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Norſke Inſecter. 
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H. STROM. 

SEES ESS RE ERE En 

I : 

En Myre med tvende Tiorner og Knuder paa 
Mellem⸗Livet. 

Formica thorace bidentato, petiolo binodoſo, corpore teſtaceo. 

Skan almindelige og vel bekiendte ſom Myrer ere, faa rar og merkvar⸗ 
ae dig er deres Huusholdning eller Levemaade, frem for andre In⸗ 

ſecters; og Da dette ligeledes gielder om nærværende Myre⸗Art, ſom 
her al beffrives, faa vil det ikke være af Veyen, førft at melde med faa Ord, 
hvad Naturkyndige have opdaget om Myrene i Almindelighed, forend der fkri⸗ 
Des til Beſtrivelſen af Denne i ſer. Man har længe mevÉet , at Myren ikke, 
fom De fleeſte andre Inſecter, fever —— og for fig ſelbo, men i Samling, ag 



2 SES: Beffrivelfe 
et Slags ordentlig Republik, ligefom Bien. Enhver Art af Myrer har og; 
ligefom Bierne, Hanner, Hunner, og Averken-Riøn, eller Genus neu- 
ærum, det er, Myrer uden Kion, hvile altſag ep ere af Naturen beſtemte til 
nogen Afkoms Fortplantelfe, men ikkun til at bære Omſorg for hines Yngei, 
hvorpaa man ſtrax feer tydeligt Beviis, faa ſnart man nærmer fig til en Myre⸗ 
Boe, eller hos os ſaa kaldet Migmaur⸗Tue; thi da finder man diffe idelig 
beffæftigede med at bære Æggene (ſom paa NorfÉ hede Migmaur⸗Kigr) og at 
forvare dem i de Huller, ſom de til den Ende forud have beredet i Jorden. Det 
viſſeſte Kiendetegn, hvorved man kand adſkille diſſe tre Slags i en Myre Boe, er 
dette, at Hverken⸗Kionnet er mindſt, og har ingen Vinger, da Hannen og 
Hunnen derimod altid om hoyeſte Sommer fane Vinger og flyde ud, efterat 
De have parret fig. og lagt ÆG, hoilke de derpaa overlade til hine uden Kion at 
forvare og opklekke. Han og Hun adffilles fornemmelig ved Storelſen, hvori 
Den fidfte har et kiendeligt Fortrin. sb sg MEST SET — 

Saaledes forholder det fig og med den pan Tab, J. aftegnede Myre, hvig 
Definition jeg egentlig har grundet paa de Egenſtaber, fom findes hos Hverken⸗ 
Kionnet, hvilket ſaavel i Denne ſom andre Myre⸗Arter udgior den ſtorſte Mængde, 
og maa derfor forſt beſtrives. 1.) Den Vingeloſe og til Hverken-Kionnet 
henhorende Myre, ſom ſees afbildet i naturlig Storelſe paa Tab, I. Fig. 1, 
og forſtorret Fig. 2., kommer i Henſeende til Skabningen meſtendeels overeens 
med andre Myrer af ſamme Slags. Hovedet er rundt; Oynene trinde og uds 
ſtaagende; Tænderne ſterke, noget krumme, ogi Enden taggede, fom Fig. 2, cc. 
udviſer. Folhornene beſtage af tvende Hoved: Parter, hvoraf den nederfte er 
uden Leder eller Afdeelninger, men den overſte og ſtorſte (Der altid frager boyet 
ſaaledes, at den mod hiin gior en. ſtump Vinkel) har ikke mindre end elleve ſmaa 
Leeder. Kroppen er, ſom fædvanlig, afdeelt i tre Parter, nemlig et Over⸗Liy, 
et MellemLio, og et Under⸗-Liv. Over⸗Livet, fom ven en liden. fmal Ringer 
adſkilt fra Hovedet, befinde paa den overſte halve Deel at vere ophovet, puncte⸗ 
ret og rynket, ligeſom Hovedet, men neden til forſynet med tvende hvaſſe Tior⸗ 
ner eller Torner (Fig. 2. aa.) og ſtrax neden for dem igien med en Hule, og et 
par meget ſmaa Spidſer paa hver Side af Hulen. Mellem⸗Livet beſtager af 
tvende Kloder, den nederſte noget ſtorre end den overſte, men uden Mellem⸗— 
Stiæl (Sqvama intergerina) ſom hos andre Myre⸗Arter er almindelig. Under: | 
Livet er Klumpagtigt og (ligeſom de ovrige Inſecters Deele) befar med vidt ads 
foredte Haar. J den nederfte og underſte Deel af ſamme ſidder en ſtiult Brod, 
ſom ev temmelig lang og ſpids, men foraarſager dog ey, faa vidt jeg har kundet 
marke, noget foleligt Sting, eller Smerte i et Menneſtes Hud HØ sun i 

; . vodderne 
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over Norſke Inſecter. | 3 
» Fodderne have ſedvanlig Skabning, ſom enhver kand fee af Tegningen. Det 
foreſte Par adſtiller fig ellers fra de ovrige ved en liden blod Spore (Fig. 2. bb.), 
ſom ſidder ved Enden af det andet Leed, uviſt til hvad Brug eller Nytte. Farven 
er overalt bruun, og poa Under⸗Livet noget morkere oven til end neden under. 
2.) Hannen er omtrent en fierde Deel ſtorre end Hverken⸗Kionnet, og af ſaa⸗ 
dan Skikkelſe, fom Fig. 3. udviſer. Den har et efter Proportion mindre Hoved, 
men Derimod mere glat, naar ikkun de tre i Nakken fiddende runde Knopper 
(Fig. 3, 2.) undtages, fag og noget ſtorre Øyne. Bide⸗Tangen, ſom udgior 
dens Zænder, ev her mindre krum, men mere lodden. Folhornenes oveeſte 
Deel beſtaaer af tolv Leeder, og ev gemeenlig to gange, men undertiden og tre 
gange faa lang, ſom den nederſte Deel, hoilken ſidſte hav et lidet Grund⸗Leed, 
ſom ikke findeg hos Genus neutrum. Over⸗Livet har ingen Corner, men i 
Steden derfor tvende ſpidsagtige Knuder; og pan Mellem-Livet ſees tvende ans 
dre Knuder, af Skikkelſe ſom rundagtige Kloder. Under: Livet er hev mere langs 
agtig⸗rundt, og naar Det trykkes, fremvifer det tvende bag fra udgagendetykke, 
men derhos blode, Spidſer, imellem hvilke finder et par fammenfonede finaa 
Blade, der lade fig aabne og ſammenfolde igien ligefom Bladene ten Bog, 
og paa den inderfte Side af hver Spidfe ſees en liden Hornagtig Hage; hviler 
aldt er et Kiendetegn paa Hannerne, efterdi det findes hos dem alene, og ey 
hos de andre, i alle De Myre⸗Arter, ſom jeg har underſogt. Vingerne ere fire 
i Tallet, nemlig to (mane og to ſtore, af hvilke de ſidſte allene ere tegnede med 
en guul Kant⸗Punkt, men alle tilhobe blanke og giennemdragne med lyſegule 
Seener. Farven er i ovrigt fore overalt, undtagen paa Den nederſte Deel af 

"Under Livet, hvor den falder rodebruun. 3.) Hunnen ev ikke fuldt en fierde 
Deel ftørre end Hannen, men har et efter Proportion ſtorre Hoved, ſom oven 
til ev merket med viffe paa langs gaagende Striber. Naar Vingerne undtages, 
hvøovi den gandffe ligner Hannen, faa kommer den i ovrigt meeft overeens med 
Hverken⸗Kionnet, efterdi Den ingen Knopper har i Nakken, men Derimod en 
Brod i Rumpen, og tvende hvaffe (ſtiont efter Proportion kortere) Torner paa 
Over: Livet. Den har og paa Mellem-Livet (eller rettere Stæden for Mellem⸗ 
Liv) tvende Knuder, af hvilke den nederfte er mere knudret og ujævn, end paa 
nogen af de andre. Farven pag den overſte Deel af Hovedet, ſagvel ſom paa 
Over⸗og Under⸗Livet, ev fort, men ellers overalt guul⸗bruun. Alle diſſe tre 
Slags opholde ſig i Myreboer, ſom gemeenlig antreffes under Steene paa Mar⸗ 
ken, eller i De med Mos begroede Tuer; dog altid paa torre og mod Solen 
vendende Steder. Midt paa Sommeren findes de alle ſamlede i et foreenet 
Selffab, ſkiont ikkun et ringe Antal af Hanner og Hunner, imod AverÉene 
Kionnes at regne. Paa andre Tider roa ſees De Vingeloſe Myrer allene, 

| 2 og 



FF Beffrivelfe 

og da ſom ofteft i fulde Arbeide med at bære Wggene hen paa ſaadanne Steder, 
hvor de kand have den fornsdne Varme og Fugtighed, eller og den fornødne 
Sikkerhed imod en foveftaaende Fare af Uveyr eller deslige; til hvilken Ende de 
forud have dannet dyb? Gange og Huller i Jorden, hvor de kand forvare dem. . 
Ja det er ikke allene Æggene, man ſaaledes feer Dem at trakke og flæbe af med 
ind i Hullerne; men man finder dem og af bære de vingede Hanner og Hunner 

ſelv, nemlig naar diſſe, ſom gemeenlig eve meget Dovne og lade i Ligning mod 
hine, ey kand komme hurtig nok afſted. Dog varer vel denne Omſorg for deres 
vingede Medborgere ikke længere, end indtil Fortplantelfes Verket er fuldført: 
thi efter den Tid ved man, at baade Hannerne og Hunnerne jages bort af 
Hverken⸗Kisnnet, og drives ud af Myreboen, ſom unyttige Lemmer i Staten, 
Ellers feer man dem ofte uden for. Myreboen, krybende deels op ad Iræernes 
rammer, deels op ad Væggene inden og uden paa Huſene; men det merke⸗ 
ligſte ev, at jeg cen gang i Julii Maaned har troffet Dem i frie Luft om Aftenen, 
flovende og ſoermende Flokke⸗viis, ligeſom Myg, og da jeg bukkede mig. ned - 
for at undgage dem, faae jeg med Forundring en ſtor Mængde af Dem at ligge 
ſtroet overalt paa Veyen, og de flefte at hænge Parviis ſammen in coitu. 

Om denne Art af Myrer tilforn ev bekiendt, kand jeg ikke ſige med fulds - 
kommen Vished; men imidlertid forekommer det mig ſom hoyſt rimeligt, at 
det forſte Slags, ſom udgier Hverken⸗Kionnet, virkelig er Formica omni-⸗ 
vora Linnæi, Syſt. Nat. ed, 10. pag. 581. (endſtiont denne holdes for en uden⸗ 
landſt Art, der egentlig ffal opholde fig i America) og at derimod den her bes 
ſtrevne Han⸗Myre bliver intet andet end Formica Cæspitum Linnæi, Fn, 
Svec, edit, 2. Å$. 1726. Er dette faa, da bliver det en Folge, at Hr. Linnæus 
af eet Species har giort tvende, og altſaa her adſtilt, hvad Naturen felv. har 
ſammenfehet. | | | IDG. 814 g 

ES 

Paa Tab, I. foreftiller | 
"Fig. 1, Den Vingelsſe Myre i naturlig Storelſe. 

Fig. 2. Den ſamme forfører. 
Fig, 3. Han⸗Myren forſtorret. 
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En Marflue, eller liden Krabbe, med Kiol⸗dannet 
pg Sav-lignende Ryg. 

Cancer macrourus articularis, dorſo carinato ſerrato, 
ſpinis caudæ bifidis. 

Af de faa kaldte Marfluer, eller ſmaa Hummerlignende Inſecter, har 
jeg allerede i den forſte Afhandling, under No. VIII., bekiendtgiort adffillige 
nye, blant hvilfe jeg og regner den nærværende, hvis naturlige Storelſe er ag 
fee af Tab. II. Fig. 1. Folhornene eve fire i Tallet, alle beſtagende af tre tem⸗ 
melig ſtore og tykke Grund⸗Leeder, og omtrent tredive andre gandſte ſmage Leeder. 
Af diſſe vender det eene Par opog det andet ned ad; men beggeere i ovrigt omtrent 
lige lange, og næften af eens Skikkelſe, ikkun at det op ad vendende Par har 
Der, hvor Grund⸗Leederne endes, et lidet Appendix, fom et udſtaaende Horn, 
Der beſtager af fem Leeder, og ſees foreftillet under Fig, 4. a. Oynene eve næs 
ften runde. Mundens Under⸗Lebe deeler fig i to ledede, floffede og bløde 
Parter, med fire derimellem fiddende tynde og floffede Blade, fom Fig, 2. uds 
viſer; men i Mundens overſte Deel fees tvende KæbeBeen af ſaadan Skab⸗ 
ning, fom Fig, 3. foreſtiller, foruden adfkillige floſſede (deels ſmalere deels bre⸗ 
dere) Ede⸗Redſtaber inden i Munden, hvitÉe alle finde Parviis to og to tik 
ſammen. Ryg⸗Skicellene, ſom egentlig ere ſyo i Tallet, have oven til en ſtarp 
Kant, dannet omtrent ſom en Skibs: Kiol, men ſtage ellers ved hvert Leed 
adffilte fra hinanden ſaaledes, at Ryggen feer ud fom en Sav. Til Rygs 
Skicellene ftøde paa begge Sider ſyo Side-SFiæl, og under diffe igien ſidde ſyv 
War Fadder af forſkiellig Skabning, da de to forefte Par kand liones ved 
Hummer⸗Saxe, endſtiont de ikkun have en enfel og bevægelig Kloe (Fig. 5.), 
men de to mellemſte Par falde mere ſmale, og beſtage af ſex Leeder (hvoraf det 
yderſte bor kaldes en ſpids Kloe) og de tre bageſte Par, fom ligeledes beftaae af 
fer Leeder, diftingvere fig i fær ved Deres brede og rundagtige Laar, aftegnede 
under Fig. 6. Derefter følge tre Stiert⸗Skiel, med tre Par fplittede og Fier⸗ 
Dannede Fødder (Fig. 7.), to og to jadnſides under hvert Skial; og endelig 

kommer Stierten felv., ſom befiaaer af fire Deele, nemlig af et lidet, aflangt 
" æg i Enden tagget Skiel, fiddende oven i Stierten, og af tre andre, neden fra 
udgagende, og paa begge Sider i Længden udſtrakte Sfiæl, fom have et ved 
| Bængende ſmalt Blad, og i Spidfen af ſamme to andre bevægelige og paa begge 
Sider taggede Blade, hoilket aldt il nogenledes kand foreftille før ved at 
| —— 3 betragte 
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betragte Fig, 1. a. Naar ellers Stierten med alle fine Blade foldes ud, og 
betragtes paa den udvendende Side, feer den ſaaledes ud, fom Fig. 8. vifer. 
Bugen bedekkes paa hver Side af tre rundagtige og meget fine SFiæl,. ſom 
ſtode til hinanden ſaaledes, at de danne en inden til eoncav og uden til conver 
Bug, hviffen jeg har fundet opfoldt med levende Unger, en ſtorre end Luus, 
og tydelig feer deres Bivægelfer i Bugen igiennem de meget tynde Bug⸗Skicl. 
Dette Inſect henhører altfaa til Animalia vivipara, og , ved det jeg engang af 
en Handelſe traf det i Fodſels Tiden, fif jeg at fee, hvortil de forhen ommeldte 
Fierdannede Fødder, ſom fidde under Stiert-SÉiællene, egentlig bruges, nem⸗ 
lig til at ſpille og fløde paa Bug SÉiællene faa længe, indtil de aabne fig og 
give Udgang for Ungerne, hvilke jeg paa denne Maade har feet at omme frem; 
gen efter en anden, Hvor mange diffe Unger vare, gav jeg mig ikke Tiid eller 
Taalmodighed at tælle; men faa meget kand jeg med Vished fige, at de vare 
over so i Tallet. Imedens Fodſelen varede, giorde Inſectet af og til nogle 
Spring op pg ned, og betienede fig Dertil altid af de Fierdannede Stiert⸗Fod⸗ 
Der, men ey af de øvrige mange Fodder. Farven paa dette Inſect er meftens 
Dels bruun, men dog hiſt og her bejat med hvide Pletter. Dets Opholds⸗ 
Sted er i Søen, eller Det falte Vand, nær ved Strandbradden, hyor det Dog; 
fag vidt jeg har kundet erfare, ikkun findes i ringe Antal. lg 

Paa Tab. II. foreftiller 
Fig. 1. Marfluen i naturlig Storelſe. 
Fig. 2. Marfluens Under⸗Labe forſtorret. 
Fig. 3. Et Kabe⸗Been forſtorret. 
Fig. 4. Et Folhorn forſtorret. 
Fig. 5. Cen af Forfodderne forſtorret. 
Fig. 6, En forſtorret Bag Fod. 

"Fig, 7. En Fierdannet Stiert⸗Fod forſtorret. | 
Fig. 8. Stierten med alle fine Blade udbredet og forſtorret. 

| III. — GE mød Ar 

En liden Bierg Ruur med ſtribede og taggede Skiel,/ 
ſamt med et Lugedannet Laagg. 

Balanus conico-convexus, ferrato-ftriatus, operculo elevatili. 

Paa Bierge og Steene, ſom ſtaae "Dybt under Soe⸗Vandet, ſidder ét 
Slags SÉiæl, ſom bør henføres til den her faa kaldte Bierg⸗ Ruur Bala- 

| i | muse 
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nus f. Lepas) men ev meget liden, imod de andre hev forefaldende Species at 
vegne, og i naturlig Storelfe ſaadan, fom Tab. IM, Fig, 1. udviſer. Den er 
egentlig ſammenſat af tre Stykker, hvoraf det fterfte, og meeſt ophoyede, fees 
noget forſtorret under Fig. 2. det andet, ſom er meeſt langt og ſmalt, under 
Fig. 3., og Det tredie, ſom ev korteſt, under Fig. 4. Differre foreenede Styk⸗ 
ker udgiore en SEiæl af mere conver end coniſt Skabning; og da et hverve 
Stykke har ved Siderne, hovor de ſtode til hinanden, adffillige Furer og Tags 
ger i Kanten, faa feer Skiallen baade ftribet og tagget ud. Til diſſe tre voſent⸗ 
lige Stykker kommer endnu det fievde, nemlig et Laag (Fig, 5.), ſom ligger 
plat oven i SFiællen, og indſluttet imellem dens trende Hoved⸗Parter, og bes 
ſtager af to i Storelſe ulige Deele, hvilke (ligeſom de tre Hoved⸗Stykker) ere 
faa nær og noye foreenede med hinanden, at de ey uden sed Magt lade fig 
bryde og adffille fra hinanden. Derimod fidder Laaget ſelv ikkun loſelig ind⸗ 

" fattet, da Det lader fig bevæge op og. ned ſom en Luge, hvorigiennem Inſectet 
ſtikker frem, ikke lige op, men paa Skraas, fom er at fee af Fig. 1. a; langt 
anderledes end hos andre Balanos, hvis Laag har en Riſſe eller Sprakke, Der 
aabner og giver fig ud, hver gang Inſectet vil ſtikke frem. Inſectet, ſom boer 
f dette Huus, og er fæftet til Skicellen ved viffe ſmaa Muſkler, fremvifer fig, 
Haar det tages ud, i ſaadan Geſtalt, ſom Fig. 6. foreſtiller, nemlig i den ene 
Ende fom en rundagtig Poſe, og i den anden med mangfoldige Greene eller Fol⸗ 
horne, ſom alle tilfammen tagne ligne en Feye-Koſt. Munden (Fig. 6. a.), 
ſom ved en kort Hals ev adſtilt fra Kroppen, har adſtillige der Redffaber, 
hvoraf to ligge Horizontal neden i Munden, og ſtode mod hinanden, ere blode 
og halv Cylindriſke, ſamt i Enden ſtumpede og med en liden Traad forſynede; 

og to andre derimod fidde oven til, vet lige i Midten, og ere vel ligeledes bløde, 
men derhos klumpagtige og i Enden floſſede. Naſt derved fidder paa hver Side 
en liden flad og beenagtig Tand (Fig. 7.), ſom i Enden er kloftet og floſſet, og 
atter ved Siden af diſſe en noget ſtorre Cand (Fig. 8.) med fire Indſtarelſer 
oven til, men ikkun cen neden til; begge Par ſtaaende paa Kant og bevægelige. 
WVed og oven for Munden breder Inſectet fig ud i mangfoldige Greene, eller 
Folhorne; thi forſt finder paa hver Side af Halfen et Eort og todeelt Folhorn 
(Fig. 6. bb.), fom ligner noget en Krabbe⸗Sax, men ev dog blød og kiodagtig, 
ligefom alle de ovrige. Dernæft fees oven for Munden to Par lange og ſmale 
Folhorne, ſom ligeledes ere todeelte, det ev, neden til hele, men oven til ſtilte & 
tvende Parter, hooraf den ene er ulige kortere end den anden (Fig. 6. cc.); hvor⸗ 
paa følge tre Var endnu længere, og ſaaledes todeelte, at begge Parter ere om⸗ 
trent lige lange; men endelig kommer et Par enkelte (Fig. 6. dd.) ſom ſidder 
allerbageſt. Alle diſſe Folhorne eve afdeelte i mange ſmag Leder, og de — 

og 
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fer Par i fær, formedelft fmaa vedhængende Haar, floſſede ſom Fiere. Be⸗ 
meldte fer ſidſte Par fidde og alle fæftede, Det eene efter Det andet, paa et langt 
Lem (Fig. 6. e,) dannet ſom en Polſe, men indknebet omtrent i Midten, og ins 
Den til huult, med en Slangeviis opgaaende Aare, Der meeft ſynes at ligne den 
ftore Blod⸗Aare, ſom gemeenlig lober langs op ad Ryggen paa Ormene, helſt 
Da man i denne Cand merke en Bevægelfe, ſom ien Aare. Dette ufædvanlige 
Lems Farve ev hviid eller blant, men Folhornenes rodagtig, Da Kroppens ders 
imod ev bruun, med en langs hen ad Ryggen gagende hviid Aare, ſom indehol—⸗ 
Der et Slags Melk, og giennemffæres paa langs af en anden bruun Aare, 

" hvortil og ſees Tegn paa Kroppens foreſte Deel (Fig. 6. f.), hvor denne Aare 
aflader. Inſectets Leye, eller Stilling i SÉiællen, kand man nogenledes fore⸗ 
ſtille ſig, ved at betragte Fig. 9. J den ſmaleſte Deel af Skiallen, og hen ved 
Den bredeſte Ende af ſamme (Fig. 3. a.), ſidder paa den indvendige Side en tynd 
og langagtig Tand (Fig. 9. a.), til hvis underfte Side Legemet egentlig er fæftet, 
ffione det tillige ved ſtexke Muffler hænger faft ved Langer, i fær ved den mindſte 
og fmalefte Part af famme (Fig. 5. a.), faa at det egentlig er imellem denne 
Tand og Laaget, at Inſectet har fit Sæde; og naar det med Bag⸗Enden fryder 
Laaget op (See Fig. 9, b.) ſtikker det i ſamme Oyeblik Folhornene frem igien⸗ 
nem Aabningen (Fig. 9. c.), for ſaaledes at fange noget til Fode. Derimod er 
Sfhiællens ſtorſte og bredeſte Deel (Fig. 2. item Fig. 9. d.) ikkun lidet foreenet 
med Kroppen, efterdi Inſectet ſtal der boye eller rumme fig, naar det ſtikker 
fine Folhorne ud. Desuden tiener og dette Mellem⸗Rum til et Giemme⸗Sted 
for den temmelig ſtore Rgge⸗Stok eller Ovarium (Fig. 9. e), ſom Inſectet 
har liggende bag ved Ryggen, og ved viffe fine Strenge fafthængende faa vel 
til Ryggen ſom SÉiællen; ſtiont dette ikkun ſielden ſees, førend Inſectet har 
naaet fin modne Alder og fuldkomne Størelfe. Imellem Inſectet og Stenen 
eller Klippen, hvorpaa SFiællen ſidder, befindes altid en tynd Hinde, fom bes 
DæfÉer dette bløde Inſect mod Stenens Haardhed. Paa en Deel af diſſe Skicel 
ſees et lidet rundt Hul, ey ſtorre, end at det kand modtage en Knappenaalz 
og i dem findes gemeenlig en liden Nereis af en Nægels Længde, undertiden og 
en Oveiſe (Gordius extremitatibus concoloribus) fom have ædet ſig ind igien⸗ 
nem Skiellen og fortæret Inſectet. Skulle dette Slags Bierg⸗Ruur af nogen 
tilforn være beſtrevet, da er det mig gandſtke ubekiendt. | 

Paa Tab. III. foreſtiller 
Fig, 1. Bierg⸗Ruren i naturlig Størelfe. 
Fig. 2. Det ſtorſte Stykke af SEiællen noget forſtorret. 
Fig. 3, Det lange og ſmale Stykke af ſamme. 

Fig. 
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Fig.4. Det korteſte Stykke af famme. 
Fig. 5. Skicllens Laag ellev Operculum. 
Fig. 6. Det i Skiellen boende Inſect, forſtorret. 
Fig, 7. Een af Inſectels Beenagtige Tænder, forſtorret. 
Fig. 8. En Dito, forføre. 
Fig. 9. Inſectet, liggende i fin SÉiæl. 

J— Ww.: | 
En Soe⸗Skollorm eller Tuſindbeen, med omtrent go Fod⸗ 

Der paa hver Side, og med tvende Traadei Stierten. 
Nereis ſegmentis annularibus circiter 80, ſubtus ſulcata, 

cirrhis caudæ duobus. 

Dette Inſect ſeer ud ſom en Tuſindbeen, eller Scolopendra, og fader fig 
bequemmeligſt henføre til Det Genus, ſom if Linnæi Syſtem heeder Nereis, og 
ér med Scolopendris nær beflægter. Din ſees i fin udvortes Skikkelſe afbildet 
Tab. IV. Fig, 1,, men er ellers af forſtiellig Længde, Da nogle befindes at være 
en heel Finger, andre igien ikkun en halv Finger lange, og Derunder. Foran 
ſidder et Par tykke, bløde og Cylindeiſte Horne, med en endnu blødere, ſamt 
rund og papilleux, Klode i Enden; og imellem diffe ligger en blod Blade, lige⸗ 
fom en Pande, der bag til, hvor den er bredeft, har fire forte Punkter ſom 
Oyne, og foran, hvor Den ev ſmaleſt, toende (maa Horne, hvilfe i fig felv ere 
bløde ſom Traade, men ſynes Dog, faa længe Inſectet er i fit Clement, nemlig 
Soc: Bandet, at ftaae ftive ſom Borſter. Paa hver Side af Hovedet ſees 
Åre andre. Traade af ſelvſamme Beſkaffenhed, men dog en god Deel ſtotre; 
Hvilket alt foreftilles under Fig. 2. Under Hoveder fidder en Aabning, ſom er 
Munden, og indeni ſamme et kiodagtigt Væfen, ſom fees forſtorret under Fig. 3.» 
og har dette befynderlige, at det kand (fydes langt ud af Munden, og trekkes 
ind igien, faa at man ey feer ringefte Tegn dertil. Paa ſamme bliver at merke, 
forf tvende rumme og Saplignende Tænder (Fig. 3 aa. item Fig 4.), dernæft 
et Svælg eller Aabning, hoorigiennem Maden gaaer (Fig. 3: b,), og endelig de 
kiodagtige Gummer (Fig. 3. cc.), med Deres mange hornagtige ſmaa Knuder, 
hvilfe, naar Svælger tillige med Tenderne træffes ind, og Gummerne ſtode 
ſammen, uden Tvivl ticne til at knuſe og ſondertrykke Maden. Kroppen er 
[ang og (mal, neden under flad mod en paa langs gagende Fure, men oven til 
Conver og afdeelt i mange Ringe, hvis —3 er ulige efter Inſectets —— 

nemlig 
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nemlig paa De ſtorſte omtrent smtrent 80 og paa de Mindre 72 til 644 og de | 
For hver Ring (den førfte og ſtorſte undtagen) har Infectet paa begge Sider en 
gandffe flad, bred og kort Fod, ſtagende paa Kant ſaaledes, Den vedhæns 
gende blode Traad (Fig: 5. a.), ſom fidder i den verſte Ende, p peger op ad; og 
de igiennem Foden løbende fine og haarde Stilke (Fig. 5. b.), ſom ſidde i'tre 
adſkilte Samlinger, pæge lige frem eller horizontat⸗ og have den Egenſtab, at 
de baade kand ſtydes ud og træffes ind i Foden igien. Pderſt i Rumpen ftaae 
to fine Traade, hvilke (ligefom De forhen ommeldte Hoved: Zraade) holdes ſtive 
i. Bandet ,.og tiene uden Zvivl til famme-Brug, fom de pag —— An | 
Stilke og Traade, nemlig til at roe og ſtyde fig frem med i 
ſectet bevæger fig meget haftig, og flaaer fig i mange Bugter, helft naar det 
vpedrores. Dets Farve er enten gron⸗eller red⸗ogtig fort oven til, en neden 
under blaae; og langs hen ad Ryggen lober en. fuin are af rød tllee moterod 
Garde, ſom formodentlig bliver den ſtore Blod-Aare. 

Dette Inſect er ellers det ſamme, ſom i Søndmørs Beſtriv J. MA lyd 
Side loſelig ev ommeldt, og ſynes dt være den i Linnæi Syſt. Nat. ed. 1 

pag. 654. faa kaldte Nereis pelagica; men da denne fidfte foruden et ringere 
Antal af Fødder (fom dog er meget foranderlige, og altſaa i Sammenligningen 

— ubetydeligt, tillægges tvende Knuder paa Hovedet, ſom ikke findes hos hiin, o 
Derimod ey tillægges De tvende Rumpe⸗Traade, ſom hiin virkelig har, fan kat 
Der mod Billighed tvivles om, at de ſtulle være eet og felofamme Species. > 

Paa Tab. IV. foreſtiller g 
—… Fig. 1. Inſectet felv i fin heele udvortes Ekikkelſe liggende paa — E 

" Fig, 2, Inſectets Hoved forſtorret — 
Fig. 3. HalsSvælget, med fine Gummer og Tender, forſtorret. — le | 

£1> 
" Fig, 4. Cen af ſamme ænder endnu meere forſtorret. 

Fig. 5. En Fod forſtorret. 

En Soe⸗Hare uden Ører og med ſplittet Suude , 
Thetys auriculis nullis, margine antico fiſſo prominulo. 
Iblant de adffillige Molluſca, ſom findes ved vore Strandbrædde, føres då 

komme i fær tre Slags, fom jeg holder for at være hidindtil ubefiendte, og ſom 
jeg, formedelſt Deres — med den egentlig faa — eller Lepus 

marinus 
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marinus Aldrovandi (), vil tage mig den Friehed at falde Sge-harer, og 
ſoge ar foreftille Dem alle i Segning — og ſamme Tabelle, nemlig paa — 

Ø; 2 Set 

(€) Detét: Sse-Dyr , ſom hos Jonfton findes aftegnet under Navn af Lepus Marinus i Hiſt. . 

— — > 

Nat, Exſangv. Tab, I. , forekoymmer og ved vore Strandbradde i ſtor Mængde, og det 
i følgende Skikkelſe: Den er omtrent en halv Finger lang, eller lidt mindre, og ovale 
rund, paa Ryggen meget ophsyet, om Kanterne tynd og tillige ujævn, men neden under 
flad, og ſammeſteds forfynet med en aflang breed Fod, ſom ikkun i Midten er fafihæns 
gende til Kroppen, men ved Siderne adſtilt derfra, og flaaer bag til noget, men itfe me- 
get, uden for Kroppen. FJ ovrigt beſtaaer den af et kisdagtigt Væfen, overdraget nsed et 
fat Skind, og paa overſte Side overalt beſat med ſtorre ellev mindre blode Vorter, af 
hvilfe de ftørfte kand lignes med de mindſte Knappenaals-Hoveder. Den giver fig ellers 
mange foranderlige Skikkelſer, da den ſaart gior fig kortere, ſnart længere, nu brecdere 
i Enderne, uu ſmalere, nu meere eller mindre ujævn i Kanterne; og ſielden feer den paa 
een Side ud fon paa den anden. Henved den foreſte Ende, ſom gemeenlig er den ſma⸗ 
leſte, fees fø Huller paa tværg lige over for hinanden, hvoraf fremſtikketo trinde og kiod⸗ 
agtige Horne, ct Par Linier lange, neden til tykke og glatte, men oven til noget ſmalere, 
og rundt om befaste med mange kisdagtige Trevler, af hvilke de nederſte ere, de længfte, 
og de ovrige efterhaanden kortere, faa at Hornene derved faae en trind, men tillige coniſt 
Skikkelſe. Naar diffe Horne ſtikkes ud (thi de kand og trakkes gandſte ind i Hullerne) 
og Ryggen tillige boyhes krum, fager Soe Dyret en for Liighed med en ſiddende Hare. 
Henved den anden Ende, ſom gemeenlig er den bredeſte, ſidder et enfeltHni, ſom undere 
tiden ſees at give en Deel gule Excrementa af fig, og bliver derfor vift nok Anus… Det 
feer ud fom en opſtagende kisdagtig og hun! Cylinder, og er rundt om indhægnet af ni 
Fisdagtige og kruſede Blade, vet at fee til ſom ſmaa indfaarne eg kruſcde Kaal-Blade, 
med en Hoved⸗Green i Midten og adſtillige Bi:Greene ved Siderne, juſt ligefom paa 
Træernes Blade. Alle diſſe Blade ſtage rundt om Hullet, ligeſom Straalerne paa en 
Stierne, og have en ſerdeles artig Anſeende; men naar de træffes ind i Kroppen igien 
(thi de kand ſtydes baade ud og ind) da ſees intet uden en utydelig Aabning Ved den 
foreſte Ende af Foden, lige neden under de tu floſſede Horne paa overſte Side, ſidder et 
kisdagtigt Lem, ſom et Hoved med to Orer eller Snippe, fom ere Folhornene, og midt 
imellem dem en aflang Aabning, ſom er Munden. Et Stykke derfra fidder imellem Fo— 
den og Kroppen et andet kiodagtigt og trindt Lem, næfton af ſamme Anſeende fom Fol⸗ 
hornene, døg lidt ſtorre, og fand træffes baade ud og ind, hvilket efter al rimelig For⸗ 
modning bliver Penis, Dyret bevæger ſig gandſte langſom og uformerkt, ev neden under 
hviidt, men oven. til rødbruunt, dag blegt. De kruſede Blade falde hvide, og noget 
blade om Kanterne. Endnu kunde merkes, at tæt oven for Hullet og de deromkring 
ftaaende Blade giver fig tilfiende en Pikken og Bevagelſe, ſom vifer, at Hiertet maa der 
have fit Sæde: item at Hullet ſelv, der omgives af Bladene, ſidder gemeenlig hen til cen 
af Siderne, og altſaa ey midt paa den nederfte Deel af Kroppen. Enhver, fom fame 
menligner denne Beſtrivelſe med Jonftons Tegning over Lepus marinus, ſtal uden Tvivl 
finde den allerſtorſte Liighed imellem dem, og ingen anden Forſtiel end danne: at vores 
Soe⸗Hare har floſſede Hrer og indffaarne Blade ved Rumpen, min Jonftons derimod 
glatte Hrer og u⸗indſtaarne Blade; hvilfen Forſtiel dog ev af liden Betydenhed. Med 
diſſe kommer vel nogenledes ovegeens Bohadfchii ſaa kaldte Argus (vide Bohadfchii me. 

i £ 8 
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X2 i Befkrivelſe 
Det forſte Slags, ſom her egentlig kommer i Betragtning, er. af SÉabning og 
Storelfe ſaaledes, fom Tab. V. Fig, 1. & Fig. 2, udviſer, da den forſte Figur 
foreftiller Soe⸗Dyret paa overſte, men den anden paa underſte Side. Den er 
ellers i Faſthed ſom Kiod, af Skabning oval⸗rund, paa Ryggen opheyet og 
beſat med ſmaa Vorter, men neden under. flad, og rundt em i Kanten tynd, 
på ſom ofteſt ujævn. Ben har fun en eneſte lang og temmelig bred Fod 
ÅFig. 2. a.), ſom gemeenlig ftrækfer fig et Stykke uden for den bageſte Deel af 
Kroppen (Fig. 1. a.), men er ellers paa alle Sider adſtilt fra Kroppen, og ikkun 
i Midten faphængende; hvoraf det kommer, at den ey allene er i Stand til at 
gage, eller rettere at krybe langſom afficd paa Snegleviis, men at den og, 
ſtaaende paa fin Fod, kand dreye og vende Kroppen naften rundt omkring, til 
hoilken Side den vil. Dette feeg i fær, naar den legges paa Ryggen; thi da 
dreyer Den Foden rindtom, for at finte noget at fæfte Den ved, eg fag ſnart 
Den med Fodens forefte og tykkeſte Deel (Fig. 2, b.) rorer ved noget; fæfter den 
fig ftrar faa vel, at Den ved egen Hielp kand komme til at ſtaae med opvendt 
Ryg, ffiont alting gaaer langſomt og mayfommeligt til. Man feer og, imedens 
Den ligger paa Ryggen, at den kand krympe fig ſammen, og med Legemets 
tynde Kanier indfvebe og ſtiule Den hele Fod. - De svrige Lemmer, ſom fortiene 
at merkes, ere 1.) Den lille opheyede og fplittede S nude (Fig. 1.b. & Fig. 2. c.) 
ſom er intet andet , end en fplittet Ophoyelſe af Legemets tynde Kant. 2.) De 
tvende blode Folhorne (Fig. 2. dd.), med en paa hver Site og tæt neden for 
fiddende fort Punkt (Fig. 2. ee). 3.) Det Lem, ſom Folhornene og de forte 
Punkter fidde paa, hvilfet feer ud ſom et lidet Hoved, og har der, hvor det 
nærmer fig til Fodens foreſte Deel,”en Aabning, hvoraf kand udtrykkes er kiod⸗ 
agtigt Lem med en paa langs gagende Riſſe, ſom paa begge Sider er beſat med 
et halvt Snees krumme og fine Tander, og bliver uden Tvivl at anfee for den 
rette og egentlige Mund. 4.) Det Snegle⸗Huus, eler Cochlea, fom ligger 
gandſte indflutter og ſtiult i Byret, men ev ellers af faadan Skabningog Sto⸗ 
relſe, fom det under Tab. III, & TV, ſees foreftillet baade paa overſte og un⸗ 
derſte Side. Dette Snegel-Huus, hvortil uden fra en fees ringeſte Tegn, har 
fit Sæde inden til føakdes; at dets ophohede Deel (Fig. 3. a.) vende op til 

| ggen, 

de qvibusdam animalibus marinis, c, 3. & cfr Tab, V. Fig. 4, & 5) men ved neyere 
Sammenligning vil man lettelig erfare , at delte dog maa være et langt audet Søe Dyr, 
ffiønt bemeldte Forfatter paaſtager, at det er cet med Aldrovandi øg Jonſtonii Lepus 
marinus, og beffylder diffe to Skribentere for at have, blot efter Fiſteraes Beretning, 
givet Dyret Navn af og Liighed med en Hare. Havde den ellers vel fortiente Author ſeet 
den Soee⸗Hare, ſom nu er beffreven, tvioler jeg aldeles iffe pan, at hand jo havde kaldet 
denne Beſtyldning tilbage igien. ; 

4 
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Ryggen, men dets runde Ende (Fig. 4. 2,) hen til Hovedet, oo den ftørfte Deei 
af Aabningen, tillige med Omdreyelſen eller ſpira cochleæ (Fig. 4. b.), hen til 
Dyrets Bag: Del, indeholdende. alle Indvoldene, og i ſer den brune Lever, 

ſom paa en Spiral Maade løber ind i Omdreyelſen, ligeſom hos Sneglene. 

Denne fidfte og beſynderligſte Egenſtab, ſom ikke findes hos noget andet 
mig bekiendt Soe⸗Dyr, foraarſager, at man neppe kand vide, til hoilket Genus 
Den nærværende Soe⸗Hare egentlig bør henfores. Endſkiont den indbefatter 
en Cochleam, kand den dog ikke vel udelukkes af Molluſcorum Claſſe; men 
at jeg har regnet denne og de øvrige Soe⸗Harer blant Thetya, dertil har jeg 
ingen anden Grund end denne, at Linnæus har faldet Lepus marinus Aldro- 
vandi en Thetys. Enhver feer Dog leitelig, at Den Generiſte Definition paa 
Thetys maatte meget forandres hog Linnæum, om den ffulle paffe fig paa vore 
Soe⸗Harer, i fær paa den nærværende; ja, da Thetyorum rette Characteer 
nyelig ev udviklet, og efter Ariſtotelis Lære rigtig beftemt, i Act. Nidrof, 
Tom. 3. af Selſtabets Stifter, Hans Heyervardighed Herr Biſtop Gunnero, 
faa feer man, at dette Navn ingenlunde kand paſſe fig til flige Dyr. Lernæa 
Bohadfchii hav vel et os conchiforme i fig, ligefom denne en cochleam, ellev 
rettere et os cochleiforme; men ey at tale om, ar Navnet ev taget af ſamme 
Dyrs Forgiftighed (fc. å lacu Lerna, ubi habitabat monftrum venenatum 
Hydra), fom her ikke bemerkes, faa ev desuden Forſtiellen imellem Lernæa og 
vore Soe Harer noget for flor, eller Overeenſtemmelſen (ſom mig ſynes) alt for 
liden, til at kunde henfere Dem alle under cet og famme Genus, Argus Bo- 
hadfchii, fom ſtal være den rette Lepus marinus, ligner vel denne langt meere; 
men da Grunden til Navnet føges i de fmaa forte. Prikker eller Punkter, ſom 
fidde paa Dyrets Orer, og holdes for at være Oynene, faa ſynes Navnet at 
være ubeqvemt, ey allene for Denne Soe⸗-Hare, fom flet ingen Oren har, men. 
og for de ovrige, fom i freden for forte Punkter have tynde Traade eller Flos 
paa Ørene, hvilÉet vel ingen kand anfee for Oyne, ligefom jeg heller ikke troer, 
at Bohadfchii Argus har virkelige Øune. Da nærværende Soe⸗Hare altid 
har en Cochleam hog fig, faa kunde den (naar der endelig ſtal laanes et Navn 
af Mythologien) ikke ubillig Ealdes Triton; men da dette Navn af Linnæo 
tillegges et gandife andet Dyr, og derimod Lepus marinus Aldrovandi fals 
Des af ham en Thetys, ſaa lader jeg baade denne og de følgende Soc⸗Harer 
gane under ſamme Navn, indtil vore Syftematici give og noget bedre. Fil 
Slutning maa jeg erindre, at nærværende Soe⸗Hares Farve er oven til bruun, 

"men neden under. hoiid, og at dens Opholds⸗Sted er Soe⸗Vandet nær ved 
Strandbradden. i 

ø 3 I Maa 



Paa Tab. V. foreſtiller " ES ISAR, 300 

"Fig. 1, Soe⸗Haren i naturlig Storelſe, fremviſende den ene Side, og hoi⸗ 
[ende paa ſin Fod. nydelig F RUD: 

Fig. 2. Den. famme, ligeledes i naturlig Størelfe ; men liggende paa Ryggen. 

Fig. 3. Det i Soe⸗Haren indfluttede Snegle⸗Huus, eller Os cochleiforme, 
betragtet paa den overſte Side. — REESE —— 

Fig. 4. Dito, betragtet paa den underſte Side. 
i i i . 

J "Ef 

VI. 

En Soe⸗Hare med tvende opreifte Orer og mange 
— greenede Horne paa Ryggen. 

Thetys auriculis duabus elevatis, cornibus dorſi ramoſis 
ſive arboreſcentibus. 

Dette er et gandſte blodt og giennemſigtigt Soe⸗Dyr af langagtig Skab⸗ 
ning, Dog meere tykt i Midten end ved begge Ender, i fær ved den bageſte, hvor 
Det falder fmalt, og endes med en Spidſe, Da den foreſte Deel Derimod endes 
med fire forte, men taggede eller Grenefulde, Folhorne; hvilket med meere er 
at fee af Tab. V. Fig. 5. Neden under er Kroppen flad, og tynd omkring Kan⸗ 
terne; og med denne glade, ſom egentlig bør kaldes Soe⸗Dyrets Fod, bevæs 
ger det fig fort paa Snegle⸗viis. Allerforeſt, hyor denne Flade tager fin Be⸗ 
gyndelfe, ſees en paa langs gagende Riſſe, eller liden Sprekke, fom er Mun 
Den. De øvrige merÉværdige Lemmer i pg uden paa denne Soe Hare ere fol⸗ 
gende: 1.) Et Par nær ved Halſen og jævnfides ſtaagende Orer (Fig. 5. å.), 
ſom ere indffaarne paa alle Sider, og fee derfor ud ſom de vare taggede eller —" 
floſſede, og ſtaae opreifte paa en hoh Rod eller Stamme ; ſom hen ved Ørene har 
fem meſtendeels horisontal udftaaende Greene. 2.) Er Par hoyere og mere 
Greenefulde Horne, fiddende jævnfides (ligefom Ørene, og ikke ret langt fra 
Dem) oven paa Ryggen, hvor man langs ned ad feer: endnu fem Par grenede 
Horne, fom efterhaanden tage af i Hoyde, jo mere De nærme fig F 

| Fe nden. 
i 

i 
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Enden. Alle diſſe fer Par bløde og beyelige Horne, ſom adſtilles fra hinanden 
ved en midt ad Ryggen gaaende Fure, ere intet andet end lige faa mange Lun⸗ 
gir, og tiene Soe⸗Dyret til ſamme Brug og Nytte, ſom Giellerne hos Fiſte, 
nemlig at Blodet ved Havets eller Bolgernes Tilſtod fortendes deri, og giores 
bequoemt til Circulation. 3.) En imellem det andet Par Horne, eller lidt bagen 
for ſamme, ſiddende ujævn Pukkel (Fig. 5. b.), der idelig bevæger fig op og ned, 
og indflutter en liden giennemſigtig Blære, ſom, hver gang Pukkelen bevæges, 
udvider fig og krymper fig ſammen igien; og denne Blare holder jeg da for at 
være Hiertet. 4.) Adffillige Yndvolde, ſom uden fra kand betragtes, og fees 
at ligge fom brune eller rodagtige Tarme og Klumper langs hen ad Siderne, og 
at fende viffe Greene eller Aarer op til alle Hornene. Blant diſſe diſtingvere 
fig paa hohre Side tvende fmaa Knuder, fiddende imellem Hrene og det honefte 
War Horne, og paa venftre Side et langagtigt Lem (Fig. 5. c.), ſom ſynes at 
være; ſammenſat af tre Parter, nemlig een langagtig og to rundagtige, og bli 
ver uden Toivl at anfee for Ventriculus primus, ſecundus, & inteftinum 
duodenum; efter: Bohadſchii Anmerkning i Seffrivelfen over Lernæa, aller⸗ 
helſt da jeg deri undertiden har tydelig merket en motum periſtalti, eller Orme⸗ 
formig Bevægelfe ligeſom i Tarmer, der fortfærtes for fra hen til Bag⸗Deelen. 
De Tarmedannede Indvolde der omkring, fom og ſtrakke fig op til de Greene⸗ 
fulde Lunger, udgiore Soe⸗Dyrets Lever, hvilfer jeg ligeledes flutter mig til 
af bemeldte Bohadſch, der faa meget meere kand troes, ſom hans Lernæa ev 
et ſtort Soe⸗Dyr, hvor aldt ſaadant tydelig kunde adſtilles % ovrigt er denne 
Soe⸗Hare uden paa hviid af Farve, og derhos faa blank eller giennemſigtig, 
at man uden paa kand fee Indvoldene, ſom ere brune eller rodagtige, ja endog 
bemerke Indvoldenes langſomme Bevagelſe eller motum periſtalticum. Vel 
findes her, foruden de blanke, nogle andre, ſom uden paa ere bruunfarvede; 
men da de i alle Maader have ſamme Skabning, undtagen at Hornene eve lidt 

meere Greenefulde, faa kand de vel ikke være adſtilte fa hine, uden i Henſeende 
til Kionnet. Saa længe dette Dyr ligger og flyder i Soen, feer det omtrent 

ud fom en Gople (Meduſa), eller vettere fom en blød og udannet Klump, der 
ingen ver Skikkelſe har; men faa ſnart det færteg i et Vand; Glas, flaaer det 
alle fine Greenefulde femmer ud, og fager derved en meget artig Anſeende. 

Paa Tab. V. foreſtiller Fig, 5. denne Soe⸗-Hare i naturlig Storelſe, og 
paa den eene Side, liggende paa fin Fod, med udſtrakte Folhorne, 

ſamt med opreiſte Orer, og alle dens Greenefulde Lunger. 

VII 
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En Soe⸗Hare med tvende Ører, og Knippeviis ſamlede 
| Horne paa Ryggen ſom JQvajte 

Thetys auriculis duabus, pilis dorſi mollibus, fafciculatis, erectis. 

Nærværende lille Soe⸗Dyr kommer med det næft foregagende meget over⸗ 
eens, ſaa vel formedelſt ſin langagtige og bag tik ſpidſe Skabning, ſom og i 
Henſeende til dets flade og i Kanten tynde Fod, med hvilken Det bevæger fig 
langſom affted, fom en Snegel; ey at tale om, at Farven paa Kroppen er 
hviid og blank hos Dem begge. Dette er Da den tredie af mig faa kaldte Søer 
Hare, hvis udvortes Skikkelſe er at fee af Tab. V. Fig. 6.4 og hvis merkeligſte 
Lemmer ere følgende: 1.) Et lider rundagtigt Hoved, med en neden under paa 
langs gagende Aabning eller Riſſe, ſom er Munden, og med tvende fra Siderne 
udgaaende lange, ſmale og glatte Folhorne, ſom ſtage meget vidt udſpendte og 
adſtilte fra hinanden, men eve ellers blode ligefom den hele Krop. 2.) Tovende 
bløde og taggede Orer (Fig. 6.a.), ſom vel ftaae jævnfides ved hinanden, men 
dog gandfke tæt ſammen paa cen og famme Rod. 3) Fire Par: Ovafte,. eller 
Samlinger af bløde Borſter uden Tagger, at hoilke det foreſte Par er det hoheſte, 
og de andre efterhaanden alt ſmerre og ſmerre. Diſſe ere, egentlig at: tale, 
Soe⸗Dyrets Lunger, og ſtaae ikke midt hen ad Ryggen, ſom paa dennæft fore⸗ 
gaaende, men lidt længere ned ved Siderne, Dog Parviis og parallele mod hin⸗ 
anden. 4.) Hiertet, ſom maa fidde en Steds nær ved Orene, efterdi man der 
merker en Bevægelfe, eller Hierte⸗Klappen, ligeſom hos den foreggaende, ſtiont 
ey faa kiendelig. 2 ovrigt bliver ar merke, at. heler Kroppens Farve er -hviid 
og blank, men de Ovaſt⸗dannede Lunger Purpur⸗rode med hvide Spidſer (+), 
hvilket giver denne Soe⸗Hare en prægtig Anſeende frem for de andre. Langs 
hen ad Stierten gaaer ellerg en Krid hviid Stribe, og yderſt i Folhornene en 
lige ſaadan Stræg. FN OD 419 3B 

Paa Tab. V. foreftillevr Fig. 6. Soe⸗Haren paa den eene Side, i naturlig 
; Storelſe, hvilende paa fin Fod, med udſtrakte Folhorne, Ører, og I 

Quaſt⸗lignende Lunger. vd VII: 4 

(") Naar biffe hvide Spidſer betragtes under Microfcopio, fee de ud ſom ſmaae hvide nos ⸗ 
per, og ſynes at være indhuule; hvilket jeg ilte par merket ved Cornua dorſalia paa den 
næft foregaaende. ; | 
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VIII. — 

Ruur paa aSſters, eller, Orme⸗Ror paa Hſters. 
Dentalium tefta flexuofa triqvetra, antice acuminata. 

Dette Slags Ruur, eller Orme⸗Ror, kand (i fig felv betragtet) ikke vel 
være ubekiendt for dem, der Fjende Oſters; men Inſectet, fom boer deri, er 
formodentlig kun fielden ſeet eller betragtet, endog af de Naturkyndige felv. 
Dette har jeg Aarfag at flutte af Linnæi Syſt. Nat edit, 10. pag. 785.» hvor 
nærværende Ruur, faa vidt jeg kand ſtionne, forekommer under Vavn af 
Dentalium Entalis, men med en hosfonet Tilftaaelfe, at det deri boende Inſect 
er ham endnu ikke bekiendt; hvorfor og Inſectets Generiſte Navn paa ſamme 
Sted ſettes in blanco. JAnledning deraf har jeg foretaget mig, ſaa noye ſom 
mueligt, at underſoge — Ormens og — Rorets Beſtaffenhed, og kand 
om begge Deele melde folgende. 

Orme⸗Roret, eller Den Skial, hvori Inſectet opholder ſig, beſtaaer af ett 
faſt Kalk⸗artig Materie, ligeſom Øfters eller andre Skiel, og fees i naturlig 
Storelſe afbildet paa Tab, VI. Fig. 1., faa og i fin naturlige Stilling, da den 
altid krummer fig fom en Slange i fleere eller færre Bugter. Den har ellers 
en gandſke trekantet Skikkelſe, og følgelig tre flade Sider, hvoraf den ene fidder 
faſtgroet til Oſters⸗Skallen, og De to ovrige ſtode ſammen oven til med enſtarp 
Kant, Der feer ud fom en kiolagtig Ryg, og ftræffer fig hele Roret igiennem; 
men Derimod er Aabningen eller Hullet i Roret, hoor Ormen egentlig har fi 
Sæde, gandffe rundt eller trindt, og rager efterhaanden af i Bidde, fra forefte 
til bagefte Ende, ligefom Roret felv tager af i Tykkelſe. Fra den forefte Ende 
udgager (juft der, hvor den kiolagtige Ryg aflader) en faſt Tand eller Pigge, 
fom formodentlig har givet Anledning til, at dette Slags Ruur kaldes Denta- 
lium ; og i den bagefte Ende gager Rorets nederfte Deel (Fig. 1. b.) altid nos 
get længere ud, end den overſte, vet ligefom et Stykke af Denne fidfte unde have 
været tabt, eller fortæret, eller ved en Handelſe afſtodt. Hullet gaaer lige 
igiennem det hele Røv, men Ormen, fom har fir Tilhold deri, er ikke fuldt faa 
lang; dog af en beſynderlig Skabning, og beftaaende af adffillige Lemmer, ſom 
hver for fig maa beſtrives. 1.) Et Hoved⸗lignende Lem med en lang Hals 
(Fig. 1, a. Fig; 2, a. & Fig. 3. a.), hvilfet ep kommer gandfke til Syne, førend 

Ormen ſtyder fig ud af Røret, men ſidder indſluttet indtil den overſte Ku op, 
ſom med fine tre udſtagende Pigger altid ſtager uden for Hullet. Denne forefte 
og klumpagtige Deel beftaner af en Ar conver Been⸗Plade, inden til huul 

(om 
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ſom en Hierne⸗Skalle, og uden til forſynet med tre Beenhaarde Pigger eller 
Horne, hvorigiennem fra Skallens huule Side gage Huller, nemlig et Hul for 
hvert Jorn, ſtiont ikke meget Dybt ind, og undertiden ikkun i et Horn, men ey 
i De øvrige. Uden om er denne Skalle omgiven med en Skindagtig Materie, 
ſom fortfættes bag til i en tynd og flad Hals, der i Begyndelſen er bredeft, og 
har der tvende udftaaende Ore⸗Lepper af famme bløde Materie, cen paa hver 
Side (Fig. 2. bb.), men bliver fiden efterhaanden ſmallere. Naar man feer, 
hvorledes Ormen ſtrækker dette Lem ud, og hvorledes Den udbreder de vedhen⸗ 
gende to ſmaa ØresLæpper,. ligeſom tvende Folhorne, med videre, da ſtulde 
man aldrig kunde tænfe andet, end at dette Lem virkelig var Ormens Hoved, 
og at Munden nødvendig maatte fidde i Enden deraf; men da flet ingen Aabning 
nogenſteds er at merke derpaa, nodes man ſtrax til at forlade diſſe Tanker, og 
Derimod troe, at den haarde Plade med fine tre Pigger tiener Ormen til Vorge, 
baade naar den er udſtrakt, og naar den fidder indſluttet, Da Maden i ſidſte 

: Tilfælde bedekker Rorets overſte Aabning fom et Laag, og hindrer andre Orme 
” fra at bore fig derind; item at de vedhængende tvende Læpper (hvilfe undertiden 
befindes at være fplittede i Enden, men ſom ofteft hele) maade bruges i ſteden for 
Folhorne, til at befole hoad der i Nærværelfen kunde være tienligt til Fode og 
deslige, 2.) De mange Greene eller Arme (Fig. 1. cc.), ſom paa begge Sider 
af bemeldte Hoved⸗lignende Lem ſtage faſtede tif Den overſte Deel af Kroppen, 
i tvende lige over for hinanden ſtaaende Rader, eller halve Cirkler, hvoraf enhver 
i fær indbefatter 14, 15, 16 til 17 Arme; thi diſſe ere i Henſeende til Antallet 
foranderlige, og iÉfe engang paa begge Sider lige mange hos get og ſamme 
Inſect. De beftaae af en kiodagtig eller blød og ſtindagtig Materie, og ere 
neden til, eller ved Roden, fammenhængende med hinanden, men oven til ads 
ffilte, og ligeſom fryndſede, formedelft nogle paa begge Sider vedhængende 
Fiødagtige Trevler, fom fees af Fig. 4. cc. J faadan udbredet Stilling holder 
Ormen beftandig fine Arme i Vandet, undtagen naar den af Frygt eller andre 
Aarſager træffer fig ind i Roret, eller og naar den, eſterat Frygten er forbi, - 

begynder at Érybe frem af Roret igien; thi da ligge Armene paa begge Sider 
fammenfoldede omtrent ſaaledes, ſom de findes foreftillede under Fig. 2. cc. og 
Fig. 3. cc., hvoraf den førfte fremvifer dem paa den nedvendende, og den ſidſte 
paa den opvendende Side. Dog er det at merke, at Arme-Raderne pleye, i 
ſoranforte Tilfælde, ikke at ftaae faa vidt adſtilte fra hinanden, ſom bemeldte 
tvende Figurer foreftille Dem (thi dette ev ſteet med frie Forſet, paa det at viſſe 
andre Lemmer, ſom ellers ligge ſtiuſte, kunde betragtes i deres rette Sammen⸗ 
hæng) men meere indviklede, og i Enden lidt ſammenkrollede, ſom Fig. 5. næv 
mere udvifer, J ovrigt feer Diffe Arme meget buntede og brogede UD, Da alt i 

å : De, 
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bruunt og blaat vexler her artig om med hinanden i bredere og ſmalere Ringe, 
ſtiont ikke beſtandig cen og famme Orden. 3.) Munden, eller den Aabning, 
ſom rimeligſt bør anſees for Mund, ſidder juft imellem diffe to Rader af Arme 
(See Fig. 3. b.); thi naar deri ſtikkes en Preen elev Naal, kommer den lige 
ned i Maven, og naar Maven teykkes, komme Tarmene ud igiennem denne 
Aabning, fom jeg holder for at være Munden, uagtet jeg deri hverken har 

merket Zænder eller andre Wde⸗Redſtaber. Til at ſamle Føde, og at bringe 
Det indſamlede til Munden, ev det troeligt, at denne Orm, ligeſom Bierg⸗ 
Ruren (Balanus ſ. Lepas) betiener fig af de omkringſtagende Arme eller 
Folhorne, hvilke altid ſtage udfpændte og ſtive i Søen, indtil noget fore⸗ 
kommer og hænger ved dem, Da de ſtrax trække fig ind i Roret, men ſtyde 
fig lige faa haftig ud igien, og færte fig i den fædvanlige Stilling. 4.) De 
ſtindagtige, blaae farvede og taggede Blade, ſom neden til omringe Armene, 
og bedekke Dem imod Rorets haarde og ſtarpe Kant, hoilke egenilig ere Tre 
i Tallet, nemlig to paa overfe Side (Fig. 3. ee.), og cen paa den uns 
Derfte (Fig. 3. dd.); ſtiont dette ſidſte ſerr og ud ſom dobbelte, da det oven 
til Mager fig høyere ud ved Siderne, end i Midten, hvor det falder lavere, men 
har dog fammefteds en ophoyet Snip, eller opftaaende Lep. Diſſe Blades 
Mytte er, ſom jeg forhen har fagt, at bedekke Armene imod Rorets Haard⸗ 
hed, og følgelig deres Stilling ikke fuldt faa plat og nedhængende, fom Fig. 3. 
foreſtiller, men meere op ad bønet, og ikkun oven fil nedboyet over Rorets 
ſtarpe Kant, omtrent fom Fig.2. dd; udviſer. Ved Roden af det enkelte Blade 
juft hvor det foreenes med de to andre, fees paa hver Side et lidet Tunge⸗dannet 
Lem (Fig. 2. ff.), der baade kand boyes op ad (fee Fig. 3. f.), og ned ad (fee 
Fig. 3 g.); og ved Roden af diffe igien fidder et ander endnu mindre vedhæns 
gende Lem, der ligeledes lader fig bone op og ned, og har (ligeſom de Tunge 
Dannede Lemmer felv) en fort Plet bande paa Den overſte og underſte Side. 
Diſſe fire finaa Lemmer ere noget blødere, end de ſtindagtige Blade, og midt 
imellem Dem ſynes at ffulle være et Hul, eller en Aabning, efterdi dette Sted 
feer gandſte morkt og fort ud; men ved noyeſte Underføgning har jeg dog ingen 
Aabning fundet, og veed heller ikke, hvortil diſſe Tungedannede Lemmer med 
Deres Vedheng egentlig tiene. Skulde nogen Aabning kunde opdages, da 
vilde jeg anfee diſſe Lemmer for Genitalia, efterdi jeg, foruden Munden og den 
bagefte Aabning (Fig. 2. k,), ey hav fundet ringefte Tegn til Udgang for Saden, 
ellev til Genitalia. 5.) En ſtindagtig og blage⸗farvet Kaabe, der bor anſees 

"for den nævrmefte Fortfættelfe af de nys — lade, og ſtrækker fig med 
) 2 tvende 
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twvende fersfoldede Flige ned ad, paa begge Sider af Ormens Krop (Fig. 3. hh.), 

men dog i fær paa den underfte (Fig. 2, 86.), hvor begge Flige udbrede fig alt 
meere og meere, indtil de ſtode ſammen midt paa Ryggen ved den fiette og nes 
derſte Fold, og endes tilſidſt med en oval og noget tyndere SÉind-Læp (Fig. 2. h.). 
Paa hver Kaabe⸗Fliig fidde langé ned ad Siden fer fmaa Daar Dvafte, cen 
for hver Fold; og længere ned, end denne Kaabe ſtrakker fig, har. jeg aldrig 

ſeet Ormen at ſkyde fig uden for Rpret. 6.) Den nederfie og længfte Del af 
Ormens ſmale Krop, ſom altid ligger ffiult i Roret, og erpaa den overſte Side 
gandffe glat og nøgen, men paa Ryggen, eller den underſte Side, ſuld af Ryn⸗ 
fer, eller ſmag Ringe, og for hver Ring forſynet med et lidet Haar paa hver 
Side, hvilet alt, tillige med de forhen ommeldte Haar⸗Ovaſte, tiener Ormen 
til at ſtyde fig frem og tilbage i i Roret. 7.) $ Ormens Mave (Fig. 3. ii.) ſees 
intet andet end en Hoben rodgule Tarmer, liggende i adſtillige Bugter, og 
ſtrekkende fig lige op til det Sted, hvor Munden fidder; men langs hen ad . 
Ryggen (Fig. 2. iii.), og inden for dens tynde Huud, findes hos de fleefte en 
Purpur⸗rod og noget Violet Materie, fom paa begge Sider af den "dobbelte 
Rand, der afdeeler Ormens Ryg i Midten, gisr en Forhoyelſe i Kroppens 
Ringe, naar Den ev famlet i nogen Mangde, og foraarfager, at hele Ormens 
Ryg endog udvendig feer rød ud. | 

Daenne Materie har jeg egentlig lært at legge Merke til derved, at jeg ikke 
allene befandt mange Orme⸗Ror at være Purpur⸗farvede i den overſte Aabning, 
men og Ormene undertiven af ſamme Aabning at udgyde en Purpur⸗rod Mates 
rig i den Mængde, at Soe⸗Vandet i en vig Diftance omkring dem blev gandſke 
tingeret deraf og rodfarvet; ikke af tale om, at mange Oſters⸗Skaller, hvorpaa 

diſſe Orme fidde, have (uden Tvivl af denne Materie) en gandſte vedagtig 
Farve uden paa fig, og at man, naar Øfters flages op, og Slaget treffer paa ” | 
gen af De med Purpur-Materie opfyldte Orme, fager undertiden. baade Anfigt 
og Hænder overſtenkede og befprængte med røde Pletter. Jeg har derfor noget 
noyere betragtet Denne røde Materie under Forſtorelſes⸗-Glas, og da befundet, 
åt den egentlig beftaaer af mangfoldige finga og runde, men derhos platte Æg, 
af rød Farve, fom flyde i en blank Qædffe, men give dog formedelft Deres 
Mængde en Violet Purpur⸗Farve endog for blotte Oyne, og opfylde fom ofte 
den hele Ryg fra overſt til nederſt. Dog findes der mange blant dife Orme, 
hvis Ryg ey feer Purpur:fardet ud; og dette kand have adffillige Zarfager, 
faafom: at Æggene paa Den Tiid ere udgydede, eller at Æggene ey endnu have 
ppnaget deres fulde Modenhed, i hvilet Tilfælde De ey ere Nurpur-farvede, men 
gule, ſom jeg felv tydelig har erfaret, eller og maaſkee, at nogle af mime ere J 

; ——— Hanner 
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Hanner og andre Hunner, hvile ſidſte allene kand have Æg, men ey de forſte. 

- Overalt, da diſſe Orme forekomme i den Mængde, at man paa en eeneſte 
Oſters undertiden kand tælle et heelt Snees, og de iblant dem, ſom have Æg, 
udgyde en Purpurs Farve af fig i den Overflodighed, ſom fagt er; faa kunde 
man let falde paa at troe, at deraf var noget at udbringe til almindelig Brug 
og Nytte. Men dette fætter forud, at man maatte fee til at fane Ormene fat, 

"inden de gydede fine Æg i Soen, og at man kunde udfinde et Middel at tvinge 
Dem, til at ſtyde Æggene fra fig, eflerat de var? optagne af Søen, hvilket 
ſidſte dog uden Toivl vil falde vanffeligt at ſette i Verk. Da jeg erindrede, at 
man kand fane Ygler til at give Blodet af fig, ved at beſtroe dem med Salt, 
giorde jeg ſamme Forføg med diſſe Orme, i Haab, at de ſtulle gyde Purpur— 
Materien ud, men forgieves; og ved at legge dem i ſtarpe Vadſker, ſaaſom 
Xdike og Spiritus vini, har jeg ikke faget andet end Livet af dem. Wil man 
noyes med Det lidet, fom af cen og anden Orms Ryg kand optages meden Pen, 
Da bliver vel Den vigtigfte Nytte deraf Denne, at man, i fteden for De ellers brus 

gelige Navne⸗Sting, fand Dermed tegne rode Navne⸗Bogſtaver paa Lintoh, 
hvortil denne Materie er nok faa begvem og tienlig, fom den i i Sondm. Befri 

velſe J PD. + + + Side ommeldte Purpur⸗Vadſke, der tages af et viſt Slags 
| 

i 

Søe Snegle, og anvendes til ſelvſamme Brug, ffiont den ikke ſtrax faaer fin 
rette røde Farve, fom denne nærværende, men efter nogen Tiids Forlob, og 
efter foregagende Tilberedelſe eller Blanding med andre Vedſker. Det er ogat 

2 merke, at ligeſom den rode Materie, der tages af Ormens Ryg, giver ſtraxen 
reen og beſtandig Violet Purpur⸗Farve, baade paa Papiir og Linnet, fag 
i ſetter den blaaefarvede Kaabe, og de hosſtagende blage Blade, en ſmuk Bergs 
blaae Farve af fig, naar de gnides og ſondertrykkes paa Papiir, og de rød 
gule Indvolde en lige faa ſmuk guul Farve, naar de blot anſtryges paa Papiret; 
mren om der af alt dette kand komme noget vigtigt og nyttigt ud, Det maa Tiden 
og noyere Erfaring lere. Imidlertid kand dette tiene til et nyt Beviis paa det, 
ſom Ol. Borrichius i hans ſmukke Diſſert. de Deperditis Pancirolli har paa- 
ſtaget, nemlig at Purpur⸗Farve af Snegle og Muſtler en bør regnes iblant 
de gandſte tabte og forlorne Konſter, hvorom jeg maaſkee en anden gang finder 
Leylighed til at melde noget meere. i 

Fil Slutning maa jeg erindre, at en god Ven, ſom paa mine Vegne imel; 
lemſtunder har taget diſſe Ormes Adfærd og Huusholdning i agt, har en eeneſte 
gang fager noget at fee, ſom jeg holder for en Parring. Af tvende Orme Rør, 
ſom lade nær ved og lige imod hinanden, fage man Ormene paa eengang at 
fremkomme, og faa ſnaͤrt de naaede mare at brede Deres Arme ud og førne 
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Dem tær ſammen, ligeſom naar tvende udbredte Vifter kunde legges ſammen, 
den eene mod den anden. Strax derpaa trak den eene Orm ſig ind i Roret 

igien, men den anden fulgte efter og fik alle ſine Arme indputtede i hiins Ror, 
faa at de gandſke bleve ſtiulte deri. Dag varede det ikkeleenge, forend den kom 
ud igien og fatte fine Arme i en udbredet Stilling, ligeſom før at vove et nyt 
Angreb. Alt dette fynes at give en Parring tilkiende; og da den Orm, ſom 
traf fig tilbage og ligeſom undflyede, havde en rod Farve i Norets Aabning, 
men den anden ikke, faa beſtyrkes jeg Derved i den Formodning, at der. blant 
diſſe Orme gives baade Hanner og Hunner. Jeg veed vel, at de fleefte holde 
flige Orme for Hermaphroditer; men diffe maae dog nodvendig parre fig, om 
Deres Æg ſtal befrugtes og bringe levende Unger frem, Hyad de nærværende 
Ormes Yngel angaaer, da fees Den i hundrede Tal fiddende faſtgroet til Oſters⸗ 
Skallene, vet ligefom bitte fmaa Cochleæ, med et Par Omdreyelſer, og med 
en rund Aabning i Toppen, hvor Ormen endnu ikke har fir Tilhold, men ligger 
rundt om fir Sneglehuus⸗dannede Ror, ey anderledes at fee til, enden fiinrød 
Traad, eller rettere ſom en rød Strag, hos hvilÉen jeg tydelig har merket ſaa⸗ 
vel det Hovedslignende Lem, ſom Armene. Denne lille Orm er meget blød, 
men Roret er faft og haardt ſom en Cochlea, og ſynes virkelig meere at inde» 
holde en Sneglehuus⸗Materie, enden Kalk⸗Art, ſom de fuldvoxne Orme⸗Ror 
beftaae af. Siden begynder Roret paa en forunderlig og ubegribelig Maade, 
gandſte at forandre fin Skikkelſe, da det, i fteden for at ſidde omdreyet fom et 
Snegle⸗Huus, ligger lige udſtrakt ſom en ſmal Traad, uden at krumme eller, 
bugte fig, fom de fuldvorne Ror, og ikkun to til tre Linier lang med en Orm 
Deri, ſom er endnu meget kortere. Saaledes findes de unge Orme⸗Ror i for 
Mængde fiddende paa Aſters Skallerne, deels ved den overſte Aabning, deels 
og fornemmelig ved Siderne af de gamle; og kommer det mig rimeligſt for, 
ar Grund⸗Saden til den hele Yngel (baade hvad Ormene ſelv og Deres Nor 
angaaer) maa indeholdes i den forhen beſtrevne røde og af urallige fmaa JEg bes 
ſtaaende Materie, omtrent paa ſamme Maade, ſom hos Sneglene, og at diffe 
ſmaa Orme udvikle fig efterhaanden af Æggene, efterat De ere gydede. 

Paa Tab. VI. foreſtiller 

⸗ 

Fig. 1, Orme⸗ ert i naturlig Storelſe, eller, lidet over den fædvanlige | 
Storelſe. 

Fig. 2. Ormen ſelo, forſtorret pag den underſte Side, og med ſammenfol⸗ dl 
dede Arme. 

Fig, 3. Dito, forſtorret paa den overſte eller op ad vendte Side. 
$ 

Fig. 4 i 

J 
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Fig. 4. Armene forſtorrede og gandſke udbredte. HØ En mor 
Fig. 5. De famme lidet forſtorrede ſaaledes, ſom de vife fig, naar de forſt 

begynde at udbredes. . 

: — 

En Laxe⸗Luus med et aflang⸗rundt Ryg⸗Skiold 
og Bag⸗Deel. 

Monoculus thorace abdomineqve ovato, cauda lobata. 

Iblant de Inſecter, ſom plage Laxen, er hos os i ſer bekiendt det nærvæs 
vende, hvis Skabning ſees i naturlig Storelfe afbildet Tab. VIL Fig. 1., og 
hvis Nationale Navn er Laxe⸗Cuus, fordi det bider og æder om fig, ſom Luus 
og andet Utoy. Denne faa kaldte Luus beftaaer af en kiodagtig Materie, overs 
Dragen med et Skind, fom er temmelig haardt og ſtarpt at fole til, i fær naar 
Det beſtryges med Fingeren ned ad, og har ellers adſtillige merkverdige Lemmer, 
fom hver for fig kortelig maa beſtrives. 1.) Én lang og næften trind Hals 
(Fig. 2. a.) , i hvid yderfte finder Munden (Fig. 2. b.), og ved Siderne af Mun: 
den to aflange Famle⸗Redſkaber, ſom i Enden ere floffede eller lodne, og fee 
neden under ud, ſom de vare ſammenſatte af tvende Stykker (Fig. 3. aa.. 2.) 
Er aflang rundt Ryg⸗Skiold (Fig. 2. cc.), ſom neden under falder noget plat, 
men oven til conver, og hav der ey allene to rumme og noget ophoyede Stræs 
ger, een paa hver Side, men og cen midt imellem diſſe lige opgaaende og noget 
ophoyet Ryg⸗Rad med to lyſe Pletter ved hver Side, hvilfe uden Tvivl for⸗ 

aarſages af De inden for liggende hvide Indvolde. 3.) Er Dar Fødder, fide 
dende imellem Ryg⸗Skioldet og Bag: Deelen (Fig. 2. dd); hver Fod beftagende 
af to Leder Med fire Kloer, af hvilke De fre fidde yder i Enden, og den fierde 
noget hoyere op, ſom Fig. 5. vifer. 4.) Bag⸗Deelen, ſom er en god Deel 
ſtorre end Ryg⸗Skioldet, men dog (med nogen Ujronhed i Kanterne) ligeledes 
pval⸗rund og oven til convex; hvorimod Den neden under falder huul og tynd i 
Kanten, famt foran paa begge Sider dybt indſtaaren. Den har og oven paa 

adſtillige fine Stræger, tillige med adſkillige Infe og meſtendeels quadrate, men 

mms — — sa ——— 

Dog ey beſtandig i ſamme Orden ſtagende Pletter, blant hvilfe Den ſtorſte og 
merkverdigſte (Fig. 2. f.) har i Midten en rund, rød og blank Plet, hvori mer 
kes en Pikken eller Bevægelfe, fom giver Formodning om, at her maa være 
Hiertets Sæde. Endelig fluttes Bags Delen med 5.) en vedhængende Dobbelt 
Lep, beftaaende af ſamme Materie fom Kroppen, og forfynet med ig (iden 

raad 
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Traad i begge Ender. Alt dette er da at fee paa Laxe⸗Luuſens overſte Side; 
men derimod forekommer paa den underſte Side 6.) Toende blode Traade eller 
Strenge, ſom ftaae fæftede foran paa Ryg-⸗Skioldet, og ere gemeenlig to til 

. tre gange faa lange fom det hele Inſect (fee Fig. 1. aa.), men undertiden langt 
kortere (fce Fig. 3. bb.), ja undertiden recent borte, ſom paa Fig. 2; hvoraf 
maa ſluttes, at de ingenlunde kand være Famle⸗Staenger eller Folhorne, ſom 
man ved forſte Oyekaſt fulde troe, men at de virkelig bør anſees for Ovaria 
eller Wgge⸗Stokke, fom paa viffe Tider kand vore, og paa andre Tider igien 
aftage, De befindes ellerg under Forſtorelſes Glas at beſtaae af mange fubtile 
Ringe, og at indeholde en hvidagtig Materie. 7.) Et nær ved og neden for 
diſſe Wgge⸗Stokke fiddende lidet Lem, af en meere faft og hornagtig Marerie 
end de øvrige Lemmer, og af Skabning fom to fammenfoyede (maa Horne 
(Fig. 3. cc.), hvilket, Da det ev af famme hvide Farve fom Strengene, og inde ” 
holder en lige faadan hvid Qædffe, formodentlig maa voeere en Samlings⸗Plads 
for Sæden (Saamen ⸗Behaͤltniß) i ſer da det fidder faa nær ved, og næfter 
midt imellem meerbemeldte Strænge eller Wgge⸗Stokke. 8.) De fer qvadrate 

fom de fire paa overſte Side, blive at anſee for en Virkning af de inden for 
liggende hvide Indvolde. 9.) De to tynde og temmelig haarde Plader (Fig. 3. dd,), 
fom paa underfte Side bedekke de forommeldte tvende Dybe Yndffærelfer i den 
overſte Kant af Bag⸗Deelen, og ere allene i Midten fafthængende til Kroppen, 
men i begge Kanter noget adffilte derfra, og derhos forſynte med en tynd og 
floſſet Hinde, fom blant andre Svømme Redffaber tiener Inſectet til at ſoomme 
deſto fortere, og kand derfor kaldes en floffet Soomme⸗Hinde. 10) En fior 7 

" Svømme Fod (Fig. 3. ee. og forftørret Fig. 4.), ſom beftager af tvende mod 
hinanden ſtagende Lemmer, hvert Lem atter afdeelt i to Parter, og hver Part 7 
forſynet med floſſede Traade, ſom egentlig tiene til at foomme med. Begge 
diſſe ligedannede Lemmer foreenes ved et ſmalt Mellem Lem (Fig, 4. a:), der 1 
ligefom de vedhængende Svomme⸗Fodder kand bevæges op og ned. 11.) Én 
mindre Svomme⸗Fod (Fig. 3. fFE), der ligeledes beftaaer af to ligedannede og TT 
modſatte Parter, i alle Maader af ſamme Beſkaffenhed, ſom de næft fore⸗ 
gagende, ikkun at de i Enden ere enÉelte, og ey fom hine todeelte. 12.) EE 7 
War hornagtige Hager eller Kloer, hvormed Inſectet fæfter fig til Larens Skind. 
See Fig. 3. gg. 13.) Et Par forte og tykke Lemmer, med en lang hornagtig 
Kloe i Enden (Fig. 3. hh. item forſtorret Fig. 6.), ſom maaſkee tiener til famme 7 
rug. 14.) Et Mar lange og ſmalle Fødder (Fig. 3. ii.), beftagende af tre — 
neſten lige lange Leder, af hvilfe det nederſte er ſmaleſt, og i Enden forfonee 
med to fine Haar. Ved Roden af hver Fod finder atter et. Par — (4 

Ng, 
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Hager, omtrent af ſamme Skabning, ſom Kloerne paa det næft foregagende 
Sem No. 13, men dog dobbelte. 15.) Et rundtog kiodagtigt Lem (Fig. 3. kk.), 
forfynet i overſte Ende med et Hul, ſom formodentlig bliver Udgangen for 

" Excrementa, eller og for Genitalia. Samme Lem Éand ellers bevæges baade 
op og ned; og i ſidſte Tilfælde fees da ogfaa paa denne Side den forommeldte 
rode og blanke Plet, fom jeg holder for at være Hiertet. 16.) Ce Par Fødder, 
ſiddende een paa hver Side af det næft foranførte runde Lem, og af ſamme 
Beffaffenhed fom No. 13.; og næv derved, dog yderligere i Kanten, en horn⸗ 
agtig Kloe pan hver af Siderne. Alle diſſe Fødder og Hager ſidde Radviis og 
Parviis langs ned ad Bugen, ellev Den underfte huule Side af Inſectets Bags 

Deel, og ere gandſte blanke ellev uden Farve; da Kroppen derimod falder bruun 
eller blageagtig med adſtillige lyſe Pletter, og Wage⸗Stokkene hvidagtige, Dens 
" Clement ev Sae» Bandet, hvori jeg har merket atden jævnlig ſoommer baglæng, 
og træbfer fine lange ÆggeStoÉÉer efter fig. Jeg har og ofte feer, at den i 
Bandet vender Bugen op, og fanledeg ſoommer op imod Vand⸗Brynen, liger 
fom for at føge efter noget, hvortil den kunde fæfte fig. 

J oorigt bor Dette ellers gemene Inſect anſees for meget merÉværdigt, i 
Fald det er fandt, hvad man hev i Almindelighed troer, nemlig at det Driver og 
" tvinger Laxen til at ſoge Elvene og de færffe Vande, fame at arbeide fig op 
igiennem de ſtrideſte Elve⸗Foſſer, blot for at ſtylle dette plagende Utoy af fig; 
hyvilket da, ſom bekiendt er, giver Anledning til en ſtion og fordeelagtig Lares 

— — 

— —— 

——— —— 
' 

"Fig. I. Laxe⸗Luuſen i naturlig enke 

Fangſt i Elvene, og affegger tillige et Beviis paa, hvor ringe Midler Forſynet 
' undertiden bruger til at forſtaffe fine Skabninger den fornødne Fode og Unders 
" holdning. Dette fradfæftes og i det Sv. Acad. Afhandl. for 1751. 2den Afh. 
Tx, Ovart., med det Tillæg, at naar Lare-Luufen i Begyndelſen af Sommeren 
ſees i Mængde paa Laren, DA ſpaaer man fig det Aaren riig Laxe⸗Fangſt; |Eiont 

de Laxe⸗Luus, fom der ommeldes, og ſammeſteds Tab, 6. i Kobberſtik foreſtil⸗ 
les, ey have ringeſte Liighed med diſſe, blant hvile man og undertiden finder et 
vandet mindre Slags, fom ſees forſtorret under Fig, 7., med en meget bredere 
Hals, og med fire derpaa ſiddende floſſede Traade. Skal denne ſidſte anſees 
"for en WVarietet af Den ſtorre og rette Lare-Luus, ſom forhen er beſtreven, da 
bor og de to Arter af Torffe-Luus, ſom findes aftegnede i Søndm. Beſkriv. 
1, P. Tab I. Fig. 4.5. & 6., ligeledes betragtes ſom blotte Varieteter eller Art⸗ 
Forandringer af Laxe⸗Luuſen. 

Paa Tab. VII. foreſtiller 
| [| 

Fig. 2, 
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Fig. 2. Dito, forſtorret paa overſte Side. 
Fig, 3. Dito, forſtorret paa underſte Side. 

Fig. 4. Den forefte dobbelte Soomme⸗Fod forſtorret. 
Fig. 5. Cen af de midterſte Fodder forſtorret. 

Fig. 6. Et tykt Lem med en hornagtig Kloe i Enden, forftørrer, 
" Fig, 7, En mindre Art af Laxe⸗Luus, noget forſtorret. 

En Ficre⸗Mak behængt med lange Traade, 
Lumbricus marinus cirris longiſſimis. 

Denne Strand⸗Maddik, fom allerede i Søndm.. Beſkr. IT. P. 188. S. 
er anmeldet, bliver efter al Rimelighed et nyt og hidindtil ubekiendt Species, 
og fortiener derfor at beſtrives noget noyere. Ingenſteds har jeg fundet den i 
ſtorre Mengde, end idet Mudder, fom famler fig i Bierg⸗Klofterne nær ved 
øen, hvor den i Ebbe⸗Tiden kand opſoges. J Stranden felv, hvor den og 
opholder fig paa Mudderagtige Steder, findes den ikkun i vinge Antal, og ep ; 
af den Storelſe fom i Bierg⸗Klofterne; men ikke desmindre falde dog diſſe fmaa 
langt beqvemmere at underføge, end de fore, hos hvilke man inter tydeligt kand 
adffille, enten med blotte Oyne, eller ved Hielp af Microſcopio. Denne min⸗ 
Dre Art er det altſaa, ſom her ſtal beſtrives, endſtiont den ikke i noget veſent⸗ 
ligt er adffilt fra den ftørre. Naar den tages op af Det Mudder, hvori den 
ligger, feer den ud fom en uformelig Klump, uden Liv og Bevægelfe; og naar 
Den færtes i et Vand⸗Glas, og ſtilles ved fin Ureenlighed, bevægerden Kroppen 
Éun meget lidet, men meeft de fange Traade, hvormed Kroppen er behengt, da 
Den undertiden indvikler fig i Dem, og Dreyer Dem om i en Spiral Form (See 
"Tab. VEI. Fig. 1.), undertiden igien ſtrekker Dem gandſte ud, faa at de ligge 
langs hen ad Kroppen ligeſom udfæmreog i Enden lidt krollede Haar (See Fig. 2.33 
ey at tale om flere foranderlige Stillinger. Betragtes Den under Forſtorelſes⸗ 
Glas, Da kand ikkun lidet med Tydelighed underſoges, faa længe den er lerende, 
efterdi Den idelig forandrer fig, deels i Tykkelſe, deels og fornemmelig i Øens 
feende til Traadene, hvori den beftandig føger at indviÉle fig. Bier man ders 
imod, indtil den doer, bliver den indtorret og gandſte ukiendelig, ſaaſom den i 
fig felv er meget blød. Jeg maatte derfor legge Den i Spiritus vini, da den 
blev brav ſtiv, overalt lige tyk, og i alle Henſeender begvemmere at betragtes 

og 
, 

| 
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og ev det i Den Tilſtand ar Madikens Skikkelſe befindes ſaaledes, ſom Fig. 3. 
udvifer, ſtiont Traadene foreftiles her noget mere udviklede, end de naturligs 
viis ere. Hvad man her fornemmelig har at merke, ev 1.) Én noget oval 
Snude, fom er lidt tyndere end Kroppen, og har oven for fig fem ſorte Punkter, 
ſiddende paa hver Side lige over for hinanden, hvilket alt kand fees af Fig. 3., 
og endnu tydeligere af Fig. 4.2. 2.) Munden, ſom fidder neden under Snu⸗ 
Den (Fig. 5. a.), og beſtager af et ind adtilBugen gaaende Hul, med en Under 
Læbe, ſom kand ſtydes ud og ind, og med en derfra opgagende liden Riſſe, der 
ligeledes kand udvides og indÉnibes igien. 3.) De mange Ringe, hvoraf Krop 
pen beſtaaer, og ſom hos de ſtorſte befindes at være henved 80 i Tallet, men 
hog de mindre kun 75, 65, 55 til 44, alt i Proportion af Storelſen. 4) De 
mange fmaa Haar⸗Ovaſte, ſom fidde paa begge Sideraf Kroppen, nemlig fire 
War Ovafte for, hver Ring, to Par paa hver Side (Fig. 5. bb.), og hvert 

ar ftaaende jævnfideg ved hinanden; fag at te alle tilfammen tagne udgiore 
to Rader af Haar⸗Ovaſte pan begge Sider af Ormens Krop. 5.) De mange 
og lange Traade eller Cirri, ſom ligeledes fidde paa begge Sider af Kroppen, 
Dog ikkun paa en vis Diftance henimod Midten, og ey faa ordentlig eller Par⸗ 
viis famlede paa hver Ring, ſom Haar⸗Ovaſtene, men meere adſpredte, og 
oven til meere tæt ſammenſtagende end neden til, ligeſom og nogle ſidde hoyere 
op til Ryggen, og andre længere ned paa Bugen. Ableerforeſt fidde gemeenlig 
tve eller. fleere et Bundt (fafciculatim) tet ved hinanden, og ſom ofteſt befins 
Des de ti forefte paa begge Sider at fane lige over for hinanden; men de efter 
følgende ere Derimod hift og her adſpredte. Deres Længde er efter. Proportion 

ſaadan, fom Fig. 3. vifer, men dog undertiden noget ſtorre; og deres Farve er 

præ 

i Almindelighed rød, men paa de nederfte gemeenlig hviid eller lyg. Under 
Microſcopio fees de at beſtage af mange fubtile Ringe (Fig. 4. & 5.); og da 
Ormen fielden rekker Snuden frem, uden at have fire eller fem af diffe Traade 

liggende foran, ligefom for Dermed at bøde for fig, om noget haardt eller ſtade⸗ 
ligt fulde møde, faa maa man flutte, at De egentlig tiene Ormen i fteden for 
Famle⸗Horn, til at føle fig allevegne for, endſtiont man og med god Grund 
kand anſee dem for Ovaria eller Wgge⸗Stokke. 6.) En mork Stræg, fom 

gaaer langs op ad Ryggen i mange Bugter (nemlig cen Bugt for hver Ring) 
og er i hver Bugt gandffe ſmal, eller ligeſom adſtilt. J ſamme merkes kien⸗ 
delig en Motus periftalticus ned ad; og da den morke Materie, ſom deri 
indeholdes, fees undertiden Klumpeviis at komme ud deraf igiennem Bags 

| Enden (Fig, 3. a.), faa kand man ikke tvivle paa, at jo her maa være Tarme⸗ 
nes Sæde. J øvrige ev Farven paa denne Orm fom ofteſt ſortagtig⸗rod, 

"men undertiden guulagtig og morkplettet; og hvad Traadene i fær angaar, 
D 2 DA 
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da befindes de gas af Dem at være røde, men Dog een og anden, iblant * 
hviid. 

Paa Tab. VIII. fſoreſtiler 
" Fig. 1. Figre⸗Makken i middelmaadig Storelſe. 
Fig. 2. Dito, men i en anden Stilling. 

" Fig, 3. Dito, forſtorret, med udviklede Traade. a J 

2 ER ——— ER 

"Fig. 4. Ficre⸗Makkens forefte Deel, betragtet paaoverſte Side, og ſorſtorret. Å 
Fig, 5. Dito, betragtet pan underſte Side, og ligeledes forſtorret. 

Saaledes er denne Afhandling ſammenſkreven og ſluttet i Decembr. Maaned 
1765; hoilket blot erindres for de -feenere Obſervationers ſtyld, ſom maaſkee 
af andre i famme Materie, og om famme Inſecter, kand være giorte. 

NB. J min førfte Afhandling om Inſecter, indført i Kisb. Self. Str. IX. Del, bør E 
paa den 582 Side, og ade Linie, i ſteden for cauda carens * cauda obtuſa. 

Beviis 
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å KRADSE NA Hr Øe 

at Norge, ved Kong Chriſtian II. 

| 
Receſs af 1536, ikke er bleven til en Provins 

af Dannemark, 
af 

D. Kofod ÅNCHER: 

* 

lands Stats⸗Handlinger, ved at viſe deres Aarſager og Henſigter, og 
Derved deres rette Meening: Da tiener det til Forſoar for denne min Afhandling. 
Skulde ikke en Danſt Mand. være befoyet af tale for de brave Normand, et 

Folk, fom vi i nogle hundrede Aar have ſtaget i onſteligſte Foreening med, og 
fom alle Danffe Patrioter billigen elffe og agte ſom kiereſte Venner, Brødre 

" øg Medborgere; allerhelſt i faa vigtig en Sag ſom denne, da der er her at giore 

om et Riges Frihed. Thi hvad ev vel et Rige uden Frihed? Intet Rige meere, 
men et Legeme uden Siæl og Liv, ja ikke et Legeme engang, men kuns et Lem. 

| &: det tilladt, at en Underſaat gior fig Umage for at forſoare fit Fædrenes 

— — 

Den berommelige Hof⸗Raad Scheid har derfor af en priſelig Hver i den 
anden Deel af Kiobenhavnffe Lærde Selſtabs Skrifter ſogt i Denne Poſt at 
beviſe faa got ſom han kunde Norges eldgamle Frihed pag. 359. ſq. Jeg ſiger 

ſaa got fom han kunde, thi Receſſen, ſom den hele Sag beroer paa, har han 
kke feet. Det er den allene om Religion og geiſtlige Sager, hvilken Hvitfeldt 
p. 1489. Falder den forſte Receſs, underffreven paa famme Herre-Dag, og 
ſomme Dag ſom denne, der findes * ver Crags Hiſtorie; (*) Denne der⸗ 

RE RES NE GRESE imod 

—J Dog er det iffe i denne faa kaldte førfte Receſs, Bvorndi findes den Artikel, at Norge 
altid ſtal blive under Danmarks Krone, ſom Hvicfeld figer ſtrax efter paa ſamme Side. 
I den forſte handles vel ogſaa om en Deel verdslige Sager, hvoraf det meeſte (een er 

| | DY J — indrykket 

—— — 



* 

imod har en Tiidlang lagt i Skiul, og man har ikke vidſt af den videre at ſige, 
énd hvad Hvitfeldt beretter os. Hapde den lærde Scheid havt begge Receſſer i 
Hande, da var han noget nær falden paa ſamme Tanker, ſom jeg, idet mindſte 
er jeg pis paa, at han havde afgiort Sagen faa fuldkommen og vel, at jeg gierne 
kunde have ſpared Denne min Umage! Men: Mangel beat hår bag maattet 
hielpe fig frem med Gisninger. Han fane meget vel, at ſaaledes ſom Receſſen 
er bleven forftaaet, kunde den ikke fritages for det Navn af ubillig, hanfaae 
ogſaa, ar ſaaledes ſom Omgangen med Norge har været fiden Aar 1536, da 
finder man overalt Fodſpor af et Rige; ikke af en Proving. Da han alligevel 
ikke kunde tvertimod Hvitfeldes omftændelige Beretning p. 1355. og 1489, 

— nægte Cagen i fig felv, faa har han mistæenkt ham for ikke at have anført Ar— 
tikelens Indhold i fin egentlige Meening faa gandffe rigtig, () men at den For 
andring, ſom den Tiid ſteede i Norge, maa have figtet til nogen Slags ulige 
Foreening imellem Rigerne, uden juft at indlemme det ene ſom en Proving i det 
andet. Man maa lade Salig Scheid den Ære, at han. hermed har fagt til 
Norges Forfoar efter den Underretning han havde om den omtviftede Herres 
Dags Slutning, alt hvad der med Feye kunde ſiges. — 

Imidlertiid meener jeg det ſtaaer faſt, at endſtiont den Fornærmelfe imod 
Norges Rige, at giore dets Foreening med Dannemark i freden for lige til 

de ude ulige, 
indrykket i den Coldingſte Receſs af 1558, ſom Hvitfeldt rettelig erindrer p. 1490, men 
forſt og fornemmelig om Geiſtlige Den anden Receſs indeholder Kongelige Forpligtelſer, 
ſamt Underfaatternes Privilegier og Rettigheder, og er Kong Chriſtian den Tredies rette 
Haandfiſtning. Den ſtiller fig fra den førfte ogfaa derudi, at den var en Handling imel ⸗ 
lem Kongen og Rigs⸗Raadet allene, nemlig paa famtlige Danffe Adels og Indbyggere 
vegne, ſom den heller ikke er ftadfæfted med andre Indfegle end deres. Da den førfe 
derimod har Indſegle underhænge iffe af Kongen og Raadet men ogſaa af Adelen og Kiob ⸗ 

ſſtoadernes Fuldmægtige. | 4 
, (F) At Hvitfeldt ikke af fig felv har tillagt de Ord: ſom en Provintz, ſom Hr. HofRaad 
Scheid meener, det legger Receſſens Ord for. Oyne. Hvitfeldts Forfeelfe beſtaaer for 

9 nemmelig derudi, at han Bar anført Artikelen ufuldkommen, og udeladt den Condition 
Om Worge med Magt blev bragt til Lydighed, ſom han tillige med andre har | 
mecut, at den indeholdt en reen Slutning uden noget Vilkaar. Thi endſtiont han bru⸗ 
ger p. 1355, en Talemaade hvoraf kunde ſluttes, at intet vift va faſt endda var befluttet, 
naar han figer: At der blev noget haardt og ſtrengt raadflaget over de Yorffe, 
faa feer man dog klarlig nof af hans Ord p. 1489, at han figter til en reen og fuldkom⸗ 
men Handel. . CHers kand det iffe nægtes , at der. jo undertiden ſavnes høg Hvitfeldt den 
behsrige Nøyagtighed i Henſeende til Stats Rettens Talemaader, naar han figer før Er. Fl 
Om Rorge, endog før Kong Chriftian III, Ciid, p. 1095. øg 1238, at det var incorpos 1 
reret og p. 1315. at det var indlemmet med Dannemark, og p. 1316. at Dannemark og 
Norge vare indlemmet fil evig Tiid. - my 



ved Kong Chriſtian III. Receſs af 1536. 31 
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Men ſom det herudi fornemmelig kommer an paa den Artikel i Receſſen, 
hvori meldes om Norge, nemlig Den tredie, fan er det vel fornødent, at den ans 
føres heel og holden. 

