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I.

Iblandt de foregivne eller virkelige Myntsorter^ som nævnes i 
den hellige Skrift, er en af de allerældste, da den om
tales i Msb. 55, 19; Josvæ 24, 32; Job 42, 11. Betydnin
gen af dette Navn har givet Anledning til vidtlöftige Undersø
gelser; og især have tvende af det syttende Aarhundredes lær
deste Mænd, den store Bochart i sin Hierozoicon *)  og Fre
derik Spanheim i historia Jobi**),  opbuden al deres Lær
dom, for at forsvare tvende, hinanden ganske modsatte, Mej
ninger: den forste nemlig, at dette Navn betyder en Pengesort, 
den anden,, at det betegner Faar eller Lam. Ikke agter jeg 
paa Nye at optage denne Strid; men en ældgammel phönicisk 
Mynt, som den i Cambridge nyeiigen afdöde Professor Clarke 
erholdt i Cypern, hvor den var funden blandt Ruinerne af det 
fra Oldtiden bekjendte Citium, og af hvilken han har meddeelt 
et Kobberstik i sin Reises anden Deels***)  1 Bind Side 028 

•) Tom. I. Lib. II. .Cap. XLIIL col. 433 seqq.
**) Cap. XI.

***) Travels in various Countries of Europe, Asia, 
Clarke Part. II. Sect. I. London 1813.

Fid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II. Deel 1823»

and Africa by E. D.
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giver mig Anledning til at undersoge, om ikke ved denne Mynt 
Striden kan bilægges.

Det forste, vi have at agte paa, er Sammenhængen, i 
hvilken Ordet TW’X'p staaer paa de anforte bibelske Steder.

I i Msb. 53, 19 fortælles, at Patriarchen Jacob drog til 
Salem, Sicherns Stad i Canaans Land, og kjöbte et Stykke 
Ager, paa hvilken han opreiste sin Bolig, af Ilemors, Sicherns 
Faders, Born for hundrede Kesita.

Josvæ 24, 02 berettes, at Israeliterne, som havde bragt 
Josephs Been (indbalsamerede Mumie) med sig fra Ægypten, 
begrove dem i Sichern paa det Stykke Ager, som Jacob havde 
kjobt af Hemors Sicherns Faders Born for hundrede Kesita.

v Job 42, 11 siges, at, da Jobs Lidelser havde ophört, 
kom alle hans Brödre og alle hans Söstre og alle hans forrige 
Bekjendte til ham, og aade med ham i hans Huus, og bekla
gede og tröstede ham over al den Ulykke, som Jehova havde 
ladet komme over ham, og hver Aland forærede ham een Kesita 
og en Guldring.

III.
Dette vanskelige Ord finde vi i de gamle Oversættelser 

næsten eensstemmigen oversat ved: Lam. Saaledes have iblandt 
de orientalske: den syriske, begge arabiske, Onkelos, den chal- 
dæiske Oversættelse af Job, og den persiske Oversættelse i de 
londonske Polyglotter. Ikkun Jonathan og den hierosoly- 
mitanske Targum have den urimelige Forklaring:
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Perler eller Ædelstene. Blot den hebraisk-samaritanske Text 
og den samaritanske Oversættelse beholde Ordet ri-
meligviis, fordi det endnu var gjengse i den samaritanske Dia
lect, hvorom siden mere. De græske Oversættere ere alle 
enige i at udtrykke »“INO Gen. 53, 19 med

t åpvav eller apvoifasv, og Job. 42, 11 havde M àpvciiïa piav. 
Heri stemme Aquila, Theodotion og Symmachus overeens 
med LXX.; det samme har ogsaa, hvad Stedet i 1 Msb. an- 
gaaer, den nyeste græske Oversættelse af Pentateuchen, hvis 
Tidsalder ikke er nöie bekjendt, men som formodentlig er for
fattet i Middelalderen, og hvilken Dr. Ammon har udgivet af 
en Codex i St. Marcus Bibliotheket i Venedig (Erlangen 1790), 
da den har sy tnaroy cuycFiv. Den antehieronymianske 
Oversættelse og Fulgata, som begge ere Oversættelser 
af LXX., afvige ikke heller. De nyere Oversættelser kunne vi 
forbigaae, da de i Ordforklaringer ikke kunne gjelde som 
Kilder.

