvilket sandeligen er vel den mest compendieuse [dvs. tidsbesparende] Maade at omvende Folk paa, men ikke at
omvende dem vel og for s varligen« (Samlede Skrifter VI, S. 81). I Sø
historien udtrykkes det saaledes, at den omvendte Olav »for tiligen
var kommen af Skolen«. Som Harald Haarfager havde Olav ejet store
og gode Egenskaber, og det er derfor »troeligt, at Mangel paa grundig
Underviisning har allene foraarsaget saa slet Virkning«.
Denne dansk-norske Søhistorie er ellers et Vidnesbyrd om, at Hol
berg er begyndt at tage Studiet af Oldnordisk op. Tidligere læste han
Snorre Sturlusons Heimskringla især i Peder Clausen Friis’ Oversæt
telse, Norske Kongers Chronica (1633). Nu bemærker han, i Anledning
af Olav Tryggvasons Skib Ormen hin Lange, at i den danske Oversæt
telse »adskilligt er forbigaaet«. Holberg supplerer da efter Joh. Peringskiölds monumentale Udgave af Heimskringla i Originalsproget med
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svensk og latinsk Oversættelse (1697). Et andet Folioværk, han har
Nytte af, er Islændingen Thormodus Torfæus’ vældige Historia rerum
Norvegtcarum (1711). Han henviser ogsaa til Torfæus’ »Orcadiske Hi
storie«, dvs. Orcades seu rerum Orcadensium historia (1697); Bogen
handler om Orknøernes Opdagelse og Bebyggelse. Holberg kender om
Regnar Lodbrog »en særdeles [dvs. særskilt] Bog paa Islandsk«; det er
Regnar Lodbrogs Saga, som med svensk og latinsk Oversættelse var
optaget i Svenskeren Erik Julius Biörners store Samling af oldhistoriske Sagaer, Nordiske Kämpadater [dvs. Heltegerninger, 1737]. Til
Illustration af de gamle Danskes maritime Paaklædning citerer og
oversætter Holberg et lille Stykke fra Arnold af Lübecks Venderkrø
nike; han hentyder til samme Sted i Ep. 174.
I de følgende Aar skulde Holberg faa stadig større Interesse for Oldsprogene. I den store selvbiografiske Epistel 447 erklærer han, at »jeg
anvender en Time om Dagen paa at læse Græske Autores in Originali,
og haver jeg nu endeligen bragt det saavidt, at jeg fast med samme Fa
cilitet kand læse en Græsk Historie som en Latinsk. Jeg haver ogsaa paa
nogen Tid lagt Vind paa det Islandske eller gamle Nordiske Sprog, saa
at jeg nogenledes forstaaer Snorre Sturleson, undtagen de Vers, som
deri findes«. Til de nordiske Folks Sørøveri vender Holberg tilbage i
smaa Strejftog i de danske Epistler. Han har læst en Bog om Arabernes
Kultur og mindes deres og Nordboernes Piratvæsen i Ep. 38.
I Ep. 334 kan Holberg med en Spøg sige Farvel til sit saa alvorlige
Emne. Han ivrer her som saa ofte mod de unge Danskes kostbare og
unyttige Udenlandsrejser, men indfletter et ironisk Argument til For
del for de samme. Han siger, »at det kand tiene til Beviis paa de nu væ
rende Nordiske Folkes Dyd og Ærlighed; og at deres Udenlands Reiser
sigte til at betale gammel Gieid: Thi Historien viser, at vore Forfædre,
nemlig: Cimbrer, Gother, Angler, Normanner, etc. have i gamle Dage
aflagt Visiter udi Britannien, Frankrige og Italien, som have kommet
samme Lande dyrt at staae, og at de ved deres stedsvarende Fribytterie
have giort stort Skaar udi deres Handel, og bragt mange af deres Kiøbmænd til Bettelstaven. Det kand derfore være, at de nu værende Nor
diske Folk, for at erstatte den Skade, som af deres Forfædre er tilføyet,
søge at vedligeholde udenlandske Rejser, hvorved de indbragte Penge
bringes tilbage igien«.
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en store Qvag-Syge, som har udsvredet stg over de fleeste
_ Europæitfe Lande, og hvormed i scrr dette Rige samt Forg\ stendommer en lang Tid har varet plaget, er en af de markvardigste Ting, som udi nogle Seculis er hendet, saa at
deraf kand gives Anledning til en Epochs udi Chronologien , lige«
som man tilforn har regnet Tiden fra den sorte Dod: Jeg siger, at
det er een af de markvardigste Hendelser, og det een Deel t henseen
de til dens Almindelighed, saasom den storfle Deel af Europa der
med har varer og endnu er befcenget; een Deel i henseende til dens
Hastighed, saasom den gemeenligen har foraarsaget en hastig og to
tal Meleggelse, hvor den er kommen, endelig oqsaa i henseende til
dens Ubegribelighcd, saasom den har forrykket de Naturkyndiges Ooncepter, og varet for dem ligesaadanPiinebank, som Maanens Gang
for Aflronomis.
Thi aldrig have Phyfiei toget meer Feil udi deres
Gisninger, og Medici meer i deres Recepter.
De Præcautioner,
som syntes nyttige paa et Sted , befandtes ffadelige paa et andet
Sted, og hvad som her har varet en Lagedom, har der varet en
Gift, som des hastigere befordrede Qvagets Dod.
Dette har gr-
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vel Anledning til hcrftige Tvistigheder »m Sygdommens Natur og
denS Aarsag.
De fleeste have holdet for, at det er en ordinaire
Contagion, fdiifciii al Pest kand foraarsage adffillige og forunderli
ge Symptomata, og derfore haver adskillige Navne.
Nogle have
lignet den ved den Contagion, som grafferede udi det 14de Seculo,
og strakte sig over vor heele Hemisphere.
Den samme siges at ha
ve haft sin Begyndelse udi de Nordlige Parter af China, og at vce
re foraarsagel af Heede og stinkende Damper, so>n steege op af Jor
den, fortcrrede alting indtil Trcrer,ia beftengede Luften saaledes, at
man saae nedfalde smaa Slanger og andre giftige infeßer.
Men
de som have givet noye Agt paa den nu regierende Ovcrg- Sygdom,
have mcrrket, at den ingen ret Analogie har enten med den saa kal
det Sorte Dod eller med andre ordinaire Contagioner.
Den ha
ver vel nogen Overeensstcmmelse med den forste, efterdi den samme
saavel som denne befcrngede den storste Deel af Europa. Men For
dellen er denne, at da den Sorte Dod odelagde levende Creature
indtil Trcrer og Planter , saa har denne derimod allcene angrebet
Horn - Ovcrg, uden at bcffadige enten andre Dyr eller Menneffer.
Den anden Forffiel er, at da bemeldte almindelige Dod eller andre
scrdvcuflige Contagioner sparer den halve eller i det ringeste den tre
die Deel af Dyr eller Menneffer, saa har denne gemeenligen giort
tcent Bord, hvor den cr kommen, saa at paa de fleeste Steder er in
tet levnet, »den maa ffee en Kalv eller gammel Koe, og har man fe
et Herrcgaarder/hvor en heel friff Bescrtning udi 24. Timer er bortdod.
Videre, andre Peste rase hastigen ud, saasom det er alle hef
tige Svagheders Natur, at jo stcrrkere de regiere, jo snarere fa'ae de
res Regimente Ende, og man derfore har mcrrket, at en Pest ikke
regieret lcrngere end nogle Maaneder, eller i det hoyeste et Aar vaa
hver Sted, nten denne Qvckg-Syge derimod har ro fit nogle Aar udi hvert Land og i en hver Province, og ved Tiden intet har tabt af
sin Styrke, saa det synes, at det ligesom ved Guds befluttede Raad
er beffikked, at alt Horn-Ovcrg ffal forgaae.
Det er just disse
tveitde Hendelser, som giore denne Svaghed saa mcrrkelig
frem for andre som er at finde udi Historier, og foraarsager, clt den graverer meer end andre Contagioner; thi den bortta
ger
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ger ikke alleene alting paa ecngang, men endogsaa lader sig indfin
de paa nye, hvorved Landmanden taber ikke alleene sinVelfcrrd, men
endogsaa alt Haab om videre Opkomst; saasom den, der haver no
gen Krcrfter, ikke tor forsyne sig med nyt Qvcea, efterdi Erfarenhcd
har viiset, at den sidste Bescrtning har haft samme Uheld som den
forste. Hvorpaa Holland fornemmelig viiser Exeinpel, hvor denne
Qvcrg - Sygdom har grafleret udi 6. Aar.
Kort at sige: denne
Sygdom har i henseende til dens Selsomhed forrykket saavel LandMcrnds som Medicorum Concepter, saasom de forste ikke have kun
det tage nogen Me fures udi deres Oeconomie, og de sidste have ikke
vidst, hvad de om Sygdommen ffulde domine.
I henseende til
Landmanden tre forestillede selsomme og bedrovelige Scener. Man
turde ikke holde paa Qvcrget, som man frygtede strap at miste, og
man kunde ikke scrlge det, efterdi man kunde ikkr faae det betalt: thi,
jo mindre deraf blev tilovers, jo meer faldt Priisen, saa at Qvcrgets
Rarhed, som ellers ffulde foraarsage dyr Tid, har foraarsaget saadant Kiob,saa at mange befluttede heller at staae deres Eventyr, end
at felge med alt for megen Skade.
Aarsagen dertil var, at de fleefte strommede med deres Qvcrg til Kiobstcrder og Markeder, for i en
Hast at scrlge, hvad de frygtede ellers reent at miste: saa at derfore en Tidlang vore Slagterboder ey have vcrret forsynede med inerte
Kiod, efterdi alle vilde scrlge, ey heller med bedre, efterdi Ereaturene
aldrig havde haft bedre og overflobigere Grcrsgang.
Hvad Medici angaar, da have denne Sygdoms Symptomata
gandffe forvildet dem. Hvad Dom de have fcrldet, hvad Concept
de have giort sig om Svagheden, til hviffen ciafle de have sogt at
henfore den, og hvad Aarsag de dertil have givet, faa have de fun
det deres Thefes anfcrgtede ofObjeltioner, som de ikke have kundet
besvare.
De som her i Landet have givet noye Agt paa Sygdom
mens Symptomata, have mcrrket, at somme ere fundne indvortes
ubeffadigede, andre at vcrre dode afLcrnde-Blod, Forstoppelser og
saadanne Svagheder som tange samles paa: thi man har udi nogle
fundet haarde Materier, i andre temmeligen store Orme, hvilke ikke
kand afles udi tu Hast og udi saa mange Hoveder just paa eengang.
Eee 2
Det
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Del samme kand og siges om Galdens Overflod, som den sidste trykte
Recept forncmmeligen tilstriver Svagheden. Af de forste Anmcerkninger kand flnttes', at det har vcrret en Pest: thi saa mange friste
Creatures hastige Dod tillader ikke at falde paa andre Tanker, helst
saasom Sygdommen har ligesom en fiendtlig Krigsmagt marcheret
igiennem Landet fra et Diftri<a til andet. Den yttrede sig her i Sicrlland forst iWordingdorgAmt, hvor dm odelagde alting, og siden
deelede sig ud i visse Greene, hvoraf een strakte sig mob Kioge, en
anden mod Ringsted: hvilket naar man eftertaenker, da si)»es Haertföeckers hypothefis at Drøe antageligst, som holder for, atPestforaarsages af smaa giftige infefter udi Luften, hvilke drcebe ved deres
giftige Sting; og holder han for at samme Infe&er fodes og avles
udi visse batiste Lande, sier udi det Afiatisteiartarle eller det nord
lige Lnina, hvorfra MSN Moerker den store Loutazion, fom grafierede udi det 14de Seculo, at voere kommen: dog er dette herved incrrkvcrrdigt, at, endstiont saadan Pest haver sin Oprindelse ut>i Aften, foa
er dog Indien derfore beftied, hvor vel Indianerne ere plagede med an
dre Sygdomme, som ere lige saa flemme. Denne Hypothefis om Infeder bestyrkes af Pestens adskillige Dirkninger og Egenstaber; thi
der erMenncste Pest, Qvoeg-Pest, Hcrste Pest, Faarc-Pest,TrceerS
og Planters Pest, saa at alleene visse Species afCreature angribes, da
alle andre ere befriede. Man kand heraf flutte, at det er migrationer,
som bestaae nu af et flags Folk, nu af et andet, og at disse infetier, fem
nu grafiere, ere eene Buphagi, eller saadanne, der finde meest eller
eene Smag udi Oxekiod, og at de derfor gaae andre Dyr og Menne
sker forbi. Erfarenhed viiser, at adstillige Dyr holde sig alleene til en
vis flags Fode: Silke-Orme leve afMorbcerblade, Bier akBlomster öcc. er derfore troeligt, at hvis samme Dyr vare udi stor Mcrngde
og derhos giftige, vilde derved Morbcrr og Blomster Pest foraarsage, uden at andre Planter, Troeer eller Dyr vilde bestadiges. Hvis
man ikke legger denne Hypothefin til Grundvold, er det ubegribeligt,
hvi Sygdommen alleene hefter sig ved visse Species afCreature, uden
at snfegte andre, hvilket maatte stee, naar man efter den beromte
Willis eller andre Naturkyndiges Meening vilde derivere saadan Lontagion afLuftenS Forraadnelse: thi man har erfaret undertiden en
Art
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Art afPest, font tresser Hons alleene, uden at angribe andre enten
tamme eller vilde Fugle. Intet er mecrc forunderligt og herudi metre
ipeciel, end hvad den lcerde Engelsse Medicus Friend in Hift. Med.
antegnet om den bekiendte Svaghed, som haver faaet Navn af Su
dor Anglicus, eller den Engelske Svced: nemlig at den angreeb ikke
uden rette indfodde Engellcrnder, saa at fremmede intilSkotteb,som
paa samme Tiid opholdte sig
London og andre Engelsse Stcrder,
vare uanfcrgtede: Indfodde Engellcrnder derimod dode deraf, end«
ssiont de opholdte sig udi Frankrige. Jeg ssulde dog ikke have dristet
mig til saadant at anfore, hvis jeg ikkej havde en saa anseelig Mand
til garand. Hvis Relationen er rigtig, saa flyder deraf/ atdenne En
gelsse Sveed'er foraarsaget af giftige smaa infeéter, som have fundet
tn scrrdeelesOeUee udi Engelsk Kiod, og af lutter Kicrrlighed til Na
tionen have giort saadant Nederlag: og kunde i;(aa Maade enhver
Engellcrnder sige med den Fransse koer:
A force de m’ aimer, tu me rends mifcrable.