Samme lyder da Ord fra Ord ſaaledes: 
Och effterthy att Norgis Riige nu faa forringet er bode aff macht och 

Formuæ, och Norgis Riigis Inbiggere icke allene formuæ att underholde 

veed De da værende Ømftændigheder, han ſtal neppe kunde tvivle om, at jo denne 

— — — — — — — 

i 

thennem en Herre og Konnyng, och ſamme Riige er dog forbundet att 
bliffve hoes Danmarcks Krone till ewig Tiidt, och flefte Parthen aff Nor- 
gis Riigis Raadt befonnerligen Erche bifcop Oluff , fom nu er thet ſtörſte 
Hofvet ther udi Riiget, nu udi en korte Tiidt er twende gange mett mefte 
Partten af Norgis Riigis Raadt falldne fran Danmarks Riige, emodt theres 
egene Forpligtelfe, Tha haffwe wy therfor loffvet och tilfagdt Danmarcks 
Riigis Raadt och Andell, att therfom Gudt aldmegtigſte thet faa forfiet 
hafver att wy famme Norgis Riige eller nogre the Ledmode, Slotte, Lande 

" eller Syſſell, fom ther till hrer, kunde bekrefftige eller bekomme under 
wort Horfom, Tha ſxall thet her effter were och blifve under Danmarcks 

" Krone till ewig Thiidt, ligefom eth. aff the andre Lande, Jutland, Fyen, 
Sielandt eller Skaane ere, och hereffter icke were eller hide ingtet Kon- 
ninge Riige for fig, men eth Ledemoth aff Danmarcks Riige och under 

" Danmarcks Krone till ewig Tiidt, Dog hues Feigde ther aff kand komme, 
" Skulle Danmarcks Riigis Raadt øch Indbiggere were plictuge mett osſ tro- 
: ligen att hielppe vddraghe. 

Hvem der leeſer diſſe Ord med behorig Agtſomhed og af Hiſtorien tillige 

Artikel 
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Artikel forudſetter hos de Norſte en vedvarende Gienſtridighed imod de Danſkes 

onge⸗Val, ſom maatte forbinde diſſe til at undertvinge hine med Magt. 

Receſſen figer det med rene Ørd: Derfom Gud det faa forfeet haver, at 
vi Norges Riige, eller noget af dets Lande bekræftige, eller bekomme 
under vort hårfomme; det er at ſige: Om vi ved Magt maatte bringe Norge 
til Lydighed. - Thi endffiønt der bruges den Partikel: eller, faa var det dog en 
ubillig og ugrundet Forklaring; om Man derfor: vilde forſtaae Artikelen derhen, 
at Norge ffulde giores til en Proving, paa hvad Maade ogſaa det maatte blive 
bragt til Lydighed, enten med Gode eller Onde. Hwor ubilligt var det ikke at 
giore Norge til en Proving, naar det godvillig gav fig under Danſte Konge? 
Og hvor ilde ſammenhangende blev da ikke Slutningen med fine retfœrdiggio⸗ 
rende Aarfager? Derimod ftaaer alting i beſte Foreening ſammen, naar Arti⸗ 
kelen forſtaaes ſaaledes, at der tåles førft om den Forbindtlighed paaliggende de 
Norfſke ved Rigernes Foreening, dernæft om deres Forſeelſe ved tvende gange at 
have overtraadt ſamme, hvoraf omſider flutteg, at hvis ikke anderledes kunde 
(Fee end at de nu med Magt maatte bringes til Lydighed, at Norgeda, ved Kriig 
erobred, enten gandſke eller til Deels fiden Fulde være og blive under Dannes 
mark fom en Provintz. | ; 10% 

Alle Omſtandigheder legge for Dagen, at denne er Artikelens rette Meening. 
Juſt i Aaret 1536. kom Kong Chriftians Sag i Norge til at flade paa ſoage 
Fødder." Ikke allene Den Nordre Deel af Riget var hannem imod, men endog 
De Sondenfielſte, omendffiont de i Aaret tilforn havde erklæret ham for Korige, 
vare ved Erke⸗Biſpens Praktiker bragte til at træffe paa Liine med de andre 
Hvitfeldt p. 1470. ſq. Crag. Hift. Chrift. III. p: 82, ſq. hi Norge regier 
tes den Tiid af Ole Engelbrechtſen, en Erke⸗Biſtop, rigelig forſyned med alle 
behorige Egenffaber til at udgiore en farlig Prælat: Ikke allene modig og myn⸗ 
Dig, men tillige mild og ſnedig, ſom kunde love uden at holde, fige Ja, naar 
han meente Rey, ſom ikke gierne flap Linen af Haanden, faa længe han kunde 
holde den, men vidfte Derimod at fire, faa ſnart han ikke kunde holde længere, 
fom havde lært at hænge et Dakke over fine Henſigter og i alting at beſmykke 
fin Sag med Farver af Religion og Nidkigrhed for det almindelige Beſte. 
Saadan en Mand havde Kong Chriftian til Modftandere. Hvad Under nage 
man veed, at den eene var en Catholſt Biffop, den anden derimod indtager af 
Lutheri Lærdom? At tage ham til Konge, det var for Bifperne det famme form 
at ſtille fig felv ved alle Biſpelige Herligheder. Her galt det om Rre, Rigdom, 
Magt og Myndighed, herudi maatte alting voves til Der yderſte. — vdi Å 

rke⸗ 



— bed Kong Chriftian III. Receſs af 1536. ꝛc. 2. 
Erke⸗Biſkoppen den Tiid foanger med et falſtt Haab, opvakt ved fore Løfter, 
Thi Aaret tilforn nod han den re, at hannem blev tilſendt to Keyſerlige Gee 
fandter med ſmigrende Breve fra Keyſeren og Pfaltz⸗Greven til Rhin. Hvitf. 
p. 1472, fom de vel vidfte, hvad Fiæder der ffulde bruges til at ſette en hofmodig 
Biſkop i Bevægelfe, J diſſe Breve begierte de af ham, at han fom en gammel 
Tilhængere af Kong Chriftian II., vilde formage de Norffe til at vælge Pfaltz⸗ 
Greven, der var troloved med Chriftian II. Daatter, til Konge, givende ham 
tillige Fortroſtning om flor Hielp, og at Pfaltz⸗Greven ſelv ſnarligen ſtulde 
komme med god Undfætning. Endnu kom dette til, at de Sondenfielſte, u⸗an⸗ 
ſeet, at Der til Konge⸗Vallet var herammet en NRigs⸗-Dag, og ſamme, ſom 
Crag. beretter p. 84. efter deres Anmodning var opſat til St. Hans Dag, alli⸗ 
gevel ham u⸗adſporget havde forud givet deres Val til Hertug Chriſtian. Dette 
kunde hans geiſtlige Hofmod ikke taale. En faa vigtig Sag, fom Denne, burde 

Harniſk, og det var en afgiort Sag hos ham, at han med af Magt (fulde ſette 
. fig imod Kong Chriftians Bal. 

Den Tiid Claus Bilde forſt i Aaret 1535. kom til ham paa de Danſte Ge⸗ 
fandters Vegne med ffriftlig Undſtyldning, at de Danſte efrer Tidens Omftæn: 

digheder vare foraarfaget, De NorfÉe u⸗adſpurgt, ſtrax at træde til Kong Chri- 
ſians Val, begierende Derfor, at de Norſte iÉÉe ville ſtille ſig fra de Danſte; 
ſtillede Biſtopen fig an, fom han ogſaa var paa Kong Chriftians Side; thi i 
Brevet til Biffop Ofve Bilde og Hr. Mogens Gide hos Hvitfeldt p. 1439. 

heder det: At han vel havde ladet fee, at han ikke var den gode Hertug Chriſtian 
ugenegen, ſom han og med det Norſte Raad havde forleden Aar tilſendt dem 
Fuldmagt at giore og lade i denne Sag, fomdem beſt ſyntes, men nu faa haftig 
foruden de andres Samtykke Eunde ban for hans Perſon intet bevilge, allers 

helſt det Danffe Raad felv var u-eens. Hvorvidt Hiertet paa Den Tiid fulgte 
" Med hans Ord, vil jeg lade ftage ved fit Værd. (k), Dette veed man, at det 
kom ikke den gang videre, end at der blev berammet til Trefoldigheds Sondag 
i en Herre⸗Dag i Trondhiem, ſom fiden blev udſat forſt til St. Hans Dag, 
I dernæft til i Aaxet 1536. Hvitf. pag. 1439 og 1470. Crag. p. 83. 84. 158. 
| . | Imidler⸗ 
øl ' 

0) Om ellers det Trondhiemſke Capitels Andragende i Suvyliqven til Song Chriftian af 
i 1538, i Danffe Magasin 6te Bind p. 291, er rigtigt, da ſees deraf, at Erke-Biſpen 

| har været pag Kongens Parthi, indtil ban ſik Brevene fra Pfaltz-Greven og. det Bur— 
gundiſke Hof, vel ikke juſt af Godhed for Chriſtian III., men for at gisre Parthi med 
den ſtærkeſte. ẽ 

ikke ſluttes under ander Navn end hang. Herved blev da Erke⸗-Biſpen bragt x— 
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Biſkoppen, ſom ikke glemte at pufte i Ilden, fik derpaa Almuen til at beſſutte, 
at Geſandterne ſtulles Deels fængfles, Deels aflives. Denne Beſlutning bli⸗ 
ver ſtrax i Verk fat, og den brave Vincentz Lunge maatte derbed fætte fit Liv 
til. Crag. pag. 159. Hvitf. p. 1471. Det var ikke nok, at Biſpen dermed 
havde fat Den Nordre Deel af Forge i Bevægelfe, men at Luen magtte gribe om 
fig overalt, blev der fÉreven til Bergen, hvorved Der rygtedes over hele Norge, 
gt Det nu var gandffe ude med alt Haab for Kong Chriſtian. Efterat Veyen 
var ſaaledes banet for Kong Chriftians II. Parthi, vilde Erke-⸗Biſpen ikke for⸗ 
ſomme en faa god Leylighed til at ffaffe det hannem ——n hans 

” | Sbviger⸗ 

CD Seg ved ikke, om Kong Chriftian III. Hiſtorieſtriver Niels Crag. har —* noget faſt 
Beviig før fig, naar han fætter pag. 84. at Erke-Biſpen allerede havde faaet Kehyſerens 
Recommendations Brev for Pfaltz Greven den Tiid Claus Bille kom til Trondhiem og 
forebragte de Danſte Geſandters Wrinde, og at de Sondenfielſte, underrettede om, ag 
Bifpens Sind: var den gang afvendt fia Hertug Chriftian, havde for den Aarſags fylde 
tilſendt ham deres Hyldings-Brev, efterat de forſt havde begiert Herre Dagen üdſat. 
Med Hvitfeldts Tiids Regning kommer Bette ikke overeens. Thi de Dante Sefandter 
bleve affærdiget i Jannarii 1535. og kom til Norge i den ſtore Vinter. Hvitfeldt p.1439. 
Crag. p. 82. men Keyſerens Brev fil Biſpen ev forſt underſtrevet den 10 April neſt eſter, 
og de Keyſerlige Sendebud vare i Trondhiem om Mikkelmiſſe-Tiid i (omme Aar 1535. 
Hvitf, pag. 1470. og 1472. j J. 
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RES REDER 

ved Korg Chriſtian III. Receſs af 1536. 2%. 35 
Soiger⸗Sons Hænder, hvorved han tillige kunde giore der Danſte Konge: Val 
til intet; hvorfore han ſtrax fendte nogle fine Tienere ned i Norge, med 300 Heſte for 
at fade fig hyldige Landet til paa Pfalb-Grevens Vegne. Hvitf. pag. 1471. 
Endnu kom dette til, at forſt i Aaret 1536, uden Tvivl ved Erke⸗Biſpens 
Indſkydelſe, vare nogle Breve omfendte, for at bevæge Almuen til Opror, (ſom 
fees af. tvende Konge⸗Breve til De Norſte paa Peders Stoels Dag 1536. i Det 
Danfke Cancellie⸗Regiſtranter Fol. 140. feqv:) og der fandtes den gang faa i 
Riget, ſom Kongen Eunde have Tillid til. In Norvegia toto hoc anno (ſci- 
licet 1536.) figer Crag. p. 158., cum ingentibus Turbis conflictatum: ubi 
res eo loco erant, ut iftud Regnum a paucorum Fide aptum eſſet. Me- 
tropolitanus enim Nidrofienfis offenfus, qvod cismontani audtoritate-fua 
fpreta ab ipfius conſiliis diſceſſiſſent, tum potentiores tum plebem ſibi ad- 
junxerat, certus in Chriſtiani Electionem neqvaqvam conſentire. 

Saadanne våre Omſtandighederne i Norge den Tiid. Herre⸗Dagen bes 
gyndtes i October-Maaned i Kiobenhavn. J Betragtning af famme havde de 
Danſke Aarſag at frygte for, at Norge enten med alle, eller i Det mindſte en Deel 
af Riget vilde flide ſig los fea Foreeningen med Dannemark, hvorfore det Danſke 
Rigs⸗Raad og Adel fandt fig befoyet at forbinde Kong Chriftian til, i Fald 

" Me NMorfÉe bleve fremturende i Deres Gienſtridighed imod Det Danſte Longer Val, 
faa at Dannemark maatte foraarfages med Magt at bringe dem til Raiſon, at 
Norge da, ſom en Provintz, ffulde indlemmes med Dannemark, og ikke anſees 
længere fom et Rige. Thi de Danſte ville ingenlunde taale, at Rigerne ſtulle 
ſtilles ad, men det var faft beſſuttet enten med Gode eller Onde at holde For⸗ 

eeningen ved lige. Af den Tanke var Kong Friderich J., den Tiid De Norſte i 
" fat 1531. paa nye havde givet fig under Kong Chriftian II. Thi idet Kon⸗ 

gelige Magt-Brev, ffreven i Kiøbenhavn Sondagen Cantate, Aar 1532, til 
| Knud Gyldenftierne, N. Lykke og von Heyderſtorp, Oberſt over Lands 

Knegtene, ſom med Orlogs⸗Skibe og Krigsfolk vare fendte til Norge, heder 
Der: At de ſtulle giore deres nderfte Fliid; at De enten med Minde, Dag⸗Tinge 
eller med Magt bunde komme ſamme Rige og. dets Indbyggere under Kongens 

Haand, Bold og Magt igien. | Hvitf. pag. 1358. 

Samme Magt-Brev ſtaaer in extenfo i de Danſke Cancellie⸗Regiſtranter 
| for bemeldte Aar 1532. Fol. so. tilligemed et andet fra Kongen og det Danſte 
Rigs⸗Raad til Biffop Hans Reef med fleere, Türsdagen efter Peders Fængfel 
" 1532, Fol, 53. Ligeledes var Kong — ſindet, ſom man ſeer af de 

i 2 fvende 
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tyende bemeldte Breve til De Norfke af 1536. (7) Thi at der var beſluttet Kriig 
imod Norge, i Fald De Norſte ikke ville godvilligigive fig under Kong Chriſtians 
Scepter, erfares ogfan af Slutningen i Receſſens tredie Artikel, hvor Kongen, 
imod at forbindes at giore Jorge til; en Provintz, forbinder det: DanfÉe Riges 
Raad og Indbyggere fil at troligen hielpe at uddrage ham fra: hvis Feyde deraf 
kunde komme. Man feer heraf, at Den Danffe Regiering vel havde befluttet 
endelig, at ville have Rigernes Foreening holdet ved: Magt, Dog efterden Plan, 
at Der ikke maatte gribes til haarde Midler, fan længe det unde ſtee med Gode. 

Da det nu ikke var at formode; at de Nore godoilligen ſkulle lade Norge 
omdanne til en Proving, De heller ikke kunde forbindes dertil uden ved Kriig, 
altſaa maa Receſſen endelig forudfætte de Norſkes vedvarende Gienſtridighed, 
og Det ſom deraf formodentlig vilde flyde, Norges Erobring med ſtormende 
Haand. 

Maa denne Vilkaar beroer den hele Sag, den er Reglen, man har at 
gade efter, naar man vil domme ret om Herre⸗Dags Slutninger af 1536. for 
faavidt den angaaer Forge. Thi faa Elart ſom Det er af Artikelens Ord, at 
det Danffe Rigs⸗Raad ikke har ſigtet, ſom Ar. Hof-⸗Raad Scheid meener, 
ikkun til af nedfætte Foreenings⸗Maaden imellem Rigerne, giorende Den, ſom 
tilforn var lige pan begge Sider, nu ved at betage de Norffe videre Val⸗ 

" Rettighed, til ulige, men at der. virkelig blev befluttet, at Norge, i Fald det 
Blev erobret ved Kriig, Fulde legges under Dannemark og indlemmes Dermed, 
famt, hvis faa ſteede, at Det da ikke længere var at anſee fom et Rige, men 
ſom et Land og Proving, der havde miftet fin forrige Frihed; faa klart meener 

n 
. 

(i; 

jeg og det at være, at Det aldrig er kommen eller med Rette kunde komme tif > 
nogen virkelig Indlemmelſe med Dannemark, fiden Herre-Dagé Slutningen, 
idet Den forudſotter Norges Undertvingelſe med Magt, indbefatter ikke en reen 
og puur, men en vilkaarlig Forpligtelſe, ſom af fig felo maatte. bortfalde É fag 

? nart 

E) Det eene af dem ligter vel førnemmelig til Judbyggerne i Bahuuns Lehn og Vigen, ſom 
ikke vilde føare til Bahuus⸗Slot, dog ere de begge ſtrevne til de Norſte i Almindelighed, 

j 
z | 

i Anledning af nøgen Tøedragt mellem Norſte Rigs-Raad, fomt af nogle havde ladet 
Breve. udgaae, forat vpvæffe be. Norſte imod Kongen og hans Embeds-Mand, hvorfore 
Kongen ſtillede bem for Øyae aft det Oude, den Opſtand i heus Faders Tüd og. ſiden 
havde føtet af fig i Dannemarf, raader dem allernaadioſt til Fred og Rolighed, da bet 
Forbigangne aldeles ſfulde være tilgivet, men forſikrer dem tillige hvis det ikke fede, et 
han med førfie vilde opſtikke et merkeligt Tal af Krigsfolk med Ryttere eg Landskuegte, 
da de (elv maatte beteuke, hvad Skade og Torderv deraf vilde fløde, naar ct Tal frem: 

miede Krigsfolk kom ind i Riget. 



| 

i 
(| 

i 
[| 

Å 
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| Den fluttes og ſtadfoſtes, ſtrax derpag at ate hen og doe bore, ſom den aldrig 
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fodre Norge godoilligen underkaſtede fig under Kong Chriftians Regimente. Shi 
hvem er vel fag ukyndig i Lov og Ret, at. han ikke veed, at en vilkaarlig For⸗ 
pligtelfe ikke gielder, med mindre det Vilkaar, ſom den beroer pag, bliver til 

virkelig; men at Det cene ellers falder hen tillige med det ander? 

Krigen imod Norge elev vettere imod Erke⸗Biſkopen blev vigtig nok be 
M rammet, i Følge Herre-Dagé Slutningen; thi endffiont Efke Bilde, efter det 

Løfte han og de andre Danſke Geſandter havde givet Erke⸗Biſpen, da han var 
falden til foye og Norge nogenledes igien bragt i Rolighed, var Derimod, at 

nogen Krigsmagt ſtulde ſendes til Norge, fua vilde dog ikke Kongen og det 
Danſte Rigs⸗Raad, at Biſpens Utroeſkab ffulde gage — bort, ſom de 
desuden Eiendte ham alt for vel, end at de kunde vente anden 
— end den fom Magt og Toang maatte bringe til vene. Crag, p. 162, hvorfore 
fiorten Orlogs⸗Skibe i Foraaret 1537. bleve ſendt til Jorge, tinder Commando 

rofab af ham, 

af Truid Ulfſtand og Chriftopher Hvitfeldt. Hvitf. p. 1499... Dermed 
var alt Haab ude for Erke⸗-Biſpen. Nodſaget at Erybe til Korſet, havde han 

ydmyget fig for Kong Chriftian alt hvad han kunde, da han ikke allene ved de 
Danfſke Gefandter lod bede om Naade, men endog maatte ffrive Kongen til 

Torsdagen for Palme⸗Sondag 1537. i en Zone, fom hang geiſtlige Hofmod - 
ſlet ikke havde tilladt, naar han ikke havde vidft at vende Kaaben efter Vinden: 
men alting forgiæveg. Da han nu ſage, at hang aftvungene Ydmygelſe inter 

vilde hielpe, underrettet tillige om Biſpernes Skiebne i Dannemark, tog han 
ſtrax til Flugten, efterladende fig Befætning og Krigs-Redſkab, ſom meſte Deel 

beſtod i falſte Lofter. Crag p. 162, 163. Hvitfeldt p. 1494. og 1499. Sags 
ledes miftede de Norffe Bevægelfer, ved at miſte i ham deres Hoved, tillige Deres 
Lio, ng Den hele Maſtine kom til at ſtage, faa ſnart det ſtore Hiul var borte. 

Steenvigsholms⸗Slot flet forſynet med behørige Redſtaber, til at holde en 
Beleyring ud, overgav fig ſtray; hvorpaa alt Zrundelavet og de Nordenfields 
ginge Kong Chriftian til Haande. Hvitf. p. 1499. Gom der da ikke behove⸗ 
Des nogen Kriig eller Krigs-Erobring, faa kunde heller ikke den tagne Slutning, 
om gt indlemme Borge under Dannemark, være videre af nogen Kraft. 

Saaledes meener jeg, at Artikelen med Rette bør forftaaes, ikke heller troet 
jeg, den er forſtaaet anderledes paa den Tiid, da dens rette Meening ikke kunde 

|wære nogen ubekiendt. Jeg veed ellers ikke, hvorledes man fkal foreſtille fig en 
ſaa betydelig Herre⸗-Dags Act indrykket i en Kongelig Haandfeſtning, faa ſnart 

havde 
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havde været til, uden. at efterlade fig allermindſte Fodfpor. Een af Deelene 
maa man dog fætte, enten at denne Herre⸗Dags Slutning er bleven figaende 
ved Magt, eller ikke. Er den bleven ſtaagende ved Magt, Da maa den og være 

ſat i Verk, og ev Den i Verk fat, da maatte man merke nogle Følger deraf, 
fom havde givet Rygte og Rye fra fig indtil vore Tider. Hoem vilde troe, at 
De kieekke Normænd ftilletiende og med Hænderne i Skiodet havde ladet deres 
Rige. giore til en Proving? Køng Chriftian i det mindſte har ikke ventet det; 
tvertimod har han frygtet for, ſom Slutningen af den tredie Artikel viſer, at 
Denne Forandring vilde føde Kriig af fig. Lad nu være, at det ikke juſt havde 
gaaet faa vidt, faa er det Dog ikke rimeligt, at de Nore aldeles ſtulle have 
taugt til denne ftore Forandring uden at proteftere Derimod, eller i Der mindſte 
at klage og befvære fig derover: Dog findes intet Derom i Hiſtorien. 

Den følgende Tiids Omfrændigheder tiene til Beviis, at benævnte tredie 
Artikel er bleven anſeet ſom Eraftesløs og ugyldig. Den forſte Omftændighed, 
Der kommer min Betragtning i Møde, er denne, at, faa ſnart Norge kommer i 
Roelighed, ved den uroelige Erke-Biſtops Flugt, og de NorfÉe derpaa hylde 
Kong Chriftian, faner man firar efter at fee, at de Norſte tilgives Deres For⸗ 
fælfe, forſt de Sondenfielſte, efter det Haab dennem tilforn var givet derom af 
de Danffe Geſandter, ſiden de Nordenfieldſte, hoilke Ulfſtand og Hvitfeldt 
havde lovet det ſamme. Thi Kongen og Raadet havde befluttet en almindelig 
Tilgivelſe for alle Norſte, undtagen Erke⸗Biſkopen allene, Den de med god Foye 
ingen Tilliid kunde have til (Crag. pag. 161- 168, Pauſſes Samling af gamle 
Morffe Love, Tredie Deel, p. 288.) hoilket Den forſte Artikel i den geiſtlige 
Receſs af 1536. hos Crag addit. i. pag. 10. vidner ligeledes atvære ſteet imod 
de Danfke, der havde forfeer fig i famme Tiid og paa ſamme Maade lige ſaavel 
fom hine. Hvad kand man vel nu flutte af denne almindelige Tilgivelfe? Saa 
meget gandſte vift, at Norges UnderÉaftelfe under Dannemark, hvad heller den 
virkelig har været bragt til Fuldkommenhed eller ey, ingenlunde kand beftaae 
Dermed. Hoorledes kand det ellerg hænge ſammen, at de Norſte tilgives deres 
Forſeelſe og alligevel ftraffes paa det haardeſte? At tilgive Forſeelſe uden at til⸗ 
lige eftergive Straffen kand det vel hede Tilgivelfe? Eller ſtulde det ikke fortiene 
Navn af Straf, at et Rige giores til et Land, at det miſter fin Krone og Frihed 7 
og Underfaatterne deres ſtorſte Herlighed? Et Rige er altid det hele, en Pros 
ving ikkun en Deel, det ene et Legeme, den anden et Lem. Regierings⸗Maaden 
maa være ſom den være vil, faa taber unægtelig et Rige meget Derved, at det 
fornedres til et Land. Det befries vel fra den Omſorg enhver naturligoiis haver 
for fig felv og fin egen Velfærd, men imod at mifte tillige fin ——— F 

vorved 
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hvorved det kommer til at ftaae under andres Vergemaal. Viſſelig en haard 
Straf, og tillige ubillig, naar den paalegges nogen uden Skyid og Brøde! 
Hoem vilde formode fligt enten af en retferdig Konge eller af et hoyt oplyſt 
Rigs Raad? ; * 

WVlitl nogen derimod betragte dette paa en anden Side, anſeende det ſom en 
Fordeel endog for Norge, at det blev indlemmet med Dannemark, nemlig for 
at ftoppe Kilden til de idelige Krige og Uroeligheder, opvabte i Norge af en Deel 
ildefindede, og tillige at beſtyrke Norges Magt, ved at handthæve Rigernes 
Foreening ſaaledes, at den ikke faa let kunde brydes, ſom Norge dog ikke var 

"den Stand, at det vel kunde udgiore et Rige for fig ſelo; () faa bliver dog 
Sagen den ſamme. Derfor var det ikke Dannemark tilladt imod de Norſkes 
Willie at betage Norge fin Frihed, ligemeget enten ſamme var en virkelig eller 
kuns en indbildt Herlighed. Thi moralffe Perſoner ligeſom enkelte, ere efter Nas 
turens Ret, Herrer over fig ſels fuldkommen berettiged til at domme om og at 
ſorge for fit eget Beſte: Derudi at paabyrde en anden noget under Nann af 
Fordeel, Det er virkelig at forurette. 

| Det er viſt, at ingen kand fætte Norges virkelige UnderEaftelfe under Dan: 
nemark, uden tillige at indoikles i hundrede Vanſteligheder, ſom han neppe ſtal 
kunde vedde fig ud af igien. Den Danſte Regierings Omgang med de Worffe 
ſiden 1536. ev et Hoved; Bebiis i nærværende Sag. Men ſamme fremſtiller 
Norge overalt fom et Rige, ikke fom en Provintz. Bar det giort tilen Proving, 
| Da Maatte endelig nogen Forandring være ſkeet i Henſeende til Landets alminde⸗ 
lige Forvaltning. Skulde det blive til noget andet, Da burde det jo forft oms 
dannes Dertil. Det fÉcer ikke, men alting bliver nu fom for. Receſſen havde 
ſagt, at Norge herefter ikke (fulde være eller hede noget Kongerige for fig. Dog 
beholder Det fit Navn og Vaaben ſom et Rige, Rigets Embeder, Rigs-⸗Cantzler 
for Cx. (Den Adelen i Norge efter Chriftiam 4ti. Privilegio af 1591. kunde 
udvælge under fig felv) fine Love og Retter, fine Herre; Dage eller faa kal⸗ 
det Rigs Ret ligeſom tilforn. Den menige Mand nød fine forrige Friheder, 
"uden at Adelen maaſtee, fordi en Deel af dem havde underſtottet Uroelighes 
derne i Norge, ikke hav faget fine Privilegier fornyet i Køng Chriftian III. 

Tiid. 
HR i : : 

1 &) Naar den tredie Artikel i Receſſen begynder ſaaledes: Efterdi Norges Riige nu faa for- 
| : ringet, at Indbyggerne ikke formaae allene at underholde dem en Herre og Konge, da 
ev Meningen uden Tvivl denne, ſiden det ikke allene er nyttigt for Norge, at det bliver 
i under Dannemark, da det ikke er i Stand for at underholde en Konge allene, men (amme 
1 Rige desuden ved Foreeningen er forbunden dertil. 
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Tiid. ()) Det Forbund ſom ſtrax efter blev fluttet, nemlig paa Andrec Apoſtoli 
Dag 1536. ikke allene mellem Dannemark og Sverrig, men imellem alle tre 
Riger, *— Norge i alting ſom et Rige og tillegger det ſamme Rettigheder 
til at føre Kriig for Ex. Art, 9, og at indgane Forbund Art. 12, ſom de tvende 
andre, Hvitf. p. 1491. i: 

Yngaaende Konge Vel, da veed jeg ikke til viſſe, om vore Konger efter 
Chriftian III. ogſaa ere valgt af de Norſke, eller ikkun hyldet. MaafÉce en | 
Del Danffe have været af ſamme Meening, ſom Hvitf. pag.'1489, at de 
Norfke havde frafagt fig Deres Val⸗Rettighed, fordi de i Aaret 1532. havde for; 
bundet fig til ikke ar ſtulle udvælge nogen, færdeles Konge uden den, ſom blev 
kaaret til Dannemarks Rige, Hvitfeldt p. 1392; Da jeg dog ikke kand ſynes, 
at den Forſtrivning bør udtydes videre end til at ftadfæfte paa nye Rigernes 
—— Nok er det, at Kong Friderich II. (og hans Efterkommere uden 

vivl ligeledes) haver erkiendt, at der tilkom de Norſke et frit Konge Bal ſaavel 
fom de Danſte. Et klart Beviis derpaa er Den Omgang med hans Sen, fort 
blev udvalgt i Norge 1582, men forſt hyldet 1591. hi i bemeldte Aar 1582, 
blev fendt til Norge Cantzler Niels Kaas med fleere, for at befordre Prins Chri- 
ftians Val med den Inſtrux: At de med Forftand og Beffedenhed fulle andrage 
De Aarſager, der havde bevæget det Danſte Rigs-Raad til at vælge Hertug 
Chriftian til Konge efter Faderens Død, brugende dertil ſaadanne bevægende . 
Grunde, fom de beft unde ſtionne Sagens Nodtorft at udkreve, og derpaa 
at begiere af Norſte Adel og Laugmænd, at de ligeledes ville bevilge og ſamtykke 
Hertug Chriftian til Konge efter Faderens Død, og, naar de det bevilgendeg 
vorder, da at tage Deres noyagtige Brev og Forſtrivning forſeglet og under⸗ 
ſtrevet, Derefter at giøre dem tilborlig Takſigelſe, og overantvorde dem Kon 
gens Breve, at flig deres Bevilgning ikke ſtulde komme den Norſte Adel til 
Forkrænkelſe paa deres Adelige Frihed eller imod Norges Low. Inſtruxen af 
30 Decembr. 1581. ſtager i Canccllie-Regiftranterne for 1582, Fol. 343. og 
Den Kongelige Forffrioning til Adelen af 27 Januarii 1582, i Danfe Magasin 
Tredie Deel pag. 124. | — — 

Hyovad Hvitfeldt p. 1355. anfører til Beviis paa Norges Indlemmelſe med 
Dannemark, nemlig at de Norfke efter den Tiid ikke maatte have fit eget Raad, | 
bevifer i Hoved⸗Sagen intet. Thi endffiont Den Danffe Regiering fandt for" 

| ig got, 

(*) Køng Friderich II, Privilegier for Norffe Adel af 14 Febr. 1582. findes i det Danſt å 

| Cancellie-Ardiv, famt i Paulles Samling Tredie Deel p. 391. Samme erefiden en Deel 
forbedret af Kong Chriftian IV, i Aarene 1591. 1639. og 1646, . sn Uldne * 
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got, for at hemme videre Opror og Afſondring fra Dannemark, ikke at lade 
De Norſke ſaaledes ſom før have fit beſtandige Raad i Riget; faa er det dog 
ingen Folge, at Norge derfor er bleven omdannet til en Provintz: Hvem vilde 
ſige, at et Rige beroer faa aldeles paa et beſtandigt Rigs-⸗Raad, at Det ene fore 
nodentlig maa falde bore tillige med det andet? Det er ikke uden Nytte, at man 
herved erindrer fig den Forſtiel, der giores Stats: Retten paa Regieringen i 

| fig ſelo og Maaden at forvalte Regimentet paa. Ei Rigets Beſtaffenhed og 
Regierings Net ere gandfÉe noget andet end Regimentets Forvaltning. Enten 

Riss⸗Formen er en ellev anden, og hvad heller det Land, ſom regieres, bærer 
Maon af et Rige eller Provintz, faa ſtager Det Dog altiid den regierende Magt 
frit for at lade Regimentet forvalte pan hvad Maade Den finder for got. For⸗ 
andres noget Derudi, Da er Det en Forandring, fom ingenlunde vedkommer 
Rigets Beſtaffenhed eller Rigs-Retten. Har Norge ikke havt fit beftandige 
Rigs Naad fiden 1536, far ved man dog, at viffe af Kongen dertil forordnede, 
faa ofte Fornodenhed Det udfordrede, bleve enten opſendte eller de: i Riget bes 
ſtikket til at beførge Rigets Taro, i fær til at holde Herre Dage, tet er at ſige, 
ril at finde Retter, Ting og paafiende Sager i Kongens Sted, til at forhave 
Underſaatternes Klagemgal og Beſogringer, og at forebygge Tviitigheder ved 
udgivne Rette-Boder. J det Wrinde bleve Truid Ulfftand og Claus Bilde 
ſendt til Norge Aar 1539... Det famme ffeede beſtandig ſiden, undertiden endog 
garligen; hvorpaa foruden de Herre⸗Dage, ſom meldes i Tiids⸗Regiſteret til 
Jonæ Rami Norſte Kongers Hiftorie p. 317. feqv. i Chriftiani IV. Hiftorie, 

ng andenſteds kunde anføres, om fornodent giordes, etſtort Regiſter af Cancellies 

* 
' i! 
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* || 
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"| Regiftranterne; Undertiden Eomme Kengerne felv i Norge, for at holde Herre⸗ 
Dage, hyoilket ſteede ofte af Chriſtian IV., Aar 1591, 1604, 1607, 1610, 
1613, 1616,-1622, 1641, 1646, Slanges Hiſtorie p. 48, 205, 2357 

| 268, 353, 3837 474; 478; 1096, 1420. . 

FJa man nu af det anførte fcev, at Norge efter 1536. ligeſom tilforn i ab 
7 ting er medhandlet fom et Rige, faa maatte jeg gierne vide, hvorledes det kunde 

" Jade fig gisre, naar en reen og ſuldkommen Herre Dags Act lage Derimod. 
Naar Forge virkelig var bleven til en Proving, hvorledes kunde denne Proving 
fan ſtrax efter forvandles til ce Rige? Skulde der ikke behoves noget lige faa 
faft og Lovgyldigt for at omdanne en Proving til ct Rige, fom for at giore et 
Rige til en Provintz? Der ffal lige faa megen Magt og Myndighed til at rygge 
og ophæve gyldige Contracter og Lane, ſom til at faftfærte dem. Allermindſt 
Eand en Herre-Dags Slutning, indrykket i en Kongelig Haandfeſtning, en faa 
faſt og uryggelig Rigs⸗Lov bortfalde i fig ſelb; da Det firider endog imod de 

almindelige 
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almindelige Grund⸗Sandheder, at noget af fig felv ſtulde kunde ophæves og . 
giores til intet: Det er det ſamme fom at fige, at en Virkning kand bringes 
til vene uden behørig Kraft. Efter Rettens Regler behovedes en nye Herres 
Dags Slutning, for at giore den forrige til intet. Thi der heder det: Nihil 
tam naturale eft quam eo genere qvidve diſſolvere, qyo'colligatum eft. 
l, 35. ff. de Reg. juris, J det mindſte ſtal der noget lige fan faft og gyldigt til 
Det ene fom til det ander. Som der heller ikke er troeligt, hvis faa var, at 
Kong Chriftian havde foretaget fig en faa vigtig Forandring paa egen Haand, 
end at derimod jo maatte være ſteet Proteft og Imodſigelſe. Hvem der nu bes 
tragter Denne Herre-Dags Slutning beftandigt tilſideſat, maa han ikke deraf 
ſlutte eet af to, enten at den ved en nye Lov eller Herre Dags Slutning maa 
være ophævet, eller at den er anſeet ſom krafteslos og ugyldig i figfelv, der ikke 

behovede at ophæves. At den er bleven ophævet, Derom findes intet hverken i 
Lovene eller i Hiſtorien, og da Man intet veed derom, ſaa meener jeg mig befoyet 
Deraf at flutte, at det heller ikke er ſteet, og Det Derfor ikke er (feer, fordi det 
ikke var fornødent at giore noget til intet, ſom aldrig virkelig har været til. 

Odpyphavet er den ikke, men allevegne udeladt og forbigaaͤet. Herded gives 
os et nyt Beviis i Hende. Den tredie Artikel findes ikke, ſom de andre i 
ſamme Receſs, igientaget og fornyet i ſeenere Receſſer, Haandfeſtninger eller 
Forordninger, Da det Dog var ſaaledes Brug i Kong Chriſtians III. Tiid i ſer, 
at de ældre Receſſer og Forordninger bleve alt igien indrykte i De nyere, indtil 
De omfider, hvad den forſte Deel anbelanger, løbe ſammen i Den fidfte, nemfig 
den Coldingfke Recefé af 1558. Jeg flutter heraf, at bemeldte tredie Artikel 
Derfor frem for de andre er bleven udeladt, fordi den er bleven anſeet ſom Dadog 
magtesløs, Den Recels af 1536, hvorudihandles om Norge, er Ord fra Ord 

» og i ſamme Materiernes Orden bleven indført i. Køng Friderich IL Haand, 
feſtning af 1559, nogle fan Artikler undtagne, ſom legges til eller tages fra. 
De tvende forſte Artikler ere de ſamme, den fierde, femte, ſiette ꝛc. ligeledes 
paa begge Steder de ſamme; ikkun den tredie Artikel, angaaende Norge, findes 
i Kong Friderichs Haandfeſtning udelukt, men hvorfore? At udeluffe en faa 
vigtig Grund⸗-Lov, Der medførte en væfentlig Forandring med Norge; er Det 
kke Det ſamme, fom at erklæere Den for ugyldig? N 

J det mindfte, burde denne frore Forandring i De Norſte Love været be 
varet til evig Afmindelſe; men i dem findes heller intet derom. Saa fangt fra 
melder ven bekiendte Norſte Forordning, forfattet af Truid Ulfſtand og Claus 

.… Bilde 1539, og fiden ftadfæften af Kongen, noget om Norges Indlemmelſe 
, . med 
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med Dannemark, at tvertimod Den forſte Artikel begynder ſaaledes: at den 
meenige Mand (Fulde holdes ved Norges Lov og Privilegier, ſom de fremfarne 
Konger og Herrer i Norge dennem undt og givet have. Kort ſagt: alle Om⸗ 

ftændigheder legge for Dagen, at den tidt bemeldte tredie Artikel, bygged paa 
noget, Der meentes at ſtulde ſtee, men ikke er (feet, aldrig ev Fommen til nogen 
" Fuldkommenhed, men i Mangel af det forudfatte, er bortfalden af fig felv, ſom 
dod og magteslos. 

Wod denne Forklaring meener jeg paa beſte Maade at have reddet Danne⸗ 
markes og Norges Ære, Saaledes ſom denne Herre⸗Dags Slutning hidindtil 
er bleven forſtaaget, har man givet fremmede Skribenter, ukyndige i Danſte 
Sager, Anledning til at udtyde den til Vangre baade for Norſke og Danſte. 
" Puffendorf og Conring , begge uden Modſigelſe, nogle ſtore og velfortiente 
Mand, men begge ftaaende i Svenſt Sold, og ingen af dem. faa uvillig, at 
"man jo kand merke, hvem de førte Pennen for; De tage heraf Anledning til 
at hvæffe Deres Pen imod 08; og paa deres Regning ſteer det ſamme fiden af 
mange andre; thi Det pleyer gierne faa at (fee, at efterfom nogle faa anſeelige 
"Mænd, fom diſſe to, ſynger for, ſaaledes ſynger det hele Char efter. 

Intet bedre Forfvar for den Danffe Regiering, i Henſeende til dens Om⸗ 
gang med de Norfke, end den Forklaring over Receſſens tredie Artikel jeg har 

ſogt at faftfætte. Thi hvorledes man end vil forſtage den, naar den ikke for⸗ 
ſtages derhen, at Den indbefatter ikke noget vift og faft, men noget ſom de 
Danſke ikkun havde befluttet under Vilkaar og Forudfærning, ſom ikke er bleven 
noget af; Da fader den fig neppe forklare, ſom billig og overeenſtemmende med 
Rettens Grunde: Der Eand vel legges de Norſte et og andet i denne Sag til 
Laſt, Derimod kand ogſaa meget figes til deres Forſoar, og faa meget efter min 
Tanke, i der mindſte, at den tilkiendte Straf, naar Herre-Dags Slutningen 
antages for en endelig Dom, ikke kand hede verfærdig og billig, Jeg fætter, at 
de Danfke have Magt og Myndighed at firafferde Norſte, hvad ev det da de 
ſtraffes for? For deres Affald fyld, figer Hvitfeldt p. 1355. forftaae det ſidſte 
ſden 1534; thi det forſte i Aaret 1531. var allerede en afgiort Sag. Skal 
det nu hede: Affald, da maa der forudſettes, at Chriftian III. paa den Tiid 
virkelig var bleven Konge baade i Dannemark og Norge. Men i Norge blev 
than ikke antaget dertil førend Aar 1536. af de Sondenfieldſte og 1537. af de 
Nordenfieldſte. Thi hvad det famtlige Norſte Rigs⸗Ragd havde erklæret i den 
Fuldmagt, given 1534. til Offve Bilde og Mogens Gide, at de ville give 

Deres Samtykke til Den ſamme, ſom det Danſte Rige: Raad valgte til Konge, 
| I 2 Hvitfeldt, 



Hvitfeldt, p. 1439. Crag p. 39. om det end kunde anſees ſom noget fuldkom⸗ 
men fluttet, faa forudfættes dog et Konge Bal at være ſteet af De Danſte, fol 
gelig kunde ikke den Fuldmagt verre af nogen Forbindtlighed, førend det fore 
reent og klart var afgiort, hvem der var: bleven. Konge i Dannemark; thi de 
Norſte figtede Dermed til Enighed med de Danſte, i Henſeende til Konge: Ballet, 
vg faa maatte de jo vide forſt, hvem diffe eensſtemmig havde antagettil Konge ; 
men det kunde de ikke vide, faa længe de Danſte felv vare u⸗eenige, ſtrivende 
Dem til, nogle paa Kong Chriftians II., andre paa Hertugens Vegne. Crag. J.c. 
og en ſtor Deel af Riget endnu ikke havde villet hylde Hertug Chriſtian; Det et 
at ſige: De vidſte det ikke til viffe, førend i Aaret 1536. - Bend Foreeningen af 
1450. vare vel begge Riger forbundne at komme hinanden til Biſtand, Hielp 
og Troſt; efterfom Behov giordes, men jeg veed dog ikke, om denne Forbindt⸗ 
lighed kunde firæbÉe fig til Prærendenternes Krige, om, ikkeegentlig imod Riget, 
og om de Norſke, der i Aaret 1532. havde forſtrevet figtil, ikke at ſtulle udvæls 
ge nogen færdeles Ronge, uden den, fom blev kaaret ril Dannemarks 
Rige, vare derved forpligtede, faa længe Den Danffe Krone ſtod endda under 
Spydſtagen, ved at tage Parthi, at indvikle Riget i en ſkkadelig og maafkee ; 
unyttig Kriig, hvilket Crag. ſynes at ſette, naar hand kalder de Norſte otioſos 
Calamitatis Danicæ Spectatores, ex eventu conſilia capturos. pag. 49. 
Sandt nok, at de Sondenfiefdſke have forſeet fig frem for De Nordenfieldftke ders 
udi, at de 1536. lode fig overtale til Frafald fra Kong Chriftian ITIL, den de 
Aaret tilforn havde hyldet. Men hvad har bevæget Dem dertil? Skulde ogſaa 
Den begierte Skat, en faa billig og ide Tider fornøden Anmodning have værge 
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Den vette Hoved⸗Aarſag? Snarere efter al Rimelighed det Rygte, Erke⸗-Biſpen 
lod udfprede, at Det nu var ude med Kong Chriftian TIL  Crag. p. 160. Ja 
havde det været faa, ſom de meente, hvem vilde Da ikke have dem undſtyldte? 
Til hvad Nytte? at ville blive ved ham de havde antaget til Konge, naar 
Scepteret med Magt var taget ham af Haanden, ng han ikke længere var x 
Stand for at forfoare ſin Ret. Eſter alle Love ev det jo fan, at en Overmagt 
faa ſtor og ſterk, at den ikke kand imodſtages, gior Ret og Forpligielfe tilinter. 
Forgiæves at fætte fig mod en Sener/ Herre, Der, tillige med Magten i Den ene 
Haand, har Lov og Ret i Den anden. Altſaa beftod Deres Forſeelſe fornemmes 
lig derudi, at de blinde hen paa Biſpens Ord troede det falſte Rygte. En Om⸗ 
ftændighed, ſom legger for Dagen, at deres Frafald fra Kong Chriftian II. 
ikke er ſteet af forſetlig Ondſtab, følgelig ikke heller kand anſees ſom et Opror. 

MDe Nordenfieldſte derimod, ſom De ikke have givet fig under Kong Chris 

ftians III. Hercedomme førend 1537. fan kunde de heller ikke inden den Tiid figes ; | | åg 
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at være faldne fra ham. Men dette i fær, meener jeg, kand legges Dem til 
Laſt, (en og andens private Mishandling tales her ikke om) nemlig at de med 
at udfærte Konge⸗Vallet til en almindelig Herre⸗Dag giorde ufornodne Vanſke⸗ 
ligheder. Thi endſtiont det var ſaaledes faſtſat i Foreeningen af 1450. (Hvit- 
feldt, p. 852. og 1317.) () at begge Rigers Raad ſtulde møde til Halmſted, 
for at keyſe fig en Konge, og i Friderici I. Haandfeſtning af 1524, åt Norſke 

Herre⸗Dage ffulle forkyndes et hale Aar tilforn, faa var det dog virkelig en 
Ehicane, i Kraft af Denne Anordning i faa urdelige Tider, ſom der indfaldt efter 
Kong Friderichs I. DØD, at ville æffe et hoytideligt Val og under Vaaben—⸗ 
brag opholde fig med Formaliteter, — Kunde der ikke være de Norſke nok, at de 
Danffe, ſom 1533. havde udſat Herre⸗Dagen for de Norſkes ſtyld, (Hvirf, 
p. 1398.) erklærede fig, at det ikke ſteede Henſigt til nogen Skilsmiſſe, at de 
havde udvalgt fig en Konge uden de Norſkes Raad, men at de dertil vare hoylig 
forgarſagede ved de Lybffes Indfald i Riget. Hvitfeldt, p. 1439. Crag. p. 82, 
kunde kke de Nordenfieldſte i ſaadan extraordinaire Tilfælde, ligeſom de Son⸗ 
denfieldſte give fra fig Deres Hyldings⸗Brev, uden juſt at ſtyde fig til en almin⸗ 
delig Herrer Dag. Men alt dette bør tilffrives fornemmelig Erke⸗Biſpen. Han 

| var det ftore Hiul i alt hvad der ſteede, Hoved, ikke allene for den Norſke Kirke, 
men ogſag for de Norſke Uroeligheder. Hand regierte Biſperne, Biſperne 
Raadet, Raadet Almuen. En Stemme af ham, ſom den forſte og fornemſte, 
kunde altid veye op imod de fleſte andres. Er det Da ret at tilſtrive det hele 
Norſke Folk noget, der fornemmelig beroede Paa ham, allerhelſt i den Tiid, da 
Rigs⸗Raadet og Adelen tiltog fig Val⸗Rettigheden allene? Desuden var det bes 
tænkeligt for De Norſte, da Kong Chriftian IL, begyndte iglen at fane et nyt 

"Haab, at tage Parthi imod hans Paaſtand, i fær om formeentlige Arygs — Rettighed til Norge: Noget, ſom ingen privat Perſon kunde domme om. 

snug Betragtning af diſſe Omſtendigheder meener jeg, at de Norſtes Seen⸗ 
| drægtighed, i at antage Hertug Chriftian til Konge, ſamt ovrige Forhold" 

" imod ham i den faa kaldte Grevens Feyde, ſortiener ikke at afmales faa ilde, 
ſom gemeenlig ſteer, og at Herre: Dags Slutningen imod dem, naar den var 
bygget pan en Forſeelſe ; Der virkelig Dr begaaet, viſſelig var, ſom Hvitfeldt 

3 —— fold. 

€) Denne Foreening af 1450. findes noget forſtiellig paa fonde Steder hos Hvitfeldt, p. 353. 
1 pg: 1316, hvilket og er bleven erindret i Bredden ved ſidſt benæante Sted p. 1216, af den 

Edition in folio, ikkun at der ſtal ſtage: pag: 853» i fieden for 1100. Den forſte fynes 
ikke af være en fuldkommen Afſtrift, men. fang et Udtog. Den ſidſte derimod er lange 
fuldkomnere, ſom den og er en af Rigets Raad vidimered Copie af Originglen. I Hoved: 
Sagen komme de begge overecns. 
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felv maa tilftaae ps 1355, ſtreng og haard: Naar derimod faa havde været, 
efterat Kong: Chriftian 1IL var fommen i rolig Beſiddelſe af Dannemarks 
Regiering, at. De alligevel, uden -at.gage i Raad med de Danſte, vare blevne 
ved Køng Chriftian II, eller nogen anden, da forſt var der at anſee, ſom en 
forfærlig Gienftridighed imod Rigernes Foreening. I * 

Sporges nu videre, om og de Danſte vare berettiged til ſaaledes at ſtraffe 
de Norſte? Da kand derom vel ikke være nogen Toivl, naar Sporsmaal var 
om private Perſoners Mishandlinger, at jo Dannemarks, ſom Norſke Konge 
tillige havde Magt at lade dem ſtraffe, men da her ſporges imellem to, vet for⸗ 
eenede, dog adſkillige Riger, af hvilke Det ene ingen Herredom eller Jurisdiction 
havde over det andet; thi i Foreeningen af 1450. heder det: At ingen ſtulde 
være den andens Overmand, og her handles om en ikke privat, men almindelig 
Straf, angagende det hele Rige og Rigets Forfatning; fag er det klart, at 
Det Danſke Rigs⸗Raad og Adel (thi Dem i fær bor Dommen tilſtrives, afſagt 
i en Kongelig Haandfæfining) vare i denne Sag gandſte uvedkommende Dom⸗ 
mere. Alt hvad de DanfÉe med rette kunde giore, naar faa var, at De Norſte 
havde forfeet fig imod Rigernes Foreening, var at paaføre dem Kriig Derfor, 
og lade Krigs⸗Udfaldet udgiore, hvem der havde Ret. r 

Thi derom kand vel ikke være nogen Tvivl, at jorde Norſtes Gienſtridig⸗ 
hed imod Rigernes Foreening, tvertimod deres Forpligtelſer i Kong Chriſtian 
ſaavel ſom Kong Friderich I. Tiid, varen faa vigtig Beſkadigelſe, at den efter 
alle Folke⸗Rettens Grunde kunde agtes for en lovlig Krigs-⸗Aarſag. Saa det 
kommer ikkun derpaa an, om det og kand anſees for Ret, naar faa var, at de 
Norſkes fremturende Gienſtridighed havde fadet af fig. Kriig, og Krigs⸗Lykken 
havde bragt de Danſte Norges Erobring i Hande, derfor at giøre Norges Rige 
til. en Danſk Proving, Thi vil man fige, alt hyad:de Danffe med Rette kunde 
giore, var med Magt at tvinge Be Norſke til at vedblive Rigernes Foreening, 
ved at erkiende Kong Chriftian for Konge, men ikke at ſtraffe dem med Rigets 
UnderÉaftelfe under Dannemark, ſom de Danffe- ikke vare de Norſtes Over⸗ 
Herrer, der havde Magt til at ſtraffe dem. Derimod maa jeg erindre, at des 
reg Underkaſtelſe var i faa Fald. egentlig at tale ingen Straf; men en Forſyn⸗ 

J 

lighed for fremtiden, at det ſamme ikke maatte made oftere. — 

Thi omendſkiont man fætter, at ingen Straf⸗Kriig maa fores, ſaa meener 
jeg Dog Det lettelig tiltaaeg, at den Rettighed, ſom Naturens Lov giver den 
Forurettede mod Den Forurettende, ſtrakker fig ikke allene til den blotte Erftat- 

; | ning 
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ning for paaførte Skade, noye beregnet efter Skadens Storrelſe, men ogſaa 
til nogen Sikkerhed for fremtiden, allerhelſt naar den befrygtelige Fare er faa 

ſtor og vigtig for et Rige og dets almindelige Sikkerhed, ſom i denne Tilfælde. 

Naturen maatte ellers ſynes at have forſynet os med flette Vaaben til vores 
egen Vedligeholdelſe, om vi uden Omſorg for det Tilkommende ffulle være for⸗ 
bundene beftandig at leve i Frygt, blotte og aabne for en andens Ondſkab, 
u⸗anſeet han i Gierning har viiſt, at den Sikkerhed, vi kunde have at vente af 
ham, naar en god Leylighed underſtotter hans onde Billie, ikke er at ftoke paa. 

Naar det nu ſtaaer faſt, at denne Kriig, paafort de Norſte, fordi de havde 
overtraadt det Fordrag angagende Rigernes Forening, var vetfærdig, og af de 
Danfke vare befoyede for deres Sikkerheds ſtyld for fremtiden at legge Norge, 
fom en Proving under Dannemark, Da meener jeg, Dette at være nok i denne 
Sag til Forfoar for De Danſte. Desuden af ville eeſte det Norſkte Folkes Sam 
tykke til denne Rigets Forandring, ev efter min Tanke alt formeget; Thi her 
handles om Tvangs⸗Ret, fom et Subfidiaire- Middel, Der forudfætter, at en 

ikke vil godvillig efterkomme fin Pligt. Cen der ſoger Skadens Erſtatning af 
en anden, eller Sikkerhed for videre Uret i fremtiden, ſporger ikke om han vil, 
"men det heder han ſtal. J faa Fald at begiere ja og ſamtykke af Den Skadende, 
Det ev at nægte en Forurvetted De Midlers Brug, ſom Naturen giver hvert Mens 
neſte i Hande til Forſoar for fin Ret og Beſtiermelſe for Uret. 

Det ſteer vel faa KE man ſoger omſider at faae Kriig afgiort ved en Fred⸗⸗ 
Slutning, om det end ſtal ſtee med Kaarden for Bryſtet. Dette ſkeer ſaaledes 
for almindelig Nyttes ſtyld, for at faae De omtviſtede Rettigheder og Pligter 

| | 
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… mellem Folk, ſom ikke ſtage under verdslig Ret, noye faftfatte, og Derved at 
have en vig Regel for fremtiden. Men den vette Hoved⸗-⸗Grund til hvad der er⸗ 
hverves ved Kriig, ſom ogfaa bør være Regel for Freds⸗Slutningen, maa forf 

| og fornemmelig føges i Den Rettighed, ſom den beſkadigede Part haver til Ska⸗ 
dens Erſtatning. Endelig vecd jeg vel, at Hvitfeldt med fleere holder for, at É | 
i 
i 

Den bekiendte Paaftand om Titel af Arvingtil Norge, ikke kand pag bedre Maade 
igiendrives, end ved at fætte, at dette Rige i Kong Chriftian III. Tiid er bleven 

en JWoving af Dannemark, p. 14839. Om nu end denne Sætning var af faa 
ſtor Vigtighed i vores Danſte Stats⸗-⸗Ret, fom en Deel mene, ſtal den ders 
fore underſtottes paa Sandheds Bekoſtning? Bør ikke Sandhed være Sand: 
hed, og fom Sandhed legges til Grund, hvad heller den er med eller imod? 
Men jeg troer ikke, at de Danſtes Imodſigelſe mod bemeldte Paaſtand er faa 
mn | | 6 
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ilde grundet, at den ffulde behsve nogle falffe Støtter. Da jeg ikke rettere 
kand ffionne, end at jo Rigernes Foreening, giort pan den Maade, at der af 
Dem alle Fulle vælges en: fælles Konge (7), formodentlig maatte giore al Arpes 
Rettighed til intet. Da nu desuden Køng Friderich I, i fin Receſs til de Norſte 
af 1524, Art; 25. (Hvitf. p. 1274.) udtrykkelig har forbundet fig, aldrig meere 
at bruge den Titel af ret Arving til Norge, men at det tillige med Dannemark 
altid fulde være og blive et frit Kaar⸗Rige, (**) faa begriber jeg ikke es 

| | | J va 

(HKong Chriſtian I. Søn Hertug Friderich var den førfte, ſom tiltog fg Titel af Arving 

| fom Loven udviifer,) maa jeg, for at. forebygge Misforſtand, giore følgende tvende Erin⸗ 

ges den ſom Rigerne kunde tykkes beft at være holden med. Lg det fidfte Tillæg: efrer- 

"C) Saaledes blev det faftfat ikke allene i det Calmarſke Forbund imellem alle tre Niger af 
1397, hos Hvitfeldt, p, 611. men ogſaa i den igientagne Foreening mellem DannemarÉ- 
pg Norge Anno 1450, efterat Kong Chriftian 1. Aaret tilforn i fin Rorſte Haandfeſtning 
havde erhlæret Norge før et frit KaarRige. Ved denne Haandfefinings Ord, faaledes 
ſom de lyde høg Hvitfeldt P. 846. (og fkal Norgis Rige hafve fit fri Kaar, effter vores 
Dage, om, vi hafve Born efter os, thi det er nu og blifve fral et frit Kaare-Rige effter- 

dringer. Naar der figeg: Om vi have Barn efter os, da maa vel Meeningen være, oms 
endffisnt vi have Bern, thi endog i den Tilfælde fÉulde efter Foreeningen af 1450. val⸗ 

fom Loven udviiſer, figter uden Tvivl derhen, at Kongen fulde vælges paa ten Maade, 
ſom Loven foreſtriver, hvorom fand fees Hirdſtraae Cap. 3. Naar nu Norge var ſaaledes 
foreenet med Dannemark, at det ikke maatte tage fig nogen Konge, uden den ſom blev 
ſamtykt af de Danſke ſaavelſom Norſte, da er det klart, af det maatte ſtee ved et frit 
Val, og at Rigerne da vare Val: iffe Arve-Riger: Saaledes raiſonnerer Køng Hans gandſte 
ret efter min Tanke imod fin Broder Hertug Friderich, og de Norffe imod Hertug Chri- 
Stian, Hvitfeldt, p. 1237. og 1315. Vel kunde Val: og Arve-Riger ſaaledes indſtrænkes, 
at de begge tillige paa en vis Maade kunde beſtaae tilſammen, men naar Val-Rettighed 
firæffer fig faavidt, ſom i benævnte Foreening: at der af begge Rigerne eendrægteligen 
den ffulde kaares til Herre og Konge enten af den afdedes Sønner eller andre, ſom dens 
nem paa begge Sider maatte ſynes nytteligſt og beft, da er det aabenbart, at Arve⸗Loven 
og den Arve Maade, ſamme foreſtriver, derved ophæves. Har nu end Kong Chriftian I, 
været fød ret: Arving til Norge, faa maa bøg en faa hoytidelig Foreeniug, indgaaet af 4 
alle Rigernes Stænder, og af Kongen ſamtykt, ſom den af 1450, have giort fil intet al J 
videre Arbe⸗Rettighed før ham og hans Efterkommere. p i 

fil Norge, i Følge af den Korcenina af 1482. imellem hans Broder Køng Hans øg ham, | 
at begges Rettighed til Norge, ſom fordum var et Arve⸗Rige, ſtulde være enhver førbehol- 
den, og imidlertiid ffulle de begge bruge Norges Titel, Hvitfeldt, p. 1238; og ved det 
Affald givet Køng Hans af Hertug Friderich Mar 1490, erindrer Hvitf. At Hertugen. 
ſtrev fig i famme Brev førfte gang Arviug til Norge p. 1239. J fin Haandfeſtning til 
De Danffe af 1523. Faldte ban fig ogſaa ret Arving til Norge, men Aaret efter i fin Norſte 
Haandfeſtning frafagde han fig den Titel tillige med Arve-Rettighed til Norges Rige, 
ſom ogſaa hans Søn Hertug Chriftian, ſiden Danſk Konge under Navn af Chriſtian II, 
Da han 1529. vilde hyldes af de Norſte, ſom en Arve⸗Herre, fil til Svar: at de — 

(| 
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hvad Grund, at Kong Chriſtians og Friderich I, Efterkommere kunde meene 
fig endnu arve⸗berettiget til Norge. Men fom dette Sporsmaal er uden for 
Grændferne af mit nærværende Oyemeed/ og jeg i det ovrige, hvad Hoved: 
Sagen angaaer, har fagt alt hvad jeg veed at fige, fan føres jeg hermed til den 
ſidſte Linie af dette mit lidet Arbeyde, og kand lade det beroe ved et Explicit. 

at Norge nu ſom indlemmet med Dannemark ikke mere var noget Arve-Rige. p. 1315. 
Dog kand man tillige deraf flutte, af ligefom Kong Friderich J. endog fidin 1524. ikke 
gandſke hav forladt den Tanke om Arve-Rettighed til Norge, ſom man ſeer af den Hand⸗ 
ling han ſtod udi med fin Broder⸗Son Chriſtian II. Anno 1526. hos Hvitfeldt. p. 1293, 
ſaaledes heller ikke Sønnen Hertug Chriſtian. Kand være, at denne formentlige Arve⸗ 
Ret har været cen af Aarſagerne, der hav bevæget det Danſte Rigs-Raad til at ville 
have giort Norge til en Danſt Provintz, i Fald det med Sagt var bleven erobred. Jeg 
beſtyrkes i den Mistanke, naar jeg feer Receſſens tredie Artikel, der Begynder: Og effterdi, 
at fremfætteg ſom fammenhængende med den næft foregaaende anden. Artikel, der ſiger: 

| at hvad Lande, der maatte bekommes ved Sværdet eller anderledes, de ffulfe høre Dan: 
emarks Rige: til; og være og blive, under Dannemarks Krone. Thi maaſkee de begge 
1 7 1, flate til Det fælles Oyemaal af giere al videre Arve-Prætenfion paa Norge til intet, 
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Sy3:d Finner forſtaaer jeg ingen andre her end de egentligen ſaa kaldte Finner, 
O der beboe Stor: Sjertugdommet Finland, og ſtage under den Svenſte 
Krone, ſaa og de der beboe Finmarken i Norge, og ære det Danffe Scepter. 

Plinius (7) ev den ældfte Skribent, ſom almindeligen holdes for at være 
den forſte, Der nævner Finnerne, - Hans Ord lyde nu omſtunder ſaaledes: Nec 
eft minor (Scandinavia fcilicet) opinione Feningia. Quidam hæc habitari 

ad Viftulam usque fluvium, a Sarmatis, Venedis, Sciris, Hirris tradunt. 
Men da Harduinus felv maa tilſtgae, at i alle gamle Codicibus findes Epigia, 

fom de nyere egenmægtigen have forandret til Eningia, og ſiden fluttet at der 

burde ſtaae Feningia, fordi de.ey Fiendte Epigia, faa ſporges der, om de hertil 
have havt nogen Foye. Alle gamle Skribenter beſtrive Finnerne, fom et lidet 
beromt, og fom et uffelt Folk; hvor ffulde da Plinius komme til at opkalde et 
heelt Land efter Dem, ſom var beboer af faa mange Folk, og ey engang nævne ” 
dem, nevnlig Finnerne, deriblant. Vel tilſtager jeg, at nogle af diſſe Folk, | 

Sciri og Hirri, have formodentligen været beflægtede med Finnerne, og at Ve- 
nedi, fom nogle af Deres Sprog flutte, vel og ere en Blanding af Finſte og agf 

Sarmatiffe Folke⸗Arter, men Sarmaterne, ſom almindeligen holdes foratvære " 
"blevne fiden bekiendte under Navn af Slaver, ere derimod gandſke flilte fra dem, 
fom begges Sprog, det Slavoniſke og det Finſte, nokſom viſer, og Desuden 
ſtaaer jo min ovenmeldte Indvending endda i fin fulde Kraft: Hvorfor alder 
Plinius ey fnarere Landet efter nogen af de andre langt beromtere Folk? Intet 
er Derfor rimcligere end Profeſſor Schønings Meening (””), at det Navn Epigia 
ellev Hippigia er giort af det fabelagtige Folk Hippopodes, fom di Gåmie 
bildte fig ind at have Heſte-Fodder, ventelig fordi faſt alle Sarmatife og 

| | ' EScgythiſte J 
(”) Ex editione Harduini in 410, T. 1, I. 4. p. 476. J 

(*H IJ det Kiobenhavnſte Selſtabs Skrifter T. 9. P. 236, 
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Scythiffe Folk vare næften altid til Heſt. Samme Omftændighed gav de gamle 
Græfer Anledning til at ſmidde deres Centauri. | 

i 10 Tacitus (F) bliver da den ældfte Skribent, der nævner Finnerne, og her⸗ 
ved afganer deres ERlde ey noget; thi der forløb i det hoyeſte kun tredive Aar 
imellem Tacitus og Plinius, og enhver feer lettelig, at det Finffe Navn har 
maattet være langt ældre, førend det kunde blive bekiendt for Romerne. Taciti 
Ord ere diſſe: Peucinorum, Venedorumque & Fennorum nationes Ger- 
manis an Sarmatis afcribam, dubito. Venedi qvicqvid inter Peu- 
cinos Fennosque ſilvarum ac montium erigitur, latrociniis pererrant . 
Fennis mira feritas, fæda paupertas, non arma, non equi, non penates: 

victui herba, veftitui pelles, cubile humus. Sola in fagittis ſpes, qvas 
inopia ferri oſſibhus aſperant. Idemque venatus viros pariter ac feminas 
alit. Paſſim enim comitantur, partemque prædæ petunt. Nec aliud in- 
fantibus ferarum imbriumque fuffugium, qvam utinaliqvo ramorum nexu 
contegantur, Huc redeunt juvenes, hoc fenum receptaculum, Id beatius 
arbitrantur, qvam ingemere agris, illaborare domibus, fuas alienasque 
fortunas fpe metuque verſare. Securi adverfus homines, fecuri adverfus 
deos, rem difficillimam aſſecuti funt, ut illis ne voto qvidem opus fit. 
Cetera jam fabuloſa. Det er klart af denne Beſkrivelſe, ar Finnerne levede 
Da ligeſaa, ja langt elendigere, end den ene Green af Dem, Lapper nevnlig, 
gigør nu omftunder. Men det vifer tilligemed, at de have boet for fig felv, langt 
fra andre oplyſte Folk. Dog fynes mig ev af Taciti Ord rimeligen at kunne 
ſlutte, at hans Mening har været, at de have boet faa langt Nord, ſom i Stor⸗ 
Hertugdommet Finland. Thi foruden at hans Kundſkab vel ey haver ſtrakt fig 

|| faa langt imod Norden, og at paa de Egne maa/ i Henſeende til hang og de ans 
Dre Romeres Kundſkab, anvendes hans egne Ord: Cetera jam fabuloſa; fag 

ſynes og de Folk, ſom han ſelo fætter Sonden for dem, ey at ffyde dem faa 
lange Nord, hvortil kommer Ptolemæi Vidnesbyrd, fom jeg ſtrax herefter (Cal 

| anføre. Peucini, fom han figer og ar kaldes Baftarner, og hvilke andre ders 
imod giore til tvende adſtilte Folk, ſtrakte fig lige til Donau⸗Flodens Udlob i 
det forte Hav, hvor den Øe Peuce lage; men hvor langt de have boet Nord 
| paa, derom vides intet tilforladeligt, ey at tale om, at Grændferne imellem Folk, 

Der vare faa uftadige, og vankede faa omkring, kunde aldrig være none bes 
ſtemte. At Venedi vovede i Landet, ſom var biergigt og ſtovrigt, og fom laae 

imellem Peuciner og Fenner, det bringer mig paa de Tanker, at de efter Ta- 
citi Begreb have beboet Polen fra de — Bierge af Nord efter. Da 

2 nu 
() Amfelodami gvo. 1685. T. 2. .Germ, p. 633-685. 
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nu: Finnerne boede Norden for Dem, faa ſynes de rimeligen at maae fættes 
Volhynien og Litthauen. Og Da Det Desuden er bekiendt, at Finnerne have 

faaet Naon af det Ord Fen, ſom idet gamle Nordiſke, Islandſte, eller Go— 
thilfe Sprog, hvad man vil kalde det; betyder. em Morads, ſaa tiener.Der og til 

at befræfte Den Sætning, at de da have beboet: Volhynien og Litthauen, far 
fom bemeldte Lande ere fulde af Moradſer. el. fandt; at deres nærværende 7 
Bopæl, Stor: Hertugdommet Finland, er og meget moradſigt, men paa denne 

Grund allene bor man ey ide Cider fløtte Dem faa. langt Nord, da man: ellers 
ingen anden vimelig Aarſag haver at forklare Tacitum ſaaledes. Hertil kom⸗ 
mer, at de ovenmeldte Sciri og Hirri hos Plinium, fom ſiden ofte nevnes hos 

Romerſke og Graſke Skribenter, have uden Tvivl enten været Beboere af 
Hirrien og Wirrien, tyende Landffaber i Lifland, eller og af Karelen og Hir- 
rien, og følgelig Da boet Norden. for Finnerne, hvilke ved de andres Uddan ⸗⸗⸗ 
Dring have derpaa bredet fig ud ide af Dem tildeels forladte Lande, og ſom et 
uſtridbart Folk ſogt i Norden den Fred, ſom de ey kunde finde mere i Sem 
den, formedelft de mange Omtumlinger og Afvexlinger af de hiſt og did vandrende 
Folk. Maaſtee og at Sciri og Hirri have da ogſaa boet længer Sonder paa 

SAD d ) 

- Ptolemæus ("), ſom ſtrev omtrent 50 Aar efter Tacitus.Falderdem Phinnisog 

vidner, at langs det Venediffe Hav, nu Oſter⸗Soen boede i der EuropæiffeSarmas 
tien Venedi, neden for dem Gythones, (de ſamme ſom af andre kaldes Gother), 
derpaa Phinner, ſaa Bulanes, derefter Phrugundiones, og endelig Avarini ved 
Veixelens Udfpring. Alle diſſe Folk ſynes han at færte ved Veſxelen, thi han ſiger, at 
Gythones boede ved Veixelen, det er at ſige, paa dens Oſtre Side, thi man ker 
klarligen af ham, at han haver giort Veixel⸗Strommen til Grandfeſticel imellem | 
Germanien og Sarmatien, Naar man tager Land⸗Chartet af Polen for fig, fag 

fones det at man maa fætte diſſe Ptolemæi Finner i det Landſtab Maſovien, 4 
hvilket bliver: noget ſydligere end formodentligen Taciti Fenni havet bot, og "7 

langt meere mod Veſten. Heraf bar man Grund tilat flutte, at Prolemæus 1" 
har taget fit af ældre Skribenter, der have levet for Tacito, hvo Hed hvor 
længe Og da det ev en bekiendt Sag, at alle Folkenes Udſpring maa føges fra 7 

Aſien, hviler ligger langt Sonden for det Sted, hvor. Finnerne nu boe, ſaa er il; 

Det rimeligt; at Finnerne, ſom ſaa mange andre Nordiſte FolÉ, eregangne fra 
Chaldæa og Armenien Word efter igiennem de Lande, fom ligge imellem det ; 
Caſpiſte Hav og den forte Søe ; thi man finder, at alle Lande der ligge Cus 1 
ropa Veſten for Helleſponten og Boſporus, have fra umindelig Tiid *— | 

(%) Ex edit, Bertii I, 3, €. 5. p. 81, 
—— SER 
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beſatte med Folk af Greſt og Celtiſt Herkomſt, og med flet ingen af Fine eller 
Dermed beflægted. vad er da rimeligere, end at Finnerne have fiden trukket 
fig længere Nord: paa; forſt beboet Lande, hvorom intet Vidnesbyrd findes 
[jog nogen Skribent, fordi det gaaer faa langt tilbage i Tiden, fiden boet i 

Maſovien, derpaa i Litthauen, og endelig I Stor⸗Hertugdommet Finland, ſo⸗ 
gende ſtedſe De øde og ubeboede Lande, hvor de havde Rum nok for fig og Obag, 
I efter deres omvankende Levemaade, og flyende de Egne og Lande, ſom ved de 
neorgrendſende Folkes Jord⸗dyrkning, og ſtadige Levemaade, bleve giorte dem 
for trange. Profeſſor Schoning haver desuden alierere anmerket, at Prole- 
mæus ofte beſtriver Tingene og Folkenes Sæder ſaaledes, ſom de længe havde 

"| været for hans Tiid, følgende herudi ældre Skribenteres Efterretninger, ſom 
"Han fandt. for fig i det Alerandrinfe Bibliothegoe, og hvoraf De fleefte havde 
levet i eller ved Alexandri Magni Tiid, og de Sræjffe Prolemæers i Ægypten. 
Ingen tvivler vel paa, at jo de nyere Geographi, ſom beſtrive de inderſte Deele 
af Aſien og Africa, aft for ofte beſtrive dem ſaaledes, ſom de have feet ud for 

" hundrede ja to hundrede Aar fiden, i Mangel af andre Efterretninger, da dag 
" Filftanden viffelig ofte har fiden meget forandret fig, helſt iblant barbarifke 
Folk, Der tilligemed ere firidbare. Hertil kommer, at man cy finder, at Ptole- 
mæus hav giort ſtore Reyſer, allermindſt noget langt Nord paa. Tacitus der 

imod levede i en offentlig Betiening i Rom, hvorhen da de befte Efterretninger, 
fom pan de Tider kunde haves , kom om bemeldte Lande; man feer Derfor og, 
at han faa noyagtigen haver beffrevet Germania, ſom ingen anden gammel 
Skribent. Romerne havde da megen Omgang med Sueverne, et Germaniſt 

Folk, ſom igien var deelet mange Stammer, i Særdeleshed med Hermun- 
duaurer, ſom de holde Venſkab og dreve ſtor Handel med, og med Marcomaner 
I pg Qvader, fom de førte ſtore Krige med, hvile tvende Folk boede i det nu 

værende Frankenland, Bøhmen og Mahren. Nu ér det merÉeligt, fom jeg 
tilforn haver anført, at De kiendie Finnerne under det Navn, ligefom vi nu 
omſtunder, og hvormed de ingenlunde. Faldet fig fin, og hvilket Navns Udſpring 
" findes i vort gamle Sprog. Heraf mag man enten flute, at det gamle Tyodſke 
haver and meere kommet overeens med vort gamle Sprog, end det nu værende 
Tydſte med vort nye, hvilfen Meening det gamle Sariffe Sprog ey ſynes ac 
imodſige, eller og at bemeldte Suevi have faaet Dette Navn fra et længer mod 
Norden boende Folk, ventelig De beromte Gother, ſom vi forben af Prolemæo 
"have feet, da at have boet op til Finnerne, og af hoilke ſamledes Bernſtenen 
1 efter Pytheæ QWidnesbyrd i de gldſte Tider; ved hvilfen Leylighed, og den 
ſtiore Handel, ſom Den foraarſagede, det Finſte Navn nokſom bunde udſpredes. 

tek ren ie Vel 
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Woeli kunde imod den Mening, at Finnerne have i gamle Dage boet faa 
langt Sønden paa, endnu giores den Indvending, at Prolemæus og Tacitus 
ved Dem ey forftaae de egentlige Finner, men andre med dem beflægtede,: ſom 
De derfor kaldte fan. Men hertil ſparer jeg, at herved faſtſettes paa en blot Miss 
tanke juſt det ſom ev tviſtigt, at man har ingen Grund til at formode, at Tax | 
citus og Ptolomæus have havt Efterretning om Stor⸗Hertugdommet Finland, 
fiden de ey med det mindfte Ord have rørt derom ; at man ey finder at Det nos 
genfinde har været brugeligt, at kalde alle med Finnerne beflægtede Folk med det 
almindelige Navn Finnuer, og endelig, at bemeldte Skribenter ſelb nævne med 
færdeles Navne adſkillige Folk, hvis Sprog. nu omſtunder beviſe, at de ere bes 
flægtede med: Finnerne, nevnlig: Galindæ og Sudeni, hvis Navne igien kien⸗ 
des i Galinder⸗ og Sudauer⸗Land i Kongeriget Preuſſen, Carbones, hvorimod 
jeg troer, at hos Prolemæum bør leſes Curones, Hirri, hvis Navn igien findes 
i Hirrien i Lifland, og Sciri, ſom jeg meener igien at finde i Carelen, fom af 
vore Forfædre og kaldtes Kyriala-Land; hvorvel jeg neppe troer, at Hirri og 
Sciri have fra de ældfte Tider af boet faa langt Nord, men blevne i fenere Tider, 
efterat faa mange af dem vare udgangne for at beftride det Romerſte Herredom, 
og de tilbageværende Derved meget ſockkede, nødte til, ligeſom Finnerne felv, 
at vige længer Nord efter; thi ide Egne, hvor deres Navne nu findes, haver i 
de ældre Tider efter mine Tanker boer Gothiſte Folk, hvorom jeg ey kand udførs 
[igen ſtrive i denne Afhandling, —Navnetog Stædet, hvor Prolemæus derimod I 
fætter Galinder og Sudener, viſer, at de, fra hans Tiid af og til nu, have bes 1 
boet ſamme Egn. Men dette kand ey tiene til Indvending imod Scirers og 
Hirrers [længere Fløtning Nord paa; thi den Romerſte Hiſtorie taler om Scirers 
og Hirrers Udvandring, jog nævner ey et Ord om Galinder og Sudener, ſom 
altſaa bleve fiddende i Roe, dreve ey andre ud, og bleve ey heller uddrevne af 

Enhyver ſeer lettelig af det ſoranforte, at min Mening er, at andre Fole I 
end Finner have i ældre Tider beboet Stor⸗-Hertugdommet Finland, thi ingen 
falder vel paa de Tanker, at Finnerne have nogenfinde beboet den heler Stræls | 
ning Land fra Veixelen af til NordCap. Hertil kommer, at man haver ef uds 
trykkeligt Vidnesbyrd, at i meget gamle Dage haver et gandſte andet FolÉeflag 
end Finner beboet Finland. Dette Vidnesbyrd findes hos Autor til Fundin 
Noregur (”), ſom kun er et Stykke af den ſtore Flateyar-Bog, der endda ligger 
utrykt. Bel fandt, at om Forfatteren til dette Stykke end er Are Frode, den 
ældfte Islandſte Skribent, faa har han dog ey levet før idet 11 9 KR | 

(") 3 Biorners Nordiſta Kempa⸗Dater, p. 1-3 
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hoilken Henſeende det kunde ſynes, at man ey ret burde flaae Liid til hvad ban 
beretter om Ting, der have tildraget fig tufinde Aar for hans Tiid. Men hertil 
ſparer jeg, at Åre er en meget ſtionſom Skribent, Der ey gierne antager urig⸗ 

— tigeog fabelagtige Ting, at han allevegne har havt gamle Traditioner og Vers 
at gaae efter, at Tingene ſmukt paffe fig fammen, naar hans, Taciti og Ptole- 
" mær Beretninger foyes til hinanden, og at det endelig altſammen kommer vel 
" verdens med De Regler, hvorefter Folkene have udbvedet fig, og med de rime⸗ 
lige Formodninger om den Vey, paa hvilken: vore Forfædre ere komne ind i 
Norden, om hvilfe tvende ſidſte Ting jeg paa et andet Sted ſtal udforligere 
"handle. J bemeldte Skrift figes da, at Forniotur var Konge i Jotland, ſom 
og kaldes Finland og Kvenland, hvilket ligger Oſten for Hafs⸗Botn, der gaaer 
| imod Gandvyk, og af og kaldes Helſingia-Botn. Bemeldte Forniotur havde 
"tre Gønner, Hler, ſom vi falde Ægi, Logiog Kari, ſom var Gader til Frofte, 
Der var Fader til Snær den gamle, hvis Son hed Thori. Han havde igien 
to Sønner, Nor ogGor, og en Dotter fom hed Goe, hvilfen blev bortſtigalet, 

"hvorpaa hendes tvende Brødre Nor og Gor reiſte ud med mange Folk for at 
lede efter hende, den forfte til Lands, og den fidfte til Vands. Gor foer ud 
efter Havsbotnen til Alands⸗Havet, og faa videre indtil Dannemark, hvor 
han fandt fine Frænder for fig paa Hleſſey, der flammede fra den gamle Hler. 
Nor foer paa Sfier af Kvenland, inden for Hafsbotnen, og traf paa Folk der 
kaldes Lapper, ſom boede bag ved Finmarken, og fom vilde hindre hans Reyſe, 
hvorfor han maatte ftride med dem, og overvandt dem. Siden foer han Veſter 

bver Kilen, og kom omfider til Tronhiem, hvor han rundt omkring under: 
tvang Landet, og nedlod fig der med fine Folk, og kaldte det efter fig Noreg. 
Det ovrige af diſſe Brodres Reyſe og Hiſtorie kommer ey mit Forehavende ved. 

Af denne Tildragelſe, ſom Torfæœus () meener at have hændet i det forſte 
'Seculo, og ſom en vel kand fættes længere ned end i det andet, ſees, at da boede 
der endnu af vore Nordiſte Folks Forfædre Joter eller Gother, og ingenlunde 
Finner i Stor⸗Hertugdommet Finland, faa og, at det Da ey hedte Finland og 
'Kvenland, men Jotland. Og at herved virkeligen forf ages Stor⸗Hertugdom⸗ 
met Finland, og ey noget andet Land, Det vifer den hele Beſkrivelſe, thi Kven- 
land et det ſamme ſom Cajania, og kaldes dets Indvaanere nu Kvæner , og ere 
'beflægtede med Finnerne, og juft af dette Navn haver Adamus Bremenſis taget 
Anledning at ſoge Amazonerne i Jorden, bedraget af Lydens Overeensftems 
melſe imellem Kvæner og Quinder. Hafsbotn eller Helſingiabotn ev den Bot⸗ 
niffe Bugt; Gandvyk er det hvide Hav. Alands⸗Havet kiender enhver. 
kaj Siden 

— “ 

ed ae me RR ST DS nes Ble — 

Hiſt. Norv. pag, I. I, 3. c. 23 

— 

Jf 

J 

1) 
J 

| 
HINT 



—… fønterlig ſtriddare. De faa af vor Slægt, ſom vare blevne tilbage, have da 

6 O m Finnerne, 
Siden Skribenten vidner, at Nor og Gor toge mange Folk med fig, faa 

er. det rimeligt, at deres forrige Bopæl ev derved blevet efterlade temmelig øde, 
og at det haver givet De Sonden fra kommende Finner deſto bedre Rum og Les - 
lighed til at udbrede fig der, allerhelft de, udi de Tider i det mindfte, ey vare TT 

ventelig eſterhaanden forladt Finland, og begiver ſig til deres Frender i de Nors 
diſke Riger. Diſſe Forandringer ere rimeligen gangne for fig i det tredie Seculo; 

thi i det ſiette finder man, at Finnerne have allerede boet, hvor de ſiden ſtedſſe 
have opholdt ſig, og endnu opholde ſig. fr sner — VV—— 

Nogle have menet, at de Dværge, ſom forekomme i Saxo, Edda, og en 
Deel gamle Sögur, og ſom tilſtrives bagde Lift og Troldom, og ofte foreftiles 
ſom Fiender af Sotherne, have været Finnerne, og grunde de fig Dels pag | 
Finnernes lave Legems-C bikkelfe; og deels paa Den Troldom, ſom man frå 
gamle Tider af haver tilſtrevet dem, og ſom de deels ogſaa have tilegnet fig 
ſelb. Skulde denne Mening være rigtig, da maatte man efter den ſlutte, at 
der var ført nogen Kriig imellem dem og vore Forfadre, Da de toge Finland i 
Beſiddelſe, hvilket vel ogſaa and. være. | set "SR 

Af ovenmeldte Beffrivelfe om Nors Fog fees dog, at da allerede have bdet 
Lapper der, hvor de endnu boe, nemlig i det Svenſte Lapland. Da nu Lap 
perne, ſom bekiendt, ere af cen Herkomſt med Finnerne, faa ſynes detteatvære 
imod min Mening, og det at fee heel underligt ud, at Nordiſte Folk have boet 
midt imellem Lapper og Finner, faa at de forſte boede Norden for dem, og de 
fidfte Sanden. For at beſoare denne Indvending vil jeg begynde med at til⸗ 
ftane, at jeg troer, at Skribentens Beretning er rigtig, at Lapper have allerede 
fan tilig boet i Lapland, men derfor paaftaaer jeg dog, at de ey fra førftningen 
af ere komne did igiennem Finland, ſom Sagernes nærværende Beſtaffenhed £ 
kunde fer bringe cen til at troe, men derimod langs Jis⸗Havet og den hvideS se, 
thi der boe nu omftunder mange Folk, ſom i Sprog komme overens med Fin⸗ 
nerne, hvilket man beft kand fee af Strahlenbergs Tabula Harmonica lingua- 
rum, (N hvor Permecki der boe i Permia, Wogluwitzi i Ugoria, oget Slagé 
Oftiaker ved Irtiſch⸗Strommen, have mange Ord tilfælles med Finnerne, hvil LA | 
ket endda bedre vilde ſtionnes, om man havde fuldſteendige Ord-Bøger af diſſe 
Sprog, eller om Strahlenberg havde anvendt meere Noyagtighed og Rigtighed 

- de af ham anførte Ord, fom Gmelin og Miller vife, at han ofte en har giort, 
og ſom ogſaa maa tilſtaaes at være en meget vanffelig Sag i Sprog, ſom men 

p ey f 

| 

(") 3 hans Rord: und Oſtliche Theil von Europa und Aſia, ved pP · 156. 
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en forſtaaer, og ſom desuden mangle Skrift; Z hvilfen Henſeende man bør 
meere takke ham for det han haver giort vel, end laſte ham for Det han haver 
giort ilde. De af ham anførte Permecki ere de i Den gamle Nordiſke Hiſtorie 
faa beromte Biarmer; thi, hvorvel Permia liggev nu omſtunder inde i Landet, 
faa haver det Dag i gamle Dage ſtrakt fig lige til Søen ved Dwina-Flodens Udlob. 

Naar man paa Chartet betragter diſſe Landes Beliggenhed, og tilligemed at 
Lapper boe i Der Rusſiſte Lapland, faa er det let at farte, hvorledes De derfra 

kand være komne ind i det Svenſte og Norſte Lapmarken, faafom alle diffe Lande 
grændfe Det ene til det andet. Om end ey andve rimelige Grunde vare, faa kun⸗ 

| De denne Kiæde af Lande, beboede af futter med Finnerne beflægtede FolÉ, være 
| nok til, efter det foranforte om vore Torfædres Bolig i Finland, for at bvinge 
os til at troe, at diſſe Folk have udbredet fig fra Oſter til Veſter, og ey tvertimod. 
Men naar hertillegges, at alle Samojeder, og alle andre Oftiaker, ere rimeli⸗ 

gen, efter Legems Dannelſe, Sæder, Levemaade og Skikke at domme, ogſaa 
beflægtede med Finnerne, hvorvel man maa tilſtage, at deres Sprog haver hos 

| Strahlenberg ingen ſtor Liighed med Finnernes, af Morduini, ſom boe & 
| Nyfchnigorod, Szeremiſſi, der boe i der Caſanſte, og Wotiakii Wiatka, ligne 

efter Strahlenberg ligeledes Finnerne meget i Sprog, faa at Finſte Folk, at 
jeg nu fan fkal Ealde dem alle med et almindeligt Navn, bog ey allene ved Jis⸗ 

Habvet, men endog rundt omkring i Det flove Rusſiſte Rige, faa tiener alt dette 
til at Kadfæfte den Særning, at Lappernes Forfædre ere komne fra det faa kaldte 

ſtore Zatarie, have udbredt fig langs ved Floderne, hvor de heſte Gresgange 
: findes, og endelig nedfat fig ved Jis⸗Havet, og den hvide Søe, hvorfra de 
ſiden ere komne ind i vor Norden, og have befat de Stader længft borte mod 
Norden, faa og de Fieldſtrekninger, ſom vove Forfædre enten endda ey havde 
naaet til, eller og ey ſtiottet om at nedlade ſig gaa. Og denne Lappernes Ankomſt 
til vor Norden er uden Tvivl meget gammel. 

| Naar Tidens Længde og Landenes vidtløftige Strekning betragtes, maa 
" man en undre fig over den liden Lighed, fom findes imellem Sprog af ſamme 
Folkeferd, men fnavere at den endda er faa fur; hovorvel jeg tilſtaaer, atdenne 
ringe Lighed gior ofte Beviſet taget af Sprogene hed ſoagt og uſikkert. Jeg 
maa derfor tilſtage, at jeg ey nær anſeer Det, jeg nu nylig haver ſtrevet, og det, 
ſom nu ſtrax herefter forekommer, for ligeſaa vig og ſikkert, ſom Det jeg 1 forſt— 
I ningen haver ſtrevet om Finnernes Flotning fra Sonden til Norden, og ſom 
I grunder fig paa troværdige Skribenters Vidnesbyrd, og paa Tingen felv, da 
man ey meere finder Dem Sønder, men Mordvaa. Mennaar gyldige Bevifer 
I Mangle, Da maa man hiefpe fig frem me Gigtninger og — 
J | 5) I eſte 
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beſte man kand. For da at komme til Finnernes Herkomſt, Da er min Mening 
kortelig Denne, at de flamme fra Huner eller Maſſageter; thi de ere ey Nordiſte 
Folk, ey heller Slaver, følgelig bliver Nord i Europa og Afia intet andet bes 
romt Folk tilbage, ſom de kand flamme fra, end juſt Hunerne, med mindre 
man med Den beromte Bayer vilde fige, atde frammede fra Scytherne, hvortil 
intet andet haver foranlediget ham, end fordi han ellers ey veed at finde Scytherne 
igien, da de dog ere efter mine Tanker let at finde Slaverne, ſaafremt Scyther 
og Sarmater have været Brødre, hvorom paa et andet Sted. - De. gamle 
Skribenter fætte paa hin Side af det Caſpiſte Hav Maſſageter og Iſſedoner, 
og beffrive dem lige faa vilde og grove af Sæder, ſom Middel⸗Alderen Huner 
og Tyrker, hvortil kommer, at diffe fidfte tvende Folk ere juft udgangne fra de 4 
ſamme Lande, hvor de Gamle ſige at de forſte have boet. 

Ammianus Marcellinus (*) beſtriver Hunerne ſaaledes: Hunnorum 
gens, monumentis veteribus leviter nota, ultra paludes Mæoticas glacialem 
oceanum accolens, omnem modum feritatis excedit. Ubi qvoniam ab 
ipfis nafcendi primitiis infantum ferro fulcantur altius genæ, ut pilorum 
vigor tempeftivus emergens corrugatis cicatricibus hebetetur, fenefcunt 
imberbes absque ulla venuſtate, ſpadonibus fimiles: compactis omnes 
firmisque membris, & opimis cervicibus prodigiofe deformes & pandi, ut 
bipedes exiſtimes beftias, vel qvales in conmarginandis pontibus effigiati 
ftipites dolantur incompte in hominum figuras. Sic & in fua vita vifi ſunt 
afperi, ut neque igni, neque ſaporatis indigeant cibis, fed radicibus her- 
barum agreftium , & femicruda cujusvis pecoris carne vefcantur, qvam 
inter femora fua & eqvorum terga fubfertam, fotu calefaciunt brevi. Ædi- 
ficiis nullisungvam teéti, fed hæc velut ab ufu communi difcreta fepul- 
chra declinant. Nec enim apud eos vel arundine faftigiatum reperiri tu- 
gurium poteſt. Sed vagi montes peragrantes & filvas, pruinas, famem 
fitimque perferre ab incunabulis afuefcunt . . . Equis prope affixi du- 7 

- ris quidem + fed deformibus, & muliebriter iisdem nonnunqvam infiden- 
tes, funguntur muneribus cønfuetis . . . Utque ad pernicitatem funt 
leves & repentini, ita fubito de induſtria diſperſi vigeſcunt, & impofita. 
acie cum cæde vafta difcurrunt . . . Nemo apud. eos arat, nec ftivam 
aligvando contingit. Omnes enim fine fedibus fixis absque lare vel lege 

aut ritu ftabili difpalantur, femper fugientium fimiles, cum carpentis in | 

quibus habitant, ubi conjuges tetra villis veftimenta contexunt, & coëunt 
cum maritis, & pariunt, & adusque pubertatem nutriunt pueros . 