IV.
Ordets Etymus i de semitiske Dialecter er meget uvis. 

Ingen Radix findes, som hentyder paa Lam eller Faar, og 
kun det syriske og det arabiske Sprog frembyder Ord, som p 
kunne sammenlignes med vort. I det syriske haves 
som er det hebraiske FlOp. Urceus, Urna, hvorved der kunde 
tænkes paa et Kar af kostbart Metal, som man havde kunnet 
betjene sig af istedet for Penge, eller paa et Maal, ligesom 
det chaldaiske sextarius. Endnu brug
barere kunde den arabiske Etymus være, af hvis ene

F f f 2
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Betydning er, distribuât, divisit, justam mensur am prcebuit

(den anden er deßectere'a justo)', hvoraf UmA», mensura ari— 
r v c ?.

dorum, eller bilanx, stater er, og jiensio, tributum.

Deraf Verbum i den femte Conjugation partiri inter se 
5 \\portionibus æqualibus. Deraf atter , statera major,

numus sincerus probatusque og As numularius *).

*) Michaelis Supplementa ad Lex. Hebri VI. p. 2207. Gesenii Lexicon s. 
v. Golii Lexicon,

**) Den meinphitiske Oversættelse er efter Septuaginta og har nZ.reüï 
agnæ. Ordet forekommer ogsaa Genes, XXI. 28» 30.

Man seer altsaa, at den etymologiske Overvægt for Forklarin
gen af dette Ord helder til Penge, eller, i det ringeste til 
Penges Værd. Det koptiske Sprog, som overalt er af en ganske 
anden Stamme, end de semitiske, giver ingen Oplysning**).

V.
Den store Mængde af Commentatorer har været enige i at 

antage Ordets Bemærkelse at være: Lam. Blandt dem, som 
have heldet til den anden Mening, synes den allerældste at 
have været Rabbi Akiba, som levede til Hadrians Tider, og 
om hvilken det talmudiske Skrift: de no vi anni
initio, cap. 5 fortæller, at han paa en Reise i Afrika havde 
hört, at en Sort Penge hedte Bochart forsvarer den
samme Mening. Joh. Hen. Michaelis har ogsaa været tilböie- 
lig dertil, og endogsaa troet, at de græske Oversætteres : wa- 
tov dpvdtv var en Skrivfeil istedet for Îkatov pvéavt en saare vit-



Hg Conjectur, men som desværre ikke har noget Medhold, 
eftersom ingen Varianter findes paa disse Steder. Den jenaiske 
Theolog Faber har i Anmærkningerne til sin Oversættelse af 
Harmars Beobachtungen über den Orient i Anledning af Or
dets syriske Bemærkelse; urceus, troet, at var et Kar
af en bestemt Störreise, som et Af aal, der maaskee var forar- 
beidet af Sölv, og curserede som Penge *).  De nyere For
tolkere ere ganske uvisse. Michaelis helder til den Mening, at 
IWtøp har været en bestemt Vægt, og. det lader sig ikke 
drage i Tvivl, at man tilveiede hinanden Metal, forinden Mynt 
blev opfunden. Alen, ere vi da saa visse paa, hvor Grændsen 
er/ og i hvilken Tidsalder Alyntens Oprindelse bör söges iblandt 
Orientens handlende Nationer, især iblandt Phönicierne? Ale- 
get ingeniös er derfor Thomas Heaths, skjÖndt i en langt anden 
Hensigt yttrede Formodning, at det har været en Aïynt, hvor- 
paa, ligesom paa Persernes Dariker en Bueskytte var præ
get, af Htøp en Bue. Forvexlinger mellem tø og tø bety
der ikke noget, og den imellem og D have selv Syrerne i 
Ordet Sagittarius **).  Men alligevel, hvilken Forskjel i 
Tiden mellem Abraham, og Persiens Achamenidiske eller Ka- 
janske Konger af Cyri Stamme, under hvilken Darikerne bleve 
slagne 1 Om den ældre Pischdadiske tör vi ikke tale, i histo

*) TA. II. p» 19«

**) Efsay towards an Englifh Verfion of the Book of Job > £,31.32» Mi
chaelis Supplent, ad Lex. Hebraica p. '2208* Heath gjorde sig al 
Umage, for nt gjöre Jobs Bog saa ung som mueligt, og sögte dens 
Oprindelse i det babylonske Fængsels Dage»
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riske Undersøgelser, da deres Navne og Bedrifter tilhore de 
mythiske Tider.