Dette vil jeg dog lade staa ved sit Vcrrd: iligemaade den Gisning,som
en Landmand af mine Venner haver gjort over denne Qvcegsyge/ nem
lig at kullede Koer beginge sig bedre end hornede: Vist nok er det, at
han alleene af Curiofket og ved et Indfald havde tillagt sig en Be
sætning af kullede Koer uden Horn, og at Sygdommen i nogle Maaneder rasede allevegne rundt omkring hans Gaard, uden at bessadige
et eencste Hovde af Gaardens kullede Bescetning. Jeg for min part
refleéterefcf dog intet derpaa, men tilssrev denne Confervation en
pur Hendelse; og visede endelig Udfaldet, at jeg ikke tog ftil. Jeg hol
der mig alleene til det som beviises af daglig Erfarenhed, nemlig, at
de fleeste Lomagioner angribe ikke uden visse Species af Dyr, og at
man derfore letteligen kand bevæges til at folge 6cnHypothefin om
giftige infeéter, hvilke enten maa vcrre af den Natur, at de soge al
leene Horngvceg, som deres rette Fode, eller efterdi deres Gifd er alleene dodelig for sSxm: thi man vced, at der er adss lligt, som drcrber et flags Dyr, og derimod er en Fode og Lcegedom for andre.
Cce 3

Herimod
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Herimod indvendes vel tvende Ting: i.) Hvorledes det kand
være mueligt, at Infeäer, derere faasmaa, at deikkemedMennestetS
Syne kand sees/paa nogle Timers Tid kand fælde stærkeQvæg,ogsom
er bevcrbnede med tykke Hude. 2.) Sporges,hvi Sygdommen, hviS
den er foraarsaget af saadanne integers Marche, som foregives, i en
Hast er sprungen fra et Sted til et andet, fåa at visse imellem liggen
de Diftrifter ere blevne urette. 3.) At den mest raser om Vinteren,
der ellers drcrber Utoi.
Til det forste kand svares, at disse Infeéter
kand trcrkkcs ind med Qvcrgets Aande, saa at Indvoldene dermed i en
Hast kand blive opfyldte, og at de derfore ikke have fornoden at bore
sig igiennem Huden. Hvad den anden Indvending angaacr,da styrkes
heller derved, end svcrkkes denne Thefis: thi hvis Sygdommen kom af
Luftens Forraadnelse, kunde saadant Spring ikke giores fra et Sted til
et andet uden at befængt de imellem liggende Steder.
Derimod,
naar üLmeres saadanne flyvende Arméer udi Luften, er dette Phe
nomenon let at begribe, ja lige faa ler, som man kand fatte, at en
Bande af Rovfugle kand, efterat den har giert Nederlag paa Hons
og Gices udi eenLandsbye, flyveden nesthosliggende forbi, og falde
paa nye ned udi en anden langt fraliggende Landöbye. Tilmed kand
saadanne giftige Infeéter, som udi Mængde hænge udi uldene Klæder,
være med saadanne Klæder bragte til et langt bortliggende Sted, hvor
Hornqvæget af dem er bleven infefteret. Alt dette bestyrkes af det
som fortælles om etHæstedekken, der blev fort fra et befængeb Sted,
hvilket da nogle Koer lugtede til, bleve de strap anstukne og dode;
item af visse blaae Skyer eller Tanger, som nogle foregive flg at have
seet nedfalde afLuften, og at mortalitet strap derpaa er fulgt. Thi
det er gandste rimeligt at fluttt,at flige Tanger have bestaaet afen
Sværm af saadanne infeéter, Hvad den zdie Indvending angaar,
nemlig, at denne Sygdom mest har raset om Vinteren, som ellers
dræber alt Utoi, da kand disse infeéter være af saadan Natur, at
Kulden ikke stader dem: Thi man feer jo utallige smaa Dyr, helst udi
Vandet, at confervere sig om Vinteren.
Za denne Meening om giftige Infeéter, hvorved visse flags Conta
gion« foraarsages, grynter sig ikke allene paa probable Gisninger,
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nen endogsaa paa Erfarenhed. Chevalier de Forbin anfører udi
line Memoires fjetpaa ft merfeligt Exempel: nemlig, .at, da han
paa fin Reise fra Siam til Europa var benved 8. Miilc fra Maffulipatan, blev man var ved Kysterne kN sort kykSkye, som man frygtede
at vcrreTegn til Storm: Da den ncermede stg til Skibet, blev den
befunden at være en ©vænn af utallige Fluer, hvormed saavel Skibs
dækket som det heele Hav blev bestroet. Fire Miile fra Staden saae
man enSkye,fømffiulte alting faaledes,at man ikke kunde see uden
Spidsen afBiergene. Da man landede merkede man at det ogvar
en Sværm af Fluer, fkiondt de udi Skikkelse differerede fra de forri
ge. Chevalier de Forbitr som med nogle Folk udi en ©luppe lod sig
sætte udi Land, fandt ved sin Ankomst Staden fast ode, og fik han da
at vide af de Overblevne, at saadan velbiation var foraarsaget afPest.
De fleeste af hans Folk som havde været med udi Sluppen, dode og
strap derpaa: Han selv med nogle faa eureredes iglen vebstærkSveeden, men alle de som brugte Aareladen, omkomme. At andre Contagionftiffe kand sees som denne, maa reise sig deraf, at infe&erne
maa være mindre, ja saa smaae, at de end mcd Microfcopiis ikke kand
sees. Alan beloe udi den sidste Kiobenhavnske Menneske-Pest een af
vore Medicis, føm betienede sig aset MicroLopio udi de Syges Karnere, før at see om hand enten udi Atmofphæra Corporis eller de Syges
Aande kunde diftingvere noget Utoi: Men Ukyndighed foraarsager at
man beleer alt hvad føm rimeligt er, naar det er usædvanligt.

Naar man nu legger alt dette ovenanførte sammen, bestyrkes
deraf den H/pochelis om giftige infcäcr, der føge Horuqvæg alleene
føm deres ret og behageligste Fode, eller som ere eene giftige for de
samme.
Derimod synes denne Meening at til intet giores, naar
man betragter atk 6e Symptomata, fønt oeö denne §rafferende QvægSyge have været mærkede; thi derudaf kunde man flukte, at det in
gen Pest har været, men at man kunde heller henføre Sygdommen
til ordinaire Svagheder, som ere enten samlede af forderved Foer eller
andre Aarsager, og som aarligen paakommer Q væget, men udi disse
Aaringer har været meere almindelige/end de plei'e. Det flette goer.
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som forend Sygdommen begyndte, her i Landet blev indhostet/ synes
og saadant al bestyrke. Thi man kunde holde for/ atQvcrget deraf
har samlet paa den Svaghed/ hvoraf det Tid efter anden er bortdoed.
Sygdommens Langvarighed/ som paa visse Steder udi nogle Aar har
raset/ synes og at tilkiendegive, at det ingen Pest har vceret/ saasom
Erfarenhed visser/ at Lontagioner og saadanne hidsige Sygdomme ere
gemeenligen lige saa korte som de ere hidsige/ ogat de ikke regiere levn«
gere end nogle Maaneder paa hvert Sted. Saasom nu denne Qvcrg«
Syge har vceret af saadan Beskaffenhed, og den haver hast Sympto
mata, som baade give og ikke give kilkiende Pest, saa have vore Me
dici og Naturkyndige vceret gandffe raadvilde, og tilstaact et non plus
ultra for deres Videnskab, og derfore lidet eller intet befattet sig med
Lcegedom derimod; hvorudi de syntes ingen Uret at have, saasom de
af SygdoMMens Irregularitet ingen Definition have kundet give der«
paa, og man maa lcere at kiende en Fiende, forend man bevcrbner sig
imod ham. Men, saasom gemeenligen störst A&ivité sindes hos Folk/
som intet forstaar, og som ingen crvne have til at giore noget rerskaffent, saa have derimod alle Markskriere og u-graduerede Dotiores
vceret i Bevcrgelse z og Landet er bleven opfyldt ined Recepter, hvoraf
enhver forer Titul af tilforladeligt og experimentertfo Medicament,
skiont da experimenterne skulle giores, intet vilde holde stik. Vel er
sandt, at nogle ved Attefter kunde visse, at deres Recepter paa et og
andet Sted havde haft nogen god Virkning: men Ulykken var, at de
ingen Kraft havde paa andre Steder; saa at Landmcend omsider befluttede at lade alting komme an paa Guds Forsyn, og alleene at tage
den precaution at separere deres Qvceg fra andre, hvorved adskillige
ere bleve hidindtil reddede.