() Ex edit, Valeſi. Parifiis 4to. 1636. p; 435. 1. 31. 
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" Flexiloqvi & obfcuri, nullius religionis vel fuperftitionis reverentia ali- 
qyvando diſtricti. Hvo Eiender ikke igien i Denne Beſtrivelſe Indvaanerne af 
det lille Tatarie, Mungalerne og Calmuckerne, der alle ſtamme fra de gamle 

" Huner, hvilfet De Guignes desuden haver beviift af Arabiſte, Perfife, Ta— 
tariſte og Chineſiſte SÉvrbenter udi fin lærde og meget merÉværdige Hiſtoire 
" des Huns. Naar og Ammiani Ord noye overveyes, faa kand ey heller nægs 
tes, at jo ſtor Lighed findes i Legems Skikkelſe og Hoyde imellem Huner, og 
Lapper, Samojeder, Oftiaker, hvilket, tilhobe taget med det forhen meldede, 
" bringer mig paa de Tanker, ar alle Finſte Slægter ſtamme fra Maſſageterne, 
og ere Brodre til Huner, Mungaler og Calmucker; faa og at de, da de ginge 
- Mord efter, delede fig i to Hobe, hvoraf den ene, nemlig Finnerne, tilligemed 
de med Dem beflægtede Folk, Esther, Letter, Liver, Curlænder, Semigaler, 
Samogeter, Lithauer og Preuſſer, udbredte fig forſt imod Veſter i Europa, 
og flottede fiden længere Mord efter; Og Den anden, nemlig Lapper, Samojeder, 
Oſtiaker, Biarmer, og maaſtee Qyæner og Careler, vendte fig lige imod Ytors 
Den, følgende Biergene og Floderne indtil Jis⸗Havet, og udbredte fig ſiden 
mod Veſter. 

Jeg haver forhen meldet, at Finnerne gandffke vift i Det ſiette Seculo beboede 
" Finland. Denne Sag kommer an paa Jornandes ("), ſom ſtriver ſaaledes 

om dem: Finni mitiſſimi, Scanziæ cultoribus omnibus mitiores. Da nu 
' Denne Skribent ſtrev i Midten af det ſiette Seculo, faa ev det rimeligt, at de 
: have været Der en Tiid tilforn, og maafkee fra det tredie Seculo, fom jeg forben 

—— — 

| 

Å 
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i 
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"har ſagt. At Jornandes hev ved Fennos forſtaager Indvganerne af Stor⸗ 
Hertugdommet Finland, og ey de i Norge og Sverrig boende Finner og Lapper, 

det er meget rimeligt, fiden han paa famme Sted nævner Crefennæ, qvi fru- 
mentorum non qværitant victum, fed carnibus ferarum atque avium vi- 
vunt, og ſom uden Tvivl ev det ſamme Folk, der af Paulo Diacono (*) 
kaldes Scritobini, og af Procopio ("””) Skrithiphini, ventelig af at ſtrida, 
eller at løbe paa Skie, og hvig Beſtrivelſe hos Dem begge, helſt hos den ſidſte, 

I tydeligen viſer, at De ved Dem have forſtaget Finlapperne. 

HD 2 Til 

( Ex ed. Lindenbrogii, Hamburgi 4to. 1611, de rebus Geticis p. 82. 

(5) ib, Hiſt. Long. I, 1, c. 5. p. 196. 

() In de Bello Gothico I, 2, c. 15. p. $r, in Corpore Byzantino Tom, 2. ex edit. 

me PAN ea, 
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if Slutning maa jeg Melde, at endeel lærde ærde Svenffe, og deriblant 

Biorner, have meent, at Finnerne udfpire fra de ti Iſraelitiſte Stammer, ſom 
Salmanaſſar Kongen af Aſſyrien bortforte; men denne Meening, tilligemed 
alle De andre, bortfalder af. fig: ſelv, faafremt. jeg har fort min rimeligere ii ik 
for jeg ey her bif, HBr igS Leæſerens Taalmodighed me at høker den. 

Folgende maa jeg endnu erindre, nevnlig at Finnerne ey ſelo kalde fi ig (75 ; 
ledes, hvorved det er rimeligt, at enhver gierne vil ſporge hvordan de da falde 
fig, hvortil jeg ſogrer, at de falde fig paa deres eget Sprog: Suomelainen, og 
Landet Suomi, af Suo en Morads (7), faa at det Ord Fin, Finland, ev funen 
Overſcttelſe af det Navn, hvormed de kalde fig felv. Heri ligger en ny rimelig 
Formodning, at mange af de Folk, ſom jeg forhen haver henføre til Finnerne, 
ogſaa virkelig høre til dem; thi det er Hart, at Oprindelſen til Navnene af Sa= EF 
mojeder , Samogeter, Semigaller». Sember eller Samland, ev Der — J— 

(&) Juslenii Lexicon Fennicum P- 356. og 357. 
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GERHARD SCHONINGS 

11 Afhandling 
om Darii Hyſtaſpis Log til Seythien, 
hyvyorudi Herodoti Beſkrivelſe over Scythien 

tillige noyagtig underſoges og oplyſes. 
— 

I Nen Beſtrivelſe, Herodotus har givet over Scythien, over dette Lands Ind— 
37 byggere med fleere dertil grændfende Folk, over de Scythers Oprindelſe, 

Vandringer og Bocpæle Norden om det Sorte⸗Hav, famt over den Krig, de 
| førte med den Perſiſte Konge Darius Hyſtaſpis, er et faa betydeligt Sthkke 
" ey allene i den gamle Geographie, men ogfaa i Henſeende til den Oplysning, 

man af ſamme fand hente om de Nordiſke Folkes Oprindelſe, ældfte Boepæle, 
Levemaade, Vandringer med meere, at den med Rette fortiener al den Umage, 
fom er anvendt, eller kand anvendes , paa ſamme ret at forſtage. Herover har 
Den lærde Bayer (a), med den hos ham fædvanlige Lærdom, Fliid og Skarp— 

' findighed, foretaget fig bemeldte Beſtrivelſe ret at oplyſe, og efter ſammes 
" Indhold at forfatte fin Afhandling om Herodoti Scythien, fom findes indføre 
" i det Petersborgſte Academies Acter, og han hør grundet deels paa SÉribens 
tens egen Fortælling, deels paa andre fil Oplysning tienende Omftændigheder, 
3 Følge af denne Fortælling hav faavel bemeldte Bayer, ſom andre, i Almin— 

" Delighed holdt for, at det Tog, fom Darius foretog fig mod Scytherne , har 
gaget fra Yfter-Srrømmen af lige til og over Tanais. Dette ſyntes at være 
en afgiort Søg indtil S. VO. Beer, i en ſeenere udgiven Afhandling (b), fores 
"tog fig med endeel artige Grunde at bedifg, Det bemeldte Mecning om Darii 
I Fog Fand hverken beſtaae med Herodori egen Fortælling, ey heller med endeel 
| andre Omſtandigheder, efter hvilke —— Tog ey bar Fundet gane længer, 
i | 3 | end 

(a) See hang tvende Afhandlinger, den eene de Origine & prifcisSedibus Scytharum , deg 
anden, de Scythiæ Situ, in Commentariis Academiæ Petropolitanæ, Tom, 1. 

M €b) See hans Erlaͤuterung der von dem Herodotus und Plinius gegebeten Beſchreibung des 
alten Scythiens, ſom ſtager i Zuſaͤtzen zur algemeinen Welt⸗Hiſtorie. Tom. 3. 
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end over den nu faa kaldte Dnieſter, henimod Bog⸗Floden (bb). En Setning, 
fom bemeldte Forfatter har paa en klogtig og behagelig Maade føgt at beviſe, 
og er for Reſten af megen Betydenhed, ey allene Henſeende tit Herodoti 
Scythien felv eller Deng rette Beſtaffenhed at faftfærte, men ogſaa til at bes 
fremme de omkringboende Folkes Grændfer, Vandringer, ældfte Boepele med 
endeel andre Ting, hvile endogſaa ftaae i i en Slags Gamhienhæng med vore 
Nordiſke Forfædres Vandringer hid ind i Norden, ſamt deres Oprindelſe at ud⸗ 
finde. Saa det derfore vil være Umagen værdt, noget noyere at underſoge, 
hvilken af anførte tvende Meeninger er Den rigtigfte, ſamt videre at oplyſe Se⸗ 
rodoti Beſtrivelſe over Scythien. | 

. St: 

Lad os da, efter at have ſaaledes faftfat det fornemſte Indhold. af denne 
vor Afhandling, komme til Sagen felv. Herodotus er den Perſon, hang 
Fortælling om Darii Tog, ind i Scythien den Sag, hvorom her ffal handles: 
Hané. Forklaring eller Vidnesbyrd om bemeldte Tog maa altſaag afhores, 
førend vi kand gane videre. Vi merke da (1.) Hvad han i Almindelighed 
figer om Scytbtens Grandſer, Storrelſe, eller Stræfning, nemlig: at den 
ſaae ud omtrent fom en Firekant, indeholdende fra Floden Iſter af indtil 
Boryſthenes en Landſtrokning af ti Dages Reife, fra Boryſthenes til Mœo⸗ 
tis en lige faa lang Stræfning,. men fra Havet op til te Mielandlæner 20 
Dages Reiſe, eller 4000. Stadier, 200 Stadier beregnede paa een Dags Ik 
Reiſe (c); Ligefom han paa et andet Sted beretter (d), at det Gorte-Hav, 
paa fit bredefte, fra Scythien af til Themiſcyra, var 3300 Stadier. Efter | 
Dette kand altſaa med Vished faftfærteg, at Boryſthenes har løbet midt igien⸗ 
nem Herodoti Scythien, at dennes Strakning, fra bemeldte Flods Udløb, — 
ſaavel mod Oſten ſom Veſten, naar man regner 33 Stadier paa hver Miil Se E 

: ; ' å , ; fj ar ( 

(bb) Zac. Palmerius har for ham yttret fig med ſamme Tanker, at Darii Tog ey har gaaet 
længer end til Bog⸗ eller Dnieper⸗Floden, og holdt for, af de Perfer har enten bilder 
fig felv eller villet bilde andre ind, at bemeldte Flod var Tanais. See hans Exercitatio- i i 

- nes in optim, Auctores Græcor, pag, 21. 

(c) Alt dette nu anførte, er Herodoti egne Ord. See hans Melpomene, eller Hiftoriarum 1 | 
Lib. 4. $. 101. EG 

(d) See nys anførte Hikoriar. Lib, 4. 8. 86. 

(e) Denne Regning bliver uden al Tvivl den rigtigſte: ThiProlemæus, og med ham de fleeſte 4 
andre gamle Skribenter, regne pag een Grad soo Stadier. See Bayer de 'Situ Scythiæ J 
pag. 406. Tom, 1. Comment. Acad. Petropol. Følgelig maae, da Herodoti og Pto⸗ 

15, af diffe beregnede pan en Grad, og 2000 Stadier 4, men 4000, 8 Grader omtrent. 
J 

4 

ba T lemæi Stadier komme overens, 33 af Zerodoti Stadier have giort en Tydſt Miil, — | 
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har paa hver Side af Floden indeholdt 60 og to trediedeel Miil, eller noget over 
4 Grader, følgelig Scythiens hele Længde noget over 3 Grader, Men dens Breede 
fra det Sted, hvor bemeldte Flod løber ud i det Sorte⸗Hav, op til de Me⸗ 
landlæners Land, omtrent 8 og en femtendeel Grad. Avori man faa meget 
mindre kand anſee vor Skribent for at have feilet, ſom bemeldte Breede, han 
giver det Sorte⸗Hav, efter anforte vor Udregning noye ſtemmer overeens med 

de nyere Sarter, hvor dette Havs Breede paa forbenævnte Sted, nemlig fra 
Themiſcyra over til hiin Side, belober fig til 6 Grader og noget derover, Scy— 
tbien har altſaa, efter Herodoti Regning, været noget over 8 Grader lang, 
og lige faa mange Grader breed. Men herved moder den VanfÉelighed, 
fom Bayer ey har lagt MerÉe til, at Landftræbningen fra Donau, hvor 
Scythien begyndte, ev indtil Tanais Udløb langt over otte, nemlig 12 Gra⸗ 

der og derover. Hvorover her (2.) maa iagttages: At paa det Sted, her 
omhandles, taler Herodotus fun egentlig, hvilfet han ogfaa ſelv udtrykkelig 
ſiger, om de Deele, ellev om den Kant af Scythien, fom laane næft ved 
savet, firæffende fig fra IſterStrommens Udløb af indtil Maotis, fovs 
ſtaae, hvor denne, nemlig Mæoris, øften for den ſmale Nakke af nu 
værende Crim, begynder, ey hvor den, ved Tanais Udlob ender: Ibi 

han beretter: (k) "Ar de tvende Kanter af Scythien, ſom Iaae hos Haver, 
det Sorte⸗Hav og den Maotiſke Bør) vare gandſke liige, ſaavel den, der 
ſtrakte fig op mod det fafte Land (den øftre Kant, fom vendte mod Maotis) 
ſom den, der. laage hos Havet (den ſondre Kant, fom vendte mod det 
Sorte· HOav).“ Hvoraf Meeningen maa nødvendig blive denne: At faa lang 

ſom den fønore Rant af Scychien var, fra Iſter Strommen af til Maotis, 

— — 

ſaa lang var ogſaa den øftre Rant eller Side af Firekanten, Der ſtrakte fig fra 
Begyndelſen af Mæoris langs ſamme indtil Tanais. Forſtbemeldte, nemlig 
den føndre Rant af Scythien, er det da allene, fom Serodotus giver den 

1 Stræfning af 20 Dages Reife eller g Grader, hvilken Kant han har fores 
ſtillet fig at gaae fra Donau af, ey lige indtil Tanais, men til Begyndel⸗ 
ſen af Mastis, og herfra igien Scythiens øftre Rant at have gaget, ien 
liige Stræfning omtrent imellem Sønden og Norden, indtil Tanais Udløb. 
Hoilken Stræfning, tillige med dens Længde af 8 Grader, vel en kommer 
overeens med de Landes nu værende Beſtaffenhed (FG), men har dog fin Grund 
"å det Begreb, ſom Herodorus, Ptolemeus og andre gamle Ford; Beffrivere 
har giort fig om Maotis, ſom langt ſtorre, end det enten var i fig ſelv, eller i 

Det 

(f) See bemeldte hang Melpomene elfer Hiſtor. Lib. 4. $. 1o1. ; | 

(F) Efter den gaaer Strækningen naſten lige i Oſt, og udgior neppe fulde fem Grader. 
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et mindſte nu er: Da Herodotus derom udtrykkelig figer (9), af der var ey 

meget mindre end der Pontiſte Sav felv, Naar altſaa nysbemeldte Skri⸗ 
bent taler om Tanais, ſom Grændfe for Scyrhien (*), kand ſaadant allene 
forſtaages om Grandſen paa de nord⸗oſtlige Kanter af Scythien. For Reſten 
figer han ingenſteds, at Scythiens ſondre Rant eller Side ſtrakte fig til Ta⸗ 
nais, ep heller and det faa være, hvis hans foranforte Maal, over Strok⸗ 
ningen af Scythien fra Weſten til Øften, ſtal kunne ſoreenes eller femme 
tilfammen med Landenes virkelige Strekning fra Donau til Tanais, ſom 
Den, der udgior ey 8 og en femtendedeel, men fulde 12 Grader eller derover. 
Ligefom her (3.) maa merkes, at hvis foranforte Poſter ey noye iagttages, 
ffal man pag ingen Maade ret Éunne forftaae eller forklare faavel foranforte, 
fom følgende Herodoti Beſtrivelſe over Beliggenheden eller. Strokningen af 
Scythien, naar han figer: (g) At tvende Kanter af Scyrbien lage eller 
pendte mod Havet, den cene mod Sonden, den anden mod Oſten, lige⸗ 
ſom Landffabet Attica, fan at de Tauri beboede en Deel af Scythien paa 
“ſamme Maade, ſom om et andet Folk, end de Athenienſer, Fulde beboe Nak⸗ 
“ken ellev Forbierget Sunium, eller om et andet Folk, end de Japyger, bes 

"boede Fovbierget fra Brunduſium til Tarentum. Hvad fom fiden lage 
"oven. for de Tauri, (figer Skribenten videre) ſamt mod der øftre Sav (det 
Moortiſte) det beboede de Scyther, ligeledes den veſtre Kant af Bo/poro 1 
"Cimmerio og af den Mæorifte Søe indtil Tanais, der løb udi den inderſte 
Bugt af bemeldte Søe.” On | 

| ; $42; . 

Af denne Befkrivelſe, ſammenlignet med hvad til ſamme Materie henhøs 
vende tilforn er anført, kand man nu giore fig et nokſom tydeligt Begreb om 1 
Strokningen af oftomtalte Scythien, ſaadan ſom Herodotus har foreſtillet 
fig den, paa den føndre og øftre Rant mod Havet, nemlig: At den be TTT 
gyndte hos Iſter⸗Floden, lob ſiden, med en noget krumbohet Strandbreed, TT 
frem til Boryſthenis Udlob, ſtak derpaa, efterat have lobet endnu noget len⸗ 
gere frem oſter paa, ud mod Sonden medet ſtort Forbierg eller en Odde (”), Fr 

IRA SÆL pybi ligeſom 
(") See ſoranforte hang Melpomene. $. 86. 5 RER 
(+) See ogfaan dette paa nys bemeldte Sted. $. 20, $: 99. $. 101. 

(8) See foranførte Sted. $. 99. ſammenlignet med $. 101. 
(+) Dette kand end. videre oplyſes af Szrabonis Beſtrivelſe over Skikkelſen af det Pontiſte 

Hav mod Norden. Geograph, Lib. 2. pag. 36. nemlig: ”Yt den lignede en Scytbie 1 
"Bue, og havde tvende Bugter, hvoraf den mod Veften var langt meere brumbøget, — | 
Lend Den anden (mod Øften”). — | — ARDEN 

- ER 
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 Tigefom Fovbierger Sønium i Uttica, eller Den fpidfe Land Tunge mellem Bram 

dufrsm og Tarentum fand være, (hvilfet Forbierg blev beboet af de Taurer, 
et fra De Scythec adſkilt Folk (7), dreyede faa af, omtrent mod Mord. OK, 
indtil Mundingen af Mootis, og gif endelig frem derfra, med en noget krum⸗ 
met Strandkant, næften flige mod Nord, hoor den endtes hos Floden Tanais 
Udlob; hvilfen Flods Munding Herodotus altſaa, fom af denne hans Be⸗ 

ſfkrivelſe over Landſtreekningen af Scythien kand ſees, har foreſtillet fig at vende 
mod Sonden, ſaaledes ſom Ptolemeus ogſaa har afſat ſamme (1), i den 
Sted aft Mundingen af Den rette og ſtore Tanais vender mod Weſten omtrent. 
Hvoraf, ſaavel fom af endeel andre Omftændigheder, man kand med temmelig 

god Foyhe giore Den Slutning, at Herodotus ſaavel, ſom andre gamle Skri⸗ 
benter, maa ofte have forverlet den rette eller egentlige Tanais med den mindre 
Don⸗Flod, gemeenligen Donetzz Falder, hoilken ſidſtbemeldte lober mod Sons 
Den ud i hiin Tanais. Fil videre Oplysning om hvilet, faavelfom i Hens 
ſeende til hvad om Maotis tilforn er anført, her endnu kand merkes, hvad 
baade om finftbenæonte MTæoris, ſom ogſaa om Floden Tanais, forekommer 

hos Pomp. Mela (h), en Skribent, Der flittig har betient ſig af Herodoti Berets 

ninger (bh), og blant andet fortæller: (1.) "Ar Floden Tanais kom norden fra, 
Aog løb mod Sonden need omtrent midt i der Mootiſte Kicer. (2.) Atſidſt⸗ 

"bemeldte Mræotis havdeen krum Strand⸗Side mod det fafte Land, men en liige 
mod Havet (Det Pontifte), og varnæften liig der Pontiſte Hav, paa Stor⸗ 

| Arelſen nær!” (*), ſom Herodotus, efter hvad tilforn er anført, felv figer (2) 
at have været ey meget mindre end bemeldte Pontiſte Havs. Hertil Eand 
ogſaa fohes Strabonis (XxX)YUdſagn om Tanais: At den lob fra Norden needi 
Maotis, ſaaledes, at Dens Udlobe, Mundingen af bemeldte Mootis, og 

Floden (Tanais) felv, ſaavidt den var bekiendt, laae altſammen under een 

(7%) Geograph, Lib, 2, 

Mer i⸗ 

(F) Dette Furbierg har derfor Herodotus ey heller egentlig regnet til den Firekant, i hvil 
al be af Scytherne beboede Lande vave beliggende, men den bør anfees for at ligge der 
uden for, 

1 (CH See hans Geographiæ Lib. 3. Cap. 5, Tab. 7, og Lib. 5. Cap. 9. Tab. 2. 

) See de Situ Orbis Lib, 1. Cap, 1. 

(kh) See Andr. Schotti Sammenligning imellem begges Abrab, Groxovii Oplag af Mela, 
pag. 330. ſeqq. | | 

( See Pomp. Mela de Situ Grbis, Lib. 1. Cap. 19, 

Cx) Ser hans Melpomene, å. 86, 

J 
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Meridian“. Hoilket altſammen tilhobe taget vifer, hvad Begreeb man I 
giort fig om Floden Tanais ſamt dens Udløb ſaavel, fom i ſer om Maotis, 
nemlig, at man har foreftillet fig Denne Soe langt ſtorre, end den virkelig nu ev, 5 

og ſom liggende med fin ſtorſte Længde mellem Oſten og Veſten, ſaaledes om⸗ 
trent, at Den hadde en lige Strandbreed mod Sonden, lige ſaadan en omtrent. 
mod Veften, men mod Aſten, og i ſer mod Jorden, en krumboyet Land⸗Side, 
ſom paa den nordre Kant blev overſtaaren af Flodens Tanais Udiob, og endtes 
Der med en Dyb Bugt (CO) sine hanne 
— —— Ene? sy SES 

Heraf feer man da, hvorledes Herodotus har foreſtillet fig Strekningen J 
af fin Scythia, paa den fondre ſamt den oſtre Kant, mod det Dontifte Hav, - 
og mod NTæotis. En Sag, der hidindtil ey tilfulde har været oplyft, ſaa at 
Den fortreffelige Bayer (i), ved ey at have lagt Marke til. Herodoti Mening 
eller Udfagn om Scythiens Grændfe mod Maotis, har derover udſtrakt ſamme 

til og over Tanais Udløb mod Oſten, hoorved bemeldte Scythien har hos 

ham faaet en langt ſtorre baade Lengde og Breede, end den efter. Herodoti 
Beretning burde have. Lad og Derfor nu gage videre, for at betragte, hvis TY 
ken Strækning vor Skribent har .givet fin. Scythien mod Qeften, og hvilke. | 

Grændfer mod Norden. Her merkes Da, hvadden veftre Kant angager, (1.) 
at han ſiger, (k) “Det Iſter⸗ Sloden var i Scythien den førfte Flod mod 
Veſten“; men beretter tillige, at foruden den. lobe endnu ſem andre Floder 
igiennem Scythien, need i bemeldte Iſter, hvilke vare, ſom Bayer allerede 
har viiſt, Porota eller Pruth, Ordiſſus eller den nu faa kaldte Argiſcha, 
Naparis eller nu værende Jalonitza, Arorus nu kaldet Siret eller Moldau, 
og Tiaranthus eller Alaut, hvilken ſidſtbemeldte lober deels giennem De oſtlige 

Iſter⸗Strommens Udløb.” Da altſaa alle diſſe Floder, i Betragtning af 7 
i! 

bemeldte Iſter eller Donau, for ſaavidt denne med fin oſtlige Arm berorer de 
Lande, hvor Herodoti Scythien har været, har deres Lob Veſten for bes VÅ 
meldte Donau⸗Arms Udløb (2); Saa ſynes Der være en beſonderlig eller ide 
fammenhængende Snak, at Donau ſtulde være den forfte Flod i Scythien 

mod 

(8) Gee nys anførte Sted. 8. 21. 'øg 100. RD) Mens DST ARS, 
(i) See hans Afhandling de Situ Scythiæ in Comment, Acad. Petrop "Ton, 1. 

(k) See oftanførte hang Melpomene eller Hiftor Lib. 4. 8. 48. 

(«) Donau kand iffe ſiges at have været nogen Flod i Zerodoti Seythien — uden for ſaa⸗ J 

vidt, at den havde fit Udløb ved Grændferne af Scythien, ſom ſtrakte fig til, men ey 

over ſamme. 

Kanter af Siebenbuͤrgen, deels giennem Wallachiet, men alle Veſten for 

J 
9 

dg i 

i 
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mod Veſten, eller fra Veſten af at regne (1); og dog faa mange andre Floder 
løbe igiennem Scythien Veſten for den. Sporges altſaa, hvorledes dette kand 
rime fig. ſammen, eller denne Vanſtelighed hæves? Jeg meener, i Overeens— 
ſtemmelſe med HSerodoti eget Begreb om Scythiens Strakning, ſaavel paa 

dette ſom andre Steder, allerbeſt og letteſt paa denne Maade: At man (2.) 
| lægger vel. Mærke til hvad vor. Skribent felo figer om bemeldte fem, Veſten for 
" Donau løbende Floder,” nemlig, at de fun havde deres Udſpring I Scy⸗ 
" tbien (m), og at man (3.) tillige noye iagttager hvad hans Henſigt er, 
naar han tager fig for at opregne Scyrbiens Floder, nemlig fun atnævne eller 
regne Dem iblant Scythiens egentlige Floder, hvilke vare de fornemſte, og 
| havde deres Udløb i Havet, eller derfra kunde beſeiles (n". Blant diſſe 
"| par Donau den forfte, fra Veſten af at vegne: Thi her maa (4.) merkes, 
"hvilken Tour Skribenten følger i at opregne bemeldte Floder, nemlig, at han 
gaaer fra Veſten øfter paa, begyndende fra Donau, ſom den meeſt veſtlige, 
fra hvilfen han ſiden gaaertilTyras, Hypanis, o. f. v. Ved hvilken Leylighed, 
og i Anledning af af tale om de Floder, ſom lobe need i Donau, han tillige, 

i melder noget om foropregnede form Floder, ſom didhen, men ey egentlig til 
Scythien henhørende, hvor de vel havde deres Udſpring, løbe ogſaa, for en 
ſtor eller linen Deel, derigiennem; men havpde dog der ey deres Udløbi Havet, 
ſom Donau og de andre Floder, hoilke af vor Skribent egentlig henregnes til 

Schgycthien, hine fem foromtalte Derimod ikke. Hvorhos, foruden foranførte, 
endnu (5:) maa vel overveies: At derſom bemeldte vor Skribents Mening 
var, det forbenævnte fem Floder henhorte til Scythien, maatte deraf følge, at 
bemeldte Scythien ffulde have ſtrakt fig næften lige hen til Ungarn, og dens 

"Længde fra Veſten til Oſten blive i Det mindſte eengang til faa ſtor, ſom Skri⸗ 
benten ſels, efter - foranforte hans egen Udregning, gior den. En Mislighed, 
ſom vi derover fee at den lærde Bayer 'ogfan virkelig har begaget, ved en af 

I legge Marke til den hos Herodotum mødende Vanſtelighed, ſaavel i Henſeende 
til foromtalte fem Floder, ſom til Scythiens Strokning mod Oſten, ſammen⸗ 
lignet med Skribentens egen Beregning. Hvorover ev (feet; at denne ellers 
ypperlige Mand (*) har paa den eene Side mod Aſten udſtrakt Scythiens 
Grendſer til og over Floden Tanais, paa Den anden, mod WVeſten og Sonden, 
KAAS L ES HE HEE SY 2 . over 

- 

i ch Dette ſiger Zerodotus ſelv udtrykkelig paa nys anførte Sted. Lib. 4. 8. 47. 

| (mm) Avriyerées morupeci Zxvdsxor, kalder Herodotus dem paa nys anførte Sted. 6. 48. 
| (2) Dette er oglaa Herodoti egne Ord, paa nys bemeldte Sted. 6. 47. 

| (F) See hans foranforte Afhandling de Situ Scythiæ in Courment, Acad, Petropol. Tow, I, 
ſamt hang til ſamme foyede Kart. — 



over Floden Alaut, lige til Donau, men derved givet bemeldte Scythien en 
Dobbelt ſtorre Strekning, end den, efter Herodoti egen foranførte (”") Beſtri⸗ 
velfe eller Regning, burde have, ſaa at Den, 1 ſteden for oste, bliver 16 Grader i 
Længde fra Veſten til Oſten. | FRR ENE — rens 

åg 6. 4. — i ' be 7 

Eſtter diſſe og øvrige foranforte Omftændigheder flutte vi da, at Serodoti 
Scythien har mod Veſten ey ſtrakt fig til eller over oftbemeldte fem Floders 
Udlob og til Donau paa de Kanter, men at den kun hos Haver har grændfet 
til bemeldte Donau eller dens Udløb; at Grændfen har fiden gaaet fra Bugten | 
af bemeldte Flod, hvor Baba omtrent nu ligger, henimod Roſova, over Pruth, 
over Floden Sereth, igiennem De nordlige Kanter af Wallachiet, ſamt igien⸗ 
nem de oſtlige af Sie benbuͤrgen, imellem Udſpringene tildetvende Floder Alaut 
vg Maris eller Maroſch, har ſiden fulgt De Karpathiſte Bierge omtrent, 
og endelig boyet af mod Øften, noget fonden for Staden Lemberg, i det nå | 
værende Lille⸗Reuſſen; hvilet fidfte Fand fees af Herodoti egen Beretning (0): 
"fe Floden Tyres (eller den nu faa kaldte Dnieſter) havde fit Løb fra Norden, 
og Udfpring fra en flor Søe, ſom fEillede de Scythers Land fra de Neu⸗ 
AUrers.“ En Beretning, fom efter de nyere Karter og Jord Beſtrivelſer befin⸗ 
Des at være rigtig, famt bemeldte Soe, af hvilfenDniefteren har ſit Udſpring, 
at figge hos foromtalte Karpathiſte Bierge, nogle Mile fonden for Staden 
Lemberg. Hvorhen vi altfaa fætte at Greudſen for Herodoti Scythien, 
pag den veftlige Kant, har ſtrakt fig. 24 Sie d 

Nu ſtaager da tilbage at faftfærte Grændferne af bemeldte Scythien mod 
orden. Men førend vi komme Dertil, vil Det være fornødent at vi efterfee, 

hoad bemeldte Skribent ved at fortælle og. om de øvrige Floder i Scythien, 
faavidt vor Sag er angagende, efterar han har beſtrevet Donau, en Beſtri⸗ 
velfe, hvilken han ender med diſſe Ord: ”Cen (eller den forſte) af. Scythiens 
Floder er altſaa Iſter; Efter den er Tyres (p); Den tredie Slod er Hypa⸗ 
Inis (“, og ſom fætter, hvad tilforn om Scythiens Sloder er ſagt, et | 
endnu ſtorre Lys, Da Det tydelig viſer, at foromtalte fem, Veſten for Donau ] 

ellev dens Udløb rindende, Floder ey ere af Herodoto regnede til — TR 
ÆT tidu 41) 3 togene vilket 

(**) See foregaaende iſte d. i denne Afhandling⸗ J 

(0) See hans Melpomene eller Hiſtoriarum Lib. 4. $- 51. 

(p) See ogſaa dette pan nys anførte Sted. $. 51. 

(q) Dette kand ligeledes ſees ſammeſteds. d. 52. 



U8Sften) forbenævnte Hylæa og Dromon Achillis fra de hosgrondſende Steder”, 

re 

1 om Darii Hyſtaſpis Tog til Septbhien, ec. 69 
hvilfer Land bor folgelig ey heller udſtrekkes til Donau paa den Kant, hvor 
Diffe Floder løbe i Den. Hvad Skribenten for Reften hav om Floden Tyras 
fame dens Udſpring, har vi tilforn feet. Men om den tredie, nemlig Sypanis, 

eller den nu faa kaldte Bog⸗Sersm, beretter han: “At dens Udlob var hens 
Aimod 9 Dages Seilats fra dens Udfpring ap en ſtor Søe, beliggende i Scy⸗ 
Acthien felv; at fem Dages Seilats, fra bemeldte Dens Udſpring af, (66 en 
⸗RKilde i den, ſom giorde den gandſte beeſt; at denne Kilde havde fir Udſpring 
Apaa Grændferne mellem de Plsyende Scythers og De Alazoners Land; og "Jat paa ſidſtbemeldte Sted nærmede Floderne Hypanis og Tyres fig hin⸗ 

"Manden meere end tilforn, men dreiede fiden af igien, efterladende et ſtorre 
⸗Mellem⸗Rum“. Hvorefter Skribenten kommer til den fierde Flod i Scythien, 
nemlig Boryſthenes eller Dnieper, berettende: “At den var, næft Floden Iſter, 

Aden ſtorſte blant alle Scythiens Floder; at man velvidfte, det ſamme havde 
Aſit Løb fra Norden, igiennem en Strakning af 14 Dages Seilats (r), op 
Atil Det Sted, man kaldte Gerrhum, men hvad fom laae der norden for, derom 
Avidſte intet Mennefke at berette noget, uden man fluttede allene, at Floden lob 
AUigiennem Den Der værende Udorken, henimod den Kant, hvor de Scyther 
boede, der vare Jord⸗Dyrkere, hvilfe havde deres Boepæle hos denne Flod 
A en Strakning af 10 Dages Seilats (s)”. Hvorpaa Turen kommer til 
den femte Flod, ved Navn Panticape, hvilken vi meene at være Samara⸗ 

Kloden (1), da Skribenten giver os om ſamme Den Efterretning: At den liger 
"lene havde fit Udforing fra Norden af en Soe; at mellem den og Boryſthe⸗ 
nes boede bemeldte jorddyrkende Scyther; og atdenlobigiennemerLand, kal⸗ 

yet Hylæasud i Borygbenes'”. Men om denfiette, nemlig Hypacaris, ſiger 
han "Pt den lob, midt igiennem de omvankende Scythers Land, ud i Havet 
(et Pontijfe) hos Staden Carcinitis, ſtillende paa den hoyre Haand (mod . 

J3 Om 

€€€) Jeg vil heller med Bayer (See de Situ Scythiæ loc, eit pag. 411.) troe, at her er hos 
SgZerodotum læft eller ſtrevet ſeil, 40 for 14, end med F. M. Bær (Gee det i vor Ind⸗ 

ledning tilforn anførte Sted pag. 23.) forklare de 40 Dages Seilats, gerodotus omta⸗ 
ler, der udgiør en Strgkning, flørre end heele Boryfbenis Længde, med den vanſtelige 
Skibsfart paa denne Flod: Da dette viger gandſte fra de, om de ovrige Floder, paa 
— hos vov Skribent brugelige eller fædvanlige Talemaader. See 8. 7. 
not, (7%). | : | , 

6) See gerodoti Melpomene eller Hiftoriar, Lib. 4. $. 53. | É 

(t) Denne Flod ſtikker fig beſt dertil blant alle paa de Kanter nu værende; hvorſor ogſaa den 
lærde Bayer har anfcet den eller en anden endnu længer nød mod Havst løbende Flod 

ſor Serodoti Panticape, & AV sin 

— 

i 



79 Aſhandiinn 
Om den ſyvende, kaldet Gerrhus, efter forbenævnte Sted, hvorhen Flodens 
Boryſthenis Løb var bekiendt: At den var Grændfe mellem bemeldte Omvan⸗ 
kende og de Kongelige Scythers Lande, løbende. ud i næft- foromtalte Hy= 
Mlpacaris", Om den ottende, nemlig den bekiendte Tanais: "Ze den fra Norden 
diaf havde fit Udlob fra en ſtor Søe, men lob ſiden ud i en endnu ſtorre 
(den Maotiſte) ſom var Skillerum mellem de Bongelige Scyther og de 
”Sarmater, i hvilken Tanais nedløb en anden Flod, ved Navn Hyrgis“. 

j É É $; 6. | — * 

Diſſe ere de ſornemſte Floder, ſom Herodotus beretter at have lobet igien⸗ 
nem eller beroret Scythien; Af hoilken Beretning nokſom kand ſtionnes, at 
ved den ſidſt i Ordenen opngvnte Flod kand ikke være meent nogen anden, end 
Den egentlig faa kaldte Tanais, hvilken altſaa, eſter Herodoti Mening, bes 
rørte Grændferne af Scythien mod Nord⸗Oſt, ligeſom Donau berørte dem 
paa den fydveftlige Kant. Men herom kun faa løfelig for denne gang; hvorfor | 
vi nu ville komme til det, ſom egentlig er vort Oyemerke, nemlig at —— 
Scythiens Grondſer og Naboer paa den nordre Kant. Begyndelſen derti 
hav vi tilforn giort, ved at fafifætte, efter Herodoti egen Beretning, at Scy⸗ 
rhiens veftlige Grandſer ſtrakte fig til en fior Soe, fra hvilfen Tyras eller 
Dnieſter⸗Floden havde fit Udſpring, og ſom tillige var Grændfe mellem de 
Scythers og Neurers Land ("). Da tiu bemeldte Skribent desuden beret⸗ 
ter (u), at Floden Maris, eller den nu faa kaldte Maroſch, kom frade Agas. "|. 
thyrſers Land, ligeſom Floden Alaut fra de Scytbers, og begge diſſe Floder 
har Deres Udfpring ey langt fra hinanden, paa eller blant de Karpathiſte 
Bierge; Saa fand man, i Følge af dette, faftfærte, Det bemeldte Agathyrſer, 

— EGE a " ” - 

dan aen ae ae SR im RER KR BR RR RR SÅ Må 

hoilke hav uden al Toivl været et Thracifk eller Celtiſt Folk (v), har boet I! 
Veſten for de Scyther, idet nu værende Siebenbuͤrgen, famt videre Nord "| 
paa, mueligt et Stykke ind i Polen, eller i Pokutien, mende Neuri derimod "| 
boet Oſter og Nord ud fra Staden Lemberg, omtrent i def nu værende Bel: 
ziſte, deels ogſaa i Øvre:Volbynien (x), efterfomdehavde, ſom Herodotus 7 

om 

Melpomene, 6. 51. 

u) See nys anførte Sted. 8.490 | 

(v) Efter den Beſkrivelſe, Herodotus gier over dem, og efter endeel andre Omſtandigheder 
at dømme, vil jeg heller troe dette, end at de har været en ScptbifE Folfefærd, ſom 
Bayer vil giore dem til. Vid, de Situ Scythiæ loc, cit. pag, 418. 

(x) Heri kommer min Sætning gandſte overeeng med Bayers. Vid, loc. cit. p. 40k 

(") See foregaaende 4de Z. i denne Afhandling, og Serodoti Hiftoriarum Lib; 4. eller 
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paa Landffabet Breſc, beliggende norden for bemeldte Volhynien, et Land, 
der endnu er fuldt af ſtore Moradſer og ode Steder) men fonden for fig de Scy⸗ 
"ber, fom vare Plovmænd (Scythæ Aratores).  hvig Land efterfom Floden 
Bog eller Hypanis havde fit Udſpring (2), ſom vi hav feer Herodotum ſelv 
berette (); faa maa bemeldte Scyzhe Aratores have boet i Sondre⸗Volhy⸗ 
nien, omÉring ved Stæderne Oſtrog og Zaſlaw, da Floden Bog har juft fit 
Udſpring paa Grændferne af nysbemeldte Land, foruden hvilket benævnte Scy⸗ 
cther ogſaa kand have beboet Det nu værende Kiowiſke, men de af Herodoto 
faa kaldte Halizones, Søndre: Dodolien. Hvorefter man altfaa videre kand 

" faftfætte, at Grændferne af Scythien paa denne Kant har gaaet fra Staden 
Lemberg midt igiennem Volhynien, henimod Staden Czernichow omtrent. 
Altſammen Sætninger, om hvis Rigtighed man havde ikke megen Aarfag at 
tvolvle, Derfom Deri ey indføb en Omftændighed, ſom ſynes at gisre Denne For⸗ 
klaring ftridig med Herodoti foranforte Beretning om Scythiens Brede, 

i nemlig at ſamme, fra Havet af op til de Melanchleners Land, belob fig tilover 
g Grader, i Den Sted at bemeldte Breede, fra Donau⸗Flodens Udløb til de 
Neurers tilforn faſtſatte Qoevæl, ey udgior ſtort meere end det halve deraf ; 
Ligeſom og omtalte, af Herodoto opgivne, Scythiens Breede ligeledes paa ens 

deel andre Steder ey vil paſſe fig til hans ovrige Beſtrivelſe, men bliver overs 
alt for for. Viſſelig en Hoved⸗Vanſtelighed, ſom jeg Dog mener pag denne 

Moade aldeeles at kunne hæves: Naar Herodotus vil beſtemme, hvor bredt 
"Der Sorte⸗Hav var, tager han deri til Regel dets frørfte Breede (*). Det 
ſamme kand man deraf flutte han ligeledes har giort i at beſtemme Scythiens 
Sreede, hvilfen har værer ftorft, fra Det Sted af at regne, hvor Zaurica 
"Cherfonefus eller nu værende Krimiſke Halv Øe ſtikker ud i Soen. Derfra 
"maa Da Serodorus have beregnet Scythiens Breede op til dens Grændfer 
mod Norden; hvilfer naar man antager, og Derefter maaler bemeldte Breede, 
paſſer alting fig meget vel ſammen. J 

rn. 

9 ——— 

Haar da dette, baade i Henſeende til Scythiens Grondſer mod Norden, 
og til dens Breede, fin Rigtighed, ſom Det efter alle foranforte Omſtendighe⸗ 
der nødvendig maa have; Har nylig omtalte Folk med fleere, ſaaſom De Kal, 
R — lipide, 

See hans Melpomene, &, 17. 
(z) See dette paa nys anførte Sted. 8. 52. 
(”) See den foregaaende ste $. i denne Afhandling. 

(>) See ogſaa dette i foregagende iſte $. 

nesker RESEN RED ————— 

" øm Dem videre beretter (y), en Udorken norden for fig (hvilket paſſer fig vel no 
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lipide, de Halizoner, de Scyther, der vare Plovmæend, de Neurer, 
boet Veſten for Boryſthenes, ſom Herodotus felv udtrykkelig ſiger (a): Saa 
folger deraf videre, at de ſaa kaldte Jord dyrkende Scyther (SoT)hæ Agricolæ) 
maae have indehavt en ſtor Strækning Land Øften for benævnte Flod, fame 
ſtrakt fig med Norden hen til de Floder Dezna og Sem omtrent, henimod nu 
værende Stæder Czernichow, Baturin med flere: Shi Herodotus beret⸗ | 
ter (b) om bemeldte Scytcher, ”at de beboede en Landſtrekning fra Floden Bos 
Aryſthenes af hen mod Øften, paa tre Dages Reife, det er, 600 Stadier 
Weller 19 Miile omtrent i Breeden, men fra Sylæg, fom lage næft ved Havet, 
112andet langs bemeldte Flod hen sp mod Norden, paa en elleve Dages Sei⸗ 

. Hats”: hvilken ſidſtbemeldte Stræfningg Længde kand lettelig fluttes af hvad 
Herodotus paa et andet Sted melder om Floden Bog eller Sypanis, at den 
nemlig fra fit Udfpring til Havet var 9 Dages Seilats lang (c): Thi naar 
man derefter vil paa Karterne eftermaale Længden af Floden Bog, og holde 
Den mod det Stykke af Boryſthenes eller Dnieper, ſom ſtrakker fig op fra 
Havet til henimod Hoyden af Czernichow, ffal man befinde, at vi ey har fat 
fidfibemeldte Scythers Grendſer for hoyt op mod Nord, allerhelft naar et 
Stykke, næft hos Havet, for Landet Sylæan, bliver fra bemeldte Stræfning 
hos Dnieperen fradragen. Hvorhos endnu kand merkes, at Herodotus reg; 
ner fra Havet af op til det Sted Gerrhus, hvor Boryſthenes begyndte at 
blive bekiendt, og hvor Scythiens Grændfe paa den Kant var, 14 Dages 
Reiſe eller 2800 Stadier (d), hvilket gior tilfammen 87 og en halv Miil eller 
5 og tre fierdendeel Grad omtrent, og treffer vigtig ind med det Mellemrum, ſom 
ev fra Kilburn, ved Boryſthenis Udlob, paa den eene, til bemeldte Dezna⸗ 
og Sem Floder paa den anden Side (*). Maaler man Diftancen, fra den 
yderfte Odde af Krim op til bemeldte Floder, faner man ligeledes den af He⸗ 
rodoto opgivne Scythiens Brede, nemlig otte Grader omtrent (”). End "| 
videre: De Agerdyrkende Scythers Land beregner Herodotus for ti (P) eller 
for elleve (Ft) Dages Reiſe; ſtrakker man dette fra bemeldte heele Længde fra 

(a) See herom hang Melpomene. $. 17, 
(b) See ogſaa herom nys anførte Sted. $. 18. 

(c) See herom ogfan nys anførte Sted. $. 52. 
(d) Ste den foregaaende ste $. i denne Afhandling. not. (r), * 
(7) See Kartet over Rusland i den Rusſiſke Atlas. | | . 

(*) Dette viſer, at hos HZerodotum paa anførte Sted (Sce 8.5.) maa nodvendig fæle 
14 og ty 40 Dages Seilats, faa fremt nøgen ret Meening ſtal komme ud. —— 

(T) See gerodoti Melpomene, eller Hiftoriarum Lib. 4, $. 53. 

(FT) Ser nys anferte Sted. $. 18. —* 

J 

Havet | 
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de ſtore Seweriſke Skove og næfigrændfende Worotinſte eller Kalugiſke 
Moradſer; men de Norden for bemeldte ode Steder boende Androphagt, 
eller Menneſte⸗Edere, mane føges i det nu værende Smolenſtoiſte, og ans 
dre under ſamme Hoyde beliggende Steder. 

se sm 

Gaae vi nu viidere mod Øften, møde og de Omvankende Scyther, 
hvile Herodotus beretter (k) ”at have boet pag hin Side Floden Panticape, 
Mi en Stræfning Land af 14 Dages Reife, henimod Øjten, indtil Slo- 
Sen Gerrbum.” Denne Stræfnings Længde maa man foreftille fig, en 

— at have gaaet fra Veſten oſter paa; thi faa ffulde den have værer ftørre end hele 
Reſten af Scythien, fom var i alt 20 Dages Reife fang; men ſom Skriben⸗ 

tens egne Ord i det Græffe det medføre, at have ligget Oſten for, ellev mod 
Oſten, og langs de Jorddyrkende Scythers Land, fra Havet af omtrent 
indtil Floden Gerrhum. Hvor bred denne Strakning har været, kand ey 
faſtſæettes, da Skribenten intet melder derom, men beretter fun, ”at paa hin 
Side af Floden Gerrhus, mod Øften, boede de faa kaldte Kongelige Scy⸗ 
Acher, hvilfe, fom de tafriigefte og fornemſte blant alle Scyther, anſage de 
— andre for fine Tienere. Diſſe Rongelige Scyther grondſede mad Sonden 

til de Taurers Land (det nu værende Krim) mod Øften til Mootis, men 
Norden for Dem boede de fag kaldte Melanchlæener, et fra de Scyther ad; 
" Mile Folk, oven eller Norden om hvilke lage, ſaavidt man vidſte, lutter Mos 
radſer og ode Steder” (2). Af hvilfen Beretning man altſag maa ſlutte, at 
RE De 

(274) See foregaaende $. Ste i denne Afhandling, not, (t). 
(e) See erodoti Melpomene. 8. 18. 

c() See herom nys anførte Sted. 8. 19. 
c() See ogſaa dette paa anførte Sted. 8. 20. 
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de Omvankende Scyrber har fireifet omkring omtrent i den oſtlige Dee af 
foromtalte Rusfiffe Ukraine, indtil og noget over Sem⸗ Floden mod Norden; 
at de Zongelige Scyther har derimod beboet hvad fom ligger der Øften for, 
indtil Canais og Donen, og at De Melanchlceners Boepel kand begvemmes 
lig ſettes omkring ved Occa⸗Floden; men de der Norden for beliggende Mos 
radſer eg Orkener ſoges i Det nu værende Reſanſte, der er fuldt af ſtore Skove 
og Soer. — RE eN] 6 

* S. 9. — 
Hvad ſom laae paa hin Side af eller Oſten for Tanais, ſiger Zerodotus 

udtrykkelig ey at bave værer beboer af de Scythers Folk, men de Steders 
Indbyggere af have beftaaet, ”førft af de Laxiis Sauromatis, hvis Boepele 
Aſtrakte fig fra den inderfte Bugt af Maeotis af, 15 Dages Reiſe Nord pag, 
Aigiennem Steder, hvor hverken dilde ey heller Frugt;Iræer vorte” (h). 
Hoilke Sauromater man altſaa kand foreftille fig enten at have boet mellem 
Don:n og den rette Tanais, eller rettere, Da man med Feye ber anfce Det for 
betænkeligt at viige fra en Skribents egne Ord, og fra Den Meening, ſamme 
egentlig føre med fig, hvilket man, uden deſto vigtigere Aarſager, ey bør giore, 
at have havt deres Boepæle langs den oſtre Side af bemeldte MYæoris og Ta⸗ 

nais, fra Begyndelfen af nys nævnte WYæoris paa den eene, og fra den nu 
værende Stad Aſſof af paa den anden Kant, indtil henimod den ſtore Bugt af 
Tanais, hvor denne Flod dreier af fra Oſten, og tager fit Løb vefter paa; 
Saa at bemeldte Tanais har været De Sauromaters Grandſe pag den veſtlige 
tildeelg og pan den nordlige, MYæoris og Bofporus Cimmerius paa den øvrige 
veſtlige, men det Sorte ˖ av paa den ſydlige Side: Thiher maa (1.) merkes, at 
Den Strakning af 15 Dages Reiſe, ſom Herodotus giver de Sauromater 
at beboe, udgior hele fer Grader; Skulde altſaa bemeldte Strakning have be⸗ || 
gyndt ved Flodens Tanais Udlob, maatte den paa den nordre Kant have naaet 
Hoyden af ru værende Woronetz omtrent, men. hvorved den former til at 
ftage alt for. hoht op mod Nord, paa Steder, der af andre Folk har været 
beboede, faafom af de ralandlæner paa den eene, (i) af de Budiner, eller J 
af de Thyſſageter paa den anden Side (ii). Bayer meener derfor (7), at her 
maa regnes flere Stadier og Dags⸗Reiſer paa en Grad, end ellers paa andre 
Steder hos Herodotum, ved det Landet, her omtales, er ujævnt og berget, 

f re iz De 
(hy See dette ligeledes paa nys anførte Sted. $. 21, 
(i) See den føregaaende Bie $. ved Slutningen. 
(ii) See den efterfølgende ode $. og den 10de. 
€7) See de Situ Scythiæ in Comment, Acad. Petropol, Tom, 1. pag. 425. 
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| om Darii Syftafvis Tog fil Scythien, 2. * 
De ovrige Scythiſte Lande hos ham derimod jævne, faa bemeldte Bayer der⸗ 
over har anſeet Det for uviſt, hvorvidt de Sarmaters Grendſer have ſtrakt 
fig. Men ligeſom det ſynes mig paa den ene Side uſikkert at tillegge vor Skri— 
bents Ord paa dette Sted anden Mening eller Forklaring end paa alle de an⸗ 
Dre; faa troer jeg Dag Den anden, at Sagen, hvorom hev handles, en bliver 
faa foær at afgiore, naar man (2.) iagttager hvad Herodotus ſelv paa et andet 
Sted udtrykkelig beretter (k), nemlig: ”at Meotis var Grændfe mellem de 
Kongelige Scyther og de Sarmater“: Thi deraf kand tydelig fees, at de 
Sarmater har boet, ey allene often for Tanais, men ogfaa længere ſoes paa, 
langs Mootis need mod Det Sorte-Hav, paa Den gene eller oſtre, ligeſom de 
Scyther paa den veſtre Side. Hoilket naar man antager for rigtigt, og 
derefter beregner Strekningen af de Sarmaters Land, fra det Sorte⸗Hav 
OP til bemeldte Sted mellem Tanais og Volga, kommer juſt Den Længde ud, 
ſom Herodotus har opgiver. 

§. 10. 

Fra de Sauromater fører vov Skribent og til de Budiner, om hvile 
han beretter: (1) "St de boede Norden for bemeldte Sarmater, vare ct fore 
og talriigt Sol, med meget blaage Gyne og rødt Saar; at de beboede et 
MLandſtab, fuldt af Træerog Skove, ſamt en Stad, kaldet Gelonus, bygget 
VAF Træ, med en hoy Muur omÉring af ſamme Materie, hvis Sider, hver 
"for fig, vare 300 Stadier (eller 9 Mife omtrent); at deres Templer vare 
Uogſaa af Træ, De Græters Guder helligede, ſamt paa deGræfers Maade 
Aforſynede med Billeder, Altere og Capeller af Træ: Shi de Geloner 
havde fra Begyndelſen værer Graker, men fom fra Kiobftæderne (de Grafſke 
Whos det Sorte⸗Hav) fordrevne havde fut dem need blant de Budiner, og 
Atalte fiden deels Groſt, Dels Scythiſt. Men for Reſten vare de Budiner 
Aadſtilte fra de Geloner, baade i Sprog og Levemgade, ſom indfodde der i 
Mandet, der flakkede omkring (II), og ſpiſede Olden af en Sari Fyrre— 
Trceer, eller et viſt Slags Fiſte, ſom Grækerne kaldte æSae (m), da de 
Geloner derimod vare Agerdyrkere, ſpiſte Korn, og dyrkede Harer, men 
ware hverken af Skikkelſe, ey heller af Farve; liige de Budiner, hvorfor 
J k2 de 
6G) See gerodoti Melpomene eller Hiftoriarum Lib. 4. 6. 58. 

(1) See nys anførte Sted. d. 21. og $. 108. MØRE 
(I) De vare Nomades, ſiger Serodotus paa anførte Sted. $. 108. 

(m) Begge Bemerkelſer hav Ordet bIee. Dog bemerker det ogfaa tillige bet Slags Utsy, 
ſom man falder 2; s 8. See ogfag Fufyge 3, Algem. MWeltZiftorie, Tom, 4, Die 
Geſchichte der Tuͤrcken 2c. 8. 13, ) 
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de Græter fore vild, ſom kaldte ogſaa diſſe Geloner“. Hvilken vor Skri⸗ 
bents Beretning er i mange Ting af ſtor Betydenhed, ſaa den derover fortiente 
noyere at betragtes; men vi ville denne Gang kun holde os til det, ſom egent⸗ 
lig er vort Oyemerke. Bi fee af foranforte, at de Budiner har væretde Sar⸗ 
maters nærmefte Naboer mod Norden, følgelig boer mellem Tanais og 
Volga. Skulde altſaa Navnet Budini, efter den lærde Beers Meening (n), 
komme af det Sarmatiſke Ord Wodan eller Vand, fom jeg meget vil tvivle 
paa (nn); kunde faadant vel nok paſſe fig paa den Boepæl, vi her give de 
Budiner, mellem tvende ſtore og vandriige Floder, nemlig Volga og Tanais, 
fra hvilke Kanter, eller fra de Sonden for boende Sarmater, bemeldte Budi⸗ 
ner har, ſom Herodotus beretter (0), udbredet Dem igiennem de der Norden 
for beliggende Steder. Hvor langt, er vanſkeligt at faftfætte, Da man hos vort 
Skribent har ikke tilſtrekkelige Kiendemerker at grunde fit Udfigende paa. Men 
efterfom han dog figer, at de Budiners Grændfer mod Norden og Øften var 
en flor Udork paa 3 Dages Reife, han og ikke fætter noget andet Folk, end 
Dem, Øften for Tanais, fom til ſamme paa de Kanter næftgrændfende; faa 
kand man med god Rimelighed ſlutte, at ved bemeldte ſtore Udork de ſtore Skov⸗ 
Strekninger og Orkener ere mente, hvilfe endnu findes i De oſtlige Kanter af 
det Woroneſiſte (00), og at følgelig De Budiner har beboer Stræfningen mel⸗ 
lem ſamme og Tanais, langs ſidſtbemeldte Flod, mueligt tildeels og Veſten for 
den, paa de Kanter, hvor denne Flod gior den ſtore Bugt mod Volga, fra 
Den 50 til den 54 Grad nordlige Breede, til henimod Occa⸗Floden omtrent. 
J Følge af hyilken Sætning de Thyſſageter, et talviigt og eget Folk (p), der 
levede af Sagt, boende paa hin Side af bemeldte ſtore Udorken, hen mod Oſten, 
ſamt foruden Dem, De Zyrcæ, der boede ved Siden af hine, paa den oſtre Kant, 
maae have havet deres Boepale imellem Occa⸗og Volga⸗Floderne, de Thyſſa⸗ 
geter nemlig i de nu verende Morduenners, men de Jyrcæ i Czeremiſſers 
Lande: Thi vel figer Herodotus ep udtrykkelig, paa hvilken Kant af Thyſſa⸗ 

geterne 

(n) See foranforte hans Tractat i Zuſaͤtze Algem. Welt⸗giſtorie. Tom, 2: 

(nn) Srakerne har, fær ide ældfte Tider, ſom ofteft givet fremmede, eller langt bortlig⸗ 
gende Folk, Navn efter deres Levemgade, Føde, Skikkelſe, Spiſe o fø. Jeg troer 
derfor helſt, at Navnet Budini er ogſaa puur Graff, taget af dette Folkes Levemaade 
og Omflakken med Deres; hvorom videre paa et andet Sted. At de vare Nomades, be 
vidner Zerodotus felv. See hang Melpomene. $. 1og. | 

(0) See nys anførte Sted. 86. 2r. me 

(00); See foranførte Beers Afhandling i Zufåge zur Agem. Welt-Siftorie. Tom, 3. 
pag. 33. 8. 45. 

(p) See gerodoti Melpomeue, $, 22. 
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geterne de Jyrcæ boede, men fun, at diſſe ſammeſteds boede tet hos hine; 
men Da han her gaaer i fin Fortelling immer Nord og Oſter paa, harman god 
Grund eller Foye til at anſee det Folk, han nævner efter et andet foromtalt, 
for at have boet enten meere Jord eller meere Øfter paa, end det før omtalte. 
Saa jeg derover ſynes, mig hev med god Foye at kunne vige fra den lærde og 
ellers noyagtige Bayer, fom færter, paa fir Kart over Scythien (q), de Jyrcæ 
Sonden for de Thyſſageter, Da de burde fane Øften for dem, og de Thyſſa⸗ 
geter Norden for De Budiner, da de, efter Herodoti egne udtrykkelige Ord (”), 
burde færtes Aften og Nord⸗Oſt for dem. Hyilket altſammen naar man da 

… antager at have havt den Beſtaffenhed, ſom nu er anført, og det virkelig maa 

i 
i 

have havt; følger deraf videre, atde, længere ben mod Øften (”) fra for: 
omtalte Fyrcæ boende, faa kaldte Slygtige Scyther, fordi de vare faldne fra 

de Rongelige Scyther, og havde fat Dem need paa bemeldte Steder, har be; 
boet endeel Land⸗Strækninger Oſten for Volga; i de nu faa kaldte Votiakers 
Land, tildeels og i det Caſanſke, omkring Kama⸗Floden, ſamt videre hen imod 
De Vergaturiſke Bierge, Veſten for hvilfe de faa kaldte Skaldede maae 
have havt deres Boepœole, efterſom Herodotus figer (+), at de boede ved Foden 
af endeel mægtig hoye Bierge, og bleve ellers kaldede Agippæi; Ligeſom et 
andet viſt Folk, der beboede bemeldte u-overftigelige Bierge ſelo (ventelig mod 
Norden eller i Nord Oft fra forbenævnte Skaldede) havde Navn af Ægipodes, 
fordi man fagde dem at have Gerdes Sødder. Mende Iſſedoner, fom boede 
Oſten for benævnte Skaldede (r), de videre hen imod Norden og after ud fra 
de Iſſedoner boende (s) Arimaſper eller Eensyede, ſamt de Grypher, mage 
have havt inde en Deel af Siberien paa den oſtre Side af forbenævnte Vergatu⸗ 

"vifte Bierge, nemlig de Iſſedoner de Landſtrakninger, fom ligge omkring 

Tobol og Yſchim⸗Flodene (1), men de Arimaſper og Grypher de der Norden 
for beliggende Lande. 

3 

F. 1 I, 

f£q) Det ſtaaer i oft anførte Tom, 1. Commentar. Academiæ Petropolit, 

See hans Melpomene, eller Hiſtoriarum Lib. 4. 6. 22. hvor ban figer, at Norden før 
he Budiner var en ſtor Grken, men Øften om den de Thyrſageters Boepale. 

7) Dette er ogſaa Serodoti eget Udſigende pad anførte Sted. $. 22. 

CH See nys anførte Sted. d. 23. — | 

(7) Dette ſiger Zerodotus ſelv, at man fil viffe vidſte. See tilforn anførte Sted. d. 25, 
(s) Dette beretter ogfan Zerodotus ſelv, paa anførte Sted. $. 27. 

(t) See Strahlenbergs fiore Kart over Rusland og Tatsriet. 

/ 



78 — Af handling 
drog 4: — ar, — * 

Bi have hidindtil betragtet Herodoti Scythien, efter dens Floder, Grond⸗ 
fer, Landſtroeekninger, Indbyggere, Naboer med videre , alleſteds i Sammen⸗ 
ligning, med de Landes nu værende Beſtaffenhed, Navne og Indbyggere; vi 
har ſogt at beſtemme alt dette nohyere, end den lærde Bayer tilforn har giort, 
og at give Sagen den behørige Oplysning; alt for at rodde, faa vidt mueligt 
er, alle Hindringer bort, og for at bane og Veyen til Det efterfølgende. Lad 
os Derfor nu fee, hvor vidt dette Cand tiene og til Veyledning i at underſoge 
den Derfifte Konges Darii ſtore Tog til Scythien, og i at afgigre det 
Sporsmaal: Om bemeldre Tog bar gaaet igiennem forbenævnte heele 
Scythien, eller fun igiennem en Deel deraf? Sagen beroer paa Herodoti 
Udfigende ; hvorfor vi maae afhøre hang Vidnesbyrd, førend vi gaae videre. 
Efterat bemeldte Konge, figer han, havde med fin Krigshar paſſeret Broen 
over Yfter;Strømmen (u), befalede han dem, han fod efter fig, for at bes 
dekke ſamme, at de der ffulde bie ham i 60 Dage, fra den Dag af at regne, 
paa hvilfen han i ſtorſte Gefvindighed brød op mod de Scyther (v), hvile, 
ſeende fig for foage til eene at kunne imodftane de Perſer, ſendte Bud om Hielp 
til alle deres Naboer (x), da de Geloner, de Budiner og de Sauromater 
fandtes Dertil villige, men de Agathyrſt, de Neuri, de Androphagi, de 
Tauri og de Melanchleæni undffyldte fig derfor (y).  Hvorover de Scyther 
fatte fig for ey at indlade fig i nogen ordentlig Trefning, men tilſtoppede alle 
Bronde og Rilder, de forefandt, og afmeiede alt Græs paa Marken, Deelende 
fig i tvende Hobe. Til den eene Deel af Scythien, ſom lage mod Øften, 
hvor Søopafis regierede, befalte man de Sauromater at begive fig; hoilke 
ſtulde, hvis de Perſer vendte fig mod den Kant, trække fig tilbage langs 
Wiæotis lige til Tanais. De andre tvende Deele af det Scythiſte Rige, 
den ene nemlig, over hvilken Zædarhyr/us vegierede, Der var meget for, og den . I 

tredie Deel, ſom Taxacis havde at befale over, [od man flage fig ſammen, 
ſamt i Selſkab med de Geloner og Budiner, med Befaling, at holde fig en 
Dags Reife i Forveyen for de Perſer, men under idelig Skermyſſering trakke 
fig immer tilbage, og Derved lokke Fienden hvorhen man helſt vilde, forf og 
fornemmelig ind i Deres Land, ſom havde vegret dem ved at komme de mensder 

(u) gerodoti Melpomene 3; Hifforiarum Lib, 4. $. 97, | 

(v) See nys anførte Sted. 8. 98- 

(x) See ogſaa dette pan bemeldte Sted, $. 10%, 

(7) Ser anførte Stød. $. 119. 
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til Hielp, men derpaa vende fig til deres eger Siem, for der at efterkomme F 

Hvad Leylighed og Fornodenhed udkravede. 

§. 12. 

Dette blev efterkommet. Efterat de Scyther havde ſendt deres Huſtruer 
og Born i Forveyen fra ſig, med Befaling, immer at drage Nord paa, 

ginge de Darii Tropper i Made (Z), og ſendte ud i Forveyen for fig en Trop 
af deres befte Ryttere. Da diffe fandt de Perſer af have rykket frem omtrent 

— 3 Bages Reife fra Iſter, og at være 1 Dags Reife for dem, ſloge de Lejr, 
fagende fig for at odelegge alt hvad ſom vorte af Jorden (a). Saa ſnart de 
Derfer bleve Scytherne eller deres Rytterie vaer, fatte De efter famme; Da 
Ecyrherne træbkede fig ftedfe tilbage, de Derfer paa deres Side immer forfulgte 
Dem øfter paa og ben imod Tanais, ved det Derferne toge Veyen lige tik 
Den eene af (forommeldte) Deele (b), (nemlig den eftlige). Da Scytherne 

ginge over Tanais, giorde de Derfer det ſamme, fætrende efter hine giennem 
de Sarmaters Land, indtil de komme til de Budiners, hvor de, i ſteden 

for at de idet Scythiſte intet forefandt, fom de kunde odelegge, farte SID paa 
Den (foromtalte) Tree⸗Mur eller Befæftning, fom de Budiner havde forladt, 
og hvor for Reſten intet var at finde. Efterat have igiennemvandret dette Land, 
komme de til den ſtore Udorken, ved Siden af de Budiners Land, Aſten for 
hovilken igien De Thyſſageter boede (c). Derfra lobe fire ſtore Floder igiennem 
De Meoters Land ud i den Sae Maotis, nemlig Lycus, Oarus, Tanais, 

' Syrgis, hos den anden af hvilke, nemlig Oarus, Darius, efterat være oms 
| men hen til bemeldte Ork, fatte fig med fin Krigshær, og lod opføre otte ſtore 
" Sæftninger lige langt fra hinanden, i en Strakning af 60 Stadier. — 
i | vilken 

| (z) See anførte Sted. d. 127. Sammenhangen, og det foregaaende faavel ſom efterfølgende 
viſer, at her meenes de Seyther 1 ſom ſtode poſterede i den veſtlige Rant af Scytbien, 

ey de, fom fode hos Maotis; hvilfet her vel man merkes. i 

(a) See ugfaa dette pan anførte Sted. S. 22. 

(6) Saadan er Meeningen i det Graſte, hvilfen man i den Latinffe Overſettelſe har giort 
uforftagelig. Man behage ellers at erindre fig og efterſee, hvad tilforn d. 1. er ſagt om 

p Scythiens tvende Decle eller Kanter, da man let ſtal forſtaae, hvad Sfribcaten ber 
mener, nemlig af de Derfer føje Veyen mod den Sant, ſom lage hos Maotis hen op 
mod Tanais. i 

(<) Man merke hev, at Darii Tog gif fra Veſten oſter paa, og derfor bliver Ordet frsex 
i. ſom gerodotus her bruger, paa dette Sted at forflaae om hvad fom lage længer ben. 
| | — felv tilforn udtrykkelig ſagt, at de Thyſſageter boede Oſten for den Budiniſke 

Worken. 
| : ; 
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hoilken Forretning de Scyther marſcherede oven omkring ind i Scyrhi 
igien. Da de derfor ey videre lode fig fee, forlod Darius det begyndte Fæ 
nings⸗Arbeide halvgiort, og tog Veyen tilbage mod Veſten, faafom han tenkte, 
at bemeldte Scyther vare de Scythers heele Antal, sg at ſamme nutege Flug⸗ 
ten Veſter paa. Medens han derfor haſtede der meefte han kunde, kom han 

"til Scythien, men traf tillige paa begge (foromtalte foreenede) Dele af de 
Scgyther (d), hvilke han uden Opbør forfulgte en Dags Reiſe, Da de imidlers 

tiid imamer trokkede fig med Forfæt tilbage, ind i deres Land, ſom havde negtet 
at tage Deel i Krigen med dem, nemlig forft de Melanchlæeners, derpaa de 
Androphagers, fiden de Neurers, hvilke alle toge Flugten mod Norden 
og til Orkenen. Men da de Scyther derpaa vendte dem mod de Agathyrſers 
Land, vilde diffe i Begyndelfen med væbner Haand forbyde dem at. komme ders 
ind, hvilet De dog fiden tilſtedde, da nogle af de Scyther begave fig did, men 
De øvrige fra de Neurers Land ind i deres eget, hvorfra de ſendte Gud til den 
Deel af Deres Landsmænd, fom vare i Selffab med de Sarmater, under 
Scopafis Anforſel, at de ffulde begive dem hen til de Jonier, ſom forvarede 
Broen over Iſter⸗Floden. Selv fatte de fig for, ey længer atføredeDerfe 
omkring, fom før, men at afffiære dem Tilførfelen (e). Til hvilfen Ende, 
for at opholde de Perſer defto længer, de fode deres Faar og Hyrder efter fig, 
men begave fig felv andenfteds ben (f).  Smidlertiid kom den eene Deel af 
De Scyther, fom havde forſt faaet den Forretning at bevogte MTæotis, men 
nu at tale med de Joner, hen til. bemeldte Broe, hvor de føgte at overtale hine 
til at forlade den; hvilket Da de Toner havde lovet at ſtulle fee, droge de Scy⸗ 
ther, der ſnareſte de kunde, af igien (g), imedens deres ovrige Landsmænd, | 
efterat have fornummet, det Perſerne begyndte at liide Mangel paa defornødne | 
Ting (h), ſtillede fig an, ſom de vilde angribe Dem, eller indiade fig i et Felder Ti 

| : flag 

(d) Diffe har altſaa, temmelig lanct fra, fulgt den Perſiſte Armee ved Siden, men ey J 
gaaet over Tanais, en heller givet fig i Kaſt med de Perſer under Toget til bemeldte I 
Flod. Ved det forudſendte frærfe Partie Ryttere har man for det forſte Fun føgt af ude 7 
matte Perſerne og træffe dem omkring, det længfte man funde. Men da Perſerne bleve | 
trette deraf, og begyndte at ville fætte fig faft i Landet, traf det udſendte Partie fig til⸗ 
bage til Hoved⸗Armeen, hvilken Perſerne under Tilbage-Marſchen nu ſisdte paa. J 

(e) See Zerodotus paa anførte Sted. d. 123. J den Latinffe Overſattelſe har man urig 
tig fat Perſer for Scyther, hvorved Meeningen er bleven gandſte forvendt. A 

(f) See Zerodotus paa anførte Sted. $. 130. 

(8) See Zerodotus paa anførte Sted. 8. 133. 

(h) Sce og bemeldte Sted. $. 131. 

* 
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flag (i). Dette med andet meere bevægede da Darium til, hemmelig om Nat⸗ 
ten at Drage af, og at ſtynde fig Der ſnareſte han kunde hen til Iſteren, hvorhen 
de Scyther, ſaavel de tvende Deele af dem, ſom den eene, der var i Selſtab 
med de Sarmater, Geloner og Budiner, ogſaa vendte fig, fættende efter de 
Perſer, da de Scyther, ſom kiendte alle Gienveye, og hvis Krigshar beftod 
af Rytterie, komme didhen (til Iſter⸗Floden) for de Perſer, ſom de toge feil 
af. - Der føgte de atter at bevæge de Joner, helft efterfom de af Dario faſt⸗ 
fatte 60 Dage allerede vare forbi, at affafte Broen og drage deres Ven: 
De Joner fiillede fig ogſaa an, ſom de vilde giore det, hvorved de bevægede 

Scycherne til af vende fig derfra, for at opføge de Derfer. Men dem ginge 
de atter glip af, ved det diſſe fulgte ſamme Vey tilbage, fom de tilforn 

havde tager paa Ud⸗Marſchen, tvertimod de Scythers Tanke, ſom der 
havde fordervet alle Ting, og bildte fig Derfor ind, at de Perſer ſtulde have 
tager en anden Vey, Den nemlig, ſom de felv (De Scyther) toge, hvor man 
bavde Græs og Vand nok (k). 

$. 13. AR 
Saadan er Herodoti Befſtrivelſe over Darii frore Fog ind i Scythien. 
Samme har jeg her fat i ſin rette Sammenhæng, og ſogt at giore far tydelig, 
fom meſt mueligt ev, ved at udelukke af Herodoti Fortælling alle der mellems 
løbende Udſoobe og Omftændigheder, ſom ey egentlig høre til Sagen eller vore 
Oyemerke, for des bedre at kunne indfee vor Skribents rette Meening. Skal 
man folge famme, fom manvelber, maa da det fornemfte Yndhold af bemeldte 
Beffrivelfe omtrent blive dette: At de Scyther, for desbedre at møde Ders 
ſerne, eller imodſtaage deres Anfald, har deelt fig i tvende Hoved⸗Armeer, hvoraf 

den eene, beftagende af Sarmater, ſamt Scythernes cene tredie Del, har 
fat fig i Den oſtlige Kant af Scythien hos Mootis, for der at mode Deres 
ferne, om de toge Veyen didhen, men den anden, ſom vel maa have været Den 
ſtorſte og fornemfte, Da Den, foruden de Geloner og Budiner, indbefattede 
De to tredie Dele af Scytherne, poſteret fig i de veftlige Kanter af Scythien; 
At ſidſtbemeldte Armee ev Den, ſom egentlig har faner med Perſerne paa deres 

"Fog at beftille, og Da diffe vare komne 3 Dages Reiſe fra Iſter⸗Floͤden, det 
er, allerede over Dniefteren (1), begyndt at angribe Dem, ved et udſendt 

: ſtæerkt 
(i) See ogſaa dette paa anførte Sted. $. 134. 

(k) See anførte Sted. $. 140. | | 

(I) Bi følge her Båhmii 1766. udgivne Kart over Donau og Grakerland, efter hvilket 

Diſtaucen fra Donau, paa hin Side Baba, hver Darius ventelig har gaaet JA 
: indti 

g 
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ſterkt Partie Ryttere, paa Siden, forat trokke dem fra deres begyndte Marſch 
mod Øften og Tanais, ind i deres Land, ſom havde vegret Dem ved at træde 
i Forbund med Seytherne; At, Da dette. ey vilde lykkes, men Perſerne forts 
fatte Den begyndte Marſch, bleve Scytherne ved at følge dem ſom tilſorn, la⸗ 
dende bemeldte Trop af Deres beſte Rytterie, paa forberorte Maade, idelig for⸗ 
urolige Dem fra Siden og Fronten, mens Hoved⸗Armeen felv odelagde, hvad 
ſom var tienligt for Bæfter eller Menneſter, paa alle de Steder, hvor de Perſer 
havde faret frem (m); At, da man paa ſaadan Maade var kommen tilTanais, 
ginge Scytherne over ſamme, uden Tvivl for af trokke Perſerne efter fig ove: 
bemeldte Flod, og naar det var ſteet, Da at udmatte dem ved en længere Marts: 
At Den mod Tanais fortſatte Marſch har gaaet for fig i den Diftance fra. Has 

vet, at de hos Meootis fiaaende Scythers og Sarmaters Krigéhær en har 
merket noget Dertil: Da vor Skribent intet melder Derom, men beretter føert 
imod, det Darius Dildte fig ind, at De Scyther, han hidindtil havde havt 
med at beftille, vare de eeneſte, og derfor fatte efter dem alleene; At, da Darius 
var kommen over Tanais ind i de Budiners Kand, anſage han det for raade⸗ 
ligt at fætte fig Der faſt: Men ſom han merkede, at faadant vilde blive ham til 
ingen Nytte, ved det bemeldte Scyther havde vendt tilbage derfra til Deres 
Land, tog han, efterat være pag dette fit Zog kommen hen op imod Occas. T 
Sloden i det nu værende Rusland, ogſaa Veyen tilbage, omtrent igiennem 
De nordlige Kanter af Det nu faa kaldte Rusſiſke Ukraine og Volhynien, ide 
lig forfølgende de flygtige Scyther, til ind i Lille-Reuffen eller de Neurers 
Land, hvorfra han, efter ſoranfsrte Omftændigheder, fane ſig nodt til at trakke 
fig tilbage til Donau, efterat alle Scyrbiffe Tropper, med Deres Bundsfor⸗ 
vante, havde enten der, eller længer. foer paa, i det nu værende Podolien om⸗ 
trent, foveenet fig imod ham, og bragt -ham i den Knibe, af hans Krigshær 
ſtod Fare for at omkomme af Hunger. . ES RR 

—— fede 

Saaledes har vi da hidindtil betragtet Darii Tog mod de Scyther — efter vi 
den af Herodoto filv derover givne Beffrivelfe; Bi har i Følge af ſamme viiſt 
den Tur, bemeldte Tog hav taget, og at efter Den Zur maa. det have gaaet et 
godt Sthkke Veys op i det nu værende Rusland og Polen, ſamt oſter ud 

| in LET | over 

indtil Dnieſter, ey cv meere end 18 Miile omtrent. See og Kartet over det Lille Tatarie 
i den Rusſiſte Atlas, efter hvilket Diſtancen mellem bemeldte Floder bliver Omtrent den 
ſamme. 

(m) See Zerodotus pag foranforte Sted. d. 140. 
fe ss 

— 
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over Floden Tanais. Men herved ſynes adffillige Vanſteligheder at forekom⸗ 
me, hvilfe have blandt andre i fær bevæget den Lærde F, W. Beer til at inde 
ſtronke dette Tog inden langt trangere Grandſer, end vi tilſorn, efter Herodoti 
Beſkrivelſe, har givet det, og at faftfætte, Det Darius paa bemeldte Tog ey 
kand være kommen længere end over Dnieſter-Floden, henimod Bog, ſtiont 
han ey kand negte (1), det Herodotus felv ved den Tanais, over hvilfen Darii 
Tog gif, jo maa have forſtaget Den vette og endnu egentlig faa kaldte Tanais. 
Lad og Derfor høre, hvilke Grunde han anfører for denne fin Meening: Darit 
Tog mod de Scytber, figer han (0), kand umuelig have varer fænger end é 

"3 Maaneder omtrent, af hvilken Tiid man kand i det mindſte vegne, at en heel 
Maaned ev gaaen bort med alleene at ſlage Broer over De mange ſtore Floder, 
ſom maatte mode de Perſer paa dette Tog, hvis det ev gaaet oſter ud over 

Tanais; Saa at fun tvende Maaneder blive altfag tilovers, i hvilke Darius 
med en Krigshær af nogle 1roooo00 Mand, beſtagende for en ſtor Deel af Fods 
folk, ſtulde have fuldbragt et Tog af 240 Miile i Det mindſte, ey at vegne de 
mange Vendinger og Turer omÉring i Orkene efter de Scyther. Hyilket alt 
ſaavel foranførte Palmerius, der felv havde været Krigemand, fom vor For⸗ 
fatter, Den lærde Beer, meener at være aldeles umueligt. 

ed: lg, 

Dette er den fornemſte Grund for Beers øvrige Sætninger i denne Sag, 
hvorfor han mener, at Darii Tog ey kand "have gaaet over bemeldte rette og 
egentlige Canais. Men mon hev ikke med Feye kand ſporges, om Herodoti 
egen Fortælling virkelig medfører alle diſſe Vanſteligheder, alle diſſe, ſom man 
meener, fig felv modſigende Omſtendigheder? eller om hev ey rettere forud fæte - 
tes meget, ſom beviiſt eller afgiort, hvilket langt fra ev faa er? At Darii Tog 
ey har varet længer end i 3 Maaneder, har Herodotus ingenſteds ſagt; Hos 

— ham forekommer ikke cen eneſte Omftændighed, hvoraf ſaadant med Fohe bør 
eller kand ſluttes, eller hvovefter bemeldte Tiid kand faſtſettes. At Darius 
faſtſatte 60 Dage for fin Tilbagekomſt fra det Scythiſte Tog til Donau (), 
viiſer kun hvad Darius mente at kunne ffee (paa hoilken Grund, ſkal foer 
viiſes), ey hvad der virkelig (Fede. Lad os ſette med vor lærde Forfatter, at 
Darius gif om Foraaret over —— til Thracien, at han Vinteren efter 

det 

(1) See foranſorte hand Tractat i Zuſaͤtze z. Algem. Welt⸗Hiſtorie. Tom. 3 —J 

(0) See bemeldte Afhandling 8. 8. 

(") See gerodoti Melpomene eller Hiſtoriar. Lib, 4, $, 98: 
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det Scythiſte Tog var til Sørdes (p): Alt dette hindrer os eyimindfte Naade | 
fra at give ham til fit Scythiſte Tog, i ſteden for 3, heele 6 Maaneder, om 

ey mere. Skal man vel troe, at Vinter, Snee og Kulde, kunde i de Lande 
holde ham fra at begynde fit Tog med April, og ende det med September» 

Maaned? da man i vore Tider har faa mange Exempler paa Feldttoge, hvilÉe 
i ande, der ligge langt hohere op mod Nord, har baret meget længere, Des⸗ 

… uden maa det være mig tilladt at fpørge: Naar man endelig vil paabyrde He⸗ 
rodotus en Bildfarelfe, hvorfor Da ey ligeſaavel i Henſeende til Tidens Lengde, 
i hvilket Darii Tog ſteede, fom i Henſeende til de Lande, igiennem hvilfe, eller 
de Floder, over hvilke bemeldte Tog ſteede? Og, naar en Skribent noye har bes 
ſtrevet et Lands Floder, Indvaanere, Strakning og dens Storrelſe, med 
meere, men derpaa beretter, at en eller anden har igiennemreiſt det Land paa 
en kortere Tiid, end dermed ſtemmer overeens: Hvori man da rimeligſt maa 
troe, at han har feilet, enten i det, han felv tilforn faa noye hav beſtemt, eller i 
Tidens Beregning eller Opgivelſe? Jeg vilde heller troe det ſidſte, ſom noget; 
hvori lettere kunde vildſares, ellev en Mistagelſe været fÉeet. 

6. 16. 

Lad derfor end. være, at Herodotus havde felv berettet, det Darii Tog 
ind i Scythien en varede længer, end i 3 Maaneder ; blev Det Dog alligevel ey 
ſtrax en ſikker Folge deraf , at bemeldte Tog ey havde gaaet over Tanais, aller⸗ 
helſt da han udtrykkelig figer at" faa ffeede, da han aldrig giver nogen anden 
Flod dette Navn, end den rette og egentlige Tanais, og Da ingen anden Skri⸗ 
bent for eller ved hang Lider gior Det. Avad fom er ſteet ide ſeenere Tider, 
kommer ey herved. At Don derfor eller Tan er et Navn, der findes imellem; 
ftunder brugt om andre Floder, end ſidſtbemeldte, gior her intet til Sagen, faa 
længe man ey gotgior, at Herodotus har giort det ſamme, eller i det mindſte 
andre for og ved hans Tider. Perſerne, vil man fige (pp), har bildet fig 
ind, og villet indbilde andre, at det var Tanais, de ginge over paa deres Tog 
mod Scytherne, da det dog var en gandffe anden Flod, ligefom de Macedo⸗ 
nier, da de ginge over Jaxartes, bildte fig ind at det var Tanais. Af Pers 
fernes Udſagn kand da Herodotus være bragt i Vildfarelſe. Dette har vel 
et Skin af noget, men er i fig felv intet, Enhver, ſom kun med et Hyekaſt 
igiennemføber Herodoti foranforte Beſtrivelſe Scythien og dens Floder, 
kand ſtrax ffionne, hvor falſtt dette er. Desuden har Herodotus faget ſine 
Beretninger om Scythien, ingenlunde fra Perſerne, men fra d— Fa 

| av 
. (p) See Beers nys anførte Afhandling. $. 8. pag. 8. 

(pp) Ste Palmerii Exercitationes, pag, 21. 



om Darii Hyſtaſpis Tog til Scntbien, ec. 85 
— — — 

Hav og i Scythien ſelv boende Graker, diſſe fra Scytherne ("), hvilfe ufeil⸗ 
har maatte vide eller kunne berette, hvorvidt Darii Tog havde gaaet, en Ting, 
fom endnu nødvendig maatte være i friſt Erindring, da den var ſteet ey længe 
for Herodoti egen Tiid. Darii Tog maa altfan have gaaet over Den rette 

Tandagis⸗Flod, deri kand Herodotus, efter foranforte Omſtandigheder, ey 
vel have feilet, enten Tiden, i hvilken Det er ſteet, har for Reſten værer kort 
ellev lang. Dog Éand i Henſeende til bemeldte Tiid endnu erindres dette, at, . 
naar alle Omftændigheder ret overveyes, ſtal der ey blive en faa. aldeles urimelig 
Sag, fom man vil udvaabe den for, at Darius i en Tiid af 3 Maaneder 

kand have giort det Scythiſke Tog. Man behageat overveye Maaden, hvor⸗ 

| 

I 

|» 

paa dette Tog har gaaet for fig, nemlig under en beſtandig Flugt af det eene og 

Forfolgelſe af Det andet Partie, hvorover Herodotus næften (aa ofte han mel; 

Der om dette Krigstogs Gang, tillige udtrykker Den Geſoindighed, hvormed det 
ffeede(q). Man betænfe desuden, at de Perſer, ſom vidfte meget vel forud, 

hvad Fiende de fik med at beftille, og i hvilket Land de havde at føre Krig, 
maae nødvendig Derefter have indrettet Dette deres Tog; Ligeſom man fer, at 
Darius har vidft at indretie Tiden, fom han tankte at anvende pag bemeldte 
Fog, omtrent efter Landets Storrelſe, hoorigiennem der (fulde gage, hvilfet 
Zerodotus figer at have været 20 Dages Reiſe i Længde og Breede, ſaaledes 
nemlig, at han ffulde have 20 Dage til Udmarfdjen mod Tanais, over hvilfen 
Flod Darius har formodentlig en foreftillet fig at Toget ffulde gage, efterſom 
famme var Grændfe for de Scyrhers Land paa den nordoftlige Kant; 20 
Dage for Tilbage; Marfdjen til Donau; og endnu 20 Dage til at flage eller 
bekrige de Scyther. Hyilken Tid blev ham dog fiden for kort, ved det 

Toget gif længer, end han havde formodet, og ved det de Scyther ingenſteds 
— milde home Stand. Man giore og endelig et Overſlag, for at prove desbedre, 
om oftbemeldte Tog ey kunde fee i 3 Maaneder, hvis man endelig ſtal fætte 

Tiden faa fort, fon dog ey behsves: Fra Donau til Tanais er en Længde af 
r2 Grader, ligeſaa mange tilbage, tilfammen 24, hvilfe, 15 Tydſte Mile reg⸗ 
nede paa cen Grad, gidre tilhobe 366 Miile. Regner man da paa 1 Dags 
Marſch 6 Miile, faa mange, ſom de Gamle har regnet omtrent vaa I Dags 
Reiſe, er Den hede Fur, frem og tilbage, til Ende i 60 Dage. See! faa har 

| man jo endda 30 eller 32 Dage tilovers, tilat flaae Broer, til Raft Dages. f. 6, 
Regner man paa 1 Dags Marfd) 5 Nile, var Turen giort i 72 Dage, da 

JN Æg man 

() See Zerodoti Melpomene ↄ: Hiſtoriarum Lib. 4. $. 5. 8. 27. See ogſaa videre herom 
mit Programma de Fundamentis Narrationum Herodoti de Scythia &e. j 

€g) Den foregaaende 1nte og den 12te d. i denne Afhandling. 
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man endda beholder 20 Dage tilovers til bemeldte Brug og Arbeide. Men gi⸗ 
ver man Darii Tog 4 Maaneder eller 122 Dage omtrent, hoilket man lige 
ſaavel kand giore, fom at give det 3z, kommer kun 4 Miile paa I Dags Mari, 
og 32 Dage har man tilovers at lade Perſerne hvile eller arbeide udi paa deres 
Broer eller andre Fornodenheder. | 

Ga 7; | . i 

Betragter man dette, holder man desuden denne Dari Marſch mod en⸗ 
Deel af Dem, ſom i ſeenere og'i vore Tider ere ſteete, endogſaag med ſtore Ar⸗ 
meer, endnu i ſtorre Haft (r), ſtal man flet intet urimeligt finde derudi, at 
Dette Tog kunde tilendebringes i cen Tiid af 3 Maaneder. Wel kand her paa nye 
indvendes, at egt er at gage Med en Krigshær igiennem et vel beboet Land, et 
andet at føre den giennem ſaadanne hæslige Udorkener, ſom findes i det da vær 
rende Scythien, eller Norden om det Sorte⸗Hav, hvor overalt er Mangel 
paa Band med andre Fornodenheder, og næften intet andet end den tørre bræns 
Dende Sand. Men mon her ikke atter forudſettes noget, ſom er aldeles 
ubeviift, ved det man foreftiller fig, at de Steder har den Tiid, Da Darii Tog 
ſteede, værer af ſamme Beſtaffenhed, ſom nu omſtunder, hvilket Dog ey har 
ſaaledes forholdt fig. Herodotus giver i fin Beretning om Scythien ey mindſte 
Anledning til at domme ſaaledes Derom, men bevidner tvertimod, at De Scy⸗ 
thers Lande vare vel forfynede med Bronde og Bilder, hvilfe de under 
Darii Tog ſogte at tilſtoppe for Derferne, med Græsgange, med Faare⸗ 
Hiorde, faa anſeelige, at den Derfifte Armee havde deraf nogen Tiid fuldø 
kommen Underholdning (s). Ligeſom desuden Den halve Deel af De Scyther 
i det mindſte har, efter Deres Lands foranforte Strekning at Damme, været 
enten PDlovmæno eller Agerdyrkere, følgelig ey havt en Sand-ØrÉen at beboe, 
lad være de ingen ordentlige eller fafte Boepele fynes at have havt, men alle 
boet under Telte (c)Z. Igiennem nogen af de Udorkener, ſom Herodotus oms 
taler, beliggende alleſammen Norden for de Scythers Lande, er Darius fø 

| SØ, fommen, 

(c) Jeg vil her til Exempel allene anføre Preuſſernes Marſch Anno 1760. fra Sarfen til 
Schleſien, da de, med alt deres Skyt og med deres Ruſt⸗Vogne, i en Tiid af 5 Dage 
lagde tilbage 200 Engelſte Mile, det ev 40 Engelſke, eller 7 til ß Tydſke Mile hyver 
Dag, og det under næften beſtandig Skermyſſering med Fienden, dadetillice i bemeldte 
Tiid ginge over 5 betydelig flore Floder. Sce Algem. Welt⸗Geſchichte. Tom, 9, - | 
p28. 879. i. SÅR : 

(s) See gerodoti Melpomene, 8. 130, og 131. 

(c) See uysanfbrte Sted. 8. 46. 
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om Darii Hyſtaſpis Tog til Scythien, ꝛc. 87 
kommen, faa at han følgelig af ſamme ikke mindſte Hinder eller Ophold paa fit Tog funde lide mr 

J— 

Vil man derfor ey være alt for haftig i at domme, vil man ey for meget 
heenge i en forudfattet Meening, ſtal Denne med andre fleere Vanſteligheder let 
falde bort af ſig ſelb, og Herodoti Fortælling om Darii Tog langt fra ey være 
faa fuld af Modſigelſer, ſom man har villet beſtylde den for. De Gamles 

Beretninger komme og ofte for ſom uforſtagelige, fig felv modſigende og tildeels 
urimelige, ey fordi de ere faa i fig fold, men fordi bi enten Domme dem efter 
nu, og ey tilforn værende Tider og Omftændigheder, eller ey anſee Dem fra den 
rette Side, eller ey giore os Umage for at indſee dem tilgavns. Naar man 
forklarer Darii Tog hos. Herodotum efter den Beſtrivelſe, han felv har givet 
os over Scythien, lader man hans egne Ord tale for ham, bliver hans Fors 
tælling Derom ligefan lidt uſorſtagelig eller fig felv modſigende, ſom de fleeſte 
andre Beretninger om ſaadanne Ting kand være, hvad Saved: Sagen angager, 
lad være een ellev anden Vanſtelighed kand møde, (men i hoilket Skrift møde ey 

ſaadanne?) hvor Forfatteren enten har villet være kort, fom vor Skribent pag 
mange Steder er, eller har afbrudt Materien, ſom han overalt har giort i Fors 
tællingen om Darii Tog, ellev ey vidſt faa noye, ſom nu fornodent kunde ans 
fees, at faftfætte famme, vel mueligt ogſag anſeet ſaadant ſom ufornodent. Man betcenke desuden, hvilken Forandring en Tild af mere end 2000 Aar kand til⸗ 

veyebringe ſaavel i Landenes Beffalfenhed, ſom Indbyggernes Sæder og Ands 
retninger, TænÉe-og Leve⸗Maade, med mangfoldige andre Omftændigheder, 
fom ofte kand hielpe til at giore De Gamles Beretninger uforſtagelige, Tinges 
neg rette Beffaffenhed eller Sammenhæng at udfinde vanffelig; men hvorfor 

det dog ey ſtrax er tilladt at befylde dem for Vankundighed, Bildfarelfer, 
Modfigelfer i Deres Beretninger, en Rettighed, ſom man ubillig Wiis har til 
taget fig, i Henſeende til de Gamle, hvis Fortællinger man paa den Grund har 
dreiet til hvilfen Sant man ſelv vilde, og Derved giort dem foragtelige. Saa⸗ 
Dan har ogſaa været Herodoti Skiebne, men ligefaa ubillig. Næften det eenies 
fre, i hans heele Fortælling om Darii Tog ind i Scythien, der medfører nos 

| gen betydelig Vanſkelighed, er hvad han beretter om endeel Floder Hſten for 
Boryftbenes, hvilke man nu har Mone med at finde igien, i fær de fore 
Sloder Lycus og Oarus, Øften for Tanais, hvilfe han figer (v) tillige med 

. ig — SEER ſidſt⸗ 

(v) See anførte Sted 9. 123. Den lærde Bayer er derfor ogſag forlegen med diſſe Floder, 
(See de Situ Scythiæ pag, 414») og. fætter dem paa fil Kart Veſten for Tanais, mellem 
Donetz og Dnieper, van et Sted, ſom efter Zerodoti Beſtrivelſe ev kand tilkomme Den. 
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fidfibenævnte og en anden, Syrges kaldet, at have taget Deres Løb fra de Thyb 
ſageters ellev fra de Budiners giennem de Maoters Land, og udgydet fig i 
den Søe Maotis. Da dog nu omftunder flet ingen Floder af den Beſtaffen⸗ 
hed findes Øften for Tanais. Heraf har derfor den Lærde Beer tager fit andet 
Hoved⸗Beviis, hvorved han vil godtgiore, det Darii Tog ey har gaaet over 
Tanais, Øften for hvilken man ey kand finde nysbengvnte tvende Floder igien, 
men fun over Dnieſteren, Øften for hvilfen ſidſtbemeldte Flod han meener at 

. finde Herodoti Lycus igien i Den nu faa kaldte Teligol, hang Oarus i Ja⸗ 
horlik elev Kagalnik, men under Omftændigheder, ſom deels modſige eros 
doti Beretninger, deels atter forudfætte en Hoben uafgiorte Ting: Shi (1.) 

ere Teligol og Jahorlik tvende ſmage ubetydelige Elve, i Den Sted Lycus og 
Oarus vare, efter Herodoti Beretning, tvende ſtore Floder. (2.) Bevidner 

…— bemeldte SÉribent, at hos Maotis, need i hvilken forbenævnte Floder løbe, 
og en 15 Dages Reife længere op, - boede forſt De Sarmater, at oven eller Nor⸗ 
Den for diffe havde de Budiner deres Boepele, at Norden og Øften for Dem 
laae en Ork af otte Dages Reiſe, at Øften for ſamme boede de Thyſſageter, 
og at fra dem løbe bemeldte Floder need i MTæoris (vv). Alt dette kand umues 
ligt rime fig fammen med den Lærde Beers Lycus og Oarus, eller Teligol 
og Jahorlik, ſom med deres heele Længde ikke engang udgiorez Dages Reiſe (x); 
og hvorledes kunde da ſamme have deres Udſpring fra de Thyſſageters Land, 
ſom laae ſaa mange Dages Reiſe længft op fra Maotis, eller bemeldte Teligol 
og Jahorlik blive det, ſom Beer vil giore dem til? 