Dette Ords Bemærkelse af Faar eller Lam findes ikke i 
de semitiske Sprog, saavidt vi nu kjende disse; men folger 
heraf, at denne Bemærkelse aldrig nogensinde har fundet Sted, 
og især været gjengse iblandt Phönicierne ? Det • er dog mær
værdigt, at den samaritanske Oversættelse har det samme Ord

I Samaritanerne maae derfor have forstaaet Or- 
? og, da denne Nation var sammensmeltet af Phöni- 

cier og Joder, bliver det, sammenholdt med hvad Rabbi 
Akiba har sagt om FIEptøp som en Mynt i Africa, meget sand
synligt, at Ordet har været phönicisk. Oversættelsens Alder 
er endnu ikke afgjort; men, . naar man tænker paa Sama
ritanernes Had imod Joderne, vil man blive tilböielig til at an
tage den for temmelig gammel. For Ordets phöniciske Oprin
delse taler ogsaa dets hebraiserende Form; thi, saavidt som vi 
kjende det asiatisk-phöniciske Sprog, nærmer det sig den hebraiske 
Dialect mere end den chaldaiske. Men, desværre er vor Kund
skab herom yderst ufuldkommen, da foruden enkelte Inscrip- 
tioner paa Steen og Mynter, enkelte nomina propria og Ord, 
der findes anförte hos de gamle Forfattere, de puniske Scener 
i Plauti Poenulus ere Hovedkilden, til hvilken vi maae gaae 
for at lære Noget at kjende til dette Sprog. Hvad vilde da 
nogle hundrede Ord, hvis Etymos vi ikke engang fuldkomment 
kunne udfinde, veie op imod de mange tusinde, som Sproget 
havde og som nu ere tabte? Hertil kommer den ikke uvigtige 
Bemærkning, at i de nomadiske og jagende Nationers Sprog 
(og til disse bör Phönicierne henregnes, forsaavidt de, for de 
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nedlode sig ved Kysterne af Middelhavet, havde havt deres 
Bopæle midt iblandt de arabiske Stammer ved det rôde Hav) 
Dyrene og især Huusdyrene maatte have mangfoldige Navne. 
Jeg minder blot om, hvor mange Navne Loven har hos Ara
berne; ligesaa Hesten, hvis forskjellige Arter ogsaa i de ger
maniske Sprog betegnes med mange hundrede Navne *). Hvor 
let er det altsaa ikke mueligt, at Faaret, som for Cananiterne, 
der dreve Qvægavl, var et saa vigtigt Dyr, har havt mange 
Navne, blandt hvilke dette ene FWZÜp er tabt? Den store 
Overeensstemmelse af alle græske ,og alle orientalske Oversæt
telser gjör det i det mindste i en höi Grad rimeligt, at dette 
Ord virkeligen fandtes i Phöniciernes Dialect.

VIL
Der har været megen Strid iblandt Fortolkerne, om det 

kunde antages, at Jacob, en nomadisk Emir, der altsaa besad 
store Hjorde, havde kjöbt et betydeligt Stykke Land af en an
den Emir for den ringe Priis af eet hundrede Faar, eller deres 
Værdie, i Metal beregnet. Koer dien siger jeg, fordi man har 
været saa temmelig enig om, at Menneskene i en saa tidlig 
Alder endnu ikke havde Mynt, og at det eneste Middel, de 
brugte ved Handelen, naar denne ikke var Tuskhandel, bestod 
i at tilveie hinanden ædle Metaller, saaledes som ogsaa Abra
ham kjöbte Hulen i Machpela af Ephron for hundrede Sekel 
Sölv. i Msb. 25, 16. Herimod kan dog med Föie indvendes,

♦) Adelungs älteste Geschichte der Deutschen S. 3II»
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al Nationer, der dreve en saa udvidet Soefart og Handel, som 
Phonicierne, meget tidligen maatte falde paa, at give deres 
repræsenterede Metal en vis Vægt og Form, deels for Sikker
hedens, deels for jBeqvemmeligliedens Skyld. Og den Sammen- 