Hvad man med nogen Sikkerhed herom kand domme, er dette,
at dtNNe Sygdom har Vceret kN Samling af kN extraordinaire Con
tagion, enten ben maa tilskrives giftige itsse-ster, Luftens Forraadnelse, eller Damper af Jorden &c. og af ordinaire aarlige Svagheder
tillige, saa at et Hovde udi enBescrtning er dod af Pest og et andet
af Lcendeblod, Forstoppelser eller anden scrdvanlig Svaghed, eller og
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af begge tillig:; hvilket har givet Anledning til den Forvildelse, som
i alle Præcautioner Oat« varet tagne, og at mange Penge paa Re
cepter forgicrves ere spildte, efterdi adffillige have meenet, at de Re
cepter , som med nogen Virkning ere brugte for de ordinal« Svaghe
der , ffulde d i hielpe for Conragioncn, hvorudi Hoved-Ulykken har
bestaaet ; Thi man maa giore saa mange Indvendinger herimod,
som man lyster, saa giver dog den store og hastige Mortalitet, som
paa visse Steder er merket, hvor en heel gandffe friff Besatning u6i 24. Timer er styrtet, tilkicnde, at det maa vare en stark og haftig Pest tillige med de ordinaire Svagheder, som dermed concurre

re, for at befordre en totale Deftruction.

Jeg siger en totale DeRruction : saasom der neppe ffal findes Exempel udi Historien paa
en saa hastig og stor Mortalitet, der ligesom en Krast udbreder ffa i
alle Landets Parter, og fast intet levner, hvor den kommer. Udi
den trykte Recept, som kom for Lyset den 22. Novembr. tales om
Sygdommen, som paa et og andet Sted har yttret stg her i Landet.
Om Recepten et probat kand jeg ikke stge: Erfarenhed alleene viiser
des verre, at Historien ikke er grundet paa gode Memoires, thi paa
samme Tid, som der mentioneres om Sygdommen som har yttret
stg paa et og andet Sted udi Landet, fandtes allerede paa min Ca
talogo over 60. Herregaarde, hvor fast alle Besætninger vare reent
bortdode; Hvorudover naar man betragter, at Sialland har kun
14. Miile udi Langben, man med Billighed kand tale om en tota
le Odeleggelse, og sige at aldrig nogen Pest udi kortere Tid har stac
kere raset.

Saasom denne store! Calamitet er indfalden just paa samme
Tid, da den forfardelige Comet lod sig see, ere Folk over alt blevne
bestyrkede udi de«S gamle Overtroe om Cometers Bttydclse og Virk
ning ; og kand man ikke fortanke Almuen, at den ved saadan Hendelse falder paa de Tanker, efterdi man forhen har feet fornuftige
Skribentere og de stsrste Hiftorici at giore Cometer til Forbud eller
Aarsag til dangt mindre Handelser, som til Krig , til store Herrers
DodSfald, til Vandflod, til Ildebrand og andet deslige. Thi ffulde
D d d
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Cometer paatage sig saadanne vitloftige Reiser/ for enten at foraat»

sage eller at tilkiendegive tn Uheld, faa kunde man sige, at intet uden
saadan total og almindelig Calamitet, hvis Lige udi nogle Seculis ik
ke er hort, hertil kunde være nogen Motif: men herved er at mærfe, at bemeldte Comete kand ansees hverken som Aarsag eller som
Forbud for denne Uheld; ikke som Forbud, efterdi Svagheden paa
visse Steder havde længe raset, forend Cometen aflagde denne Vifite, med mindre man vilde flutte, at Cometen havde taget Feil i sin
Marche-Route, og at den havde forestillet sig Veyen længere end den
var: Ey heller kand den ansees som Aarsag, og dommes, ved sin in
fluence saadan Uheld at have forvolder, efterdi Naturkyndige have
observeret, ar den var saa langt fta vor Jorbkugle, at den ingen Paraiaxin havde.
Hvorudover man bor holde for, at hverken denne
eller andre Cometer gaae i saadanne LErinder.

Man sogte i Begyndelsen ved adskillige Anstalter at standse den
ne Svagheds Fremgang: Man sogte ved Posteringer at hæve etviftriéts Communication med et andet ; utallige Recepter bleve og
brugte: men intet kunde hielpc; hvorudover man omsider overgav
sig udi Guds Hænder, og lod det ankomme paa den Guddommelige
Forsyn. Gud er i saadant og andre Tilfælde den eeneste Læge. Han
kand udi et Oyeblik, naar Svagheden er udi sin storste Force, stum
pe dens Brand og giore den gandskc Magteslos ; og skeer saadant
gemeenligen ved en Influence udi Luften, hvorved Sygdommen, en
ten den reiser sig af fordærved Luft og af jordiske Vapeurs eller af gif
tige infecter, forsvinder. Saalcdes mærkede man, da Holland for
nogle Aar siden var plaget med Orme , som truede det heele Land
med Undergang, at paa eengang alt det stadelige Iltet) af sig selv
borldode.

Det var i den henseende, at, endstiont jeg haver haft mange Re
cepter, som alle holdtes for ufcilbare, jeg dog ikke har communice-

rer nogen til mint Bonder;

jeg har formanet dem alleene at være
betænkte
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betankte paa hvorledes de i Fremtiden , naar Sygdommen eengang
ophorde, kunde reise flg af denne Skade igien.
Mine Rand bestode
fornemmeligen derubi: at holde paa deres Kalve, hvoraf mange sti
ges nyefodde for samme PriiS som et par Kyllinger; thi det er der
ved HornOvcrgets Mangel igien stal erstattes, om de blive conferverede, og hvis de doe tillige med Qvagrt, saa er Forliisen ikke pro
tempore stovt.

Dette maa i Agt tages saavel paa de friste som svageSteder: paa de
friste Steder for at have noget til at overlade til de deiolerede Gaarde,
og paa desvage Steder,atde kandhave noget afdetOverblevnetilOpvext. Og, saasom Kiodet, naar Sygdommen engang ophorer,vil blive
dyrt,da intet udi denne Tilstand at flagte,som er ungt,men at lade alting
komme til fin Vext. I saa Maade kand Odclcggelftn ikke blive saa
stor, som man forestiller stg, alleene Slagterboderne ville præfentere andre Scener , og i Steden for Oxekiod broderes med Faare -og
Svinekiod, samt med Gies, Hons, LEnder og andre Fugle. LandMandens Handel vil i saa Maade ey heller gandste ophore, men
heller forandre Skikkelse. Hvis man marker, at Landmand og Bon
der saadant ikke ville i Agt tage, er fornodent ved en Forordnmg, ved
Markeder at erklcrre for contrebanfce Vare, Kalve, Lam, Gieslinger,
Kyllinger, Griise og andre deslige smaa Creature, og det indtil man
i Tidens Laengde kand tillegge flg Horn-Qvag igien, og alting kand
komme udi forige Stand.
Jeg rilstaaer vel, at alle Grcrsgaarde,
hvis Indkomster haves meere af Stude og Holländern end afKoru,
i denne Tilstand ville komme udi flet Priis, og at saadant Hull ikke saa
hastigt kand tilstoppes. Det vil derforc blive raadeligst, at de beflitte
flg paa Schcrfferier og Stutterier, for ved Faarene nogenledes at bo
de paa Mangel af Koe-Melk og Ope Kiod, og ved Handel med Har
ste at bode paa den gamle Stude - Handel: Thi Grcrsgang vil udi
nogle Aar herefter blive overflodig, og det Gras og Hse, som de
mange Stude forhen har fortaeret, vil komme Besterne til Pas, som
de fleeste forhen maatte om Sommeren af Mangel paa Gras udsette paa Leie«Forr.
Ikke at tale om at ved Heste - Mog nogenledes
Ddd 2
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kand erstattes den Mangel til Jordens Giedning, som KoemogsFat«
tclft vil foraarsage.
I det ovrigr er den Frygt for Jordens Giodning ikke faa betydelig, fom man forestiller sig; Thi Jorden kand
faa hastig ikke gisres ufrugtbar, og de fleeste Proprietarier have For«
rand paa Giodning til en Tidlana. Adffillige opmuntredes af denne
min CatechiTation, og ginge trostedr bort: Men nogle vilde ikke lade
sig tröste, men raobre paa Smor og Melk, fom er dette Lands Ho«
ved Fode.
Jeg foreholdt dem dcrvaa, at Mennesket lever ikke al«
leene af Smor, og anforte Exempler af mange Nationer, fom bru
ge lidet eller intet deraf: Een Deel efterdi de derudi ikke finde fandan Himmel-smag, fom vore Nordiske Folk, een Deel ogsaa, efterdi
de holde for, at Smor formeerer Galden, og at den umaadelige
Srnoraden foraarsagcr at de Nordiske Folk ere metre cholerine end
andre. Videre sagde jeg, at faafom Smor er ikke faa meget Fode,
som Fodens Vehiculum , der bruges til at faae Maden til at glide
med, faa kand man til en Tid betiene ffg af andre SlagS Saucer, fom
kand have samme Virkning; Thi, ligesom man kand faa kaagtKiod
til at glide uden Smor, faa kand man og hitte paa noget Raad med
sicegt Kiod, om det ellers skal holdes for en ahlolutFornodenhed, ak
Kiodet skal steegkS.
Vehiculum til kaagtKiod er Roer, Rodder,
Kaal, Senep, Peberod og andet HaugeV'xt.
Den store PriiS,
som ©morret vil komme udi, kand foraarsage, atBonderne, fom
over alt forsomme deres Hauger, herefter vil blive bedre UrtegaardSMrnd: Thi Erftrenhed viiftr, ar Noden har verret Mesterinde udi
de fleeste gode Ting.
Ingen uden de fom have forfsgt det, veed af
hvilken importance Urtegaardsmandskab, Biekuber og andet deslige
er for Bonder og Landmcrnd. Og maatte jeg gierne vide, om man
ikke kunde faae Brod til at glide, saavel ved Honning, Sirup og
Mied som ved ©mor.
©morrets Mangel kand ogfaa drive vore
Nocdilke Fo'k til at omgaaes noget bedre deres Kiod, hvilket de gcmecnligen kaage og stecge faa lange, indtil al Ssft og Kraft er bor«
te, forladende fig paa Smorrek, fom maa bede paa faadan Hånd
tering ; hvilket en Engellaender ikke har nodigk, efterdi hand steeger
og knager Kiodet faa, at det beholder sin Kraft, faa at derfore ved det
forsir Skaar, som giorrs derudi/ Fadet opfyldes med Saft.
Disse
Opmwt«
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Opmuntringer syntes dr fleeste at være trostelige; Smorrets Man
gel stod dem meest for Hovedet/ hvilkit er fom Siælen udi de Nordiffe Folkes Fode/ og uden hvilket de meenc Verden ikke kand bestaae:
Thi Se befatte under det Ord Smorrebrod alt hvad som Jorden og
Havet til Veye bringer/ saasom intet holdes erdendes uden det er syl
tet i Smor: og dersore, naar de invitere ril Gicstebud, byde de gemeenligen paa et Smorrebrod; Man veed ogsaa/ at ©morret gioc
fast den sierdeDcel udi en Huusholdning. Men Smortanden maa
udflaaes, og vore Smor-erdere maa til en Tid renoncere paa den
Vellyst/ og bilde sig ind/ at de ere udi Frankerig/ Spanien eller Ita
lien/ hvor man mærker, at de af vore Landsmænd,, som reife udi
samme Lande/ have levet udm Smor, og med fuldkommen Hel
bred ere komne tilbage.