5 
End videre: Lycus og Oarus, ſiger Herodotus, løbe igiennem de 

Moaoters Land need i den Søe Maootis. Hvorledes fager man dette tilat paffe | 
fig fammen med Teligol og Jahorlik, hvilfe lobe langt fra Mœotis nedi ” 
tvende færffe Søer, liggende temmelig langt fra Havet? Fo, ved at antage, — 
at Moeotis er et Navn, ſom paſſer fig paa alle Soer, atbemteldte tvende Sår 
kand tilforn have været een eenefte Søe, men fom ved Tidens Længde er bleven 
til tvende, og at de Groker derfor har forbyttet Denne Soe med den vette 
Wiæotis (y). Ar alt detteer mueligt, negte vi ikke. Men maatte det værens "| 
tilladt at fpørge: Om faadan en blot Muelighed vel er tilſtroekkelig, eller bør TT 
anſees for Beviis i hiftorife Ting, faa længe man ey kand opvife antagelige 
Vidnesbyrd for ſammes Virkelighed? Eller om man paa famme Maade, 9 IJ 

BAT ; er ER, 

(vv) See Zerodoti Melpomene eller Hiftor. Lib, 4. $. 123. 
(x) See Kartet over det LilleTatarie i den Rusſiſte Atlas. 
Ky) See Beers foranførte Afhandling. $. 12. pag, 10. 



Om Darii Syftafpis Tog til Scythien, x. 89 
— — ne — 

Her er brugt, vel ey kunde giore de Gamles ſaavelſom Nyeres Beretninger til hvad 
man felv vilde? Herodotus bruger ingenfteds Navnet Tanais for nogen anden 
Flod, end den egentlig faa kaldte, eller Navnet Maotis for nogen anden Soe, 
end den, hvori bemeldte Flod needlober. At overfærte, dx Mouyrewv > ved: 
igiennem Sumpige Steder (2), er imod Ordets Brug hos Herodotum 
og andre Skribenter, ſamt imod Declinations Maaden i det Græffe, efter hvile 
ken Det maa. overſettes ved: igiennem de Maooter, clliv de Mgoters Land. 
Man har følgelig her ingen Ret eller Foye til af vige fra Skribentens egne Ord 
og Mening, allerhelſt da Sagen derved endnu meere indvikles end oploſes, og 
Den tilſyne værende Vanſkelighed, i Henſeende til bemeldte Floder, fader fig 
gandſte vel paa en anden bequemmere Maade hæve. | bg 

J— §. 20. 

Naar Herodotus ſiger, at forbenævnte fire Floder lobe fra og igiennem 
bemeldte Steder need i HTæotis, bliver ſaadant adeeles uforftaaeligt, og diſſe 

Floder paa den Kant ey at finde igien, hvis man giver Skribentens Ord den 
Bemerkelſe, at de alle havde umiddidbar deres Udfob i Mæotis. Tager man 

Derimod hang Ord i Den Mening, at Syrgis, Oarus og Lycus igiennem 
Tanais udgydede fig i Mæotis, falder al Vanſtelighed bore af fig felv, faa 
åt man en behøver at leede efter diſſe Floder paa noget ander Sted, end hvor 
Herodotus felv fætter dem. At hans Ord ellers taaler denne Forklaring, | 
meener jeg enhver let vil tilſtaae, da Den er baade i fig felv gandſte naturlig og 
utvungen, ſamt overeensſtemmende med Skribentens egne Udladelfer paa andre 
Steder i liige Tilfælde. Naar ban tager fig for at beſtrive Scythiens Floder, 
figer han fig Fun at ville nævne dem, ſom Eunde fra Havet af befeiles ; og 
Dog nævner han adſkillige, hvilfe en havde deres Udlob i Havet, men i andre 

Floder, og altſaa en kunde, uden middelbar, fra Havet af beſeiles. Om den 
gene af diſſe Floder, nemlig Syrgis, hvilken jeg ſikkert troer at vere den ſamme 

| Flod, ſom paa et andet Sted hos ham kaldes Prgis (a), figer han felv udtryk⸗ 
kelig, at den løb ud i Tanais. Antager man nu Donetz for at være bemeldte 
" Regis eller Syrgis, mende Floder Czapor og Medweditza, hoilke løbe fra Oſten | ) ) Øg å — — af 

(2) Gee nnebemeldte Afhandliug. $. 16. pig. ra 
(3) See Serodotus pan bemeldte Sted. §. 57. Bayer ev ogſaa heri eenia med mia. Naar 

man betænker, at det Æolifte Digamma F altid ev af Æoles brugt over Y, oa hvor let 
LMR kand forbyttes med Z> finder man let Grunden til diſſe tvende Navne, givne [amme 

. HM 



af ud i Tanaiø (b) for af være Darus og yes; faner man alting i deres 
doti Fortælling, ogſag paa Dette Sted, til at paſſe fig meget vel ſammen 

Ligeſom det ogfaa tilfulde fradfæfter den Meening, vi tilforn har yttret os med, 

nemlig, at Darii Tog mod Tanais har ey gadet langs Kyſterne eller Soe⸗ 

Siden, men langt op fra Habe BRED but egn RE 15, 
AR Re AE ES DAT — sr — — en —— 

Endnu ere endeel Poſter tilbage, hvorom vi: ogſaa kortelig mage erindre 
noget: Herodotus beretter ingenſteds hvad man har. villet tillegge ham, for. 
at finde Det urimelige i hang Fortælling om Darii Tog over Tanais, nemlig: 

Så 

at da Darius havde gaaet over Iſter⸗Floden, fatte De Scyther et Bagbold. 
for ham hos Tanais (c); men allene, at en Deel af dem, tillige med de Sar: 
mater, pofterede fig hos Maotis, for at bevogte ſamme, og der at paſſe de 
Perſer op, hvig de, nemlig vilde tage Vexyen didhen (d), hvori er flet intet uri⸗ 
meligt. Om ØrÉener, ind i hvilke de Scyther ſtal have bragt Perſerne (e), 

taler bemeldte Skribent ligeledes intet, men beretter kun, at de trekkede, ved des 
veg forſtilte Flugt, Darium ind i deres Land, ſom havde vegret fig ved at ind⸗ 

lade fig i Forbund med dem. Man gior vor Skribent Uret, naar man befÉyls 
der ham for at have, under Fortællingen af Darii Tog, nævnt Tanais 3. 

gange, og fat den hver gang paa et andet Sted (f); da SÉribenten dog taler, 
og hang Ord meget vel kand forſtaaes, ſom de bør, fun om den eene rette Tas 
nais. Bemeldte Skribent figer udtrykkelig, at de Budini boede — 
Tanais. At anſee derfor diſſe Budiners Land for at have været det nu faa 
kaldte BudfiaE (g), gaaer ey an, om man end gior Dnieſter Sloden til He⸗ 
rodoti Tanais, efterfom bemeldte Budſiak ligger Veſten for fidnfibenævnte 
Dnieſter, mellem denne og. Donau. VWel beretter Herodotus felv, at de 

Neuri, fordrevne af deres Land ved en forfærdelig Mængde Slanger, havde. 
- fæftet Deres Boepele hos be Budiner(b), hvilfe Neuri, efter Herodoti egen 

9 vi le: | Beret⸗ 

(b) Gee Strahlenberas Rart, ſamt den Rusfifte Atlas. Løbet af diffe tvende Floder 
Tommer meget vel overeens med; og beſtyrker altſaa, hvad. om. de Thyfjageters Bopæl, 
ſamt om den mellem dem og de Budiner liggende Udorken, df os rn Tee FRÅ laE er i | 

foregagende S. 10. | | : 

(e) See oftanforte Beers Afhandling. $. 10. pag. 9. . på LJ PASS TPG ERE må: 

(d) Ser gerodoti Melpomene $. 120. TØ | T —— 

(e) See bemeldte Beers Afhandling. $. 7. pag: 12. sk SØ 

(f) See. Hr. Beers foranførte Afhandling: $:.16, pag. 14. i iu" Akut * 

(g) See føranførte Afhandling. $. 23 pag. 17. Eyg 

(b) See gerodoti Melpomene, 8.105, " 
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Beretning, og vor derover giorte Forklaring (hh), maae have boet Norden for 
De veftlige Kanter af Scythien, i Det nu værende Lille Reuſſen omtrent, pad 
hvilke Kanter bemeldte Budini fulde altſaa, i Folge af denne Herodoti Be⸗ 
retning, ligeledes have boet. Dette har viſſelig Skin af noget: Men lad og, 
før ey at bedrages af ſamme, underføge Sagen noget noyere: J fin heele Be⸗ 
retning over Scythien, naar han opregner i orden efter hinanden, dens Flos 
der, Dens Indbyggere, Dens Naboer, og naar han opnævner de Folk, ind i 
hvis Lande De flygtige Scyther bragte Perſerne, mider Herodorus ikke det 
allermindſte om de Budiner, ſom Naboer af de Neurer, eller ſom boende i de 

veſtlige Kanter af Scythien, førend han i fin Beſtrivelſe er kommen over Ta: 
nais, da han forſt noyagtig beffriver De Budiner, i Henſeende til deres Skik⸗ 
kelſe, Levemaade, Boepele, Naboer, Grandſer, de. Floder, der lobe igien⸗ 
nem deres Land, med viidere; J Følge af hvilken Beſtrivelſe bemeldte Budiner 
mage nødvendig have boer, hvordan man end vil ſnoe og dreie det, Oſten for 
den rette Tanais. Den Beretning derimod, at de Neuri, nogle og tredive 
ar omtrent for Darii Tog, ſatte (ig necd hos de Budiner, anforer vor 
Skribent, ey paa et Sted, hvor han egentlig taler enten om de Neurers eller 

Budiners Boepele, men i Anledning af en anden Materie, angaaende bes 
meldte Folkeſlages, ſamt andre Scythiſte Naboers, Skikke og Levemaade (7). 

Hooad Slutning bør man nu giore fig af alt dette? Ar Herodotus har taget 
feil, ellev paa ſidſtbemeldte Sted, hvor han beretter, at De Neurer bleve de 
Budiners Naboer, fat Budiner i fteden for Agathyrſer eller Androphager? 
Dette ev let giort, det er fandt, Det er ogſaa Det Middel, man i ſaadanne TIL 
fælde gierne griber til, men viffelig der ſletteſte, og det, man ſidſt bor gribe til. 
At De Budiner har boet paa tvende Steder, og de mod WVeſten, hos de Neu⸗ 
ver boende, været en Colonie af Dem, ſom boede Aften for Tanais? Dette la⸗ 
Der fig vel bedre høre, ſynes ogfaa at kunne beſtyrkes deraf, at Plinius (F) 
fætter De YZeurer hos Boryſthenes og de Geloner ſammen ſom Naboer. Men 
ligefom Plinius paa den eene Side, i at opregne De Folk, ſom boede Norden for 
Det Sorte⸗Hav, er alt for Fort og udeftemt, følger ingen vis Orden, eller 
viger deri gandſte og aldeles fra Herodotus, ved at fætte forſt de Neurer, faa 
De Geloner, Thyſſageter, Budiner, de Rongelige Scyther, de Aga- 
thyrſer m. f., faa af man, i den Henſeende ſaavel, ſom i Betragtning af den 
lange Tiid mellem Herodotus og Plinius, med ingen Foeye fand ſlutte fra 
Den eene til den anden; faa møder os hev paa den anden Side Den Hoved⸗Mangel, 

J M 2 AN | af 
(hh) See denne Afhandling. 86. 6. 
( ) See gerodoti Melpomene eller Hiftoriarum Lib. —— — 

Gee hans Hiftoriæ Natur, Lib. 4. Cap. 12, pag 471. Tom. I, edit. Harduini, in Ate, 
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at Herodotus, fom tilforn ev erindrer, taler ey Det mindſte om ſaadan de Bus 
Diners Colonie eller Boepal i de veſtlige Kanter af Scythien, hvor de Neurer 
boede, Hovorover Sagens rette Sammenhæng og Skribentens Meening paa 
Det Sted, her omhandles, maa blive denne: At de Neuri, da de af bemeldte 
Aarſag maatte forlade eller romme deres Land, har vel for der forſte opſlaaet 
deres Boepæle hos de Budiner, men fiden forflottet ſamme længere ben 
mod Veften til de af dem i Darii Tiid beſatte Steder. En Sag, ſom Se⸗ 
rodotus enten ey har vidft fuldkommen Reede udi, eller i fin Fortælling ey 
noye nok forklaret, men fom har givet den Lærde Bayer (1) Anledning til at 
flotte de Budiner, de Geloner, deres Stad Gelonus, fra Tanais, hvor 
Herodotus faa noye og tydelig faftfætter deres Boepæle, hen til bemeldte Neu⸗ 
vers Land, hos Dnieſterens Udfpring, hvor man hos bemeldte Skribent ikke 
— mindſte Spor enten efter Budiner og Geloner, eller efter deres Stad 

elonus. HE ; ; 

| —— | SR 

Ligeſom jeg Derfor i denne Poſt ey kand være eenig med den Lærde Barer, 
faa forekommer endnu, foruden hvad i denne Henſeende tilforn er erindret, en 
og anden Ting, Herodoti Scythien angagende, hvilken mig ſynes at denne 
ellerg ypperlige Mand ep faa vel bar lagt. Mærke til,… eller ey ſaavel efters 
tænÉt, fom vel kunde være ſteet; hvorom det derfor maa være mig tilladt, kor⸗ 
telig at aabne min Mening. Naar Herodotus (1.) beretter, at, da Scy⸗ 
therne vendte tilbage fra Aſien eller Medien tilderes Land, gik det unge Mands 
fab, fom de Scythers Huſtruer havde, i deres fange Fradærelfe, avler med 
Deres hiemme værende Zrælle, dem i Mode, og for at afffiære Dem Veyen ind 
i deres Land, opkaſtede en Grav, der ſtrakte fig fra de Tauriſte Bierge til 
den Meotifke Søe (k); faa holder Bayer for, at bemeldte Grav er bleven 
opkaſtet paa den nu værende, Krimiſke Halv⸗Oes finale Nakke (1), og har altſaa 
ey merket, at faadant ey vel kand beſtage med Herodoti egen Beretning, at 
bemeldte Trolle Born ginge Scytherne i Mode, ventelig til eller ober Grendſen 
af Scythien, for at hindre dem fra at komme ind i Landet, ſom den Lærde 
Beer vigtig nok har erindret (m). Saa det følgelig havde været et meget taabe⸗ 
ligt Indfald af bemeldte Trælle, i foromtalte Oyemerke at fætte fig midt inde i 
Sandet, paa en af Side liggende Kant, og det hos Krim eller den Cauriſte SAV 

| ny ii ME 

£i) See hans Afhandling de Situ Scythiæ, pag, 419. paa foranforte Sted. 
(k) See gerodoti Melpomene 5; Hiſtoriarum Lib. 4, 6. 3. ; 

(1) Sce nys bemeldte Afhandling de Situ Scythiæ pag, 413. og hans Kart over Scythien. 

(m) See oftanførte hang Afhandling, $. 1. | 
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" De, hvov enten Scytherne ey havde deres Boepele, efter Herodoti egen Be⸗ 
terning (n), eller hvor De fun beboede en ringe Deel af Landet (0). Ligeſom 

- man desuden har Serodoti egne udtrykkelige Ord for, at foromtalte Grav en 
laae paa den ſydlige Kant af Scythien, ved den Tauriſke Halv⸗Oe, hvor 
Bayer fætter den, men pas Grædferne af Scythien mod Øften, naar han 
ſiger: At De Bongelige Scyther, (fom beboede den oſtlige Kant af Scy⸗ 
Athien) havde til Grændfe mod Sonden de Taurers Land, men mod Øften 
"den Grav, ſom deres Tralles Born havde opkaſtet, ſamt det Handels⸗Sted 
"hos Mæotis, ſom blev faldet Kremni ellev de ſteile Steder“ (p); hvilet 

. Kremni man faavel paa nys anførte, fom af et andet Sted hos Herodotum(q) 
Jkand tydelig fee at have ligget ved Tanais, men Veſten for ſamme. Hoved. 

Knuden i alt dette bliver, hvor man paa diffe Kanter ffal finde de Tauriſke 
Bierge, fra hvilfe, efter Herodoti Beretning, den foromtalte Grav ffal have 
ſtrakt fig til den Maeotiſte Søe. At ville finde dem i Ordet Tau eler Tag, 
hvilket i Det Tatariſte bemerker et hverve Bierg i Almindelighed (vr), ſynes at 

— ære alt for vidt ſogt, alt for ubeftemt, og tillige uſikkert, ſag længe man en er 
| vig paa, at det nu værende Tatariſke ſamt det gamle Scythiſte er eet og ſamme 
| Sprog. Overalt tiener Det i ingen Maade til at faftfærte, hvilke Bierge He⸗ 

rodotus her kand have ment, en Sag, fom Dog her vil være fornøden. Det 
bliver Derfor, efter vor Formeening, rimeligt, at bemeldte Skribent har givet 
endeel Bierge, beliggende has eller mod Mootis, Navn af De Taurifte, ene 

| ten efter Den Tauriſke Halv⸗Oe, eller maaſkee rettere, fordi de tilforn af de 
Taurer fand have været beboede, et Folk, der, efter de Gamles Beretning, har 
ogſaa boet uden for den Tauriſke Halv⸗Oe, i den faa kaldte Dromos Achillis, 
iſoer Oſten for Boryſthenes (”), ſom ſynes at have været en Levning af de fore 
drevne C7æmerier, 09, forend de Scyther komme i Landet, at have ſtrakt fig hen 

til og beboet De Bierge, ſom endnu Pinkø findes Norden for Mootis i fær 
| M 3 enne 

(n) See hans Melpomene, 8. 99. og nærværende Afhandling 8. I. 
(0) Noget af nu værende Krims oſtre Kant maae de Scytber have beboct, faavel efter Bero: 

doti egen Beretning paa anførte Sted. d. 100: At Scytherne bebocde den veſtre Side 
14F BofporoCimmerio"., fom efter endeel andre gamle Skribenter, Scylax Cariandenfis, 

Anonymi Periplus Ponti Euxini, mt. f. 

() See gerodotus paa foranfarie Sted. $. 20. 

| (aq) See hans Melpomene, $. 110, ſammenlignet med $, 115. og d. 116. 

(r) See Beers foranforte Afhandling. &. 33. pag 27. og Strablenbergs Nord: und Oſiliche 
Theil von Europa und Xfia. pag. 328. ik 

&) Søe Dionyffus in Pexiegeſi v, 304. Plinii Hiſtor. Natur, Lib. 4. Cap, 12, p. 468. 
— — 
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henne mod Tanais Udlob (s), paa hvilke Grondſer te Gamle har givet endeel 

Bierge Navn af de Cauriſte. En Sag, ſom af Pomp. Melæ Vidnesbyrd 
tydelig kand ſees, naar det hos ham heder (t): “At fra (Landet mellem. det 
Sorte⸗ og det Caſpiſte Sav) ſtrakte endeel Bierge fig langt henne til de Ri⸗ 
"pbæifte, hvilke Bierge vendte paa deii eene Kant mod det Sorte⸗ Hav, Mœo⸗ 
"ris og Tanais, paa den anden mad det Caſpiſte, og bleve kaldte de Ce⸗ 
rauniſke. Men ſamme førte dog tillige paa fine Steder i fær Navn af de 
Tauriſte, de Mofchifte, de Amazonifte 0. f. v., ligeſom de laane ved Sis 
"Den af der eller det Folk“. Saa man heraf ſeer, at de Tauriſte Bierge, 
fom vor SÉribent her omtaler (andre end det bekiendte Bierg Taurus i Afien, 

 hvilfet han paa et andet Sted vedrorer) ere kaldte ſaaledes, fordi de ſtrakte fig 
hen imod eller laae ved Siden af de Taurers Land; hvorover man ey har for 
nodent at føge diſſe Bierge i bemeldte Land felv, men uden for ſamme. 

; 6. 23. , b 

Det maa (2.) uden al Toivl være en Hukommelſes Feyl af Bayer, naar 
han tillegger Herodoto den Beretning, at de Amazoner reiftefra de Sarma⸗ 
rers Land, langs Iſter⸗Stroͤmmen ſamt Strandkanten af det Borte Sav 
og Maotis, mod Norden, ſtege i Land hos foromtalte Sted Kremni, og 
toge derfra Veyen hen til Floden Canais Udlab(u). Herodotus, der uden af 
Fvivl er den eidſte SÉribent, hos hvilken man finder De Sarmater nævnte, 
fætter dem ingenfteds faa langt henne mod Veſten, ſom Bayer her vil have der, 
eller ſom endeel ſeenere Skribenter giore, hvilke Bayer her maa have havt for 
Oyne, eller fulgt, i at give bemeldte Sarmater, paa fit Kart over Scythien, 
Deres Boepele Veften for de Neurer: Da Herodotus derimod fætter Dem 
Oſten for Tanais og Mæotis, ſaaledes ſom tilforn er viiſt. Herodotus bes 
retter ikke, at de Amczoner havde deres Herkomſt fra de Sarmater, det er 4 | 
Fun endeel ſeenere Skribenters Indfald, men tvertimod, at diſſe havde deres 
Oprindelſe fra hine og fra Scytherne (v). Hvoraf man kand giore fig den 
Slutning: At det Sarmatiſke Folk, fom efter Scytherne blev faa navnkun⸗ 
Digt og mægtigt ide Lande Norden om det Sorte⸗Hav, har fra de forſte Tider 
af havt fin Oprindelſe fra Scytherne, og ældfte Boepele i de Oſten —— det 

rs Sorte⸗ 

over Ukraine. 

(t) See de Situ Orbis. Lib. 1, Cap. 19. v. 90. 

(u) See Bayers anførte Afhandling de Situ Scythiæ, pag. 421. 

(v) See gerodoti Melpomene. $. 110. fammenlignet med $. 116. og $. 117. 

(s) See Strahlenbergs Kart over det Store Tatarie og Rusland, ſamt Homans Kart (Ø 
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Sorte Sav eller Maotis beliggende Lande, hvorfra de Sarmater har fiden 
udbreedt fig mod Veſten, blandet fig der med Scytherne, eller fat fig faft i des 
veg Sted. Endelig farer Herodotus de Amazoner ey fra Iſter-Strmmen, 
hvilfen Zur Bayer giver dem, men fra den ſydlige Kant af der Sorte: Hav, "fra de hos Floden Thermodon (x) beliggende Lande; Ey heller ſtege de, efter 
Zerodoti Beretning, i Land ved den nu værende Krimiſke Salv-Øe (y), fom 

— Bayers Sætning medfører, men hos Tanais Udløb, hvor Steder Kremni 
laae, ſom tilforn er viiſt ("), hoorfra de fiden, i Selffab med en Hob unge 
Scyrber, hvilke de havde fanettilægte, ginge over bemeldte Tanais, Oſten 

for hvilken de fatte fig need pag Det Sted, hvor de Sarmater (de Amazoners 
og bemeldte Scythers Afkom) fiden boede, hvis vinder af den Aarſag be⸗ 
holdte de Amazoners forrige Levemaade, beſtagende i at ride pan Jagt, 
bog uden Selffab af deres Mænd, og fat folge Krigen; ligefom de Sarmas 
fer talede fordervet Scythiſt, ven det de Amazoner ey tilgavnsé lorte det 
Scythiſte Sprog (2). dj É 

UR | . $. 24. 
- Mag Kartet over Scythien fætter Bayer (3.) de Scythers ældfte Boe⸗ 

"pæle Øften for Volga⸗Floden, med den tilfoyede Forklaring: At De derfra 
bleve fordrevne af de Iſſedoner. Men hvorledes fordrevne af de Iſſedoner, 
Da Serodotus felv figer (a), at dette ſteede af de Maſſageter; da Bayer ſelv 

: opgiver ſamme ſom Aarſag til de Scythers Udvandring fra deres ældfte Boe— 
pæle (b); og da de Iſſidoner, efter Herodoti egen Beretning, boede langt 

| henne fra Bolga⸗Floden, paa hin Side af de nu faa kaldte Vergaturifte 
Sierge, i det nu værende Siberien (c)? "Det, ſom her har bragt den Lærde 
Bayer i en Slagé Forvirring eller Udished, i Henſeende tilde Scythers For: 

| Drivelfe ud af Deves forte Boepole, ere De adſtilte Fortællinger, ſom Herodo⸗ 
tus, efter fin antagne Plan, anforer om Scythernes forrige Tilſtand, i ſer 
| Denne Ariføes Beretning (d): “At de Norden for det Caſpiſke Sav boende Folk 
Aidelig berigede hinanden, ſaaledes, at de Arimaſper fordreve de Iſſedoner, 

(=) See nys anførte Herodoti Melpømene. $&. 110. i SN 

(y) See Bayers Kart over Scythien, in AA. Academ, Petropol. Tom, r. W 

EY See næft foregazonde &. i denne Afhandling, og Serodoti Melpomene. 8. 20. 
(17) See Herodotus paa bemeldte Sted. 8. 116. øg 117. i 
(a) See nys anførte Sted. d. 11. | UA — 

(b) See hans Tractat de Origine Scytharum in Act. Acad Petropol, Tom, I. p. 393. 

(c) See foregagende $. 10. i denne vor Afhandling. | 
(d) See gerodoti Melpomene. 8. 13, 



"Diffe de Scyther, men Scytherne trængte igien paa deres Side ſaaledes 
"De Cimmerier, at de maatte forlade Deres Land”, Saaledes berettede Ari- 
feus. Andre devimod: "At de Scyther, fom da boede i Aſien, bleve ſaa 
"trængte af de Maſſageter, af de ginge over Araxes, og fatte fig need i de 
Cimmeriers forrige Boepæle” (ad), Her hår nu Herodotus havt tvende, 
fom det ſynes, ſtridige Beretninger om De Scythers Uddrivelſe, Den eene, at 
De bleve fordrevne af de Maſſageter, den anden, at det ſteede af De Iſſedoner. 
Hvilfen ev nu den rigtigfte, og hvorledes kand de foreenes? Jeg mener den 
førfte, efter Herodoti egen Erflæring derom (e), men troer tillige, at den ans 
Den Derfor en heller er uriztig, naar man ved de Scyther, ſom af Yffedonerne 
idelig med Krig bleve plagede, forſtaaer de foromtalte Landflygtige Scytber, 
hvilke boede henne mod bemeldte Vergaturiſke Bierge (f), folgelig temmelig ner 
De Iſſedoner; eller derſom man, hvilfer uden alTvivlerdetrertefte, henfører for⸗ 
omtalte tvende Tildragelfer. eller Scythernes Bekrigelſer af de Maſſageter og af 
De Iſſedoner, til adſtilte Tider, den forſte nemlig til de eldſte Tider, da de Scy⸗ 

"ther, fordrevne af Maſſageterne, forſt fatte fig need ide Cimmeriers Land, 
Norden om Donau, mellem denne og Boryſthenes; Den anden til De ſeenere 
Tider, da de Scyther, overvældede af Iſſedonerne, fordreve de Cimmerier 
til Aſien. ' | 

ra, — BE 

| So | | 

Saaledes kand da al denne Vanſtkelighed beqvemmelig hæves. Men endnu 
ſtaaer en Ting af Betydenhed tilbage, ſom kand tiene til Oplysning i forans 
førte, men Bayer har efterladt fig uafgiort, angagende Scythernes Her⸗ 
komſt, og deres Boepæle Norden om det Gorteshav. J Herodoti Befkri⸗ 
velfe over Scythien forekommer den ſerdeles merÉkværdige Omftændighed, at 
Den Deel af Scythien, fom ſtrakte fig fra Yfter-Scrømmen til Staden Car- 
cinitis (eller til den Tauriſte Halv.Øe) blev faldet det gamle Scythien (g); 
videre, afde Cimmerier, for at raadſlage om hvad de Havde af giore, Da de 
Scyther fordrevne af Maſſageterne, truede dem med Anfald, havde juſt 
Deres Samlings⸗Plads hos Sloden Tyres eller Dniefter (h), i det ſiden 
faa kaldte gamle Scythien; og at bemeldte Cimmerier, da de endelig havde 
beſluttet at forlade deres Land, eller overlade det: til de anrykkende Scyther, 

(dd) See Zerodotus pan nys anførte Sted. $. 11. 
(e) See hans Melpomene ſ. Hiftoriarum Lib, 4. 6. 17, 

(f) See den foregaaende $. 10. i denne Afhandling. 
(g) See hang Melpomene, 6. 99. 

(h) See uys anførte Sted. $. 11, 
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toge Veyen (oſter ud) langs der Sorte Hav, hen til Lille⸗Aſien, hvor de 
ſatte Dem need ved den ſondre Kant af bemeldte Hav, og. finge med de Joner 
og de Lydier at beftille (i), imedens de dem forfølgende Scyther toge feil af 
Veyen, og brækkede ind i i Medien, m. v. Over hvilfen Beretning det maa 
bære mig tilladt at giore folgende Anmerkninger: (1.) Er det af alle Omftæns 
Digheder tydeligt, at Herodotus her tafer om tvende Tildragelſer, ſteede paa 
gandſte adffilte Tider, ligeſom de havde indtruffet paa cen Tiid, celler fulgt umid⸗ 
delbar den eene efter Den anden; Da dog en meget fang Tiid maa have værge 
mellem begge. Thi de Cimmeriers Indfald i Lille⸗Aſien, og Scythernes i 

Medien, ſteede ey længe for Cyrs Tider (k); da derimod, fra den Tiid, paa 
hvilken de Scyther forſt needſatte dem de Cimmeriers Land, under Car⸗ 

gitai Anforſel, til Darii Tog imod dem, våre heele 1000 Zar forløbne (1). 
(2.) maa merkes, at efterfom de Cimmerier, for at undgage Scytherne, 
toge Deres Vey fra Veſten after ud, fra Dnieſteren tilog ober Meotis, paa 
hvilke Kanter adftillige Steder fiden førte Navn efter dem (m); faa giver 
Dette tydelig tilkiende, hvilket den Lærde Beer ogfaa meget vel hav erindret (n), 
at De Scythers Tog imod dem ey kand have gaaet fra Volga eller Tanais, 
Da det i faa Fald havde været det fanme, fom om Cimmerierne havde forfærs 
"lig Viis villet ſtyrte fig i den Fare, de ſogte at undgaae: Men bemeldte Tog 
maa toertimod have gaaet fra Veſten ind i De Cimmeriers Land, eyfra Aſten. 
Hoilket (3.) end videre beſtyrkes deraf, at juſt den veſtlige Deel af de Scy⸗ 
thers Land blev Faldet der gamle Scythien; men hvorfordet Gamle, hvis 

Scythernes ældfte Boepele Norden om det Sorte⸗Sav Der ey havde været? 
Thi at Herodotus har hørt eller fundet dette Navn for fig, er ingenlunde at 
tvivle paa, ſtiont det lader ſom han har været uvidende om dets rette Grund 
eller Oprindelſe. | 

SE TE SAD SÅN 

1 Men hvad ffal man nu vel flutte af aft dette? At ved den Araxes, often 
for hvilken de Maſſageter boede, Da de af Cyrus bleve med Krig —— 

or 

Gi). Gee bemeldte Sted. $. 12. Conf, Lib. 1. 8. 6. 15. 16. 
(k) See gerodoti Clio f. Hiſtor. Lib. 1. $. 16, ſamt $. 104. og 106. 
() See gerodoti Melpomene eller Hiſtoriar. Lib. 4. $. 7. Conf, ejusd. Euterpe f£. Lib. 2, 

6. 103, hvor man ſeer, at allevede i Sefoftris Tidev vare de Scyther Thraciernes 
VNaboer. 

(m) See gerodotus paa ny3 anførte Sted. 86. 12. 
(un) See hans oftanførte Afhandling. $. 31. pag. 26. pas 



98 AAlfhandung 
—i — —ñ— 

bor fortaaes Volga; at nysbenævnte Maſſageter, i Cyri og Herodo —— E 
Det, havde deres Boepaele paa de oſtlige Kanter om der Caſpi det har 
vi deels Herodoti egne Ord for (0), deels kand det; —52 — Benn 

har viiſt, af hang Beretninger faa tydelig ſtionnes, at man med ingen ſhn⸗ 

derlig Foye kand negte det. Qel'fønes Denne Serodoti Beretning: At Oſten 

Afor det Caſpiſke av lage en uendelig flor Slette, af hvilken de Maſſageter 

Abebdede ey den mindſte Deel, ſom Gyrus havde Lyſt til at beÉrige” (00), ved 
forſte Oyekaſt ar kunne bringe en paa de Tanker, at den Arares; ſom Cyrus 
gif over, for at komme ind i de Maſſageters Land, mad have været Jaxartes 
eller Orus. En Mening, ſom adſkillige, endogſaa af de fornemſte Lærde har 

Derfor anſeet for vigtig, og det, fom jeg tilfaaer, ey uden Grund, ſaa leenge mani 
har Oynene henvendte til nyg anførte Sted allene. Men, ligeſom bemeldte Be⸗ 

retning er der i fig ſelb ſaa ubeſtemt, at De Maſſageters Boeræle, Aften om 
det Capiſte gav, kand efter Den hentrekkes ligeſaavel fil De nord⸗oſtlige ſom 
fydsontige Kanter af benævnte Hav; fad vil intet af alle de Kiendemerker, ſom 
Zerodotus giver paa den Araxes, paa hin Side af hvilken de Maſſageter 
Boede, remlig, at den tog fit Løb fra de Mant ieners Land eller Bierge (r | 
hvorfra ogſaa Floden Gyndes kom, paa Grændferne af Yrmenin (I; at 

Den lob mod Øften, oven for de Perſers, de Meders, de Sapirers og 
Colchers Land (HH: at Den var, tilligemed- Floden Phafis; paa bemeldte Kan⸗ 

fer Aſiens Grendſe (tt); at den var baade ſtsrre og mindre end Iſter⸗ 
Strommen; at i den laae Oer, faa fore ſom Lesbus, at den havde 60 Ude 
lobe (*1): Alt dette, figer jeg, vil paa ingen Maade paſſe fig ſammen enten 
med Jaxartes eller med Oxus, men ſigter oyenſynlig enten til Volga eller til 
Den egentlig faa kaldte Araxes i Armenien. Saa jeg derover en kand andet, 
end anſee foranforte Bayers Mening, at den Araxes, paa hin Side af hvilken 
de Maſſageter boede, da de havde med Cyrus at beſtille, har været den nu 
fan kalete Volga. - Dette ſynes, efter foranforte Omftændigheder, at være 

rimeligſt. Enten Araxes, hos hvilken Maſſageterne paa foranforte EL; 

E | | oede, 

(0) See hang Clio eller Hiftoriar, Lib,, 1. $. 201. 202. 204. og hans Melpomene eller 
Lib. 4 $. 40. mæ — by x : 

(00) Sit hans Clio eller Hiſtoriar. Lib, 1.8: 264. 4 

(") See gerodoti Clio f£. Hiſtoriarum Lib. 1. f. 202. DN 

(7) See nys anførte Sted. $. 189. og Terpfich, ſ. Hiftor Lib. 5. $. 52. 

(+) See hans Melpomene, f. Hiftoriarum Lib. 4. $. 40. 

(ft) See fidf anførte Sted. $. 40. og 8. 37. 

(*) See Serodoti Clio ſ. Hiftoriarnar Lib, 1, $. 202. 

— 



boede, har været Volga, eller Jaxartes, eller Oxus, fand for Reſten paa 
dette Sted være og lige meget, Men det, fom. her: egentlig bliver vor Hoved⸗ 
Sag, er dette: Om de Maſſagerer, da de fordreve Scytherne ud af deres 
ældfte Boepele, 1000 Aar omtrent for bemeldte Tiid, har ogſaa da boer hos 
denne Araxes, eller om ved den Araxes, over hvilken Scytherne bleve 
af de. Maſſageter fordrevne, ogfaa- bør forfraaes Volga (Jaxartes, 
Grxus, eller hvad man vil giore den til)? Bayer har anſeet deite for en afgiort 
Sag; jeg har med andre fleere tilforn været af famme Meening, men finder mig 

— nu forbunden til at vige fra den igien, og det deels i Betragtning af fovranførte 
deraf modende Vanfkeligheder, i Henfeende til de fordrevne Scythers Mari 

mod foromtalte Gamle Scyrhien (2), ellev De Cimmeriers Land, og diſſes 
Udmarſch derfra, ſom forkeert paa den eene, alt for vidtloftig paa den anden 

— Side, allerhelſt naar man fætter, ar Araxes, hos hoilken Scytherne boede, 
var Jaxartes eller Oxus; deels i Overveyelſe deraf, at efter foranforte Kien—⸗ 
demerker, maa ved Araxes hos Herodotuim ogſaa være meent en anden Flod, 
end enten Volga, Jaxartes eller Oxus, jeg meener den egentlig faa kaldte 

eller rette Araxes i Medien eller Armenien, den han ſiger at være mindre 
end Iſter⸗Strommen, ligefom hin var ſtorre (p), og at have ſit Udſpring fra 
De Mantieners Land, hvilfen Araxes ban juft meener eller omtaler i Den Bog, 
i hvilfen han egentlig handler om de Scyther (q). Men det, fom heri fornem 
melig gior Udflaget, er Den hos Herodotum forekommende Beretning, hyvilken 
han felv anſeer for Den troeværdigfte, at de Scyther, da de af Maſſageterne 
bleve fordrevne, boede i Aſien ir), et Navn, ſom de ældfie Skribenter, 
iblant Dem Serodotus i fær, afdrig har udſtrakt til De Norden eller Oſten 

— om det Caſpiſke Hav beliggende Lande; hvilket, hvad Herodotus i fær angaaer, 
er tydelig nok at fee deraf, at han fætter ſidſtommeldte Flod Araxes og det 

Cafpifte Hav til Grændſe for — mod Norden (s). Saa han til Aſien 

om Darii Hyſtaſpis Tog fil Scythien, « 99 

() See foregagende &. i denne Afhandling, og Serodoti Melpomene f£, Hiftør, Lib, 4. 8.99. 

"(p) See gerodoti Clio ſ. Hiſtor. Lib. 1, 8. 202, 

(0) See hans Melpomene, $. 40. 

(7) See gerodotus paa ſidſt anforte Sted. $. 11, 

(s) Ste vafaa dette pan anførte Stød. 5. 40. Hvormed kand ſammenlignee, hvas Trogus 
eller Juſtinus, Hiftoriar, Lib, 2. Cap. 2, beretter om Scythien, Lat den ſtrakte fig 
mod Oſten og havde pan den cene Side det Pontiſke Sav til Græeudſe, paa den anden 

1 Yde Ripbæifte Bierge, men bagen til (mod Sanden) Aſien og Kloden Phaſis“. Altſaa 
' bar Denne Flod og Afiens Grandſe mod Norden. . 



wo ra Afhandling 
har kun regnet Perſien, Medien de Sapirers og Rolchers Land (ss), Lille⸗ 
Aſien, Aſſyrien, Arabien, Syrien og Stræfningen indtil Indien (”). * 

Inden diſſe Aſiens Grændfer har da Scytherne boet i de ældfte Tider; 
og fra denne Aſien ere de, da Maſſageterne mod Kriig angrebe Dem, uds 
gangne over Araxes. Da nu Araxes var Afiens Grændfe mod Norden, 
efter Herodoti eger Vidnesbyrd, fom tilforn er viiſt, og Dette ikke Fan, efter 
foranforte Omftændigheder, forftaaes om nogen anden Flod, end den rette og 
egentlige Araxes; faa maae Scytherne i de aldſte Tider have boer Sonden 
for den, følgelig i der Land, ſom fiden blev Faldet Medien, henne ved det 
Cafpifte Hav, men Maſſageterne, ſom fordreve dem, vare komne Øften 
fra, langs den ſondre Side af bemeldte Caſpiſte gav. For de ſaaledes fors 
Drevne Scyther vare tvende Veye at tage, Den eene Nord paa, over de Cau⸗ 
cafifte Bierge, den anden Veſter ud, Mod og langs Den ſondre Side af Det 
Sorte⸗Hav. Stedet, hvorhen de toge Veyen fra Arares; var de Cimme⸗ 
rigets Land, hos Iſter⸗Strsmmen og Dnieſteren. Videre herom veed 
man ikke. Hoilken af bemeldte tvende Veye er det da rimeligſt at de Scyther 
har taget? Fra Araxes til Donau var den førft omtalte Vey baade den fængfte 
og befværligfte, paa hvilken tillige møder og Den Vanſkelighed, at Cimme⸗ 
rierne, ſom ſogte at undflye de Scyther, og Derfor toge Veyen oſter ud, 
maatte der have kommet dem lige i Mede: Følgelig bliver den letteſte, korteſte 
famt med alle Omftændigheder beſt overeensſtemmende Vey, man kand give 
Scytherne, for at komme fra Araxes til det Gamle Scythien, juft den 
ſidſtbemeldte, nemlig den, fom ligger langs den ſondre Strand; Side af det 
Sorte⸗Hav over Bofporus Thracicus og ”yfter Strømmen. Thi det maa dog 
vel blive en antagelig Regel: At naar tvende eller fleere Veye kand ſattes i es 
vift Tilfælde at være tagne fra et til andet Sted, men man er lige uvis, hvilken. 
af oem i bemeldte Tilfælde ev tagen; den da altid maa anſees for af være den 
rette, ſom er den korteſte, Den letteſte, ſom medfører De mindſte Vanſteligheder. 
Dette troer jeg baade her maa gielde, ſom ogfaa i Henſeende til foromrorte 
Sporsmaal: Fra hvilken Araxes Scytherne ere af de Maſſageter for⸗ 
drevne? Lad os ſatte, at det er lige uviſt, hvilfen Flod Herodotus her har 
meent, enten Den Araxes, ellev Volga, eller Jaxartes og Oxus. Hvad bli⸗ 
ver i det Tilfælde, under. foranforte Omftændigheder, da raturligft at flutte: 
At de Scyther har gaget til bemeldte de Cimmeriers Land fra den rette Araxes, 

så i 103 « 

(ss) See Serodoti Melpomene. 938 fo: 

(FF) See ſidſt anførte Sted. 8. 29. 40. 
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fom den nærmefte? eller fra Volga? eller fra den længft bortliggende Jaxartes 
eller Orus? Hvilken næften uendelig lang og befoærlig Marſch for Scytherne 
at giøre, om man antager Det ſidſte i fær for det rigtigfte, fra Oxus, Øften og 
Norden om det ſtore Caſpiſte Hav, over faa mange ftore Floder, igiennem faa 
mange Folkes Lande, lige til Donau, og det endnu under et ſtort Omſvob 
Norden omÉring det fiden fan kaldte Scythien; hvilket man maa ſupponere af 
være feet, i Henſeende til foromtalte afde Cimmeriers Udmarſch fig reiſende 
Banffelighed (1)? Hvor mange Wanſteligheder mode ikke ellers herved, hvor 
mange uafgiorte Ting maae ikke ſorudſettes? ſaaſom: at Scytherne ey har kun⸗ 
Det finde fig Boepœele, førend de komme fra Oxus ligetil Donau, en Ting, der 
i faa gamle Tider i fær, neppe er mvoelig; ar det var Dem juft om at komme til 
De Cimmeriers Land; at ſaadant ey kunde ſtee, forend efter foromtalte lange 
Omfosb eller Om⸗Marſch, for at angribe Cimmerierne fra Veſten af, m.a. f. 
Alle diſſe Vanſkeligheder tabe Derimod enten Det meeſte af deres Styrke, eller 
falde bort af dem felv, derſom man fætter, at de Scyther, fom fatte fig need 
mellem Donau og Dniefter, ere komne didhen fra den rette Araxes, igiens 
nem foromtalte Veye. Dette er (1.) allerede en Ting af ſtor Betydenhed. (2.) 
maa merkes, at de Cimmerier, ſom Gomers Efterkommere, har uden al 
Fvivl boet ved den ſydlige Strand⸗Kant af det Sorte Sav, førend de ginge over 
til Europa, og fatte fig need paa bemeldte Sted imellem Donau og Dnieſter (1). 
Scytherne har alt ſaa, da de maatte forlade deres ældfte Bocpæle, ey giort 

andet, end hvad Cimmerierne, og hvad flere Folk i de gldſte Tider, for dem 
havde giort; af diſſes Exempler havde hine Anledning nok til at tage den Zur, 
vi hav givet Dem, fra Araxes til Æuropa. Men fand man og vel meene, at 
Scytherne har havt ſaadanne Exempler for fig, hvis man lader Dem gage fra 

"Opus igiennem bemeldte Veyetil Donau? Jeg troer gandſke vig, Ney. 3 fag 

gamle Tider, hvilfe vare den almindelige Adſpredelſe faa nær, mage FolÉes 
Vandringerne, paa de Ranter, endnu have gaaet fra Veſten og Sonden nord 
og after paa. - Hertil kommer (3.) Juſtini merkvardige Beretning om de Scy⸗ 
ther (t): Ar de fre gange bar forſogt ar gigre fig til Meſtere af Aſien. 

Deres tredie eller ſidſte Forſog i bemeldte DOyemerke er ufeilbar det ſelvſamme, 
ſom Herodotus omtaler, der ſteede — for Cyri Tider (u); det andet eller 

mellemſte 

(* See den foregagende 25de $. i denne Afhandling, 

(+) Denne Sag har ieg videre udſert i min Afhandling om de Norſkes og andre Vordiſte 
Folkes Oprindelſe. Capit. 1. å. : 

() See hang Hiftoriar, Philipp. Lib, T1. Cap, 3. 

(u) Conf, Juſtini Hiftoriar. Philippie Lib. 2, Cap, 5. 
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mellemfte angaaer fornemmelig De Amazoner, da en Hob af de Scyther ſatte 
Dem need hos Floden Thermodon, vedden ſydlige Strand⸗Kant af det Sorte⸗ 
Hav (v). Der ferſte ſteede Nins, Tider omtrent (x). Folgelig feer man heraf, 

det De Scyther, længe førend de fidfte gang brækkede ind i Medien, har ens 
gang boet Sønden for det Sorte⸗Hav, og endnu for'den Tiid (i 15, (y), ey 
1500 Aar, hvilket er uden al Tvivl en Copiiſt⸗Feyl (2)), foærmetom 1 Afien, 
indtil de Aſſyrier fordrede eder overvandt Dem (a), Da de fiden ere formodentlig 
blevne faa trængte, at de har feer fig nødte til ar gaae over fra Afien til Europa. 

re AE JN MVU; se NLF YR LE hl 

: 628 | MEE SA MALTE sad 
Alt dette kand da ey andet end i heheſte Maade beſtyrke vor Mening om 

de Scythers Boepæle hos den rette Araxes, om deres Vandring langs det 
Sorte⸗Hav igiennem Aſien, og deres Overgang til Øuropa.  Svorover det 
maa være og tilladt, her til Slutning at fremfærte den heele Sag, Scyther⸗ 
nes ældfte Tilſtand angaaende, i fin rette Sammenhæng, ſaaledes fom vi, i 
Folge af foregagende, foreftile og den. De har i de ældfte Tider boet Sonden 
for Floden Araxes i Medien; deres Naboer Maſſageterne, maaſtee ſelv af 
andre "trængte eller foruroligede, har drevet dem nord og veſter ud over bes 
meldte Flod; de har derpaa, efterat have fværmet en Tiid lang omkring i Lille⸗ 
Aſien, gaaet over til Europa, og fat dem der need, for det forſte alleene i 
Det faa kaldte Gamle Scythien, mellem Donau og Dniefteren, efterat de 
Cimmerier havde truffet fig derfra, hvor de da, i fteden for at have været et 
uftadigt, blot i ſmage foreenede Horder afdeelr, og ftedfe omſtrippende Folk (b), EET — NNE 

fatte fig faft under cen Forſte Targicaus (c). Siden har de dog paa nye deelt ſig b 
i tre Hoveds Nationer, breedt fig aft meere og meere ud mod Øften over Bo⸗ 
ryſthenes, henimod Floden Tanais, under en næften beftandig Krig og *— * me 

(v) See Fuftinus paa nyanførte Sted. Cap. 4. 
(x) See ogſaa dette paa bemeldte Sied. Cap, 3. 

(7) Dette figer Juſtinus felv paa ſidſt anforte Sted: Avindecim annis pacandæ Afiæ 4 

immorati. 

(2) See noget herem Algem. Hiſtoriſche Bibliothek. 3. Band: pag. 43. 
(a) See Fuftini Hiftor, Lib. 2. Cap. 3. 

(b) Berodotus Falder dem derfor, mens de boede i Aſien, alle Nomades. See hans Mel d 
pomene, 3: Lib, 4. $. II. 

(c) Herover foregave Scytherne, at denne Targitaus var i Scythien dere Folkes Stamme | 

Fader, pg at bemeldte Scythien da var øde, nemlig efterat Cimmerierne havde for: 
ladt det. Conf. Serodotus loc, cit. $. 5. 11. | . 
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fon mod de der endnu boende Cimmerier (d), indtil de endelig, foranledigede 
Dertil af De Iſedoners og andre Folkes Indbrud fra Oſten, ginge med al deres 
Magt løg paa bemeldte Cimmerier (e), nødde endelig diſſe gandſte at forlade de. 
Norden om det Sorte⸗Hap liggende Lande, og at træffe fig ben til Den ſondre 
Strand⸗Side af bemeldte Hav (f), hvor Deres Forfædre i De ældfte Tider vens 
telig havde boet ; ligefom Scytherne ved ſamme Leylighed ſik Lyſt til at forſoge 

Lykken paa nye i Aſien. De giorde til den Ende et Indfald i Medien, ikke 
ſaa meget, fom jeg troer, af Vildfarelfe, eller fordi De under at forfølge de 
Cimmerier toge feil af Veyen, hoilket meget vel kand være en vrang Forkla⸗ 

ring af Herodoto, eller af dem, han har havt fine Beretninger fra, foranle⸗ 
Diget Deraf, ar de Cimmerier og Scyther trængte ind i Aſien paa ſamme Tiid 
omtrent, fom heller for at bemægtige fig paa nye Deres Forfædres gamle eller 
ældfte Borpæle: Da man finder det at have været blant de omvankende Folk, 

der flottede fra et Land til andet, antaget ſom en Ret eller en faftfat Lov, at 
| ingen maatte tilegne fig det Land, De tilforn havde beboet, eller, atde, i Nods— 
eller andre Zilfælde, havde frem for alle andre Beſiddelſes-Rettighed til ſamme. 
Hvilket Tilfælde jeg troer at have indtruffet ved Cimmeriernes og Scythernes 

Indfald i Aſien, faa at ſamme hav, i Det mindſte for en ſtor Deel, reiſt fig af 
De Norden for det Caſpiſte av boende Folkes Bevægelfer, i ſer Iſſedoner⸗ 
nes Anfald paa de Scyther, hvilke Deraf har taget Anledning til at forjage 
Cimmerierne, og fiden, mueligt efterat have drevet bemeldte deres Fiender til 

bage, at foretage fig Det af Herodoto beſtrevne Indfald i Medien. | 

(d) See gerodotus paa nys anførte Sted. $. 11, 

” (€) Gee Zerodotus pan nys anførte Sted. $. 13. 

E) See ogſaa dette pan nys bemeldte Sted. d. 12. Conf, Lib. 1, §. 6. 15. 16, 
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Oplysning, 
angagende det Sporsmaal: 2 

| Om det kand legges Dronning Margrete fil 
Laft, ſom en Stats⸗Feyl, at Greve Geert til 

Holſteen blev i Aaret 1386. forlænet med 
| Hertugdommet Slesvig? 

Ar 

A. G. CARSTENS: — 

J 

— 
Med hvilfen (AIm viiſe og forfarne Regenteres politiſke Forhold kandi man ikke 

Varlighed der ———— domme forfigtigen nok. Deres Handlinger, ſom maaſkee 
om viifeRegen: ved forſte Hyekaſt komme os fremmede for, tor vi ikke negte den 
tere, fornemme⸗ Billighed, ſom Socrates udviiſte angaaende nogle morke Steder 
ligen fra deæl: ien Bog af Heraclitus: Hvad jeg har forſtaaet, ſagde han, er 
dre Tider. — figner, og der ſamme formoder jeg om det fom jeg ikke hav 

forftaaet. Den, ſom ved alle deslige Leyligheder etindver fig, — 
hvor lidet Statsmands driſtigſte Dommere almindeligen kiende 
Den rette Tilſtand, i hvilken de have befundet fig, og hvor ofte den 
mindfte opdagede Omftændighed i Sagen aabenbarer idel Overleg 
og Indſigt der, hvor man tilforn ikke ſaae ander end Ubetenkſom⸗ 
hed, han ffal ikke lerteligen komme i den Friſtelſe, at overile ſig j 
at dadle kloge Fyrſters Foretagender. Og derſom det endnu ders 7 
foruden kom an paa en Punct i Hiſtorien, der meftendeelg fane 
ſkiult under Alderdommens Gruus, da (fulde Det færdeles væreer 
ſtor Formaſtelſe, om man i en afgiorende Tone Silde laſte ſaa⸗ 
danne Beflutninger , fom man nu ikke veed Den rette Anledning 
til, og fordriſte fig til ar afcirkle den Bane, hvorfra de ſtorſte 

É Meſtere 



Oyplysning/ angaaende det Sporsmaal: Om det fand ec. 105 
Meftere Regierings⸗Kunſten i hine aldgamle Tider havde ikke fu — 
Det afvige. En Tildragelſe, hvori den, formedelſt hendes uges 
meené Stats⸗Klogſtab, fan berømte Dronning Margrete har 
havt den fornemſte Deel, giver et merEværdigt Exempel, hvor (ec 

. ii flige Tilfælde kand overife og med vore Domme. Det bli 
ver almindeligen bebreydet hende, ſom en uforfonrlig Stats⸗Feyl, 
— athun ikke igien ſoreenede Hertugdommet Slesvig, ſom et ledigt 
Lan, med den Danſte Krone, efter at ders forrige af det Konge 

lige Danffe Huus nedſtammende Beſiddere vare uddøde; men 
ſamtykkede i, ſom Formynderſte for hendes Son Kong Oluf, at 
give Det bort paa nye til Greve Geert af Holſteen. Ikke des⸗ 

mindre er inter viſſere, end at det fuldkommeligen kand legges for 
Dagen, at flig ond Eftertale er ugrundet. Sagen er deſto meere 

"en beſynderlig Afhandling værd, jo ſtorre Ret en af Danmark faa 
hoyfortient Fyrſtinde har til at fodre dette Forſoar, og jo ſlettere 
"Det endnu i Almindelighed feer ud med et faa vigtigt Stykkeivores 
Diftorie, ſom hendes Levnets Omftændigheder og Bedrifter ere, 

— 6. 2. 

Efter de almindelige Begreb om den Forandring, ſom fore 
gik med Slesvig nuder Kong Oluf, er det intet Under, at Hiſtorie— 
Skriverne domme ilde om hans Moder, i det hun forſomte den 
Leylighed at bringe et faa vigtige Len igien til Kronen. Man feer 
vel, at jeg fornemmeligen figter fil Hvitfeld, hoilken de andre i. 
Hobetal have efterfulgt. Han paaftaaer, at faa ſnart Hertug 
Henrik ved Doden var afgaget, er Slesvig ſtrax igien givet Greve 
Osert af Holſteen til Læn; og, uden at melde det ringeſte om hvad, 
Der har givet Anledning til Sagen, flutter med den loſe Anmerk—⸗ 
ning, ar der havde været meget bedre, om man igien havde 
foreener Fyrſſendommet med Riger, efter ar derom fordum 
faa ftor Krig var. ført, Naar Sagen betragtes paa denne 
Side, ſynes virkeligen den gandſte Handel at falde ud tilen utidig 
Foyelighed, og en faa vigtig Kronen tilhørende Pet paa den lets 
findigfte Maade at være bortkaſtet. Men denne Forlænings og de 

foregaaende Omſtendigheders rette Sammenhæng, faaledes ſom 
det af tilforladelige og meſtendeels endnu utrykte Efterretninger ſtal 
"ret ſtrax i et Følge fortælles, vil faa tydeligen viſe, hvor længe 
Dronningen forhalte fin omſider — Slutning, og LE bel 
| å i Uforbli⸗ 

Hvor ugrun⸗ 
det den Bebrey⸗ 
delſe er, ſom 
Dronning 
Margrete er 
underkaſtet, for⸗ 
di hun gab Here 
tugdommet 
Slesvig bort 
til Greve Geert 
af Holſteen. 

Til hendes 
Retfordiggis— 
relſe udkræves 
intet andet end 
af rette de al⸗ 
mindelige Ge 
greb om denne 
Tildragelſes 
Sammen⸗ 
bæng. 



106. 

Geert den 
Store furlænes 
med Hertug⸗ 
dommet Sles⸗ 

vig, og da han 
igien aftræder 
det til Hertug 
Valdemar, for: 
beholder fig og 
fine Arvinger 
Medforlæning 
derpaa. 

Oolysning/an angaaende de det Sporsm 
uforbigænge! ige igelige Fornedenhed, at it hendes Talen: Tal ar | 
giore * ie og * Uegtd RUNS orſoar. 

in * nr 

NS i Hiſtorien —— Læfer er bekiendt, at * vii 
og Frigffe Greve til Holſteen, Geert den Store, efter at han 
havde fat ſin Soſter⸗Son, den unge Hertug Valdemar til 5* 
paa den. Danſke Throne, i Kong Chriſtopher I. Sted 
antaget den Titel af Sormynder til Riget, fod fi —— 
læne med Hertugdommet Slesvig, for den beſynderlige Sicnift 
fom han vilde anſees for at have beviiſt Nationen; men le 
ikke længe kunde forfoare den af ham indfatte Konge paa Thronen, 
og ſaaledes fane fig nødt til, da denne i Aaret. 1330. Maatte fra⸗ 
ſtrive fig Riget, at aftræde ham igien fit Hertugdom, efter at 
han iffe endnu i fire Aar havde havt det i Beſiddelſe. Han fors 
ſomte imidlertiid iffe at beregne Danmark en faa fohelig Opforſel 
meget hoyt, ogi fær at forbeholde fig Efrertrædelfes Ret til Slesvig, 
i Fald hans Soſter⸗Son ſtulde doe uden Livs⸗-⸗Arvinger; ligeſom 
han og virkeligen bekom Med⸗Forlening for ſig og ſine Ardinger 
paa denne vigtige Provints af den igien indſatte Konge, da Her⸗ 1 
tug Valdemar blev hoytidelig forlænet Dermed. (1) Hand lod fig. 
og ikke engang noye med Denne Sikkerhed, men formagede ſtrax 
herefter den unge Hertug Dertil; at han lod fine Lensmæend, Rid: 
dere og Svenne i forveyen hylde ham, i paakommende Fald, om 
han, Hertugen, ſkulde uden Arvinger ved Døden afgage; ligeſom 

denne og bod fine Amtmænd og Fogder, at de, i nys ommeldte 
Fald, ſkulle Pere holde fig til Greven og hang Arvinger med 

de 

(1) De nærmere Omſtandigheder indeholder Udtoget af den i Ribe pan 
Søndagen Invocavit eller 25 Febr. 1330. oprettede Freds Slutning, hos 
Svitfeld S. 451. Dog er ſammeſteds Hovedpuncten forbigaaet, at 
Greven er virkeligen meddeelt fælles Len paa Hertugdemmet Slesvig. 
Jeg vil derfor opfy'de denne Mangel af Brebet felv: Ceterum ſi Domi- 
ecllum Waldemarum Ducem Jucie absque legittimo herede difcedere con- 

tinget, ex tune Nos Cømitem predidum & heredes fuos de Ducatu Sun- 

derjucie inpheodare tenemur & debemus, quem & adm cum dicto Do- 
nicello in ſolidum inpheodauimus. 

* 



Om det kand legges Dronning Margrete til Løft, ꝛc. 7107 
"De dennem anfortroede Slotte. (2) Men fornemmeligen lod det fig 
kort for Morbroderens blodige Endeligt tydeligen fee, med hvilken 
Utaalmodighed han ftræbte efter at komme paa ny i Beſiddelſe af 
hans Soſter⸗Sons Lande, hvis Beliggenhed giorde dem aldeles 
fornodne til hans vidtudſeende Henſigter. Ved fin Overmagt, 
hvilken han havde ladet Hertugen føle i en mellem dem opkommen 
Feide; formodentligen og ved at giore ham det glimrende Tilbud, 
"at han vilde være ham behielpelig til at bytte endnu engang fit Her⸗ 
tugdom bort for et Kongerige, føgte han at bringe ham til at ans 
tage en Fred, hvis Hoved⸗Vilkaar var, at Hertugen ffulde inde 
romme fin Morbroder den ſtorſte Deel af de Slesvigſte Lande, 
med forbeholden Gienlosnings Ret, og derfor, til Erſtatning, ans 
tage det ſom Greven havde af Kronen til Pant i Iylland, og hvad 
han ellers der beſad. Det kom og til en. herom i Forveyen ſluttet 
Foreening imellem dem, hvori dog Valdemar forbeholdt ſig, at 
overlegge Sagen forſt endnu neyere med fine Raad. (3z) Men 
Der blev ſnart giort en Ende paa hans Tvivlraadighed. Greve Hans Son—⸗ 
Geerts Sønner og Efterfølgere, Henrik og Nicolaus, tvang ner, Senrik og 
ham, efter deres Faders uformodede Død, uden videre Forha: DN — 
ling, at fuldende den aftalte Sag, omendſtiont den Danſke Throne — 
imidlertiid blev beſat, og han nu var uden Haab, nogenfindeigien fl de tvinge 
at beftigeden. Han maatte altfaa forbinde fig, til hang aaben⸗ Hertugen, den 
bare Skade, at loſe til fig, for en vig Sum Penge, den Pant ftørfte Deel af 
Rettighed, ſom Greverne havde paa Fvilland, og hvad de ellers — en et 

der beſadde, og, til Sikkerhed for den ſtorſte Deel af diſſe Penge, Pant, til fig. 
at overlade fom et Underpant til Dem Huuſet Torning med Staden 
Haderslev, og gandſte Fogderie for ti tufende Mark lødig Solv; 
Huuſet Tønder med Staden og gandſte Fogderie, ogfaa for ti 
tufinde Mark, og Huuſet Gottorf, med den Danſte Skov, med 
. O 2 Stæderne 

(2) Det er Indholdet af vt endnn utrykt Brev, ſom Hertug Valdemar 
Dagen efter Peders Fangſels Feſt 1333. hav udftædt til fin Morbroder, 

og hyilket han i A. 1339. har ſtadfaſtet tillige med tvende andre, ſom ban 
og har udgivet Greven til befte. 

(3) Fordrag oprettet imellem Hertug Valdemar og Greve Geert den Store, 
i Lybek, Fredagen for SHufaticæ, eller zdie Febr. 1340. hos Hvitfeld 
S. 465-467. Om den Feide imellem dem, ſom ſtulde "ophæves ved 
dette Fordrag, meldes der ikke langt fra Enden; men endnu tydeligere i 
Det andet Fordrag imellem Valdemar og Geert den Stores Sønner, 
hvilket nu ſtrax ſtal anfores. ml ; | gl 



—— 

€ færdeleshed 
Gottorf med 
tet nandjte 
Fogderie. 

—r — 

Dylysning, angaagende det Sp —— 
Staderne Eckernforde, Slesvig og Flensborg og det gandſte Fog⸗ 
derie, for tolv tuſende Mark. Hvorbed og —— 
blev betinget, at af diſſe ſaaledes for to og tredive tuſende M 
Solvov pantſatte Slotte og Fogderier, naar Hertugen eller hans 
Arvinger igien vilde indloſe Dem; ſtulde forſt Zorning, Dernæft: 
Tonder, og endeligen tilſidſt Gottorf indloſes. (4) Saa overlyſt 
benyttede fig en uretferdig Begierlighed af denne Herres Skrobe⸗ 
lighed, for at fane ham hans Fæderne Hertugdom (Øen Als, og 
et maadeligt Stykke af det næftliggende fafte Land undtagen) ſpil⸗ 
fet af Henderne. Man tør og ingenlunde tvivle om, at det ham. 
paatvungne fælfomme Bytte, i det mindſte faa vidt Gottorf og 
det anſeelige Fogderie angager, ſom da laae under dette Slot, er. 
virkeligen kommet i Stand. Greverne henrik og Nicolaus have 
ikke længe herefter, ved et pan Gottorf udſtedt Brev, ſom Pant⸗ 
Server, ftadfæftet Staden Slesvigs Privilegier, og af Greve 
Henrik blev den Derefter; formedelft en Den overkommen Ilde⸗ 
brand, fritaget for alle Skatter i fer Aar. (5) Derforuden har 
han i Aaret 1354. befriet Det Trefoldigheds Kirken i Slesvig tik 
liggende Gods i Norgos Herved: (fom paa den Ziid horte til Got 
torfs Fogderie) for alle Paaleg og Befoæringer, hans Land⸗Skat 
undtagen. (6) Øg i Henſeende til Staden Flensborg findes der 
endnu et af Hertug Geert til Slesvig i Aar 1398. udgivet Brev, 
hvorved han har fradfæftet Staden alle de Rettigheder og Fri⸗ 
beder, fom den har havt under Hertugerne til Jylland, 
Erik og Valdemar, og derefter under hans Sader Greve 
Henrik og hans Sarbroder Greve Nicolaus. (7) Hvor 
ivrigen de tvende Holſteenſte Herrer ogſaa have været betænÉte 
paa at fætte fig faſt beſynderligen i Denne til deres Lande grændfende 
Egn, fee vi deraf, at de ikke fandt en tilſtrekkelig Sikkerhed det 

ellers 

(4) Andet Fordrag imellem Hertug Valdemar og Greverne Zenrik ag Ni⸗ 
colaus, oprettet Dagen for St, Hans Dag 1340. i Sonderborg, hus 
Hvitfeld S. 4735475. hvor man dog, efter Brevets Lydende, maa 
læfe 42000, Mark .Sølv i ſtedet for 41000. øg 32000 Marl Sølv i 
ſtedet før 22000. —— 

(5) Breve af 1343. og 1351. i Noodts Beytraͤgen I nd S.175.176. 

(6) Brev af 1354. ſammeſt. Side 5. &. og den 7 Note til følgende L. 

(7) Brev af 1398. hos Weſtphal. Monum. IV, Bind -&. 1955. 
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Muur. (8) 

— 6. 4. | 
Kor Kong Valdemar Atterdag, ſom imidlertiid var kommet 

til fin Federne Thrones Beſiddelſe, havde den imellem Hertugen tif 
Slesvig og Greverne til Holſteen fluttede Handel ikke Fundet andet 
end være ubehagelig. Men han niaatre i Begyndelſen lade fig als 
ting befalde, og med Rolighed vente paa Sagernes videre Løb, 
Imidlertiid yttrede Det fig fnart, hvor nær Slesvig laae ham pag 
Hiertet. Allerede i Aar 1345. formaaede han Hertugen til at fors 
binde fig nohye med ham, og atudnævne ham, i Fald han, Hertu⸗ 
gen, med Bøden fulde afgage, til Qærge for hans Gemal og 
Børn, og til Regent over Landet, indtil diſſe maatte komme til 

ophædede ſaadant Forbund. (1) Endnu tydeligere gav Kongen i 
et andet Tilfælde fine Tanker tilkiende. Ved Anledning af en 

' imellem ham og Hertugen til Slesvig opkommen Feide, tvang 
han denne endog til at fvafige fig fit Hertugdom, og blev med Nod 
bevæget Dertil, at han dog derefter gav fir Samtykke til at denne 

Fraſigelſe blev ophævet. (2) Herhos var hans Henſigt i de Krige, r W j É 
O3 ſom 

(8) Holſt. Kronik. 26 og 34 Cap. (hos Weſtphal. III. Bind. S. 100. 132.) 
DDen femte Danſtke Kranike hos Ludevig, IX. Bind. G. 121. Brev af 

Greve Nicolaus hos Weſtphalen III. Dind. S. 373. det han, tillige 
med fin Broder⸗Son Greve Geert, har givet paa Denne nyc Borg; og 
Hvori, efter Brevets eget Indhold, Sintningen maa lyde ſaaledes: Da 

" tum Novo Caftro fub anno Domini MCCCLXXX, quinto fequenti die 
Viti Martiris, noſtris pendentibus fub figillis, At dlers Niehus alles 
rede 1431. ev af Holſtrenerne ſelv igien flerfet, bevidner Koͤrner &. 1304. 

(1) Hvitfeld S. 491. 492. Koͤrner hos Rccard S. 1060. melder og om 
denne Sag, dog, efter hang Sætvane, under et urigtigt Aar. 

| 2) Cont. App, ad Annal. Scal, a,1355. ap. Weføphal, Monum, T,1, col. 1401. 
Hvitf. S. 510. 

Kong Valde⸗ 
mar ſtreber 
forgæves efter 
at blive Meſter 
af Hextugdom⸗ 
met Slesvig, 

"Deres myndige Aar; ihvorvel Greve Henrik og hang Broder her⸗ 
ved bleve bevægede til at forſikre fig Hertugens Perſon, paa en 

til Den Ende anrettet Jagt, og ikke at lade ham log, førend han 
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Oplysning, angaaende det Sporsmaal: 
ſom han tit maatte føre med Greverne til Holſteen, og ellers faa 

ofte Der gaves Leylighed, ftedfe henvendt paa at befrie | 
met fra det Holſteenſte Herredom. Dog længe uden nogen ſyn⸗ 
Derlig Fremgang. Fra Flensborg maatte han nogle gange drage 
med uforrettet Sag, og da han vilde bemeftre fig Slottet Tor⸗ 
ning, blev ders Beſidder, Nicolaus Lembek, lykkeligen undfat 
afde HolfteenfÉe. (3) Efter at og Hertug Valdemars. Gods og 
Rettigheder vare i Aaret 1364. faldne til hans endnu afmægtigere 
Søn, (fom man iÉÉe uretteligen kunde kalde Henrik uden Land,) 
og Kongen derpaa var kommet i de Omftændigheder, at-han 
maatte udvige for Den ham opfætfige Iydſte Adel, og for hans af 
diſſe Freds⸗Forſtyrrere i Harniſt bragte mægtige Naboer, og i fire 
Aar flakke om udenlands, faa grebe de tvende Holfteenffe Herrer 
endnu videre om fig, bekom mange af de Kongen tilhørende Iydſte 
Slotte i Hænder, og begyndte, Fort efter hang Bortreyſe, offents 
ligen at ſtrive fig Herrer af Iylland. (4) Dog den befiendte 
imellem Danmark og Hanſee⸗Staderne fluttede Fred, Valde⸗ 
mars Forliig med det Meklenborgſte Huus, (5) og hang derpaa 
fulgte Tilbagekomſt til Kongeriget gave hans Sager ſnart et bedre 
Anſeende. Han befriede Iylland fra det Herredom, ſom Gre⸗ 
verne til Holfteen havde tiltaget fig, og bragte det ſtrax i det forſte 
Mar faa vidt, at de maatte henvife til ham, ſom den retmeſ⸗ 
fige Herre, alle Indvaanere i Denne Provints, Der havde hyldet — 
se ile VS ) Dem 

(3) Holft. Kron. 23. 26 Cap. (hos Weſtphal. AII. Bind. 80. 98. og f.S.) 7 
Cont, App. a. 1351. col. 1397. Øvitf. &. 504. Saaledes blev Tør: 7 
ning ved den Lembekiſte Zamilie, fra hvilken det følgende Aarhundrede 
er kommet til dem af Ahlefeldt, og endeligen 1494. til Kong Johan. 
* — Lands-Beſtr. S. 94. og Noodts Beytraͤge. I. Bind i 

- 590. ; i ; 

(4) Grane i det Kiobenhavnſke Salſkabs Sfrifter I. Bind 300 sg f SS. 
IV. Bind 166 og f. SS Naade-Érev hos Terpager Rip. Cimbr &. 692, 
ſom Henricus & Nicolaus Dei gratia Fratres , Comites Hoifatiæ & Stor- FÅ 

mariæ & Domini Jutiæ have meddelt Staden Ribe, i Viborg 13658. 
Løverdagen efter Chriſti Himmelfart. å 

dn, 

" (5) Om denne Kongens Forfoning med det Meklenborgſte Huus, og om den 
hang Soſter⸗Son Prints Albert derved forſikrede Thronfolge findes Eſter ⸗ 
retning i Udtogene af Chemnitzens Mekl. Kronike hos Gerdes VIL, Sam | 

ling &. 610. Brevet er af Euſebii Dag eller 14. Auguſti 337 ; 



Om det kand legges Dronning Margvete til Laft, ax. 111 
Dem. (6). Og dermed lod han fig ikkenoye. Hertugdommet Sles⸗ 
vigs Hiemfald beroede nu fun paa to Oyne, Da Hertug Henrik 
havde ingen mandlig Arving. Deſto ivrigere lod Kongen ſig vœre 
angelegen, at komme til at befinde Landet, endnu førend det blev 
ledigt. Med denne vigtige Henſigt finde vi ham frære i Arbeyde, 
i de fidfte Aar af hang Regiering, fom have ellers giort et ſtort 
Gab i hang Hiſtorie. Han betiente fig Derved af det famme Mid: 
Del, fom han allerede med god Virkning havde brugt,” for at bringe 
hans adſplidte Kongerige tilfammen igien. Hvad Slotte og 
Godſer i Hertugdommet vare afhændede, og meſtendeels ved igiens 

" tagne Pantſettelſer komne i Den tvedie og fierde Haand, indloſte 
han af Beſidderne, og den, ſom ifÉe vilde tage imod Pante⸗ 
Summen, maatte vente, efter Kongens forhen bekiendte Maade, 
at han med Vaabens Magt blev tvunger Dertil. Mun kunde og 
virkeligen imod Sagen felv ikke have noget grundet at indvinde, 
Da Valdemar til ſaadan Pant⸗Indlosning havde faget Fuldmagt 
af Hertug Henrik og hang Moder Enfe- Hertuginden Rigige: 

Af denne findes der endnu et i Sonderborg paa Ny: Aars Dag 
| 1373. givet Bred, i Kraft af hvilket hun udkaarer Kongen til 

hendes Bærge, faa længe hun fever, uden at beholde Frihed til 
at fige ham op; og undergiver hang Tilſyn og Beſtyttelſe hendes 
gandſte Livgeding, beftagende i Øen Als og adſkillige Herreder 
paa det neſtliggende faſte Land; lovende derhos, i Fald hand 
ſtulde igien forhverve eller vinde, eller pag anden Maade komme 
til nogle hendes Livgeding tilhorende Herreder, Kirke⸗Sogne, 

Gods, Fæftninger eller Gaarde, fom hun ikke har i Beſiddelſe, 
at lade ham beholde ſamme, og ikke at fodre dem tilbage af ham 
og hans Arvinger og Eſterkommere, dog hendes Son den ham i 

| fin Tiid tilkommende Indlosning forbeholden. Og at Kongen lis 
geledes har vidſt at bringe Hertug Henrik til at befordre hang 

Henſigter, 

(6) Gram i det Kiob Salff. Skriſter IV. Bend &. 133. Hertug Alberts 
fil Meklenborg, og hans Sons, Dertug Henriks, Kiendelſe og Forlig 
imellem Jong Valdemar pg Greberne Zenrik og Nicolaus, ſom er 
givet i Ficnsbirg 1373. Dagen for Pauli Omvende ſe, og er endnu til 3 
Original, ſtrevet paa Papiir, med Compromiß-⸗Dommernes paatrykte 
Segl. Vortmer (faa heder det i dette Brev) fo ſhollen de Holſten heren 
alle Riddere vade Knechte vad alle Borghere de in Nort Jutlande woͤnen, 
— de en gh huldighet hebben, de ere man gheworden ſin, wiſen an den 
onyng. 

Forſt imod 
den Tiid, da den 
Slesvigſke 
Stamme uds 
Døde, faner 
hand det, med 
Hertug Øens 
ribs og hans 
Moders Ris 
giges Sams 
tykke, i Breſid⸗ 
deſſe. 

Bilage A. 



mm Oplqhoning, angaaende det Sporsmaal: > 
Bilage B. Henſigter, bevifer et andet meget merÉværdigt Bred, hvorve 

, Denne i Nyborg paa St. Hans Dag 1374. overdrog til ham fin Ret 
at igien indloſe Slottet Gotrorf med alle Lande, Folk, Kirke⸗ 

Læn, Slotte, Stader og Faſtninger, faa og de Fri 2 4 form vare ) 
lagte dertil, (7) og "alle: ovrige Tilhorender; og det paa ſaadan 
Maade, at hand, Henrik, ffulde indſtage ham for inde, 98 
De Dertil hørende Landes og Underſagtters roelige Beſiddelſe, o 
Waldemar ſtulde være befoyet til at beregne alle de Omkoſtninger, 
ſom vare anvendte og endnu kunde anvendes paa Hertugdommer 
og paa at tilbagebringe de derfra afhendede Stykker, ſamt al den 
Dermed forbundne Skade, til den Summa, hvormed Hertugen 
ſkulde indloſe Gottorf; faa at denne, hang Arvinger og Efter⸗ 
kommere, (fulde ikke fodre Slottet og dets Tilhørende af Kongen, 
hans Arvinger og Efterkommere, forend de havde erftattet Dem; 
tillige med den Gottorfſte PanteSum, de ommeldte Skades Li 
Delfer og Omkoſtninger. Paa Denne til Valdemar overladte 
Indlosning af Slottet Gottorf og Det. dermed pantſatte ſtore 
Fogderie beroede Hoved⸗Sagen i at udføre hans Anlæg. Han 

vener forſomte og ikke at tilbyde Greverne til Holſteen Pante Summen. 
Dog Gottorf Men dens Modtagelſe blev afſlaaet. (8) Greverne havde. merke⸗ 

og Viehuus [igen forbedret deres Underpant, og ved den i Aaret 1340. udbe⸗ 

hvis Lilba SE tingede Punct, at Gottorf flulde indløfes allerſidſt, havde de 
løsning * i Hiertet beholdt det faſte Forſcet, aldrig med det gode at give det 
verne af Hol tilbage. Dertil kom og i ſardeleshed den Slesvigſte Stammes 
— * ville Udgang, ſom hændte fig juſt paa denne Tiid, (9) og ſom ikke mindre 
øre noget. — | Drev 

(7) To Frififfe Herreder, Norgos⸗Herred (nu Landſtabet Bredftedt) og TT 
Syndergos⸗Herred (nu Huſum Amt) lage paa den Tiid til Slette 
Gottorf, og vare dermed i A. 1340. Fommet til Greverne af Holſteen. 
Syndergos⸗Herred forekommer alt 1268. (høg Noodt 11 Bind &. 17.) " 
og Vorgos Herred 1295. (ſammeſt. S. 112.) fom de Slesvigſte Hertu⸗ 
gers Eyendom. ER => eine Sal J— 

(8 Saaledes er de Vidners Udfigende, ſom 1424. i ben Slesvigſte Sag af 
Kong Erik bleve fremftillede og af den Keyſerlige Afſtikkede Ludovico de 
Cataneis — efter det derover udftædte Notarial-Iuſtrument, form 
"endnu er til. ] | | 

(9) At Hertug Zenrik imod Mikkels Dag 1375. har ikke meere været i Live, 
derom betages os al Tvivl, ved et af hang Enke Bunigunda til Kong ” 

" Waldemar udgivet Beviis, i det Kiob Selſt. Skrifter IV. Deel — 9 
— e | 



Om det kand legges Dronning Margrete fil Saft, we. itz 
Drev. de Holfteenge Herrer til at fee Det Daab opfyldt, fom var 
giver deres Huus til det nu ledige Hertugdom; end det paa ny ops 
vakte hos Kongen Den Begierlighed at faae det fuldkommen i Be⸗ 
findelfe. Bed ſaadant Sindelaͤug hos begge Parter maatte det 
ufeilbarligen komme til aabenbart Uvenſtab imellem dem, og de 
havde allerede gvebet til Vaaben, da Valdemar Atterdags Ded 
fatte paa engang et Maal for hans Foretagender. Imidlertiid var 
Det Dag ved hans kloge og virkſomme Omhyggelighed allerede kom⸗ 
met faa vidt, at de Slesvigſte Lande, Gottorf og Niehus med 

… Deres Tilhorende allene undtagne, vare aldeles i hang Hænder, da 
9 YA me — 10) 

| $. 5. 
HE Syn til Holſteen havde imidlertiid ikke ladet Moder fal de. 
Art det var deres Forfæt paa alle Maader at beholde Det Stykke 
af Slesbig, ſom de endnu havde i Beſiddelſe, fees beſynderligen 
af den Omftændighed, at de juft paa den Tiid fode fig af Kenfer 
Carl IV, meddeele et Maade Br: v, hvorved han, egenmagtigen 
nok, gav dem Stadfæftelfe pag Den Told, ſom de havde i Got⸗ 
torf, under det Foregivende, af ſamme horte fom et Læn under 
ham og det Tydſte Rige. Dog kunde Sagerne letteligen faldet 
gandſte anderledes UD, end De haabede, derſom Kongenaf Dans 
mark havde levet fængere. Men nu da den Danffe Throne var 
blevet ledig, og der gik en temmelig Tiid bort, inden man kunde 

" blive eenig om at befætte den igien, bekom Greve Henrik og hans 
Broder frie — ikke alleneſte uønfnateg at beholde Gottorf 
HE. DØ 

8 et Brev Fra I 377. hos Schubat de Jure Litoris 882 S. heder Det lis 
geledes: — Sleszwickienfis pie recordationis. Avitfeld 
melder vel paa d, 570 S. om et Brev, ſom endnu 1385. ſtal være ud⸗ 
givet af denne Fyrſte; men han har i den vidimerede Eopie, han havde 
for Oyne, forblandet Brevet ſelb mid den tilføpede Bekræftelſe Denne 

er virkeligen af anførte Aar; Brevet derimod, (fom jeg ved SOS er 
bleven ſorviſſet om) tyr af 1370. og altſag 15 Har ælbre, i 

(10) Efter Bilaget D. fom findes anført i folgende §. Dei i foreſtaaende 
zde Note omtalte Vidner ſtemme og hermed overeens; og den forſte nav⸗ 
her end og de Amts⸗Hovdinger, ſom Kong valdemar havde — 

Aabenraa, Tønder og pag Als. 

Efter hang 
Dod giver den 
ftridige Thron— 
folge Greverne 
Leylighed til at 
gribe videre om 
fig i Hertug⸗ 
dommet. 

Bilage C. 



A 

Bilage D, 

Og at rive til 
fo Nordfris⸗ 
Tand ſelb, ſom 
da umiddelbar 
laae under Kro⸗ 
nen. 

* 

oywaung mig, angaaende det Sparsmaat 
og Niehus, men og (efter Stænderne i Iyl J 
Vidnesbyrd af A. 1421,). endnu Devtil at emægtige fig anſeelige 
Laͤndſtrokninger i det ovrige Hertugdom. Den Tidende om Kon⸗ 
gens Dad var ikke fan ſnart blever beklendt i det Slesvigſte, 
førend ſammeſteds adſtillige af Adelen floge fig til Grevernes 
tie, og forbandt fig til at aabne deres Slotte for Dem. (1) Øen 
Als bragt diſſe og kort derefter uden Sværdflag.i deres Vold. 
Henning af Meinſtorp, der havde faaet den, ſom et. Unde 
af den afdøde Konge, var troelos nok til at. aftræde til de Hol 
ſteenſte Herrer hele Landet og de tre Slotte derpaa, tillige m det 
lige over for liggende Slot Brodeborg, mod at de betalte ham 
hvad han havde laant derpaa. (2) Men fornemmeligen ſik de ved 
denne Tiid en mægtig Tilvext i den frugtbare og rige Provints 
Nordfrisland. . En Deel deraf, jeg meener Synder⸗og Norgos 
Herreder havde. De vel allerede fager med Slottet Gottorf, hv 
til den hørte. (3). Dog den ulige ſtorre Deel, ſom beſtod af De af Det 

Nordſtrandiſke Diftrict eller de faa kaldte Syv Herreder, faa og 
af Eyderſted, Everſhop og Utholm, var ikke endnu indlem⸗ 
met Hertugdommet Slegvig; men var ſtedſe, ſom et færdeles 
Land, blevet umiddelbar under Kronen, og regnet til det Konge⸗ 
lige Taffel⸗Gods; endſtiont Indvaanerne i denne Landſtrakning, 
ſom et uroligt FolÉ, Der var vant til en utæmmet Frihed, havde 
ved Deres. Gienftridighed og idelige Oprør kaffet Kongerne af 
Danmark meget at beftille, (4) Valdemar Atterdag — 

elv 

(1) Saaledes finder jeg , før Er. at Lider af Sembet Far forſkrevet fig, med 
7 fine Brødre og Børn, i Viehus paa Eliſabeths Dag eller 39 Nov. 1375. 

at Sehegarden (i Lundtoft mm ſtulde være Grevernes og detes Ar⸗ 
vingers aabne Slot. 

(2) Efter adſtillige Vidners Udfigende idet obenanforte Rotarial⸗ Zitrumcit 
af 1424. fornemmelig Andreæ Biz lets; wilitis. 

03) &, førhen den 7de Note til 4de 8. sen re 4 

(4) Uf Hertug griderich ſiden Kong Svideric — bliver. vel 1496; bekraf⸗ 
tet i en Foreſtilling af hans Ret til Helaeand, imod Hamborg, Bre— 
men; Stade og Veſtfriſerne, hos Zeimreich Nordſr. Krͤn. S. 170. 
at de Nordfriſiſte Lande og Øer ere for 755 Aar blevne indlemmede bis x | 
tugdommet Slesvig. Men Adam af Bremen og ER Grammaticus: — | 
havde Fundet bedre —— haus Forfatter. — — 1 

» idſte 
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] 
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Om det kand legges Dronning Margrete til Laft, x. 15 
ſelo ofre været node til, formedelſt deres Vegren at yde ham Sat, 
fEavpt at tugte dem, og omſider at erklære alle deres Privilegier 
fom forbrudte. (5) Ingen Omftændighed havde kundet giore det 
lættere for Greverne til Holſteen at indtage dette Land. De over 
deres Friheders Tab hoyſtmisfornoyede Frifer giorde dem ingen 

Modſtand, og Greverne lovede ikke faa maret, fuldkommen at ops 
rette igien Landets gamle Privilegier og Forfatninger, førend et 
Friſiſt Herred efter et andet unddrog fig fra det Danffe Herre⸗ 
Dom, og godvilligen undergav fig deres Vold. (6) En Han⸗ 
delſe, ſom derfor ev meget merÉværdig, efterdi man derudi maa 
ſoge Den rette Tiiddunct, Da Provintſen Nordfrisland blev forees 
her med Hertugdommet Slesvig, hvoraf den fiden er blevet er Til⸗ 
behor indtil denne Dag. Smedens at Greverne Henrik og Ni⸗ 
colaus benyttede fig faaledes af de Danffe Standers Toivlraa⸗ 

: dighed, kom det nu vel Dertil, at diſſe bleve eenige om at udvælge 
| : 2 ' — Den 

fidfte XIV. B. 260. 261. S. S. et Sted, af hvig vrange Anvendelfe 
der har aabenbare reift fig en anden ugrundet Meening, ligeſom Friſerne, 
af Dad til de Danſte, havde underkaſtet ſig en Hertug Knud af Slesvig. 
Endnu i Kong Valdemar IL Jordebog af Aar 1232 (hvis Udgave vi 
have at vente af År. Fuftits-Raad Langebek) heder det udtrykkeligen 
paa det Sted, hvor de Kongelige Domainer eller Taffel⸗Godſer (Ku- 
nunglef) opregnes: Item totus cenfus in Frifia pertinet ad regem. Hvor⸗ 

med og ſtemmer overens, hvad der berettes om denne Kongelige Skat 
ved A. 1240. i gamle Sfrifter, efter Heimreichs Anforende paa den 
105 S. Gaa bevidner eg den forſte Dante Kronik Skriver hus Ludes 
vig S. 30. um Valdemar IL Sen og Efterfølger Erik den Hellige, at 
han i A. 1250. (altſaa paa en Tiid, da han havde Fred med Hertug 
Adel) har giort et uykkeligt Tog imod Friferne. Og denne Forvliis var 
det, ſom Abel ſtrax derpaa, efter at hand ver kommet til Kronen, vilde 
hevne; men leed endnu et ſtorre Nederlag , der ved hans blodige Endeligt 
er blevet fan bekiendt. : . 

(5) Cont. App. ad Annal. Sial. høg Weſtphal I. Bind G. 1395. 1398. 
Broderi Boiſſen Chronicon Slefvicenfe hos Mencken Script, Germ, 
III, B. 6:3. &. Zeimreich S. 120. 

(6) Det bekræfte igien de 1424. i den Slesvigſte Sag afhørte Vidner, efter 
hvis cenfremmig? Udſigende, Greverne til Holſteen have ved derne Tiid 
med Maat bragt til fig den Deel af Nordfrisland, ſom ikke horte til 
Slottet Gottorf. Om Bocking⸗Herred i færdeleghed findes endnu ct 
1377. udgiver Grev, hvorved Indvaanerne bekiende, af de have hyldet 
Greverne Zenrik og Vicolaus, va love af holde troligen med dem, ſom 
deres Arve Herrer, og at yde dem Skat og Pligt, ligeſom tilforn Kongen. 
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Hvortil og. 
Derefter Ha⸗ 
verslev ug 
Tonder kom⸗ 
We 

miet Tviftighed, hvori Greve Adolph til Holſteen antog ſig de 

Oplysning, angagende det Sporsmaal 
Den Norſte Prints Oluf, og giorde derved til intet den Forſikring, 
ſom var givet hine af Prints Albert af Mekleuborg, at, derſom 
han fik fin Ret ti Danmark haandhævet, da ſtulde Hertugdom⸗ 
met Slesvig, tilligemed Øerne Als og Langeland blive dennem til 
Deel. (7) Saa. havde og der Indfald i Kongeriget, hoilket 
Meklenborgerne og Holſteenerne derpaa forføgte til Prints Alberts. 
Fordeel, og ſom hans Farbroder Kongen af Sverrig fovede at 
underftotte, ingen ret Fremgang, og til vene bragte intet andet 
end Det beklendte Kiobenhavnſte Forliig, hvorved Oluf blev i Be⸗ 
fiddelfe af Riget, og hans Modſtanders Paatale udfattes ti 
CRoidgiftsmænds Kiendelſe. Men Greverne af Holſteen indſlut⸗ 
tedes dog udtrykkeligen i dette Fordrag, bleve og fremdeles noye 
forbundne med Meklenborg og Sverrig, og paa Den Maade endnu. 
i Stand. til at vedligeholde den Øvermagt, ſom de havde faaet i 
Slesvig. Endog Greve Henriks paafolgende Dod forandre 
ikke Sagernes Tilſtand. Hans Broder, Greve Nicolaus, ſom 
efter dette Dodsfald begyndte at ſtrive ſig rette Arving til ger» 
tugdommer Slesvig, (8) fandt meget meere en onſtet Leylig⸗ 
hed, omſider ogſag ar ſtille Kronen ved det Stykke af denne Pros 
vints, ſom allene endnu horte under den. Dette beſtod af de 
Slotte, Stæder og Fogderier, Haderslev og Tønder, ſom 
Hertug Henrik til Slesvig havde beſtemt til et Enke⸗Sade for 
fin Gemal Kunigunda, hun og, efter. bang Død, med Kong 
Valdemars Samtykke, virkeligen havde faget i Beſiddelſe. Begge 
Slotte maar paa den Tiid have været i Henneke Lembeks Hæns 
Der (en Sons af ovenmeldte Nicolaus Lembek paa Torning). 
% Det mindſte maatte en imellem Lembek og Staden Kiel opkom⸗ 

ielſte 

(7) Chemnitii Geneal. Reg, Dominor. & Due, Megap. hos Weſtphalen 
IL Bind 16597. med den hosfolgende Rote; hvorefter man maa forbedre 
Georg, Weſtphal. Diplomatar. Mecklenb. hos ben ſamme IV. Bind. 
S. 1255. Ut ellers denne Tractat er oprettet i Grevismuͤhlen paa Agnetis 
Dag eller 5 Febr. 1376. bevifer et Udtog af Chemnitzes fiore Mekl. Kron. 
hos Gerdes &S 611. pyb på Sy ; 

(8) S. det allerede forben i den ſidſte Note til 3 S. anførte Brev af 1385. 
hvilfet Nicolaus Dei gratia verus hæres Ducatus Futiæ, comés Holfatiæz | 

Stormariæ, cum magnifico domicello Gerardo. comite Holſatiæ, pa- 

truele, har udgivet. | | . 