. hæng, hvori Ordet staaer hos Job. 42, 11, hvor det
hedder, at denne Emirs Sodskende og Venner forærede ham 
hver en iTö’Wp og en Guldring, viser dog tydeligen, at her 
ikke kan tænkes paa Faar, men paa Kostbarheder. Kommer 
nu hertil, at Ordet i det chaldaiske Sprog betyder en Mynt,’ 
°g Rabbi Akiba7s ovenomtalte Vidnesbyrd, at han paa sine 
Reiser i Africa, formodentligen altsaa blandt de phönisijske Co
lo ni er paa Libyens Kyster, eller, som Andre mene, langs med 
den palæstinensiske Kyst, hvor Phönicier ogsaa boede, har 
und et Ordet være Navnet paa en Obolus *);  saa

*) Akibas Ord ere folgende: VH
mwi rwp hnd npsn w> rwtøp

HND. D. e. : Quum per African» peregrinarer obolum vocabant 
Kesiifia.nl» Quanatn inde est titilitasï Ut centum Xesitha, de quitus 
agitur in lege Mosis, explicentur centum f\a.yoi%îç» Bocharts Hierozoicon 
p. m. 234. Det er værdt at lægge Mærke til at Rabbi Akiba tænkte 
paa Stedet i forste Mose Bog ! Myntsorten nævnes hos Jul.
Pollux Onomast. IX. segm. 32 som en efter nogles Mening, persisk 
Mynt, hvilket ogsaa Hemsterhuys stadfæster i sine Anmærkninger til 
dette Sted. Den var en siette Deel af en Drachme, fölgelig en Sölv- 
obol; eller ifölge; Talmudisterne, som kaldte den £ af en De
nar. Ogsaa Araberne have havt denne Mynt. I den græske Lexicis 
nævnes den derfor som en Numus Barbaricus ; ogsaa kaldes saaledes 
den Obolus man gav de Döde med i Munden som Færgepenge for Charon. 
Den maa i R. Akiba Tid have været i Omlob i Syrien og Palæstina. 
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indseer jeg ikke, at der kan være saa meget at indvende imod 
at de hundrede Kesita, som omtales i forste Mosebog, haye 
endog i hine ældste Dage været præget Mynt: og denne For
mening vil blive saa meget des rimeligere, naar man kan frem
vise en ældgammel Mynt, paa hvilken Navnet Kesita kan 
passe; en Mynt paa hvilken et Faar er præget, der altsaa af 
dette kan have faaet sit Navn ligesaa vel som Romernes Pecu- 
nia havde Navn af Pecus, en Oxe, hvilken Servius Tullius 
skal have ladet sætte paa de ældste firekantede Assest); eller 
Athenienserne B^, hvis Oprindelse Mythen allerede tilskrev 
Theseus **).

Navnet paa denne Mynt er fra Persien kommet til Tatarerne. Man 
har i Rusland tatariske Kobbermynter fra det aattende Aarhundred, 
hvorpaa formodentlig ogsaa læses. Myntens Værdie
synes at have været en halv russisk Copek; og udentvivl have Rus
serne optaget Navnet og Myntsorten af disse Erobrerer. Thi ACHBFJI 
Dengi ellier Den'gi i Plurali hedder Penge i Almindelighed. Flere 
russiske Regenter, blandt andre Keiserinde Elisabeth, lod slaae halve 

. Copeker, hvorpaa Ordet stod i Singulari. See C. M. Frahns Uni
versitets Program: Nonnulla de\ origine vocabuli Kossici
Casani I8I5- Det synes at have været den lærde Forfatter ubekjend t, 
at dette Ord ogsaa findes i Sanskritsproget, hvor (^anka, det 
forste Bogstav er det samme som det Islandske h) betyder en vis 
bestemt Pagt, derpaa ogsaa en Sölvmynt, og ïpanka- cala Huset hvor 
der slaaes Mynt. Jeg skylder Herr Prof. Rask denne Op«
lysning.