Jeg siger, at denne almindelige Mortalitet kand drive Bonder
til ät anlegge sig mange Ting/ som hidindtil i Landet have tæret for
somte , som Kaal-og Frugt Hauger / Roer, Rodder og anden Gevext, og det ester Fremmedes item vore Amager Bonders Erempel,
hvilke kand sige/ as hvilken importance saadant er/ og hvad det hielper paa en Huusholdning.
Den kand ogsaa lære dem til at bruge
adffillige andre ædendes Varer, som man uden nogen naturlig Aarsag, men alleene asSædvane ogJndbildning haver Afffye for. Den
fattigste Bonde ffulde heller hungre og torste ti dode, end betiene
sig afHoppe Melk, som doger en Delice for visse Oriental^ Folk,
ja saa stor/ at de sinde bedre Smag derudi end udi Koe-og FaareMelk.
Indbyggerne udi Finmarken betiene sig af Rinsdyrs Melk,
og trives deraf ligesaavel, som vi af Koe - Melk.
Hvad Kiod angaar, da er og adffilligt/ som kunde fpiiseS/ men af pnur Vane/ Ind
bildning og Ooertroe vrages.
Jeg for min Part tog ikke i Be
tænkning at spiise Orne, Hogk/ Strandmaager / Krager/ Ravne,
item Ulve og Biorne rc. hvis jeg var paa de Steder, hvor de findes,
og hvor de dræbes alleene for at dræbes. Ja mig Mes, at det man
nu med mindre Scrupei kunde flagte adffillige Creature, som vi un
derholde, ffiont de ere alleene ril incommoditet, end Koer, Orne
Ddd z
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og Faar/ som klade og fode os, som gieve vor Arbejde, cg som Taknemmeligheds Lov byder os helft at spare. Naar det er Mennesket
tilladt at flagte og «de Creature, faa raader Fornuften ar betiene
sig helst af dem, somere meere til incommoditet end Nytte; Thi,
om Tallet af visse Dyr, hvormed ere opfyldte alle Huuse, endogsaa
fattige Folkes/ der nevpe have Fode til dem selv og deres Born, blev
formindffet, tabte Stcrder og Lande intet derved.
Man vil dog ik
ke haabe, at Mangel paa Kisd ffulde blive saa stor, at man ffulde
nodes til udscrdvaulig/ ffiont ardendes Spiise.
Thi hvis Gud af
Naade vil confervere Bondens mindre Creature / og velstgne de
Schaffe rier/ som Landmand maa i denne Tilstand tillegge flg, kand
man bekomme saa meget Kiod, at man til en Tid kand leve, om ikke
paa Engelff saa bog paa Franff eller Ztalicnff.
Min Betankning
stgtcr ikke heller til at recommended usadvanlig Spiise, men allee
ne til at bestride Overtroe og ugrundet Sadvane, og at viise, at
der ere alffillige Ting, som Mennesker kand fore flg til Nytte, men
som de have Afffye for, alleene efterdi de ikke ere brugelige. Skul
de man have Afffye for nogen Fode, maatte det heller vare Sviin
og Blod, som er forbudet ubi det gamle Testamente, og i stg selv er
usundt, eller Aal, Hummer og Krabber, som ere et flags Slanger
og Soe - Monftra: men saadant vrages af ingen, efterdi det er en
antagen Spiise. Jeg kand ikke see, at en Slagter kunde tabe noget
af fin Valeur intrinfeqve , ved at flaae kN Ulv, Blorn eller Hund,
meere end ved at flagke et Sviin.
Jeg kand ey heller see, at en
Kokkepige, der uden Skye vrider Halsen om paa Duer, Kyllinger
rc. kunde holde det for tn Samvittighed at expedere visse Creature
som ingen anden merite har, end at ffidne Folkes Stuer.
Naar
Mangel paa et flags Kiod kommer udi et Land, maa man examinere hvad andet som et adcnde, og kand give god Fode: Naar Kyllin
ger ogAgerhonsrc. flaaer feil, maa vi forsoge atspiiseViber, Strandmogerrc. Naar Talle mangler, maa vi betiene os af Tran , og
naar Giedning fattes til Jorden, maa vi informere os om visse
Folkes Maader, som med Succes bruges for at erstatte saadan Man
gel ; Thi Gud har givet os fleere Midler til Livets Ophold, end vi
gemeenligen indbilde os.
Dette
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Dette anfører jeg ikke for at giore Skaden ringe, helst udi Den«
nt Province, hvor Sygdommen synes at have raset sterkere end udi no
get andet Land i Europa, men alleene for at opmuntre nedslagne Ge
mytter , og som frygte for Hunger. Thi man kand ellers i Alminde
lighed sige, at denne Uheld er ftor, ikke alleene for Landmcrnd, men
endogsaa for Kiobstedmand, ikke allcene for dem som have lidet Ska
de, men end og for mange, som ere conferverent: Thi de tage merkeligen Feil, som bilde flg ind at alle conferveret Gaarde ville af
denne Ulykke profitere.
Nogle ville vel vinde derved: andre der
imod tabe den halve Deel af deres Indkomster.
Til dette at forstaae, maa man i Agt tage, at Landet beftaar en Deel af Korngaarde, een Deel af Grasgaarde.
De forste som beholde deres Koer,
ville ufeilbarligen derved vinde, og deres Hollcenderier blive af dob
belt saa stor importance som tilforn, og det saavel i henseende til
Melk og Smor,som kommer udi stor PrtiS, som i henseende til Giodningen: de andre derimod, nemlig GrcrSgaarder, hvoraf ere fast li
ge saa mange, og hvis fornemste Herlighed beftaar udiStude-Handel, ville tabe den halve, om ikke 2. tredie Deele af deres Indkom
ster; Thi nu tre Studene saalte, som man endnu ikke tor ktobe eller
saa hastig kand faae til kiobs igien, saa atGrcrsset vil staae og raadne paa Marken, Studehandelen ophore, og confeqvcnter den hal
ve Deel af Gaardenes Afgifter forsvinde.
Vil man stge at GraSgaarde kand forvandles til Sadegaarde, da lader det stg ikke giore,
een Deel saasom mange Jorder ere ubeqvemme til Sad, og derfor
af Nødvendighed ere udlagde til Græsning, een Deel ogsaa efterdi
de fleeste Landmcrnd have ikke sieere Hoverie - Bonder end de behove
til deres Jorders Drift, ikke at tale om, at Studene, som udiPloyning ere AgermandenS Medhielpere, ogsaa mangle.
Dette har jeg
holdet fornodent at erindre, saasom jeg marker Folk almindeligen udj flige Raifonnemcnts at Vildfart.

Ellers, saasom ingen Ulykke er saa stor at der jo noget Got
kand flyde deraf, saa kand derved Skovene, der udi en Tid af 100.
Aar og mindre have varet udi saadan Aftagelse,at man inden stakket
Tid
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Tid kunde vente at see dem gandske ode, igien komme til nye Vcrxtl
Aarsagen til Skovenes Astagelse i vor Tid, maa forncmmeligen tilskrives ten store Mcrngde afKoer og Stude , som Landmand have
tillagt stg meer end deres Forfadre: Thi paa adskillige Hovedgaarde/ hvor Bescrtningen for 50. Aar siden bestoed kun af 50. Koer, fin
des den nu atdkstaaeafioo.,og hvor man fordum holdt 100. Stude
holdes nu 200. Mange tilskrive vel Skovenes Astagelse andre Aarsager, nemlig Forsommelse i at plante/ og alt for megen Skovhug;
men den rette Aarsag er Creaturenes store Mcrngde / hvoraf vore
Skove vrimle og hvorved al Opvcrxt hindres ; Thi tn Stud eller
Koe kand udi en halv Time fortåre det som kand blive til nogle tusin
de Lcrs. Vore Forfadre have varet ligesaa forsommelige i at plan
te som Folk nu omstunder ere/ og Skovhug har varet storre i gamle
Dage / da fast alle Kiobsted Bygninger vare af Tra / og dog have
alle Skove udi nogle tusinde Aar varet ved Magt; saa ae Skovenes
store Astagelse bliver et Myfterium, hvis den ikke tilskrives Creatu
renes Mangde, som i vor Tid ikke haver varet proportioneret ester
Landets Evne. Ved denne Handelst kand foraarsages en nye Epocha udi Skovhistorien : Thi der kand udi de Skove / hvor Grunden
er frugtbar / udi nogle Aar opspire saa meget, at Skoven udi nogle
100. Aar kand holdes ved lige.

Jeg vil flutte min Betankning over denne Uheld med en liden
Opmuntring og Formaning: med Opmuntring til dem / som have
lidet Skaden , at de med Taalmodighed skikke stg udi Guds Villie,
og haabe/ at den/ som har saaret/ kand og lage/ at de ikke gandske
lade Modet falde , men soge at betiene sig af alle de Midler, som
Gud har givet Menneskene til at oprette de faldne Sager.
Jeg
haver fon flaaet nogle Midler, og andre/ som ere meere kyndige udi
ceconomiske Videnskaber/ kand viise fleere. Skaden kand nest Guds
Bistand igien oprettes / naar Landmand med en sardeeles Omhed
udi de forste Aar/ medens Saaret endnu er aabent, blive tracterede; Thi de ere nu som ffiore Egg, der ikke taale at rores meget ved,
og Landets Styrke grunder sig paa deres Velstand. Jeg flger: de
ere
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ere som ffiore Egg dcr ikke taale at rores ved , thi saasom Kiod/
Smsr/Ost fattes: Have de intet at cede uden Kornet; saa at B on
derne intet kaiid feige til at yde deres Landgilde og Skatte.
Min
Formnaning er til de Conferverebe, at de ikke soge at profitere af
deres MeddrodreS Ulykke ; men heller at bevüse dem al christelig
Afliftance: Jligemaade/ at de ikke bilde sig mb, at deres Conserva
tion er ringeste Beviis paa deres Meriter; Thi mangen Gudfrygtig
Enke har mistet udi denne Caiamitet stn største Velfcrrd , og man
gen en tt »barmhjertig Kornvuger er bleven confervered.
Jeg la
ster vel ikke den Talemaade om Guds Straf: men naar jeg horer
den for ofte i de stdste Folkes Munde/ raader jeg ikke at giøre saaban
Misbrug deraf/ at Vantroe og Forargelse derved kand foraarsageS.
Vi have alle fortjent GudS Strå f: hvorudover / ligesom ingen , der
geraader udi saadan liheld/ kand protestere imod Himmelen derfore/
saa kand oz bor ingen at regne sig sin Confervation til nogen Men
te, og troe/at efterdi han har ingen Deel haft udi den almindelige Ska
de/ han ogsaa ingen Deel haver haft udi Landets almindelige Synder.
I Anledning afdenne Mortalitet er bleven omtvistet/ hvilken Ulyk
ke kunde vcrre störst, enten saadan Sygdom havde angrebet Hestene el
ler Horn Qvceget.
Nogle tneene/ at Mortalitet blantBeesterne vilde
have foraarsaget störst Ulempe; og til at bestyrke deres Mcening/bruge
iaadanne Argumenter: i.) Efterdi man ingenlunde kand unbvcrre Hcriene/ i henseende til Jordens Dyrkning/og i s»r til daglig Kiorsek; thi
hvorledes vilde Bonden og Landmanden blive af med stneVahrer, font
maa fores paa Vogne, og ikke kand barres paa Axleme tilKiobstrber.
2.) Vilde deres Havre/ som meest fortieres afHaste, blive til liden Nyt
te. Det førfie Argument er heel vigtigt; thi, endffiont man i Nøds
fald kunde spende Stude for Vognene/ vilde Reiser blive langvarige:
Hvad det andet derimod angaar om Hoes og Havres debit, da er det
ikke af lige Vigtighed; Thi en stor Deel Havre bruges til Staldstude og
andre Creatures Fode/ og metre derafkunde end forbruaes, hvis Bon
der efterForpagternesExempel og vilde staldeStude. Derforuden ere
de fleeste Havre-Jorder af den Beskaffenhed, at derudi kand saaes, saavel Byg som Rug og Boghvede. DetHse, som fortieres af Bon der«
Ee e
»es
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nes Haste, og som bliver fort til Kiobstaderne at selgeS, kunde med storre Fordeel tiene til Fode for Bondernes Qvag, hvorpaa de flceste ikke
legge meget Vind, skiont den kalve Deel afBondrnS Velftrrd derudi
bestaar. Saadant kaver jeg forestillet nogle af mine nye kisbte Bon
der, hvilke alle have stor Hoe Biering, men «Steden for at legge stg Ko
er og Stude til- have fort Hoet til Kiobenhavn, hvorved de have stidet
deres Heste og Vogne, og forsomt deres Tid, saa at med al den Herlig
hed, som deres Gaarde besidde, deres Tilstand stedse har varet flet. En
fornuftig og duelig Bonde sclgrr aldrig sit Hoe, men vced bedre at fore
sig det til Nytte. Man seer heraf, hvad Uleyllghed, der vilde flyde af
Ha sternes Mortaliter, item hvorvit man kunde bode paa saadan Man
gel. Horn Overacts Adeleggelfe derimod incommoderer langt meere:
thi derved tabes Melk, Smor, Ost, Kiod,Modning, Plov-Arbeyd,LyS,
Huder, som gior den halve Deel afMennelketS Fode og Klade, paa eengang; saa at ingen fornuftig Landmand kandtageiBrternkning at bi
falde deres Meening, som holdeQoagsygen skadeligst; thi deter kun
Klebsted-Folk, Petits Maitres og Fruentimmer der frygte at bruge deres
Beenc, som kand falde paa den anden Meening; men de samme ere her
udi ikke competente Dommere.