Om det fand legges Dronning Margrete til Laft x7 
Kielfte ſom fine Underſaatter, og hans Fætter Nicolaus giorde 

— — 

fælles Sag med ham, tiene diſſe til en Leylighed at indvikle Her⸗ 
tuginden Runigunda i en Tratte, ſom gif hende gandſte lidet an, 
og at indtage hendes Slotte Haders lev og Tønder. Udfaldet 
blev, at den gode Fyrſtinde miftede fit gandffe Livgeding, hvoraf 
Greve Nicolaus beholdt Haderslev, og Tønder derimod blev 
Adolph til Del; i hvorvel det lidt herefter, ved denne Herres. 

allerede 1390. paafulgte Dod, faldttilhans Fæitere af Den Rends⸗ 
borgſte Linie, og i færdeleshed til Hertug Geert af Slesvig. (9) 

— 6 6. ; g 

Imidlertiid havde Dronning Margrete, efter at hun havde 
i Danmark fat fin Søn paa Thronen, og ſom hans Formynderſke 
paataget fig Regimentet, ikke forſomt at tenke paa Den Slesvigſte 
Sag. Efter hendes Faders Exempel havde hun ſtrax tilbudet fig: 

at indløfe De Stykker, ſom det Holſteenſte Huus befad til Under— 
pant, og føgt med Vaabens Magt at underfiotte ſaadant Til⸗ 
bud. (1) Dog de Fodringerog Tilryftninger, ſom giordes af Pringen 
af Meklenborg, havde været — Henſigt meget i Veyen; og 

P 3 da 
— 

(9) Den gandſke Hiſtorie har den Holſt. Kronik-GSkriver 23 Cap. (hos Weſt⸗ 
phal III, Bind BAS.) antegnet. Tiden, naav den har tildraget ſig, 
ſeer man af ben Omſtæendighed, at Grevegenrik iffe meere lader fig tilb 
fyne derved; alferhelt naar man tager til Hielp et af Greve Adolph uds 
givet oa hos Weſtphal. IV. Bind 3222 &. indfert Brev, ved hvilket 

— han i Tønder, Dagen før Michaelis 1236. bar ſtadſaſtet denne Stads 
Prwilegier. At ellers Zadersley sg Tønder ere virkeligen indrømmede 
Hertuginden Kunigunda af Valdemar Atterdag, og at hendes Gemal, 
ved at befordre de Henſigter, ſom Kongen havde med de Slesvigſte Lans 

" De, har udvirfet ct ſaa anſeeligt Enke-Sade for hende, det er meere end 
en Formoding. Begge Stæder havde Valdemar (cfter den ſidſte Note 
til 4 5.) paa den Tüd i Beſiddelſe; og det forſte met ſit Tilborente havde 
han indlagt af Panthaveren, Grove Adolph til Holfteen, ſom dennes to 
SWitttringer af Aar 1374 udvife. Derferaden meatte Johan Wittekop, 
da Enke⸗Hertuginden derefter pantſatte ham Haderslev, forffrive fig i 
NMyborg paa Apoſtlernes Deelings Dag 1377. af ban og Fans Arvinger 
vilde ikke tillade andre end Køng Oluf at indloſe Pantet, eg ar fornævnte 
Konge og Riget Danmark ſtulde iffe tilfoyes nogen Slade af Slottet. 

(1) Din dette Tilbud fely findes Vidnesbyrd i titbemeldte Notarial-Inſtru— 
"ment af 1424. og at Dronningen har ſegt med Vaaben at underſtotte det; 
ſees af Bilage D. med hosfoyede Note, ; g 

Aarſager, 
hvorved Mar⸗ 
grete holdtes 
fra enKrig med 
be Holſteenſke 
Herrer angaa— 
ende Slesvig. 
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Oplysning, angaaende det Sporsmaal: 
da man derefter var blevet eenig om at udfærte denne Succesfionss 
Striid, var det aldeles blevet en Slags Fornodenhed, at lade 
hiin Sag ogſaa henftaae uafgiort, efterdi intet videre deri kunde : 
foretages imod Holſteen, uden tillige at bringe Meklenborgerne og 
Kongen af Sverrig paa ny i Harniſt imod Danmark - Enhver 
feer letteligen, hvor ſterkt Kongerigets da værende Tilſtand fra⸗ 

raadte faadant et Foretagende, De mange til deels indvortes 

Hendes Hen: 
figt paa Sver⸗ 
rig nodte hende 
omſider endog 
tilat ſamtykke i 
Hertugdom⸗ 
mets Forlæ⸗ 
ning. 

Krige, ſom gandfÉe nyligen vare fulgte paa hinanden, havde overs 
maade ſogkket Riget. Den ſtorſte Deel af Kronens Godſer bes 
fandt fig igien i Adelens Hænder, (2) og hele Skaane var i Hanſee⸗ 
Stadernes Beſiddelſe, ſom beholdt det indtil 1385. Det var og 
ikke meget bedre beffaffer med Underſaatternes Sindelav. Den 
afdøde Konges alt for ſtrenge Herredom havde meget beftyrÉet 
Nationen i dens gamle Vrangſindighed imod Orden, Tilſyn, Lo⸗ 
venes Handthavelſe, og enhver Afgift til den almindelige Nodtorft; 
og iblant de fornemſte, beſynderligen i Iylland, fandtes der endog 
mange, ſom endnu hemmeligen vare Greverne til Holſteen, og, 
for deres ſtyſld, Printzen af Meklenborg hengivne. Det er fandt, 
at paa Den Tiid, da Greve Nicolaus og hans Fætter Adolph 
fratoge Enke⸗Hertuginden til Slesvig hendes Livgeding, og Derved 
ikke lidet opirrede Dronningen, da havde denne allerede, vedhens 
des viiſe Stats- Forvaltning, merkeligen bragt Kongeriget i Stand 
igien, og forſikret fig alle Stændernes Troffab og Lydighed. Men 
Det var dog ingen (et Sag at vinde noget fra Greverne af Holſteen, 
hovilke, foruden at de vare i Beſidelſe af Det omtviſtede Hertugdom Å É 
og af alle Indvaanernes Tilboyelighed, havde den Tapperhed, 
Der var ligefom arvelig i deres Huus, deres Forbund med de oms 7 
kring boende Fyrſter, og de Vendiſte Steders hemmelige Avind 
ved Danmarks Welſtand og tiltagende Magt, at ſtole paa. Man 
eftertenke kun, hvorledes der derefter løb af med den naſten tredive 
Aars Krig, ſom Æri af Pommern, dette mægtige Hoved for De 
tvende foreenede Nordiſte Riger, førte med det Holſteenſte Huus, 
angaaende Hertugdommet Slesvig. Men befynderligen yttrede 

fig nu en anden meget vigtig Omftændighed, der ikke allenefte bod bi 
at 

(2) Om dette, og hvorledes Margrete har i fremtiden raadet Bod paa — | 

denne Brak, finder man Efterretning i hendes Forordning af 1396. fog — | 
vovitfeld S. 605. faa og i Koͤrners Kronike S. 1150. 

—* 
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og uforbigængeligen udfodrede, at De maatte drages fra deres For⸗ 
bindelfe men Sverrig og det Meklenborgſte Huus, hvad det end 
(fulde koſte. Albert vaklede aTerede paa fin Throne, og hans 
Underfaatters Misfornoyelſe, Der var fteget til Det hoyeſte, op⸗ 
vafte hos Margrete det velgrundede Haab, at hun nu fnart 
ffulde opleve den iykkelige Tiid, Da hun kunde handthæve, ved nos 
get meere end blotte Titeler, den Paatale til Sverrig, fom tilkom 
hendes Son efter hans Fader og Forfædre, og til de tvende paa 

hans Hoved allerede ſammenbragte Nordiſte Kroner ogfaa foye 
Den tredie. (3) Intet fyntes at giore Denne glimrende Forhaab⸗ 
ning uſikker, uden den kraftige Biſtand, ſom Kong Albert kunde 
vente af de Meklenborgſte og Holſteenſte Herrers foreenede Magt. 

Dronningen beſluttede Derfor, til deſto lettere at udføre hendes 
frore Anflag, i forveyen at forſikre fig om det Holſteenſte Huſes 

Neutralitet, og til den Ende at forviffe det (hvor ſtor Overvindelſe 
| Der og hørte til) om de ſamtlige Slesvigſte Landes uanfægtede Be⸗ 

fiddelfe. Saaledes kom det, med det Danffe Rigs⸗-⸗Raads Gores 
vidende og Samtykke, paa den i Nyborg ved St. Hans Dag 
1386. holdte aarlige Herredag, til den bekiendte Forlæning af 
Hertugdommet Slesvig til Greve Geert af Holſteen, den ældfte 

af Greve Nicolaus hans Broder⸗Sonner, til hoilken Farbrode⸗ 
"ven, ſom en gammel Herre, der ikke var velſignet med mandlige 
Livs⸗Arvinger, godvilligen overlod Læntagelfen. Den Holfteenffe 
Kronike felv anfører ſamme bevægende Aarſag til Dronningens 
| Slutning. "Margrete, figer den, (4) vilde, fom en. ſnedig 
ſcFyrſtinde, ikke paa eengang antænde Krigens Lue paa 
Atvende Steder, og fluttede derfor med Greve Nicolaus (hvil 
1 ton hun tillige antog i Faders Sted) en evig Fred, til hvis Stad⸗ 

| Mfæftelfe Hertugdommet Slesvig, af den med hende paa Thronen 
Aſiddende Kong Oluf, efter Rigs⸗Raadets eenſtemmige Gotbes 
kr : findende 

| 1103) S. Dalin Swea Rik. Hiſt. II. Bind S. S. 568. eg 572. ſaa og Hvit⸗ 
feld midt paa den 581 &. og 594 S. i Bredden. Allerede ved bet A. 

| 1383. ſtriver Meſſen. Scond, Uluſtrat. UI. Bind & 30. Deinde ſub- 
J verens (Albertus) ze Proceres ſuæ infeſti perfidiæ, ad Olai ſecederent 

caſtra, menſe Septembri cum ipås, & potifiimum Boetio Jonæ opulen- 
tiſſimo, Gripsholmiæ rediit in gratiam &c. É 

(4) Holſt. Kron. 28 Cap. (hos Weſtphal. III. Bind &. 106.) 
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findende, blev med Fahnerne arvelig arveligen forlænget TE 

Efter de hid⸗ 
indtil fortalte 
Omſtændighe⸗ 
der bliver hen— 
des fattede 
Slutring u⸗ 
pagankelig. 

Oplysning, an angaaende det Sporsmaal: fi 

Broder-Son Geert; og ikke alleneſte den nye Hertug, men og 
"hans yngre Broder: Albert, , og deres Farbroder, Greve Nico⸗ 
Haus, ſoore Kongen og hans Eſterkommere Trofkabs Eed.“ Vi 
ſee og af det bekiendte Udfald, at Margrete denne gang ſaa lidet, 
ſom det ellers pleyede ar ſtee, har feilet fit Gyemaal. Uagtet hen⸗ 
des Sons mellemkommende tilige Dodsfald, hvorved den gamle 

Dette Tilfald foraarſaget Forhaling, hendes Anſlag paa Sverrig 
lykkeligen ud, Da imidlertiid det Holſteenſte Huus, i Følge af fin 
indgaaede Forpligtelfe ; fad ſtille, og ſyntes gandſte —— 
* — Alberts ulykkelige Skabne. (5) i 

— KRIG 
Jeg nu enhver, ſom hidindtiſ har beſkyldt * 

Mar grete for en uforladelig Tilſideſcettelſe af al Stats⸗Klo 
i den Slesvigſte Sag, om ikke Tilfaldet er gandſte anderledes be 
ſtaffet, end det i Almindelighed foreſtilles af Hiſtorie⸗Skriverne; 
og hvo Der vel kand falde paa at forteenke en Fyrſtinde, ſom ſtri⸗ 
Der om Fortrinet med de ſtorſte Regentere i alle Tider, at hun ikke 
har formaget at bringe igien til Kronen et forfalden Læn, hvorpaa 1 
Greven til Holſteen, Geert den Stores, Sønner og Efterkom⸗ 
mere, i Kraft af de formeligfte Fordrag, havde fælles Lentagelſes⸗ 
Ret, og fom alt virkeligen (til deels i fer og fyrretive Aar) var i 
Deres Beſiddelſe; men at hun endeligen, efter fang BetænEning, 
for en ſterre Fordeels ſtyld, har bequemmet fig til at overlade det 

til 

(5) Vel bevidner den dybe Kronike hos Gerdes IX. Samling. S.49. m0 I 

tillige med "Kongen af Sverrig, foruden hans Fætter, Hertug Johans 

af Stargard, Søn og Greven af Rupin, ogſaa en Greve af Holſteen 

er fanget i Slaget ved Falføping; og Diarium Wisbyenfe hos Zudexig 

Reliqu. IX, Bind S. 190. nævner udtryffeligen Greve Albert af Hol⸗ 
ſteen. Men jeg kand ikke rime ſaadant tilſammen med den ——— 

Troſkabs Eed, ſom denne Herre ikke længe tilforn havde ſooret Kronen 

Danmark. Skulde der ikke meenes en Breve af Hohenſtein? Kong Al 

berts Stedmoder var efter Marſchalks Annal. Her, & Vand, 7 Bøg 

1 Cay. hos Weſtphal I, Bind S. 305. af dette Huus, og i dere Ge⸗ 

nealogier finder man en Albert / ſom kunde høre herhid. 

" Soenffe Konge⸗Stamme udgik, forte hun dog, efter nogen ved. 

' 

mm R 

ER 
— 



Om det fand fegges Dronning Margrete til Laſt, c. 121 
—e — — — — 

til en Herre af Denne Stamme? Ingen maa herved flade fig der⸗ HvorforGeert 

over, at hun har arveligen forlænet Slesvig til den nye Hertug, den — 
og givet hans: Farbroder og Brodre Medforlæning derpaa. (1) MÅ udg 
Baade det Len⸗Brev, ſom Geert den Store forhenhavde bekom⸗ 6 ittdbefattes i 
met paa dette Hertugdom, og den Succesſions Ret, ſom hand, denne Forlæ: 
ved dets Afftaaelfe, havde beholdt Dertil, vare udtrykkeligen ftilee ning? 
De paa ham og hans: Arvinger. (2) Paa ingen anden Fod 
kunde Gorlæningen nu fee, derſom det Holſteenſte Huus ffulde, 
eter Dronningens Henſigt, ſtilles tilfreds. Ved enblotperfonfig 
Forlening havde ar faa klog og forfaren Herre, ſom Greve Ni⸗ 
J— colaus 

Cr) At Glesvig i A. 1386. er virkeligen forfænct til det gandſte Holſteenſke 
Guus af den Rendsborgſe Linie, og ile blot. til Greve Geert for fin 
5 SMlerføn, derpaa have vi Beviſer, ſom grunde fig paa gaule Breve og 

| giore din Holſteeiſte Kronik-Skrivers allerede anførte Beretning npaas 
fvivlelig. Efter Udſigende af adſtillige Slesvig Hoiftcentte Adelsmend, 

| — fon Hertug genrit til Slesvig ff i A. 1424. efter hans Forlangende 
= afhørte, af Biſkop Henrik ſammeſteds, og ſom til deels few havde feet 

Den omtalte hoytidelige Handling, var den førft-g Gader, Hertua Geert, 
"Blevet forlænet med Slesvig, ſom med et ſtedſevarende faderligt og 
arveligt Læn for fig og fine rette Arvinger. Saa bevifer og det 
Vordingborgſke Fordrag af 1392. at Grev: Nicolaus og hans Broder. 
Sonner før fig og deres Arvinger (ikke Hertug Geert allene) have ved 

meerbemeldte Forlæning hyldet Danmarks Krone. Og ſtulde vel Erik 
af Wommern i Afjens 1395, efter det af Zvitſeld S. 608. meddeelte 

j Br, have tilbudet Greven og hans ſamtlige Broder⸗Sonner Hertug— 
donmmet Slesvig fil Læn, derſom den førrige Forlæning havde ikke ſtrakt 

ſig videre end til Hertug Geerts Perfon? At denne. allene antog Titel af 
Hertug til Slesvig, og hans Brødre, ſiden ſom tilfern, fun ſtreve fig 
Grever fil Ho ſteen, det forandrer ikke Sagens Beſtaffenhed. Geert 

| den Store affud 1330. den Hertuſlige Titel, uagtet ban beholdt Eſter⸗ 
| ; følgelfes Ret til Slesvig, og (efter den 2 Note til 8. 3.) virkeligen fik | 
Medforlæning derpaa. Og hvortil behoves mange Ord ? Vi fre end og —5 
| f af Arvcdcelingen imellem Hertug Geert og hans Brødre af A. 1397 hos 

Zovitfeld &. 609. at diffe have ifTe engang været tilfreds mod Exſpectantſe 
| paa Slesvig, men have forlanget lige Andeel deri med den forſtefodte 

Broder, og at han har udtrykkeligen forbeholdt dem. deres Rettighed ane 
| gaaende ſaadan Tiltale. ÅG ARD DETTES SN TE FONG GORI 

(2) &. Læn Brevet, ſom A. 1326. er meddeelt Greve Geert den Store paa 
Hertugdommet Slesvig, hos Londorp, Dumont 10. og det forhen i 
den 1Note til d. 3. anfarte Sted af den 1350. ſluttede Freds-⸗Tractat. 
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bund med Kong Albert og Meklenborgerne. u ſide 
paa en Tiid, da allerede den ſtorſte Deel af Sverrig, og A 

Oyplysning angaaende det Spersmaal — — 

colaus var, aldrig fadet fig dyſſe i Søvn og bringe f a fir For⸗ 
— KR: 

ſelo, befandt fig i Margretes Hænder, var det Holteenkehuks 
Venſkab hende fan magtpaaliggende, at hun ikke driftede fig tilat” 
negte det Den Sikkerhed, ſom det forlangte af hende ſom Rigets 
Forſtanderſte, angaaende De Slesvigſte Landes arvelige og bes 
ſtandige Beſiddelſe, indtil de kunde paa ny forlænes dermed fra 
Thronen. Hun ſluttede meget mere med: Greve Nicolaus og 
hans Broder⸗Sonner det bekiendte Vordingborgſte Fordrag, 
hvorefter hun, hendes Arvinger og Efterkommere, og alle Ind⸗ 
vaanere i de tre Kongeriger ffulle fade fornævnte Herrer, med des 
res Arvinger og Efterkommere, til evig Tiid, uforhindrede i Be⸗ 
fiddelfe af de ſamtlige Lande og Slotte, ſom de da havde inde, og 
1 fær af Slesvig (Den i Henſeende til dette Hertugdom aflagte Hyl⸗ 
ding uden Skade), og diſſe derimod ikke ſtulle bekrige Dron⸗ 
ningen, hendes Arvinger og Efterkommere i de tre Kongeriger, 
eller paa nogen anden Maade forurolige dem, langt meere ſtulde 
"Der imellem begge Deele være en evig Fred og beſtandigt Venſtab. (3) 
Faa omhyggelig var den, ſtiont ſeyerrige Dronning derfor, at 
hun maatte holde de Holſteenſke Herrer fra at tage Deel ien Krig, 
"hvori hendes Modſtanders Tilhængere, ſom endnu vare til overst 

Dronningens 
forandrede 
Sindelav, faa 
marti denGvens 
fe Krig var 
cadt. 

Sverrig, fornemmeligen Staden Stokholm, hans Broder Son 
Hertug Johan af Meklenborg, og det i Roſtok og WVismar op⸗ 
rettede Salſkab af Fetalie-Brodre, gav hende endnu meget at 
beſtille. Men neppe havde hun troffet er Forliig med Kong Aibert, 
hvorved hun fe Rolighed pan denne Side, førend hun ſtrax bø 
gyndte at forraade et gandffe andet Sindelav i den Slesvigſte 
Sag. Anledning hertil gav hendes Soſter⸗Datter⸗Sen, den 
unge Erik af Pommern, hans Ophoyelſe paa Thronen, ſom 
ved denne Tiid ſuldbyrdtes. En Tildragelſe, der paulagde Hertug 
jeeret den Skyldighed, at fee den Forlæning, hand havde bes 
kommet paa fit Hertugdom, befræftet af den nye Konge. Denne — I 
Lens Fornyelſe ffulde og gane for fig i Aſſens, hvor — og 

f n 

(3) Fordrag imellem Dronning Margrete og Greve Vicolaus til Holſieen, 
tilligemed hans Broder⸗Sonner, oprettet i Vordingborg 1392. Fredagen i 
efter Kong Knuds Dag eller /d. 12 Yulii, hos Switſeld. S. 591. 



Om det kand legges Dronning Margrete til Laſt, c. 123 
hang Medforlænede til Den Ende perſonligen modte. Men de 

— maatte, til deres flove Misfornoyelſe, fornemme, at Kongen 
vegrede fig at tilfage Dem Den begierte Torlæning, med mindre, 
at de tilborligen vilde fortiene Lenet. Nu havde det vel fin gode 
Rigtighed, at de uddede Hertuger til Slesvig, ligeſom andre; der 
beſadde ftore Danſte Len, havde værer Kronen forbundne til Tie⸗ 
neſte, og pligtige til at følge Kongen i Krig; (4) og det ſyntes 
ſaaledes i fig ſeld ikke ugrundet, at ſamme QWilfaar ogſag burde 

| ſtrokke fig til Greverne af Holſteen, da de, i Kraft af Den Med: 
| forlæning, de havde faaet paa Hertugdommet, ey kunde forlange 

meere, end af træde i de forvige Beſidderes Sted og Ret. Imid⸗ 
| lertiid formeente dog det Holſteenſte Huus at være fri for en For: 
bindtlighed, hvorom det i Aar 1326. til Geert den Store ud: 
ſtadte Len⸗Brev intet ſagde. Endſkiont og, ved den forrige For⸗ 
leening, denne Toiſtigheds Afgisrelſe og Len⸗Brevets Indretning, 
ſom vel fornemmeligen beroede derpaa, var bleven opſat til en be 
ſynderlig Handling, og Kong Olufs Død var ſiden kommet der 

imellem; faa havde dog Margrete i det nys ſluttede Vording— 
borgſte Fordrag ikke yppet noget om Len⸗Tieneſten, men blot bes 
| tinget, at denne Foreening ſkulde ikke være bende, hendes 
Arvinger og Efterkommere til Skade i den dem af Hertug 
Geert og hans Medforlænede for fig og deres Arvinger 

| forben aflagte Sylding. Som da de Holſteenſte Herrer meente 
1 aldeles at gotgisre, at de befadde Slesvig fom et frit Len, men 
… Kongen lige fan ſtorkt paaftod det ſom var tvertimod, faa blev 

Den formelige Lens⸗Fornyelſe derover ikke fuldſort, og man indgik 
alleneſte Den Foreening, at Hertug Geere, ſamt hans Farbroder 
og Brodre, ſtulle tiene Kongen for Beſolding, i hvilken Henſigt 
de og allefammen hyldede ham. (5) Man fer heraf, hvorledes 
Be LENE O 2 "Margrete 

(4) Bvitfeld ved be Aar 1254. og 1286. &. 241. og 290. ved Enden. 

1 "(S) S. Svitfeld S. 6og. og det ſammeſteds indførte, af nogle Rigs⸗ 
| : Raader i Aſſens udgivne Vidnesbyrd, faa og Biſkopens i Roſtild Kien— 

| delſe af Aar 1413. høg den ſamme S. 646. Vel bekrafte de iA. 1424, 
1 efter Forlangende af Hertug Henrik til Slesvig, afhorte Adels-Perſoner, 
| at Kong Erik paa Herredagen i Aſſens havde ladet fig hylde af Hertug 

Geert, i Zenſeende til Sertugdommet Slesvig (ratione Ducatus Slefe- 
vicenfis ſiue Jucie) og fladfæftet alf det ſom forhen var ſteet, angunende 

; dette 
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Margrete allerede den Tiid var finder. Hun onfkte intet ſaa hoyt, 
fom at kuldkaſte en Handling , hvortil hun alleneſte var bragt: af: - 
Ned, og ved andre Henſigter, ſom hun ellers ikke kunde opnaae. 
Dog, faa længe Hertug Geert levede, feſlede hende Leylighed til 

Efter Hertug at fage en faſt Fod i hans Lande. Men da han i A. 1404. blev 
Seerts Ded i Dytmerfſken, og efterlod fig tre entnu umyndige Printzer, fandt! 
arbendede Dun Dronningen ſnari Middel til at omme hendes Øyemaal merkelis: 
bringe Slesvig gen nærmere. ” Hun vidfte at bringe Sagerne derhen, at den af⸗ 
igien til Kro Døde Hertugs Enke, med de hende af ham tilforordnede Formyn⸗ 
nen. derſtabs⸗Raad, overgavetilhendeog Kong Erik, ſom Len⸗Herrer, 

Landets overſte Regiering, ja ogſaga den ældfte Prints. Derhos 
forſtrakte hun og denne Fyrſtinde anſeelige Summer, og lod ſig 

til Underpant indromme Tønder og det Dertil lagte Diſtrict. 
Omendſtiont og Hertuginden blev herpaa anderledes: ſindet, bes 
gyndte mu at gane famdrægtigen til verks med Greve Henrik til 
Holſteen, ſom Farbroder til de umyndige Printzer, og negtede at 
overantvorde Margrete Slottet Gottorf; faa bragte alligevel 

den herved foraarſagede Feide Kronen den Fordeel til veye, at 
Flensborg og Niehus maatte pantſattes til den, for den de 

i Danfke tilfonede Skade; og et nyt Fredsbrud havde det Udfald, 
at Derne Als og Errse bleve indtagne. Hvortil endnu kom 
Aabenraa, med ſit Tilhorende, hvilke Hertug Erik til Sachſen⸗ 
Lauenborg og hans Gemal, Greve Nicolaus af fag RR 

| ære FIN erladte 

dette Hertugdom, Hertugen og haus Arvinger til beſte. Men de melde 
herved ikke om nogen anden Hoytidelighed, end cum, pannorum extenfione. 

tribunalis poſitione, og tale aldeles ikke fon de af dem, der i A.1386. 
havdeværet i Yzyborg, omen ordentlig Forlening med Faners Nedkaſteſſe 
(cum vexillorum projedione). Da man altſaa ikfe kand foreſtille ſig nogen 
Len Eed, ſom ikke er forbundet med en Læntagelfe, ſaa feer man vel, at 
De Danſte Rias-Raaders Vidnesbyrd er meere troværdigt, og at den 
Hylding, der ſkeete i Aſſens, har virkeligen været blot —70 Den 
forrige Forlenings Stadfæftelfe, hvorom Hertug Senriks Vidner melde, 
maa ikkun have beſtaaet i det Lofte, ſom Kongen giorde dennes Fader, 
Hertug Geert, at Inde ham blive i Hertusodemmets roelige Beſiddelſe. 
Cu lige Forſikring HE og iden efter Hertug Aoolph i den bekiendte Fred 
ar 1435. og Det ltgeledes (fyemedelji den endnu omtriſtede Punct angagende 
Tieneſien) uden formelig Forlænina. Chriſtopher af Bayern frafaldt 
alferfork denne Snmødina pa gav Molph Hertagdommet til ct ret Arve 
Læn, i det han tillige ſtadfaſtede alle af hans Kormænd 1 Regieringen 
derpaa udſtedte Breve. 5 
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efterladte Fatter, overlode Kronen til Pant. Dog hvem ere diſſe 
Omſtendigheder i Hiftorien ubekiendte, og hvem veed ikke, at Mar⸗ 
grete, midt i diſſe ommeldte Foretagender endte fit priisværdige 
Lip? Ligefaa afgiort ev det, at de af hende, ved Denne Leylighed, 
anvendte Midler vare aldeles, og maaſtee alt for meget, overs 
eensſtemmende med Den finefte Regierings⸗Kunſtes Grund: Regler. 

§. 8. 
Men (maatte nogen tænke) havde ikke Dronningen, da hun 

i 4. 1386. lod Det komme dertil, at de Holſteenſte Herrer bleve. 
forlænede med Hertugdommet Slesvig, ſtuldet i det mindſte ude 
betinge til Kronen Den ey til Slesvig hørende Provints Nord⸗ 
frisland, hvilfen Greverne Henrik og Nicolaus gandffe nyligen 
håvde revet til fig; og vilde iffe Den aabenbare Billighed felv nødt 
Det Holſteenſte Huus til at give dette Land tilbage? Saaledes 
fynes det virkeligen, og endnu meere fælfomt kommer det een for, 
ved forſte Oyekaſt, at det Vordingborgſte Sordrag af 1392. 
forſikrer bemeldte Holſteenſte Huus om alle de Landes og Slot: 
fes, ſom det da havde inde, (altſaa og det Nordfriſiſte Dis 
ſtriets) rolige Beſiddelſe til evig Tiid. Men juft herudi troer 
jeg, ved noyere Eſtertanke, at finde den beſte Grund tilat retfærs 
diggiore vor ſtore Regentinde. Paa den Tiid, da hun gav den 

nys ommeldte Forſikring, var det kun henved ferten Aar fiden, 
at Strandfriſerne havde, til Kronens Skade, underkaſtet fig det 

Holſteenſte Herredom. Altſaa kand man paa ingen Maade fores 
ſtille fig her nogen Glemfomhed. Dronningen maa meget meere, 
ved den Svenſte Krig, fom da ikke gandſte var endt endnu, ufor⸗ 
bigengeligen være foraarfaget til at betage Greverne af Holſteen 
— al Mistvivl, endog i Henſeende til Diffe deres nye Underfaatter. 
— aar faa er, Da folger det af fig felv, at Margrete endnu mins 
dre har med nogen Virkning fundet tilbagefodre Nordfrisland 
| paa en Ziid, Da Krigen med Kong Albert fort ffulde begynde; 
øm hun ikke endog har maattet begvemme fig til, at ſtrakke den 

| Da givne Forlæning udtrykkeligen med til denne Provints. Hvor 
1 langt Det i Almindelighed har været fra hendeg Tanker, med Lige⸗ 
| gyldighed at anſee et Lands Forliis, ſom hendes Forfadre faa længe 
| hadde deſiddet, Det feer man tydeligen af hendes Forhold efter 
| 24 Q 3 Hertug 

Hvorledes det 
er begribeligt, 
at hun, ved oft⸗ 
bemeldte For⸗ 
læning, ikke i det 
mindſte har ud⸗ 
betinget Nord⸗ 
frislands Til⸗ 
bagegivelſe. 
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Oplysning, angaagende def Spø | 
Hertug Geerts Dad. Hendes forſte Omſorg var, at hun igien 
maatte fane i Hænder de Srififfe Herreder, ſom den afdøde Her⸗ 
tug havde allefammen lagt til Conder Slot, efter at dette var til⸗ 
faldet ham ſom Arving til Greve Adolph af Holſteen. J denne 
Henſigt ffeere det, at hun lod -give fig og Kong Erik bemeldte 
Slot, med gandſte Fogderie, til Pant for De Penge, fom hun 
laante Enke⸗Hertuginden. (1) Hendes Efterfølger var ikke mins 
Dre ſerdeles opmerkſom paa Sriferne. For at hemme dette ure⸗ 
gierlige Folks Opror, bygte han ved Treen⸗Strommen Fæftnins 
gen Freſenborg (2) Øg Da Hertugdommet Slesvig blev af 

Keyſer Sigismund i A. 1424. tilkiendt ham og Danmarks Rige, 
udvirkede han, at i denne Dom blev udtrykkeligen melder om de 
Srififte Herreder. (3) Imidlertiid fane han fig dog tilſidſt 
nodt til, i Den med Hertug Adolph ſluttede Fred, at overlade 
ham med Slesvig og Femern,” de ſamtlige Friſiſte og Ud⸗ 
Lande; (4) hvorved man, og Derefter lod det beroe, faa at dette 
Kronens gamle Tilhorende blev fra den Tiid af beſtandigen ind; 
lemmet Hertugdommet. — 

() S. det Holfi. Kronike 33 Cap. (hos Weſtphal S. 128.) og den Kol 
dingſte Receß af 1411. hos Hvitfeld S. 6335. mager 

6) Elg: Kron. 36 Cap, Chos Weſtphal. S. 138) Zoitfeld S co 

. 

(3) Totam Jutiam auftralem, in qua fituata ſunt Sleswig & Gottorp, & 
alia loca ad ipſam Jutiam pertinentia, una cum fylva Danica, & infula 
Alſe & provincia Friſeharden vulgariter numcupatas heder det i den 
Keyſerlige Kiendelſe af 1424. hug Zvitfeld S. 704. 8* — 

C(a) Fred⸗Slutning imellem Køng Erik og Hertug Adolph af A. 1435. høg | 
Bvitfeld S. 788. de egentlige Ord i Originalen ere: ”Allent dat be : 
Graue Mue) van dem Hertochrike van Schleßwigh nu in weren und bes 
Aſittinge hefft, dar tho dat Land tho Fehmeren, vnd ock dartho alle de 

FgFreslande vnd all Uthlande“. Dog blive, i det følgende; den veſtlige 
Deel af Øen Søbr, og den under det Raun Lyſt hekiendte nordlige Kant 
paa Øen Sylt (Weſterherde vp Vhoͤer, vnd Lyſt vp Syldt) fra det 
øvrige Srisland undtagne og Kronen forbeholdne, hvilke Stykker og endnu 
høre til Riber⸗tift og ikke til Hertugdommet. ÆDER 

— Bilager, "| 
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Slesvig, udnævner Kong Valdemar 
Atterdag til hendes Varge, og undergiver fit gandſte 

Livgeding hans Tilfyn og Beffiermelfe. Sønderborg, 
7; paa NyAars Dag. 1373. 

Ex membrana originali. 

Wy prove Rixe, hertoginne to ſſeswich, bekennen vnd betughen openbare in 
deßem breue, dat wy mit gantzen vrien willen Korn hebben vnde Keſen den hoch⸗ 

gheborn furſten YOaldemar, Koninghe der Denen wende vnde der goten, vnſen 
feuen gnedighen heren. to enem vormunder edder werien. wo men dat heten fcal. 
vor vns unde alle vnſe gut vnde lifghedinghe. wor wy dat hebben, Alſo gang 
Alſen mit norherde vnde norborgh. ſunderherde vnde ſunderborgh. vnde 
Ryiſherde. nybilherde ſchlorherde. lungtoftherde. hwidingherde. to 
vorſtande. to vorantwordende. to vordeghedinghende. to vriende. to werende. 
vnde gheuen eme Des gantze macht. fo donde vnde fo latende. to eſchende to ane 
namende mit allen ſinen willen vnde gnaden. WVortmer verbinde wy vns vor 
Rixe hertoghinne to ſleſwich vorbenomet. den vorbenomeden Konink Waldemar 
alle vnſe daghe. to enem vormunder edder werien wo men dat heten ſcal. to be⸗ 
hollende vnde fcolen noch en willen. den vorbenomeden Konink Waldemare in. 
vnſen daghen nicht afſetten nenerleye wis. Were och dat de vorbenomede Konink 
Waldemar. gynghe herde. Kerſpel. gut. veften edder houe. De to vnſem lifghe⸗ 
dinghe horen. der wy nu in den weren nicht en hebben. hadde. wedder worue. 
wunne. edder Kreghe. edder anders in gingher mate wo dat were dar to queme. 
Der ghunne wy eme, vnde vorlaten fe eme vnde ſcolt noch en willen. der nicht 
wedder van eme. finen erfnamen. edder nakomelinghen eſchen. Och ſcole wy 
nicht noch en willen. de herde Kirſpel gut. veſten houe. edder der welk de de vor⸗ 
benomede Konink Waldemar. alrede in ſinen weren heft. edder noch to werft. 
edder weruen loſen. Krighen. edder winnen macht. vppe nemant eruen Were 
euer alſo Dat vnſe ſone. edder yemant anders. deme dat van Rechte aneruen mochte 

yo loſen wolde de Kirſpel herde. veſten houe. ſo mochte he de loſen vor ſine pen⸗ 
ninghe alfo. als fe nu vte ſtan. unde Dar ghelt vnde De penninghe der loſinghe. 
ſcolen vallen vnde komen vp den vorbenomeden Konink PO. fine — 

it: nakome⸗ 
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nakomelinghe. Alle deße vorſcrevene ftude onde ſake loue my vrowe Rice, here 
toghinne to ſleſwich, vorbenomet ſtede vnde vaft to hollende ſunder argheliſt. 
vnde to merer ſekerheyt vnde bekantniße ſo late wy vnſe yngheſeghele mit witſcap 
vnde mit willen vor deßen bref henghen. Tughe aller deßen vorſcreven ſtucke 
fint Alef, greue to holſten vnde to ſtormern, Vlittes Biſcop to ſelande. Eric 
Bifcop to Odenſe. Jacob Biſcop to Wiborghe. Zinrich greue to lichen. 
Peter Grubbe. Jacob Olefſen Riddere. Vnde to mere witlicheit hebben ſe 
ere yngheſeghele vor deßen bref henghet laten. De ſcreuen vnde gheuen is to 
ſunderborgh na godes bort drutteynhundert har in dem dre unde ſeuentighſten 
Jare. In des hilghen nyjars daghe. 

Sigilla octo appendent. 

B. 

Hertug Henrik til Slesvig overlader Kong Valdemar Atterdag 
hans Indlosnings Ret til Gottorf Slot, ogdenderunder liggende 

Landſtreekning. Nyborg, paa St. Hans Dag 1374- 

| Ex Copia authentica. | 

Wy Hinrik van godes graden, hertoghe van Sleßwyk, bekennen openbare in 
deßem breue dat wy vnde vſe eruen mit willen onde beraden mode na rade onde an⸗ 
wiſinge vnſer truwen radgeuere ghunnet hebben vnde ghunnen vnde opgelaten 
hebben mit vnſer vulkomenen macht dat Slot to gottorpe mit allen landen, 
manſchop kerkleen Sloten kopſteden veſten vreſen de der to liggen vnde mit aller 
tobehoringe dat hete wo id hete vnde alſo vry alſe id vnſe olderen je vrigeſt hat 
hebben vnde alſe id gantzlikeſt vnde in aller mate vrigeſt to vnſer loſinge ſteit to 
loſende, deme hochgebornen vorften onde heren her woldemar, konige Der der 
nen, wenden vnde gothen, vnfeme leuen gnedigen onde naturliken erffheren, 
ſynen eruen vnde ſynen nakomelingen, Ok wille wi vnde vorbinden vns dar to 
vnſen vorbenomeden heren Konig woldemar ſynen eruen vnde nakomelingen de 
loſinge des vorſereuenen Slotes gottorp der lande vnde der lude De Dar to bes. 
horen alſo Dat vorſcreuen ſteit to toſtande to warende onde to ghunnende vor aller 
geſtliken vnde werliken wold wor he ſyne eruen edder ſyne nakomelinge dat eſſchen⸗ 
de vnde behouende ſint. Vortmer eft dat godes wille were dat de vorbenomede 
Konig woldemar dat verſcreuen Slot gottorp inloſede edder kreghe mit * 

tobeho⸗ 
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tobehoringe alfo dar verſereuen is, So ghunne wi vnde willen dat de vorbeno⸗ 
mede Konig alle teringe koſte penninge buw pantgut koft gut dat he in deme her⸗ 
tichdom geloſet koft vnde topande nomen heft vnde allen reddeliken ſchaden op 
dat vorbenomede Slot gottorp vnde ſyne tobehoringe ſchal ſlan, alſo dat wi 
edder vnſe eruen dat nicht van em ſinen eruen edder nakomelingen loſen edder 
bringen ſcholen an jenigherhande mate, er wi de vorbenomede teringe koſte pen⸗ 
ninge buw vnde allen ſchaden den de vorbenomede vnſe here Konig woldemar 
gedan ond genomen heft onde noch duth omme des hertichdomes willen to Sleß⸗ 
wik (7), alſo dat wi em dat alle vorbenomet gelden onde weddergheuen ſcholen 
gar vnde gantzliken vnde ok dar to de ganſen ſummen des geldes dar vor he dat 
vorbenomede Slot to Gottorp mit ſyner tobehoringe ingeloſet heft, er wi edder 
vnſe eruen van em ſynen eruen edder nakomelingen dat wedder eſſchen edder wed⸗ 
der hebben willen, were of dat wy Dat land to langeland wedder hebben wols 
Den, So ſchole wi edder vnſe eruen van em ſynen eruen edder nakomelingen Dat 
alſo hoghe loſen alſe wi edder vſe olderen id je hogheſt verpandet hebben, were 
DE dat he mat van buwe edder van koſten Dar an kerede ſedder Der tyd Dat iD in 
fyne were kommen ift onde ok De gut De he koft onde loſt heft in deme ſulue 

lande, dat ſchole mi em gar unde gantzliken gelden onde meddergheuen mit Dem 
houetſtole. Alle deße vorſcreuen artikele zake onde ſtucke loue wi hertoghe hinric 
vorbenomet vor vns vnde vor vnſe erffnamen deme hochgebornen vorſten Konig 
woldemar ſynen erfnamen vnde nakomelingen in truwen ſunder argheliſt edder 
hulperede, Stede veſt onde vntobroken to holdende, Tughe aller deßer dinge find 
alle deße Biſſchope vnde riddere de hir na gefcreuen ſtat, Alſe vnſe geſtlike vader 
hev nicles ertzebiſcop to lunden, her Erik Biſcop to odenzee, hev jens bifcop to 
ripen, her jacob bifcop to wiborgh, her olaff biſcop to arhus, her nicles biſcop 
to roſchilde, onde her Gwen biſcop to wendeſuſel, Vortmer her hennig van 
puddebuſch de oldere her peter grub, her kerſten kule, hev jacob olefſon, 

her jens anderſſon des rikes droſte, her Kwert Molteke kammermeiſter, 
vnde her kerſten wendelbo, Ridder, des to orkunde vnde to merer ſekerheit 
hebbe wi hertogh hinric vorbenomet onſe ingeſegel mit eren ingeſeghlen der 
vorfereuenen heren biſcopen vnde ridderen, mit witſchap henget vor deßen breff 

1, De gheuen vnde ſcreuen is to Niborgh na gades bort druͤtteinhundert jar 
Dar na in den veervondeſouendechſten jare an ſunte johannis dagh baptiſte ro 
midden ſomere. | Å 

C. 
(") Inferendum , Ut videtur, geldet hebben. 

R 
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Keyſer Carl den Sierdes Stadfaſtelſe paa Tolden til Gottorf, ud⸗ 
udftædt til Greverne af Holſteen Henrik og Nicolaus. 

Wismar, Dagen for Alle Helgenes Dag 1375. 
7 Ex membrana orig. : | 

Wir Rarl von gotes gnaden, Romiſcher Keiſer, su allen zeiten Merer des 
Reichs. vnd Kunig zu Beheim, bekennen vnd tun kunt offentlichen mit dieſem 
brieue allen Den die yn ſehen oder horen leſen das wir als eyn Romiſcher Keiſer 
den Edeln Heinrichen vnd Clauſen gebrudern Grauen von holczten vnſern 
vnd des Reichs lieben getrewen ſulchen Czolle den ſie haben zu Gotdorff gelegen 
in dem Biſchtum zu Sleßwik vnd der von uns vnd dem Reiche zulehen ruret, 
beſtetiget und beueſtent haben beſtetigen und beueſten yn ouch den von rechter 
wißen in Kraffte dicz brieues zuhaben vffheben ond deg zu genieſſen in aller der 
maſſen als die vorgenante Bruder ſulchen Czol von alters herbracht vnd ouch 
zu dieſem male haben vnd beſiczzen. Mit vrkunt dicz briefes vorſigelt mit vnſer 
Keiſerlicher Maieſtat Ingeſigel der geben iſt zu wißmar nach Criſts geburt 
dreiczenhundert Jar darnach in dem funf vnd Sibenczigſten Jare an aller heyli⸗ 
gen Abend vnſer Reiche in dem dreißigſten vnd des Keiſertums in dem eyn vnde 
zwenczigſten Jare. | , 

De man.to dm. Impris 

* Nicol. Canuten. ppts. 
Bag paa det vedhengende Majeſtæets Segl er et Contra-Sigillum, hvor i 

man feer en Ørn med denne Omffrife: JUSTE. JUDICATE. FILII, 
HOMINUM. . Begge Segl findes i Jo. Mich. Heineccii Opere de 

Sigillis Tab. IX. å: É 

D. | 
Udtog af Stænderne i Iylland og Slesvig deres Vidnesbyrd, med 

deelt Kong jÉrit af Pommern i den Slesvigſte Sag. 
Mandagen efter Laurentii Dag 1421. 

Ex membrana orig, 
Item vft men nicht fouen wolde, omme de weldichlike befittinge dar de here Ko⸗ 
nig van ſchrifft dar ys oc wol openbare ſchuͤn to Dat fo ys wente Konigh wolde⸗ 

mas 
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Ditt det kand legges Dronning Margrete til Laſ til Laſt, 2. 731 
mar ſeligher dechtniße dechiniße de krighede myt pe den holſten heren dar vmme dar vmme dewile hje leuede leuede 
Ok hoff id Konigynne Margrete ſuͤn dochter () der ſele god hebbe, ond 
lang wen Konigh woldemars tiiden hebben de holften heren nicht in den toeren 
hat van deßem vorſcreuenen lande Men in der tiid alſe Konigh woldemar doet 
bleff Do hadde he dat vorſcreuen land altomale in ſyner weren Sunder twe 
Slote, alſe Gottorppe unde dat Nyehuß myt erer tobehoringe alſe de do was, 
de hadden de holſten heren, vnde enthelden ſe doch weldichliken vnde wedder 
recht, vnde dar na alſe Konigh woldemar doet was, do breken ſik de holſten 
heren vurder in dat Sulue vorſcreuen Land, alſe ſe ok wol vurder in dat rike 
deden myt macht vnde welde vnde wo ſe konden alſe wol bewislik ys ſo ſee meer 

in de were kreghen wen fe hadden, de wile Dar Dat Ryke to Dennemarken do 
hereloß was, vnde in der twiuelinge ſtand, vnde eer Konyghynne Margrete 
tolaten wart vormunderſche eres Sones alſo dat fe mechtich wart des Rikes to 
Dennemarken, vnde in der ſuluen wiſe hebben de holſten heren dat beſeten vnde 
hat bette to heer weldichliken wedder recht vnde noch beſitten dat ſe dar aff he 
in even, weren hebben. | 

c9 Zoff id an, Germ. Bue es am, det er, begyndte at føre Krig med de Holſteenſte Her⸗ 
rer om Slesvig, ſom hendes Fader tilforn havde giort. 

— | Kort 
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Kort Underretuing 
om det 

Danſte OR ſamt Forftielen meen 
| RR og Geographiſtke Bikes * 

af 5 Æg HK er: i 
AG Her. 

Er ø LÆ gf 

AM i "- 

,”» ra xx Få R+ så ig i rigs 1. SAT É gen 2 

DR at maale eller at beſtemme de Tings Storrelſer, ſom ſorefaide i VE 
enten de hvile og anſees i Samling og forſkiellig Beliggenhed, eller. De ere 

udi Bevagelſe og ftadig Afverling, Den ene i Henſeende til den anden, da har 
man udvalt trende Slags Maal, Sodmaal, Timemaal og Gradmaal, og 
faa forſtiellig, ſom end Fodmaalet med fine mindre Inddeelinger i Tommer og 
Strage ſynes at være fra Grader, Minuter, Seconder og Tercer, ſamt Timer 
inddeelte i Time-Minuter, Secunder ꝛc. Sag maa man dog, ſom ofteſt, re⸗ 
ducere Tiid til Grader, og Grader til Fod, Alen, Favne, eller Milemaal, og 
er det endog Den behorige Forhold mellem Tiid, Grader og Fodmaal, hvorpaa 
de fleeſte Verkſtykkers — udi Aſtronomien „Geographien og Naviga⸗ 
tionen grunde ſig. 

jers 6: 2. 

Det er vel uſtridigt, hoad Geometrien lærer om Maal i ——— at, 
efterdi Konften at Maale er intet andet, end at ſammenligne Størrelfen og 
Stræfningen af nogen ſammenſat Ting med en antagen Storrelſe, ſom anſees 
ſom Unité eller Maaleſtok, for at erfare, høor mange gange Stokken eller Foden 
indeholdes i den Længde, ſom ffal maales, OvadratsFoden i det Plan, ſom op⸗ 
tages, Cubic⸗Foden i den Krop, hvis Indhold ffal beſtemmes, faa bliver Det 
dog udi et hvert Land vilfaarlig at antage for Maaleſtok, hvad Længde man vil, 
for Derved af de mindre Maal at beftemme de ſtorre, og ved dennem at finde 
Storrelſen af der, fom ſkal et Imidlertiid vilde dog det, 4 ved — 

al 



Kort Underretning om det Danffe Fodmaal, ꝛc. EB 
Bal fand antages af hvert Folkeſlag, være i Commercen og almindelig Levnet 
af ſtorſte Beqvemmelighed, om Fodmaalet var antagen af en beftandig Stor⸗ 
velfe over alt, hvilket den ſtore Hugenius i fin Tiid foreflog, da han, for at 
give en almindelig Maaleſtok, recommanderede Zængden af et Second pendu- 
lum, hvis beftandige Storrelſe er noget nær 3 Franffe Fod 8. s lin. hvoraf 
en tredie Deel formeentes at kunne give et almindelig Fodmaal, ſom blev det 
ſamme, og kunde findes over hele Jordkloden hos os og vore Efterkommere, 
Men et ſaadan Fodmaal vilde endda en være beftandig, deels formedelſt For⸗ 

andringen af Varme og Kuld, deels formedelſt de centrifugiſte Kræfter, ſom 
reiſe fig af Jordens Omvæltning omkring fin Axel, og derfore er ſtorre ved 
" Æqvator end paa Parallelerne mellem Æqvator og nogen af Polerne, hoilket 

bevidnes af Det bekiendte Experiment ſom Richer giorde paa Øen Cayenna, hvor 
han maatte forkorte det Pariſiſte Second pendulum hen mod 2 lin., for at fage 
det til at flage Seconderne paa forbemeldte Øe, og endnu noyagtigere af de 
Franſte Academiſters Arbeyder, fom have havt at giore med Jordens Figur. 
| Men da denne Forffiel mellem Æqvator og 6267? Graders latitude neppe bes 
drager fig til 0. 7 af en Linie, da blev en ſaadan Forffiel hos Naboer næften 
ukiendelig, ikke deſto mindre vil Det uden Tvivl gage med Hugenii almindelige 
Fodmaal, fom det gif med det af den beromte Leibnitz foreflagne almindelige 
Tungemaal. 

RIG | 
| ST — F 
EH "2 i ; & 3. 

B —" Mangel af Fodmaalets Overeensſtemmelſe udi forffiellige Riger og Lan⸗ 
de er det fornøden at vide, hvad Forhold der ene Lands Maal har til det andet, 
og Det ikke allene for Commercens fyld, hvor alt maa uddeeles efter Vægt og 
"Maal, men endog for Videnſtabernes Befordring, hvorved ſom ofteſt udfore 
Dres, afde Forſog fom ere giorte efter et Lands Maal, maa reduceres, for at 
"blive brugbare i et andet Land, hvorfore det er hovligft fornøden, at et hvert 
Land beſtemmer fine. Maal paa Det noyeſte, Da Det ellers vil være ugiorlig at 
faſtſtette, hvad Forhold der er mellem et Lands ubeſtemte og uſtadige Maal til 
et andet Lands faftfatte og beſtemte Maal. 

Den Danfke Fod er her, fom pan andre Steder, enten Arbeyds⸗Foden, 
eller Decimal-Soden, hvilke ere af lige Storrelſe , men af forfiellig Inddeeling, 
Arbeyds⸗Foden deeles ſom fædvanfigt i 12 Tommer, eller Toll, og Tommen i 12 
Linier eller Straae, Decimal- Foden dene Derimod I 10 Tom., Tommen i 

HE 3 kan IO 
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10 Lin., Linien i 10o Scrupler. To Danfſke Fod gior en Alen, 3 Alen en Favn, 
2. Favn en Rode, 2000 Roder — 4000 Favn = 12000 Alen eller 22000 Fod 
én Miil, omendſtkiont et ſaadant Milemaal, med mit Vidende, ey ved nogen 
trykt Forordning er beſtemt. Men hvad Forandring vores Danſte Fodmaal 
har været underkaſt, inden det har faaet det beſtandige Maal, det nu haver, 
er en Sag, ſom ey ev faa almindelig bekiendt, ar det jo kand behøve nogen 
Oplysning, helf da man merker, at een og anden af de navnkundigſte Skri⸗ 
bentere antage den Danſte Fod efter en anden Storrelſe, end den nu hos os brus 
gelige, og det ſaaledes ſom Den formodentlig brugtes i Dannemark næften for 
et heelt Seculum; en vidtberomte Caſſini figer udi det bekiendte Skrift over 
ordens Figur og Storrelſe, at naar Pariſer Foden inddeeles 12 Tommer, 
Tommen i 12-Linier og Linien i 1o mindre Partier eller Points, hvilket givet 
Den Franſte Fod "1440 Deele, da indeholder den Danſte Fod 14094 af ſamme 
Deele, faa at den Danſte Fod efter en ſaadan Forhold fulde være 36 Points 
eller Deele mindve end den Franfe. Udi Connoiflance des Mouvements ce- 
leſtes, fom udgives af den berømte Mr. la Lande, findes udi den for neſt af/ 
vigte Aar 1767. pag. 132. at den Danffe Foder 11 Franſte Sommer 8. 30 LE 
nier, hvilfe, naar de veduceres til Points eller de mindſte Casſiniſte Deele, giver 
1403 Points, ſom diffeverer allene en eeneſte Deel fra Den Forhold ſom gives af 
Caſſini. Men at de begge have holdet fig til Det Slags Fodmaal, fom haver 
været gangbar i Dannemark for meer end 97 Aar fiden, vil kunde fluttes af det 
følgende. Udi Arbutnots tables of coins, Weigths and Meafues, anden 
Edition, hvorudi anføres Forholden mellem gamle og møderne Maal, figer 
Autor i Tavlen pag. 32. at naar den Engelffe Fod ev 1000. Deele, Da er Den 
Pariſiſte 1668, og Den Danſte 1042. Vil man vide, hvor mange af de Cafs 
ſiniſte Deele den Danſte Fod bliver efter denne Proportion, da fætter man 
"1068: 1042 Z 1440:X 17 1404. 94 eller 1405, fom er allene een af de 
mindſte Deele, frørre end den, ſom findes antegnet af Caflini, og er det at 
formode, at fiden diſſe Autores omme faa nær overeens, Da mage enten de 
tvende fidfte have fulgt den forſte, eller og de alle have hentet Denne Underretning 
om den Danfke Fod fra cen og Den ſamme Kilde, MH 

” 6. 5. * 

Det aldſte Skrift, hvorudi jeg finder noget med Vished og Tilforladenhed 
antegnet om den Danſte Fod, ev det, ſom anfores af den lærde Konger. Mar 
thematicus Rasmus Bartholin udi Actis Med, & Philoſ. Hafnienfibus Part.E 
N. 123. pag. 215. ſaaledes lydende: Menſuras variarum gentium qvi diligen= 
ter annotarunt, non fatis habuiſſe noftras hic in Dania perſpectas animad= 

verto. 
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verto. Qvippe Snellius in Eratoſtene Batavo ſtatuit pedem Hafnienfem 
eſſe 934, qvalium Rinlandicus eft partium 1000. Verum cum pedem Haf- 
nienfem cum Bremenfi confundat, fufpicor illos, a qvibus olim transmiſſa 
fuit Snellio illa menſura, ſumpſiſſe ejus pedis menſuram, qvo forfitan 
mercatores Bremenfes utebantur tum Hafniæ. Conſtat enim olim fuiſſe 
Bremenfibus Emporium aliqvod Hafniæ in loco, ubi nunc inftruitur regia 
Claffis navalis, lingva noftra vernacula dicto Bremerholm, haud dubie ac- 
cepta nomenclatura a Mercatorum natione ibi degentium. Noſtrates, pe- 
dem Hafnienfem cum adhibere opus eſt, utuntur ſemiſſe ulnæ, cujus proto- 
typum foribus curiæ urbis Hafnienfis afhgitur ex ferro fabrefactum, nullo 
tamen modo convenire animadverti cum illa ratione a Snellio litteris pro- 
dita, qvam primum enim animum applicarem ad inveftigandam illam men- 
ſuram, inveni efle ulnam Hafnienſem 2008 partium, qvalium pes Rhinlan- 
dicũs conftituitur 1000 & per confeqvens pedem Hafnienfem feu femif- 
fem ulnæ efle 1004. Dette lidet SÉrift om Den Dante Fod, er ſtrevet mellem 

"12671 og 1672, det er for 97 Aar, eller paa 3 Aar nær et heelt Seculum, 
— 

Meellem Aarene 1669. og 1670. havde den vidt beromte Picard været becu⸗ 
peret med Den bekiendte Opmaaling mellem Amiens og Malvoifine, for at be⸗ 
ſtemme Gradens Storrelſe i Frankerig; hans Lyft til at ſammenligne de ældre 

Aſtronomiſke Obſervationer med De nyere, og i Beſynderlighed at profirere af den ftore Thyco Brahes Arbeyde, giorde, at han efter Kongelig Ordre i Aaret 
1671. i Julii Maaned foretog en Reyſe til Dannemark, og ankom hev til Kiss benhavn den 24 Auguſti famme Aar, Picard var velforfpnet med gode Mathes 
matiſte Inſtrumenter, og havde blant andet er rigtig Fodmaal og en vel inde 
deelt Toiſe med fig, for dermed at ſammenligne Fodmaalets Storrelſe i Dans 

nemark, ſamt andre Steder paa Reyſen, hvorom han i Henſeende til den Rhin⸗ 
"Tandffe Fod taler ſaaledes: Voyage d'Uraniebourg pag. 64, Paſſant par la 
Hollande je pris Poccafion de verifier la proportion du pied de Paris a 
celuy du Rhin, dont Poriginal efta Leyde, laquelle proportion me parut 

etre exactement comme 720: a 696. au lieu de 7203 695, que 'avois fup- 
" pofée dans la mefure de la terre. Og i Henſeende til den Danſte, figer han 
pag. 70. Tycho dit, que chaque coté d'Uraniebourg avoit 300 pieds de 
Longeur: nous n'y en trouvames qu'environs 290 mefure de Paris; ce 
qui ne nous etonna pas, parce que nous fcavions, que le pied de Danne- 
mark, qui & la moitié de PAune, etoit plus petit que celui de Paris fle 
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la proportion dede 701 a720 aſſez approchante de celle quenoustrouvions. 
Dette befræftes. og af forbemeldte Erasmi Bartholini Skrift om den Danſte 
Fod, hvor han ſiger: Cum vero Anno præterito exactiſſimam pedis Pari- 
ſienſis menfuram ſecum attuliſſet eximius Mathematicus D. Picart eo fine, 
ut varianum nationum menſuras cum ſua conferret, tentavimus, quam ha- 
beret ulna Hafnienfis rationem ad pedem Pariſienſem, atqye conftituto 
€o partium 1440. nec non Leydenfi 1390. inventa eſt exactiſſima ratio 
hexapedæ Pariſienſis ad: tres ulnas Hafnienſes ut 720 ad 701. Sed ſciant po- 
fteri, nøbis hic mentionem fieri ulnæ Hafnienfis, qvalis in præeſentia 
publice affixa viſitur, nam poterit førfan hujus menfura ab antiqua eſſe 
diverſa, cum prior Ulnæ Hafnienſis prototypus ante aliqyot annos qvibus 
affigebatur ; deftrudtis in obfidione Hafnienfi foribus curiæ, perierit, unde, 

alio in ejus locum ſuffecto, facile in fcrupulis partium errori poterit J 
locus. De præſentis vero ulnæ menſura uulla eſt hæſitatio, & tuto pro- 
poſita modo ratione uti poterunt curioſi menſurarum. Naar man nu efter 
Denne Forhold vil vide, hvor mange af de Casſiniſte Deele der indeholdes i den 
Danffe Fod, Da fætter man 720: 701 — 1440: 1402. hvoraf ſees eyenſynlig, 
at omendſtiont de anførte Forhold af Gaffini, la Lande og Arbutnot lidet 
vige fra denne fidfte: fag er dug Forfiellen ey faa ſtor, at man kand tvivle om, 
g rn alle i den Danffe Fods Beſtemmelſe Have efterſulgt Bartholin og i 
Icard. Fa Ul ; j 1 i SR J — MD: ; re 

ø 

SEE 
53 

Men det ſom mig ſynes den lærde Picard meeſt maatte have været bekym-⸗ 
ret om at underføge, var at udfinde, af hvad Forhold den Danffe Fod havde 
været i Tychos Tiid, thi at fupponere, at Foden var bleven uforandetlig fra 
den Tiid, Tycho bygte og obſerverede pan Hveen, indtil den Tiid, Picard Form i 
Dannemark, ev en Suppoſition, ſom burde at have veret corrigéret, førend 
denne oplyſte Franſke Marhemarisus ſammenlignede fine Franffe Maal med de, J 

ſom fandtes udi de Tychonife Manuſcripter. For at vide, hvad Tiid der var 
forloben fra den Tiid, Tycho bygte fir Obſervatorium, indtil Picard beſogte Hven, 
Da agtes, at Tycho koin hiem fra fin Udenlands Reyſe i Aaret 1575. ” J Aaret i 
1576. begyndte han at bygge pia Aveen, hvor han” forbed Henimod 21 Zar, | 
1597. var han aft bortreyſt til Wandesburg hos den lærde Henrich Rantzow, —. 
fom havde inviteret ham. 1671, kom Picart til Dannemark, og følgelig var 

paa Hveen 95 Aar efter at Tycho havde begyndt at bygge. For nu at vide 

hvad Forandring den Danſke Fod havde været tinderkåft i en ſaadan Tid, da 
er det fornoden at have noget Monument, ſom har bæret paa det noyeſte sb · 

maalt J | 
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| anførte Hypothefi giver en Misregning — 552 Toifer eller 3312 Franſte Fod. 
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naalt af Tycho, og hvis Maal gives tillige i Danſt eller Franſt Fod, og veed 
jeg intet prægtigere at tage til Monſter, end den ſtore Tychoniſte Globus, ſom 
Picard ſelo ſiger paa det noheſte at have opmaalt: Voyage d'Uranibourg pag 65. 
Apres avoir vu la tour. Aſtronomique je fus a PAuditoire "de PA cademie, 
ceſt ainfi quils appellent le lieu ou fe font les Actes publiques de PUni- 
verſite Je vis la ce fameux Globe celefte, dont la defcription eft dans la | 
mecanic de Tycho, il eft de cuivre trés bien graué, & non obſtant toutes 
les fortunes, qu'il a couru, ayant été premierement transporté de Danne 
mark en Boheme; puis en Sileſie & enÅn rapporte en Dannemark il ef 
dans fon entier comme s'il venoit d'etre fait. Son diametre eft preciſe- 
ment de qvatre pieds fept pouce & une ligne mefure de Paris. Om denne 
Globi verre Storrelſe taler Tycho felv udi Aftronomiæ inſtauratæ Mechanica 
ſaaledes: Globum infuper Maximum , ſumma diligentia nec minori fumptu, 
uti & in cæteris omnibus, confieri curavimus &c &c. Habet autem ipfe 
globus in fua diametro 5 proxime pedes, hinc meridianus & harizon cæ- 
teraqve æftimari pofllunt, qvantam globi machinam tam ſolide & ſubtiliter 
élaboratam & undiqvaqve rite conftantem a nemine hactenus, in qvavis 
orbis terrarum parte (abſit invidia dicto) conftrudtam & abſolutam ele 

arbitror. For nu heraf at finde Storrelfen af den Danſte Fod i Tychos Tiid, 
Da er Det klart, at efterdi 4 Franſte God, 7 Tom, 1 Lin. gior 661 Linier, . 
eller 6610 af de mindſte Deele, hvorudi Den Franſke Fod er inddeelt, Da kand 
man fætte, 6 Fod Danſt, fom var paa det normeſte Sterrelſen af Tychos 
Globus; giver 6610 Deele, hvad da cen Fod, De man finder 1101. 666 Franſtke 

Deele i den Fod, fom var brugt af Tycho, hvilken er anfeelig mindre end den, 
ſom brugtes i Picards Tiid, hoilken holdte 1402 Deele af den Franſte Fod. 
Hovorfore Den Danffe Fod i Tychos Tiid var 338. 3 Deele mindre end den 
Franſte, hvilfer noget nær giov 2 Tom. 9. 8 Lin, det ev, den Danſte Fod var 

ikkun 9 Zom. 2. 2 Lin, af den Franſte Fod, da den Danſte, i Picards Tiid, 
var i1 Tom. 8. 2 Lin, ; hvoraf følger, at derſom Tycho, ſom det er troeligt, 
hav betient fig af er Slags Fodmaal i fine Opmaalinger og Inſtrumenter, da 
maa der ved af reducere De Diſtancer i Danſte Fod, ſom findes i De Tychoniſte 
Manuſcripter, til Franſt Fod, afflaaes for hver Fod 2Tom. 9. 3 Lin. følgelig. 
naar Tycho ſiger i fit Manuſcript ſaaledes, ſom Picard anforer det udi fin Reyſe⸗ 
Beſkrivelſe pag. 76, at Sundets Bredde er 7950 Danſte Alen eller 15900 Fod, 
Da maa man for at reducere denne Diftance til Franſte God, fubtrahere 3732 Fod, 
Da man fager 12168. Franſke Fod eller 2028 Franffe Toifer eller Faone, 
Da Mr, Picard ved fin Redudtion fætter famme — 2580 Toiſer, hvilket i den 

Ud 
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. Seg haver hidindtil anført De Forandringer, den Danffe Fod har været. underkaſt fra Tychos Tiid, indtil Picard fom til Dannemark og maalte den 
Danſtke Fod: det vil mu være TiD at efterfee, af hvad Storrelſe Fodmaalet be⸗ 
findes at vere i vore Sider, og hvorfor alle forhen anførte Forhold mellem den 
Danfſke og Franſte Fod ere urigtige. Til den Ende agtes, at 12 Aar efter at 
Picard havde maalt den Danſte God, udkom i Aaret 1683. Den 1 May Kong 
Chriftian V. Forordning om Maal og Vægt, ſaaledes lydende: Som vi aller⸗ 

naadigſt ev kommen i Erfaring, hvorledes overalt i begge vore Riger og der⸗ 
under liggende Lande, blant den Kſobende og Salgende ſtal findes flor Urigtig⸗ 
hed i Maal eg Vagt, ſom ikke allene. tilfoyer den Fattige ſtor Skade, men 
endog foraarſager i Handelen en temmelig Confuſion, da, paa det at enhver deſto 
bedre kand vide, hvad han for ſine Penge og Vahre bekommer, og den befundne 
Uleylighed udi Vegt og Maal gandſte maa vorde afffaffet, have vi allernaadigſt 4* 11 Eg «— un J Å 2 Så 

ENESTE ere * 

for got befunden at forordne een Vagt og eet, Maal, ſom overalt i begge vores 
Riger, og Derunder liggende Lande, ffal antages og bruges. Den rette Danſte 
Alen ffal altid være en Regel og Fundament ril al Maal! og Vægt i begge vores 
Riger, og ſtal komme nær overeens med 2 Rhinlandſte Fødder, hvilken Alen 
ffal deeles paa fædvanlig Maneer i viſſe Qvarteer, Otten og Sextendeele ꝛc. 

Sen at denne nye Fods Indforſel, og den gamles Afſtaffelſe, ey har været let 
at iverÉlærte, fluttes af en anden Forordning udgiver 12 Jar efter den forſte, 
nemlig 1695: Den 2 Martii, hoorudi det hedder: Efterſom vi ere komne i Erfa⸗ 
ving, hvorledes det gamle Maal og Vægt udi vore Riger, tvertimod vores til 
Dets Caffering og Afkaffelſe velmeenende giorte Anordninger, endnu paa een og 
anden Sted Kal ferdolges og underhaanden hemmelig bruges, Den gemene Mand: 

til merkelig Skade, da ville vi hermed alvorligen hav? budet og befaler Magiſtra⸗ 
ten i Klobſtaderne i biggevore Riger, at de med ſtorſte Flid ſtal ingvirere dere 
efter, og, hvor de noget gammel Vægt og Maal finder, det i deres Nærværelfe 
ſtrax fade caffere og gandſte i Stykker ſlaae, faa at det fiden ey meere kand brus 
ged, hoilken Ingviſttion i Kiobſtaderne ffal (fee inden den 30 Junii forſtkom⸗ 
mende, eg fan videre. Efter denne Forordning fulgte :endnu derpaa en tredie udi i 
Aaret 1698. Den 10 Jannarli, hvoxudi al Maals og Vagts rette Sterrelſe bes 
ſtemmes, item: hvorledes de ſamme ſtal giores, juſteres og ſtemples, og er det 

efrev diſſe trende Forordningers Bydende Fodmaalets Storrelſe er bleven for⸗ 
andret og continueret indtil Denne Dag. —J * 

— — 
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Man kunde her med Billighed ſporge, hvad der vel kand have givet den 
Rhinlandſke Fod det Fortrin frem for andre, af den ev bleven introduceret her i 
Landet? Man kand herpaa foare, af Man fandt Det for beſt (1.) at vælge et 
ſaadant Fodmaal, ſom var meeſt bekiendt i Handelen, og hvis Forhold til andre 
Nationers Maaleſtok var almindelig antagen, hvilfet kunde paa de Tider ſiges 
om. det Rhinlandſte Fodmaal. (2.) Hertil Cand endnu. legges dette, at man 
neppe vil finde noget Slags Fodmaal af foregagende Cgenifaber, ſom faa lidet 
Differerer fra Den Danſte, ſom var opmaalt af Bartholin og Picard ,fag at det var 
at formode, at faa liden en Difference fom 1. 2 Franſt Lmie, ev vilde giore 
mindſte Obftacle i det forandrede Fodmaals almindelige Brug. (3.) Det er 
endnu at agte, at den Rhinlandſte Fod brugtes fornemmeligen i Videnſtaberne. 
Den vidtberomte Willebradus Snellius, fom lærte Verden Den beſte Methode, 
hvorledes en Grad paa Jordkloden kunde opmaales, havde udi fin Eratoſtene 
Batavo, (om udkom 1618. faaledes heftet fine Opmaalinger til Den Rhinlandſte 
Fod, at dens Brug biev umiftelig i Geographie, Navigation, og De Ting ſom 
hørte til. Soe⸗Videnſkaberne, og vare Der nok, ſom paa Den Tiid levede her i 
Landet, fom kunde indſee diſſe Fordeele. Det var herved at undre, at den Franſke 

Fod ey blev introducerer ligeſaavel ſom andre Franſte Moder, helſt da Picard 
2 Jar tilforn havde giort Den ligeſaa bekiendt heri Dannemark, ſom den Rhin⸗ 

landſke, og desforuden den vidtberomte Ole Romer, ſom reyſte med Picard til 
Frankerig, blev Faldet tilbage 1681. for at være paa Raad med i Forandrins 
gen af Vægt, Maal, Milenes Beftemmelfe, og mange andre Ting, ſom jeg hev 
vil forbigage. . | 

S$. 10, 

- vad andre ſpeciellere Aarſager der unde have givet Anledning til at fubs 
ftituere den Rhinlandſke Fod i ſteden for alle foranderlige, ſom brugtes, og ſtulle i 
Kraft af den Kongelige Ordre caſſeres og ſonderbrydes, kand hev ey videre underſoges. 

Men det veed man, at ſiden den Tiid den Rhinlandſte Fod, ſom nu bruges over; 
alt ibegge Rigerne, er bleven indfort, er ingen Forandring (feet i den Danſte Fods 
Storrelſe, og er der efter dette Fodmaal de Danffe Mile ere blevne indrettede. 
EnMiil er fra Mands Minde her i Landet antagen for 12000 Alen, 4000 Favne, 
eller 24000 Fod. J Forordningen af Maal og Vægt findes intet nævner om 
Maalenes Storrelſe; men for dog at have noget, hvoraf dette Milemaal kand 
giores beviiglig, Da antages Milens Storrelſe i Den Moenſte Styrmands Bog 
pag. 51. (fom er approberet af Etats-Taad Romer, ſom felv foreſtod Milenes 

82 Indretning) 
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Indretning) for 24000 Fod, og udi et Original Carte ſom findes i Arch verne 
syer Veyens Opmaaling fra Kiobenhaon. til Corfoer, antages ligeledes Lands 
milens Storrelſe for 12000 Alen. Desforuden ſindes Milemaglet, ſom er au⸗ 
tegnet paa de eldſte Archios⸗Carter, af ſamme Storrelſe. Paa der Kort over 
Sielland, ſom mig ſynes af Stilen og Tegningen at være det aldſte, findes 
intet Aarstat, men en Opſtrift: Tabula Selandiæ Geographica, med tvende 
Scaler, ten paa Danſke, og en anden pag Geometriffe Mile, af Husman; men 
at Cartet bog en er meget ældre en) de af Jens Sösrenſen, flutter jeg af et Kla⸗ 
gemaal, ſom Sørenfen giver over Husman udi Opfkriften af et Kort over 
Weſter Jylland, Skeévig, Holſteen, ꝛc. ſom findes udi Admiralitets⸗Archivet, 

og ſom ſamme giver noget Lys udi De Tiders Maade at tegne og forfærdige 
Carter: San vil jeg her anføre Den gandſte Opfkrift: Min allerunderdanigfie 
Relation og Forklaring, belangende de trende Stykker Carter, ſom den 29 Mar⸗ 
tii blev mig leveret, at jeg ſtulde efterfee Dem og give Beſteed, om de ere rigtige 

eller ikke, da kand jeg bevifelig med Sandhed fige, alle tre, ingen af dem —*— 
rigtig, langt mindre fif noget nyttige; men aldeles alle Ting derudi tilt Vands 
og til Lands fauter, unyttigt, og af flet ingen Værdie. Skade, at det ſmukke 
Papiir derpaa fpilt er. De Perſoner, ſom de Carter har tegnet, har aldeles 
Den Forretning intet forſtaaet, og derſore ikke tordet fir Navn derunder ſtrive. 
Annd 1695. var jeg med min Milevogn udſtikket, da jeg maalte Jylland fra 
Mars af tik Randers, til Mariager og Hobroe, til Hiörning, tif Skavens 
Bye og til Skavens Landſpits — Saa maalte' jeg fra Skavens Landpynt 
langs Strandbredden, alle Bugter, Udhukke, og alle Sing med Compas afs 
peilede, hvorledes det fig ſtrekkede. Saaledes ti Harbosen og Lemwig; fan til 
Baads gandfte Limfiorden, alle Bugter og, Udhukker beſogte, og Cart derover 
tegnede. Fremdeles maalte langs Stranden til Fialtrings Søe, til Ringkio⸗ 
bing og den Søe til Fülſoe, til Horns Ref forbi Waare, til Ribe, Tenderen, 
Huſum, til Tonningen, til Byſen, Oldenworde, Bredſted, Moldorp, Bruns: 
bottel, igiennem Oſtermoer til Margreten, til Glykſtad, Fad, til Altona 
ind i Hamborger Stad, maalte indenvolds rundt om Altona, og deromkring 
maalt Hamborger Elv. Praſident Jeſſen gav mig Capitain Hans Drejer med 
fin Hollandſte Jagt. Jeg Elven befoer, loddede, afpeilede, og Landene derudi 
maalte og tegnede. Saa ved Brunsbottel paa Land, fra Brunsbottel igien 
in) i Tonningen eg til Huſum, der til Vands udmaalte alle Øerne, Forte, 
Amzon, Some, Mando, Fande. Da til Lands til Ribe igien, maalte over 
Land fra Ribe til Colding, og igiennem Fyens Land tit Nyeborg. Dette Stykke M 
Cart tegnede jeg Da fanme Tiid paa Reyſen, men Originalet kom pag Admi⸗ 

ralitetet at beſigtiges, Da beholdt De Den fra mig, jeg maatte ifÉe fage Den i 7 
—— mine | 
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mine Hander meere. Siden befandt jeg den hos Logte⸗Inſpecteur Husman, 
form (od fin Son og Emanuel Hofman ſamme mit Cartes Original i fit Huus 

afcopiere. Det var overalt fra Skavens Landpynt til Hamborg, rigtig og ſtik⸗ 
Éelig i fort tydelig Beſtif. Secretaire, Zuftis-RaadPeterWorm veed, hvor 
ſamme mit Original⸗Cart henkom den Tiid, eller hvor det nu ev. Om Deres 
Kongelige Majeftæt allernaadigſt kunde behage, at jeg reent Cart efter noget af 
Denne Tegning ſtal givre, faa ſtal jeg frarlig kunne det indlevere, naar jeg fager 
Kongens Billie at vide, hvor fang Diftrict det ſtulle giores. Jeg indtil min 
Dods Stund er og forbliver Deres Kongelige Majeſtets allerunderdanigſte 

troe⸗flittige Zienere, Jens Sörenſen, Soe⸗ og Land⸗Directeur. Kiobenhavn, i 
ſtorſte Daft, den 5 April 1720. Om det nu ev denne Logte⸗Inſpecteur, ſom 
har efterladt og Tabulam Selandiæ Geographicam, er jeg ikke gandffe vis 
paa; men dette erfares ſaavel af Husmans, ſom Sörenſens Carter, at de begge 
have antaget Milenes Storrelſe for 12000 Alen. 

$. IT, 

| At intet om Milemaalet findes udinogen trykt Forordning, er enat undre, 
ſiden Milene fely ved Steenmarker ere til Eſterkommernes Underretning ind⸗ 
rettede og beſtemte, Det eneſte, ſom herved kunde erindres, er den liden Beſoer⸗ 
lighed af Den virkelige Opmaaling, at ſlutte fig til Milemaalets Storrelſe, ſiden 
Diſtancen mellem Fierdingveys Palene ey befindes at være af lige Storrelſe. 
Men for at fee hvorvidt de forifiellige Diftancer mellem Milepalene ved Ops 

 magaling ere befundne, da er efter hoyere Ordre opmaalt: (1.) Uden for Aſter⸗ 
Port, Diftancen mellem forſte og anden Milepal, ſom er befunden at være 
2172 og en halv len. Diſtancen mellem anden og tredie Milepæl.3069 og en 
"halv Alen. Mellem tredie og fierde Milepæl 3195 Alen. (2.) Uden for Veſter⸗ 
" Bort er Diftancen mellem forfte og anden Milepelz2910 len. Diſtancen mel 
| Jem den anden og fierde 6936.  (3.) Uden for Norre⸗Port er Diſtancen mellem 
"anden og tredie Milepel 3126 Zen. WVilde man nu efter diffe Opmaalinger 
beſtemme Milenes Storrelſe, Da blev Milen efter Fierdingsveyens Storrelſe 
mellem tredie og fierde Pæl uden for Oſter⸗Port 12780 Alen, Det er 780 Alen 
"for lang, og derſom man beregner Milens Storrelſe efter Diſtancen mellem ans 
"Den og fierde Pal uden for efter; Bort, da biiver Deng Længde 132872, ſom 
er 1872 Alen ſtorre end 12000. Denne Afvigning fra Milens rette Storrelſe 
ev over én halv fierding Wen, og maa uden Tvivl have en anden Grund end 
Den, ſom kunde folge af Milenes virkelige Opmaaling og Beſtemmelſe. 

S3 g. 12, 
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* —— * ve: 

For at underføge Grunden til denne Uliighed i Milepælenes foranderlige 
Diſtancer, maa man, ſynes mig, eftertenke, forſt til hvad Ende Milene ere 
opmaalte, og dernæft paa hvad Maade denne Opmaaling er foretagen. J Hen⸗ 
ſeende til det førfte, Da er vel Den fornemſte Aarſag eller Henſigt til Milenes 
Beſtemmelſe og Opmaaling izet Land, at kunne reglere Fragten, Poſterne 20. 
og derpaa færte en billig Tart, Men naar Vognmænd, Poſtvogne og Fragter 
eftev Billigheds Regler fEulle betaleg, mon det Da er Veyens Længde allene og 
ikke tillige WVeyens Beſocerlighed, ſom ſkal beſtemme en ſaadan Taxation, lige⸗ 
ſom man i at beſtemme en Tonde Hartkorn, ey allene ſeer paa Strekningen af 
Jordsmonnet, men tillige paa Jordartens Godhed og Slethed, og mon ikke 
noget ſaadant kand have havt Sted i Milenes Beſtemmelſe. Man har og ey 
(faavidt man veed af Tradition) beſtemt Bengt Storrelſe ved Kiædemaal, - 
fom bruges i de Geometriffe Opmaalinger, men hellere ved Skridttellere og 
Milevogne, og at deslige Vogne have tilforn været meget'i Brug her i Landet, 
ſees af forberorte J. Sörenſens Opffrift, og er det endnu et Sporsmaal, om 
Det er bedre at opmaale Milene med Milevogn end med Maalelenken, ogaf 
hvad Beffaffenhed de Milevogne have været, hvoraf man i deslige Opmaalinger 
har betient fig.  Hjenfeende til det førfte, Da er vel Maalelenken, ſaaledes 
ſom den bruges i de Geometriſte Opmaalinger det behendigſte og befte Maale 

redſtab, man har udfundet, naar man i Opmaalingen ev forlanger den aller⸗ 
ſtorſte Noyagtighed, omendſtiont det er befværlig nof at giore Tara-Regning 
for Lenkens Krumhed og forſtiellige Stræfning paa lange Diftancer, item: at 
holde Lenken i en behørig Forkortning og Pofition, naar Bakker og Dale, ſamt 
andre Hindringer udfordre det, Da alt udi de Geometriſte Opmaalinger maa 
affattes ſaaledes, ſom om den gandſte Samling af Opmaalinger henhorte til 
cert og Den ſamme horizontale Plan. Men er det ikke langt anderledes, naar 
Veyenes Længder ffulle opmaales; thi der horer der ffianfe og hule af Veyen, 
enten det gaaer ned i Dal eller op af Bakke, ligeſaavel til Veyens Længde, fon 
Det horisontale, jevne og flette, hvorfore man udi Veymaalingen med Lænfen 
maatte ſtrekke Lenken efter Hjiulfporet hvordan end Veven lober, ffiæv eller 
krum, op eller ned, i Huller, Dale eller Bakker, hvilket vore Forfædre have 
anfeet af Den Vanſkelighed, at de ey have villet beticne fig af Lenken men af 
Milevogn, fordi ingen Diftance paa Veyen kand forekomme, være fig i dens 
hule eller ophævede Deele, af hvad Beſtaffenhed de end kunde være, fom jo 
Vognhiulene maage rulle over, da Diſtancen, ſom Hiulets Omkreds giver i 
hver Omlob, opmaales, og naar Hiulet har lobet om ſaa mange — — — 

| f —— 
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| Hiulets Omkreds multipliceret med Antallet af Omlobene eller Revolutionerne, 

net op gior en fierding Bey, da viſes derved Det Sted, hvor Milepælen al ſettes. 
Sat for Exempel, at Wognen har fire lige ftore Hiul, og man vil finde, hvor 
mange Omlob Hiulene af en given Diameter D maa giore, for at opmaale en 
fiording Bey, ellev og naar Revolutionernes Antal er given, da at finde Hiule⸗ 
nes Diameter, paa det at fierding Veyen kand opmaales under det givne Antal 

— af Revolutioner, Da fæt, at Diameter forholder fig til Periferien, ſom d: p. 
og et af Hiulenes Diameter er — H, da er Hiulets Periferie — pH lad Res 

N | d 
volutionernes Antal være m og Fierdingveyens Storrelfe i Alen — A da bliver 
| mpHZAmen'p= 3. 14 folgelig er 3. 14 mH = A og derfor, naar H 
MR HER ud | | 
gives i Alen, da er m= A eller naarm gives, da findes Hiulets Diameter 

—J Br" 
H= A det er naar Revolutionernes Antal m fætteg — 400, da vil Hiulets 

| 3. 14 m 
Diameter falde mellem 2. 3 Alen og 2. 4 Alen, eller noyagtigere 2. 388535 Alen, 

og, naar man Da indretter Mile⸗Machinen eller Hodometeren ſaaledes, at den til⸗ 
Fiendegiver naar Hiulene af Den beftemte Diameter har giort de faſtſatte Omlob, 
Da kand paa det Sted, hvor ſidſte Omlob endes, Milepolen nedfættes. Jeg 
tilſtaaer gierne, at diſſe Milevogne kunde have deres Feyl, og kunde og videre 
ſpecificere, hvad Feyl De ere underkaſtede, imidlertiid kunde de dog til Milenes 
haftige Opmaaling giore den beſte Tieneſte, baade i at viſe Veyens Længde og 
Veyens Beſocrlighed, naar Tiden anmerkes, i hvilfen Milevognen ved lige 
Omlob af Hiulene har udmaalet Milens Længde. 

6. 13. 

Af hvad Beffaffenhed nu Jens Sårenfens Milevogn har været, kand jeg 
ey fige min Læfere, men maa henvife ham til Leopolds Theatrum Machina- 
rum, om han har Lyſt til at vide, hvorledes deslige Hodometres feer ud. Det 
eneſte, jeg herved bør at erindre, er, at der fra Sang Chriftian den Femtes Tiid 
haver været faa konſtige Machiner af det Slags her i Landet, at jeg ingenſteds 
har feet Dem bedre, og af en ſaadan Beſkaffenhed, at de ere meere ſtikkede til at 

udſtaͤge Rultningen af Vogne end de, fom ere fammenfatte af vidtloftige Hiul⸗ 
verk, og ev Detat formode, at den vidtberomte O, Romer haver havt ſtorſte Deel 
I diſſe Machiners Opfindelfe, Da han frem for andre havde med Milenes Op⸗ 

| * maaling 

— 
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maaling at beftille. Forfatningen af diſſe Hodometres var af følgende Beſta— 
fenhed: Denne ingenieufe Machine er neppe Fod lang. J Midten er den 
henimod 6 Tommer breed, i Enderne fire. Den har en Tykkelſe af en hals 
Tomme, i hoilken Diſtance hele Verket bevares mellen (vender Mesſingplader, 
da der paa Pderſiden af den ene findes trende Uhrſtiver med Viſere, og paa 
Pderſiden af Den anden Plade tvende Metalklokker med hosfohpede Hamre, til 
at. give Lyd fra Klokkerne naar Machinens Sammenſetning og Henſigt det 
udfordrer. Til denne Machine er der bag ved Kudſkeſedet paa en hoy opſtagende 
Svanehals af Trae indrettet et Foutteral eller Skab, hvorudi Machinen ſtrues 
faſt med fire ſterke Skruer. Paa Vognen ſelp vare Der fire lige ſtore Hiul, og. 
ved et af de forreſte en Indretning af ſaadanne Vægtftænger eller Levies, 
hvorpaa Hiulet i hver Omlob virkede, og derved meddeelte en ordentlig Bevæs. 
gelfe til en fra Machinen udgagende Vegtſtangs Arm, hvorved Machinen ſamt 
Dens Viſere og Klokker kunde færtes i Bevægelfe. Bed hvert Omlob af Hiule⸗ 
ne gaaer Viſeren paa den underſte Skive en Grad. eller Feeling frem; og naar 
ſamme Qifere har. giort en hel Revolution eller Omgang paa den nederſte Skive, 
Da gader i denne Tiid Viſeren paa den mellemſte Skive forſt en Grad frem, og 
naar denne Bevægelfe er gientagen faa ofte, at den mellemſte Viſere har beſtrevet 
en fierde Deel af fin Cirkel, da har man faret en Fierdingvey med Milevognen, 
og derpaa flager en Klokke, for af give Milepælens Medfætning tilklende. 
Denne Klokke gientager fin Lyd, og klinger trende gange ved Enden af De trende 
forſte Qvadranter eller opmaalede Fierdinger af Milen; men naar den fierde 

Odvxadrant eller den ſidſte Fierdingvey er til Ende, da har den mellemſte Biſere 
giort en heel Revolution, og da har i Denne hele Tiid af et ſaadant Omlob Den 
overſte Viſere paa Den tredie Skive bevæget fig en Grad eller Deeling frem, 

- for at bemerke, at man nu hav faret en heel Miil, og da flager den anden eller. 
ſtorre Klokke, faa at Machinen ey allene tilkiendegiver ved Den underſte og mellem⸗ 
fte Viſere alle Omlob af Hiulene, men endog med Viſere og Lyd bemerker hver 
Fierdingvey og hver Miil, naar Den er fuldendet, hvilket altſammen kand ſees 
og høres af den, ſom fidder i Caroffen, uden at Slud eller Regnveyr enten kand 
incommodere den, ſom obferverer, eller Machinen felv. Siig, min Leſere! var 
Det ikke lyſtigt at have en ſaadan Repfevogn. BER 

— 

6. Id, , så 

Efter en ſaadan Beffrinelfe om Milene, deres foranderlige Storrelſe mellem 
Milepælene, ſamt Maaden at opmaale Dem med Milevogne, veed jeg ey om 
dennem for det nærværende at give noyere Underretning; men det ſtager J 

tilbage 
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| tilbage at forklare forklare Forfiellen mellem Danſte Mil og Geographifte, eller, ſom 

de kaldes paa Husmans Kort, Geometriſte Mile, hvile ſidſte ey faa ofte fore⸗ 
komme og bruges i I almindelig Levnet, ſom De forſte. Til Oplysning herpaa 
merkes, at enhver Jordplet, et hvert Huus eller Boepel paa Borden kand bes 
fragtes åg Rude Genligrev: Enten (1.) ſom en Part af det Land, Eyendom, eller 

PDomaine hvorudi ſamme befinder fig, eller (2.) ſoin en Part af hele Jordklo⸗ 
den i Sammenligning med aft, hvad fom paa dens yderſte Skorpe befinder ſig, 

eller (3) ſom en Part af hele Verden, beſtagende af Soel, Maane, Planeter, 
Fixſtierner og alt det derudi haver Liv og Aande. J Henſeende til din forſte 

Henſigt, Da Diftingvere vi og og Den Plads hvorpaa NH leve, ved at bemerke é 
Fod, Milemaal og Compasfiræger Den Situation og Diftance, vi have fra alle 
comÉringliggende bekiendte Steder. J Henſeende til den anden Henfigt, Da tils 
kiendegives vores Plads ved en beſtemt Bredde eller Diſtance fra Æqvator, 
ſamt en given Længde i Æqvator, fom tælles fra Veſter til Oſter fra forfte 
Meridian. Denne anden Henſigt ere vi ey i Stand til at udføre uden (3.) ved 
åt ſammenligne vores Plads i Verden med Solens Plads, hvorved Siden regle⸗ 
res, eller med Polarſtiernen i Den mindre Bisrus Hale, hooraf Poli Hoyden 
dependerer, med Jordmaanens, og de Jovialiſte Maͤaners Formorkelſe, hvoraf 
Længdens Beſtemmelſe dependerer, eller med andre himmelſte Kropper, ved 
hvis Hielp det ſamme kand udfindes, og ev Det udi de tvende ſidſte Henſigter 
man foruden de ordinaire Mile maa betiene ſig af de Geographiſte. 

— 

gorden er rundac gtig, Dens Omſegling og dens Skygges Rundhed i Maane⸗ 
Formorkelſer bevidne det, Vi vil for er Oyeblik antage Den ſom Kugelrund, for 
at facilitere vores Begreb. Det bliver deraf klart, at alle tunge Legemer, font 
ſtaae eller falde Lodret paa Jordſkorpen, befinde fig i Direction med Jordſtraa— 
I lerne, ſom udgaae fra Zordens Centro og ſtaae perpendiculair paa ſammes 
Skorpe. Naar vi derfore ſtage perpendiculair paa Jorden, da gaaer] Linien 
af voreg Zenit og Nadir, ſom ſtrekke fig indtil Dimmelen, igionnem Jordens 
"Centrum, og faa ofte vi forandre vores Plads paa Jorden, da kommer vi i 
Direction med en æn Jordſtraale, ſom viſer og pæger op mod et ander Zenit 
"paa Himmelen. Men af Forandringen i Zenit dependerer Forandringen i 
 Poli-Hoyde, Oro enies Diltancen fra Æqvator altid er faa ftor fom Polens 
i Hoyde over Horizonten. Det følger heraf, at naar vi under en Meridian 
| bevæge -0$ fra f. ex Sonden mod Norden, da kommer vores Zenit længere 
fra Æqvator og Polen hoyere over ene herved ſporges, hvor ra en 

— ——————— —— — 
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WVey man maa beffrive paa Jorden, paa det at Zenit-Diftancen fra Æqvator 
og Polens Optaftelfe over Horizonten ſtal forandres en heel Grad, thi af 
Denne Forandring 16 adbue paa Himmelen, og det Dertil foarende Milemaal 
paa Jorden, dependerer Beſtemmelſen af de Geographiſte Miie. | | 

6. 16. 