•) Plinii Hist. Natur. XXXIII. c. 13 og XPIII. c. 3.
**) Stederne hos de Gamle har Meursius samlet i sin Theseus cap. 19. 
Pidi Sel. hist, og philosoph. Skr. II. Deel 1823. G g g
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VIII.
Den Sölvmynt som Dr. Clarke fandt iblandt Ruinerne 

af Citium paa Cypern, synes virkelig at være en saadan 
Kesita. Dens hele uregelmæssige , mere trekantede end 
runde, Præg vidner om dens höie Alder; dens Tykkelse, 
der, saavidt man kan slutte af Tegningen, har givet den 
en Værdie af omtrent en attisk Tetradrachme, altsaa fire 
hebraiske Sekler, saafremt Josephi *),  Pliilos **)  og Hier o- 
nymi™^) Vidnesbyrd tör anfores som Borgen for saa gammel 
en Tid, viser, at den i hiin Oldtid, da den blev slaaet og 
da de ædle Metaller vare meget sjeldne, maa have havt en be
tydelig Værdie; og Faaret, som er præget paa Ad versen, sy
nes at hjemle den det Navn, den bærer. Jeg kalder det et 
Faar, endskjöndt det har Horn, thi o vis Ammon og Musimon 
(Mouflon), begge oprindelig orientalske Faarearter, ere hor
nede; men, skulde det ogsaa være en Vædder, saa vilde dette

*) Antiqu. Judaicæ III. c. 8 2. o’ S/xXsf, vd/j.i<r^a ‘Eß^/'aP av
’AitocxS $é%e7ai Téaaaoaç. -

**) Thilo de specialibus legibus quæ referuntiir ad 3. 4. et 5 Decalogi Ca
pita, livor Prisen med hvilken en Mand kunde löskiöbe sig af et 
Lofte han havde giort’, bestemmes til 'Ùiaxoslaç yopAap.aroç «7X-
apyupov. Han nævner vel ikke tydelig Sekler; men hans Ord, 
sammenlignede med 3 Moseb. XXVII. 3» fore til den samme Bereg
ning, hvilket Perez Boycr har viist, de numis Hebræo - Samaritanis. 
pag. 6.

*'**) Siclus enim viginti Obolos habet, et quarta pars Sicli quinque sunt 
Oboli. In Micheam Proph. c. 14»
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ikke gjörc nogen Forandring i Sagen. Dets Uld synes at være 
ujevn og paa nogle Steder mere krollet, end paa de andre; 
saaledes beskrives de cypriske Faar af Salignac, der reiste i 
Orienten i det 16 Aarhundred: oves cypriæ par uni laudandæ 
sed admirandæ, villo magis quam lana teguntur *).  Mariti 
anförer, at der ere meget skjonne iblant dem, at Nogle have 
tre ja endog lem Horn, samt at der ere de, hvis Hale veier 
indtil 5o Pund **).  Endskjöndt nu dette Vidnesbyrd ikke 
stemmer gandske overeens med Salignacs, er det dog 
vigtigt for Hornenes Skyld. Kesita var en SÖlvmynt. At 

i Jacob sluttede sin Handel i Sölv, der i den ældste Verden 
efter al Formodning var i Brug för Guldet, kan og deraf slut
tes, at den til Rabbi Akiba's Tid paa Kysten af Africa gjengse 
Kesita kaldes en Obolos. Stephanus, som Apost. Gngr.. VIL, 
16 taler om den samme Handel, men sætter Abrahams 
Navn istedet for Jacobs, siger:' ùvyerciTO dpyvpiü'. thi

*) Itinerarium Terra saneta, udgivet tillige med Borchardi Descriptio 
Terra saneta. Magdeb. 1587* Tom. IV. c» 6.

**) Voyages dans ITsle de C hipre, la Syrie jpe. I. p. 39> Salignac si
ger: Caudd prodigiasa, in longum habens tres pedes, in latum
vero paulo minus, ita ut singulis arietibus biga, quibus caudas post 
se trahant, alligentur, quod nisi credas, lector atque auditor in Cy- 
prum vade spectatum. Denne lange Hale er ikke udtrykt paa Mynten,

***) Eckhel D. Num. Vet. Trafat. p. XLIII.
G g g 2

Obolos var hos Grækerne en SÖlvmynt, endskjöndt Ordet 
senere ogsaa undertiden blev brugt om en Kobbermynt ***),  paa*
samme Maade finde vi hos de senere Romere Guld-Denarer, 