Ellers maa her saavel som i adskillige andreTvistigheder distingueres
imellem Tider og Steder. Om et Land udi Krigs-Tider paa eengang
mistede alle Herste, var det en ubodelig Skade, saasom en storDeelaf
en StatS Sinrke derudi bestaar. Hvad Stederne angaar,da ere der visse
Lande, hvorudiQoerg bedre kunde undvcrres end Herste: udi Sverrig
og Norge for Exempel ere Veyene af den Beskaffenbed, at man ikke
kand komme frem uben til Herst; saa at Mangel paa Ride Herste vilde
foraarsage,ot paa mange Steder Kirke Denestcr vilde ophore,med min
dre Prersten vilde reife til Annexe« paa tn Koe eller Stud,hvilket baade var uansternbigt og ugiorligt, og at gaae til Fods,
helst VM Vinteren/ var et Martyrium.

J.B.v.B.
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Forste Periodus.
dskillige stemmede Skribentere have bebreidet vore Historie«
Skrivere, at de tale for pmgtigen om disse Rigers SLlde og
Forftrdrenes Bedrifter. Maaskee at mange af en patriotic
Iver derudi ere gangne for vidt: Det alleene kand man
med Sikkerhed sige, at fast ingmafde nu vcrrrndeEuropcriste Riger
have diftinguertt sig meer udi Seilads og Soen,andstab. Dertil har
givet Anledning Dannemarks Situation, efterdi Riget bestaaer af adstillige omflodte Ker, item Norges mange herlige og beqvemme Hav
ne. Der tales om anseeligtFlaaderudideallercrlLsteTidcr. Landets
Deeling og vllkriLkernes Navne visse ogsaa, at Soc-Lraten har vcrret disse Nordiste Rigers Styrke: thi Landet var declt udi Havne-lag,
Skibreeder, Styreshavne rc. Naar jeg siger anseelige Flaader, saaer
derved at forstaae Skibe ester de Tiders Maade; thi det, som man i
gamle Dage kaldte etKngs Skib, var en Jagt med ir.Aarcr: thi det
var ikke uden i Tidens Langde, at man begyndte at bruge de saa kaldne
lange Skibe, hvortil behovedeS 120. Mand. Dog sinder mand endogsaa udi de celdste Tider visse faae store Fartoy, som Kongerne lode
bygge, ikke mindre til Stats og PrW end til Krigsbrug. Jeg sinder,
et den ferste Eenevolds Konge udi Norge, Harald Haarfagcr, haver
havt anseelige Flaader udi Soen, og at han har bygget blank andre et
faadant stort Skib kaldet Dragen, hvorpaa han satte sine Bcrrscerker el
ler stcrrkeste Kiemper. Det store dedfive Slag, hvorudi Harald Haarfager erholdt Seyer over de mange smaa allierede Konger, holdtes til
Soes udi Haversfiorden ved Jcrderen (Hafners jtøbt): S^a at
det er ved et Soeflag, at han erhvervede sig Herredom over heele
M r
Norge.
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Norge. Dette gav Anledning til de mange Migrationer, fom da ssecde
til Soes afNorge, og foraarsagede, atJisland, Orkenoer, Hetland
og Foeroer bleve bebygde; item at VesterSoen blev opfyldt med Soerovere, som da kaldtes Vikinger: thi de fornemste Mcrnd udi Norge
kunde ikke beqvemme sig til at leve under Haarfagers Herredom, og dcrfore giorde stradanne Tog. Man seer saaledes, ar fra Rigets forste
Begyndelse Havet har vrimlet afNorsse Soe-Haner, hvilke den Hecke
Sommer holdte Soen, oq om Vinteren retirerede sig til Syderoer og
Orkenoer. Det Ord Viking eller Soe-Rover var da rt hcrderligt
Navn: thi man finder, at den bekiendte Norsse Helt Gange-Rolf, som
undertvang Normandie» udi Frankerig, roeseS deraf, ak han var en
mcrgtig Viking eller Soe rover. Andre Nationers Historier viisc ogsaa, at saadan Handel ikke har vcrrct lagt store Mand til Last, men
tvertimod, at de brystede sig afat have erhvervet Midler derved. $>«'udover er
(a) eller en der ved Rov er tommen tik Rigdom,
det samme som en rig Aland hos Homerum. Historien viiser, at unge
Prindser, forend de finge Skiag paa Hagen, blcve afKongerneudssikkcdeudiViking: ErikBlodoxe, HaraldHaarfagerskiaresteSon, fik
udi sit 15de Aar afsin Fader 5. Skibe, hvormed han rovede udi OsterSoen, paa Dannemark, Sachsen og Friisland udi 4. Aar. Med et
Ord: Alle de Nordiffe Folkes Hu var fastet til Soemandssab. Det
var udi deres Flaader at Landets Styrke bestod, og bleve derfore alle
Bygder og Gaarde deckte udi Skibreder, saa at et hvert Lehn vidste,
hvor mange Skibe det ssulde udrede. Den Norsse Chronik gror Autor
til denne Deling Hagen Adelstein, efterdi Riget i hans Did var trued
med Erik Blodoxes Sonners Indfald. Navnet hvorunder piffe DiLiLcr befattes varer endnu til denne Dag.
De Nordisse Folk havefra forste Begyndelse havt talrige Flaader;
thi mand seer, at den Flaade, som Harald Gormsen og Hagen Jarl
forte til Norge, har bestaaetaf 700. Skibe: men man kand sige, at
Skibene vare derefter; thi Konstcn har her saa vel som paa andre Ste
der havt ringe og ufuldkommen Begyndelse. Det er troeligk, at de
ferste Mennesser forst have betient sig af Planker, for at flyde paa
Van-
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Vandet; derefter afsmaa Baade; og aede afFiste og Fugle have lcrrt
at beticne sig af Aarer, og siden af Seil, for at komme stem. De
Fartsy, som paa disse Tider kaldtes Krigs-Skibe, vare vel aabne uden
Dek, men ciiltinAuerede fra Kiobmands Skibe ved Spidst Stavne, i
Form af Sporrer, hvorudover de kaldtes sporrede Skibe (naves roftratæX Hvad Skikkelse de Nordiste Skibe da ellers have havt, der
over findes hos vore Skribentcre ingen noye Beffrivelse: Detertroeligt, at de have verret dannede som de Skibe, der vare brugelige udi an
dre Lande, og hvorefter de Nordiste Soe-Hclte, som da flakkede Ver
den vidt omkring, have taget Mynster. Man seer, at nogle Skibe ndi
Storrelse og herlig Bygning have verret fiiümZuerede fra andre: Jeg
haver takt om det Skib kaldet Dragen, som Harald Haarfager til
Stats lod bygge; Historien melder alleene om, at det var kiendeligt
fra andre Skibe, men bestriver ikke dets Bygning. Det samme kand
siges om Olav Tryggesens store Skib, kalder den lange Orm eller Or
men hin lange. Historien taler alleene saaledcS derom. Den ncrste
Vinter Olav Tryggeson var kommen fra Helleland iglen, lod hand
bygge etstort Skib ved Lade-Hammer, Torberg Skosslaugsen var yp
perste Bygmester derfor med mange andre konstige Bygmcstere. Ski
bet var baabe langt og breedt og hoyt paaBorde, item stärkt afTommer. Kongen lod det kalde Ormen hin lange, efterdi det havde en
Drages Skikkelse. Hovedet for paa Skibet og Rumpen var forgyldt.
Saavidt derom tales allene udi Sturlesons Danste Oversættelse; hvor»di adstilligt erforbigaaet. Udi Originalen findes meere, nemlig, at
Bygmesteren Torberg, forcnd Skibet var fuldfcrrdiget, giorde en uden
lands Reise, mueligen for at perfektionere sig udl Skibbyqgerie, ogat
da han konr hiem, var alting i Stand. Paa Skibet blev graven en
Drage eller Orm; hvilket baade udi Storrelse og Herlighed overgik det
andet forhen bygde Skib, kaldet den lille Orin, (Ormin fcamma).
Paa den lange Orm, siger Autor, var 34. Roersbcrnke: og holdtes
det for det storste Skib, som havde vcrret bygget udi Norge. Det var
paa samme store Skib Olav Tryggeson omkom udi det fatale SoeSlag, som hand holdt med de Danste og frafaldne Norste. Man
kandstge, at, ligesoin Skibet var paa de Tider det storste, som man
saae udi de Nordiste Farvande, saa var ogsaa denne Konge den storste
Soe-Helt paa de Tider. Historien taler forunderlige Ting om hans
M 3
Be-

94

l.h.

Danmarks og Norges

Behandighed; blåne andet/ at hand kunde gaae paa Aarerne, ime
dens hans Folk roede.
Udi Dannemark haver Soemandskab ikke mindre udi de alleraldste Tider Noreret: Za man kand sige, at dette Riges Indbyggere have
fast bestaaet aflutter Sorfolk. De vare torfore udi Klædedragt kiendelige fta alle deres Naboer; thi, saasom de flceste opholdte sig paa Van
det mcer end paa Landet, og storre Fliid anvendtes paa Seilads end
paa Agerdyrkning, saa brugte de gemeenligen Matrosklader: og synes
det, at en Deel Konger ftlvmaa havefortBaadsmands-Dragt. Thi
den bekiendte Soe-Helt Kong Regner blev kalden Lothbrok, efterdi
han bar beegede Burer; oq er tot klart, at saadan Dragt maa heller
tilskrives hans bestandige Seilads, end den Frygt hand havde for Slan8er. Dette anforte bestyrkes af et mcerkellgt Vidnesbyrd, som sindes
06 Arnoldum Lubecenfem faaletoé: Olim forman nautarum inveftitu habuerunt Dani propter navium confuetudinem, quia maritima
inhabitabant. Nunc non folum fcarlatico vario, grifio, fed & pur
pura & byflo induuntur: omnibus enim divitiis abundant propter
pifcationem, quæ quotannis in Scania exercetur. Det er: DeDanskt

vare fordum klcedte tom Soemand, efterdi de ideligen opholdte sig paa
Soen, og boede udi Soc-Stoeder; men nu bare de baade Scarlagen
og Purpur, efterdi de ere blevne rige formedelst Fiskeriet ved de Skaanske Küster.