De, ſom blant de Gamle have forføgt en faadan Opmaaling, vare Era- 
toſtenes, ſom levede i Alexandrien under Ptolomæus Evergetes øg Poſido- 
nius; men de gidſede fig til Jord Diſtancerne, Den forſte mellem den dybe Brønd 
i Syene, (hvor han befandt O at være vertical i Sowmmer⸗Soelhvervs⸗Tiden) 
og Alexandrien, og Den anden i Anledning af Stiernen Canopus til. Diftancen 
mellem Rotes og forberorte Stad, og derfore gave begge et Maal paa Jor⸗ 
Deng Omkreds, fom meget viger fra det ſande. Den førfte virkelige Opmaas 
ding, fom var bedre overlagt, blev foretagen under Califen Almanons Regie⸗ 
ting, ſom begyndtes Aar 814. efter Chriſti Fodſel. Califen lod forſamle fag 
mange af de beſte Mathematicis, han kunde faae, udi en ſtor Slette i Meſopo⸗ 
tamien, faldet Singan, og bod, at man ſtuide forſt tage Latituden af For⸗ 
ſamlings Pladſen, derneſt ſtulle de Forſamlede deele fig i tvende Tropper, Den 
ene Trop begive fig med Maaleſtokken eller Lenken i Haanden mad Norden, og 
den anden i Oppoſit-Direction mad Sonden, beftandig maale fig frem, og 
holde fig i Meridianen, indtil hver Flok havde forandret Latituden paa 1%, 
De ſamledes igien, og befandt, ar det ene Partie havde udmaalt 56, det ans 
Det 56 og fo trediedeel Mile, hoer paa 4000 Coudées > for at beſtemme Gras 
Dens Storrelſe. Blant De nyere ſiges Fernel, en Franſt Læge og Geometre 
udi 16 Seculo, at have, ligefom vores gode gamle Jens Sorenfen, fat fig i fin 
Milevogn, ſthret Reyſen fra Paris mod Amſens, og fortfat ſamme, indtil han 
havde forandret 1? i Latitude, og Derved beſinden, at Milevognen havde op⸗ 
maalt en Diſtance af 56746 Toiſer, ſom (filer ikkun 314 Toiſer fra den, Pi- 
card mange Aar Derefter beſtemte, ſom befandtes at være 57060 Toifer; men 
Den forſte, ſem ved en opmaalt Baſis, ſamt Trigonometriſte og Aſtronomiſke 
Operationer, gav et Exempel, fom Picard og de øvrige Franſte Mathematici 
i Gradens Opmaaling hune efterfulgt, var den vidtberomte og indfodde Aollæn; 
der Willebrodus Snellius, ſom ſage, sat intet Land kunde være meere ſtikket til 
Trigonometriſte Opmaulinger end Holland, og derfor ob maalede en Baſis mellem 
Leyden og Soeterwoude, paa hvilfen hen grundede ſine Trigonometriſte Operas 
tioner, for at finde Diftancen mellem Alcmar og Berg op Zoom, da han ved 
Hielp af Aſtronomien ſluttede fig til Forſtiellen af Diffe foende Sræders 5 

| . er 
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der at være 1? 11' 307, hvoraf Gradens Længde blev fluttet at være 28500. 
eller 28483 Rinlandſte Roder, hver paa 12 Fod, han lod denne Opmaaling 
trykke i Leyden Aar 1617. under Navn af Eratoſtenes batavus. Samme 
Diſtance er endnu noyere udregnet og forbedret af den lærde Muſſchenbroek, 
og befunden at være 29514. 2 oder, ſom reduceret til Franſte Fod giver 57097 
Toifer, og er ikkun 37 Toifer ſtorre end den, ſom ev funden af Picard, Øg: 
ev Det ſamme Willebrodi Snellij Exempel De nyere Franſte Mathematici, ſaavel 
De, fom have opmaalt Graden i Frankerig, fom de ovrige, Der forvettede en 
ligedan Opmaaling ved Polar-Cirkelen, og nær ved Ægqvator, have med fuld: 

komnere Inſtrumenter og forbedrede Theorier i Aſtronomien, far fig til Monſter, 
og kand man paa det allerkorteſte bekomme en fuldſtendig Underretning om de 
fornemſte Opmanlinger, og Beſtemmelſen af Meridian Gradens Storrelſe udi 
differentes Egne og Lande ved at igiennemlæfe fire Octavblade udi Monſr. 
de la Landes Expofiticn du calcul Aſtronomique pag. 191., hvor alt bliver 
fremſat paa Det fortefte. HAL vd 

Sa ør AN 

—— Bed at henvife mine Læfere til Denne faa korte ſom ſmukke Afhandling om 
Gradens Storrelſe, Eand jeg ikke undgage at erindre Den Anmerkning, ſom for⸗ 
berørte navnkundige Skribent gior ved den Opmaaling, ſom ſaavel-ykkedes 1 
Engeland for den i Soe⸗Videnſtaberne vidtberomte R. Norwood, hoilken for⸗ 
berorte Autor ſynes at ville diſputere den Ære at have opmaalt Graden med 
faa ſtor Noyagtighed. On pretend, dit il, auſſi en Angleterre que des 
Pannée 1636. Norwood avoit trouve le degres pardes mefures prifes entre 
Londres & Yark de 57300 ou de 57400 Toifes, refultat qui fe trouveroit 
d une exadtitude bien finguliere pour ce temps la; Mais un fait plus auten- 
tique ceft que Newton en 1666, jettant les premiers fondements de fon. 
admirable Syfteme de la Gravitation, n'avoit jamais oui parler des Mefu- 
res de Norwood, & ſuppoſoit avec tous les pilotes de fon temps les. de- 
gøres de 60 milles Anglois, qui font 49209 toifes (ſuivant un Acte de Par- 
Jement en Angleterre le mille Anglois eft de 5280 pieds Anglois, ce qui 
revient a 826 toifes de Paris ou environ). , 

Il y avoit dont plus d'un qvart du total d incertitude ſur la Grandeur 
du degre lorsque la magnificence de Louis XIV,, le Zele du Grand Col- 
bert & Thabilité des Aftronome Francois deciderent cette queſtion Monfr. 

"Picard trouva le degres de 57060 toiſes valeur exacte à laquelle les opera- 
tions les plus recentes ajoutent a peine 12 toiſes. Jeg tilftaaer at dette 
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Argument af Monfr. de la Lande er et af de finefte og fubtilefte , der unde: 

- gives mod Norwood; thi det er at formode, at Newton, ſom vidſte aft, hvad 
ſom var fovetagen i cen Engelſte Litterature, haver i Aaret 1666. ey kunnet 
være uvidende: em Norwoods Opmaaling, hoilken af hannem fiden citeres 

(efter Wolfs Elem) Geogr, & Hydragr,) i den tredie Edition af Princ. Math, 
Phil, Nat, pag. 413. Jeg, fot min Deel, har aldrig kunnet troe, at en En⸗ 
gelsmand af Norwoods Modeſtie og Indſigt, eller at fan beromte Mænd, ſom 
Newton og andre, ville prale af det, ſom ikke bar, forat relevere fine Lands⸗ 
mænd, eg af jeg derudi ey har feilet vil fees af een af De nyeſte Relationer om 
Norwoods Arbeyder, ſaaledes lydende naar Det fordanſtes: Maſtr. Wrighe, 
en bekiendt Autor i Styrmandskenſten, havde obſerveret, at, haar man tager 
Soelens Hoyde over den ſigtbare Horizont, og deraf vil finne Solens fande 
Hoyde, Da maatte man giere en Correction for Pyets Hoyde over Horizon- 
ten, hvilfen Correction en vel kand betegnes uden at vide Jordens Storrelſe. 
Fer at udfinde ſamme efter de Grunde, ſom vare foreflagne af Wright, op⸗ 
maalte Norwood Diſtancen mellem London sg York, fra hvilken og Solens 
Middags Hoyder tagne i Sommer⸗-Soelhvervs-Tiden paa begge Steder han 
flutter fig til Gradens Storrelſe af en flor Cirkel at være 367196 Engelſte Fod, 
eller 57300 Franſke Toifer , hvilket ev meget nopagtig, naar denne Opmaaling 
ſammenlignes med andre af de nyeſte. | | ears 

Om denne Opmaaling giver Norwood fuldſtændig og tydelig Efterretning 
i hang Afhandling, kaldet Seaman's practice, forf udgiver i Aaret 1637. 
(Dette er hen ved 33 Aar, førend Monſr. Picard havde fuldendet fin Opmaaling 
i Frankerig,) hvor han med en naffecteret Modeſtie beder om Forladelſe, at han, 
fom en privat Perſon bavde foretaget fig at determinere en fan vanffelig Sag, 

og tillige giver Raiſon, hvorfor faa flor en Mathematicus ſom Snellius har 
Fundet feile ien ſaadan Underſogning. Ingen Forandring blev herudi giort i 
ovenmeldte Skrift, faldet Seaman's practice, ſorend udi Den tolvte Edition, 

trykt i Aaret 1676, da Autor var ded, Da man indrykte følgende Paragraphe 
med mindre Still pag 39. J Aaret 1672. gav Monfr. Picard en offentlig 
Underretning paa Franſt om Jordens Opmaaling, hvoraf kand fees er fort. 
Udtog i Philoſ. Transactions N. 112., hvorudi han ſlutter, at en Grad af en 
ſtor Cirkel indeholder 3651284 Engelſte Fod, hwilket meget-nær kommer overeens 
med Norwoods Experiment. Dette er continueret i de ſidſte Editioner, og 
findes i een, ſom ev trykt endog i Aaret 1732, Omendſtiont nu Norwoods 

Opmaaling ey var befiendt af den ſtore Newton, faa var den dog ikke forglemt, 
men beſtandig recommenderet af de Engelffe SÉribentere over Navigationen, 
faafom af Mr, Henry Bond pag. 107. i hang Seaman's Calender, 9 efter 

ublica⸗ 
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Mublicationen af Seaman's practice. Af Mr, Henry Phillips in his Geome- 
trical Seaman , tryft Zar 1652. og udi hang Avancements of Navigation, 
i Aaret 1657. Af Dr, John Newton i hang Mathematical-”nftitution, Aar 
1654. Af Mr. Tohn Collins i hang Navigation by the plain Scale, 1659, 
Af Mr. John Seller i hans Practical Navigation, 1669. Af Mr. John Brown 
i hang Triangular Quadrant, 1671. Og af alle diſſe anforte Vidnesbyrd ſynes 
mig at det kand anſees ſom en afgiort Sag, at Norwood havde opmaalt Gra— 
Dens Storrelſe i Engeland over 33 Jar førend Den var opmaalt af Monſr. Pi- 
card i Frankerig, hvorom endag kand læfes Hiftoire des Mathematiques par 
Monſr. Montucla Tom. Second pag. 233. Men foruden Norwood havde 
endnu en Hollender ikke langt efter, at Snellius havde fuldendet fin Opmaaling, 
fom var for Aaret 1617. foretaget en nye Opmaaling, hvorudi han ved Zrigos 
nometriffe Operationer havde opmaalt en meget ſtor Bue, og paa begge Enderne 
Deraf determineret Forffiellen af Latituden med en Secteur pag 12? af 14 Fods 
Radius, og derved fundet Gradens Storrelſe faa nær, at den ey differerede fra 
Picards Gradmaal uden paa 10 Toiſer: denne ſtore Mands Arbeyde (hvorom 

intet findeg i forberorte Samling) er til viffe lige faa gammel, ſom Norwoods, 
om ikke meget ældre; paa forberorte Sted udi Hiftoire des Mathematiques, 
figer Monfr. Montucla, at denne ſtore Stand dode 1638. og var 77 Par gam— 

| mel, og Monfr. Picard taler om ham, ſom om han 1671, havde talt med ham 
i Amſterdam. Jeg vil anføre begges Ord. Montucla figer: Guillaume Janſon 

Bleau (en latin Cœſius) difciple de Tychon, c'eſt fait un nom celebre par 
ces travaux geographiques, il mourut en 1638. agé de 77 ans, Men Picard 
ſiger i fin Reyſe til Uraniborg paa det Sted, hvor han taler om fin Sejour i 

Holland: Comme J'avois appris que depuis per Monſr Bleau d'Amfterdam 
avoit travaille auſſi bien que moi a la mefure de la terre, je fus curieux 
d”en conferer avec Lui. Sur quoi je puis dire que nous eumes une joye 
extraordinaire, ce bon Vieillard & moi de voir que nous etions presque 
d'accord touchant la grandeur du degré d'un grand cercle de la terre & que 
le differend malloit pas a cingv perches de Rin ou 60'pieds. Je may point 

| cu, que le manuſcrit, qwil m'en fit voir, ait été mis au jour, mais je 
fuis certain que Snellius n'avoit rien fait de fi grand. Jeg veed ikke atcon= 

ciliere diffe tvende Steder, om iffe Picard haver talt med cen af Bleau hans 
Deſcendenter, og troet at han haver talt med Bleau ſelv. 

| $. 18. | 
Det er af det foregagende nogenledes Elart, at De Gamle, ſamt de, ſom 

forſt i 17de Seculo arbeydede paa at — Gradens, og derved —— 
T3 tor⸗ 

SEE BED NES — 

— 
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Storrelſe, tænÉte ikke paa andet, end naar Størrelfen, af en Grad er given, da 
kand man derved finde Jordens Omkreds, af Omkredſen Diameteren ſamt 
Jordens Flade og Cubiffe Indhold, man kunde endnu af Gradens Længde i en 
ſtor Cirfel, farm Æqvator, beſtemme Graderne af de mindre Cirkler eller Pa- 
rallelerne i en given Diftance fra Feoudegus Cirkelen; thi efterdi Cirklers Om⸗ 
freds, og de Deraf beſtemte Stykker, forholde fig tilhinanden, ſom CirÉeluraas 
lerne, Da var det let at indfte, at man kunde multiplicere Graden i Æqvator 
med Cofinus af Latituden» og dividere det Udfommende med Radio, tor af 
finde Parallel-Grvaden, man funde og med ſtorre Noyagtighed folvere det bes 
kiendte Problema om Cortectionen for Pyets Hoyde over Horizonten, ſom 
gav Norwood Anledning tilat opmaale Graden, man kunde reglere Logliniens 
Storrelſe, faa nyttig et Maal i Navigationen, ſom Maalelænfen i Landmaas 
lingen, man kunde og derved fornemmelig faſtſette Soemilens og de Geographiſte 
Miles Storrelſe. | fragt 

4.10; 

Ved Beftemmelfen af den. Geographiffe Miil hos differentes Nationer 
veed man, at der er noget, ſom dependerer af hver Nations frie Val, noget, 
fom aldeles dependerer af Gradens Storrelſe; ſaaledes ſtaager der hver Nation 

. fvit for at antage, at der ffal gage 60 Miil pan en Grad, fom det er brugelig 
hos Italienerne og Engelæenderne, ellze at der ſtal gagae 20 Soemiil paa Graden, 
ſom det antages i Fraͤnkerig, eller at Gradenſtal holde 15 Miil, ſom det hos os 

her i Dannemark og hos Hollænderne er i Brug; men faa ſnart en ſaadan For: 
hold mellem Grader og Milenes Antal i hver Grad er beſtemt, Da er Derved 
tillige den Geographiſke Miil faſtſat; thi naar man antager Graden efter 
Norwoods Opmaaling mellem London og Pork at være 367200 Engelſte Fod, 
Da bliver Den Geographiffe Miil i Engeland, ſom er 55 af Graden, faa flor, 
fom 6120 Engelffe Fod, () fom ev ſtorre end en ordingir Engelſt Miil paa 
5280 Engelſke Fod. Ligeledes findes den Geographiſte Miil i Frankerig, naar 
Gradens Storrelſe i 45? Latitude, ſom er 57030 Toiſer, eller 342180 Frans 
ffe Fod, divideres med 20, da man faar den Geographiſte Miil faa flor, 
fom 2851. 5 Toifer' (*) eller 17109 Franſte God, ſom ere længere end de ordi⸗ 
naire Landmile, hvoraf der gaaer 25 paa 1? endnu meget ſtorre end de omkring 
Maris, fom regnes for 2000 Toiſer. Ligeledes findes en Danſt eller Hollandſt 
Geographiſt Miil, naar Gradens Storrelſe antages for 57060 Franſte Favn, 

ſom 
() Marine Guide, pag. 84. 

(* Traité de Navigation par Monſr. la Caille, pag, 47. 

— * 
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fom divideret Mod 15 giver 3804 Franſke Favn eller 22824 Franffe Fod, ſom 
gior 23623 Danfke Fod for den Geographiffe Miils Storrelſe, ſom derfore 
ev 377 Danife Fod mindre end de ordinaire Danſte Mie paa 24000 Fod. 
Det er deslige Geographiſte Miles Storrelſe, ſom giver Grunden til Logliniens 
Inddeeling i Styrmandskonſten, hvor man ved Logmaalingen efter et halv 
Minutglas føger at beftemme, hvad Bey Skibet gior i en Time; thi efrerdi 
Diſtancen mellem tvende Knoper bor have den ſamme Forhold til den Geogras 
phiſte Miil, naar den tages fom hos Engelanderne, ellev til Gradmnutens 
Storrelſe hos de Danffe og Franffe, ſom > Minut har til Timen, der er, ſom 
1: 120 DA ér, (naar Gradens Storrelſe i Fod er G) Diſtancen mellem tvende RISE" 17 G sr FOD hvo de Engelſte, eller naar man rager 

; Bo 7200 

Z af den Franffe Geographiſke Miil, ſom er det ſamme fom 25 af &Graden= 17109 
Franffe Fod, og dividerer ſamme med 120, da faner man Diftancen, ſom 

bør være mellem de Franſte Knoper faa ſtor ſom 47. 5 Franſke Fod, ligeledes 

findes Diftancen mellem de Danffe Knoper ved at tage fierde Deelen af den 
Danſke Geographiffe Miil, og at dividere det Udfommende med 120, da den 
fundne Diftance vil blive 49. 2 Dantfe Fod, eller i Almindelighed bliver denne 
Diſtance faa ſtor ſom Gradens Storrelſe G divideret med 7200, fom er halve 
Secondernes Antal i en Time, efterdi 5" :60ox G :G ellev 1: 120 
. 7200 60 

— 60;7200 = 19120, 

———— 

Da Gradens Storrelſe, fon ſagt er, var bleven udfunden, troede man, 
at Man vidſte nok i Henſeende til Jordens Sterrelſe. Men fee, hvorledes Kon— 

ſten ſtiger, og hvorledes er nyt og ſtorre Lys oprandt i De Phyſiſte og Mathema—⸗ 
title Videnſkaber. Newton beviiſte, at Jorden ey kunde være gandſte Kugel—⸗ 
rund, men maatte være noget fladere ved Polerne end ved Æqvator; thi i det 
orden vender fig om fin Axel, og dens Deele ved Æqvator derved fager en 
ftovre centriſugiſt Kraft, eller en ſtorre Force at bevæge fig ud fra Jordens 

Centrum , end de Dele, ſom befindes i Parallelerne og nærmere ved Polen, 
Da giorde dette Indfald flov Opſigt, idet man onuſtede ved noget Experiment 
at beſtemme, hvad Gorifiel i Storrelſe der kunde være mellem, Jordens Axel og 
Diameter af Æqgvator, Caſſini begyndte fine Opmaalinger i Frankerig, og 
troede, i Kraft af fine Meflures, at have opfunden at Jorden var aflang fom 
en Citron. Maupertius og andre Arademiſter vare af anden SA Kong 

; | udvig 
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Ludvig XV. reſolverede dette Problema wed aft fende nogle af fine befte Lands 
maalere til Polar-Cirfelen mod Norden, andre til Æqvator, andre endnu til 
at verificere den af Picard allerede opmaalede Grad, og udfandt man ved alt 
Dette, af Jorden var ſom en Pomerantz flad mod Polerne, og meere bugtig ved 
Æqvator. Min Læfere forlanger at vide, hvad giorde alt Dette før en Foran⸗ 
dring i de Geographiſte Miles Storrelſe. Jeg ſvarer herpaa, at Det giorde faa 
meget, at Gradens Storrelſe fra Æqvator af indtil Polerne blev derved for⸗ 
anderlig, mindre ved Æqvator, ſtorre ved Polerne, og derſore ſtorre hos og 
her i Dannemark, og endnu ſtorre hos de Norſte end i Frankerig, og naar 
der. efter den almindelige Vedtegt ſtal gaae 15 Miilpaa en Meridian-Ørad, da 
bliver den Geographiffe Miil lidet ſtorre hos os, end den vilde blive om Jorden 
var fuldkommen rund, og vil man kunde ffionne Gradens Storrelſe og Bert 
udi det Danſte Clima af hosſeyede Tavle, reduceret til Danſke Fod. F 

Ll 

? | Graderne i Latituden ) 

Mellem de nærmefte | Gradeni Danſte 1 Minut. | 1 Second. | En Geographiſt 
Grader⸗ Fod. HOBER TE Mi 

mellem s3'og 549| — 355556 5925.9 98.7 | 23703. 7 
54 — 55 355658 5927.6 | 98.8 23710. 5 
— 355753 5929.238.8 23716.8 

———— 5930.3 | 98.8 | 237234 
.… Longitude-Ørader føarende til Latituden. 

Latituden, | Longitude-Graden | 1 Minut. [ 1 Second. | 
; i Fod. | | | 

540 209835. 6 3497.2| 38.3 
55 204783. 6 3413. 0 56.9 

56 I 199665.0:. |3327.7| 55:4 
S7|  194489.4' |3241.4| 540 | 

Det ér ved Hielp af en ſaadan Taole tilligemed behorige Latituder paa 4 | 
De yderfte Grændfer af et Land, ſom ikke endnu er opmaalt, man bliver nos 
genledes i Stand til at finde Landets Længde i Milemaal, og vil jeg herpaa til 
Slutning anføre følgende Exempel: Paa den ſydligſte Deel af Siælland i J 
Strandbredden paa Bakkebolle⸗Markblev i Aaret 1767. ved Hielp · af Socbog: 
Stierne⸗Hoyder tagne af Hr. Conducteur Bugge» Latituden eller Pol-Hoyden 
for det ſydligſte Punct i Strandkanten beſtemt ør være 549 57/52", Ligeledes 

| * AANG bar 
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var Aaret tilforn, Latituden af det nordligſte Punct ved Gilleley⸗Molle befun⸗ 
Den at være 56? 77327, Wed Forſtiellen af diſſe Latituder befindes Sicellands 
Længde i Gradmaal at værge 19 9/40!" og Da Graͤdens Storrelſe mellem den 
55? og 56? i Latituden er 355753 Danſte Fod, Da bliver 1? 97 40 — 413068 
Fod, eller 206534 Alen, eller 68845 Favne, fom divideret ;med 4000 giver 
17 Danſte Mill 845 Favne for Diftancen mellem Parallelerne, dragne igien⸗ 
nem Gilleley⸗Molle og Det ſydligſte Punct ved Bakkebolle-Strand. Wed des—⸗ 
lige Beregninger ev det at agte, at en Feyl af en Minut i de Aſtronomiſte Obs 

ſervationer giver en Feyl af 5929 Fod i Milemaalet, med mindre Fenlene af 
en Hendelſe kunde compenſere hinanden. Og vil man, naar hele Siælland er 
opmaalt ved rigtig Landmaalings og Trigonometriſte Operationer, kunde bedre 
og noyagtigere ſtionne, hvor meget eller lidet man har bedraget fig i næft fores 
gaaende Regning. i — 

— Trende 
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Trende —* Trylfehl 

A. J Beretning om det Sclavite 

rettede ved 

"BERNHARD MOLLMANN. 

Beyotte Konen, fie, yngre end Skriver⸗Konſten, maa vel tilſtaaes 
fine Fordeele for ſamme. Er Skrift kand nogle tuſinde gange paa eengang 

aftrykkes og adſpredes hele Verden over. - Man haver nu ikke fan ſtor Aarſag 
at frygte for, eet og andet got Verk ſtulde odelegges ved Ildebrand og andre 
ulrkkelige Tilfælde. Man kand ved mindre Bekoſtning forffaffe fig en maaDelig 
Bog⸗Samling m.v. . 

Men Bogtrykkeriet medbragte og fine Neyligheder. Andre m mane. 
andre; Jeg vil ikkun holde mig til det eeneſte, jeg ved denne Afhandlin 
til. DD: Vildelſer, ſom under Trykningen indfniger fig, ſtage ſtrax pa 
mange ( Steder, fom man aſftrykker Exemplarer, 09 foraarfage faa me get des⸗ 
ſtorre Forvirring, ſom desfleere Læfere Derved forfores. 

Munkene med andre, Der indtil Bogtrykkeriets Opkomſt giorde Det til en 
Feel af deres Forretninger år affrive Bøger, glemte ey heller at giore denne 
Indvending. Man merker nok, De got Folk ey ſigtede ſag meget ul Den almin⸗ 
delige Nytte, ſom deres egen Fordeel, hvori den nye opfundne Konſt giorde dem 
et merkeligt Skaar. Imidlertiid kand man ey bh 'lier fige, at deres Advarſeler 
giorde ingen Virkning. Mueligt da komme Des Tiders Bogtrykkere til at tage fig 
faa meget meere i agt. Viſt er Det, man finder de eleſte trykte Boger ſor den 
ſtorſte. Deel at være meget accurate. Bog — komme og andre Siarfager. 

Ingen, ſom allene havde igiennemlobet de nederſte Claſſer i Skolerne, ſik 
i Beghndelſen Lov til at bemærge fig med en Konſt, kronede Hodeder hoytagte— 
De, og lærde Mænd billig anfaae for ec begvem Middel til Videnſtabernes es 
fordring. Anſeelige Geiſtlige, offentlige Lærere ved Academierne, og andre 
lærde Mænd undfloge fig ikke for at legge Haand med paa dette Verk. * 

| e 
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De forſte fulgte deri Sixti Ruſſingers Fäempel. "Han var den forſte, der 
Neapolis 1471. viſede, hvorledes Beger ſtulde trykkes. Kong Ferdinand, 

med ven hele Neapolitanſte del, holde derfor meget af ham. Kongen ſelv 
tilbed ham endog ofre Bifpeftole og andre anſeelige VBærdigheder. Men denne 
erverdige gamle Praſtemand foredrog fir Faderneland for alt ſaadant, og 
kom igien til Strasburg.” Saa river Jac. Wimphelingius, Der levede paa 
ſamme Tiid, om hannem in Epit. Rer, Germ. c. 65. udi Sim. Schardii Script. 
Rer. Germ. Tom. I. p. m. 395. 

Johannes Oporinus blev af en Proſeſſor Lingvæ Græcæ i Baſel Bog⸗ 
trykker fammefteds. Jodocus Badius Afcenfius, af hvis Preſſe Saxo Gram- 
maticus førft kom for Lyſet i Paris 1514., havde i Lyon holdt offentlige Fore⸗ 
lægninger baade i det Grekiſte og Latinſke Sprog. Ey at glemme Povel Reff, 
fom efter Erasmi Vindingii Beretning Acad Hafn. p. 59. ey allene var Cano- 
nicus her i Kiobenhavn, men og i Aaret 1508. Rector Univerfitatis; og fors 
modes at være Den ſamme, om hvilfen man bag ved Miſſale fecundum uſum 
Ecclefiæ Nidroſienſis læſer følgende: Impreffum Hafnie arte Magiftri Pauli 
Reff ibidem Canonici ac ſanctiſſimi Domini noftri Pape ad titulum Ni- 
Em ele accoliti Anno Domini MCCCCCXIX, die vero XXV, 
Maii. 

En Aldus Manutius i Venedig, en Johannes Frobenius i Baſel, en 
Sebaſtianus Gryphius i Lyon, en Hieronymus Commelinus i Heidelberg, en 
Federicus Morellus og de tvende Stephani Zobertus, Carolus og Henricus, 
i Paris og Genf, vare alle Bogtrykkere og alle grundierde Mænd. De op; 
lagde de berommeligſte af de Gamles Skrifter, og ſammenſkreve felv nye, Deres 
Navne til evig Berommelſe. : 

Som Bogtrykkerne, faa ogſaa Correctores. De færdefte Mænd fandtes 
villige til at, renſe UÉruddet af Den Ford, man havde udſeet til Studeringers 
Sadeland. Af hvor fore Mænd beriente fig iffe Aldus Manutius i Venedig 
til ſamme Forretning i fit Verkſted? afen Marco Mufuro, af en Erafmo Rot- 
terodamo. Muſurus var Erfebifp i Malvafia, dog haver denne Værdighed 
giort ham mindre bekiendt for Efteralderen, end hans Lærdom og Fortieneſte i 

Henſeende til Studeringer. Den ſtore Erasmum fjende alle. 
Robert. Stephanus holdt ikke cen ellev fo, men hele Ti lærde Mænd daglig 

i Huſet til fir Bogtrykkeries Forfremmelſe. Hans egen Søn, den berømte | 
Henr. Stephanus falder dem Decemviratum quendam literarium, og figer 
videre om dem, in Epiftola ad Paulum filium: Nogle af diſſe ti lærde, og 
Atildeels meget lærde Mænd, havde med Correcturen at beſtille — Som de 
"vare komne fra adfillige Lande, og poet havde fit Sprog; faa betiente BR w Se "AANG NE SR) 
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Aaf det Latinffe ligeſom af en almindelig Tolk imellem fig, Og faa blev intet 
andet end Latin daglig talt over Bordet, hvorved-hele Huſet vennede fig til 
ſamme Sprog.” S. Theod. Janſſ. ab Almeloveen de Vitis Stephanorum 

KREA 

P Andre Bogtrykkere, ſom juft ſelb ey vare komne faa vidt i Læsning og 
Studeringer, vare dog fan fornuftige at de ligeledes betiente fig af de lærdefte 
Correcteurs, de kunde ſinde; f. E. Ulric Han i Rom af Joh. Ant. Campano; 
en Mand, der uden Modfigelfe var een af De anſeeligſte iblant Dem, der i det 
femtende Seculo hialp Studeringer pan Fode, og Derved fortiente at blive Biſp 
forft i Cortone og fiden i Teramo. | i 

— Fleere færde Corredores , ſom Joh. Laſcaris, Sigifm, Gelenius, Nic. 
Gerbelius, Franc, Raphelengius, Frid. Sylburgius m. f. finder manhos Joh. 
Conr. Zeltner udi Correctorum in Typographiis eruditorum Centuria No- 
445 5dl, 73 V- Ask r | F j kb MD 

Det var De ældre Bogtrykkere ey allene om at giore at være ſels lærde, og 
at holde lærde Correcteurer; Deres Omhyggelighed for at beførge alting pag 

* 

Det alleraccurateſte gkk endnu videre, Tvende Exempler kand være nok til at 
viſe det. 

Aldus Manutius forſikrer felv udi Fortalen til Platonem, det giorde ham 
faa ondt, hvor han, al fin Opmerkſomhed uagtet, endnu fandt nogle Trykfeil, 
at han for hver gierne ville lagt en Guldpenge, havde han derved kunde faget 
Dem bort. Theod. Janſſon ab Almeloveen beretter l. c. p. 41, om Rob. 
Stephano, at han efter den ſedvanlige Correckure pleyede at opflane hvert Ark 
hift og her i Gaderne, og tillegge Præmier for enhver, der endnu kunde finde 
nogen Trykfeyl. DE JEG 

| Gyldene Alder! det var ifde, følgende Tiders Bogtrykkere ey vare af ſam⸗ 
me Sindelav, eg kunde viſe ſamme JEdelmodighed. Desvarre Dette begyndte . ] 
og hidfet og her at flaae feil. Folk vare nu ikke mere faa villige, ſom Franks 
mændene fordum, da Joh. Fauft bragte dem de forſte trykte Bibler. De figes 
at have betalt ham Stykket, om ey ſuld fan Dyrt, dog neſten ligeſaa got, ſom 
Codices Manuſcripti havde koſtet. | SM SØE 

Jo fleere, Tüd efter anden, befattede fig med Bogtrykkeriet; jo ſtorre blev 
Bogernes Tal, jo vanffeligere Deres Aſſaͤttelſe; jo mindre deres Priis. Bog 
trykkerne faae fig ofte toungne til at overlade deres Oplag til Bogfor⸗rne, der 
og ville leve, ” De kunde nu til Ned neppe beſtride de Omkoſtninger, ſom deres 
Formænd vare i Stand til at overkomme. Bra) nl u mr 

Med Fordelen faldt tillige Anſeelſen, Konſten tilforn havde været udi, 
ſaa længe Velſtanden endnu falde i Oynene. Da der i begge Henſeende ep ſtort 

Ng » i meere 
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meere var at vente, begyndte de Lærde at omſee fig efter bedre Vilkaar, end af 
Den bare Preſſe formodentlig kunde ventes. | j 

De lærdefte Correctores holdt vel noget længre ud. Dog fulgte de med 
Tiden ogſaa efter. Efterhaanden komme ofte andre i deres Sted, der neppe 
kunde anſees for Halsparten faa lærde. Diſſe, ſom de efrer Bogtrykkernes Vil 
kaar ikkun maadeligen aflagdes, forbleve en heller længere Derved, end deres 
trængende Omftændigheder nodvendigen udÉrævede. 

Det faldt altſaa dybere og dybere, faa Henr. Stephanus fandt fig allerede 
i Aaret 1569. befonet til at udgive Artis Typographicæ Querimoniam, de 
illiceratis quibusdam Typographis, propter quos in contemptum venit. 
blant andre hans Ord ere omtrent diſſe: Hoad vilde vel den gode Aldus nu 
Nſige, om han ſtod op igien, og fane Bogtrykkere i fit Sted, der for den ftorfte 
Deel ey forftaae andet, end at ſtille en hvid Pagina fra en fort? — Fa hvad 
Apille ikke en M, Mafurus, en Joh. Lafcaris — ryſte med Hovedet, om de nu 

Afremſtak det af Graven, og fane Folk, Der allenefte forſtage tre Latinſte Ord, 
- Hog ligeſaa mange Grakiſke, at betroes Correcturen af de beſte Skribentere i 
begge Sprogene? — Jeg haver felv kiendt cen iblant Dem, Der bat fig grueſomt 
Aad at corrigere, Alleſteds, hvor han fandt det Ord procos, pidſtede han det 
ty, og fatte porcos i ſteden — thi porcos kiender jeg nok, fagde han, og 
Aveed, det er ct Slags Dyr; min procos troer jeg ikke, bemerker enten Dyr eller 

Anoget andet paa Latin. Jeg vil derfor heller ſette et Ord, jeg kand være 
Avis paa er til.” J. c. p. 140. 

Til Uvidenhed flog fig ofte en uſorſoarlig Skiodesloshed. Dette opfyldte 
hele Boger fra Begyndelſen til Ende med Trykfeyl. Merkede end Vedkom⸗ 

"mende ſaadant; faa var der Dog ikke den Wdelmodighed i dem, fom i nogle af 
Dereg Formænd. Bogtrykkerne i Kaaber⸗ og Jern⸗Alderen vidfte bedre, hvortil 

deres und Duede, end at give Correcteurerne dem, for at udſtryge 
Wildelſer. | 
Mir Joſe phus Juftus Scaliger kunde forhen glæde fig ved at fee, hans Faders 
Exercitationes Exotericas adverfus Cardanum de Subtilitate vare meget vel 
| -tvnÉre i Maris. Der er ingen Feyl deri, ” heder det in Scaligeranis p. 216, 
| Cen færde Bogtrykkers Chrift, Wechels Oplag roſes i Almindelighed for at 

" have været fag correct, at man undertiden ikke fandt to Feyl i en hed Foliant, 
figer P. Bayle Didtion, "Tom, IV, p. m. 2862. 

Derimod fandt man fiden i langt mindre Formater ikke to Vildelſer allene, 
omen ofte en Tilgift af fø gange to Blade betyngede med Dare Trykfeyl; ja, 

" hvem ffulde troe der, undertiden og meere end fo gange to ArÉ, Rob. Bellar- 
' minus fif i Sinde at beſorge et nye — af fine Skrifter, ſom ſtulde være 
Fa 3 meere 
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meere correct end de forrige. Til den Ende leverede han Forlæggeren i Vene⸗ 
Dig en Copie, hvori iffe fandtes en eneſte Vildelſe. Men hvad? Ulykken, Mans 
Den rænfre at ville undgage, faldt han midt udi. Han maatte efter Bayles Be⸗ å 
retning I, c. Tom. I, p. 502, udgive en Recognitionem Librorum omnium : 
Rob. Bellarmini, hvorudi han fatte et Correctorium., ſom henviſede til alle i 

Feylene i denne Edition, og ſamme udgior ikke mindre end 88 Paginas; det ev J 
fem og et halv Ark, ſiden Skriſtet ev trykt in Octavo til Ingoiſtad udi Aaret 
1598. i SES | 

Den Sfiæbne, Bogtrykkeriet var underkaſted udenlands, haver ſamme 
ogfaa fordum undergaget i Danmark, fiden den Tiid Konſten ſammeſteds bes 
gyndte af oves. Man ved, at dette ikke ſteede førend imod Enden af det fem⸗ 
tende Seculo; Men Joh, If. Pontanus vilde vide endnu meer, det han driſtede 
fig til at foregive Hift, Dan, Lib. X. p. 621., at over tive Aar forheren indfod 
Danſk, ved Navn Nicolaus Jenfen, uden for fit Faderneland, havde giort 
fig meget fortient, og forhvervet fig ftor Berommelſe formedelſt denne Konſt. 
Hans Ord ere diſſe: Memorabile eft: hoc tempore (nemmeligen A. 1442.) 
artem Typographicam excoli apud Germanos cæptam, ac editis præcla= 
ris paflim voluminibus inclaruiſſe primum Orbi. Et inter cœteros ejus 
authores inventoresque cum alii Laurentium Coſterum, Harlemenſem, 
alii Johannem Guttenbergium, Argentinenfem ac Moguntinenfem alii,ut eft, 
fere quifque nationis ftudiofus ac admirator dilaudent ac celebrent, haud 
debet omitti, qui 2/0 ſe nomine Danum prodit, Nicolaus Jenſen, quem 
Gallicum alii faciunt. Hic initio præſtantiſſimæ hujus artis celeberrimus 
fuiſſe apud Venetos typographus memoratur. Et extat ac commendatur 
præcipue ejus Plinii Naturalis Hiſtoria elegantibus, ut tumreserant, typis 
excufa fub annum Chrifti, qui fequetur, 1472, elapfisab hoc, qui ſupra 
eft pofitus, annis circiter triginta, Saavidt Pontanus, og jeg vilde, at 
Denne færde og berømmelige Mand heller: havde ladet alt dette reent borte; faa 
urigtig og uefterrettelig er det eene hart ad med det ander. Thi for det førftevilde der 
hore meget til ſaa noye at beſtemme Bogtrykkeriets allerforſte Begyndelſe, fornem⸗ 
meligen den Tiid, han levede udi, ſom andre giore nogle Aar yngre, og atter 
andre ligeſaa meget ældre. Derneſt var det ikke Guttenberg, ſom Strasbur⸗ 
gerne paaftaae, at have lagt Grundvolden til Konſten hos dem, men ſamme 
hedte Joh. Mentel eller Mentelin; og det er dem fra' Mayntz, der ftride for 
Guttenberg, ſom deres Landsmand. End videre Den utidige Kiælenhed og 
Nidkierhed, han bebreyder andre, for deres Fodeſteder, falder han spenfpnlig 
felv midt udi, i Det at han derved loed fig forleede til at forøge fine berømmelige 
Landsmaends Tal med en Perſon, Der efter al Formodning aldrig engang LK 
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fecr Danmark, Noeſen felv, ſamme Perſon viffeligen fortiente, drives hoyere, 
end Sagen udfrævede; thi at være Ophavsmand eller; Opfinder af Bog—⸗ 
trykker⸗Konſten ev eet, og et andet at have været med iblant de forſte, der 
gyde ſamme paa et vift Sted: Der forſte kunde neppe ſiges om den Mand, 
jer handles bin; men vel Det fidfte, i Henfende til Venedig, hvor han boede 
omtrent 1470. sillige med tvende andre Bogtrykkere, ſom fra Tydſkland vare lis 
geledes komne didhen. Endeligen er det vel fan, at der Navn Jens er, og fra 
Arrildstiid haver været meget gængfe udi Danmark; men det er ikke mindre bes 
klendt, at baade Norge og Svperrig havde ligeſaa god Hævd derpaa. Folgeli— 
gen, om end Slutningen (fulde giælde, i hvor fvag, den er; faa bleve dog diſſe 
tvende ſidſte Riger ikke mindre berettigede til at tage Deel i Nicol. Jenſens For, 
tieneſte, end det forfte, ey at rule om Holland, Engelland m. v. ſom ogſaa lige⸗ 
ſedes Eunde opregne meere end gen, endogſag meget Lærde, af dette Silnavn, 
Og hvad behoves mere Beviis til at gotgiore der, Pontanus giorde fig faa 
forgiæves Umag for at igiendrive, end Den Venetianiſte Bogtrykkers eger Vid⸗ 
nesbyrd bag ved juft ſamme Plinius, her tales om med faa flor Berommelſe: 
Venetiis per Nicolaum Jenſon Gollicum. 1472? Jeg tænfer, Manden vidſte 

vel felv beſt, hvor han horde hiemme; og vender mig derfor, uden videre at 
ſpilde et eeneſte Ord om denne Frantzmand, tilbage til De Bogtrykkere, vi uden 
Modſigelſe have ſtorſte Rettighed at holde og til, for ſaavidt de viſſeligen giorde 
Deres Beſte til at forfremme Bogtrykker⸗Konſten inden for Fadernelandets 
Grandſer. 2 —7 

Den forſte iblant dem bliver vel Steffen Arndes, og Slesvig det Sted, 
hvor han indvertede fir Verkſted; thi ſaaledes heder der udi Miſſali Slefvicenfi, 
ſom iblant faa mangfoldige andre Raritærer findes udi Hans Hongrævelige 
Excellences, vor dyrebareſte Præfidis, ligeſaa talrige ſom koſthare Blibliothek: 
Miflale fecundum Ordinarium & Ritum ecclefie Sleswicenſis feliciter ex- 
plicit. Per illuminatum virum dominum & magiſtrum Jacobum Horſtman 
facre theologie baccalarium formatum ſumma cum diligentia examinatum 
emeéndatum & correctum. Impreſſumque in Sleſwick ad laudem dei, Arte 

& ingenio Stephani Arndes. Anno domini MCCCOLXXXVI. | 

— San Éom fra Tydftland herhid; ligeſom Gottfried af Ghemen og Matth. 
Brand, de forſte Bogtrykkere udi Kiobinhavn og Ribe. Ikke desmindre vare 
De Bøger, ſom komme fra deres Preſſe, temmeligen tilforladelige, endogfag i 
Det Danſte Sprog; uden Toivl fordi De Danſte Lærde, ſom paatog fig Cor- 
redturen, giorde fig en re af, ſamme paa det befte at beſorge En Deel af 
Deres Cftermænd faavel paa forbemeldte Steder, ſom udi Rofkilde, Nyborg, 
Viborg og Aarhus fandt deres Regning vd at vife ſamme Vindſtibelighed: 

| Men 
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Men efterat dette ligeledes begyndte hiſt og her at aftage; Saa fandt man Tid 
efter anden Aarſag nok, ber fanvel ſom andenſteds at flage over Trykfeyl og 
Vildelſer udi en Deel Skrifter, her vare komne fra Preſſen. ii 

Det overlades andre at ponſe paa andte; Jeg agter denne gang ikkuns at 
holde mig til den berømmelige Arrild Hvitfelds Danmarkes Rigis Rrønike. 
Enhver ved, ſamme kom forſt for Lyfet in Qvarto her i Kiobenhavn imod Ens 
Den af Det fertende ;Seculo, og ſammeſteds igien blev oplagt in Folio 1652. 
Den forſte Edition holdes for den accuratefte ; man behover og, til herom at 
forviſſe fig, ikkuns at kaſte Oynene paa de Trykfeyl, der findes optegnede ved 
Enden af den in Folio: Je udgior fulde fem og en halv Side, med tre Af 
Deelinger paa hver. Men lad nogen endnu komme og forlade fig paa Denne 
Anviisning. | | Can rig 

Jeg tilftaaer gierne, Feylene ikke alle ere af lige fror Vigtighed. Blant 
de betydelige agter jeg for nærværende allenefte at vore ved trende, hvilÉe findes 

uden nogen Forandring i begge Oplagene; i det forfte Tom, J. p. 179. i det 
andet Tom. I. p. 85. Deere alle af den Beſtaffenhed, at jeg ikke troer, nos 
gen fordriftede fig til at fÉfrive en eenefte af Dem paa Forfatterens Regning, med 
mindre man tillige vilde være fag ublue at fige, Denne ſtore Mand ey forſtod 
Latin. De bør allenefte tilregnes deels Bogtrykkeren, deels den, ſom beſorgede 
Correcturen. | : —— 

Sagen angaaer den Forfolgelſe, Der udi Aaret 1066. udbrød mod de; 
Chriſtne 1 Sclavernes Lande; Er ſtrekkeligt Opror, hvori Fyrſten Godeſchalk, 
der havde viiſt fig faa nidkier for at forfremme Religionen, blev ihielflagen; en 
Deel Lærere med andre Troens Bekiendere henrettede; Hamborg ſaavel (om 
hele Stormarn og Holſten neften sdelagde Dk 

Hvitfeld havde meere end cen Aarſag til at indføre diſſe Ting i fin. 
Danmarkes Kronike. De Danſte og Sclaverne vare Naboer, ſom ideligen 
laae i Striid med hinanden: Fyrſt Godefchalk havde en Kongelig Danſt 
Princeſſe til Gemahl, der ogſaa udſtod meget i Forfolgelſens Tiid: Den hele 
Danſte Geiſtlighed flod endnu under den Hamborgſte Moder⸗Kirke; Ulykken 
— * heel ind i der Slesvigſte, odeleggende Byen Slesvig felv i Grund og 

und m. v. ; Å ” £ AR: ; * * 

Han haver anfort alt dette af de rette Kilder, og ſaadanne, ſom han. 
uden Skam kunde citeret, havde det ftedfe værer Mode i hang Dage. Han 
haver taget alting af Alberti Stadenfis Krønike; Albertus Stadenfis igien fit 
af Helmøldo og Adamo Bremenũ. Adamus Bremenfis levede paa ſamme 
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Tiid: Han kom endog til Bremen kort efter Dette Opror ſteedte, og altſaa var 
i Stand til at give de tilforladeligſte Efterretninger derom. End meere! Hvitfeld 

haver 
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meeklenborg med mange — — hudſt 
Af denne fik Systten en Søn Henricum, af den anden blev —— 
tere ſagt Buthue) fod 
SDeoed at kaſte Shnene paa dette fkulle ingen woe andet, end at den Danfke 
Princeſſe var af Fyrftens Gemahler den. forſte, og Buthues Moder (de Mek⸗ 
lenborgiſte ſildigere Skribentere falde hende Symbullam Kong Micislai Daatter 
af. Pohlen) den ſidſte. Sag meget kand en eeneſte Bogſtav undertiden for⸗ 
volde! Jſteden for Bogtrykkeren i foranforte Exempel havde udeladt er heelt 
Ord, haver han her. lagt en Bogſtav til. Et flet Vederlag, men endnu ſlettere 
dets Virkuing. Der bor ikke ſtaae, af den anden, Men af en anden blev 
Buthue fod. Shi at ſamme ikke blev: avlet i Godeſchalks andet Xgteſtab, 
ikke med den Danſke Princeſſe, men med en anden, dette feer man atter af 
Alberti Stadenfis egne Ord: Ex hac idem Princeps filium ſuſceperat Hen- 
ricum, ex a/ia vero Buthue natus fuit. 

Adamus Bremenſis havde betient fig af ſamme Falemaande Hift, EcckE 
L.IV, c.13.. Helmoldus taler af famme Zone Chron. Sclav.L. Lc. 24. og jeg 
begriber derfor ep, hvor Joh, Adolph. Cypræus Annal. Epifc. Sleſv. p. 127. 
kommer til at beraabe fig paa den fidftes Beretning, for at ville bevife det, ſom 
er juſt tvertimod, nemmelig gt Buthue var fød af Godefkalks anden Gemahl, 

- ex 5 conjuge, ſiger han: Endog Hiſtoriens Omſtandigheder tillade ibfe 
at bifalde det. 

1 RJ (Sadibelk var ihielflagen, faldt Herredømmet til Balm uden 
Toivl, ſom en Folge af Forftefodfels Rettighed. Buthue forſogte ogſaa vir⸗ 
kelig at-(ætte fig i Beſiddelſe deraf, ſtiont med faa liden Lykke, at han omtrent 
otte Aar efter blev ihielflagen ved Plon af Critone, og hans — Dette 
Med fleere Omftændigheder kand ſees hos Helmold.1. c 

Videre: Helmoldus kalder udtrykkelig sb dress den yngre ' og Buthue 
Den ældre: Filiis Godefcalci jure. debebatur Dominium, quorum Junior 
Henricus nomine profugit ad Danos, eo quod Regia Danorum flirpe erat 
oriundus; & /énior Buthue declinavit ad Bardos — 

Og hvorledes kunde vel Princeſſe Syritha —J————— forſte Gemahl, 
da hun overlevede hans Dod, og ved Meklenborg, cen i de Tider meget havns 
kundig Bye, faa ilde og forfmæDelig blev medhandlet? 

Den tredie Vildelſe er den allerværfte af Dem alle. Der horer en Slags 
Taalmodighed til at rette et ſaa fordervet Sted. eg forde neppe ſende en Hen- 
ricum Stephanum i fard dermed, om han endnu levede. Denne lærde Bog⸗ 
trykker, der raabte paa nogle af ſine Formends Opſtandelſe for at beſtiemme 
ſine Tiders ſlette Bogtrykkere; Der ivrede fig fag meget over et —— 

gen 
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cen af ſamme Tiders Correcteurer havde, fulde nu (elv fane op og laſe alles. 

” nefte diſſe to Ord: Cladis Pluſſo. Jeg ev forſikret om, han vilde: ſtrax raabe: 

Quis Cladem illius noctis, quis funera fando Explicit? 

Men jeg maa og explicere mig. ii 

Der ſtaaer: CLADIS PLUSSE fral værer Aarſag hertil, font 
man mener, hvilken, der han kom diem, blev ſtrax Hovedet hannem 
fraſlagen ⸗ re lå ; 

Hbovor mange Læfere, beſynderligen ſaadanne, ſom ey ere meget belobne i 
De Tiders Hiſtorier, haver vel ikke dette Sted forfort? Ingen kaud fee andet, 
end at Cladis var For⸗ og Pluſſe Stam⸗Navnet af Fyrſt Godeſkalks Svoger. 
Ney! Cladis er ikkun det vene Latinſte Ord, ſom bemerker Vederlag eller Ulykke, 
og ſom til al UipÉÉe paa dette Sted er bleven til en Skifting og Vandſt abning 
af en Mands Navn iblant Sclaverne. Alberti Stadenſis Ord ere diſſe: Hujus 
autor cladis Pluffo dicitur fuiſſe, qui ſororem hujus Godeſcalci habuit, 
domumque reverſus & ipſe obtruncatus eſt. Med denne ſſemme Metamor- 
Phoſis er der ſlutteligt ſaaledes tilgaaet. Ble 
%. vHvitfeld kand have baaret fig ad, ſom mange endnu gisre dagligen. Man 
ſtriver gierne til fin egen Efterretning de Ord, man legger nogen færdeles Merke 
til, i ſamme Sprog, ſom man finder dem for fig i Kilderne: Man fætter dem 
enten I Bredden eller i Texten ſelv; og fiden ſtrives Overfættelfen oven over, 
og dermed flages Streeg over Originalen; men Stregen bliver ey alletider faa 
tyk, man jo endnu kand læfe cer eller andet af de Ord, der ſtode tilforn. Lige⸗ 
ledes havde det hendet fig hev; Uden al Zoivl havde forf flager i Concepten: 
Hujus autor cladis Pluſſo dicitur fuiſſe, og fiden paa Danſt oven over, eller 
ved Siden: Pluſſe ſkal veret Aarſag hertil, nemmeligen til det Nederlag, 
Der tales om. Efter dette ere de Latinffe Ord udſtrogne, dog en faa vent, jo 
Bogtrykkeren, ellev hans ulærde Corredtor endnu kunde ſee, Der tilforn havde 
ſtaaet cladis foran for Pluſſe. Strax have de anſeet ſamme ſom en Helligdom, 
de ey maatte rore, og tillige af Webodighed for Order, de ey forſtode, giort 
Det til meere end det var, fættende det med et ſtort C, og Derved forandret det 
Mae nl en Skan Raonsie nond porn arsR toga sund lene 
11% Forfatteren, der havde faa mange og vigtige Forretninger, ſom ey altid 
tillod hannem at giennemlæfe, hvad der kom fra Preſſen, Haver ikke faget 
Oynene paa denne Uhelds Fugl og: folgeligen ey kundet dræbe den i Egget, ey 
heller ſiden anviſe Den blant Trykfeylene. ne | 
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For Reſten kand denne Pluſſonis Hiſtorie tiene til et ny Beviis pan, hvor 
lidet. man bør forlade fig paa en Deel af de nyere Skribentere i den aldre Hiſtorie 
Toertimod hvad Albertus Stadenſis tillige med Helmoldo og "La sg Bre- 
menſis ſelv eenſtemmigen have meldet om dette Nederlag, de Chriſtne overgik 
ved Pluſſo, tør Nic, Marefcalcus vove at angive ſamme for en oprigtig og ret⸗ 
ſtaffen Herre, der langt fra at hielpe til Oprøret, fandt ſtor Mishag derudi, 
og Derfor felv af Oprørerne ilde blev medhandlet. Annal. Herulorum & Van- 
dal.» ſom findes udi "den berommelige Cantzler Ern. Joach. Pee re: 
Monum. Rer. Cimbric. Tom. I. p. 227. og atter i bang Riim⸗Chr der 
Mecklenborgiſchen Regenten ſammeſteds p. ẽ8c. mee 
"Bel ev Joh. Adolphus Cypræus herudi rigtigere. Han: kalder 1-c. Bluſ 
Lønem ikke allene auctorem & inceptorem omnium, men og hominem ne- 
farium & Chriftianæ Religionis hoſtem acerrimum ac infenſiſſimum, berags 
bende fig paa Adamo Bremenſi. Men jeg gad nok vidſt, hvem der havde ſagt 
hannem det han tillige melder, nemmeligen at Bluſſo endnu levede, da Henri- 
cus, Godeſxalks yngre Søn, kom til Regieringen? Hvor han kom til at paa⸗ 
ſtaae, at Pluſſo fulgte med den unge Herre, da Den Fordring, ſamme giorde 
Kong Niels i Danmark paa hang Frue Moders Udſtyr, udbrød til en aaben⸗ 
bare Krig? hvorfra han haver taget, at Bluſſo juſt paa denne Tiid anlagde ved 
Slie Strømmen ikke langt fra Staden Slesvig Den Fæftning , der efter hans 
Mavn i gamle Dage blev kaldet Blufleborg?” sin 40 pa om 0 
Faeſtningen faaer jeg endeligen lade ſtaae; allerhelſt Caſp. Dancwerti fin 
Landes Beſchreibung der Fuͤrſtenthuͤmer Schleswig und Holſtein pugß. 
ligeledes antager det for en bekiendt Sag, at Bluſſo anlagde ſamme. Men 
Tiden maa jeg med Cypræi Tilladelſe erindre, er ligeſaa urigtig, ſom det fore⸗ 
gaaende. Efter Alberti Stadenſis Beretning var det forſt i Aaret 1105. at 
Crito blev ihielſlagen. Henricus: fif Critonis Enke tillige med Regieringen, 
og Kong Niels kom venteligen endnu: ſildere paa den Danffe Throne. Vil 
man end fætte, at bemeldte Fordring og Krig forefaldt ſtrax i Begyndelſen af 
Henrici Regiering; faa maatte dog Pluſſo allerede DA været død omtrent fyrre⸗ 
tive Aar i forveyen; om det ellers ſtal ſtaae ved Magt, at han blev: omkommen 
ſtrax efter han kom hiem fra det Oprør, der koſtede Henrici Fader Livet. 

Saavidt denne gang! MaafÉee jeg haver endog gaaet for vidt. Dog ſtal 
jeg være vel tilfreds, om Vidtloftigheden var det eeneſte, der var ar udfætte 
paa. Skulle alligevel: imod al Forhaabning nogen vilde indvende, at een og | 
anden Trykfeyl ey fortiente at ſpilde ſaa megen Tiid pag; da maatte mig tilla⸗ 
des at erindre, at de ikke ere ſatte paa en Lyſcanders Regning; hvis Slagte⸗ 
bog neppe fortiente at holde fig op over i fær efter at vores ligeſaa —— * 
ve SE” færde 

e⸗ 
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lærde lærde Joh. . Grammius faa godt ſom cen for alle Gange haver lyſt Fred over han⸗ 
nem i Fortalen fil Nic, Cragii Annal. Chriſtiani UI, 

Nei! Sagen angager en Arrild Hvitfeld, Hvis Kronike ikke alene de 
Danſke, der elTe Fædernelandets Hiſtorie, ete kunde undvære, men endog 

> udenlands er faa hoyt opſtreven, at den beromte Cantzler og Profeſſor Juris i 
Halle, Joh. Petr. de Ludewig i Fortalen til den Rechtliche Erlaͤuter ung 
der Reichs⸗Hiſtorie P. 24. ey kunde bare fig for at fige Derom: Der gelehrte 
und in Welt⸗Sachen geuͤbte Autor verdienet, daß ihn die Daͤnen billig 
vor einen Livium Danicum halten moͤgen; Und wo bleiben wir Deut⸗ 
ſchen hingegen? da ſich wohl kein Rrichs⸗Cantzler die Muͤhe nehmen 
* eine Beichs⸗Hiſtorie in deutſcher igen zu ſchreben. 
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beſtrevene ved — 

J. E. GUNNERU, 11519 tiger 

De — jeg her agter at beſtrive, ere 7 i Tallet, hooraf * fre — 
til MOLLUSCA LINNÆL; tvende til INTESTINA og eet til Inſek—⸗ 

terne. MOLLUSCA eve følgende: 

I.) ASCIDIA ſingularis, altero orificio in ſummitate, altero ad medium: 

bafi cartilaginea. (fig 1-6.) | 

Den er en nye Art af ASCIDIA, fom blev i Aaret 17767. paa 100 Fab⸗ 
nes Dyb, ved en Fiſker⸗krog, revet los fra en Klippe i Tronhlems Fiorden, 
kaldet: Holmsbakken, hvortil den ſad faſt med ſin nedre Flade. Den er af 
Farve rodbruun. Grundfladen er tre Tommer lang og en halv Tomme bred, ” 
Dog ey allevegne fuldkommen af cen Bredde. Legemet, ſom fidder derpaa, bes 
ſtaaer af tre, ved Roden ſammenvorne og opreiſte, Toppe af ulige Tykkelſe, hvoraf 
Den førfte flager noget tilbage, og den tredie ffiæver ud til Siden. Diſſe have 
alle i Enden, ſaavelſom omtrent midt paa den eene Side, ſom Tegningen, 
Fig. 1., ikke viſer, et lidet ſammenrynket Hul. Huden er tyk ſom Leder, alles 
vegne rynket og ſtrumpet paa mange forſtiellige Maader og i mange floreog 
mindre Figurer sg Cirkler. 

Foruden diffe Rynker ere hift og her adſtillige hoidblaa, meeſt runde, Bla⸗ 
ver (Fig, 1.a-g.), hvile dog ere intet andet, end (maa Sfiæl og andre freme 
mede Beyter. 

Efterat Huden var tagen af, bemerkede man trende ligedannede * 
eet for hver af de tre ommelte Toppe, ſom havde ſelles Grundflade; og denn 
Grundflade befandtes inden til at beſtaae af egentlig, haard og blaa —5 
Skindet var paa den indre Side gandſte glat, uagtet De ſterke og mange Ryn— 
fer, det uden paa havde. Ethoert Dyr (Fig. 2-4.) var aflangt ; lignende nos 
get ASCIDIA inteſtinalis LINNÆI, fom jeg i Den tredie Deel af det me 

ige 
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lige Rorſte Videnſkabers Selſtabs Handlinger har faldet TETHYUM /fcia- 
bile; dog var det buget, og det meeft pga den eene Side. (f. Ex. Fig. 4, b.) og 
havde oven til en liden frmal Hals (Fig. 2-4. c, c, c.) Med en rund ſammenryn⸗ 
Fer Mund i Enden, hvilfen fad faft til det lidet ſammenrynkede Hul, hvorom 
jeg har meldet, at der i Enden af hver Top var eet, udvortes i Skindet, tilſyne. 
Saa Den bagefte Side af Kroppen (naar man antager den, ſom er aftegnet 
Fig. 1 og 2. fov den forreſte) fidder en liden Vorte med et Hul i Enden (Fig. 3. 
"4.2, 2.) ſom gaaer ud igiennem Skindet og er dertil groet faft, hvilket man 
maa holde for Gatboret. Naar man undtager dette Sted, ſamt Kiæften, var 
Dyret ikke groet faſt. Kroppen ev paa dem alle glat og Farven gulagtig hvid, Intet af diſſe Dyr havde nogen Sammenhæng mod hinanden, men ethvert fad 
i fit færffilte Kammer heelt og holden, ſaaſom Fig, 4. viſer det. 
* Man fſkar ethvert af. diſſe Dyr op, da man videre bemerkede følgende 
üer— 
WE Toende fynde Hinder. Den yderſte heraf var blaacagtig og hang for⸗ 

medelft tynde Baand faft ved det udvortes tykke Skind, dog ſaaledes, ar den 
tilligemed Dyret lettelig derfra kunde loſes, uden at blive beſtadiget. Den ins 
Dere Hud var bleeg⸗guul og inden for denne ſage man 

II.) Indvoldene og Tarmene, da der vifede fig | 
en) En hel Mængde ſmaa, blode, frede eller Sæbeartede (), aflange, 

deels ægsdannede og toppede, deels ogſaa ſammenſatte eller i Enden deelte (”) 
Legemer, ſom vare meeſt overalt hvidsgule, Dog undertiden -oven paa blaaes 
agtige, og hvile hang faft overalt ved den indere Side af ſidſtbemeldte Hud, 
og det faa tæt, at man neppe kunde fee denne Side af Huden for dem, naar 
man ikke ſtilte dem fra hinanden (Fig. 5. a, 3, a. &c,) — 

.) Et Net, ſom lignede det allerfineſte Florr. Derigiennem ſaaes 
De ſmaa Tarme, liggende i Kringelbugter (Fig. 5. b. b.), hvilke vare 

inden til fæftede til Nettet og omringede, tilligemed ſamme, oven til Halſen 
| Wig. 6, a. og b.) og hang neden til faft ved uterus (Fig. 6. c.). Diſſe fmale 
Tarme bleve afſtaarne, i det at Nettet blev loft fra, af hvilket den liden Krage 

om Halfen, ſom feeg Fig. 6. a, b, hy og det Vedhæng (c, c) ven uterus blev 
ſiddende tilbage. ed, GER — 
i 8) Uterus (Fig. 6. g, g.) med vagina (d.) og dens orificio (e), hyilket 

ſad faſt ved Siden af orificio externo (Fig. 3. og 4.a) 

i 

i 

Da ingen Tarm af mig befandtes at gage ned fra Struben eller det Hul, 
ſom a, b, h, Fig. 6. omringe) til bemeldte orificium (Fig, 6. e. og Fig. 3.4. * 

¶) Corpora ſebacea. — 

) Lobata, 
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faa: Tand jeg TTT med god Grund holde dette tre ſidſte tillige fov anus) — 
jeg ikke andet indſeer, end at det andet Hul —— — ſuperum 
Fig. 2-4: c.) bliver baade os og anus. id 

Vilde man gandſke noye — Hr. — Or, haar hans i hans 
8. N. ed. XII. tom. I. part IL 1087. n. 287) faftfærter. Karakteren paa 
ten Slægt: AſSCIDIA; faa finde man anſee der, af mig beſtrevne Dyr, ikke 
allene foran nye Art, men og for en nye Slægt, efterdi det ikke haver begge 
fine Aabninger ved Toppen (ad ſummitatem), ſaaſom han fordrer til. den 
Slægt: AſCIDIA. Men da Slagternes Antal iffe uden Mod bor forøges ; 
faa er det bedre: at udvide den, af ham givne, Karakter, ved at lukke de Ord: 
ad ſummitatem, ude, da Den fuldkommen paffer fig paa det, af mig beffrevne, 
Dyr, uden ar befrygte, at Karakteren derved ffulde blive før vidtloftig og paſſe 
fig paa andre Slægter af MOLLUSCIS., Paa Grund heraf har jeg regnet 
det til ASCIDIAS LINNÆI, da andre Slægter af MOLLUSCIS ikke her 
kand komme i Betragtning. 

2.) ASCIDIA ododentata,: oblonga, biroftris, lævis, — wer 

turis hinc odto-illinc ſex dentatis. (Fig. 7. B. Fig. 8,9. 

Den fandtes paa en rod Corallin ſom er en —— CORAL- 
LINA officinalisÆINN, (Fig. 7. A,) og blev optagen af Søen ved Oxbaaſen i 
Fosnæs-Præftegield i Nummedalen, da jeg i Aaret 1767. paa Henreiſen til 
Norland var nødfaget til at opholde mig ſammeſteds et par Dage formedelſt 
Modvind. Den var tvende Tommer lang, af Farve hvidagtig og giennem⸗ 
ſigtig; af Skikkelſe aflang og trindagtig. Overſt havde den tvende aflange, 
trindagtige, i Enden ſmalere og fra — ſtaaende tentacula, hvoraf det 
eene var længere end det ander (Fig. 7, B. a, b.). Begge vare forſynede med 
et rundt Hul i Enden, ſom undertiden gabede, Da man i Omkredfen af det 
overſte (a.) kunde tolle 8, og af det nederſte (b.) 6 ſmaa opreiſte, blode og rod⸗ 
gule Zænder, hvoraf De forſtommeldte Fig. 8. foreſtilles, ſaaſom de: viſede fig 
under Forogelſes Glaſſet. Af begge Aabninger blæfte det Vandet ud i.en 
Straale, og det faa ſtæerkt, at Støv og andet ſmaat Rageri, der kunde være 
kommet i Vandet, hvori Dyret laane, blev med Magt Drevet frem henved fire ” 
Tommers Jængde. Siden nederfte Ende havde det, ligeſeäm ASCIDIÆ inte- 
ſlinalis, Travler, ved hvilfe Det var groet faft til obenbemeldte Corallin. 

Efterat Dyrets udvortes tykke Hud var afſtaaren, bemerkede manen heel 
Deel Seener, ſom gik op efter til dets begge Aabninger, og hvis Antal rettede 
fig efter Antallet af de ſmag, i Aabningene ſiddende Tender ckig 9.). Inden for 

detite 

— 
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dette. vegen maatte Indoodene ne foges; men, men, da Opftierelſen ikke kunde ce; 
førend Dyret i fang Tiid havde ligget i Brændeviin, faa var det umueligt at 
underføge og beſtemme an noye. Men faa meget merkede leg Dog, at Deng 
Indvolde ere gandſte forſtiellige fra ASCIDIM inre/fenalis LINN. 

B3 Henſeende til ASCIDIAS LINNÆT, ligner Den meeſt ASCIDIA 
-guadridentata, lævis, flavefcenti-alba; aperturis qvadridentatis, ſom Ar. 
Konig har fundet i Rordſoen. Denne har og tvende fremſtaaende roſtra, lige⸗ 
fom min. Men, da Zændernes Antal i Aabningene er forſtiellig, ey at mede 
om dens Eugelagtige Krop, ſom min viſt nok ikke har, naar den er friſt; ſ ſaa 
holder jeg den for en nye Art. 
Hos Redi, i hans — animalibus vivis &c., forekommer 
vel og en ASCIDIA tab. XXI. Fig. 6. under det Navn: mentula. marina, ſom 
ligner Den temmelig 7 i fær formedelft fine tvende fremſtagende roftra og fin ie 
lange Krop; men Storrelſen er meget uliig, og om Redi hang ASCIDIA har 
Tander i Aabningene, og hvor mange, vides ikke. 

3.) NEREIS ferruginea, fegmentis corporis LXIII: tentaculis duobus 
majoribus, antice urceolato-capizatis (Fig. 10.) 

Denne blev og funden paa forbemeldte CORALLINA rubens. Den ev 
ruſtfarvet, lang, ſom en Finger, tyk, ſom en Ravne⸗Pen, men bliver dog 
efterhaanden noget lidet fmalere til den ene Ende. Den har for til i Den overe 
Ende paa hver Side oven for Kiagften tvende krukkeformige (7) Folehorn, 
med en liden lyſere Knap i Enden (Fig, 10. 2, 2.) og midt imellem diſſe, Dog 
noget lidet hoyere op, ſidder en liden fremſtgagende Vorte, ſom bliver ſmalere 
imod Enden, hvor den ev vundet og forſynet med tvende noget lidet fra hinan den 
ſtaaende forte, gandſte mork⸗rode og ſyledannede Borſcer (d, d.) 

Paa den ud efter vendende Side, ved Reden af enhver al de tvende om⸗ 
meldte færke Foleh horn, ſidde fire længere Borſter, i en Knippe (n. 1, 25 3.4.), 
ellers af ſamme Farve og Skikkelſe, ſom hine (d, d.). 

Deslige ſmaa Knipper af Borſter ſidde og i Enden af alle Side⸗Vor⸗ 
terne (*), hvilke ſidſte ere meget finaa og 63 i Tallet, ligeſom Ringene om 
Kroppen. J den nederſte Ende af Kroppen fidde og tvende lange og fra hin⸗ 
anden gaaende SED — Langs efter Midten af Ryggen ſages vel en 

fang 
&” —— 
(Tentacula pediformia, 

-Divergentes, 

> 
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fang fortagtig Stræg, men denne kom kun af der giennemffinnende Blod. 

Kiæften vifede fig for til i Midten, neden for de tvende ſtore Folehorn, ikkun 
ſom en Rynke, og ſage man intet Tegn til dens Kieber, førend den blev lagt i 
Brændeviin, da den fremvifede dem (Fig. 10. b). De vare, ſom fædvanlig, 

forte, benhaarde, med Spidſerne mod hinanden krummede og paa Den indere 
Side md Save⸗Tonder forſynede: Af ſorbemeldte Aarſag kunde diſſe ikke af— 
tegnes, førend Dyret var dodt; hvoraf man begriber, hoad den chlinderag⸗ 
tige Snabel eller Sek (c.) vil ſige, af hvis Ende de fremfomme. * 

At denne Orm henhorer til NEREIDES LINNÆL, feer enhver kyndig let⸗ 

telig ind. Men iblaut ſamme ev der ingen Art i 8. N. ed. XII. at finde, hvortil 

jeg kunde henføre den, Hvorfor jeg formeener ar have ſuldkommen Grund ti 
at holde den for en nye og hidindtil ubekiendt Art af NEREIS, | 

4.) DORIS bodvenſis, fupra tentaculis acuminatis tecta: linea dorſali 

lævi: ano laterali dextro. (Fig. 11-16,). 

LIMAX popilloſus, ſupra tectus papillis: linea dorſali lævi S. N. XIL p.1082. 
n. 8. F, Sv. 2093. c. deſcr. GS SA 

DORIS five LIMAX marina, ſpinis mollibus hirſuta. Bafter. opufe ſub/. J. 

81,1, X. f. 1. AD. N fr kl re 

Dette mollufcum blev taget i Havnen ved Bodoen i Nordland levende i 
ſtor Mængde, ved min Narvarelſe paa Stedet, den 27 Maji 1767, da det 

ſaaes liggende paa Stranden i Ebbe⸗Tiden i en liden Pol, hvor Grunden bes 
ſtod af Sand og Ler. Dets Farve er overalt graa og rodſpettet. Kroppens 
Skikkelſe er ovcdeniligdfig oval (Fig. 11, og 12.) og, maar det beholder Denne 
Skikkelſe, er det gemsenligen 2 Sommer langt og 1 Zomme brede. — Men det 
kand baade krympe fig ſammen og ſtrckke fig udi Længden, og det fan ſtarkt, 
at det undertiden bliver omtrent Sommer langt (Fig. 13.) Hovedet er for tit 
ligeſom afſtaaret (Fig. 13.) og har pan hver Side, nemlig ved Kiæten, et Fole⸗ 
Redſkab, fom er trindagtigt, bredere med Roden og ſoids i Enden (Fig. 12. f£, f. 
Fig. 13. d, d.). Diſſe tvende Redfkabe eller tentacula legger Dyret underti⸗ 
Den tilbage og ſtiuler dem gandſte (Fig. 11,) under De derved ſiddende bløde og 
ſpidſe Blade (Fig. 11, 12. og Fig 13. aa.), af hvilket Slags Kroppen over alt 
bedekkes, naar man undrager Bugen og Midten langs ned efter Ryggen 
(Fig, 12, d. Fig, 11, og 13. c.. Undertiden træffer det Dem og ind meer og i 
mindre, dog ey, ſagvidt jeg har merket, aldeeles. Een og anden gang, ſyn⸗ 

| Derlig, 
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Deriig, i i Det af man kom Dyret i Brandeviin, har jeg feer, at det har ſtudt 
en Smide frem (Fig. 11. b.) og neden for denne tvende fmaa Kloder (Fig. 12. c, c.), 
midt imellem hoilke en gandſte liden Sprække bemerkedes, hoor Mundens Labs 
ning maa. ſogis (Fig. 12. b.). Igiennem denne kunde man ikke tvænge med en 
Svinebort, hvitket dog ikke kom af Aabningens Ringhed, men meget meer af 
Den Modſtand, ſom forgarſagedes af tvende der inden for ſiddende og tæt ſam— 

Å menſluttede Kiæber, hoorom ſiden videre ſtal handles. Oven paa Halſen eller 
hvor Hovedet meeſt indknibes og foyes til Kroppen, ſidde og tvende tentacula 
(Fig. 13. b, b.), hvilke have ct lidet Hul i Enden, men for reſten ere af ſamme 
Beraffenhed og Storrelfe, ſom de tvende ved Munden, og ere, ligefom de, 
jævnlig i Bevægelfe, faa længe Dyret lever. Diſſe trækkes meget ofte faa al— 
Deeleg ind, at man feer ikke meer af Dem, end de yderſte Ende⸗Spidſer, ſom 
Da viſe fig oven paa Halſen, ſom tvende ved Siden af hinanden ſtagende hvive 
Prikke (Fig. 11. d, d.). Paa alle Exemplarer af Dette Dyr, ſom jeg hav i 
Brendeviin, kand ſaavel diſſe tentacula, form Mundens, endnu ſees, endſtiont 
korte og ſammenkrympede ſaaledes, ſom Fig. 14, b, b. c, c. foreſtiller dem. De 
tilforn ommeldte og paa Siderne af Kroppen findend: bløde, fladag gtige og i 
Enden ſpidſe Blade maa og nødvendig anfees for et Slags tentacula; thi naar 
Dyret lever og er i Vand, faa ere de alle i Bebegelſe, ligefom Piggerne paa 
en levende Kraakebold (+). Men de ere Dog Meget fortie ige fra Dyrets forſt⸗ 
meldte fire Hoved tentaculis eller Horn, ikke allene i Henſeende til Skikkelſen, | 
men og Maaden, paa hvilfen de eve indſatte i Legemet; thi de fidde ikkunyderſt i i 
Huden faſt, ligeſom Skigl paa en Fiſt, og kand derfor tilhobe lettelig ſtryges 
af med Haanden, naar Dyret har været nogen Tiid dødt, endſtient det ſtrax 
iſterkt Brendevlin ev bleven forvaret: Hvorefter Dets Krop, i Henſeende til 

[De Steder, hvor diſſe tentacula have ſiddet, ſeer allevegne glat ud, ligeſom den 
lange Strimmel midt efter Roggen, faa at man med blotte Oyne neppe (tal fee 

noget Spor efter dem, undtagen nogle forte, hvidagtige og omtrent lige langt 
fra hinanden ſtaaende Toer⸗Striber paa begge Sider af Kroppen, hvorom kand 
ſees nylig anførte Fig. 14, der foreſtiller Dyret halebes, ſom det ſeer ud, naar 
bemeldte tentacula ere faldne af. 

"Meden under ev der flat og har en Hinde i fteden for Fodder, hvorved det 
kand bevæge fig fra et Sted til det andet, ſamt vende fig om igien, naar det 
ligger paa Ryggen. Denne Minde hav ikke altid cen Skikkelſe. Undertiden 
bredes Den flat ud med en udftadende og nedfaldende bolget Vand paa begge Si; 
der af Kroppen, lignende Fald⸗ Blader (Fig. 12. e, e, e, og 14. d, d, d.). Uns 
dertiden legger Dyret hele Fladen paa adffillige Maader i Folder og ofte vifer ) 2 fig 

(”) ECH:NUS efoulentus LINN, 
. 
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9 den hele Hinde ſom et udſtagende bolget Fod⸗Stykke langs efter Midten af 

ugen. : BEDE | ÆDE 
—* Dyret var ſtaaret op, lagde jeg Marke til folgende indvortes Deele: 

—— 1) Tvende aflange, meget tynde, gulagtige, halv giennemſkinnende og tæt 
til hinanden ſſuttende Kigber, ſom lignede fan ſterkt en liden Skiell (concha 
bivalvis) baade i Skikkelſe, Farve og Haardhed, at de lettelig Derfor i en Daft 
funde tages (Fig, 15. 2,2. og Fig, 16, 3, a) hvilken ſidſte Figur vifer Dem aab⸗ 
nede og ffilte fra hinanden. D— re TE ler 
HE) En gandife fort Strube (Fig. 15.b,b) . a |: 

HE) En morke rod af ſmaa Tarninger og ligefom fine Gryn beſtagende og 
af mange fine Aarer igiennemvævet Lever, ſom jævnt ſtiulede ale Indvolde og 
Tarme (Fig, 15. c, c. &c.). Naar denne Lever blev borttaget, fane man for det 

IV.) De ovrige Indvolde (vifcera Fig, 16. b), hvilfe dog ikke i ſtykkeviis 
kunde bsftemmes og noyagtig Tilcé fra hinanden, ſaaſom Dyret blev ikke ops 
ſkaaret, forend det nogen Tiid havde ligger i Brændeviin; Da det fielden i ſag⸗ 
Danne Dyr gaaer an at bemerke Hierte og andre deslige fmaa Ting. LÆ, 

V.) En derunder (1. IV.) liggende ag fra Struben lige ned tif Enden af 
Kroppen gaaende Zarm (Fig. 16. c.). Denne ev neden til forfoner med nogle 
Side: Grene og fra Den obere, tykkere Deel, ſom ſtiules af Indvoldene (n. IV.) 
udgaaer til hoyre Side af Kroppen en kroget Maft-Zarm (Fig. 16. d.), fom i 
fleere Exempharer var opfyldt med forte Excrementer, og ved Hielp af Dennes; 
Gang bemerkedes forſt Gatboret Fig, 15. d.), ſom ellers vifede fig uden paa den ; 
hoyre Side af Kroppen, ſom en gandſte liden fore Plet. FASTER 

Af denne Bejbrivelfe kionner man. Tettelig, at Dette Dyr ligner meeſt de 
Slægter LIMAX og DORIS i LINN. ſyſt. nat. edit. XII. Nemlig: i Hen⸗ 
ſeende tit fin Fod, hoormed det bevæger fig fra et Sted til ander (Fig. 12. e, e, e. 
pg Fig. 14. d, d,d), faavel ſom det Sul, det har pan hoyre Side (GGatboret) 
fælles for Fodſels Lemmerne og Excrementerne, og dets fire tentacula for. til, 
er dit nermeſt beflægtet med LIMAX : Men, i Henſeende til Kroppens Skik⸗ 
kelſe og De tvende tentacula i Nakken, ſom den kand træffe ind (Fig, 11. d, d.) 
har det meeſt Overeensſtemmelſe imo DORIS, hvortil det Derfor og allerede af; 

Hr. Bafter er henfort og det, ſaaſom mig ſynes, meeſten med lige faa ſtor Ret, 
fom DORIS verrucoſou er bleven henregnet til Denne famme Slægt; hvorimod: 
heller ikke Hr. v. Lumé er i hans Syſtem, thi han figer paa ſoranforte Std 
at Dyret, maaſtee ſnarere, burde henſeres til den Slægt DORIS end El-; 
MAX, hvorved jeg og lader Det beroe, endſtiont Det og i adſtillige Stykker ev 
forſtielligt fra DORIS, Ellers kand man lettelig hielpe paa denne Sag, vedat 
udvide År. v. Linné Karakter paa DORIS imod Enden paa følgende —* 
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Anus poſtice vel ad latus. 
Tentacula hinc retractilia. 

Hos Ar. Bafter I, c. finder man eet og andet angagende Dette Dyr, ſom 
jeg ikke har havt Leylighed sit at bemerke, ſaaſom: ders Wg⸗Stok. | 
Ikke deſtomindre haaber jeg, at Kiendere af diffe Ting neppe vil anſee min 

Afhandling om ſamme Dyr for overflødig. 

Sif INTESTINA henhore tvende felgende ASCARIDES: 

1.) ASCARIS /Zongiføma, qvadripedalis & ultra; lineis qvingve longi- 

tudinalibus, flavefcentibus: roftro obtuſo: ſubtus rima infra par- 

tem anteriorem (Fig, 17.) 

En rar Orm, ſom vel ey tilforn ev feet af mange i Norge, end fige, Ud⸗ 
fændere, og for De Lærde hidindtil gandſte ubekiendt. Jeg hav taget den paa 

————— mr — 

Den tilforn anførte Corallin. Naar den trakkes ud, ev den en Favn fang, men 
derhos meget ſmal. Ellers er den et par Alne lang og tyk fom en Raone⸗Pen. 

Dog forandrer den ofie felo fin Tykkelſe, i det at Den træffer fig ſammen meer 
og mindre, et længere og kortere Stykke, hvorover den og hift og her fader ad⸗ 

Fillige aflange Knuder pan fig (f. Ex. Fig: 17. d, d. &c.). Diner trind og 
noget (malere i begge Ender, i fær den, ſom modſattes Hovedet, hvil£en og til 

ßdſt bliver ſpids. Hovedet er ſtumpet og kort (a, b.), dog forfænger Dem det 
undertiden, ligeſom den ovrige Krop. Oven paa er det noget nedtrykt og har 
en liden lige frem ad til Enden efter Midten gagende Kloft (c.). For til er det 
vundet og i Enden heraf finder Kiceften paa toere, ſom har dybe Mundviger. 

— eden under Kroppen, ſtrax neden for Hovedet, er og en Dyb, langs og midt 
efter gagende Sprekke, omtrent af cen Tommes Længde, fom uden Tvivl bli⸗ 
ver en fælles Aabning for genitalis og Excrementerne. Farven pan Kroppen 
er ſorte⸗bruun med fem guulagtige Linier langs efter, hvoraf tvende gaaer ned 

efter Siderne, nemlig: cen fra huer Mundrig, Den tredie fra Kloftet I Snuden 

oven paa Hovedet, og gen imellem denne og hver af hine. Mundvigene, ſaavel—⸗ 
ſom Kloftet oven pag Snuden, ere heide. ANS 

Hyoad jeg, i Henſeende til dens Adferd, bemerkede, da den var levende, 
beſtager i folgende Stykker: Den dedægede fig frem ad ligeſom en Regnorm (*), 

ved at trekke fig ſammen og ſtyde fig ud igien; Den ſlog ofte adſtillige Bugter 
og Lokker (f. Ex e.) paa ſit Legeme, og undertiden faldt den ſammen i en Klump. 
Imellem den ovenmeldte rode Corallins Grene haode den ſaaledes forviklet ſig, 

| ; 9 at 

(7) LUMBRICUS Lerreſiris. | — 
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at man neppe var i Stand til ar loſe Den derfra, uden at flaae Corallinen i 
ſmaa Stykker. Den bevægede ſtorkt Snuden og leftede den ofte op i Veyret, 
i ſer, naar den kom med ſamme oven over Bandet. Af denne Aarſag holder 

, Jeg Kloſtet oven paa ſamme for dens Neſe⸗Hul, eller, i Almindelighed at tale, 
et Fornemmelſes Redſtab (). J ovrigt var der ikke ringeſte Tegn til noget 
Folehorn eller tentaculum hverken for paa Hovedet eller paa Siderne af 
See ; paa hvilfe Steder jeg ikke engang ſage ligt til en Vorte eller noget 
aar. : | , 

Dens Føde har den uden Toivl af Corallinen og den Vadſke og Grondſke, 
faavelfom de mange fmaa Orme af andet Slag, ſom derpaa i Mængde findes. 

Formedelſt Kroppens og Kieftens Beſkaffenhed, ſamt de meger fine Tver⸗ 
rynker, denne Orm hiſt og her har, befynderlig paa de ovenmeldte Knuder, 
henhører den til ASCARIDES LINN. Men Den er i mange Maader forſtiellig 
fra de tvende Arter af ASCARIS, nemlig: vermicularis og lumbricoides, fom 
forekomme i Hr. v. Linné S.N. ed. XIL Hr. Profeffor Afchanius har vel i 
hans Iconibus rerum naturalium, forfte Deel. p. 44. ogtab. VIL Fig. A.B C. 
giort en nye Art af ASCARIS bekiendt, ſom han falder ASCARIS marina, 
cute coriacea; venulis ſangvineis transverſis: inteftino fimplici albido. 
Men blot denne Karakter, han derpaa giver (ey at melde om hans Beſtrivelſe 
og Kaaber) lærer noffom, at hang ASCARIS er en anden Art. 

2. ASCARIS pelagica, pollicaris; roftro acuminato: fubtus rima infra 
partem anteriorem (Fig, 18, 19.). 

Den blev i ſamme Aar tagen paa MADREPORA ꝓrolifera, ſom mig i 
Soe⸗Vand blev tilfendt fra Stadsbojgden og ligner overmaade meget den for 
rige, hvorfra den kun i følgende Stykker er forfficllig: Den er halvanden Tom⸗ 
me lang; og har et tilſpidſet Hoved, ſamt meget fine Tverrynker paa hele Krop⸗ 
pen, ſom dog neppe mid blotte Oyne kunde ſees, førend Den blev lagt i Bron⸗ 
Deviin og ſtrumpedes meer ſammen. Den lille Kloft oven paa Snuden, faar 
velſom De fem lange efter hele Kroppen gagende gulagtige Linier, ſavnedes her. 
Farven er oven paa Ryggen brunagtig, men paa Siderne graa; neden under 
hvidagtig. Da den blev lagt i Brændeviin, ffisd ten en fiin og hvid Sarnruo 
af Kiæften, ſom var længere end Kroppen og gif i Kringelbugter (Fig. 18. c.). 
Flere Tarme havde den ikke. J øvrigt har Den Kiæfren paa tvert med hvide: 
Mundviger (Fig. 18. 19. a.) og en Slitte neden under (Fig. 19. b.) ligeſom den 
forrige. At den er en nye Art af ASCARIS, er ligeledes klart. 2 

Til 
( Organum fenforium, 
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Til INSECTA aptera aptera henhører endelig: endelig: 

HERE VS Finmerebiere, annulis poftice qvingve; capite obtuſo: 

pedum anteriorum qvatuor; pofteriorum vero qvingve paribus: 

cauda recta, bifida. (Fig, 20-23.) 

Bed Reensholmen , fom ligger en god Finmarkiſt Miil (der pleyer at uds 
giore et par Danſte Mile og derover) Sonden for Hammerfæftes Havn i Qeft 

ſinmarken vrimlede Det allevegne i Søen af diffe gandſte (maa Krak, hvoraf eet 
" Fig. 20. i naturlig Storrelſe ev aftegnet. 

Bed at lade Soe; Bandet vinde i en Boutellie, fangede man en heel Deel 
af Dem, og faaledes var Kisbmanden paa Hammerfæft Ar. Buch, ved min fes 
nefte Nærværeife ſammeſteds i Junii Maaned 1767, faa god at tilfende mig 
Dem levende. Uden for Bandet ſaae de gandſte uformelige ud, men, någe 
man betragtede Dem i deres Element, i fær faa fænge de vare levende, kunde 
man med blotte Oyne fee, at de havde en aflang Krop ligeſom Roken (7), for; 
fynet med tvende Folehorn, vel faa fange, ſom Kroppen, og en gandfke liden 
Dale, og, naar man meget noye gav Agt paa, Funde man og merke, at denne 
ar klovet i Enden; men Fodder ſage man neppe Tegntil, ſaaledes ſom Fig, 20. 
foreſtiller Sagen. Det ſpemmede meget haftigt, faavel lige frem, ſom op og 
ned ad, og det, ſaaſom fædvanligt, paa Bugen, hvorved Det ſtillede fig fra 
Marfluen (77), ſom det ellers noget ligner; thi denne ſoemmer altid paa Ryggen, 
meeft ti ſfievt op ad. . 

Jeg betragtede Det derefter igiennem et [idet Oyeglas ("""), men derved 
opdagede jeg intet meer end tilfern, naar jeg undtager tvende par af Fremfod⸗ 
derne og af Man tydeligere ſage Kloftet I Halen, ſagaledes, ſom det Fig. 21. er 
aftegnet. 

Men, ved Hielp af Cufs Forogeles. Glas, bemerkede jeg, at det havde 
fire par Jremfodder og fem par Bagfodder. Diſſe vare længere end Fremfod— 

derne, beſtagende af tre til fire ſtorre — Alle Fedder vare, i Henſeende til 
Det nederſte Leed, forſynede mod Haur, ligeſom og Folehornene, paa hvilke Haa⸗ 
rene ſtode for det meeſte frem ad (Fig. 22.). Naar det fremmede, vendte de 
ſorreſte Fodder ud til Siderne, og de bogeſtet Dag ud; Derfor kunde man ikke fee 
De ſidſte, naar der [gane paa Bugen (Fig. 22.) Wad Kroppens Bagdeel ſaaes 
fem Ringe, een for hvert par af Bagfodderne (Fig. 22, men en fornemmelig fa BD: 

lehor⸗ 

( CANCER Sqvilla, 
(1) CANCER Pulex. 

(4%) Lens, 
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Folehornene beſtode af mangfoldige Leeder, men diſſe vare ſaa ſmaa, at de iÉÉe 

kunde teelles. Enhver Deel af den kloftede Hale var dannet form en Fiſke⸗Finne, 
og beftod af Straaler, ſom vare foreenede ved Hinder. ” Snuden var frumpet 
og hverken oven til favedannet , ikke heller neden under Tandet. Ikke ringeſte 
Tegn ſaaes til Oyne eller Kiæfe, i hvor noye man end, ved Hielp af Forogelſes⸗ 
Glaſſet, ſaae derefter. Kroppen var meget giennemſigtig, ſtinnende, glat, 
rodagtig og forſynet med en Skorpe, ſaaſom Rakernes og Marfluernes, men 
meget tyndere end deres. — 

Dette lille Krek har jeg henføre til MONOCULOS LINN., Da det har 
meeſt Overeensſtemmelſe med denne Slægr, i fer MONOCULO ꝓvadricorni 
JLINN. ſaaledes, ſom denne i naturlig Storrelſe ide Stokholmſte Handlinger 
for Aaret 1747. og Maanederne Julius-Sept. tab. VI. Fig. 2. er aftegnet; ends 
ſtiont jeg, ſaaſom allerede meldt er, ingen Oyne derpaa har fundet bemerke. 
Men da jeg heller ingen Mund fandt, ſom det dog ufeilbarligen haver, faa bliver 
man faa meget mindre berettiget, til at nægte Oynenes Tilværelfe, fordi de end 
ikke under Forogelſes-Glas bleve frede. Med KrabbeSlægten, i færde Arter: 
Sqvilla, Pulex og Locufta, har det og nogen Liighed. Men da det har ingen 

faa kand det ikke did henfores. 
Krabbe⸗loer (chelas) ikke heller palpos cheliferos, ſaaſom Krabberne hade, 
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Fiſterierne i Rordlandene. 
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52% 2cD at ——— den Rordland ke deconomiſke Hiſtorie falder forſt under 
Betragtning Det vigtigfte Nærings Brug for Judbyggerne, ſom ev Fiſke⸗ 

rierne, og. Det i Henſeende til De adſtillige Fiſte Eli ſom meeſt ere at tage i 
Cenſideration, tilligemed Tid, Stader, Redſtaber og Maader at. file paa. 

| 1. Torfſke⸗Fiſkeriet, 
— det almindeligſte og vigtigſte, der ſtrokker fig — 

alle Landets Indbyggere. 

Sie har tilforn været meere almindelig i Henſeende til Stederne at ke 
paa, faa af den hele Landfræfning igiennem har ude ved Soekanten, hvor Øer 
og Holmer ligger, været almindelig Tilgang af Torſtfiſterie meere og mindre, 
ligeſom Stederne kand have ligget beleylige for Hapgabene, hvor Fiſtens Ind⸗ 
ſieg eller Indlob af Havet har forefaldet, ſaa at Folk i den Tiid fik Fiſten ved 
fin Stueder faa Falder, og ſlap at reyſe lang Vey derefter, og var Dem den 
Tiid faa meget profitablere, faa de ſlap at gisre flov Bekoſtning derpaa, men 
kunde jeonlig komme til ſit Hiemſted, endeel hoer Aften og andre hver Loverdags 
Aften, og kunde da bedre benytte fig af den Guds Velſignelſe, de fik baade for 
Folk og Creaturer i Huſet; Nu i Eftertiden færiig pan en Snes Aar, ſden 
man har begyndt at meſtre Fiſferedſtaberne, og reformere Maaden at fiſke paa, 
har dette Siags Fiſkerie gaaet fra de fleeſte Steder, og er nu indfrænfet til 
nogle faa Steder, —— Den fiſtende Almue med for Bekoſtning maa reyſe 
paa den haardefte og morkeſte Aarets Tiid at føge fin Næring, og Det over ſtore 
aabne Haoſtykker paa ſmaa Baader, hvorved aarlig gierne ſteer Skade ved ind⸗ 
faldende hagrdt Veyr, ja undertiden fan ſtor, at Den bliver aft for folelig; 

ex, 
co 
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ex. grat. for tre Aar ſiden fadte tre og tredive Mand Livet til fra et Preſtekald 
Gilleſchaal i Saltens Fogderie pan een Dag ved flig Reyſe til Fifferiet over 
et Havſtykke kaldet Moſchnœe⸗Havet otte Mile langt uden Land at have paa 
nogen af Siderne, allene det man forlader og det man reyſer til. 