/



420

omendskjÖndt Denaren egentligen var en Sölvmynt: ogsaä hos 
Araberne findes Kobbermynt undertiden at være kaldet Dinar, 
ihvorvel Navnet sædvanligen hos dem blev alene brugt om Guld, li
gesom der ogsaa var Kobbermynt med Paaskrivt Dirhem, hvilken 
ellers alene er Sölvmynt *).  I Övrigt passer Navnet Obolos vel 
ikke saa gandske paa vor omtalte Sölvmynt; thi denne, som 
vi have antaget for at være en Tetradrachme eller 4 Sekler, 
var af langt flörre Værdie, eftersom 20 Oboler ifölge Hier ony mi 
Vidnesbyrd udgiorde en Sekel **).  Paa den anden Side har 
Mynten en Krands, en Figur som et Aattetal, og de tvende 
phöniciske Bogstaver W og ri, med mindre at pj som er me
get större end , skulde höre til Krandsen — skiöndt det ikke 
er det ægyptiske bekiendte Than, Nilnöglen eller og Genera
tionens Tegn, men et Kors med fire Arme, hvilket dog 
ogsaa forekommer iblant de hieroglyphiske Tegn paa Stene. 
Disse Tegn eller Bogstaver synes dog ikke at bidrage noget til 
Alyntens Forklaring, men ere kun afgiörende for at den er 
phönicisk. Pliönicierne vare meget tidligen Herrer paa Cypern. 
Allerede Belus, Pygmalions og Dido’s Fader, skal have ero
bret Øen og stiftet de tvende Steder Citium og Lapithus ***).  
Dette Sagn gaaer altsaa höit op i Fabeltiden. Stiftelsen af Sta
den Paphos falder ikke langt efter Josvoe Dage****);  og at det 

*) Castiglioni Montte Cufiche del Museo I. R. di Milano, pag. LXXIX og 
LXXX af Indledningen.

**) Ih Micheam Propheten. c» 14» cf. Echhel, D. N. F. III, p. 464.
***) Jevnför Meursii Cyprus pag, 104.

****) Jevnf. Densamme pag. 43.
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har været Phonicier^ og ikke Grækere,' der have opfundet 
Mynt, vorder dog vel meget rimeligt af deres i den ældste 
Tid vidt udbredte Handel*  Vel veed jeg, at Grækerne til
skrive Myntens Opfindelse Argiveren Phidon, som ifolge det 
pariske Marmor skal have levet i den ellevte Generation efter 
Hercules og slaaet den forste Mynt i Ae gina *).  Men heraf 
folger vel Intet Andet, end at han har været den Förste, der 
har slaaet Mynt i Grækenland, formodentlig med den pelo
ponnesiske Skildpadde, af hvilket Præg der findes mange raa 
og ældgamle Stykker. Langt ældre kan derimod og har rime
lig vii s Myntkonsten været i Asien, og, man behöver kun med 
et nogenlunde övet Ôie at betragte de af Sestini udgivne gamle. 
Guld- og Solv - Staterer, for at skjelne iblandt disse, ikke 
endda saa faa, hvis raa Arbeide viser en meget höi Alder, 
og hvilke for det meste ere slagne i lille Asien : og hvad Guld 
Statererne angaae, da tage vi vel neppe feil, naar vi troe, at 
mange iblant disse have hiemme i Lydien, hvis Rigdom paa 
Guld i de ældste, endog Mylhiske, Tider er bekjendt.

*) Harm. Par. v. 45 - 46. Ecldiel. D. N, Vst. Prafat. pag. VII. Jti
læs Pollux, I. IX. 83» Ephorus hos Strabo L. XIII. c, 7, 17.

Der er altsaa ingen indvortes Urimelighed i at antage, 
at Phonicierne allerede have havt virkelig Mynt til Jacobs Tid; 
ligesaalidet som, at den rige Emir, der drog omkring i Ca
naans Land, 'og var i mangfoldig Forbindelse med Canani- 
terne, ogsaa kan have kjendt og brugt den. Hundrede Tetra- 
drachmer, d. e. fire hundrede Sekler, vare upaatvivleligen paa 
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de Tider en betydelig Sum, langt betydeligere end hundrede 
Faar, som neppe kunde være Gjenstand for Handel imellem 
tvende mægtige Emirer. Mærkværdigt er det ogsaa, at disse 
hundrede Kesita synes at stemme overeens med de fire hun
drede Sekler, som Abraham betalte for Begravelses Hulen i 
Machpela, ligesom denne förste Handel havde været Forbille
det paa den Anden.

Dog, det er Tid at ende; thi jeg foler kun alt for Vel, 
at jeg foredrager Gisninger, om hvilke jeg blot har det On- 
ske, at de maatte befindes sandsynlige.