Deter saaledes troeligt, at de gamle Danske ikke maa have lagt
stor Vind paa Agerdyrkning. Historien viiser og, at saa vel Kongerne
selv, lom Undersaatterne ncrrede sig ved atme til Soes; hvilket Handverk blev kaldet Fribytterie. Det famme holdtes ikke allene fommeligt,
men endogsaa priievcerdigt under de Hedcnffe Konger. Det havde da ta
get saadan Overhaand, sar »di Kong Regner Lothbroks Tiid, at tot er
uvist, om der vare flere Danske paa Havet end paa Landet, eller omder
have varet flere Land-Kon ger end Soe Konger. De som svede dette
Handverk, blive ndi den Norske Kronike betegnede med det Navn af
vrkmger; og udi to Danske Historier blive de kaldne Fribyttere.
Man seer afsamme Historier, at Jomsborgcrne eller Julinerne, som
vare en Sanft Colonie, vare to starkeste Fribyttere, og at de torfore
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ferte Navn af Joms Vikinger.
Man holder for, at >e Vcndiste
Stcederlaerte allerforst Handverket af dem, som de ovede, nu under
den Titel af Afcomanner og siden af Vitalianer &c. Det almindelige
Navn var Vikinger eller Fribyttere; hvoraf man deriverer det endnu
brugelige Ord Fiibuftiers, som gives de Amerieanste Soe rovere. Jeg
har viiset, at saadanne ©terninger holdtes priisvcrrdige under de Hedenste Konger. De paafolgende Christne Regentere, feer St. Olav for»
domte vel saadant Handverk, hvorvel det derfor ikke blev afskaffet, saasom de Nordiste Folkes Hoved PaKon var at flakke om i Soen, og der
at viise Prover paa deres Tapperhed. Fattigdom og Mangel paa ret
skaffen Handel opmuntrede dem og dertil.

Intet tiener meere til Beviis, saa vcl paa det eene som det andet,
end de mange store og markelige Tog, som ere steede afdisse Riger, og
hvorpaa udi intet Land findes saadanne Exempler. Disse Tog, naac
man undtager de Cimbrers, ogmaastee de Gothers, erc alle steede til
Soes. De Angler, et Folk som beboede den Syndre Part dfcimbricaCherfonefo, nu Jylland, gierte Anno 449. under deres tvende Anforere Hengifto og Horfa det mcrrkelige Tog til Soes mod Brittannien,
hvilket Land afdem blev undertvunget, og siden indtil denne Tiid har
fort Navn af Engeland eller de Anglers Land. Skibene hvorpaa de
bleve transporterede, kaldtes hos de Tiders Latinske Autores Ciulæ ;
hvoraf man meener, at det nu brugelige Danffe Ord Jolle kommer.

De Normanners store Tog under den bekiendte Norste Soe-Helt
Rollo, gemeenligen kalden Gange Rolf, cr ikke mindre merkvcrrdigt.
De gjorte sig da en stor Deel af Frankerige Skatstyldig, og endelige»
bekomme til Eyendom den vigtige Province Neuftria, som siden indtil
denne Tiid har fort Navn flfNormandien.
Longobardernes forste Tog tr og steed til Soes. Historien mel
der, atde samlede sig forst udi Skaane, og at de festede siden tst Gul
land, hvor de toge sig Navn af Longobarder.. Om dette Tog og Lon
gobardernes Bedrifter udi Tydstland, Pannonien og Italien findes et
gammelt GullandstVers, somjegharindfort ndi min Dannemarkes
Historie. Jeg haver tilfor» talet om de Norste Colonicr, som udi Ha
rald
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rald HaarfagerSTiid sseede, og hvorved Island, F>rroe, Gulland,
Syderoer, Manser rc. bleve af de Norsse bebyggede.
Dette sseede alt udi denne fsrste Periodo under de Hedensse Kon
ger/ og tiener til Beviis paa de gamle Nordisse Folks Soemandssab,
hvorudi ingen anden Europanss Nation kand ligoes med dem. Jeg
holder mig alleene til det, som er beviisligt, og som af alle andre Na
tioner tilstaaes, og extenderer mig ikke videre med nogle andre Skri«
bentere/ hvilke finde Nordisse Coionier udi alle Verdens Parter; saa
at de afNidkicrrhcd for Fcedernelandets LEre henfalde til en flags Charlatanerie, og grundt Historier allene paa Gisninger. Naar man vil
tage sig saadan Frihed/ oggive Imaginationen Toylen, kand man ud
finde, hvad man foretager sig at viise: Jeg vilde paatage mig, efter
andres Erempel, atviise, otte Argonautcr, som bemægtigedesig det
gyldent Fcr, vare Dansse Fribyttere, og at udi den Grcesse Flode, som
stilede til Trop, var en Efcadre af Norsse Vikinger. Lader os holde
os til det, som er beviisligt, og som andre Nationer ikke kand noegte:
Lader os ikke bryste os formeget af visse Forfadres Bedrifter; thi visse
afdem ere saadanne, at hvis de viise Prove paa Tapperhed, saa give
de derhos Immoralitet tilkiende. GUd give, at man i Steden for de
gamle Nordisse Folks Fribytterie, kunde viise deres Hurtighed udi retssaffcn Handel og Vandel, og giorc dem til saadannc Soemcrnd, som
Tyrier og Phænicier førfcum Wrt/ saa kunde man nogenledes undssyl6c vort Antiquarii, naarde soge at multiplicere deres Hoe-Tog. Just
denne bestandige Streiffen til Soes, og just disse store Soe-Tog viise,
at de Nordisse Folk ingen Omsorg have havt for deres egne Lande, og
at de have ladet Agre og Enge ligge »dyrkede. Saadant kand nittre
undssyldes hos de Norsse, der beboede et klipagtigt ogufruqkbartLand,
end de Dansse, hvis Jord Nattiren har diftingueret udi Frugtbarhed.
Saa at derfore den Berommelse, som legges paa vore Forfcrdre forme
delst deres Bedrifter til Soes, hvilke gcmecnligen bestoede i at plyndre
alle Nationer i Fleng, er lige saa ilde grunded, som om man nu om
stunder vilde leggedetTartarisse Folk og Araber til Berommelse, atde
lade deres egne frugtbare Jorde ligge udyrkede, og soge at erstatte den
Fattigdom, fom dereS egen Dovenhed bringer til Dcye, ved idelige Excurfioner, ved at plyndre Caravaner, og at foruroelige andres retinas-
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sige Handel. Vel er sandt/ at adstillige andre Nationer paa de Tider
ovcde samme Handverk/ som de gamle Davste og Norste, ja at ingen
stiemmede sig ved, naar hand blev adspurt, hvo han var? at svare :
Prædo fum. Deter: Jeg er enFnbytter. Men ingen harovet det
i saadan Grad, som de gamle Danste og Norste: thi Opmuntring til
Fribytteric varden forste Artikel udi de Nordiste Folks Catechifmo; og
Kongerne selv tilholdte deres Born at giere saadanne Tog/ forend de
havde faact Skiag paa Hagen, foregivende, at det var deres Pligt at
efterfolge deres berommelige Foraldres Fodspor, anseende saadant ikke
alleene som tilladelige, men endog som ypperlige Gierningcr, helst naar
de deelede Byttet med deres Guder.
Dette siger jeg ikke, for at svcrrte vore Forfadre; thi de beste Na
tioner kand ved Vane og ond Lårdom fordcervcs; men alleene, for at
erindre vore Skribentere, ar de ikke tale saa vrag tigen om Bedrifter,
som man heller burde tie med; item, at de ikke multiplicere saadanne
Expeditioncr, giere dem storre og flere, end de virkeligen have varet,
og tillegge de Nordiste Folk adstilligt, somaf andre Nationer er bedre
vet. Jeg for min Part bryster mig ikke deraf, at vore Forfadres Grum
hed har varetindforte udi andre Nationers Litanier. Jeg siger heller
med Poeten:
Excidat ifta ætas, nec pokkera credant Secula.