Diſſe Fiſteſteder ere adſtillige: Træneneret gammelt Fiſtevcer i Rodgens 
Kald i Helgelands Fogderie fem Mile over Havet fra Landet, hvor der ſtager 
en linen Annex-Kirke, hvortil Indbyggerne paa de fmaa omliggende Øer, Der 
eve neſten alle Fiſtere, og har lidt eller intet med Agerdyrkning, men vel med 
Grasning for nogle Creaturer at beftille, ſoger og gior en liden Meenighed, for 
hvile holdes Tienefte eengang hver Maaned, undtagen i Faſtens Tid, naar 
ifferier gaaer an, og en ſtor Deel af Rødøe Kalds Almue ligger der, Da Car 
pellanen er ftændig Der ude for at holde Zienefte hoer Søndag, for hvilket han 
fra ældgammel Tiid har en Slags Indkomſt, ſom kaldes Skaarfiſt, Det er et 
Sparfiſt eller et par Torſt af hver fifende Perfon, foruden at holde ham med 
Kaagnings FUE, og Brænde t den Tiid, han ligger der; Dette har i forrige 
Tider været eet af de gldſte og anſeeligſte Fiffeværer, hvor nogle 100 Baade 
har ligget til Fifferie, og avler ftor Guds WVelſignelſe, faa længe Fiſten ko 
faa nær under Landet, af man nogenlunde i alt Slags Veyr kunde føge Den, 
og da føgte derhen fra alle Nordlandſte Diftricter, og Éunde een Baad, Ot⸗ 
tring faldet, med fire pår Aarer og fire Mand paa Banden avle 30, 40 a 50 
hundrede Sif, hvert hundrede til 120 regnet, ſom kaldes der et ſtort Hundrede 
ellev 6 gange 20, ſom man altid bruger at beregne fin avlede Fiſt der i, Landet; 
Mu i Eftertiden, da Fiſten ey kommer faa nar under Landet, Vinteren er og. 
bliver aft ftærfere, og det haard, Veyr paa den Ziid alt meere har tiltager, ſom 
er et Problema, der ey lettelig folveres, eller. kand gives Raifon til, er dette 
Steds ſaavelſom andre Steders Fiſterie kommet i ſtor Decadance, faa at ins 
gen ſynderlig Søgning er af Fremmede, uden af Bodge Praeſtekalds egne Ind⸗ 
byggere, Da Deres avlede Fiſt af en Baad i diſſe Cider kand overalt ey regnes 
hoyere end '5 a 600. | | 

Foruden dette Trenens Siffevar, ſom end ikke kand være fort. at regne, 
er Lofodens Diſtriet miot i Nordlandene der rette Fiſteriets Sæde for alle 
Sndbyggerne Norden og Sonden fra hele Landet over, Da de laver fig til frak 
efter Nye⸗Aar at reyſe derhen, og ſtiber ſig ſammen 20 a 30 Baader for hver 
Sagt; Tre Mand bliver gierne paa hver Baad at føre.den til Stedet, Da de 
derpaa ey kand føre videre med fig: end deres Fiſteredſtab, endeel Klader og 
Koſthold for det forſte at holde paa, indtil Farteherne kand fane Veyr ar kom⸗ 
me frem, til hvilke ar fore, ſottes gievne den fierde Mand af hver Baad: 

Diſſe 
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Diſſe Fartsyer fører Reſten af deres Koſt med fig, ſom de maae være bes 

raad paa for et flerdendeel Aar og derover, de, fom har de længe Beve der⸗ 
hen, nemlig nogie og tredive Mile, og derfor maa faa tidlig begynde Reyſen, 

hvortil gierne henlober, 2, 3 a 4 Uger, ja meget længere, ligeſom Veyret fal 
Der; De ſom boe Fiſterieſtederne ſaa meget nærmere, og have en kortere Zuid 
nodig til Reyſen, ſom kand beſtage af 8 a 10 Mile, begynde ikke Reyſen forend 
14 Dage for Kyndelmiſſe, og de, ſom reyſe til de Steder, hvor Liinefiſteriet 
bruges, ſom ikke faa tielig gaaer for fig, ſom ſiden bliver beſtrevet, reyſe ikke 
Hiemme fra, forend 14 Dage efter Kyndelmiſſe, men alt med ſtore Fartoyer 
og Jagter, i hvor fort Veyen er; Paa diſſe feres foruden Koſten, form melde 
ev, deres Bræendehveed og Raahveed faldet, det er lange Stænger. at henge Des 
reg Fiſt paa art torres, nemlig Rundfiſt, fom med en liden Widie bindes to og 

to fammen efter Sporene, og henges over de lange ſmale Stænger, thi der er 
ar agte, at paa de Steder, hvor de ſoge Fiſkeriet, er gandſte ode for Skov, faa 
De maae fore med fig De ſmaa Vidier endog at fpævre og henge Fiſten efter, ſom 

meldt er, ligefaa nogle Hanker eller Knipper ſtore Vidier at ſamle Fiſtehovederne 
paa, ſom de fører hiem, og bruger noget af til fin egen Fode, naar de ere tors 
rede, og Reſten til Creaturerne, Da de koger Soetang og Fiſtehoveder, og ops 
holder fine Creaturer med i Foertrangens Tiid om Foraaret, og er en herlig 
Spiſe for dem, fom ev vant dertil, hvorefter de malker meere end efter Hoe og 
Halm, og blive de fleeſte Creaturer ved Seekanten i Nordlandene meeſt ved 
denne Fode underholdne; men de Creature inden i Fiordene, ſom ikke ere vante 
dertil, ere vanſtelige at fane til at fortere Det, med mindre Noden gaaer deſto 
ſterkere paa. KH i, | | 
Maa ſamme Fartoyer føres og Træer eller Tonder til Fiſteravnen at ſalte, 
og Zræer til at ſamle Fiſteleverne udi, ſom da ſores ved Fiſteriets Slutning 
hiem, og brændes eller ſmeltes til Tran for at fores til Bergen forſte Stevne 
eller Marked med Jagterne Foraars Reyſen, derved ev ar merke: De, ſom 
reyſe til Liineſiſteriets Stæder, fare intet Salt og Traer med fig til Ravn at 
falte, da Ravnen, ved der ſammie Fiſterie gaaer faa fildig til, er af Udgydnin⸗ 

gen ſaa blod og bedervet, at Den ikke kand ſaltes, og til Lever fore de heller ikke 
Den halve Del Traer med fig, ſom de, der fiffe med ſimple Haandſnorer, det 
er en enkelt Snor med Jern, Steen og en Angel eller Krog paa, da Liinefiffen 
er paa Lever og Fiſt langt magrere, og kiendes ſtrax Derved ud fra Den anden, 
Da Derimod De, ſom reyſe til Garnfiſteriet, ſom og ſiden ſtal beſtrives, føre 
3 a 4 gange faa mange Zræer med fig til Lever, og 2a 3 gange faa meget Salt 
med fig til Ravn, ſom de, der fiſte med Angel og Snore, da Garnfifk falder 

langt federe paa begge Deele, ligeſom og paa Fiſten, faa at, naar Der paa een 
32 Bog 



Wog af Liinefiſt kand gage 30 232 Tall, og paa r Bog af Torſt, med 
Snore filfet, 25 a 26 Tall, kand 1 Vog af Garnfiſk noyes med omtrent 20 Fall, 

"thi deels falder Den ſtorre, deels tykkere, federe og tyngere, og naar man til 
en Band i Linefiſteriet fun behøver fire Levertræce, og tilen Baad med Haand⸗ 
ſnore ga 12 Traer, fan behøver man til en Baad paa Garnfifkerie, naar det 

gaaer yppig til 40 a 50 Troer, og af Salt og Træer til Ravn at falte i Pro- 
portion deraf, faa at, naar en Baad med Haandſnore avler 6 Tonder Ravn, 
faa kand en Baad mod Garn avle 12415 Tønder, deels fordi Garnfiſt have 
ſtorre Forraad af Ravn og Lever, efterdi Filfen ey endda haver gydet ved den 
Aarets Tiid, deels fordi Garn forſtaffer eller fanger gierne et ſterre Qvantum 
Fiſt, fan at, naar en Baad med Snore kand cen Dag avie 2 a 300, kand en 
Garnbaad cen Mat avle 6 a 800 Fiſk, ligefom man har mange Garn til. 

De Steder i Lofoden, hvor de vigtigfte Sifferier falde, ere Moſchnæs, 
Staunſund og Vaagen, alle tre anſeelige Fiſteſteder, ſer Vaagen, ſom 
bær Priſen for de andre, og er Centrum for alle Landets Indbyggere at ſoge 
fin Nering. Moſchnas ligger længft ude ved Havet omtrent en Miil fra den 
bekiendte Malſtrom, der ftaaer en Annex-Kirke, fom hører til Flagſtad 
Kald, hvor Indbyggerne, og de Fremmede i Fiſteriets Tiid have fin Gudstie⸗ 
neſte hver Sondag, faa: længe Fifferiot varer, ſom gierne gaaer beft til fra 
22 Martii til 24 April. J DF 4; FR rr 

Staunſund hører under Buxnags Kald fire Mile derfra , Tiden til Fiſte⸗ 
riet er Der den ſamme omtrænt fom paa Mrofcbnæse; mellem begge diſſe Steder 
er paa den hele Stræfning adſtillige ſmaa Pladſer, hvor Fifferiet paa ſamme 
Tiid ſoges ſaavel af Indbyggerne ſom Fremmede, men famine bliver regnede 
under diffe tvende Hoved ſteder, hvor de Fremmede meeſt ſege til. Deres Fiſke⸗ 
redſtab er nu Liner allene, ſom er en fang Stræfning af Snore et var tufinde 
Favne for hver Baad; Denne fange Snor er paa hver halvanden Favn beknht⸗ 
tet med Angler, ſom henger paa et fmalere Snore, 3 Svart. lang, hvormed 
De ere fæftede pan Hovedſnoren; diſſe Angeler fætter de Zng eller Mading paa 
enten af Fiſteravnen elier en liden ſmal Strimmel af Fiſtebugen, faa at Lines 
fiſten kiendes gjerne derpaa, at der af Bugen er ſtaaret en ſaadan Strimmel til 
Agn; diſſe Redſtaber have de Fiſtende gierne en dobbelt Portion af, faa at, 
naar de tage Den eene Part op med Fiſt paa, fætte de Den anden altid ud igien, 
og kand De ofte med ſaadan Sætning tage tvende Baads Ladninger, nemlig 
43600 Torſt, fan at, naav de fiſtende ere ret lykkelige, kand dei 6a8 Dage 
sg Mætter giore fit hele Fifferie, og avle 20, 30 ja 40 Hundrede Men det 
hender fig-ofte, at, naar de have fadt fine Liner ud, kand de i nogle Dage fore 
medelſt haardt Veyr ikke fane fee til dem, og ſtaaer imidlertid hoy Gare for at 

D— miſte 
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mifte fine Redſtab. J forrige Tider have de og brugt at fiſte med Snore og 
Angel, men nu aldrig uden mod Line, dø det Slags Fiſkeredſtab har den Art, 
åt hvor men haver begynde at bruge Den, Der maa man aldrig tenke fiden ac 
fane en Fiſt med Haandſnore. Samme Beffaffenhed har det og med Garn⸗ 
fifcrier, at, hvor Garn er brugt et Aar, Der maa man aldrig tænke at fane en 
Fiſt med Snore Aaret efter. | 

Den ringe Deel Lever, ſom avles af denne Linefiſt, giver ikke faa meget 
Tran af fig, ſom den anden, da der i Almindelighed gaaer ey meere end 2 Ton⸗ 
Der Lever pag 1 Tønde Tran, men af Linefiſt maa man nok regne 3 %dr. Lever 
pag I Tonde Tran. i ode ae, 

Af Baader kand der nu roe med Indbyggere og Fremmede 400, Deres 
Fiffeanling kand beløbe fig af hver Baad præter propter 16 a 20 Hundrede, 
undtagen Dette fidfte Aar, da Fifferiet der, ſom andenſteds er mislingende. 

Det ſtorſte og anſeeligſte Fiffefted ev Vaagen, hvor den gamle Nords 
landſte Kiobſted var, der havde Privilegium, at alle af Nordland og Find» 
marken ſtulle handle derpaa og ikke paa Bergen; ſamme beſtager af adftillige 
Fiſkeſteder, alle Vaagens Preſtekald tilhørende, nemlig Hennings Dær,.fom 
grændfer fig til de andre Steder, hvor Linefifferie: bruges, og derfor har man der 
nogle Aar Drevet pan ſamme Brug; men da det befindes heel adelige for det 
almindelige Filferie med Snore, fiden man paa de Steder, hvor Linerne have 
været brugte i Circumferencen af ſamme Fiffevær, er kommet i Erfaring. om 
Den Skade, fom derved tilfoyes det almindelige Snorefiſterie, faa bliver ſamme 
Redſkab nok der afffaffet, fan at en liden Holm, kaldet Valbergs Dlæfjen bør 
være Skillerum imellem Line og Haandſnorebruget; Derfom Linier kommer der 
Oſten for, bliver det aft for for Skade for Vaagens ſtore Snorefiſterie ſom 
"Det almindeligfte ſamt mindſt bekoſtelige og hajarderlig for den gemene Mand, 
hvis anse Omſtandigheder man i fan Fald meeſt bor rette fig efter i flig Næs 
rings Brug. ——— 

Af Linebrugets Ophavelſe paa dette Sted vil nok flyde, at dette Steds 
Fiſkerie bliver nogle Aar i Decadence, inden Fiſkene vænnes til at bide paa 
Haͤandſnoret, men ſamme ev ikke at vegne, mod at det Almindelige fulde lide 
Derved. het mk: i 
……… Jet andet notable Fiffefted inder Vaagen paa Nordre Side er Rat: 
ſunder, hvor man for, nogle Aar ſiden havde det beſte Fiſterie med Haandſnore, 
men ſiden man beghndte nogle fag Aar ar bruge Garn, har der kke voret en 
Sif at faae med Haandſnoret, og nu ſidſte gang var lige faa. flet med Torſke⸗ 
garnene, faa de, ſom havde giort fan flor Bekoſtning derpaa, maatte reyſe 
somhændede hiem, altſaa hav —— Der ſamme Skiebne, ſom alle —— | 
F DI teder 
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Steder i Norge, hvor Garnfiſkerie have værer brugte, da man har alt for ſtor 
Erfarenhed af, at, hvor de nogle Aar have været brugte, har alt Fifferie ſiden 

- forladt de Steder, faa at Folk i Eftertiden fidder og creperer , heraf kunde ops 
regnes alt for mange og førgelige Exempler langs ved, Norriges hele Soekyſt; 
Er Derfor ar onſte denne Maade at fife paa maatte blive indſtrenket, og ikke 
tage videre Overhaand i det uffatteerlige Vaagens Fiſkever, der opholder hele 
Nordland, og bringer nogle Tonder Guld af fig om Aaret, fleere og færre, lis 
gefom Fifferiet og Priſen er til; ſtulde Fiſteriet i Vaagen ophøre, da maatte 
Nordland blive til en Steenhob, alle Indbyggerne crepere, ja hele Bergens 
Bye tillige med en Part af Trundhiem, ſom har Deel irden Nordlandſtke 
Fiſkehandel; Syntes derfor hoyſt nødig, atder ved en Kongelig Refolution blev 
fade fibre Srændfer for, hvorvidt Linebruget paa Den Veſtre, og Garnfiſterie 
paa den Nordre Side af Vaagens ſtore Fiffevær ſtulle ſtrække fig. — 

” Garnfifferiet har den Beſtaffenhed: Man bruger paa een Baad 16a 20 
Garn, ct hvert 40 Favne langt; Er ſaadant Redſtab med Baaden kand koſte 
henved 100 Rdolr., fom en fattig Mand ikke ev i Stand til ar bekoſte eller hazar- 
dere, da en ulykkelig Hendelſe forſte Nat man fætter den ud, kunde lettelig 
fpilde det hele Fifferie, Da enten et ſtort Havdyr kand reyſe af Dermed, eller 
haardt Veyr Drive dem bort, eller og for ſtor Mængde af Fiſk gage derpaa, 
Da de ey kand taale den ſtore Tyngde, og har gaaet til Bunds med Fiſt og alt, 
haar man hage villet trekke dem op, ſom alt har været mange Exempler paa, 
i den Sted et Haandſnore koſter ey meere end 1 Rdlr. i det hoyeſte, ſom enhver 
Fattig kand baade bekoſte og hazardere, fag at, naar det var tilladt ar bruge 
Garn overalt i Vaagen, ſom man har nok arbeydet paa, maatte den ſtorſte 
Feel af Almuen, ſom ikke var i Stand dertil, blive uden for aft Fiſterie, Da 
De ikke kunde ffaffe fig Garn, og Eunde intet faae fiden med Haandſnore, og 
over alt vilde det kun vare nogle faa Aar der, ſom alle andre Steder, og fiden 
intet Fifferie paa nogen. Slags Maade. | g 

Det vilde blive en herlig. Reaning for Publico, omendſtiont nogle faa Fa 
milier i Landet kunde ved et riigt Garnfiſterie berige fig De fan Aar, Fiſteriet 
bar ved Magt; Naar nu nogle hundrede eller et tuſinde Baader ſtulle ſamles i 
Vaagen med faa ſtort Garnredffab, maatte man gierne fparge; hvor alt Dette 
ffulde faae Rum; Det er langt fra, at Vaagens Circumference funde rom. 
me faa ſtort Brug, med mindre man føgre 6 a 8 Mike udi der bundloſe Dav, 
fom var baade Livs og Velfærds Spilde, og hoad Syndog Ugudelighed, Gar i 
den og SFiænden, ja Slagsmaal maatte ikke flyde deraf, naar deres Redſtab 
bleve indviklede i hinanden, eller den erik fatte fine Garn over den andens. 

— Get 
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.— Derfra kommer man til Nummedalens Diſtrict, ſom det Norderſte Sted 
af Trundhiems Amt egentlig men ikke Stift; Der har man og for — 
ſiden begyndt at indføre Garnbruget over alt, endog til det der liggende aller⸗ 
ældfte Fifevær, ſom befandt er fra de ældgamle Tider Gieslingen faldet, hvor 
i forrige Tider mange 100 Baade har ligget til Fiſterie, ſom den bekandte Provſt 
paa Soesnæs Ar. Peder Hersleb faa lang Tiid har modſtaget, men har ikke 
kundet Drive det.igiennem, at jo Horigheds Reſolutioner har bevilget Garnbru⸗ 
get, hvorover Fiſteriet, ſom paa de Steder over alt var giengs tilforn, fanen 
ſtor Deel af Indbyggerne kunde filfe for fin Stuerør faa faldet, har nu faa 
gandſte forladt de Grendſer, fag der paa de andre Steder af ſamme Diſtrict 
er intet at faae, naar man undtager Gieslingen, hvor Garnbruget i de fildis 

” gere Tider blev indført, følgelig ev Der endnu Levninger tilbage af det forrige 
hyppige Fiſterie, fom dog med Tiden ved Garnenes Brug vil reent forlade dette 

ſom de andre Steder; Ligeſag er det gaaet paa det Norderſte Sted af Helge⸗ 
Tand ,fom det forfte Fogderie af Nordlandene Mælgens Kirkeſogn Faldet, og 
Det angrændfende Sonderſte Praſtekald af Saltens Fogderie kaldet Gilleſchaab, 
hvor der paa begge Steder har tilforn været almindelig Fiſterie, fan at de fleeſte 
have fiſtet hiemme for fin Stuedor, og ikke behovet at ſoge Fifferict andenſteds, 
indtil man ved Garnbrugets Indforſel har bragt Det dertil, at Fiſkeriet gandſte 
har forladt de Grændfer, faa at Indbyggerne der, ſom de andre Sreder i 

Nordlandene, mage føge Fifferiet i Lofoden. 

Hexraf viſes da, at Garnbruget har ſpildt dette Slags Fifferie paa faa: 
mange Steder neſten lige" fra Bergen og til Salten i Nordlandene, og vilde 
man efterforſte Det i de Søndre Diftricter fra Sundmøer tilLindesnæs, faa. 
vilde man have det ſamme Klagemaal over Torſtegarnenes Brug, ſom paa diffe 
reciterede Steder pag: den Nordre Deel af Norge. FR 

—— et Norderfte og fidfte Sted af Nordlandene, hvor Torſtegarn hargiore 
Skade, er Det ommeldte Sted af Vaagens Diftrict kaldet Rafſundet, hvor 
man, ſom meldt, har forft ruinered Haandſnore⸗Fiſteriet, ſom der tilforn var 
i fuld og fordeelagtig Drift, og fiden efter nogie Aars yppige Garnfifferieruine- 
red det Slags Fiſtkerie tillige, faa at de fleeſte Sarnfiffere i afvigte Aar fik ikke 
ro Tall Siff i den hele Tiid, og maatte reyſe hiem med uforretted Wrende, ef. 
terat de havde forføgt at trænge fig ind ide andre Diftvicter af Vaagen md 
fir Garnbrug, men bled af de andre med Snøre fiffende i en ordentlig Combat: 
beſtaaende af nogle 100 Mand paa begge Sider drevne tilbage, og diſſe for ⸗ 
muende Garnfiffere, ſom har lagt fig til en ſtor Redſtab deraf, ere De, form 
Drive paa Garnbrugets Indforſel i de andre Vaagens Diſtricter, hoilket gu: 4 

mane | 
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ſoeette faa tidlig for Fiſken, medens den endnu ev i fit Indſieg, faa falder, eller 

kiende, hvorledes Jernſtenen pan Sroren flader an paa Fiſtene 1 Mængde, og 
om man har det begierligſte Fiſteagn paa Angelen, ſtal manden hele Dag neppe 
flide fig til2 a 3 ZorÉ, fom bider paa Krogen, men ved Det Snoren løber op 
og ned giennem faa ſtort Fiffeberg, hender der oftere, ar Krogen løber an 
É Fiſtens Bug hvorved den Da bliver hængende faft ved Snoren, og ſaaledes 
anges. | 
big Denne Stilftand kand gierne vare 233 Uger, efter at den er kommed ind 

af Havet, i den Tild er han paa Det fedeſte, og faa længe hans naturlige Ope- 
rationer varer, tæver paa Huldet, uden af bekymre fig om hoad Madding eller 
Agn, der forekommer ham paa Fiſtekrogen, forend den, efter at haveexpede- 
red fig ved Haobunden, giver fig op i Soen, og fiden daglig bliver alt graa⸗ 
digere at ſege eftev Zlguet, fom paa Fiſtekrogen prælenteres ham, hvilket 
Filferne falde, at Fiſten giver Beite; hi Den lille Remſe af Fiſtebugen, ſom 
man fætter til Agn pag Krogen kaldes Beite, og jo yppigere Fiſten bider paa, 
jo es Beiter eller Ygn giver den, og jo friffere Agn, jo begierligere for Fiſten 
at ſoges. ryger | 

J freden ſiger jeg, for den udfordrede Roelighed paa Bunden at npde, 
foruroeliges den ved Omſpondelſe af Garn paa alle Sider, fan den kand ikke 
ſnoe eller vende fig, uden at indvikles i Garnene, hoorover Den maa ſtye Bun: 
den, og give ſig op i Soen, hvor den ikke kand fuldfore fine naturlige Opera- 
tioner, følgelig maa Fiſteavlingen mislinge, og Fiſten, ſom ſoruroeliges i fir 

MDD ge Deſſein, 
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Deſſein, og jages fra fine — HEER — A til Havet for dens 
beftemte Tiid, og naar ſaadan hang Foruroeligelſe ogle ar haver continue⸗ 
red, kand det være naturligt, at Fiffen ſtyer De Stede 
til andre Steder, hvor den finder det roeligere — 

Derneſt kand man og tage ſom en grundig Råifon' for Fiſtens F aga 
at, naar ſaadan Mængde af Garnlanker, der iffe taaler fag ſtor Tyngde, form 
in Mængde Fiſt giver af fig, ſynker ned, og bliver med fin hele Fiſkeavling ligs 
gende paa Bunden, og alt tilhobe bliver til en raaden og —— — 
ev ikke at undre, der Fiſtehoben ſtyer De Steder i det mindſte fo or en Tiid forme 
Delft den deraf fommende onde Stank, foruden at ſamme ftinfende Me terie for 
aarſager en ſtor Samling af Ul hre, nemlig ſtore Rovfiffe, beſtagen af 
Brygde, Springere, Haae eller Haj, Haabrand, Haakiering, Haamar ꝛc., 
for hoilke alle ſlige Aadfler er Den ſtorſt te Delice at gage — og opholde ſi i s 
ved. $ —— VS 

stine figer det ſig ſelo forud; OR en SMængde af flige Rovfiſte opholde | 
De Steder mage endelig De andre mindre Fiſkearter ffye fors åbn bei sug 

Saavidt finder man Raiſon for Fiſteriets Aftagelſe paa de — (Hd 
Delft Garnbruget; Videre kand man ey grandffe i flige Fiſterigets Hemmelige 
heder, min maa overlade tet Den Allerhoyeſtes Providence, der ſtyrer alt tik 
MennejfFenes Beſte, tager fra et Sted og legger til et andet alt efter hans evige 
Viisdoms Raad. 

Her maa jeg afbede min Digreſ̃ on, der maatte falde Læferen kiedſomme⸗ 
lig, derſom ikke hoyeſte Fornod enhed Drev mig til ved denne Leylighed at give 
Den rette Oplysning om Garnfifkeriet. 

"Mu jeg kommer til Vaagen it fig felv igien, * ere de derunder forterende 
Fiſkepladſe ſom tillige med de tvende forbemeldie Steder; gior et ſtort Kirke— 
Sogn, nemlig Brettesnees, Helle, Oftenæ: fiorden, Svolvær, Schre⸗ 
ven, * abelrog, Storvogen, Eren æs og Kallen, paa alle diſſe Steder 
ligger f fremmede Fiſkende foruden Sudbyggerne, og Fand udgioreet Antal i Fiſte⸗ 
riets Tiid a 4 til 5000 Menneſter. 

Paa alle diſſe Steder bruger man intet andet Tifferedfab end Haandſnore, 
hvormed der dog paa en Baad med 4 Mand kand, naar Fiſkeriet gaaer til, 
avles 20 a30 Hundrede, ligeſom Fiſteriet kand være ppvig og Veyret foyelig, 
thi de kand ofte blive liggende paa Land ma 2 Uger, og haar faa treffer ind i 
Førfiningen af Fifferiet nemlig faa længe Februarii Maaned varer, kand det ikke 
fan ſtort ffade, da Fiſt riet endda ikke ev af den Belang eller Betydenhedz men 
falder det ind i Martii Maaned, Da Fiſten allerede begynder at give Beite, ſom 
for ev meldt, der continuerer fil 14 Aprili Det længfte, Da gior en Uges Lands 

leye 

7 og tager en anden Tour - 
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leye aft for flor Skade, end fige fleere, og gierne falder paa Den Tiid baardefte 
og uroeligſte Veyr der i Lander, og ev det derfor ey at beſtrive, hvad Ondt den 
genrene Mand lider, og hvor yderlig de vove fir Lio for Den ſmule Fiſt, de KFal 
avle til Deres Næring og Ophold, da Landmanden har fit paa der Torre, uden 
at vove faa underlig enten fit Liv eller Helbred for Foden at fortiene, og haar de 
nu har bragt en liden Fiſteavling til Veye, hender det ofte, at ſamme ved Fars 
tohet enten fra Fifferiet til Hiemſtedet, eller paa Reyſen til Bergen bliver borte 
for Den, og naar ſaadan Ulykke indtreffer, kommer de Folk, ſom lider Skade, 
ſaaledes paa Knæerne, at de aldrig reiſe fig meere. | 

Fiſkeagn bruger De intet andet end bemeldte Beite af Fiſtebugen, thi det 
Diver ſtraffed ſom et ſtort Crimen, at nogen (fulde bruge andet Agn ex, gr. 
Sild eller Blekſprut, ſom Fiſten er faa begierlig efter, hvorved de faa, fon 

ſaadant Agn bunde overkomme, ſticemte ud eller fordervede Fiſteriet for den als 
mindelige Hob, Der havde fun det Sadvanlige og Tilladelige, 

Een af de ſtorſte Pericler, man flager for Fiſteriets Mislingelſe, der dog 
ofte indtreffer, er, naar der kommer Sild, Blikſprut eller en liden Fiſt faldet 
Lodde blant Torſteberget, og forvilder Dem fra fine rette Steder formedelſt 
Dens ſtore Begierlighed efter diffe Sorter, ſom dens delicateſte Gode, helſt de 
tvende ſidſte, fom Torſken er faa graadig efter, at den undgaager aldrig Meede⸗ 
krogen, derſom man har en Smule af diſſe tvende Slags FIE at færte derpaa, 
hvorfor diſſe tvende Slags aldrig fees inde ved Landſiden, uden den har et ſtort 
Fiſteberg i Følge med fig enten af Sild eller Torſt. 

CLodden bar meeſt fit Sæde i Findmarken, hvor den i for Mængde kom—⸗ 
mer ind af Havet, og bringer med fig en ſtor Mængde af Torſk, der kiender fig 
ud fva anden VaarfjE ved dens overflodige Fedme paa Lever og FLE tillige. 

Denne Lodde ſtandſer ikke gierne fængere end 3a 12 Dage paahvert Sted, 
i hvilfen Tiid Indbyggerne og en ſtor Deel af Nordlandene, ſom ſoger Fiſteriet 
paa den Tiid i Fundmarken, kand let ved Landet, naar Veyret og Havets Op: 

rorelſe tillader at faae deres Baader af Land, træffe Baaden tvende gange om 
Dagen ſynkfulde, faa fort de kand trakke og kaſte paa Land, og i faa fort Tüd 
giore fir fulde Fiſkerie, naar ſaadant Slags Fifferie indfalder og Veyret ikke 
ſpilder det; Siden ſtryger denne Lodde frem langs ved Den Findmarkiſte Kyſt, 
og opholder fig en fohe Tiid, paa fine viſſe Steder, indtil den kommer forbi 
Vardehuus, Der ſtikker Den igien til Havs mod-fir folgende Fiſteberg mellem 
De Norſte og Rysſiſte Grændfer, dog har den ikke alle Aar fin ſamme Tour, 
omendffiont den kommer under Landet; kand og undertiden lade fig ke i Nord» 
land men heel fielden. | g 

Ma 2 Blikſprut — 
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Den avlede FI, form alter Rundfiſk paa den Aarets Fiid (thi Rodſkier eller 
flagt FIE giores ikke pag den Tiid, men endeel Klipfiſt kand undertiden fabri- 
queres, og endeel ſalt FIE virkes i Krigs Tider, ellers ikke af Belang) bliver 
hengende igien tif ſidſt in Majo eller forf in Junio der bliver tør, dø mage de 
famme Jagter reyſe ud over at hente den. He 

Naar fanme da kommer hiem, bliver Den blant ſamtlige Eyere byttet, da 
Skipperen fager fin Fragt, ſom cv Den ſemtende Dart af al den avlede Fiſt, 
hvilket af faa mange Baader kand beløbe fig til en Sum, naar godt Fiſterie og 
god Pris tillige indfalder; Videre er ey om Torſtefiſkeriet paa den Tid at 
melde. SURE I ; 

Om Sommeren og Hoſten ſiſkes og andre (maa Forf, ſom de fleeſte trek⸗ 
ker hiemme hos fig felu, nemlig de, ſom boer ved Soekanten, og de, ſom boer 
inde i Fiordene, og ikke har Sifferie hos fig ſelb (da der eve adſtillige Fiorder, 
hvor man om Sommeren og Hoſten har lige, godt Fiſterie ſom ved Hapſiden, 
hvori færdeleg diftingverer fig De tvende Fiorder Sgerfolden og — 

mt 
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ſamt Ofodens, Tysfiordens og Bejerens Fiorder, alle i Saltens Fogderie, 
hvor faſt alle Slags af Landers Fiſk ere paa de Aarets Tider at fane, i forrige 
Tider har Qinterfiferiet tillige gaaet for fig paa diſſe Steder, men i det fidſte 
halve Século, da Fiſkeriet i Vaagen og de andre Steder i Lofoden har ufors 
anderlig nogenledes havt fit Sæde, har Det ſielden indfaldet med Vinterfiſte⸗ 

riet at gaae til i Fiordene, dog er Det paſſered nogle gange fan alternative i 
diſſe Fiorder i en Tiid af 30 Aar, jeg hav boet Der i Landet) ſoge ud til Filter 
varene paa vifje Tider, naar de have Leylighed for fir Landarbeyde, eller mellem 

Deres Bergens Reyſer, for at benytte fig af Sommertiden til Fiſterie. Hvad 
ſmaa Torſt, dei al den øvrige Tiid af Aaret trakker, gier de Rodſtier af, i 
Det de flekker den, og henger den efter Sporen over lange ſmale Stænger for at 
torres, undtagen de, fom fra Nordlandene om Foraaret ſoger Fiſteriet i Finde 
marken, hvilke legge fin flekkede, faa kalde fode LoddefifÉ ud over Biergene at 
tørres, thi de kand ey til Det ode Land for Skov med deres Jagter bringe —* 
af de ſmale Stænger Med fig, end de kand benytte fig. af til fin fede Helleflynder 
at torres, ſom de Der gierne fane Mængde af, og holder fig blant Toͤrſtebierget, 
der følger Lodden; Samme ffiær De op til Strimler af den faa kaldede fine 
Nav og Sfaarflæg, fom er et Slags Rakling af den tykke Fi, men bredere 
ſtaaret end den vette Sort deraf, ſom og ev gandffe flette Strimler, og 2 23 
Finger tykke, men denne Sort er gierne halvanden og to Hænder breed, og Fiffen 
er lige indtil Skindet ſkaaret tverts over af 1 a 2 Fingers Tykkelſe, faa atnaavr 
Den er forret, henger Den overſtaarne Fiſt langs ned efter Skindet, der kand 
være 122 Alne lang, ſom Fiffen i ſig felv har værer flov til, ligeſom Lag om 

" Lag, faa den haven underlig Udſeende, dog giver den ikke den beſte Ræbling 
" efter i Smag, naar den har truffet god Torke; Denne Sort maatte af fin Fedme 
bederves, derſom den blev lagt ned at tørres, da den maa vindes, og Luften 

ſtedſe maa blæfe derpaa, om den in Junio ag Julio, naar dette Fifferie gager 
an, ſkal for U:on conferveres, Derfor maa den henges og tørres pag Stænger; 

Samme bruges meeſt i Landers Huusholdninger af de Fiſtende felvogandre, ſom 
den fælges til, Dag naar Fifferiet haver været yppig, og god Terke, bringer 
| De og endeel Deraf til Bergen, hvor de fane 6a 7 Mark før Vogenligefom Bo- 

niteten er. ? 
| Hoad ellers Rodſkierfiſteriet angaaer, da er ſamme ikke af fag ſtor Belang 
"4 Mordfandene, undtagen i Lofodens og Veſteraalens Diſtricter, hvor de der 

boende Indbyggere hav ingen ſynderlig Kornavling af drive pan om Sommeren, 
" allene Græsning for fine faa Creaturer, der dog lever meeſt af Fiſteriet, ſom 
| meldt ev, ikke heller har Sildeſiſteriet om Hoſten at opholde fig ved, da der 
paa diſſe Steder er rart, at — ſteer, ſaa De glerne mage 
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ſoge andre Steder hen at fifke eller kiobe Sild til fin Huusholdning, heiſt naat 
Helleflynderfiſteriet ikke desbedre lykkes for Dem, den de deels ſalter, deels hen⸗ 
ger op at torres paa ſamme Maade, ſom for er nyelig meldt, for at bruges til 
Spegemad i Huſet, og Derfor bruger den meeſte Tid af Aaret, ſom Ænder og 
Ederſugle at ligge paa Banden, ſamme Befkaffenhed har det og i diſſe Poſter 
med Indbyggerne af Det Norderſte, og med Findmarken graendſende Diſtrict 
Tromſen faldet, hvor de har ingen Forhindringer fra Fiſkeriet Den hele Som⸗ 
mer og Hoſt igiennem, og derfor ſoger ftændig Fiſteriet baade hiemme og i Find⸗ 
marken, faq der fra diſſe opregnede Steder kand bringes til Bergen nogle Jagt⸗ 

ladninger Rodſkier foruden en anſeelig Del; ſom Trundhiems Borgere reyſer 
af med til Crundhiem hver Heſt ne J—6 

2, Sild⸗Fiſkeriet. 
Neſt Torſkefiſteriet, ſom det almindeligſte paa de Nordlandſke Stromme, 

bliver Sildfiſkeriet det vigtigſte og fordeelagtigſte ſor Landet, helſt i forrige Tiid, 
Da den holdte fin Priis, og mani Bergen kunde faae 3 a 4 Rolr for en Tonde, 
ligefom den laae, uforhoyet og uvraget, da bragte den ſtor Velfærd af fig før 
Det Nordlandſte Publico, men i Eſtertiden, færlig paa 10 a 12 dar, har dette 
Bilferie ey ſtor Fordeel indbragt Landet, da det Svendſte Sildfiſkerie har gaaer 
faa yppig for fig, og de kand ſpille prevenire for os ved Exporten til Sſter⸗ 
føren, "hvor De kand faae den henbragt ſamme Hoſt, Den er fiſket, nemlig endeel 
og Reſten faa tidlig om Foraaret formedelſt Stedernes nær Beleylighed, længe 
førend den Nordlandſte Sild, ſom om Hoſten er fiſtet er rort ved at føres med 
deres Fægter til Bergen, allerhelſt de dog ſalter ned i Eege og Bogetrærendel 
af fin Sild, ſom fætter den i en Slags Egalite for ſaavidt med den Hollandſtke, 
og gior den ſtrax begierligere end den Nordlandſte, der dog i fig ſelo ev fange fer 
dere og finere i Kiodet, hvori den endog overgaaer den Hollandſte, naar man 
fager af den retteſte Havſild, ligeſom og deri, af den holder fig langt bedre og 
fængere end den Hollaͤndſte, men bliver ikke 1 andre Zræer nedſalted, end hvad 

Bonden kand bringe til WVeye der i Landet af Gran og Fyrre, Der udenlands 
ftrar giver den Mispriis, beſynderlig har den Nordlandſke Sild værer ringe 
agtet fra den Tiid af, da de Bergenſte Kiobmand for endeel Aar ſiden, efterat 
endog det Svendſte Fiſkerie var kommed i ſuld Drift, og Silden nogle Aar 
gik yppig til paa de Bergenſke Kyſter tillige bande Norden og Sonden for å 
Byen, fod i Byen optage Sildladninger af deres brugelige Bomſeyl⸗Jagter af 
10, r2 til 15 Læfters Drægtighed, ſom var faret 1o'a12-ja fleere Mile, fra 
de Steder, Den var fiſtet, væver undertiden 8 Dage ju længere under Veys rd 

| medelſt 
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medelſt Modvind, faa man kand tænfe, hvad Tilſtand ſaadan Sild fandtes 
— udi; Men fiden Silden var faa vidt i Priis, og man kom let til ſaadan Sild 

at klobe, blev Dog Silden ſaltet til Kiobmands Gods, og ſendt Udenlands til 
Iffætning, men hvad ſteer? Silden befandtes faa flet, af den blev fort fra et 
Sted til andet alt til deſto ſtorre Bekoſtning, og tilſidſt fik den ſtorſte Deel Sted 
i Rakkerkulen, fra hvilken Tiid af vor Nordſte Sild i Priis og Anſeelſe ey ev 
kommed fig, fom ev at tilſtrive de Bergenſte, der ey allene tabte hele Capita- 
len med Renter og alle Omkoſtninger, men og tillige giorde det hele Publico 
ſtor Skade i den Slags Norges Product; Ligefom vore Naboer heller ikke for 
nogle Jar fiden ſpandt Silke ved ſamme Feylgreb i deres Silds WVirkning og 

Handel, der fadte deres Sildhandel i Decadence, der endnu ikke faa gandſke 
har reiſt fig, hvorfore der udkom ſamme Tiid et Kongelig Forbud mod flig Fenl: 
greb i Sildens Virkning, hvori blev faftfar, hvor lang Diftance fra Stederne 
eller Byerne det var tilladt at fore los, ferſt og uſalted Sild, for af Kiob⸗ 
———— ſaltes og virkes til Kiobmands Gods at udføres til fremmede 
Steder. dut sne in | y il sdand 

1." Hvad egentlig det Nordlandſte Sildefiſterie angager, da alternerer det vel 
Mellem Stederne og Diftricterne, faa at Silden kand gage til et Preſtekald af 

Fogderiet i cer Aar, og Aaret efter igien i et andet; Men neft Numedalen, 
fom ev det Norderſte af Trundhiems Amt nærmeft ved Nordland, hvor i 

" forrige Tider Sildefiſteriet har neften aarlig været giengs, men hav nu nogle 
Aar tillige med Torſkefiſteriet, ſom foran meldet, gandffe forlade de Grendſer, 

ſaa Indbyggerne har maattet ſoge efter Den Slags Naring langere Nord efter, 
er Helgelands og Saltens Fogderier, (nemlig paa der forſte Sted i alle Praſte— 
kaldene meere og mindre paa fine Steder, ligeſom dens Repfe-Tour falder, dog 
meeſt indtil Fiordene i diſſe ſidſte Tider, og det paa adſtillige Steder, hvor man 
aldrig før har vidſt af Sild uden i de ældgamle Tider, og paa det ſidſte Sted 
meeft i Den Sonderſte Deel af Fogderiet i Gilleſchaals, Bodgens og Foldens 

Praexſtekald for diſſe Tider at regne) de Steder, hvor jævnlig neſten alle Aar ind⸗ 
treffer Sildfangſt, i det mindſte nogle Steder; Bel hender fig og, at Sild⸗ 
fangſt falder ind Norderſt i Galten, ſer i Ofodens og Tysfiordens Fiorder, 
ja og længere Word i Senjen og Tromſen, men ſamme er ifÉe juſt aarviſt fag 
kaldet, dog har den i diſſe ſudigere Tider begyndt at viſe fig fan langt Nord, 
endog iFindmarken meere end tilfſorn. Men da Folk paa de Steder ikke er be— 
raad paa videre enten Redſkab eller Salt, end de kand ſalte til fit Huſets Tors 

neodenhed, faa kand Fiſkeriet ikke blive af nogen Belang, ikke ſordi der mangle 
Sild, ſom kand ſtage der hele Hoſten og Winteren under Iſen, men Salt, 
ex. gr. I Beſens Fiord i Tromſen hav tu nogle Aar javnlig værer Mængde af 

Sild, 
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Sild, ſom har ſtaaet Hoſten og Vinteren igiennem, og har været et godt Ops 
hold for de omkringboende, da de have hugget Hul paa Iſen, og med et par 
Garn taget faa meget SiD, de vilde have; Men paa de ommeldte Sondre Ste⸗ 
Der har Sildfifkeriet været mere jævnlig og i ftov Conſideratio. 

Ju i diſſe fildigere Aar hav Sildefangſten meget aftager, ikke fordi Sil⸗ 
den Mangler, men Saltet at virke den med; ex, gr. i det Sonderſte Diſtrict 
af Saltens og det Norderſte af Helgelands Fogderier var denne Hoſt kom⸗ 
med en ſtor Mængde Sild, fan at naar det idelige Denne Hoſt faldende. ufæds 
vanlige haarde Veyr gav lidt efter, kunde Dermed nogle faa Garn fiſte meere 
end de kunde modtage, og det af allerbeſte og fineſte Sild, der var kommed lige 
ind af Havet; Men jeg er vis pan, at Fangſten blev kun gandike liden til Kiob⸗ 
mands Gods at udføre, da den gemene Mand: manglede i Almindelighed Salt 
til fin Fornodenhed end fige til Kiobmands Godning at virke, havde der fag 
vift været en. complet Handelsmand eller Handelsplads i Nervarelſen, ſom 
havde Forraad paa Salt og Zræer at modtage Silden med, naar denblevdem 
tilført, da havde ikke manglet faa ſtor Forraad af den fedefte og beſte ſSort Sild 
at fane for en Bagatelle kiobt, ſom de ville forlange, og den Guds Velſignelſe 
af Sild, fom Guds Providence tilbad, havde da blevet til ſtorre Nytte for 
Publico, end ſom nu ffeede, Da Indbyggerne maatte være Tilffuere deraf, og 
havde intet Salt at giore den til Gode med; thi ved det Kornavlingen, Der har 
tvende Aar efter hinanden: gandſke mislinget 1765. af Kuld og 17766: af for flor 
Warme og Skin, Fiſteriet har og dette ſidſte Aar flaget feil, faa har den ge⸗ 
mene Mand maattet anvende fin tinge Formue paa Korn at faae fra Bergen 
til fit Ophold, og har ikke havt mindſte Leylighed enten at kiobe Salt eller fane 
Det Nordbragt, Da alle Jagter gik ſynk ladde med Korn, og kunde derfor intet 
Saft bringe Nord; desuden falder Modet hos den gemene Mand til ſaadan des 
res Nærings Brug at fortſotte, da flige mislige Aaringer indfalde, og Con- 
tributerne, hvortil al deres Svecd og Arbeyde gaaer, blive de ſamme. 
Tiden, naar dette Sildfifferie gaaer an, er baade tidligere og ſildigere, 

ligeſom Indſieget af Havet feer, naar de Aaringer er, at oprigtig Hapſild 
kommer ind, thi der kaͤnd være et og andet Aar imellem, at ſamme udebliver 
faa, men fager allene af den faa. kaldede Landſtaaede Sild, det er den, ſom 
Aaret forud bar kommed ind, og været filfet af , og naar den har ſtaged fin rette 
Tiid ved Landet til de Fiſtendes Nytte, begiver den fig i Dybet, naar ſtarpeſte 
Vinterkuld yttrer fig, og det enten paa Fiorder, ſom ere uendelige dybe, hvor 
Den kand ſtaae i Roe baade for Fiſtere og Rovfiſte, færlig Hvalfiſt og Sprin⸗ 
gere, Der og ev ſom Hvalen en mignature ; ſom dens fornemſte Cfrerftræbere, 
og ér at anſee ſom Jægere, Der Driver Den til og fra Landet, ligefag naar dener 

indkommet, ** 
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indkommet, fra Sted til andet; eller og den kand giore en Reyſe til Havs, og 

ſynke fig ned et Stykke ud fra Landet, hvor dybe Huler og Daler findes, at 
Den der kand overvintre, og ſtaae i Dybet at fedes op igien, hvorefter Den mod 
Hoſten, ellev fin paa.af Sommeren paa fin beſtemte Ciid ſoger Landet og de 
ſedoanlige Grunde igien. 
Sbkeer det nu, at pan ſamme Tiid kommer ind den rette Slags Haoſild, 
og ſamler fig med denne, Da bliver der gierne et ſtort og langvarigt Fiſkerie, 
men bliver Denne Sort ſamme Mar kun alkne, Da er den ikke faa ftadig i ſin Til⸗ 
gang, at den jo ſtyder fig fra Sted til andet, og opholder fig nogle Dage paa 
en Bugt eller Viig inde ved Landfiderne, og nogle Dage efter maa ſoges paa 
en anden, helſt ſaaſnart Nattekulde om Hoſten yttrer fig, da den fÉifter fine 
Opholdsſteder, ſom nu meldt en Tiid af Hoſten, og naar Kuld og Snee vifer 
fig for Alvor, reyſer gierne af til det bundloſe Hav igien, hvor den var kommed 
fra folgelig kand Fangſten deraf ey blive fan anſeelig. 
Denne Slags Sild kand og være feed nok og fudaf Blomme, men aldrig 

faa fiin pg ſodſmagende i Kiodet, ſom den rette Havſild, der kiender fig ud 
Baade i Skikkelſe ved at være Éortere og bredere med langt mindre Hoveder end 
Den anden, ſaa og i Fiinhed og Bonitet, og har man endnu det ſikkerſte Kien⸗ 
Detean, naar man koger begge Slags, enten ferſt eller ſaltſprengt, da Bloms 
men ſtiller Dem ad, thi af Den 2andftaaende Sild refolveres Blommen, og 
Fedmen deraf rinder bort i Kaagevandet, faa at man i den finder inter igien 
uden Mavepiben, og de magerſte Trevler af Blommen, ſom med det fede Iſter 
— har været omringet, dog kand den i Kiod udi fig felv bære gandſte god 
og feed, 

aimod finder man i den kogte Havfud af retteſte Sort Blommen lige heel 
og holden liggende i Silden, ſom den Eom i Wandet. 

De fleeſte Aaringer kommer dog gierne i det mindſte paa nogle af de op⸗ 
regnede Steder oprigtig Havſild ind, og Det undertiden i Sundedagene FDR in 
Julio eller forf in Augufto, da den er faa overmaade feed, at den taaler ikke 
Det mindſte at ligge, for den bliver ſalt ed, og er Derfor heel vanſtelig at bes 

handle, hvorfor den gemene Mand ikke gierne faa tidlig vil fiſte, fordi den da 
behover mere Galt, og i ſordeles vanſtelig at fage til Kiebmands Godning, 
ſaa og fordi deres Lands Brug og Indhoſtning giver Dem da ikke Tiid at paſſe 
Fiſkeriet; Men det fornemſte Sildfifkerie gaaer for fig ſidſt in Augufto og con- 

tinuerer in Septembr. og Odtobr, Maaneder, ja ſamme Aarlige til Julen, men 
formedelſt indfaldende ſterk Kuld, ſom falder der i Landet i Novembr. og De- 
cembris Maade) ; hvorved Sild ſtrax fryſer ſtiv, er Denvanffelig at omgages 
med, og. bliver heller aldrig faa god til —— Gods, da Kiodet gierne 

gager 
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gaaer fra Beenene, fiden den Dar ligger. — * — offen Tenden, førend Den 

kand knibes af Saltet, hoilket og gior den rod og uanſeelig i Kiodet, og burde 
der være. Forbud paa, og paalidelig Opſyn over, at ikke froffen Sild blev. ſaltet 
til Ktobmands Godning, men vel til Bondegods at forbruges i Landet, og om 
nogen var tilovers Da at bringes til Trundhiem, og forbruges ved orkerne, 

ſamt ſelges paa det: ſtore Levangers Marked inden for Trundhiem, 

aarlig nogle 100, ja undertiden mellem 1 a 2000 Jamter former over at Eiobe 
Sild og tørret Graaſey, ſom de tuffer med deres Jernkram og videre, os tien⸗ 
lige Vahrer, de bringer herover; Men hvad ſom Fulde fores til Bergen 
Klobmands Gods, burde være feled, thi nogle Tonder flet 
kommer udenlands blant den gode, gior ſtrax Diverſion, og God 

Mispriis. Bar derfor bedre, sat et mindre Quantum af godt Gods blev virket 
af Kieobmands Gods, da den holdte fin Prus, og var ſtorre Fordeel for de 
Fiſtende og Handlende tillige; Men faa lenge ingen anden Handel er i Lande 

end at Bonden allene ſkal beſtyre Sidſauningen ÆT faadant mr meere ai onfte en 

abe. 
—J 

Zedfk aber at fiffe Den med, ng Maaden at fange den paa ,. ev if 
de Sondre Steder at flænge med en lang Sildnoed eller odd af 100 til 129 

Favner over en Vaag eller Bugt, hvor Silden ev kommed ind, fag den bliver 

ſtagende inden for Moeden, og naar der er en maadelig Portion inden for, træk⸗ 
ker de Silden deri til Landet, men da fager man fmaa og fore Sild tilſammen, 
ſom alt ikke bliver til noget anſeelig Kiobmands Godning, men naar, der er | 

ſtort Sildberg faa kaldet inden * bruger. man mindre Vodder af 10 a 12 
Favner at Drage en vis Portion deraf til Lands om Gjangen, men alt flet God 

Henſeende faa ker en Mængde ſammendynges, og kommer til Landet paa cen, 
gang, og faa ftor Mængde kand ikke faa haſtig Fomme i Salt, at jo noget for 

fares, fan endeel af Got fer kand ey ander, end blive (let virker, foruden at Su— 
Den ikke er ſelect i fig ſelv. 

i 

Sa dan Noed kand flage i Seen 223 Uger, ja længere undertiden, 2 
imidlertid De ſalter og fiſker inden for, ofte ev der og faa ſtor Mængde Sild 

Deri, at de tilſidſt maa optage Noden og flippe Silden ud, af hvilfen Files 
maade der flyder ſtore Infolencer , — og ſamme paa de Sondre Steder 
mægtig har aftaget, i Det mindſte er der mange Zar mellem, at Silden ey 
yttrer fig vag Lige Steder, thi meget gf den Sid, ſom femmer til Lands, bli— 
ver liggende Dyngevlis paa Landet og raadner, naar Mengden er —— 
af Suden, naar den ſtaaer faa længe indftænget, gvæles en utroelig Dob, fon 
(liver liggende paa Bunden; og giver Aſſthe for Fiſkeriets Tilgang en anden 
Tüd, og Den ſtorſte D Dol ; Fand man sÅlllan at Den Sild, fom flippes ud af 

å | Sængflet, 
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Fængflet , Hvori den faa længe haver været indflutter, uden at have fin fri Gang 
og Luft, creperer dog paa Udreyſen, faa at den mindſte Deel Deraf opnager 
Skaberens Hyemerke, og kommer Memneſten⸗ til Nytte. | 

Men i Nordlandene fanges Silden allene med Garn, ſom væl ger Silden, 
ligeſom Maſtkerne eller Baandene i Garnene ere ſtore eller ſmaag til, og derfor 
er man gierne forſynet med Garn af ſtorre og mindre Maſter at bruge, ligeſom 
Silden kand falde til i fine viſſe Aaringer. Diſſe Garn bruges enten paa Sat⸗ 
ning, ſom man kalder det, Da Garnene 6 i Tallet, og hvert Garn regnet til 
12 Favner, bindes med nogle Favner Toug ud fra Landet, og færtes hen i Dy⸗ 
bet, naar man merker, Siiden ſtaaer nær ved Landet, ſaadant kaldes at tage 
Silden paa Landfærning, og af ſaadan Garnfærninger har gierne hver, Baad 
tvende at fætte paa adffillige Steder: Eller og man bruger Dem paa Drivning, 
Det er: Man legger fig med en Baad om Aftenen ude paa en Fiord, hvor man 
af Maagens viſſe Kiendetegn om Dagen ved dens Flugt og Udraab, ſom Fi⸗ 
fferne ér kyndig paa, merker at Silden holder fig, og haven Garnlænke af 12 
til 20 Stykker flæbende efter Baaden, der Driver ud efter Søen, ligeſom WVin⸗ 
Den blæfer, eller i ſtille Veyr, ligefom Strommen gaaer, da flig Garnfænte 
opfanger hvad SiD, ſom kommer den i Veyen. 

J mørkere og chkkere Luft for begge Slags Fiſkerie, jo bedre Fangſt, og 
. haar Éuften er klar, og ſterk Maanens Skin, ſtikker Silden fig ned, og derfor 
maae de alt lade Garnene ſynke paa den Tiid faa meget dybere ned i Bandet, 
at de kand naae derned, hvor Silden ſtager, dette merker de deels paa Strands 
maagens Flugt hoyt eller lavt om Dagen, deels har man inventered et Slag⸗ 
garn fan faldet, det er er langt fmalt Garn a 40 til 60 Favne, fom man efter 
fin Længde lader fætre lige ned igiennem Søen, naar man da tager det op, feer 
man ſtrax af den derpaa ſtaaende Sild, hvor dybt Fiſten ſtager, ſom man da 
tager Favnemaalet af, og Derefter vaffer, hvor dybt man ſtal ſynke fine Garn 
redſtab ſaavel ved Sætning ſom Drivning. 

De, ſom benytte ſig af dette Kunſtgreb, kand paa ſine Garn fage Sild 
nok, og de andre paa Den Tiid flet inter, førend Maanſkinnet giver efter, og 
Luften bliver tykkere, Da den giver fig op i Søen igien 

Vanſkeligſt ev den at opſoge og fange, naar juſt Luften og Veyret foran 
drer fig fra tyk til klar Luft, fra file Veyr til Storm og vice verfa, da den 
og forandrer fin Gang og Opholdsſted, dog den Landſtagende Sild meere end 
den Havſild, ſom foran melde. 

Da der nu paa ſaadan Sildfiord ſtedſe gierne opholde fig Springhvaler 
med andre ſtore Hvaler og fleere Slags Rovfilfe, Der jager Silden ind i Gar⸗ 
nene/ fan regner de Fiſkere, der ligge eje Fiorden med Drivegarn fig der for 

en 
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en lage SyÉfe, ar de om: Natten horer de den ſtore * er nær ved 
Garnlenke, og ſtyder fig fra og til, ja ſpringer et-& tykke op af Søen, og 
Der fig falde ned igien midt i Sildberget, thi ſiden silden ſtyer for ham ( 

Garnene, faa venter De fig Derved 900 Fangſt ſtiont dette undertiden udfalder £ 
" en Tragoedie; i det Hovalen har kommet Garnene for nær, og naar de ſtal 

indtage fine Garn, befinder de, at det halve ja undertiden Det hele Redſtab er 
dem beroved. 

Hender fig og; at Hvalen naar den ffyder fig. op over Wandet for at 
trætte Luft, driver op for fig-over Bandet, endeel Sild, ſom er følgagti 
Den Soe, han fpruder for fig, faa at der oppe i Veyret ſtaaer ligeſom et 
og har ved flig Leylighed ofte Silden falden ned i de omliggende Baader, — 
Den kom directe ned af Luften. 

Med ſaadan Garnredſtab paa Sætning eller Drivning kand, naar Files 
viet gaaer til; faaes en; halv eller heel Tonde Sild pag hvert Garn, undertiden 
mere, men undersiden igien kun nogle Stykker Sild, naar Fiſkeriet er flet. 
Beſt regner man dette Fiſterie at være, naar Middelveyen folge, og man 

kand faae en hals Tønde omtrent paa hvert Garn, thi den Portion er overta⸗ 
gelig at fnae i Salt, før den. bliver liggende og bederves, derved fpoleres 
og mindſt Deres Garnredfab, —* er den — A en * om at 
conſervere. 

3. Glaaſeh⸗ differiet 
Seyfiſteriet er og et af Landets vigtige Fiſterier, thi foruden at der. ea ; 

en ftor Export deraf til Trundhiem, ſom gaaer til Værkerne og Oplandet, 
ſamt fælges paa Levangers Marked til de SvendfÉe, og til Bergen ſom deels 
fortæeres ide Bergenffe Oplande, Diels udføres til fremmede Steder, dog den 
ſtorſte Deel Sondenfields hen, ligeſom og den fore Hob Tran, fom Deraf pro- 
duceres, og føres til Trundbiem og Bergen, og bar færlig nu i nogie Har, 
ved Den anſeelige Priis ſamme har vævet udi, givet Indbyggerne god Fordeel, 
faa er Landet i fig felv beſt tient med Dette Fiſterie, thi dette ce Den. Slags Fiſt, ig 
Indbyggerne hele Winteren nytter i fin Huusholdning, ved at bruge Zran i 
fine Lamper ; og Fifen at gisre til Luudfiſt og Spiſe, fordidener mindſt Priis 
iKiebftæderne, og Derfor Den letteſte Føde, de kand bomme af med, 

Af Denne Slags Fiſt er 4 Sorter i Henſeende til Storrelſen, Der er Seyufs 
faldet, lignende en Lar baade i Storrelſe og Styrke; der er Noedſey noget 
mindre ſom en ſtikkelig Tor, sg Dorgſey atter noget mindre, og endnu det 
nye Slags kaldet Smaaſeynd der er ikke ſtorre end. den ſmaa ahiercz 

orſt, 
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Foiſt dog er de alle af ſamme Skabning og Coleur paa Skindet, ſamt med 
feed. Lever vel forſynet, naar den fanges paa rette Tiid; Thi der er at merke, 
at al anden Fiſt kommer gierne feed ind af Havet, og magre, naar den har 
ſtaged fin Tid inde ved Landfiden, maa derfor føge Dybet igien for at fedes op ; 
Men Denn: Siagé er gierne mager paa Lever, naar Den forſt kommer ind af 

" Havet, tvertimod fedes op efterhaanden inde ved Landfiden, og det ved et Slags 
Soe⸗nſect kaldet Roaat, ſom ev deres delicateſte Spiſe, den Fiſten er faa 
begierlig efter, at Den vender felv op paa Land efter Den, faa det ofte ev paſſe— 
red, af den ved flig Leylighed i Strommen ev fanget med Hænderne, naar nos 
gen har værer nærværende, og paffet paa, ligeſom man og ofte feer dem i mange 
tufinde Tal gade i flige Stromme med hele Hovedet oven over Soen, ogKiæf; 
ten gandffe aaben for at fluge Denne lille Soe⸗Inſeckt (der fan fnart den kommer 
af Seen paa Landet vinder op fom futter Fedme) det jeg ſels ofte hur været Te- 
ftis ocularis til, og jo længere Fiffen Da gaaer i i denne Fade ud paa Somme⸗ 
ven, jo ſtorre Fedme og Lever ſamler den; alle five Sorter virkes ligeſom Rod⸗ 
ſtier af Torſt, i det den flakkes og henges over lange Stænger at tørres. 
Ddeette Fiſkerie begynder gierne forſt in May, og continuerer til Auguſti 
Maaneds Udgang, Da mani Hundedagene, naar ſterk Varme indfalder, ſtager 
Fare for, at Fiſten forderves af Utoy, undtagen Fangſten ſteer paa vindige Steder 
hoor Den bedre conſerveres; Naar denne Fiſt kommer ind af Havet, ſtandſer den 
ſtorſte Deel, og tager firSæde pan Grunder og Banker ude ved Havgabene, hvor⸗ 
hen Indbyggerne i Mangde ſoger Dette Fiſterie, og dette afte fag lang Ben fra, at de 
maae bruge ſtore Fartoyer derhen, for der, ligefom til Torſtefiſteriet, at frembringe 
deres fornodne Ting, og ſiden bringe Fiſteavlingen hiem derfra igien; Det 
Redſkab, De Der bruge til Fiſten at fange, er et Synkended, man kalder, ſom 
en fürkanted Vod, 12 gavne i hver Kant med 16-til 20 Favne Toug paahvert 
Hiorne; Med dette Redſtab reyſer De ud sm Aftenen paa de Grunder, det ev: 

HOphoyede Banker I Soen, hvor Grundtvande er, hoor de tvende ſtorſte Sorter 
af Seyen meeſt holde ſig, ſaa ſynke de ſaadan Noed temmelig dybt ned, og hoer 

Baad beholder fit Hiornetoug, hvovefter de ligger gandſte ſtille, indtil de ſor⸗ 
nemme, der er faa ſtor Portion Sen. inde paa Bodden, atdenerværd at trakke, 
Da gives et vift Signal, faa alle fire Baadene træffer op paa eengang, og det 
fan gandſte tillige, at ikke Fiſten paa nogen Kant maa faae Leylighed at und 
vige, og Da kand De med et ſaadant Kaſt fage nogle tuſinde, naar de ere ret 
ſykkelige, og fylde ey allene de fire Baader, men meere end fire Baader til, 

En mindre Deel af denne fra Havet indkommende Seyfiſt løber længere 
ind til Fiordene, og tager fit Opholdsſted Sommeren over i frærfe og bruſende 
Stromme, ex. gr, i den vidt bekiendte ———— hav jeg felv pan en Reyſe for Bb 3 | mange 
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mange Aar fiden opholdt mig en Times Tiid, og i den Tiid med ſtorſte Plaifr 
træbfet 150 fore Sey, og det faa fort jeg kunde fane Angel med Snoren ned, 
og trokke Fiffen ind; "Den Maade man ellers i flige Stromme bruger” at fie 
Den paa, er enten Dragvodder 12 a 15 Favner lang, ſom man faxter for Sey⸗ 
bierget, naar man feer den ſtaager ved Landet, derved behøves kun 3 Mand, 
ſom da træffe Kaſtenoeden i Land, da dei et Kaſt ofte kand fylde 2 a 3 ſmaa 
Baader, eller og de bruger med en liden Baad at roe omkring i Strømmen 
med en udhengende Snor af nogle faa Favner med en Mesſing Streng og en 
liden Angel i Enden, hvorpaa mange i fteden for Agn bruger blankt Fin, ſtobt 
paa Angelen; Naar man da roer med Baaden maadelig fort, og Snoren med 
Angelen flyder oven paa ſtrax efter Baaden, løber Seyen i Hobetal bag efter; 
og ligefom vil fpille fig med den blanke Angel, faa de kappes om at komme forſt 
til Krogen, og bide — | 9 acer (Ål 

Dette at ror ſaaledes efter Seyen fÉcer helft paa de Steder, hvor Strom⸗ 
mene er ſterkeſt og farligt, og Seyen meeſt opholder fig, faa at de ſtore Hvirvler 
i Strommen, kand ſnoe Baaden mange gange om, at den af Aarene en kand 
regieres, og ofte kantrer Baaden derover, faa at derved gierne aarlig i De ſterke 
Stromme feer ſaadan Soeſkade paa Folk, ſom derved omkommer; Thi naar 
Strommen paa ſlige Steder ved nye og fuld Maane, ſamt indfaldende tillige 
ſterk Storm i Flodens Tiid er paa det ſtoerkeſte, er den i Stand til i fine dybe 
Hviroler eller Vorticibus at nedtrakke de ſtorſte Fartsyer, idet mindſte at 
giore dem uregierlige, ſaa de mage drives hen paa Klipperne og knuſes, ja! 
de ſtore Hvalfiſte mage give fig tabte uden at trænge fig igiennem, naar Strom⸗ 
men cv paa det frærkefte, Der har ofte været Exempel paa i Saltens Strøm en 
halo Miil fra Bodgøen: At Hvalen har arbeydet faa længe mod Strommen, 
at den paa det ſidſte har ſprudet det klare Blod fra fig, og man har Fundet fra 
Landet af, ſom er nær derved, hore hans Brolen, ſamlet med Strommens 
Suſen og Bruſen, og har dog omſider maattet dantſe tilbage efter Strømmen 
gandſke udmattet, faa den har ſtaget Fare for at drives i Land, og man ſuppo⸗ 
nerer deraf, at ved at flide noget loft indvortes, hvoraf Blodet ſtrommer, maa 
Den dog omfider tage fin Død deraf, ſtiont faa lang Tiid efter, og faa langt 
borte, af den ikke kand blive de hosgrondſende til Nytte; Saa ftærE lober denne 
Stram imellemſtunder, at man paa Landet ligeſom ſynes at kiende et Slags 
Jordſkiels under Fødderne; Paa flige Steder holder: Seyen fig meeſt, deg 
iffe paa Den Tiid, da Den kunde ikke regiere fig, men naar Hoirvlerne giver 
lidt efrer, og Da vove de fmaa Baade fig alt for yderlig, og derfor ofte mag 
ſette til. | . spin * i 

— 
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Saa farlige ſaadanne Steder ere, fan Fiſtkerige tillige, hvor ey allene 
Sen, men alle Slags Fiffe opholde fig, hoilke freqventerede Nordſke Strom⸗ 
me, færlig Saltens Stram ev et ſtort Spiſekammer for mange, ſaa det er ſtor Skade for de Steders Publico, naar Fifferiet feiler paa flige Steder, ſom ny 
et par Aars Tiid har indfaldet ved Saltens Strom, da der hverken af Sey 
eller andet Slags Fiſt har været noget at fane, forend dette ſidſte Aar, da Fiſte⸗ 
tiet, færlig af Sen, har igien yttret fig. 
Aarſagen er: at der paa dette Fiſterige Sted har opholdt fig én Deel glu⸗ 

bende Dyr af ſtore Salhunde, ſom man der i Landet falder Ertner, faa ſtore 
i Guden, ſom Heſtehuder; Diffe har i Den Tid fortæred alt Slags Levende, 
og giort Stedet ode for Fiſt, faa at man i den Tiid kunde fre Mængde af Fiſke— 

"hoveder, ſom det cenefte af Fiffene, de har levnet, endog indtil de fore Helles 
flyndere, og de faa kaldte ſtore Steenbider, drevet op paa Land, eller liggende 
paa Sandbreddene der i Nervarelſen, hvorhen Strømmen har ſamlet diſſe Lev⸗ 
ninger, fom man i klart Veyr Eunde fre af Baadene. | 

4. Helle⸗Flynder og Flynder⸗Fiſkeriet. 
Diiſſe kand juſt ikke regnes for Landets almindelige og conſiderable Fiffes 
vier i Henſeende til for Udforſel Deraf at giore, men for det forſte tiene diſſe Sor— 
ter til almindelig Bordhold om Sommeren over hele Landet, derneſt bliver 
Diffe, og i Henſeende til Udforſel regnet for conſiderable paa viſſe Steder hvor 
Dette Fifferie har fornemmelig fit Sæde, og af Indbyggerne drives faft paa det 
hele Aar igiennem; Helleflynder⸗Fiſteriet er giengs om Sommer: og Hoſtetiden 
Det hele Land igiennem ved Soekanten, og i en Deel Fiorder tillige, men ey er 
af videre Belang, end den ſaltes, eller Der giareg Rav og Rakling af, fon 
torres ligeſom den Findmarkiſte, og bruges af enhver i Huusholdningen, den 
ſaltede hiemme ſom Spagemad i ſteden for Sild, og holdes delicatere, den 

| tørrede bruges at legge i deres Mad Mageziner paa deres Reyſer til Fiſterierne, 
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pg andet Nærings Brug, alt, ſom ten fra Findmarken forud beſtreven. 
Diſſe falder temmelig fede, ſtore og fmaa om hinanden, ſomme kand fylde 

1 Qvarter, ſomme en hals Tonde, og endeel faa fore, at deraf kand ſaltes 1 Zønde, halvanden Tonder, ja 2 Zender af de allerſtorſte; Til halvanden 
Tonder at falte har jeg fsiv adifillige gange havt Erfarenhed af; Undertiden hen⸗ Der og, at Fiſkerne kommer over et Slags ældgammel Fiſt af denne Sort, fag 
Skiel er voxet paa dens Skind, ligeſom påa val, dog Sfiællene langt mine Dre, og kaldes af Den gemene Mand Trold-⸗Oveite; Den er alligevel ey endda 
fan overmande ſtor ſom feed, ikke med Kiod, men allene med Spak beflæded ; 

Samme 
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Samme kand ey vel af Pobelen ſpiſes uden af Finderne, thi den ſmager heel 
— traned; Naar flige Fiſte blive vet gamle, og formeget fede, flyder de i Hunde⸗ 

Dagene op af fig ſelb paa Geen, og kand for Fedme ikke holde fig paa Bun 
Deraf har jeg felv paa. min Reyſe funden een faa gqvalifcered, ſom nu er bes 
ſtrevet, men ingen kunde ſpiſe den for dens tranede Smag; Saadanne bliver 
ellers Rovfugle, helſt den faa kaldede Fiſteorn til Føde, da den ikke kand giore 
Den Modſtand, ſom andre ſtore Helleflynder der ofte reyſer af til Havs med ſaa⸗ 
dan Orn, ſom har ſlaget ſine Kloer faſt deri, ja undertiden til Bunds, og da 
horer man det ynkeligſte Skraal, naar Fuglen maa ſaaledes reyſe af med det 
ſogte Rov, og blive ſamme til Bytte; Der er undertiden fiſtet ſaadan Helle⸗ 
flynder, i hvig Kidd, der har flager Ornekloer, ſluttelig har Kroppen efter⸗ 
haanden forraadnet, og enten faldet af, eller ved Fiffen felo paa Stenene i 
Grunden afſtubbet; Den brugelige Maade over hele Landet at fiſte Helleflyn⸗ 
Derne paa, er at fætte lange Liner fra Landet, hvortil bruges Toug i fteden for 
Snor til Torffelinerne, og fire gange faa. ftore Angler, hvorpaa fættes en heel 
af de ſmaa Seytorſt eller Kolle til Madding; Saadan Line, der dog ikke gierne 
er længere end 100 Favne, og 30 Angler flader: ude et heelt Døgn, Da man 
optager det, og atter med nyt Agn forſyner, og fætter Den ud igien paa et ans 
Det Rum, Den kaldes Gangvad, og giores god Fangſt med, naar den Slags 
Fil er ved Landet i nogen Mængde, og det vil lykkes, ſom Dog Aarne gior For⸗ 

fſtiel udi; Beſt gager Det for fig ide varme. Sommere, da Fiſten ſeger meeſt 
Grunden inde ved Landet, men i de koldeſte Sommere erfarer man den Fife faſt 
ikke uden cen og anden i Dybet, hvor man da med diſſe Redſtaber maa føge hen, 
i fteden for at føge Grunden dermed i de varme Sommere. — 

Den anden Maade man bruger at fange denne Fiſt paa, helſt ved hedeſte 
Sommers Tiid, naar: Varmen er i Luften, da den legger fig op paa den lyſe 
Sandbund, og ligeſom recreerer og fpiller fig af Solens Skin, og det ligeſaa⸗ 
vel Natten fom Dagen, da Solen, ude ved Soekanten i Lofoden og Veſter⸗ 
aalen i fær har fin Gang over. Horizonten, faa man kand fee hele Solens 
Corpus oven for Haver, er at ſtange eller pigge Den, Da man med en Stang 
3 a 4 Favne lang med en los Jernpigge, og en Ring med et Toug udi ſadt paa 
Enden af Stangen, ſtanger Fiſten; Naar Fiſken er fanget, flyder Stangen 
op, og man fader: Fiſken, naar ten er ſtor og vanſkelig at fane Livet af, lobe 
efter Fouget, fom er faft i Piggen, og flæbe Baaden efter fig, indtil den trot⸗ 
tes, fag den begvemmelig Eand tages op i Baaden; "Eller og, man i fteden for - 
Stang bruger ef tungt Blyelod med en Jernpigge midt i, ſom man forſt tager 
Grundmaalet med, for. af vide, hvor lang Touget, ſom Det er fæfted i, ſtal 
gane ud, fiden trækker man det op, og holder det midt over Fiffen, fader. ms 
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faa med Force lobe ned, da Piggen løber ind i Fiſten og fanger den, og ev det 
utroeligt, hvor ftore Fiſt man pan den Maade kand fange, og fage Livet af; 

"naar man bruger forfigtig Omgang dermed; thi derſom man ſtrax med Force 
vilde bringe Den op til Baaden, uden forf at lade Den lobe Forcen af fig; 

fſfkulde Den lettelig velte Baaden om; Samme Maade maa og iagttages, naar 
man fifker det Slags ſtore Fiſt med Gangvad eller Haandſnore, at man forſt 

lader den lobe Forcen af fig, forend man trakker den til Baaden; Den ſamme 
Maade at ſtange Fiſt bruges og med Den Fiſt faldet Steenbid, ſom og holder 
fig paa ſamme Aarets Tiid paa lys Sandbund, men ligger gierne dybt, faa at 
Blyeloddet, ſom man kand pigge en Flynder med pan 10 Favne Vand, er meeſt 
beqvpemt dertil, og har man ofte Exempler paa, at, naar man har kundet allene 
ſaare Den, og ikke faaet Den i det ſamme, har den lobet op efter Loddet, bidt 
fig faſt i Piggen, og fulgt med lige op under Baaden, da den har ſluppet, 
gaaet ned igien, og lagt fig pan ſamme Sted, faa den gemeenligen dag fiden 
maa færte Livet til, faa at pag den kand ſikkert paffe fig, det en vig Scribent 
har ftatuered om Helleflynderen, at Den er heyngierig, ſom og videre viſes 
Deraf: Naar Den er kommed ov i Baaden, bider den alt det Træ i StyÉÉer, 
fom den kand faae fat paa, ja endog bider Scykker af Steen, om Den findes i 
Baaden, hvoraf Den og juft har fit Navn, faa Fiſterne maae vel vogte fine 
Fødder, thi hvad den faaer fat, flipper Den ikke, førend der ev knuſet, Derfor 
maa Fiſkeren ſtrax flage den ihiel; Denne Digreſſion om Steenbiden er giort 

i Anledning af Fifemaaden, ſom de Norſte Falder at glotte, det er, at ſtaae 

og ſtirre og fee efter Fiſten paa Bunden. 
Nu kommee vi til Det retteſte Helleflynder⸗Fiſterie, ſom har fit Sæde i 

Seniens Fogderie, hvor vifje Indbyggere Drive derpaa Vinteren, Vaaren og 
Hoſten, og træffer den med Haandſnore. 

Dette Fifferie kand ſamme Aar være confiderable, men i diſſe fildigere 
Sider, ev der kommed et Slags Roofiſk, fom man kalder Avalhugger, og ev 
fom ſmaa Springere, der hugger med fine fore Tænder Stykkerne ud af Hvalen, 

i ja henger fig efter Tænderne faft i Hvalen i hundrede Tal, og ofte jager Dem 
paa Land) Ligeſaa hugger den af Helleflynderen Tore Stykker, ſom man feer 
komme op, og ligger flydende paa Havet. 

Paa diffe Grandſer ſtigres Fiſken op allene til Nav og Rakling, og ders 
fra kommer den delicateſte Sort deraf, ſom er bekiendt over hele Europa, og 
fendes allene ud fom en Preſent fra Bergen, men denne falder allene paa den 

… gene Sted Sandsøe ; hvor der ev et lidet Kirkeſogn, ſom driver meeſt paa dette 

Sifferie, og er det ſynderligt, at fra "obnetoldene ere Der og — ar 
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fiſter paa fanme Hav med dem, men Denr, men fane de den cro ſo delicat, maa Forme 
af den Luft, der falder at torre den udi | 
Dean, de virker om Vaaren og Hoſten — gierne ſey — os ikke fonderlig 
at ſpife, men den deraf, ſom holdes for en Delice inder og udenlands, falder 
om CBintern, Da den fryſer, og bliver derved moer og tendre, juſt ſordi der 
falder kun lidt af den delicateſte, og alle Folk ere begierlige derefter, faner 
Den og i anſeelig Priis, og koſter gierne i Bergen 44 5 Rdolr. Bogen, nem⸗ 
lig Rakling, fom ev udſogt, thi Raven er mindre haade begierlig og koſtbar. 

Flonderſiſteriet er og giengs over alt ved Seekyſten, ſaavel ſom i Fiordene 
ved af glotte derefter om Sommertiden, faa tir der indfalder Harblik og ſtille 
Veyr med Soelſtin, da Fiffen er heift oppe paa Sandgrunden , hvor man kand 
fee Den ligge og ſpille figt Solen, da Fiſterne bruger at tage et Oſekar Tran 
med fig i Baaden, hvoraf de flipper en liden Porcion ud paa Søen af gangen, 
fom har den Virkning, at der bliver ſtille nogle Minuter, paaden Sted, Baa- 
Den er, om der ellerg er lide Vind paa Soen; Dette Fiſterie er ey af videre 
Belang end det kand give et dagligt Bordhold, paa diſſe Steder ; maar Veyret 
er ftile, men paa ſine Steder i Lofoderr, færlig i Gimſoe og Flagſtads Kirke⸗ 
ſogner, oves ſtorre Drift i dette Fiſterle, Da en Hoben torrede Flunderexpor- 
teres derfra til Bergen, hvilke legges en Nattes Tüd i Lage, og ſiden knyttes 
2 a 2 fammen, og ophenges paa Stænger at tørres og præfereres for beklendte 
Sundmsers Flynder, ſom bliver ſnarere harſt. Paa de Steder falder den FifÉ 
ræeger feed, og fanges deels ved at pigges, ſom meldt er, deels og ved Liner at 
færte udi Dybet efter Den; of bruges Haand fnøret tillige af trælke — 
med af Dybet; og Den Sørr er gerne den fedeſte og feltets 

5. Bingde-Fifferiet. 
Dette Slags Fifkerie har man der i Landet aldrig vidſt af for 30 Aar — 

men fra den Tiid har det alt. meere tiiraget, og er ers over hele, Borge ube⸗ 

Fandt, uden hvad Hr. Strom i fin Sundmøers Beſtrivelſe afte Tomo lidt 
melder derom, nemlig en Brygde, der kom ind paa'en Seonod, og efter at 
Den med Gelaffenhed haver lader fig berobe fin Lever, kom fig igien, og rente 
af et langt Stykke Vey bort med der hule Selſtab, hoilket viſer, at dette Silke: —Ø 
rige, endog pan Delte Sted, ſom ellers er riig paa alle Slags Fitkerier, har 
været ubekandt, Da Denne (aa vel fortienre Mand har Deri fun  referered relata, 
thi dennes, ſom anden Leverſiſtes Liv, beftader i Leveren, fa 14 åt Lever og Liv 
folges ſtedſe ad, og, efter at have miſtet Leveren, gior den ingen Rehſe, men 
ſynket ſtrax til nr Da Den vid ude finder pan Søen * faa lange den 

bar ka 
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har Leveren i fig, oge er Henfeende tilder Indvendige, ulædered, faa at de, fom 
Nordland fanger den, kand roe Den efter Baaden hengende, nogle Mile fra. 

” Havet af, hoov Den fætter Livet til, til Landet, hvor Den ſtigres op, og Dens: 
Lever udtages, horrefter Fiſten kaſtes bort, der i fig ſelb er mager, og uden 
Spak, faa Denne Fiff er nærmere af Han end Avalarten. Finnerne og de 
meeſt fattige Folk bruger dog at ffiære den op i lange Remſer, fom en Slags 
Mæfling, hvilfen de ſorſt udvander i Søen for at traække Stramheden derfra, og 
ſiden henger den op at torres. 

Delis Storrelſe kand være almindelig 10 2 12 Alens Længde, Bredden 
og Fybheden i Proportion, ligeſom den er feed og har ſtor Lever til. 
De ſom ere blage⸗graae paa Skindet, holdes for de fedeſte, og ſamme 
ere af middelmaadig Storrelſe, men giver dog ofte fleere Tonder Lever af ſig, 
end de ſtorſte, Der ere magrere, og befindes des Aarſage langt ſterkere, faa man 
har ſtorre Mone med at faae Livet af de magre, omendſtiont ikke de ſtorſte, da 
de ere meere diſpos og ſpreke, ſom man kalder det. 
Den har i freden for Been allene Bruſte i fig, hvilket, om ikke var, blev 

det umuligt med faa ſmaa Baader at fane Den Dræbt; Thi havde faa ſtor Fil 
fafte Been i fig, følgelig af fan meget ſtorre Styrke, da vilde Den ſnart ſtille 
Selſtabet, naar den fik der ſtorſte Sting. 
Leveren kand fylde en Leſt Tonder, meere og mindre, ligeſom den er feed 
og flor til, men 8 a 10 Tonder Lever ev den almindeligſte Fangſt af ſaadan Fiſt, 
deraf fager man gierne ved Brændingen de tvende Parter Tran til viſſe, da— 
Denne Lever falder langt federe, end anden Fiſtelever. Saadan Lever kand oppe 
ved Hovedet, hvor al Lever ev ſtedſe tykkeſt, vorre ſaa tyk, ſom en Kippertonde. 

Dette Fiſterie gaaer for fig i Sommermaanederne, oglykkes gierne beſt in 
Julio ved Hundedagenes Begyndelſe, helſt de varme Sommere, da den har 
beſt ſin Gang af Havet ind under Landet, da den dog holder ſig meeſt ude ved 
Havſiden, paa flige Steder, hvor Seyfifferier med Synkenodder gader for fig, 

| Da den holder fig meeſt op iblant den Fiſt, og ſoger begierlig efter Den famme 
forud beſkrevne ſnaa Soe Inſect, ſom Seyen. 

J Begyndelſen af dette Fifkerie vovede man fig ikke Dertil uden. med ſtore 
——— Faldet Femboringer af De par Aarer, man derpaa bruger, af1a2 

| Leſters Drægtighed, hvilke Slags Baader man kalder ellers Finmarks Baader, 
Da de, fom fra Nordlandene føger om Vinteren det Finmarkſte Fifkerie, for 

| forft at bruge Vinterfiſkeriet, der gaaer for ſig ſamme Ziid, fom i Lofoden, 

——— — 

og derneſt at aſe paa det bekrevm Loddefiſterie om Foraaret, ſom er dem med 
i Helleflynder⸗Fliſteriet Det betydeligſte, og lønner vel Umagen og Omkoſtningerne, 

naar det flager ind, bruger pag Denne em og farlige Vey ftedfe flige Baader, 
Å 82 da 



Da fire Mand reyſer paa Baaden, og den femte af hver Baad former efter om 
Foraaret med: det ſtore Fartoy at hente deres Fiſt eaviing hiem, men ide fildigere 
Tider, da man er bleven meere vant dermed, bruger man gemeenlig De ti 
beſtrevne Ottringer, ja undertiden Sexringer, det er ſmaa Baader medtre par 
Aarer, med hvilfe det adſtillige gange hav indtruffet, at Brygde er dræbt, dog 
ikke uden ſtor Fare. ' KG 
Deette Fiſterie kand ikke gane for fig uden i file Havblik eler Solſtin, da 
Fiffen ev oppe, og fornoyer fig af Solfinnet, og ſoommer overſt i Vandet, faa 

at noget af dend Krop er oven for, hvilket Fiſterne af Hoyene paa Landet, hvor 
De ligger med deres Kikkerter feer langt fra, derpaa ſtrax forfoyer fig i fin Baad, 
og roer derhen, thi den gaaer ſaaledes lang Tiid oven paa Bandet, da de har 
en Harpun, fiddende paa Enden af en Zræfang, og en Line, af heglet Damp 
flaget en Tomme tyk, og 3 3400 lang, fæfted i Sernet. bi 

Saa fart Fiffen er ſtukket, flyder Stangen op, og Linen maa her, liger 
ſom ved Hvalfangſten, ligge parat at lobe, da Fiffen Dermed føger Bunden, 
hvor den er, derfor maa man være forſynet med faa lang Line, om Fiffen fulde 
ſtikke van faa dybt Vand; thi om noget da ſkulde feile, medens Fiffen er i fin 
befte Force, maatte man ftrar være færdig at afkappe Linen, om Folk og Baad 
ſtulle reddes. Saa dybt fom der da er, hvor den forſt ſtikkes, ſaa dybe ſtikker 
Deri, uden at gane dybere, og uden at Fiſterne ſtulle behove længere Line, om 
ven og kommer pag dybere Band fiden i fin Fart at gane, thi faa ſnart den har 
naaed Bunden, reyſer Den af til Havs fuld Lob, og det nogle Mile ud, da 
Baaden flæbes efter, og det med en Fart, ſom den i ſterkeſte Blaſt gik for fuld 
Seyl. Naar &rygden da har ganet nogle Mile ud, ſnoer den gierne om, og, 

… gager under Landet igien, men alt taber den meere og meere af fin Førce og 
Fart, da begynder man at hale Den med Linen noget op i Søen, men flipper 
Den ud igien eſterhaanden, indtil man kiender, den har tabt faa meget af fin 
Foree, gt man kand hale den op under Baaden, da man bruger. et Lenſejern 
ligefom ved Hvalfiſfen, og giver Den nogle Snit Deraf, fan Blodet forløbere 
og den flyder dod op; Endeel taber fin Tiid og hele Arbeyde hele Sommers 
tiden over, ved fler ingen Fifk at fane, og da er en Hoben tabt i Henſeende til 

den beſte Aarets Tiid at fpendere, og andet Fiſterie at forſomme, men. endeel 
Baader kand være faa lykkelig, og faae 2, 3 til 4 Fiffe, da de gior god Fordeel 
Dermed, helſt naar Trannen ev i god Priis. | 

Diſſe ere nu de fornemſte Nordlands Fiſkerier, Reſten beftaaer af Fiſt tik 
daglig Bordhold, ſmaa Grundtorſt eller Taretorſt, ſaaledes farver og Faldet af 
Den ftore røde Tare eller Soegevaxt med: ſtore brede Blader, ſom den ſtedſe hol⸗ 
der fig iblane, og derved beft fFiuler fig. for Rovdyr i Soen, Kolle, Hvilinger, 

Brosme, 



J uſpiſelig. 

Brosme, Langer og Rodfiſt eller Uer, hvilke er den almindetigfte gIſf der
 

Landet til Bordhold, ſom ikke gierne mangler, om der ſlager feil med de andre 
Slags; Den holder fig i Dybet og trakkes ey gierne paa mindre end 120 Favne; 
Samme har den Art i fig, at om den følger Krogen midt op i Sen, og (lips 
ver i Det ſamme, flyder den dog op tet ved Baaden, og bliver ſaaledes ofte af 

Fiſkerne taget med Hænderne, og er lidet Liv deri; thi den maa ikke kunde leve 
uden i Dybet, ſom hans Element. 

Ved den foran beffrevne farlige Saltens Strom avles Rodfiſk, der er 
faa feed ſom Lar, hvilket Slags Fifferie er ey ſynderlig giengs i Nordlandene, 
forend man kommer til Finmarken; Denne Slags Rodfiſk fanges ſielden paa 
Krog, men naar der falder ſtormende Veyr ind paa den Tiid, naar Strommen 
er paa det ſtorkeſte, forſtyrres den af den, og drives fra fin Bolig op i Søen, 
faa man finder den flydende dod paa Vandet, eller opdrevet paa Stranden. 
Samme er faa feed, at den ey vel kand ſpiſes friſt, men ſaltſprenget er det en 
Delice, Ude ved Havfiden paa endeel Steder falder og en Sort for Nodfig 
Faldet, -der kand væres QOvarrer lange, i fteden for den ordinaire ev ikke meere 
end en halv Alen, den ſamme er grov i Kiodet, og fan feed, at den er faft 

Ce3 GERE. 
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Afhandlin 

angagende, 

Hvad Begreb og Kundſkab man hav 
havt om de Nordiſke Lande, efter Ptolemei 

ogg indtil de faa kaldte midlere Lider, 

Wo Ptolemeo og de Skribenter eller Jord⸗Beſkrivere, fon har fever neſt 
efter hans Cider, og fulgt ham eller deældres Beretninger (a), kand man 

ey ubilligen ſige, at den Geographiſke Videnſtab er neſten gandffe uddod, eller 
har i det mindſte miſt fin forrige Auſeelſe og Skikkelſe. Den Forandring, ſom 
De mange barbariſte Folkes Indfald i de Romeres Lande, og det Romerſte Her⸗ 
redommes derpaa fulgte Kuldkaſtelſe foraarſagede, var ey mindre i Den færde end 
Den politiffe Forfatning. Ligeſom allerede i Prolemæi Tider, eller ey længe 
Derefter, bemeldte barbariſte Folkes Anfald paa de Romerſte Landes Grændfer 
begyndte kiendelig at yttre fig; Saa begyndte ogſaa det Romerffe Sprog og 
Bidenffaberne ar helde til den Forandring og den Fordervelfe, ſom ſiden paas 
fulgte. Samme Forandring var i fær heelkiendelig i det Geographiſke, ſom ved en 
Hoben fremmede og tilforn tildeels ubekiendte Navne vel blev i viſſe Maader 
giort rigere, men fik tillige en langt anden Udſeende, end den tilforn havde have, . ” 
hvilken det bliver faa meget mere vanfkeligt at hitte Nede og Rigtighed udi, ſom | 
diſſe Tiders Skribenter ey allene følge de ældres Beretninger, ſaaſom Droles 
mæi i ſer, Melæ, Solini mod fleres, betienende fig af de gamle, hog Dem 
forefommende, Navne paa Folk og Steder, hvilfe de ſom ofteſt forbytteog bruge . 
i fteden for de nyere, enten formedelſt en Slags Lighed imellem begge, eller efter 
en Formodning, tagen af en Overeensſtemmelſe mellem de nyere og ældre Sols EF 
kes Boepœele, Skikker og Levemaader, men og mænge der ind imellem, * —— gå 

(a) Som f. e. Marcianus Heracleota, Agathemerus, og andre. 
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man af nyere Beretninger eller egen Erſarenhed havde faaet at vide. Hvilket 
altſammen nodvendig maa foraarfage en for Forvirring og Udished, der anſeelig 
meget foroged af De mange barbariſte Folkes, da indfaldende, uophorlige Om— 
vandringer fra ec Sted til et andet, idelige Forandringer af Bocpæle, og deres 

nu afs nu tiltagende Magt, ſom giorde, at de undertiden bleve kaldte efter andre 
Folk, fon de ftode under, undertiden andre efter Dem, eller af de reent miſtede 
— Deres forrige Navne, og finge Derimod eller antoge et tilfelleg nye, ſom derover 

gav dem Anſeende af et nyt og fremmet Folk. i I 

J Henſeende til vor Norden i fær, har man juft ey Aarſag at Elage faa 
— meget herover, da man om den har fra de Tider neften ingen Efterretninger, Thi 
naar man flipper Drolemæum og de Skribenter, ſom have fulgt hans eller 
andre ældre Beretninger, bliver, lige indtil Procopii og Jornandis Tider, vor 
Norden ey engang nævnt, end fige videre omtalt, naar man undtager hvad en 
Martianus Capella, en Wehicus, en Oroſius, en Julius Grator, har 
derom, hvilket dog baade er af ringe Betydenhed, og man desuden tydelig kand 
fee ey at være deres eget, men allene udſtrevet af ældre Jord⸗Beſtrivere; Som 

ſiden nærmere ſkal viſes, naar vi i Forveyen kortelig, og ſaavidt det ev vore 
Oyemerke vedkommende, har betragtet de Skribenter, Der have fever for dem, 
og anført cer eller andet, ſom om det ey faa lige og egentlig angager vor Norden, 
Dog de næftgrændfende Lande, og kand tiene og enten til videre at ftadfæfte, hvad 
tilforn ev anført, eller til Oplysning og Veyviisning i Det efterfølgende, 

i JE NG ——— 

"SF Den Poet Pedonis Albinovani (b) Vers, ſom han har ſkrevet omg 
Druſi Germanici Tog i Nord⸗Soen (c), anfører NT. Anngus Seneca (d) 
et Siykke, hvori de Romerſte Soeſolk eller Soldater foreſtilles, ſom befoærs 
gende fig over, At de nu vare komne faa langt, at de havde Dagen og Solen 
ik — — SK Big "bagen 

(b) Han levede under Keiſer Augufto, i de næfte War efter Chriſti Fodſel, vcd War 16. om- 
trint, og var en fortrolig Ben af Ovidius. See Th. Chrid. Hale? lean 

mn ”Hiftor, Lingvæ Latinæ. pag: 53. Hvorſor og endeel af hans Vers, ſardeles det til Livia, 
ere blevne denne tillagde. rd —— 

Cc) See og videre herom i ſorrige Afhandling Cap. 4. & 7. 

(d) Svaforiarum libro pag. Io. Tom. 3. Opp. M. & An. Senecæ ed. Elz.ing. Amft. 1673. 
Dette Styffe er og fsyet til den Samling af Pedonis Vers, ſom Theod. Gorallus (Jo- 

Clericus) har udgivet med Not. Variorum j Amſt. 903 Pap" 
i 
i 
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"bagen for fig; ar de vare uden for de bekiendte Verdens Grændfer; at de van⸗ 
"Drede igiennem et Morke, længere hen mod Veſten, end nogen burde komme; 
"at de vare i det Hav, under hvis tunge og næften ubevægelige Bølger (e) 
Ladſkillige forfærdelige Dyr ſoemmede, der vilde anfalde deres Skibe; at man 
"fyntes, fon diffe allerede fade fafte i Dynder, ſom man vilde brekke igien⸗ 
Lnem Luften, og ſom man intet mere kunde ſtille og kiende igien, da man var 
uden for Verden; Og at Guderne ſelv vare imod Dette deres Foretagende, 
ſom ey vilde tillade at De ſtulde beſeigle diſſe hellige ande, og gisre "Gu: 
“derne Uroe i difje deres Boliger”. Intet kand vel være ſterkere Beviis, end 
Dette, for de Romeres Vankundighed ide Tider om det Nordlige Havs rette 
Beffaffenhed, og intet, hvoraf tydeligere Land fees , at hvad de. derom vide, 
vidſte de fun af et blot Rygte og et gammelt Sagn, hvilket ſyntes at bekrœftes 
af hvad de felv havde maattet udftaae, Da de langs Kyfterne af Germanien 
vilde befeigie Dette Hav. Vel har endeel Fortolkere af Dette Pedonis Vers, 
viſſelig af ingen anden Aarſag, end af Mangel paa Indſigt i Sagens rette 
Beſtaffenhed, villet anſee det enten for at-være fulde af Copiiſt⸗Feil, eller Tin⸗ 
gen for vidt dreven af Poeten felv (f): Shi hvad er mere urimeligt, ſynes de 
med Foye at kunne ſporge, end dette, at man i faa Dybt et Hav fulde frygte 
for at blive ſiddende faft i Dyndet? eller at man vil kalde det Hav ubevægeligt, 
hvis heftige Bevagelſe De Romere ſelo til deres Skade havde erfaret? Andre 
har derfor villet henføre alt dette til en blot poetiſt Befkrivelfe over den Frygt, 
hvoraf de Romere vare indtagne under bemeldte Drufi Seilats, for at ophoye 
Denne deg mere, og fætte Den i cen Slags Lighed med Alexandri M. Tog i det - 
oſtlige Hav. Dette kand i viffe Maader vel nok lade fig fige; Men faa maa 
Dog Poeten have havt noget for fig, hvorpaa han har grundet ſaadan Frygt og 
Denne hans Beſtrivelſe over Nord-Havet. Paa dets fterfe Ebbe og Flod, vil 
man fige. Jeg tilftaaer, at ſamme kand have giort noget Dertil, men troer | É 
tillige, at den hoerken kand have været den enefte eller den fornemfte Aarfag til 

bemeldte Frygt, ellev den derover giorte Beſtrivelſe: Thi de Romere havde da 
allerede faa længe opholdt fig ved Dette Havs Kyſter, til deels beſeiglet ſamme, 

å f ; J og 

… (€) Pigris fub undis, heder det. Hvorved Poeten cy har meent, at Havet var belagt med 
Jis, føm Jo. Clericus vil i hang Noter loc. cit. pag. 174, men har figtet til det af de 
Gamle omtalte Lunge: eller Lever⸗Hav. ; j — 

(£) Endog Seneca felv er af denne Mening, naar han faa ſiger: Latini declamatores in 
Oceani defcriptione non nimis viguerunt: nam aut tumide ſcripſerunt, aut incurioſe. 