Hvis de gamle Nordiste Folk havde kunnet anfore retmassige Aarfa«
ger til de ovede Fjendtligheder, kunde man holde Skrjbentere deres Berommelser til gode, og ansee de gamle Skialdres Lovsange svin Opmun
tringer til Tapperhed. Men Historien viistr, at de forede Kriig al
leene for at fore Kriig, og uden at give mindste Skin dertil; hvorudover
de fortienede meer at lastes, end de gamle Grater, der udi iv. Aar befrigcteTroja for etQvindmenneste af maadelig Reputation: thi der
var dog noget Skin, men her intet. Vil nogen forekaste mig, at jeg
herudi viger fra alle andre Skribentcres Meeninger, og at jeg ikke stri
ver som en Patriot-, da svarer jeg dertil: At det er ikke den forste gang
ftg gaaer ud af den alfare Vey, og at jeg ikke holder det for en Patriots
Pligt at forsvare sine Landsinands tzrynder; Alt hvad jeg siger, og
meener, at man bor sige herom, er dette: At vore Forfadres BedrifN
ter
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ter ber lastes, men tillige med sämireres; thi, hvis deres Stridbarhed havde verret oved udi rette Tider og paa rette Steder, kunde man
sige, at vor Norden har verret meer frugtbar paa Heroes og store Helte,
endnogetLand; saasomingenstedskandviisesFolk, der have ladet see
saa stor Foragt for Doden. Det er iden Henseende, og efter den bru
gelige Stiil jeg giver Titel afstore Helte til Harald Haarfager, Gange
Rolf, Olaf Tryggesen, Regner Lothbrok, Svend Tiugnstiægg.
Man seer af keres forunderlige Bedrifter og Halsbrcekkende Actioner,
at de have vcrret store Soe-Haner, og saadanne, fom i Algier, Tunis
og Tripolis endnu beæres med Titler af berommelige Amirsier, men
ikke udi vel indrettede og moraliserede Stater, hvor saadant ikke kand
anfees fo ni Heroismus, og hvor Grumhed stilles fra Tapperhed. Dette
seer mand dog tillige med, at mange afdem have besiddet saadanneEgenstabe, at hvis de havde indfaldet i mindre fordervelige Tider, og havde
havtanden Skolegang, de vilde ved den rette Brug af deres naturlige
Qualiteter vcmt blevne saadanne, hvilke man kunde ansee som Zirather
udi et Land.
Hvad Harald Haarfager angaaer, da er hans Bedrifter mindst at
dadle, faaiom hans Soetog havde et vtst Sigte, nemlig at foreene alle
smaa stridige Stater under et Hoved. Han beskrives ellers udi den
Norste Kronike at have vcrret en viis Herre, dristig, og derhos agtsom.
Udi Selstab og Omgicrngelst var hand lystig og venlig, scrr i Ungdom
men. Hand crrede gamle Folk, ogpmgikkes venlige» med sine jævnlige
ndiAldcr; hvorudover hand var kicrr for alle sine Undcrsaatter. Man
elstede ham formedelst hans Gavmildhed, og ærede ham formedelst
hans sædelige og prydelige Hoff, soin hand daglige» holdt. Med et
Ord: Hand forogcde sit Rige ikke meere med Magt, end med Velta
lenhed og Venstab. Saadant Portrait gives ham udi Historien,
hvoraf man seer, at hand havde bleven en dydig Regent, hvis hand
havde levtt udi en meere moraliferefc Alder.
Denanden mærkeligeSoemand, som er bekiendt ikke mindre udi
ndenlandste end indenlandske Historier, var Rolf, en Son af Ragnwald ^arl udlNorge. Samme Rolf blev en mægtig Soersver. Han
var saa stor ar Vext, at ingen Hest kunde bære ham; hvorudover, saasom han afNodvendighi d stedse maatte gaae til Fods, hand blev kalden
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Gange Rolf. Hand blev af Harald Haarfager dreven i Landflygtigt
hed: og giver Historien saadan Aarsag dertil. Kongen havde befalet,
at ingen maatte ove Soeroverie inden Rigs: Dette uanseet, svede bog
Rolf sit gamle Handverk, sirren Sommer udi Vigen, hvorfra hand
med et stort Bvtte kom tilbage. Da Kongen fik dette at vide, domte
hand ham offentligen til Landflygtighed, og, endstisnt hans Moder
liiläis inkerceäercde for ham/ blev dog Dommen fuldbyrdet. Efterat
Rolfsaaledes var erkläret Fredlos, forlod hand Norge, for at forsoge
Lykken udi stemmede Lande. Hans ovrige Bedrifter henhore meest til
den Franste Historie, efterdi hand udi Frankerig, vedat bemrrgtigesig
en anseelig Deel afLandet, lagde Grundvold til det store Fyrstendom
flfNormandien. Om hans personlige (Kvaliteter findes intet synder
ligt antegnet udi de Nordiste Historier. De Franste Skribentere bestrive hans Person saaledes. Rollo var tn Mand, som var elstet og
errct ikke alleene afhans eget Folk, men endogsaa af stemmede. Hand
havde en majestcrtist Ansielse og en iieroist Skikkelse. Hand var af stor
Forstand, Belevenhcd og Oprigtighed; hvorudover, da hand fik i Sin
de at forsoge Lykken udi fremmede Lande, fik hand stort Tillob fra alle
Kanter udi Norden; saa at Hand i en Hast tilveycbragte en anseelig Flode
og tn storKrigshcrr, hvormed hand efter adstillige Tog omsider landede
ndi Frankerig. Torfæus udi hans OrcaclisteHistorie siger, at der endnu
findes udi Sundmoer udi Norge nogle afdenne Rollonis Skibs-Levnin
ger, som hand havde brugt til det Franste Tog; og citerer han til Beviis en gammel Provstes Sigclse ved Navn Christoffer Hierman: men
hvor vidt saadan Sigclse kand gielde, vil jeg lade staae ved sit Vcrrd.
Franste Skribentere vidne, at han efter visse store Heltes Exempel, der
have, for at giore sig anseelige, fingeret Aabenbaringer, foregav, at
han havde havt et mærkeligt Syn, som forsikrede ham omen sierdeles
Lykke: og siges der, at samme Syn erhvervede ham ikke mindre Tillod,
end hans personlige Qualirettr. Naar man logger dette tilsammen,
kand mand ansee ham som en Nordist Scipio. Ac hand i Begyndelsen
ikke ovede de Dyder, som man udi Ungdommen saae at fremskinne hoS
den Romerste Helt, maa tilstrives hans flette Optugtelse og Tidernes
Fordervelse; thi hvis hand havde gaaet i Scipionis Skole, havde hand
maastee og ovet Scipionis Dyder ndiUngdommen. TilBeviisherpaa
tiener dette, at, da hand kom ndi et metre moralifertt Land, og blev tinN 2
der-
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derviisetudi dm Christelige Troe/ diftinguerebc hand sig saaledes udi
Dyd og er fornuftigt Regimente, at hans Ihukommelse endnu er stor
og hellig, ikke alleene udi Normanbien, men endogsaa udi andre Eurovcriffe Lande. Man seer saaledes heraf, at den Grumhed og Uretfcrrdigheb, som mange afde gamle Nordiffe Socmcrnd svede, maatilffrivesallme Tiderne, paa hvilke de levede, og Stederne, hvor de vare op
dragne. Et ligcsaadant mcrrkeligt Exeinpel viises ndi den Danske Kon
ge Canuto Magno, hvilken af en vild Fribytter blev forvandlet kil en stor
Lovgiver, og til tn afde dydigste Rezentere udi Historien.

Den tredie Nordiffe Soe-Helt, som ubi denne Hedenske Periodo
gjorde Soerne urolige, var OlafTryggefen. Jeg siger den Hedenffe
Periodum: thi, endffiont hand udi sit 4 6de Aar ved Daaben blev indlemmed ubi ben Christne Kirke, faa seer man bog, at hans Christenbom
fast derubi allene har bestaaeb; thi hand eonrinuerede med sit Fribytterie, som tilforn; og viiser Christendommens Jndforstl udi Norge,
som ffeede ved hans Middel, at hand for tiligen var kommen afSkolen.
Historien melder om trende Ting, som bevcegede Hain til at antage den
Christelige Troe: i.) De Jertegn, som hand havde seet afben Norbiffe
Apostel Poppo, b« hand doble Kong Harald Gormsen udi Dannemark.
2.) Den Underviisning hand havde faaet afen gejstlig Mand ved Navn
Tangbrand, som siden blev hans HofPrcrbikant eller Hirbprcrst. Z) Af
en udenlandsk Lremit, efter hvis Raad denne Olafseilede til et Kloster,
og der lob sig dobe udi sit 46de Aar. (4.) Af et Syn, hand ndi Gar
derige havde om Natten, hvilket udi den Norffe Kronike fortcelles saaledes. Samme Vinter dode hans Dronning Geira; thi stilede hand
af Sorg udafLandet, og kom til Garderige: Der havde hand et Syn
udi Sovne om de Christnes evige Glcrde og de fortabte og fordomte
Hedningers evige Pine; hvorudover hand reisede til Grcrkenland, og
derfta forede en lcerd Mand med sig tilbage ved Navn Paulum. Der
efter stilede hand i Vester-Havct, og rovede paa Engeland, Skotland,
Suderoer, Irland og Frankerige. Hvorafkand fluttes, enten ot dette
Syn ikke maa have giort stor impreffion paa ham, eller at hans LcrremestersGareebjlationikkeharvcrret ret orthodox; thi hand blev for
vandlet afcnHedenfftil en Christen Viking, hvorved allene foraarsagedts, at Handverket blev metre lastvcrrdigt. Det er troeligt, at Man-
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get paa grundig Uttderviisning har allene foraarfaget saa flet Virkning;
thi man 5 er ellers afhans Hrstorie/ at hand har varet en Herre af fortreffclige Quaiireter. Den Norste Kronike vidner, at hand var altid
glad og ffiemtsom/ item at hand var from og ydmyg. Hand hastede
med alt hvad hand foretog sig/ var rund og gavmild. Hand var den
dueligste og mandigste udi Striid, og sträng imod sine Fiender; hvor
udover hand var ligesaa meget frygtet affine Fiender, font hand var
elflet affine Venner: og efterdi somme vare ham lydige af Kicerlighed,
andre af Frygt, havde hand stedse Fremgang i fine Sager. Man seer
afdctte Portrait, at/ hvis Olaf Tryggesen havde havt anden Optug
telse/ eller hvis hand ikke havde levet paa de Tider/ da uretfcrrdige Kri
ge og Soeroverie vare regnede for heroine Gierninger, hand kunde
have erhvervet lige saa stort Navn af Dyd, som af Stridbarhed, og at
hand kunde fortiene al den Berommelse, som ham tillegges udi gamle
Kroniker, hvilke grunde deres Lovsange allene paa hans store og mange
Soetog, item paa hans forunderlige Styrke og Behændighed. Histo
rien vidner, at Hand var den behændigste Mand, som man veed at fige
af: Hand var stärkere og raskere end nogen anden. Hand kunde besti
ge den Klippe Smalserhorn, og der ftrste sin Skjold op i Bierget; og da
een afhanS Mcend havde forsteeget sig udi Bierget, saa at hand kunde
hverken komme frem eller tilbage, tog Kongen ham under sin Arm, og
bar ham ned paa den flette Mark. Hand kunde gaae paa Aarerne uden
Borde, naar hans Mcrndroede. Hand kundehugge med beggeHander, og flyde med tvende Spyd tillige rc. og lignede ham ingen udi at
svemme paa Vandet. Jeg vil ikke tale om andre forunderlige Ting,
som fortcelles om denne Herre udi det besynderligt Skrift, kaldet Olaf
Tryggesens Historie: thi det synes, at Skribenten i nkange Ting gaaer
for vidt. As det, font findes antegnct hos Snorro, en tilforladelig
Skribent, sees dog, at hand har varet tn forunderlig Mand og den
storstc SoeHelt, som er at finde udi den gamle Historie. Intet tiener
meere til BeviiS herpaa, end det sidste fatale Soe Slag hand holdt mod
de coiridinerede Danfle, Svenske og Norfle Misfornoyede, hvilke
med en talrig Flaade angrede hans faae Skibe. Kongen blev da raadet

at redde sig med Flugten; men band svarede: Jeg har aldrig flyet i
Striid, og derpaa bandt an med Fienderne, fettende sit eget Skib, nem
lig den lange Orm, hvorom tilforn er talt, forst udi Spidfen. Ester
N 3
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at Trefningen med stor Hidsighed havde varet enTiidlang, besteegede
Norske Misfornoyede, som anfortes af Eric Jarl/ omsider Kongens
Skib; hvorudover Kongen, seende ingen Redning mccr, efterdi de
meeste af hans Folk vare slagne, og de ovrige udmattede, kastede sit
Skiold over sig, og styrtede sig ud i Vandet, hvor det er troeligt, at
hand strax druknede, hvorvel nogle lode udspreede, at hand var bleven
reddet; og rygtedes siden, saavel udi Engeland, som udi Norge, at
hand skulde have vceret seek udi et Kloster i Syrien. Men man kandholde saadant for en Digt, og regne det blant de prcrgtige Historier, som
KnZeres om forunderlige Mcend. Vist nok er det, at hand aldrig blev
siden Slaget seet i Norge.
Dannemark haver udi denne Periodo ikke vceret mindre frugtbar
paa store Socmcrnd. Saadannevare de flecsteRegentere; hvorudo
ver man kand sige, at Riget var heller regieret af Amiraler og Fribytttr-Capitaincr end af Konger. Ingen har derudi overgaaet Regner,
som gcmeenligen kaldes Lothbrok. Hans Historie sindes bc skreven udi
en scerdeles Bog paa Islandsk: og seer man deraf, at hand har vceret
en afde storste Avamuriers, som man vred at sige af; thi hand stakkede
sin heele Tid om i Soen, uden at have nogetvist Sigte dermed, og uden
at bekymre sig om sit eget Rige, hvorudover ofte, naar hand kom tilba
ge, hand fandt, at Indbyggerne havde taget sig andre Konger. Der
siges vel, at hand paa disse Tog undertvang sig Engeland, Skotland,
Arkenoerne rc. men detvil ikke andet sige, end at hand udplyndrede sam
me Lande, og reisede med stort Bytte derfra. Derudi bcstoede saa vel
hans som de andre Danske Kongers Conqvérer, som de siges at have
giort i Engeland: thi ingen fegte at fette sig fast udi Landet, forend
Svend Haraldsen, kalden Tiugnfficeg, eller rettere forend Kong Knud
den Store. Kong Regner lob sig ikke noye med at agere Fribytter udi
de Nordiske Seer, men krydsede ogsaa udi det Middellandske Hav: thi
Historien viser, at han gjorde Tog til Conftantinopel, som de Nordiske
golÉ 6« folbtc Mykilgaard ; thi alle fremmede Stceders Navne exprimerede de paa Dansk og Norsk: stråledes kaldtes Strcrdet NorvaSund,
ItalienWalland, Jerusalem Jorfala, den Flod Tanais Vanaqvisl, Rus
land oftragard &c. Til Beviis paa Kong Regners idelige Flakken ti!
Soes, erdetNavn, som hamgives, nemlig RegnerLothbrok, deter
nied
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med de lodne eller bcegede Burer; siia det er troeligt/ at hand har lignet
meer en Baadsmand md en Konge. Ar deNordisse Soe-Helte ellers
ved deres mange Expediriomr intet andet Sigte have havt/ end Fribycterik/ sees deraf, at de javnligen have krydset udi det Midlandske Hav/
hvor de beste og rigeste Priiser fulde. Der tales om denne Regners Tog
tilConftantmopei, og Olaf Tryggcsen/ som levede paa samme Liid/
blev kalden OlafGmsse, afhanS Tog paa de Grcrsse Stirdcr. Det er
troeligt/ at de have luret paa de Skibe/ som ginge fra Alexandria, hvil
ken davar en Stapel-Stad for den rige Ost-Indiske Handel/ efterdi den
Jndiansse Rigdom blev fort Lerigiennem til Gmsse og andre Europaeiske Sürdcr, indtil Portugiferne udfunde en anden Vey forbi Capo bonæ
fpei. Det er ubeskriveligt/ hvad Rigdom dete Fribytterne haver bragt
de Nordisse Folk til Vcye. Det var fra den Midlandsse Soe Kong
Harald Sigurdfen og Sigurd Jorfalafar hragtk det Meget Guld 0g SolV
med sig til Norge. ‘

Den anden navnkundige Dansse Soemand udi denne Periodo var
Svend Haraldsen, som gemeenligen kaldes Svend Tiugussicegg. Den
ne Konge er sirrdelcs bekendtafde ulykkelige Soe-Krige hand forte med
Jomsborgerne eller Mulmerne/ og afde lykkelige Tog, hand giorde mod
Engeland/ om man ellers kand kalde lykkelige Krige/ de som fores alleneafBegicrlighedefterRov og Bytte. Udi den Krig, som hand forte
int6Julinernc/ blev hand; gange fangen. Dette forkcrller saaledcs:
Kongen/ efter at hand efter 2de Fcrngsel var loskommen, forsamlede
hand zdie gang sinFlode imellem Moen og Falster/ hvormed hand ag«
'tede at besoge fine Kender paa nye. Julinerne grebe da til en dristig
Gierning/ som neppe har lige udi Historien. Thi da den Dansse Flode
laae for Anker/ begave nogle af deni sig udi en Baad/ hvormed de roede
til Kongens Skib/ foregivende, at de havde noget arsige ham/ som var
magtpaaliggende. Men/ da Kongen stak sit Hoved over Bord, forat
hore/ hvad deres Forlangende var, greebe de ham om Halsen, og roede
bortmedham: OgerdetteetBeviis paaZomsborgernesstoreForvovenheo. Kong Svend, da band kom los igien, var siden lykkeligere:
thi hand erholdt ved deSvensses dg misfornoyede NorssesHielp Sener
udi det store Soe-Slag udi Sundet/ hvor Olaf Trygaesen omkom.
Derefter giorde han adssittigeTog modEngeland, udi hvilket Land hand
hu-
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huserede ssrekkeligen. Hidindtil vare saadanne Streiftricr sseede, al
lene for at erhverve Bytte: men ved det tredie og sidste Tog/ som Kong
Svend giorde paa Engeland, ssgte hand at sette sig fast i Landet. Hand
havde da og saadan Fremgang, at han tvang den Engelske Konge Ethelred atflygtetil Normandie», og dcrpaa erobrede den Stad London,
hvor hand blev proclament til Konge.
Jeg vil ikke tale om flette af denne Periodi Soe Bedrifter: man
seer tilstrækkelige« af ovenanforte, at de Nordisse Folk da have spillet
MestertilSoes. Detvaratonsse, at disse Expcditioner havde sigtet
til andet, end til Fribytterie- Man seer dog, at adssillige Coionier ved
disse Leyligheder ere stiftede. Island, Faroe, Hethland, Suderorr rc.
ere da blevne bebyggede afde Norsse; et nyt Herredom u$i Britannien
opretted af de Angler; Northumberland, et vigtigt Stykke Land ndi
Engeland, giorttil en Danss, ligesom Normandlen udi Frankerig til
en NorssProvince. En Danss Colonie blev iligemaade stiftet udi Ven
den. Denne Colonie forte Titel af Jomsborgere eller Joms-V'kinger, det er Julinsse Soerovere. Disse Folk overgiuge alle udi Dristig
hed, Halsbrækkende Aftioiw og Foragt for Dodcn; hvorpaa viises
mcerkelige Erempler udi den saa kaldede Joms-Vikinga Saga. Men med
al den Grumhed, som antegnes hos dem, findes dog visseTegn til Mora
litet, ja noget, som narmer sig til Heroifmus. Saadant tilskrives deres
Lovgiver Painatoho, en Danss Herre, som levede under Harald Gormsen. Den samme gav disse Juliner, eller den ©ve--Republique nogle
Love,hvilkejeghcrvil opregne, faasom deterde crldste Love, som man
med Omstandighed finder omtalte her udi Norden. Vel anfører Saxo
nogle afKong Frodes Forordninger, iligemaade Kong Snies; men man
kand lidet bygge paa den allercrldste Danffe Historie. Samine Saxo ta
ler ogsaa vm en Anordning afRegner Lothbrok, hvorved blev befalet, at
hver Huns Fader ssulde overgive til Krigs tieneste den affine Sonner,
som var meeft uduelig, og som han ingen god Forhaabning havde om;
item at alle Tretter ssulde paakiendes af tolv gainle fornuftige Mand.
Intet videre meldes derom; hvorudover man kand holde Painatokos
Lovefor deallercrldste.
Lovene, som findesantegnet udi Torfæi store Norsse Historie, ere
efterfølgende:
) Hvo som er under i8. og ever 50. Aar, maa ikke antages udi det
i.
JomS-
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Jomsborgffe Societet, ey helltr dm, fem veigrer sig ved at gaae i Kamp
med en bevcebnet Mand. Hvoraf sets, athand vilde, at Republiquen
ffulde bestaae alleene afunge og stridbare Mcend, og at hand havde sam
me Principia, fom den LacedæmonilTe Lovgiver Lycurgus, hvis Stif»
telser sigtede fornemmeligen til atgiore Staden stridbar.
2. ) Enhver som blev antagen udi Societetet, ffulde forbindes til at
hcrvneden Uret, somvederfoer een afde andre Medborgere, og detligesomdet kunde vcrre hans egen Fader eller Broder. Dette vitser, at
ZomSborgernes Repudiique har vceretet Gilde Lang, hvoraf de paafolgende Gilde-Love udi Norden kand vcrre udeopierede.
3. ) Ingen maatte bagtale en anden.
4.) Hvis nogen bcgiknoget Mord, kunde hand dog ikke drives ud
Af Societetet strax derfor, men Sagen maatte underkastes Palnatoki
Kiendelse allene.
5. ) Ingen maatte under Straf af Landflygtighed udsvreede nye
Tidender; hvis de horte noget nyt, maatte de bringe det for Palnatoko,
som meenede ved saadan Anordning at hindre Opror og Bevcegelser udi
Societetet.
6. ) Ingen Qvinder maatte boe udi Staden: saasom deres Omzicengelse kunde ikke vcrre tienlig for Stridsmcrnd.
7. ) Ingen maatte uden Palnatoki Tilladelse vcrre z. Dage fravcrrende.
8. ) Alt Bytte maatte henfores til et vist Sted, for der at scrlges.
9. ) Ingen maatte lade see mindste Tegn til Frygt, endffiont han
var i yderste Fare rc.
Disse Love bleve heiligen iagttagne og florerede lcenge der under dette
Societet eller Amiraiffab. Staden Jomsborg eller Julin var stor og an
seelig, og havde en Havn, som kunde birrge 300. lange Skibe. Den blev
ogsaa kalden Soeborg, efterdi den var anlagt ved Soen. Hvorledes
dette Amiraiffab ellers videre har tiltaget, og hvilke Figurer ten julinffe
Repubiique har giort i Norden,indtil den omsider af^aldemaro I. blev
odrlagt, derom ffal tales udi efterfolgende Periodi Historie, hvortil
saadant henhorer.
Man seer heraf, hvorledes Soe Sagerne vare paa den Tud udi
Norden. Jeg haver tilforn viiset, at man i Begyndelsen betienede sig
af Zagte, hvortil udfordredes 12,Roerskarle, og at man siden byggede
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Le sira kaldne lange Skibe, hvoraf nogle fo-rte over ioo. Mand. Jeg haver ogsaa givet en liden Beffrivelse over de tvende statelige Krigs-Skibe,
nemlig Dragen og den lange Orm. Det sidste Skib/hvorpaa Kong Olaf
Tryggesen omkom udi det store Slag, som blev holdet i Sundet, havde
Z4.Rocrsb«nke; hvorafkand siuttes, at det maa have varet af en ansee
lig Storrelse. Udi famine Slag tales om ErikJarls store Skib, kaldet
Jcrcnbarden, hvilket var bcflaget med Jernsprcrnger fra Vandgangen
op ad Borde, og havde en Jern-Kam oven paa rundt omkring. Dette
vitser, at man da allerede stärkt haver konstlet paa Skibbygg-rie, ffiont
man ikke begriber, hvortil det Jern Beslag ffulde tiene, somgioroekun
Skibet tungt og umageligt til at seile, helst saasom man seer af de Ti
ders Soe-Slag, at mand gemeenligen sigtede fra Stavnene,hvilke,naar
Slaget ffnkde gaae for sig, bleve lagde tilsammen, og fegte man gemeen
ligen udi So -Slag at bestige de fiendtlige Skibe, og efterat man havde
omkommet Folket, at lade ve tomme Skibe bortlobe.
Man maa forundre sig over de Nordiffe Folkes store og vidtloftige ©ec--Expeditioner paa de Tider, efterdi Compaffer La ikke vart op»
fundne. Det samme kand ve! og siges om andre Nationer; men ingen
svcrnnede saa idelige« til Soes som de Danffe og Norffe, ey heller gjorde
saa vidtloftige Reyser, som fra Norge til Conftantinopel og andre Ste
der udi den Middellandffe Spe. Det er trocligr, at de stedse ey have
fulgt Kusterne; hvorudover man maa holdefor, ar de ikke havevceret
ukyndige udi Himmelens Lob, helst saasom man finder, at de ikkegierne
have taget Feil udi Sejladsen.
Jeg har viiset, at deres Soe-Tog sigtede allene li! ak berige sig ved Fribylterie, og
det ikke allene ved at plyndre alle fremmede Skibe udi Soen, men endogsaa ved ar giore
Landgang, og lad« sig derved noye, udmat bekymre sig oni at giore videre Conqv&et:
Saa al Tilstanden her udi Norden var, som den nu omstunder er udi Algier, Tunis og
Tripoli?, hvilke fore Krig moxen med det heele menneffelige Kion, og fubfifte« allene
afFribytkerie. Saadan Håndtering rejfede sig af Mangel paa Handel og anden re
delig Naring. Det er trveiigk, at drengen Vind have lagr paa Agerdyrkning, og sin
der man intet talt om nogen Nordist Handelstad paa deTider. Saadan var Tilstan
de» krallen« udi den Hedenske, men endogsaa tange udi den Christelige Alder, og varede
deisimrgere udi Norge end udi Dannemark, hvor den esterhaanden ophorede, da JndbMero« br-ryiidte at beflitte sig metre paa Agerdyrkning, og at neere sig ved
detSkaausse Fisterie, som davar af stor Importance,
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