- Nemo illorum potuit tanto Spiritu dicere, quanto Pedo, qvi, navigante Germanico, 
dixit: Jam pridem Kes — Fisk 
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og havt faa megen Omgang med De der boende Folk, at de maatte vide og være. 
temmelig vel vante med denne bemeldte Havs Beſtaffenhed; Ey at tale derom, 
at De allerede i J. Cæfarie Tider havde mare end engang paſſeret Kanalen mels 
fem Gallien og Britannien, hvor bemeldte Ebbe og Flod er tildeels ſtorſt og. 

klendeligſt (ß/. Hvorover jeg ſikkert troer, at Poeten har giort denne opſtruede 
og, ſom det ſynes, urimelige Beſtrivelſe ober Nord-Havet, en efter hvad de 
Romere ſelv havde erfaret, hvilke ep torde vove fig ret langt ud derpaa, ſom 
tilforn er beviiſt (n), men blot og allene efter de gamle Skribenters Beretning, 
hos hvilke han havde fundet, at dette Hav blev kaldet det dovne, tunge, ubes 
vægelige og ſammenſtorknede Hav; at alle Elementer vare der ſammenblan⸗ 
Dede (1), Havet i fær med Luften (k), fan man maatte frygte for fre hint at 
blive optrukken i denne; at Havet felv var fuldt af Strandgres og Siv, ſom 
borer i Dynder, faa man neppe kunde komme der igiennem, og af forfærdes 
lige Dyr, hvorom videre fiden, naar vi bomme til den gamle Carthaginien⸗ 
ſer Himilconis Reiſe hos Feſtum Avienum (); og at der var Gudernes 
Bolig, fom Tacitus paa det Sted, hvor han taler om Druſt Seylats (m), 
af de Gamle beretter ; hvis Fortælling, eller anforte Pedonis Vers, han — 
MARKS — 3 

to) Denne Omſtandighed, kemlig at de Romere frygtede for at blive ſiddende i Dyndet, 
fand lige faa lide være grundet paa noget virkeligt, der var faa i fig ſelb, ſom Den tilforn 

anførte, at de vandrede igiennem et fælt Morke: Thi denne Drufi Seilats ſtede oms 
trent midt om Sommeren, da man paa de Kauter, hvor Druſus da vær, har langt mins 
Dre Morke, end i Italien.· Og altſaa maa vel Poeten i denne fin Beſtrivelſe have havt 

Jangt andet for Pyne, end hvad de Romere virkelig fane og folede. 

) See forrige Afhandlings Cap. 4. 5. 7. 

rå Sun i Pytheæ Hab⸗ Lunge. 

(k) Denne Indbildning havbde ogſaa tildeels fin Grund i den, blandt de Gamle antagne, For: 
mening; at Jorden blev alt hoyere og hohere, jo længere mon kom mod Norden hyoil⸗ 

ken man finder endog i de ſenere Cider Americæ forſte Opfinder, den berømte Chrift. 
Columbus, at have-været indtagen af, da han, efter Herreras Vidnesbyrd, bilste fg. 
ind: “At Jorden var dannet ſom en hals Være, og af dens Poel ſtoed lige op i Veiret, 
"faq at Havet derover uformærkt ophævede fig mod Himmelen“. See Samling af Reiſer. 

" Tom. 17. Lib. I. Cap. 3, 

(DD Sce efterfølgende 22 8. i denne Afhandling. 

Cm) See forrige Afhandlings ade Cap. $. 7. 
| Dd 



al Tvivl har figtet til faavel der, ſom naar hanin vita Agricolæ taler om Thistle. 

og det novdlige tunge og ubevægelige Hav. Moraf tillige tydelig. kand ſees, 
hoor Dybt indgroet hos de Romere de Gamles Snak og Indbildning om Nords, 
Haver har været, da ſaadan en Mand, ſom Tacitus var, ey at tale om flere, 

ey engang kunde fane den af Hovedet, uagtet at de Romere ſelv havde ſorfaret 
Det at være anderledes, baade paa deres Fog under Tiberio ind i Elben, ſom 

og paa deres Seilats norden omkring Britannien og de Orcadiſte Oer un⸗ 
Der Agricola. | * 4 

Jeg ev derfor ogſaag aldeles ſikker for, at denne Pedonis poetiffe Beſtri⸗ 
velſe over Druſi Seilats og Nord-Havet, ſom blot og allene grunder ſig paa 

De gamle Skribenters Beretninger, ſtal kunne tiene til noger Beviis imod min 
Meening, at de Romere ey ere, pan den Kant ved Tydſtland, komne længere 
end ind i Elben, eller tvertimod godtgisre, at de maade være komne norden om 
Nord⸗Cap, Da endeel Gamle berette, at det Døde eller ubevægelige Hav, ſom 

Druſi Flode ſkal have beſeiglet ellev være kommen nær hen til, laage norden for 
Thule: Thi om man end vil fette til Side alt hvad tilforn er anført om bemeldte 
Pedonis Vers, og anſee der for at indeholde en ſand og virkelig Beretning, faa 
bliver dog foranforte Slutning, fom deraf mod min Mening ſtulde kunne ud- 
trekkes, aldeles urigtig, da de Gamle, fom af Plinio tilforn er beviig (1), 
har udſtrakt deres dode Nord⸗Hav lige til det Cimbriſke Forbierg eller til EL 
ben, fan de Romere kand derfor gierne ſiges at have berørt foromtalte Hav, 
ffiont de ey vare komne længere end til bemeldte Flod. En anden Sag er det 
med de Romeres Seilats paa den anden Kant ved Britannien, hvor de ere 

komne langt længere Mord pan, og med Taciti Beretning, at de paa Denne 
Deres Seilats finge Thule at fee: Thi har Det værer De Gamles rette Thule, 
fom de da fade, made denne deres Seilats da have gaget end og norden om 
Hetland hen imod De Norſte Kuſter. Men af Deres endda vedvarende, tilforn 
omtalte, urigtige Begreb, flove Uvidenhed og. fæle Foreſtiling om Nord Dave, 
har man ſtor Anledning til at troe, at de hverken ere komne, eyheller har tordet 

vove fig faa langt ud påa dette Hav, men at det hellere har fun været de Het⸗ 
landſke Øer, fom de faae fra de Otcadiſte af, og enten bildte fig ind at være 

de Gamles Thule, eller rettere gave ud for at være Det af er Slags Pralerie, 
eller for at flattere den tyranſte Regent, under hvis Aag de da ſukkede. 

| ) * 6. 3. 

(0) See forrige Afhandlings 3die Cap. $. 7. 
—1 
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var for at lyve fig Seyervindinger til IR, alle Kanter, og derfor maatte de, ſom 
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angaaende hvad Begreb og Kundfab x. 0 om 

Foruden andre tilforn anforte Aarſager (0), ſom har bevæget en Droles 
mæum og andre til at fætte Øen Thule faa nær ved Britannien, kand altfaa 
Dette have givet endeel ſenere Skribenter, hvilke om Thule ey vidfte andet end 
Det blotte Navn, og af den var der pderfte Land mod Norden, Anledning til 
at anfee den for en De, ſom laae nær ved Britannien, eller maaſtee for et 
Stykke af Britannien ſelo: Thi ey at tale om det bekiendte Vers hos Sene- 
cam Tragicum: : . | 

«Albim Perfæ Rhenumqve bibunt. 
Venient annis fecula ſeris, 

€Ovibus Oceanus vincula rerum 
Laxet, & ingens pateat tellus, 

«Thetysqve novos deteget orbes; 
€ Nec fit terris ltima Thule. | 

Hvorved Poeten, i Betragtning af de mange ubekiendte Lande, ſom de Ros 
mere Da havde faaet Sundffab om, ligeſom ſpager, at Thule med Liden ey 
fEulde blive det yderfte Land i Verden; Saa lader det, ſom den Romerſke Bor⸗ 
gemefter og Proconſul C. Silius Italicus, der og levede i Domitiani Tider, 
har ved Navnet Thule villet betegne Britannien ſelv, eller den nordlige Deel 
Deraf, naar han, i fit Poetiſte Verk om den anden Puniſke Krig (p), under 
Jupiters Perſon figer: “At (Domitiani) Fader ſtulde tilvenebringe det, at de Romere) kunde overvinde den ubekiendte Thule, og forſt fore de Rome⸗ 
Ares Tropper ind i de Caledoniſte Skove“. Hvormed Poeten har ſigtet hen 
til De Romeres Tog paa Britannien, paa hvilfet Veſpaſianus ogſaa var til 
ſtede, og giorde god Tienefte, men undertvang for Reften den Gang ligefag lidt 
Caledonien og Thule, ſom Domitianus felv, efter Poetens Flatterie (q), 
undertvang Indbyggerne ved Ganges og de Bactrianer. Domitianus 

vilde 

(0) See forrige Afhandlings ste Cap. $. 21. og 22, 

(p) Libr. 3. v. 597. 
(q) See anførte Sted v. 613. Jul. Agricola, ſom mod Slutningen af Domitiani Regiering 

blev fendt over til Britannien, var den førfte, der, efterat have bemagtiget fig Øen NTan, 
—… foretog et Krigstog ind i Skotland eller Caledonien, Seg Alex. Gordons Itinerarium 

Septentrionale pag. 13, øg 14. | aeg 



… Wilde undgaae Denne Tyrans Raferie, eller finigre for ham, giøre det famme, 

Det befte de funde Saa enhver fand deraf nokſom ſtis 2, hvorvidt w Bang 4— 

NG vor Poet kand tiene til at beviſe imod de ældre Skribenier, at de Gamles 
Thule ev Britannien. 

BER | 6. 4. — — Er ; 

Det ſamme omtrent kand ogſag ſiges om de tbende Steder, paa hoilke Thule 
bliver nævnt hos P. Papinium Statium, der levede paa famu ———— 
pg under ſamme Regiering, ſom foranforte Silius Sralicue: hi Jet er tyde⸗ 

ligt, at han paa det ene Sted ved Thule forſtaaer det hderſte Land mod Nor⸗ 
den, naar han til fin Huſtrue Claudi Roes ſiger (r): : 

€ … - » Si gelidas irem manſurus ad Arctos, 
Vel fuper Heſperiæ vada caligantia Thules, : 
« Aut feptemgemini caput haud penetrabile Nil, 
«Hortarere vias'”, ⸗ — — ER 

Og paa det andet () taaler Meningen og Ordene, naar man. betragter Dent 
ſom brugte i et Vers og af en Poet, meget vel, at Navnet kand tages i famme 
Bemerkelſe, ſtiont Det fynes, ſom derved kand være figter til Britannien i 
fær, er af de yderfte Lande mad Word, naar Poeten til fin Vens, Victorü 
Marcelli, Berommelſe ſiger, ar han ogſaa tiente til at være en Krigs Helt, og - 
at han maaſfkee med Tiden torde komme til at forſoare det Romerſte Herredom⸗ 
mes yderſte Grændfer,. brugende diſſe Ord: 

«Forfitan Auſonias ibis frenare cohortes, — 
«Aut Rheni populos, aut nigræ litora Thulexs, 

-… : «Aut Iftrum fervare latus, metuendaqve portæ 
eLimina Caſpiacæ. | Un: anis. ae er 

Syose man maa flutte, at Poeten har betient fig af Navnet Thule, enten. for 
Gerſets ſtyld, eller fordi det hog De Gamle bemerkede Det yderſte Land mod i 

Rorden, for Dermed at beregne Britannien, ſom Det yderfte Cand paa den — 

Kant, hoilket de Romere eyede, eller virkelig kiendte; Allerhelſt da foranforte 
Silius Italicus i bemeldte hane Vers (t), hvor han taler om Slaget imellem 

Hannibal 
() Sylvarum Lib. 3. V. v. 19. 

(3) Loc. eĩt. Lib. 4. aA AS MER | AAR 

(t) Lib. 17. v. 421. Sec ogſaa herom J. Wallaces Account of the Iſlands of Orkney. 
pag- 174- OR 



ü— û — — 

angaaende hvad Begreb ag Kundſtkab ec. 213 
annibal og Scipio, bruger Ravnet Thule paa en Maade, ſom ey kand 
paſſe fig uden paa Britannien ſelo, i det han figer om Maſiniſſa, at han i 
bemeldte Slag foer frem: | : 

Cæœrulus haud aliter qvum dimicat incola Thules, 
& Agmina falcifero circumvenit arcta covino. 

Som en blaa⸗malet Indbygger paa Thule, der i Striden betiener ſig af 
"ix Jern⸗Vogn“; Men hvoraf dog intet videre folger, end at de Romere ens 

ten af et Slags Pralerie, Da de vilde anſees for at have undertvunget fig endag 
Den hog de Gamle faa meget beromte Thule, eller af Uvidenhed, da de den 
Fiid en kiendte noget Land længere op mod Word, end Britannien og de ders 
omkring liggende Øer, har imod de ældre Skribenters Beretning virkelig brugt 
Navnet om det urette Land, eller og, at deres Poeter, efter en iblandet dem 
brugelig Maade og Frihed, formedelft Den Lighed der var imellem Beliggenhe⸗ 

Den af De Gamles Thule og det nu værende Britannien, da de begge lage i de 

yderfte Kanter af Norden, har i fteden for dennes brugt hins Navn, ſom mere 
beqvemt i Verſet, ellev mere brugeligt hos De gamle Poeter, hvilfe de nyere 
gierne ſogle at efterfølge (u). 

| tu S. | 

Hvad hidindtil er ſagt, Eandog tiene til Svar paa den Indvending, ſom 
endnu kunde giores os af et andet Sted hos foranforte Sratium, hvor denne. 
(v) ſiger om Crifpini Fader Bolanus (Vectius Bolanus, fom efter Taciri 
Beretning under Keiſer Vitellius var Statholder i Britannien) , at han ſom 
Befalingsmand kom ber til Thule; 

€&. … - - Tu difce patrem, qvantusqve » - - 
«Flactibus oceiduis feflogve Hyperione Thaden 
Intrarit mandata ferens, &c, - 2  …=- 

DD 3 Og 

| Aage) Man Fand og mane ey regne. det faa noye med Poeter, ne É i ſaadanne Tilfælde vige 

2 er; Fe — — —B [— — 

lidt fra det virkelige; Som naar Virgilius ſiger Æneid, Läb. 

«. — — Super & Garamanthas & Indos 

ne «Proferet imperium — fi É 

Shi at ville heraf flutte, ar Auguftus har bragt diſſe Folk under de Romeres Herredom⸗ 
me, gaaer cy an.  Ligefaa lidt kand man giøre enten Britannien eller Scotland til de 

Gamles reite Thule, fordi endeel af de fenere Romerſte Poster har tillagt dem dette Ravn. 
(v) Sylvarnm Lib. £, in Protreptico ad Crifpinum, v. 54, 
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-Og hvor man, ved at holde nys anførte Sted Mød et ander, ſom forekommer 
noget Derefter (x), kand tydelig fre, at Poeten ved Thule har forſtaget den 
nordlige Deel af Britannien eller Caledonien. En Ting, ſom vi derfor baade 
maae og kand tilftaae at være vigtig nof, uden at vor Mening om det vette og 
de ældfie Skribenters Thule derned taber def mindfte af fin Gyldighed. Lige⸗ 
ſom der ogſaa derover meget vel Cand være, at Poeten Juvenalis (y), med det 
bekiendte Bergs: Fry AAR mt ae * 

De conducendo logvitur jam Rhetore Thule, J— 
har ſigtet hen til Britannien og til den Løft, ſom dette Lands Indbyggere da 
begyndte at fatte for Videnſtaber og Veltalenhed i fær, efter Caciti Berets 
ning (2). Ey hellev er jeg, i Betragtning af foranførte, for at negte, at jo 
Den, i fin Tiid meget berømte, Poet CI. Claudianus (a), hvilfen jeg her vil 
foye til neft foran anførte, ſtiont han har fever længe efter dem (b), efterſom 
han iblandt de ſenere Romerſke Poeter ev den, ſom meſt og ofteft betiener fig af 
Navnet Thule, at han jo, figer jeg, paa fine Steder har ved bemeldte Navn 
meent den nordlige Deel af Britannien, fornemmelig i hans Lovtale til Keiſer 
Honorius, da denne fierde Gang blev Borgemeſter, hvor han berommer Kei 
ſerens Farfader Theodoſius, for hans Bedrifter i Britannien, iblandt andet - 
med følgende Vers (c): ; 

&- - »-. Maduerunt Saxone fufo —— 
Orcades. Incaluit PidZorum ſangrine huull. 
FScotorum cumulos flevit glacialis Jerne“. 

Og, naarlhan paa et andet Sted fil Stilichonis Roes ſiger, at man nu uden 
Frygt kunde komme lige til Thule (d): ren 
EN fr NDR i <Ovod 

= 

(x) See nys anførte Sted v. 140. feq. 

(y) See dennes Satyrams.v. m2. — sr 1AKB NOD bl — 

6) See hang Vita Agricolæ. See ogſaa F Wallaces Account of the Ilands of Orkney 

pag. 154. ; in 

”(a) Ham til re blev efter Raadets Begiering en Støtte opreift paa Trajani Torv, med 

en prægtig Opſtrift, af Keiſerne Arcadio og Honorio. 

(6) Mod Slutningen af det fierde Seculo, ved 390. omtrent, og var fra Alexandria i 

— Egypten. — hd . — 

”£: (c) De IV. Confulat. Honorii Panegyrig, 

(d) De laudibus Stilichonis Lib. 38.00 1 4, i a — 
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"«Qvod fedem mutare licet: qvod cernere Thulen 

17 ef ufus, & horrendos qvondam penetrare recſſus. 

Men for Reſten ſynes han dermed ey at have forſtaget andet end de længft bores 
liggende Steder mod Nord; Som naar det heder (e): i 

7Te vel Hyperboreo damnatam fidere Thulen, 
; «Te vel ad incenfas Libyæ. comitabor arenas“. 

Og om den Krig, ſom Stilicho førte med de Gorber (f): 

«Famaqve nigrantes ſuccincta pavoribus alas 
Secum cuncta trahens à Gadibus usqve Britannum 

Terruit Oceanum, & noftro procul axe remotam 

Anſolito belli tremefecit murmure Thulen“. 

Ca det lader endog ſom han et Sted (g) tager dette Navn for de Gamles rette 
Thule, naar det faa heder: 

«Qvoqve magis nimium pugnæ inflammaret amorem, 
Facta tui numerabat avi, qvem litus aduftæ 

NHorreſcit Libyæ, ratihusque impervia Thule€, 

Efterſom Poeten her figer, at Thule ey kunde beſeigles, eler nogen komme dids 
hen med Skibe; Saa at om han hav meent noget andet Land dermed, end hvad 
De Gamle derved har fortager, er det Dog Élart, at han paa ſamme har appli⸗ 
ceret De Gamles Beretning om Thule, ihvor lidet det end paſſede ſig. Sag 
man derover har god Zlnledning til at tænfe Det ſamme om de andre her foran 
anførte Steder, og at Naonet felv er ogſaa brugt til at betegne Lande, hvilke 
det flet iÉfe tilkom, allene for en Slags Lighed mellem dem og de Gamles Thule, 

; 6. 6. | 

Men dette maa være nok fagt om denne Materie, da jeg mener, at hvad 
fom baade nu og tilforn Derom ev anfort, kand neffom afgiøre Sagen, og til⸗ 

ſtrekkelig vife, at de Gamles rette og egentlige Chule vel ey bliver noget ander 
Land, 

(e) In Rufinum Lib. 2. 
/ 

(f) De bello Getico. 

(g) De tertio Confulatu Hoporii. 

— 
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Land, end vort Norge, og at De ſenere Romerſke Poeter, ved en eller anden Ans 
ledning, hvorom tilforn er evindret, har fun misbrugt Navnet, til Dermed at 
betegne det yderfte Land mod Norden, ſom var dem bekiendt, uvidende for Res 
ſten eller ubekymrede om, enten det paffede fig ſammen eller ikke En Ting, 
fom man ey maae forundre fig over at være ſteet hos de Tiders Poeter, hos 
hvilke faadant i viffe Maader kand anſees for tilladeligt, da andre Skribenter 
og giorde Det ſamme, nævnende de da værende Gother med de gamle Geters 
og Scythers, Hunnerne og Alanerne med de Maſſageters, Frankerne 
med de gamle Germaners, Romerne med de Auſoniers Navn, o. fo 

I ' §. 7. 
For Reften kand dette endnu her merkes, at i den faa kaldte Itinerario 

Antonini, hvorom tilforn er handlet (h), Navnet Thule ingenſteds forekom⸗ 
mer (til videre Stadfæftelfe for hvad hidindtil er ſagt, og til Beviis, at de 
Romere aldrig ere komne til eller har eyet noget paa Thule, og at følgelig denne 
er hverken Britannien elleve Skotland) (i), men at der kun nævnes de Orca⸗ 
diſke Øer, hvilfe de Romere virÉelig for ca Tiid ſtal have eyet, tillige med ens 
deel andre, beliggende i Havet mellem Gallien og Britannien, fom bemeldte 
Itinerarium felv ſiger. Ligeledes maa ogſaa merkes, at ingen Romer Skri⸗ 
Dent, naar man undtager foranforte Poeter, enten i deres eller følgende Tider, 
bruger Navnet Thule for Britannien eller de Britanniſke Øer. L. Ampelius, 
én Skribent, ſom ſynes at have levet i Keiſer Adriani eller Antoninorum 
Tider (k), da man begyndte at gisre faa mange Udtoge og Compendier baade i 
Den Hiftoriffe og andre Videnſtaber, fætter i der Capitel, hvori han handler. 
om Jordens Kreds, ſamt dens Landffaber og Øer, Øen Taprobane i der oſt⸗ 
lige, Britannien i det veftlige, Øen Thule i det nordlige, og Inſulas Fortu- 
natas i det ſydlige Hav, | j 

6. 8. 
Paa ſamme Maade flies Thule ey allene fra Britannien, men ogfaa 

fra de ØOrcadifte, Hæbudifte og andre Øer, i det korte Coſmographiſte 
; mb dere Udtog; 

(h) See forrige Afhandlings ste Cap. 8. 6. 9— 
(i) Skiont endeel Engelffe og Skotſke Skribenter Bar giort fig Umage for af ville beviſe dette, 

blandt dem foranforte J. Wallace, Rob. Sibbald. Gee Ålex. Gordons Itinerariuin Sep- 
tentrionale pag. 133, og andre. , 

(k) Fabricius in Biblioth. Lat. Tom. L pa. 493. n. (i) mener, at han er deu ſamme, 
ſom Marcellinus nævner Hiftor. Lib. 24, cap. 4. ved Anno 269, og ſom var Stathol⸗ 

Dev i Rom; Men det er uviſt, ſtiont Navnet dermed kommer overeens. re Sl 
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Udtog, ſom er m ev bekiendt under jer Julu Oratoris Navn, en SÉribent, hois Al⸗ 
der er meget uvis, da nogle anſee ham for at have levet ved Plinii den Yngres 
Tiid, og at være den ſamme, ſom Gvintilianus omtaler under Navn af 
Julius Secundus Orator (1), men andve henføre ham til Alexandri Severi 
elev Maximini Tider, og mene, ham ellers at have fort det Navn Julius Ta: 
tianus Orator; Hoilke ſidſte jeg og troer at kewme Sandheden nærmeft (m): 
Thi endſkiont i bemeldte Coſmographiſke Udtog adſtillige barbariſte Folkes Navne 
forekomme, ſom ſynes at røbe en ſildigere Alder; Saa ſtal dog enhver, ſom 

… Med nogen Agtpaagivenhed læfer ſaavel Begyndelfen ſom Slutningen af bes 
meldte Udtog, nokſom kunne begribe, at det ey allene ev en Stump af et ſtorre 
Bæri, der har handlet om flere Ting end Coſmographien allene, men at det 
ogſag er et Udtog af Julii Oratoris eget Udtog, ey af ham, men af en anden 
forfatter, hvilfet ev kommet i almindeligt Brug, folgelig ofte omſtrevet, fore 
qvaklet, og ey allene paa fine Steder afſtumpet, men ogfaa pag andre med nye 
Zillæg formeret, ſaaledes ſom det og er gaaet andre ſaadanne Skrifter, ſom 
man i Skolerne og ellers almindelig har. ſlidt paa. Hvortil endnu dette kommer, 
at J. Capitolinus (n), Servius og Casſiodorus, tale udtrykkelig om Julii 
Tatiani Liber Provinciarum eller Cofmographiæ (0), og at ligeſom Tatia⸗ 
nus hos Auſonium faaer i fær Navn af Maciſter (p)» faa tillegges ogſaa For⸗ | 
—— af bemeldte Udtog famme Titul ved Slutningen 

6. 9. 
Det er altſaa rimeligt, at Juiu⸗ Honorius Orator og Julius Ta⸗ 

tianus eler Titianus Orator er con og ſamme Perſon. Hovilket om man 
antager, faa kand man deraf lettelig komme efter baade Aarſagen til bemeldte 
Sel fom Anledningen for vor Skribent til at —— bemeldte — 

ulius 
(1) See Fabricii Bibl, Lat, Tom, 1. pag. 487. 

(im) Dette mene Sirmondus ad Libr, 1. Sidonii, Epiſt. r, Tom, 1. Opp. pag. 838. See 
Fabricii Biblioth, Lat, "Yom, 2. pag. 201. og Henr, Cannegieterus in Diſſert. de ætate 
& ftilo Flav. Aviani, in annot. edit, Fabularum Aviani Amft, 1731. 8v0. 

(nn). In Hiftoria Maximini Junioris Cap, I, 

(0) See Cannegieteri Diſſert. loc. cit. pag. 278. Hvorhos maae erindres, at af fi . anføre 
Cafhodorus fand i denne Sag juſt intet ſikkert Beviis tages, da han fun nævner ns 
Orator. See og Fabricii Bibl, Lat, Tom, 2. pag. 201. 

(p) See Henr, Cannegieteri Diſſert, pag bemeldte Sted pag. 274, 

Ce 
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Julius Titianus Orator var den unge MTarimini Læremefter (q), til hvis 
Nytte han maae have forfattet Dette Udtog, og dertil betient fig ſaavel af andre 
Skrifter, ſom i fær af den nu faa kaldte Antonini Itinerario, hoilket kand 
nokſom erfares ved at holde begge mod hinanden, fornemmelig det Sted i Ud⸗ 
toget, ſom forer Titul af: Oceani meridiani oppida qvæ fint, med Anto⸗ 
nini Itinerario og De Steers Navne i Africa, ſom der opregnes, ey langt 
fra Begyndelfen, under Titul: Incipit Cæfarienfis, hvor 13 Navne efter hin⸗ 
anden, ſtiont ordine inverſo, ere de ſamme paa begge Steder, allene at Navnet 
Qvinqvegintiani er i Julio Crarovre kommet ind imellem, ey at tale om 
videre Overeensſtemmelſe mellem begge (r). For Reſten er det unegteligt, at 
Julius Orator jo og maae hade betient fig af andre ældre, ſerdeles Graſte 
Skribenter; Ligeſom man ogſaa har Anledning til at falde paa den Tanke, at 
han. forft har ſtrevet fit Udtog paa det Græffe Sprog, ey allene af Navnenes 
Sving og Endelſer, ſom neften overalt ere Greſke, menogfaa af en anden Om⸗ 
ſteendighed, hvorom videre fiden, naar vi bomme til Wehicum. — 

454,3 i: 5, IO, 

Det er altſaa let at flutte, at alt hvad man finder hog ham, ſom nogens 
ledes kand angage vor Norden, ey beløber fig til ſtort mere, end hvad de ældre 
Skribenter tilforn har. ſagt os, og beſtager kun i følgende: At i den veſtlige 

WDcean vare diſſe Hav: Havet ved det Gaditanſte Sund, Havet, fom de 
faldte det Orcadifte, Haver Mades (ved De Sæmodifte eller Sæbudifte 
Oer), Havet ved Thile, Haver; ſom De kaldte Herculis Brøtrer, det 
Tyrrheniſte Dav, det Britanniſke Hav, det Adriatiſte Dav; At i be 7 
meldte Ocean vare de Øer: Øen Hibero (Hibernia), Øen Meuania (Mona 
eller Man), Brittannia, Ebuſos (Hæbudæ), den ſtorre Baleariſte Øe, 
Uden mindre Baleariſke Øe (Oen Corſica), de Orcadiſte Oer, nii Tallet“. 
Oder hvilken Beretning Det mag være os, til Sagens nærmere Oplysning, 

tillade 

() Magifter eller Auguſti Magifter kaldtes Fronto, hvilken Titianusi alle Ting føgte at å | 
efterabe, faa af han derover blev faldet Simia, See Sidonii Apollinaris Epift, Lib, 1. 
Epift, 1. Ey Under derfor, at ham gives den Titel af Magiſter; Ligefom Navnet Hono- 
rius kand være blevet ham tillagt af ben Anledning, at han under Keiſer Maximino øge 
Borgemeſter. i i — SKEEE, LAA J——— 

6) Man har Tiid efter anden flikket paa bemeldte Ttinerarium, hvilket vor Julius Orator 
ogſaa i fin Tiid kand have foretaget fig, og ved ſamme Leylighed giort ét Udtog deraf” 
med et og andet Tillæg eller Forbedring. Ut dette er rimeligt, frionnes nokſom deraf, 
at bemeldte Antonini Itinerarium ogſaa undertiden tilſtrives vor Julio Oratori, fon 
Forfatter. See Fabricu Bibl. Lat, Tom, 1. pag, 175. . 4 
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tilladt at giore følgende Anmærfninger: (1.) At Skribenten deler den veftlige 
Ocean i tvende Sele, den eng uden og Den anden inden for Det Gaditanſke 
Sund (hvilfer er let at fee af De Øer og Lande, fom han fiden dertilhenregner), 

, pg anfører forft De Hav, fom lage uden for bemeldte Sund og veften for de 
Europeiſte Lande, begyndende fonden fra og endende med Havet ved Thule, 
fom det nordligſte, men fiden i ſamme Tur De inden eller. often for Sundet be 

liggende Hav, deriblandt ogfaa det Srittanniſke, af Aarſag, fom ſlutteligt er, 
fordi Det lage often for Brittannien, faa Skribenten har derover anſeet det 
for rettere gt vegne Det til Det ſidſte end til det forte Slags Hav. (2.) At vor 
Skribent følger omtrent ſamme Orden i at opregne De Brittanniſte Øer, ſom 
Plinius, ſtiont i en anden Tur, faa at han nævner forſt Hibernien, fiden 
Brittannien, derpaa de Sæbudifte Øer, og endelig de Ovcadifte, de forfte 
fom beliggende norden for Hibernien, og de fidfte ſom beliggende norden for 
Btitrannien; Saa at man deraf kand flutte, at de begge har. betient fig af 
ſamme ældre Beretninger omtrent, og hvorved min tilfovn (s) over Plinii For⸗ 
tælling giorte Forklaring faa meget mere beſtyrkes. (3.) At blandt Øerne i bes 
meldte Ocean findes hverken Sicilien ey heller Sardinien; hvorover man ey 
mage undre over at Øen Thule Der iffe nævnes, men kun anfee det fom et 
Tegn og Beviis pag, hvor meget der, ved de mange Afftrifter, af Texten ev 
udeladt, hvilfer og herefter videre ſtal viſes. 

S-TT, 

For Reſten forekommer hos vor Skribent vel intet videre, ſom egentlig ans 
gager vor Norden, men dog et og andet, ſom endnu fortiener af anmerkes: 
Thi (1.) betiener han fig af Navnet Spania fom fun var brugeligt blandt 
Grækerne indtil Ptolemgi Tider, der forſt antog Navnet Hifpania, hvilket 
fra de ældfte Tider var giengé hos Romerne (t). En Omfændighed, der nok⸗ 

ſom viſer Rigtigheden af hvad tilforn er faget, nemlig at Julius Orator har 
for en ſtor Deel taget fit af ældre Græffe Skribenter, og at hans SÉrift mage 

fra det Sræffe Sprog være overfart paa Latin, og det, fom jeg ſlutter mig til, 
af en ukyndig Perſon: Shi her maae (2.) merkes, at hos vor Skribent bruges 
Mavnet Vicornis for Bicornis; Hvilket jeg ſikkert troer ey at komme af en 
Skrive⸗Feyl, men heller af — ſom vidſte, at Grakerne ofte betiene 

e 2 ne ig 

(s) See den forrige Afhandlings Cap. 3. &. 21. og Cap. 2. 8. 5. not. (d). 

(t) See Dodwells Differt, de Agathemero. pag. 143. og 144. in Tom. 2, Scriptor, Geog 
min, på Hudfon, : ! ; $ 
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fig af et P i freden for Romerne v, faa de f.-e. ſtrive Bandili for Vandili 
o. f. v., og har derover bildt fig ind, at da her i det Græffe ſtoed Bicornis, 

— burde det paa Latin overfætteg med Vicornis, ligefom han i ſamme Tanke paa 

et andet Sted har fat Araui for Arabi, ſom Wthicus har. Ellers er (3.) at 
merke, at ved Navnet Bicornis forſtaaer Skribenten Rhin⸗Strommen, hvil 
ken han ſiger at komme fra Batabion eller Patavion (enhver feer, at Navnet: 
er fordervet Greſt, og ſtalſige Batavia) eller rettere de tvende Arme af Rhone: 
Kloden, fom efter Skribentens eller deres Begreb, ſom han har fulgt, ſtulde 
komme norden fra, den ene Rhenus og den anden Araris Faldet, og hos 
Lion forene fig med den, faa at denne eene Flod derover havde tre Naone. En 
Beretning, fom vor Skribent ey kand hade taget uden af meget gamle. Græffe 
Skribenter, og ſom altfaa ufeilbarlig viſer Rigtigheden ſaavel af vor forrige 
Sætning om Grunden til hang Fortællinger, ſom af hvad vi tilforn paa er 
andet Sted (u) om Rhone⸗og Bhin⸗Floden efter De Gamles Mening have 
anført. 

| kt x 912. bryg ts dere 

Endnu ev (4.) at merke, at blant Øerne i det nordlige Hav færter vor Skri⸗ 
bent Sippopedes, ſom Éaldes hos Wehicum Ippopodes, hvilken foruden 
Denne og ſammeſteds har en anden Øe, Ebogea eller Eubogea kaldet, ſom 
vel ved forſte Dyekaſt kand anfees for at være Øen Euboea, men ſom jeg heller 
troer at indbefatte Navnet Epigia (Ippogea), hvilket og forekommer hos Pli⸗ 
nium, og jeg tilforn har beviiſt at bemerke det ſamme ſom de Hippopoders 
Land (v). lt (5.) Donau⸗Strommen, efter vor Skribents Beretning, havde 
fit Udfpring fra De Alpiſte Bierge, men deelte fig i tvende Arme, nemlig Do⸗ 
nau og Drau, hvilfe igien forenede fig, og under Navn af Iſter⸗Strommen 
[abe nd i det Sorte Hav (x). En Sag, fom atter tydelig viſer, at han ide Ting 
i ſer, der angager de nordlige Kanter af Europa, ey følger hvad nyere Skri⸗ 
henter og de Romere felo af egen Erfarenhed den Tiid har bedre vidſt at kunne 
berette, men de ældfte Græffe Skribenters Fortællinger. Hvortil ogfaa dette 
(6) and henføres, at efter hans Beretning havde baade Floden Tanais og 
Boryſthenes Deres Udſpring fra det Hyperboreiſke Bierg Ripbeus, og løbe 
Den forſte ud i det Mootiſke, og den anden i det Pontiſte Hav, Men hvad 

(u) Den forrige Afhandlings Cap. 1. 8. 29. not, (). og Cap. 6. &. 4. not. (). 

(n See forrige Afhandlings Cap. 3. 8.17. not. (f). | 

Cx) Hermed kand ogſaa ſammenlignes hvad Æthicus har, denne Sag angaagende. 

1 

| 
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De Folke⸗Slage angaaer, ſom han henregner til dem, der beboede det veſtlige 
Havs Grændkr, Francis, Alanii, Sveti, Mannii (Alamanni), Heruli, Go- 
this, Duli (Vanduli), Cippedi (Gepidæ) o. ſ. v. Saa vare de for den ſtorſte 
Deel ved Skribentens egne Tider blevne De Romere allerforſt ret bekiendte, og 
maag derfor enten af ham ſelv være tillagde, eller af den, Der har oyerſat hans 
Skrift, eller giort ct nyt Udtog deraf. 

§. 12. 
Og ſaadan en mener jeg at foromtalte REthicus har været, en Skribent, 

der ogfan hav efterladt os en Coſmograͤphie, men fom for Reſten er fan ubes 
Fandt, at endcel har villet tvivle bande om hans egen Perſons og hans Coſmo⸗ 

graphies Rigtighed (y). At en Perfon, ved Navn ZÆrbicuis ; har virkelig 
" været til, kand dog vel ey negtes, naar man betragter Rabani Mauri folgen⸗ 
de merkvoerdige Vidnesbyrd om ham (z): “Vi have ogſaa fundet for og den 
MPhiloſophi Wehici Coſmographi, en Scyrber af Herkomſt og af adelig 
Byrd, hans Bogitaver, hvilfe den ærværdige Hieronymus Presbyter har 
bragt til og med fin Forklaring hos, fordi han agtede hans Videnfkab og Flid 

i 
1 

$ 

Uhoyt, og derfor vilde han helſt giore hans Bogſtaver bekiendte“.  Svortil 
endnu kand foyes diſſe Ord, ſom eve fundne ien gammel Codex hos P. Da: 
niel (a): Her begynder KRchici Bog, hvilken Hieronymus Presbyter har 
Aoverſat paa Latin udaf Coſmographien, og Det Skrift om Verden“. Ey 
at tale Derom, at han i endeel Haandſtriſter af Antonini Itinerario og an⸗ 
Denfteds (b) ogſaa kaldes Wehicus Iſter eller Iſtricus; Sagat alle diſſe Om— 
frændigheder give en temmelig Oplysning om hans Perſon. Ligeſom man og 
kand fee, at han maae have varet en Chriſten, deraf, at han i fin Coſmographie 

taler om den hellige Petri Apoſtels og den hellige Pauli Apoſtels Porte i Rom, 
EH | 

É 
1 
1 
—— 
og den hellige Soelicis Marrtyris Gade (c); Saa det er venteligt, at han hav 

J Ee3 levet 

| fy) See Fabricii Biblioth, Lat, Tom. 1, pag. 349. Tom, 2. pag, 201. øg Teſtimonia de Færhico in edit, Melæ cum Jul. Oratoris & Æthici Coſmograph. Lugd, Bat, 1685, gvo. 

Gz) Tom, VI. Opp. pag. 333. cit. Fabricio in Biblioth, Lat, Tom, 2. pag. 201, Rab, Mau- 
rus var ellers Biſtop til Mayutz, og levede i Begyndelſen af det ode Seculo. See Fo, Ad. 
Webers Hiſtorie der Lateiniſchen Sprache. pag, 308. 

(a) See de under not. (y) tilforn paaberaabte Steder. 

(b) See Salmafhi Exercitat, Plinian, pag. 5£0, a. G. og Fabricii Bibl, Lat, Ton. I, 129.349, 
& pag.175. ” : ; 

Cc) See hang Coſmographie pag. 43. oq 44. i forbemeldte Edition, 
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ievetefrer Conftanrini 177, Tider, og været en Gother af Herkomſt, efterſom 
De Conſtantinopolitanſte Skribenter neſten oberalt kalde Gotherne Scyther, 
fordi hine beboede diſſes Lande, norden for Iſter⸗ eller Donau⸗Strommen, 

"hvoraf man ogfaa har tager Anledning til at kalde Wehicus, deres Landsmand, 
Iſter eller Iſtricus. sn] BV zre ro reed * 

neg | 
É | §. 14. TRIBE I y i ; 

Men endnu ſtaaer den verfte Knude tilbage, angagende den ham tillagde 
Coſmographie, hvilfen enhver kand fee at være den ſamme, ſom foromtalte 
Julii Oratoris Arbeyde, naar man undtager, at 2Erbici Coſmographie er til⸗ 
deels mere frie for Skrive⸗ eller Copiiſt-Feyl, og desuden mere fuldftændig. 
Diſſe Skrifters Forfattere mage altfan enten have üdſtrevet Den ene den anden, 
ciler begge aft af cen Kilde" Begge Dele fand være rigtige, og kommer det 
neſten ud paa eet, hvilken Mening man vil falde til, naar man antager, ſom 
jeg tilforn har giort bevisligt, at hvad vi nu har af Julii Oratoris Arbeyde, 
ev cy hang, men en andens. Naar jeg noye overveyer alle foranforle Omſten⸗ 
digheder, ſynes mig den rimeligſte Slutning at blive denne: At i Anledning af 
Den Omgang, ſom Thracer, Gother, og andre ved Donau⸗Strommen ide 
ſenere Tider boende Folk, Éomme udi med de Romere og Graker, i fær Da Ma⸗ 
ximinus, ſom felv var afde Slags Folk, blev ophøvet til den Keiſerlige QVærs 
dighed, har en og anden af dem begyndt at faae Smag paa Videnſkaber, iblandet 
dem bemeldte Wthicus i fær, hvilken ved den Leylighed har faaet fat paa Julii 
Oratoris foromtalte Arbeyde, hvilEer frem for andre af det Slags var blevet 
ham bekiendt og giengs blandt hans Landsmænd, fom det var forfarter til Den 
unge Maximini Søns Nytte; Hyvilket Verk Ærbicus harda afffrevet, eller 
rettere giort Deraf et Udtog til fin Nytte, og foyet det til Antonini Itinera⸗ 
rium, ſom derover af Flodoardo og endeel andre gamle Skribenter bliver 
ZErbico tillagt, ſom ſammes Forfatter (d), men Hieronymus ladet det overs 
færte paa Latin, og udgive for 2Erbici Skrift, Da dets rette og forſte Forfatter 
var ham maafkee ubeklendt, hvilket en anden Overfærter, eller den, ſom har 
giort et andet Udtog af Julii Oratoris Arbeyde, har bedre været underrettet 
om, og giver, Barnet. fit rette Navn; Saa at man derover har faget tvende 
— eller Udtoge af een og ſamme Bog, under tvende adſtilte Mænds 

avne. 

6. 15. HR 

(d) See Pet. Weſſelings Fortale fil Itineraria Romanorum, pag. 3. og 5. Ham ér derøver a 
og givet Navn af Antonius Æthicus, See Fabricii Bibl, Lat. Iom. 1, pag. 175. 
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4 15. | 

" Hvad eller Ethici Coſmographie og dens Indhold i fær angaaer; Saa 
ev Derom det ſamme i Almindelighed at merke, ſom ved Julii Oratoris Excerpta 
tilforn er anført, og desuden folginde Poſter: (1) At Floden Ganges, efter 
hans Beretning, og kaldtes Padus (e), og at Ruphrat Floden havde fit Ud⸗ 
fpving paa Indiens Marble (fF). (2.) At foruden dem, ſom Julius Orator 

” opregner, henfører denne blandt de til det veftlige Hav henhorende Folk ogſaa 
De Eriſones (Frifones), de Theothoner, de Thuringer, de Hunner, de 
Ruger, De Varrer (Warner), foruden andre, fom ey faa meget ere os an— 
gaaende (2). (3.) At foruden forberorte Omftændighed, at i Wehico findes 
meget, ſom Julius Orator cy har, ſtaaer ogfag hos REthicum en Hoben ien 
gandffe anden Orden, paa gandffe andre Steder, ogi Sardeleshed det allerforſt 
hos ham, ſom i Julii Oratoris Excerptis findes ved Slutningen af Bogen. 
Er viſt Mærke, ſom mig ſynes, at diſſe tvende Udtoge ere udarbended? af adſtilte 

Perſoner, og efter tvende paa adſtilte Maader lagde Planer, ſtiont de i Grun—⸗ 
den ere cen Mands Verk. (4.) At den ſummariſte Beregning over Den hele 
Werdens Have, Øer, Bierge, Lande, Byer, Floder og Folke⸗Slage, hvor⸗ 
med Ethicus begynder ſin⸗Ford Beſkrivelſe, men Julii Oratoris Excerpta 
endes, er hos Den forſte overalt ſtorre, end hos den ſidſte; Hvilket kand vel 
uden Toiol ey have anden Aarſag til Grund, end at ſidſtbemeldte Skrift er for: 

fartet fænge for Det andet, endnu mens dets rette Forfatter felvlevede, ſom man 
af Dei Slutningen tillagde Ord: Illo (Honorio) nolente ac /øbrerfugiente) 
har Anledning til at tænfe, men det forfte Derimod ey førend en temmelig Tiid 
Derefter, da faa mange barbariſte Folk vare komne vet frem paa Skue⸗Pladſen, 
og ved Dem flere Ting iJordbeſkrivelſen blevne bekiendte. 

F. 1 6. 

For Reſten har man om Xthico nu intet videre at anmerke, end at den 
anden Deel af hans Jordbeſkrivelſe, ſom fører den Titel: Alia totius orbis 

" Defcriptio, ey kand anſees for at være hans egen, da i Julit Oraroris 
Excerptis flet intet deraf findes, men at være tagen ud af Oroſii Hiſtorier (h), 
| næften Ord for Ord, og foyet til Wthici Coſmographie; Med mindre manvil 

ſige, 
(ce). See hans Coſmographie pag. 31. 

(f) See foranførte Sted. pag. 32. 

Cz) See bemeldte Sted. pag. 35. 08 45. 

(b) Lib. 1, Cap, 2. | 
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ſige, at ſaavel Wehicus, ſom Oroſius har. begge tager Dette Stykke af en 
æ dre Skribent, hoilket vel faa kand være, -men behøver nærmere Beviis, og 
jeg for Reſten neppe vil troͤe. Imidlertid ville vi dog, for at blive i den bes 
ghndte Zur, ved Denne Leylighed tillige tage bemeldte Orofii korte Jordbeſkri⸗ 
velfe under Betragtning, og i Forveyen erindre, at denne Skribent har efter - 

hans Læremefters, den H. Auguſtini Tilſtyndelſe, fom han felv beretter (i), 
ved Mar 416 eller 417 (k), ſammenſtrevet 7 Bøger, forat igiendrive den Be⸗ 
ſtyldning, fom ved de Zider blev giort mod den Chriſtne Religion, at man 
maatte tilffrive Den alle de Ulykker, ſom da plagede de Romerfke Lande, og trus 
ede det Romerſte Herredomme med Undergang. Kor hyvilket Skrift han har 
fat bemeldte Jordbeſtrivelſe, og til begge at forfærdige, fom man har Anledning 
til at formode, uden Toivl betient fig af S. Sieronymi Hielp og WVeyledelſe, 
da man finder, at Oroſius, efter Auguſtini Raad, og med hans Recommens 
dation forſynet, har giort en Reife til bemeldte Hieronymum (1), hvor han, 
ef mueligt, blande andre Ting, ſom vare tienlige til hans Forehavende, kand 

have faaet fat paa ZErbici Coſmographie, med foromtalte Tillæg hos, forfats 
tet enten af Hieronymo, eller maaſfee af Ethico felv, faa at derſom Wthi⸗ 
cus og Oroſius har taget noget den ene af Den anden, ſynes det efter anførte 

Omſtaendigheder rimeligere, at Denne har betient fig af hins Arbeyde, end 
tvertom (m). ——— — 

SØE fy FLER HD 'R ; ; 

Men dette kommer ey faa lige vor Materie ved; Avorover vi ftrar ville 
tage Orofii Fortælling for os, og deraf anmerke de Poſter, ſom fornemmelig 
er vor Sag angaaende, nemlig: (1.) At han, ligeſom Julius Orarorog Erhis 
cus, udleder Floden Tanais Udfpring fra det Ripbæifte Bierg, hvor det Æ 

vendte mod det Sarmatiſte Hav (1), og lader den løbe forbi be Robafcers 

i | TEA » Lande i 

(i) tdi Fortalentil fin Bog. 

(k) See Fabricii Bibl, Lat: Tom, x, pag. 726. J 

() Gee Franc, Fabricii Fortale til det af ham udgivne Oplag af Oroſio. Colon, 1582. 
gvo. ' | . a 

(m) At Orofius øgfan for en flor Deel har faget fit af Hieronymo, Fand ſees af Scaligeri 
Animadverfionibus ad Eufebii Chronicon. p. 238, hvoraf bemeldte fag meget mere J 
ſtadfæftes. 

(c) See hans Hiftoriar, Lib. 1. Cap. 2, ſom her kand holdes imod den til ÆrhiciCofmograpbie 
fsyede foromtalte Verdens Beffrivelfe. | 
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» Lande ud i det Moeotiſte Kiær (0). (2.) At ban gior det Caſpiſte Hav til 
en Arm af Nord⸗Havet, fom vi tilforn har viiſt at de fleſte Greſte Skribenter 

har giort, og lader det grændfe til det Caucaſiſte Bierg. (3.) At ban fætter 
en Britannien norden for Gallia Belgica, men flotter den dog tillige paa 
et andet Sted faa nær hen til Spanien, at man fra den meget hoye Fyyr, ved 
Staden ZBrigantia i Calecia eller Gallicien, fulde kunne fee Britannien, 

eller de i Britannien fee bemeldte Fyyr: Thi anden Forklaring veed jeg ey aft 
man kand giørvre over Diffe hang Ord: Brigantia Caleciæ civitas altiſſimam 

“pharum, & inter pauca memorandi operis, ad ſpeculam Britanniæ eri- 
it“. En Beretning, ſom maae anſees for af være urimelig og flet ingen 
Grund at have, med mindre man erindrer fig hvad af os tilforn paa et andet 
Sted (p) er fagt, angagende de Gamles Mening om Britanniens nære Øe 
liggenhed ved Spanien, hvilfen altſaa Oroſius, eller Den, fom han her har 
udſtrevet, mage have fulgt og antaget for rigtig.  Ligeforh man ogſaa derfor 
kand anfee Det for at være didhen ſigtet med diſſe Ord om Øerne Britannien 
og Hibernien: At de lage in averfa Galliarum parte ed proſpectum Hifpa- 
Miæe“; Hovilket i Det mindſte maae ville fige faa meget, fom at Spanien lage 
Veſten eller i en Sydveſt for og ey langt borte fra Dem, da det ftrar efter heder, 
at: Gallien lage fønden for Britannien. Hvovaf noffom ſees den Overeens⸗ 
ſtemmelſe, ſom der er imellem Oroſii og de gldſte Greſte Skribenters Begreb, 
angagende ſidſtbemeldte Øes Beliggenhed. Om hyvilken vor Skribent endnu 
(4.) ſiger: “At den ſtrakte fig langt op i Mord, og var 8007000 Skrit lang, 
”men 200/000 Skrit bred; At bagen for den, hvor der uendelig ſtore Dav 
War, lage De Orcadiſke Øer, af hvilke 20 vare øde, men 13 beboede; At 
"Derefter kom Øen Thule, ſom lage uendelig langt adſkilt fra de andre 

mod Nord⸗Veſt eller Mord: Beft til Norden) midt idet ſtore Han, og var 
Meppe for faa Menneſter bekiendt; At Øen Hibernia lage imellem Bri⸗ 
tannien og Spanien i en lang Strakning fra Syd⸗Veſt til Norden, og 
Wlev beboet af De Scoters Folk; Og at endelig Pen Meuania, ſom lage 

Hnæft ved den, ogſaa af Scoriſte Folk var beboet”, - 
É 

568 

(0) Hos Orofium i de trykte Oplager ſtager Roxolanorum terræ, men derimod i Manu: 
ſcripterne ſaavel hos ham, ſom i det til Ærhicum fohede Tillæg Robafcorium." Der 
Forandring af Ordet Kobaſcorum til Roxolanorum fønes derover at være alt for driftig. 

(ep) Se forvige Afhandlings 6te Cap. 20 og 22 88 

d 
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Det er ſaa vel af foranførte, ſom adffillige andre Omftændigheder tydelig | 
nok at fee, at Oroſius, om ey i alt, faa dog i de fleſte Ting, hvor han end har 
taget fit fra, har betient fig af de gamle Sræffe Skribenters Beretningér om 
De nordlige Verdens Kanter. Naar man altſaa, af vore tilforn giorte Forkla⸗ 
ringet over de Gamles Begreb om de veftlige og nordlige Kanter af Europa, 
erindrer fig, i hvilfen StræbÉning nys bemeldte Lande, efter deres Mening, har 
ligget, ſamt derhos iagttager, hvilken Zur vor Skribent gaaer frem efter i at 
anføre De nylig tilforn opregnede Lande, faa bliver det ey vanſteligt at udfinde, 
hvorledes og i hvilken Orden han har foreftillet fig Dem at ligge efter hinanden : 
Thi fra Spanien gaaer han til Britannien, fra denne til de Orcadiſte Øer, 
og endelig til Thule, talende tilfinf. om Hibernia og Øen Meuania. Hvoraf 
jeg gior følgende Slutninger: (1.) At han har foreftillet fig Britannien atligge 
i Nord: Oft fra Spanien, hoilket og ellers af hans egne Ord er klart nok og 
tilforn giort bevisligt; (2.) Ar Britannien felv, efter hans Mening, mage have 
ligget i en Strekning mellem Syd⸗Veſt og Nord⸗Oſt, ſom og kand fees af den 
Beliggenhed, han giver Øen Hibernien, efter hang derom tilforn anførte Ord. 
(3.) År følgelig ogſaa, efter hans Sætning, de Orcadiffe Øer maae komme 
til at ligge i Nord⸗Oſt eller Nord fra Britannien, og endelig Thule, fomden 
yderſte, Norden for diſſe igien. AvilÉet altſammen noye kommer overeens med 
det Begreb, ſom vi tilforn har beviift at de ældfte Groſte Skribenter har giort 
fig om denne Sag, naar man allene undtager, at vor Skribent fætter Thule 
i Nord⸗Veſt eller Nord: QVeft til Norden fra Britannien (q), en Sætning, 
ſom ſynes at kunne giore foranførte vor Forklaring til intet, eller i det mindſte 
ey faa gandſke antagelig, men fom man ſkal befinde ep at være i denne Sag af 
mindſte Betydning, eller at kunne trekke bemeldte Følge med fig, naar man bes 
tænker, at ingen af alle gamle Skribenter, paa hvilfe dog Oroſius viſt nok 
heri grunder fin Beretning, har det mindfte derom, og at de Ord: Circium 
verfus, fom Sagen beroer paa, ey engang ftaag i oftomtalte Zillæg til Ærbici 
Coſmographie, ſtiont alt Det oprige, ſom Oroſius har om Thule eller Tile, 
der rigtig findes. Saa man deraf kand nokſom fFisnne, at bemeldte Ord ere 
ey andet end en Gloſſa, fom en i de ſenere Tider har fat til efrer fit Begreb om 
Thules Beliggenhed, men er fiden indført i Texten ſelo, og følgelig i denne 
Sag af ingen Betydenhed. 

6. 19. 

(q) See Plinii Hiftor, Natural, Tom, TI, pag, 179. de Circio, og fiflige Harduini Anmerk… 
ninger, 

— — — 
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| 5. 19. 

For Reſten ere endnu tvende Poſter, ſom vi af Oroſio ville anmerke, nem⸗ 
lig: (1.) At De upaatvivlelig fare vild, ſom ville negte, at de Scoter nogenſinde 
… hav beboet Irland eller Øen Hibernia, under Forevending, at i Skotland ſelv 
" findes et Sted eller en Landſtrekning, Jerne elev Iverne faldet, hvorved efter 
deres Mening Scoternes Hibernia ffal kunne forſtaaes; Da dog baade for; 
" anførte Oroſii, fom og andres, tydelige Vidnesbyrd kand bevife det at være 
langt anderledes. Den (2den) Poſt erendnu af ſtorre Betydenhed, og angager 
et vift Sted hos Oroſium, fom har bragt endecl af de ſenere, ja ogſaa af vore 
Tiders Skribenter, i en merkelig Vildfarelſe, i Henſeende til Daciens og Go: 
thiens Navn og Beliggenhed, faa det derover fortiener at tages under noyere 
' Betragtning, hvilfen kortelig bliver denne: At naar Oroſius ſtal tage fig for 
at beſtrive Curopæ og de dertil hørende Landes Grændfer, (cr) begynder han often 

fra, og gaaer fiden, Land for Land, immer føer og vefter pan, endende med 
De, efter de Gamles Begreb, allerlængft henne mod Qeften beliggende Øer, 

: Britannia, Hibernia, Thule, 0. f. v. Efter denne Zur tager handa forſt for 
fig Den aftligfte og nordligſte Deel af Europa, hvis Grandſer han fætter at være 
de Ripheiſte Bierge, Floden Tanais, det Maotiſke Kiær, Strandkanten 
af det nordlige Hav, Rhinen, Donau, og endelig det Sorte Hav: Thi ſaaledes 

troer jeg ſikkert, at diſſe hans Ord, hvortil her ſigtes, bør og maae forklares: 
"&A montibus Riphæis ac flumine Tanai, Mæotidisqve paludibus, qvæ 
"Sfunt ad orientem, per littus /éprentrionalis oceani usqve ad Galliam Bel- 
“gicam & flumen Rhenum, qvod eft ab occaſu, deinde usqve ad Danu- 
ium, qvem & Iftrum vocant, qvi eſt à meridie ad Orientem directus, 
“ponto excipitur",  Y Denne vidtløftige Landſtrakning færter han derpaa: 
Alania mod Oſten, i Midten Dacia, hvor han figer at og Gorhia var, men 
Aſiden Germania, hvor de Svever havde Den ſtorſte Deel af Landetinde, hvis ". 
gFolkeſerde belobe fig til fire og halvtreſindstyve“. | 

— 

RE OS 

. KK Bo | | 

1 Enhver Eand heraf tydelig fee, hvilke Lande og StreÉninger vor Skribent 
har meent ved enhver af diffe Navne, nemlig ved Alania ey Øen Åland i Sver⸗ 
rig ey heller Halland, hvoilfe endeel hev har villet finde igien, men den hele 

"Rantftræfning norden for det Sorte Hav, hvilken vor Skribent har givet Dette 
Navn efter de Alaner, en Folfefærd, fom vel egentlig havde fin Boepal often 
"for ſidſt bemeldte Sav, imellem ſamme og det Cafpifte, hvor endnu (Fal findes 
É| : df 2 Leyninger 

| (r) See hang Hiftoriar, Lib, 1 Cap, 2, pag. 22, edit, Havercampii, 
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Levninger af Dem, men fom allerede i Prolemæi Tider havde ogfaa fat fig ned 
veften for Tanais (s), ja endog hoyt oppe mod Nord, i det nu. værende Lis 
thauen eller i de nordlige Kanter af Polen omtrent, vare fiden blevne til ct 

mægtigt og navnkundigt Folk, og gave de Romere nok at beftille, faa at Oro⸗ 
fius eller Rthicus derfor havde god Anledning til at -give bemeldte Land Navn 
efter Dem. … Det ſamme kand ogſaa figeg om Navnet Cochia, da det er bekiendt, 
at de Gother, forend de overſoemmede Italien og flere Lande, ſom tilhorte det 
Romerſke Herredomme, beboede en Tid lang Landene norden for Donau, hvoraf 
vor. Skribent har taget Anledning til at falde fanme Gothia, et Navn, der 
altſaa ey heller kommer vor Norden ved, ſtiont de ſenere vankundige Tiders Skri⸗ 
benter har, for Lighedens (Fyld, flottet baade det og Oroſii hele tilforn anførte 
Beffrivelfe didhen, bildende fig ind, at da der fandtes baade Dani og Gorki i 

Norden, maatte Oroſtus derved nødvendig have meent ſammeog deres Lande. 
Saa man har ſtor Aarſag til at flutte, at Oroſius har egentlig væretden, der 
har givet forſt Anledning dertil, at de midlere Tiders Skribenter har faldet de 
Danſke Daci, Danmar Dacia, og at de Danffe Konger eller deres Secrete⸗ 
rer har anſeet Det for rettere at ſtrive fig eller dem Reges Daciæ, end Reges 
Daniæ. —— ag ] id 

— 

—— 

For Reſten er dette desuden merkeligt, at Groſius indrommer de Svever 
den ſtorſte Deel af Germanien, og henregner til dem faa mangfoldige Folke⸗ 
Slage, endftiont de efter De Tiders Hiſtorier ſynes Da kun at have vorxet et maa⸗ 

deligt Folk, Der ved Udvandringer til Gallien og Spanien var meget formind⸗ 
et, og de Franker, Saxer, Allemanner, Varner, Thiiringer 0. ſ. at 
have været deels ligeſaa mægtige i Germanien, (om de Svever, deels mægtis 

gere. Over hvilket man altfaa kand giore fig tvende BetænEninger, enten at. 
Skribenten faler om dette Folk, ſaadant fom det var ide ældre Tider, da det 

ſtrakte fig neften fra Oſter⸗Soen og Veixelen til Rhinen ; eller og at han under 
De Svevers Navn ogfaa har indbefattet de Allemanner, hviler ev faa meget 

mere antageligt, ſom adſtillige Omftændigheder viſe, at Sveverne har blandt — 
bemeldte Allemanner virkelig været den ſtorſte og anſeeligſte Folke Foerd, om — 
fidfib:meldre ey alleſammen, eller i det mindſte for den ftørfte Deel, har være 
Svever fra Begyndelſen, og ſom man af det ſtore men tillige faſtſatte Antal 
Folk, ſom Oroſius bevidner at de Svever har beftaget af, kand allerbeſt ud⸗ 

| É | * finde — 

Cs) Der boede de ogſaa i Strabonis Tider, ſom pg, efter Dionyſiü Periegetis Beretning; 4 
henne ved Floden Boryſthenes. HEN søde ne 
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finde Anledningen til det nye Navn ap Allemanni, nemlig: at ſamme af Dem ex 
forſt blevet brugt tilat betegne deres Eenighed, ſom de Alle ſtode udi med hin— 
anden, og at Antallet af alle de Folk, ſom horte dem til, var endnu fuldſtœon⸗ 
digt; men er ſiden, fær blande Fremmede, kommet i mere almindelig Gang end 
deres egentlige Naon ſelv. | 

i | 2, 

Men dette er en Sag, ſom ey egentlig vedkommer vort Oyemerke, hvor—⸗ 
for vi ville lade ſaavel den, ſom Ørofium, fare, og gane lidt tilbage igien i 
Tiden, for at tage far paa Den tilforn omtalte (t) Rufum Feftum Avienum, 

en Skribent, ſom ſynes at have levet mod Slutningen af det fierde eller ved Be 
gyndelſen af det femte Seculo (u), og af hvis Haand vi, foruden adfkilligt an— Det, endnu har tilovers en Stump af hans Beffrivelfe over Søe Kufterne af 

Europa (v) > hvilfen ev af ſtor Betydenhed, og derfor det Tab fan meget mere 
ſavneligt, at vi hav miſt Reſten deraf, tillige med et andet Skrift af ham om 
hele Verden og dens Dele, ſom han felv beraaber fig paa (x). Endſkiont vor 
Skribent har ellers levet faa langt frem i Tiden, ſom tilforn er viiſt, fax kand 
man dog tydelig fe, at forfibemeldte hans Skriſt, ſom vi hev ville tage under 
Betragtning, grunder fig allene, eller i Det mindfte for den ſtorſte Diel, paa 

"De ældfte Greſte Skribenters Beretninger, ey allene af dets Indhold, men 
ogſaa af de Perſoners Navne, hvilfe han felv opregner (y), fom dem, han i dette fit Skrift har fulgt, ſaaſom en Hecatæus Milefius, en Hellanicus Les- 
bius, en Phileas Athenienfis, en Scylax Cariandæus, en Phileus (2) 0.f.0., aAlle meget gamle SÉribenter. Hvilket giver mig Anledning til at troe, at dette Avien Skrift ev ingenlunde hans eget Foſter, men fammenfataf en langt ældre 
Graſt SÉribent, og at han, fun hav le Det paa Latinſte Vers, en Sag, 5 Mak (om 
J060 See den iſte d. i denne Afhandling. 

(v) Gee Fabricii Biblioth. Lat, Tom, 3. pag. 592. Henr, Cannegieterus i hang Diſſert. de 

tate & ftilo Fl, Aviani ſynes at ville giore ham noget yngere. pag. 258. 

(v) Denne hans Ora maritima findes indført, foruden paa andre Steder, i Hudfons Geo- 11 øraph, Græc, Min, Tom, 4. 

(x) De orbis oris partibusqve, See foranførte hans Ora Marit, høg Hudfon pag, 2. Det 
ſynes cellers rimeligt, at Avienus ved bemeldte hans Skrift en andet har forftaaet, end 
hans Paraphrafis over Dionyſii Periegeſin, eller Qverfættelle deraf pag Latinſte Vers, 

(y) See nys anførte Sted. pag. 2. 

(2) See bemeldte Sted v. 635. 



BE | Afhandling, | 
ſom Avieni hele Arbeyde ſynes at have gaaet ud paa, da man ligeledes har af 
ham en Metaphrafis eller Overfættelfe af Arati Phænomena , og ligeſaadan en 
af Dionyfii Periegefis paa Latinffe Vers. Hvortil endnu dette kommer, at 
Forſatteren af dette Skrift beraaber fig paa Himilconis og Carthaginienſiſte 
Skribenters Beretninger, naar det faa heder hos Avienum (a): EG 

“Hæc olim Himilco Pœnus Oceano fuper 

“Spectaſſe ſemet & probaſſe rettulit: 
Hæcnos, ab imis Pœnorum annalibus 
Prolata longo tempore, edidimus tibi. 

En Omftændighed, fom gior det heel troligt, at dette Skrift i fig ſels er virke⸗ 
lig forfattet endog længe for Chriſti Tider og for Carthaginis Odeleggelſe, tis 
meligft af en Groker i Alexandrien eller i Marſeille, men ingenlunde af en 
Romer, helft i Avieni Sider, da man hos de ældfte Romerſte Skribenter 
neppe finder mindſte Spor efter, at de har vidft eller betient fig af Carthagi⸗ Å 
nienſiſte Skriſter og Aarboger. 

§. 23. 

Vel er det fan, hoilket og her kand give Anledning til en Slags Tvivl om 
foranfortes Rigtighed, av Feſtus Avienus i dette fit Skrift beraaber fig ogſaa 
paa endeel yngere Skribenter, end foranførte ere, jaendogfaa paa de Romerſte 
Skribenter Plautus og Salluftius (b), ſamt at hang Fortale til Probus ifær 
ſynes at tilkiendegive, at det mage være et Fofter af hans egen Hierne. Men 
alt dette vifer ey videre, end at vor Skribent for denne fin Overfættelfe af et 
ældre Skrift har fat fin egen Fortale, ſaadan ſom ey allene han, men og Priſci- 
anus» har fat for deres Overfættelfer af Dionyfii Periegeſi, ſtiont de Fortaler 
ere langt kortere, og at han i Overfættelfen felv har far et og andet ind imellem 
af ſit eget; Da man finder, at han har giort det ſamme med bemeldte Dionyſũ Overs 
fættelfe, hvori han ey allene paa fine Steder har afſtumpet Texten, men og paa 
andre lagt adſtilligt til af fir eget ellev af andre Skribenter, og at foromtalte i 
Prifcianus har ligeledes i fin Overfærtelfe indfort hele Stykker, tagneafSolino, 
fom den tærde Dodwell vifer (c). For Reften maae det hermed være beſtaffet 
hvordan det end være vil, fag bliver Der dog vel en rigtig Sag, at vor Skribent 

(a) Ogſaa paa bemeldte Sted i Hudfons Geogr, Græc. Min, Tom. 4. p. 409. 

(b) See oftanførte Sted. pag. 2. og 9. V. 33. og 347. | 

(c) Ser hang Differt, de Dionyfii Perjegefi, Tom, 4. Geogr. Græc. Min. per Hudſon. 

bar 
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har taget fine Beretninger af ældre ja meget gamle ——— , at de indeholde. 
adſtilligt, ſom hos andre ey forekommer, og at de derfor fortiene at tages unter 
noyere Betragtning. Til hvilfen Ende det her mage merkes, at Skribenten 
begynder med den Atlantiffe Bugt (d), uden for det Serculiffe Sund, og 
hvad ſom laae der. norden for (e); At han der (i bemeldte Bugt) fætter der hoye 
Bierg, fom han figer at man i de gamle Tider kaldte OeØrymuin, og ſtäk 

- fig allerlængft ud mod Sonden (f); at under ellev uden for ſamme lage, efter 
hang Beretning, Den Oeſtrymniſke Bugt, og i den de Oeftrymnifte Øer, 
vidt og bredt adfpredde, fom vare rige paa Tin og Blye; At det Der boende 
Folk var meget mægtigt, hovmodigt, vindſtibeligt, og havde alle en ſtor Lyſt til 
Hat drive Handel; at de med deres Baade, ſom vare giorte af ſammenſyede 
Skind og Huder, befeilede det der værende urolige, oprørte Sund, ſom 

Avpar fulde af grumme ſtore Dyr (g); At to Dages Seilats derfra lage — 
Laf de Gamle faa kaldte Hellige Øe, ſom blandt Havets Bølger bortkaſtede 
Meller miftede) en Hoben Torv (eller Ford), og ſom af de Hiberners SolÉ blev 

"Myide beboet; At de Albioners Øe lage nær derved; At de Tartesſiſte Ind⸗ 
" Ubyggere, Indbyggerne i Carthago, og de, fom boede mellem Herculis Stot⸗ 
I ster, pleyede at handle pag de Oeſtrymniers Lande, og ſeile hen til de Hav, 

ROSER ERE 

hvilke Himilco den Carthaginienſer, ſom berettede at han felv havde erfarer 
"det, da ban feilede didhen, forſikkrede at manneppe i fire Maaneder kunde 
Aoverfare: Saa ftille var Vinden der, og faa tungt var dette ubevægelige 
Havs (h) Band. Hvortil han (Himilco) endnu lagde dette, at ide der væs 
Hende Stromme (i) vorte en fior Hob Strand⸗Gres eller Tang (k), der 

"Hofte holdt Skibet faft, ligeſom det var kommet i en Krat⸗-Skov; at Haver 
Ayar Desuden der meget grunde og havde fun lidt Vand, der ſtiulede neppe 

"Bunden ; 

i cch See hang Ora maritima paa tilforn anførte Sted v. 34. 

(ce) Ogfaa deite paa bemeldte Sted. v. 8. 89. 

(f) Forſtaae, i Henſeende til de nordlige Kyſter af Spanien, ſom her handles om. See 
bemeldte Sted. v. 91. og 93. ! 

tg) See oftanforte Sted v. 95-102. Saadanne Sfind-Baade, ſom her omtales, finder 
man cndxu i de midlere Tider at have været i Brug ved Britannien og Irland. Sao 
ledes var St, Columbani Baad giort af Træpinde, overdragne med Huder uden pag, lang og ſpids til begge Ender. See Martins Defcript, of the Weftern Iflands pag. 263. 

M) Pigri æqvoris, Ser bemeldte Sted. ; i 

éi) inter gurgites, 

PFneus. 
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"Runden; og at der ſoemmede hid og did imellem Skibene en Hoben ſtore Soe⸗ 
Dyr (1). : Men derfom nogen, farer Avienus videre fort, torde feile fra De 
Geſtrymniſke Øer længere nord paa (m), kom han hen til de Ligurers 
"Band, ſom laae øde, efterfom de (Steder) vare for længe fiden blevne ud⸗ 
Utømmede (fra Indbyggere) ved de Celters Krigéhær og idelige Krige. De 
"fordrevne Ligurer opholdte fig fiden længe blande forferdelige bøve Klipper 
"og Bierge, hvorhen de havde taget deres Tilflugt, lange borte fra Haver,” 
Lefterſom de vare bange for Søen, for den Sares (Fyld, i hvilfende tilforn 
havde værer; Men efterat de længe havde levet i Rolighed, toge de fig Dri 
""ftighed og Moed til, faa de forlode Biergene, og begave fig need til de Steder, 
ſom laae ved Haver”, . ren NNE 

$ 24. iz: 

… Denne Beretning er fan befonderlig, faa merEværdig, og indeholder faa 
mange Ting, der ſynes baade fremmede og forunderlige, af jeg troer, Det Læs 7 
feren ev vil fade det være fig ubehageligt, at jeg efter Formue føger ar give ham 

noget Lys i faa mørke Ting, allerhelſt Da jeg ey veed &t nogen har giort ſaadant 
for mig, og det desuden kand tiene baade til at oplyſe og fladfæfte adfilligt af 
hvad tilforn i en ellev anden Poft er anfort. Her maae da (1.) merkes, at 

efter alle Omftændigheder,. ſaavidt Tingen af vov Skribents tildeels morke og 
indviklede Beretninger ſtager til at udfinde, kand ved det hoye Bierg eller For⸗ 
bierg (n), ſom hand kalder OgØrymnin, intet andet Sted være meent, end det 
navnkundige, nu faa kaldte Caput" Finis terræ i Spanien, eſterſom det figeg 

at ligge i Den Atlantiſke Bugt, længft mod Søer, og lige for de Oeftryms 
niſke Øer, ſom lage nær ved Albion eller Britannien. (2.) Kand baade efter 

Denne nu fidft anførte Omſtandighed, og efter alle ovrige Kiendemerker, ved 
bemeldte Oefrymnifte Per ingen andre forſtaaes, end de ellers iblant Grekerne 
navnkundige, faa kaldte, Casfirerifte Per, hvilÉe diſſe berette at have ligget 7 
lige tverts over for Celtiberien (0), og oven eller norden for Luſitanien (p): 7 

Thi at dette ſaaledes maae være, kand nokſom ſtionnes deraf, at diſſe oe 4 

| ne Hf 

¶ Sce herom bemeldte Ora maritima, v. 105 - 128. 

(m) Axe qya Lycaonis rigefcit æthra, hvorved Poeten mener Norden eller Nord⸗Stiernen, J 
Urfa, hvis Fader Poeterne digte at bemeldte Lycaon var. —J 

(1) Prominentis jugi heder det hos vor Skribent paa anførte Sfed.v. 90.9 

(0) See Plinii Hiftor, Natur, Lib, 4, pag. 407. Tom, I. | 

(p) See Strabonis Geograph. pag, 219, og 220. efter Pofideni Beretning. 
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niſte Øer ſiges at have været rige par Tin og Blye, hvoraf de Casſiteriſte 
juft hos Grækerne har faaet deres Navn; at Indbyggerne i Tarteſſus og 
Cartbagqs der dreve Handel, en Ting, fom vi tilforn har beviiſt, at de Folk 

— havde fig allene forbeholden, i Henſeende til Handelen paa de Casfiterifte Øer 
ogo Sritannien; at de der brugte Skibe af Skind og Huder, ogſaa en giengs 
Ting omkring ved Britannien, hvorhen Plinius, ellev De Skribenter, ſom 
han der har havt for fig, ſynes at have ſigtet, naar han beretter: “At man for⸗ 
talte, at Tinnet blev hentet paa nogle Deri det Atlantiſke Hav, og blev 
Afort paa Vidie⸗Skibe, ſom vare uden paa overtrukne med Huder“ (q); At 
BSavet der omkring var tunge og ubdevægeligt, fuldt af Siv og Hav⸗Gras, 
ſamt grumme ſtore Dyr, og desuden Luften tillige med Havet ſtedſe bedek⸗ 
ket med Mork og Taage (r); Altſammen Kiendemerker, ſom de Gamle har 
lagt pag Havet omkring ved Britannien, og paa det Nordiſte i fær. 

—— §. 25. 

Man har altſaa ey Det mindſte Aarſag tilat tvivle længer derpaa, at ved 
Avieni Øeftrymnifte Øer jo de Casſiteriſte mage være mente; Ligefom det 
ogſaa vel bliver en vigtig Sandhed, at ved diffe igien, hvilke Strabo regner for 

at have været 10 i Tallet, og beretter at ligge norden for de Artabrer (s), 
De Gamle har forftaget De Britanniſte, i fær de nu faa kaldte Scilly eller 
Sorlingiſke Øer, ſom de, der blandt alle endnu bekiendte TinsØer ligge Spas 

nien nærmeft, ſtiont efter nu værende Omftændigheder langt fra ey faa næv, 
ſom de Gamle færte de Casſiteriſte og Avienus de Oeſtrymniſke Her. Men 

at diſſe eve. fatte fag næv ved Spanien, Dertil kand gives en Dobbelt Grund og 
Aarſag: (1,) De Gamles Begreb om Strakningen af De veftlige Kanter af 
" Europa, og om Britanniens Storhed, hoorefter de, i Henſeende til det forſte, 
"har foreſtillet ſig Landenes Stræfning mellem Norden og Sonden langt mindre, 
| men derimod Strekningen mellem Veſten og Øften langt ſtorre, end den vivs 
kelig er i fig felv; og i Henſeende til det ſidſte, ſat den veſtlige eller fydlige Odde 
af Sritannien under cen og ſamme Parallel omtrent med nu værende Rochelle 

" 4 FranÉerige, fom af Pytheæ, Eratofthenis og Hipparchi Beretninger tilføre —— 
b er 

SEN 

(q) Ste Plinii Hiftor, Natural, Lib. 34. pag, 152. Tom. 5. 

) See Avieni Beretning paa oftanforte Sted. v. 387, feq; 
CS Ser hans Geograph, edit. Cafaubonj, pag. 265. 

SK 

RE SE 
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ev beviift (ct). Hvoraf Følgen da nødvendig maatte blive denne: At ligeſom Det 
Celtiſte, eller af Avieno faa kaldte Oſismiſte, Forbierg paa den ene Side 
maatte af de Gamle anſees for at ligge ey meget langt fra Gades eller Det Her⸗ 
culifte Sund, faa maatte ogſaa paa den anden de Sorlingiſke eller Casſite⸗ 

vifte Øer, Der ligge veften for den veftlige Odde af Britannien, komme til af 

ligge nær ved og norden for Spanien, og Det i en ſtor Havbugt, hvilfen Avie- 
nus falder den Atlantiſte, ſtrokkende fig fra nysbemeldte Forbierg, ſom dens 
fydligfte Grendſe, til Oueſſant omtrent, hvilken og Pytheas ligeledes ſynes at 
omtale, naar han ſiger: ”Pft uden for Herculis Stotter giorde Curopa en 
uſtor Boyning eller Bugt, lige mod Iberien, ſom ey var mindre end 3000 

Stadier, hvor man modte faavel andre Forbierge, ſom fornemmelig de Oftis 
Adamniers, Calbium Faldet, hos hvilfet lage endeel Øer, og yderſt blandt 

Adem Uxifama" (u). Ligeſom ogſaa af dette nu anførte kand videre oplyſes 
og forklares baade hvad tilforn af Orofio (v) er anført om Britanniens nære 

Beliggenhed, hos Spanien, ſom ogfaa hvad Eumenius, i Overeensſtemmelſe 

. Dermed, ſiger i fin Lovtale til Keiſer Conſtantius: At nu var Britannien bles 

len ſikker, endffiont Spaniens Strandbredde kunde neſten ſees derfra” (x). 

Hoilket fidfte tillige paa fin Side tiener til at beftyrfe vor om denne Materie til⸗ 
forn anførte Mening. | "Va HNAR | 

/ | g S. 26. 
| $ 

Den 2den Aarſag, ſom har bebæger de Gamle til. at fætte de Sorlingiſke 
Her Casfiterifte Per. faa nær hos Spanien, maae efter mine Tanker føges i 

Deres. egen naturlige Beffaffenhed i De gldſte Tider, da de uden af Toiol har 

ET 

været langt ſtorre, og folgelig ſtrakt fig fangt længere ud i Haver og hen til det 
fafte Land, end de nu giore. Det forſte har den lærde ”W. Borlafe med gode 
Grunde ſogt at bevife ep allene i en Afhandling, fon er indført i de Engelke 
Philof, Transact. Vol. 48. P, 1. for Aar 1753. pag 55 > men ogfaa i en ſar⸗ 
deles Tractat til Ch, Lyttleton, udgiven 1756, af hvilfen ſidſte kand ſees, at 

i ſteden 

(t) See forrige Ahhandlings Cap. 6. 8. 19. 20, pag. 249. og 350. 

— (u) See Strabonis Geographia Lib, 2. pag. 112. og forvige Afhandlings Cap. 6. 8. 14. 

pag. 341. | 
(v) -Sce denne Afhandlings foregagende 17de &. 

(x) See duodecim Panegyrici Veteres, editi å Chrift, Cellario. 1703. gvo, Avortil Fond | 

legges hvad Dio Caſſius in Hiftor, "Rom, Lib, 39. pag. 114; edit, Leunclayii ſiger om 

Britannien, nemlig: / Me den firalte fig forbi baade Gallien øg neſten hele Spanien ud 
"i Havet, liggende lige for bem”. & 
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| fleden før at Strabo kun regner de Casfirerifte Øer for ti, hengende tet fam; 
" men med hinanden, hvoraf cen fun lage øde, men Reften var beboet (y); fag 

har Søen nu deelt De Sorlingiſke Øer i faa mange Stykker, at de ere eymin⸗ 
dre end 140 i Tallet (2), hvoraf de flefte ligge ode, og beſtaae kun for den ſtorſte 
Deel af blotte Klipper, Da Søen endog i De ſidſte tredive Mar har bortſktyllet, 

og endnu ſtendig bortſkyller, hele flove og betydelige Stykker deraf, fan at Øen 
- Scilly, hvoraf de andre har faget Navn, og fom ligger længft henne mod 
Weſten, er nu en blot Steen⸗Klippe, hvor ingen kand boe (a), i freden for at 
neſten alle De nu værende Sorlingifte Øer har hengt ſammen og udgiore cen 
1 Je med Den, fom tydelig kand fees af De ſtore Grunde og Sandbanker, hvor⸗ 
ved alle Diffe Øer endnu henge tilfammen, og fom ved lave Vande har paa det 
dyhbeſte ey mere end fire Fod Vand over fig (b), hvor man kand ſee kiendelige 
" Spor og Leoninger efter Gierder, ſamt Enge og Marker, Hvilke tilforn har 
| været dyrkede og beboede, men nu ligge 10 til 12 Fod dybt begravne under 
Sanden og Søen, naar der er Flod eller hoht Vand (c); Saa at man kand 
giore Den Regning, at diſſe Steder ere ſiunkne eller ligge nu i Det mindſte 16 Fod 
dybere, end de tilforn lage, da de vare tørt og faſt Land, og da de følgelig mage 
have ligget 6 Fod over Vandets Flade i Det mindſte (d), Avilfet altfammen 

' endnu fand, foruden af foranførte, ogſaa beftyrEes deraf, at man under Van⸗ 
Det bliver vaer paa en af bemeldte ORer, St. Mary's Ealdet, en lang Vey, ſom 

: gaaer frem i lige Linie, og kors⸗viis overfiær en der værende Viig, ſom nuab 
drig bliver tør (e); at man i Klipperne under Bandet paa alffillige Steder 
kand fee de hos og faa kaldte Jette Gryder (f), hvilke ellers findes hoyt oppe 
iBiergene over Vandets Flade; og af — Cornwail har endnu en gldgam⸗ 

(y) See Strabonis Geographiæ Lib. 2, 
| 

(2) See. W. Borlaſes foromtalte Obfervations onthe ancient and prefent State of the Idands 
of Scilly. pag, 88. j ] ] 

See nys anførte Afhandling. pag. 58. og 60. 
6) See foran bemeldte Sted. pag. 58. og 59. 

(c) Herom Tand og fees i anførte Afhandling. pag. 63. og 39. 
(d) Sce herom Borlafes Mening og Bevifer pan bemeldte Sted. pag. 89. 

(e) See ogſaa herom ſamme Skribent paa anførte Sted. pag. 90. 

) Rock-Bafons, Forfatteren mener, at de ere dannede ved Menneffens Dænder, og af 
de gamle Druider hrugte til deri at famle Himmelens Regn. Det hos os brugelige Navn 
vifer, at man i Almindelighed har her i Norden anſeet dem for et Verk af vore gamle . 
Kiemper eller Jettir. Rimeligſt er det, at de af Raturen ſels ved Bandet ere dannede. 
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mel Sagn, at den yderfte Odde af Engelland, The Land's-End faldet, har i 

- gamle Dage hengt ſammen mid de Sorlingiſke Øer, imellem hvilke og. bes 
meldte Odde adſtillige Fiſtere bevidne at de ofte have feet Toppene af Huſe og 
andre Levninger efter forrige Boepele, mange ZFavne under Bandet (g); Lige⸗ 
fom man paa adffilige Steder i bemeldte Cornwall felv kand fee kiendelige Tegn 
efter, at Søen der har bortſtyllet ſtore Stykker af det. faſte Land (h). Hvorved 
Dette er i fær at anmerke ſom noget befynderligt, at man i Cornwallien veed af 
fortælle en Hiſtorie om en vis Familie, ved Navn. Tremelian, at én af ſam⸗ 
mes Forfædre har reddet fig ved Hielp af fin Heſt, da bemeldte Landſtreæk⸗ 
ning mellem Engelland og de Sorlingiſte Øer undergik og af Havet blev bort⸗ 
ſtyllet (1). En Omftændighed, der ſtemmer faa vel overeens med den gamle 
Groſte Skribents Clitarchi Beretning: “At viſſe Ryttere, ſom bleve vaer den 
ſtore Overfoommelfe og Havets Tillob, (der nemlig overgik de Celter) vare 
neppe i fuldt Rend mægtige til at undflye den, fan at de derover af Floden vare 
"nær ved at blive overſtyllede ( K). | . ; 

| $27 ÅL ver 
Enhver ſtionſom kand af alt dette lettelig indfee, hvad Slutning man kand 

giore fig heraf, nemlig denne: At en mægtig ſtor Forandring, foraarſaget af 
en heftig Havets Overſoommelſe og ef ey mindre, dermed. efter Sædvane føls 
gende, Fordfficlo, maae engang have overgaaet de Sorlingiſte eller Casſiteriſte 
Der, bortſtyllet det meſte af Dem, og Derved giort Havet mellem Dem og de 
Spanffe Kufter langt ſtorre og aabnere, end der tilforn havde værer; Ligeſom 
Det ogſaa er rimeligt, at den ſamme Skiebne, ſom overgik de Sorlingiſte Øer 
paa Den ene, maae og have rammet ſidſtbemeldte Kufter paa Den anden Side, 
hvorved Mellemrummet mellem begge diſſe Steder er blevet fan meget ſtorre. 
Viſt nok er det, at de flefte veftlige Kanter af Europa bære kiendelige Mærker 
efter en obermaade flor og heftig Vandflod, en Sag, hvorom vi pag et andet 
Sted har faa loſelig giver vor Mening tilkiende (1), men ſom, blandtalthvadvor 
Jordklode angager, endnu allermeſt fortiente noye at underſoges; Hvorfor De 

() See Borlafe paa foranførte Sted. par. 92. og 93. 

) Dette ogſaa hus Borlaſe, pag. 94. 

¶) Ser forbemeldte Borlaſes Afhandling pag, 93- 

(k) See Strabonis Geographiæ Lib,. 7, pag. 450: Øg forrige Afhandlings Cap. 6. 8-8; 4 i 

pag. 330. WE EA J 

M See ſoxrige Afhandlings zle Cap. $. 22. Øg 23 . pag. 313. og 314. 
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maae være mig tilladt, til denne Sags Oplysning endnu at anføre een og anda 
SAVE nemlig: At paa Øen Slada, en afde Hobudiſte Øer, fees en Steens 

old, 60 Alne lang, men til 5, 6 å 7 Fod hoy, udi Søen under Ban 
Det (m), til Tegn, at Havet har ogſaa paa den Kant engang giort ſtore Er⸗ 
obringer; At paa Øen Mann findes Gran⸗Traer 18 til 20 God dybt under 
Jorden, endnu hengende faft ved Deres Redder, ſamt ved Bruͤgge i Flandern 
flove Troer, 40 til so Fod under Jorden, liggende tæt hos hinanden i en lang 
Strakning, hvor man ved at for 500 Zar fiden har værer Hav (n), til Be 
viis, at pan bemeldte Steder engang har ſtaget ſtore Skove, ſom for umindes 
lige Tider ere ved en for Vandflod Fuldlaftede, ſamt med Grus, Sand og 
Jord bedekkede; At i Luͤneburg, Frisland og Gronningen ligeledes findes or⸗ 
dentlige Strekninger af Zræer 10 til 20 Alne Dybt i Jorden, ſamt kiendelige 

"egn efter, at Havet engang har gaaet lige op til Hannover i Tydffland (0). 
At man en (fal tale om hvad Diodorus Siculus beretter, nemlig: “At Havets 
Bruſen og Urolighed giorde mange Øer imellem Britannien og Europa“, 
hvorved mage være figter deels til foromtalte Sorlingiſte, deels til de langs 

Kyſterne af Holland, Tydſtland og Iylland, liggende Øer (00); At bemeldte 
Skribent fortæller, der man i gamle Dage Eunde, naar det var Ebbe, gage og 
kiore over til Øen Wicht fra det fafte Land, hvorfra den dog nu er reven løg ved 
et Dybt og bredt Sund; At de Gamle beffrive Irland for langt ſtorre, end det 

| nu er (p), faa dette Land mage ogſaa have mift meget af fin forrige Storrelſe; 
Og at man hos nys bemeldte gamle Skribent finder Spor efter ſtore Lande mod 
Weſten, ſom nu ey mere ere til, ſom Platonis Atlantica, de Øer, hvorpaa de 
Phoenicier i gamle Dage dreve deres Fiſterie, og hvorhen de feilede fra Gas 

! 

lee ende de nende ets nl 

des eller Herculis Støtter med en Syd⸗OſtVind i fire Dage (q), den meget 
"frugtbare De, ſom de ———— opfunde uden for bemeldte Herculis 

63 Støtter, 

(m) Ste M. Martins Defeription ef the Weſtern Iflands pag, 14. | 

) See Buffons Hiſtorie der Natur, eller den Tydſte Overſattelſe deraf, Tom, 1, pag. 299, 

(o) See Leibnitzii Protogæa pag. $5. og 70. &e. 

£00) See hang Bibliothecæ pag, 301, edit, Rhodomanni, 

po) I fær den gamle Polemon Ilienfis, ſom levede i Ptolemæi Evergetis Tiid, og har føre 

fattet en Orbis deſcriptionem eſſer Geographiam. Gee Fabricii Biblioth, Græc, Tom, 9; 

"pag, 771, — 
kg) See de Ariftoteli tillagde Mirabiles Auſcultationes, og forrige Afhandlings Cap. 1. $. 10" 

pag. 162. Fi É 
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Støtter, efter mange Tages Seilats (r), og endelig Øen Ogygia, fom efter 
Plutarchi Beretning laae's Dages Seilats veften for Britannien, men 
for denne igien tre andre Øer, hvilke lage ligeſaa langt (nemlig fem Dages Sei⸗ 
lats) fra hinanden mod Nord⸗Veſt. Paa en af hoilke de Barbarer fabel 
viis berettede, at Saturnus holdtes af Jupiter indfluttet, og at denne var Den, 
fom bevogtede diffe Øer og det Hav, ſom kaͤldes det Croniſte, eller Satur⸗ 
nifte, Men 5000 Stadier fra Ogygia, naar man (fulde roe didhen, lage er 
ſtott fag Land, af hvilket Havet rundt om blev omringet. o. f. v. (s). 

— —— 

Det ſynes derfor, efter alle diſſe anforte Omſtaendigheder, heelrimeligt og 
antageligt, aft en ſtor Vandflod engang har oyergaget og giort megtige ſtore 1 
Forandringer i De veſtlige Kanter af Europa, om ey tillige i De øvrige Verdens 
Dele. Men at udfinde, naar og paa hvilfen Tiid faadant egentlig er ſteet, det 
er noget, fon ey ſtager faa let til at giore. Den lærde Borlafe mener (t), at 
Den ſtore Overfoommelfe, Der har rammet de Sorlingiſke Øer, bor ſcettes aA 
mellem Augufti og Trajani Tider. Men da denne Bandflod bliver, efter mine 
Tanker og al Rimelighed, Den ſelvſamme, fom har nødt de Cimbrer og Celter 
fil' at giøre de ſtore Udvandringer, og fom tillige har overgaget den hele veſtlige 
Kant af Europa, faa kand den vel ey fløttes faa langt frem i Tiden, efterſom 
man ellerg maatte nødvendig have forefundet langt flere. Efterretninger derom i 
Hiſtorien, end man nu giør, da man om bemeldte Vandflod fold veed ſaare Å 
lidet, og om Tiden flet intet, hoilken derover ſynes at overſtige Den Hiftorife 
Alder blandt Grakerne, eller Herodoti Tiid, da diſſe allerforſt begyndte at 
høre noget fra de veſtlige Kanter af Europa, vel mueligt tildeels i Anledning af 
bemeldte ſtore Overfoommelke, ſom paa engang har nødt de flefte i nys omtalte . | 
Kanter boende FolÉ at forlade deres forrige Boepæle, og i Anledning af de 
Celters Derved foraarſagede Udvandringer til de oſtlige Kanter af Europa og til TT 
Lille Aſien, ſaaſom Steder, der lage langt borte fra det forfærdelige Veſter ⸗ 
Hav. .Fefti Avieni foranførte Fortælling giver og blandt andet Den ſtorſte An⸗ 
ledning tif at troe dette, naar han om de Ligurer beretter; "Ut man fra de Be⸗ 
""ftrymnifte (ellev Casfirerifte) Øer kunde fare over til deres Land, hvorfra 
"Se vare blevne fordrevne ; at de fiden opholdte fig længe blandt Klipper og 

() See nys anførte mirabiles Auſcultationes, og forrige Afhandlings Cap. 6. 8.9. pag. 231. i å 

 —(s) See Plutarchi Tractat de facie in orbe Lunz, 

(t) See hans foranførte Afhandling pag. 96. 

sem 
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Bierge langt borte fra Haver; Og at de vare bange for Søen, for den 

gares fyld, hvori de tilforn havde værer” (u). Hvoraf man kand udtrekke 
diffe Slutninger: At de Liqurers forſte Boepele har været i Gallien hos 
Veſter⸗Saver, førend de fatte fig ned i Italien, omtrent toerts over for de 
Sorlingiſte Øer og de veſtlige Kanter af Britannien, da Avienus i fin For: 
tælling gaaer over fra diſſe til bemeldte de Ligurers Land; At de ved en Over, 
ſoommelſe, eller Fare af Haver, ſamt de derved iblandt Celterne forgarſagede rige, eve blevne nodte til at forlade ſamme deres Land, og lade der ligge øde 

efter fig; At de derpaa har rager Turen enten hen cil de Pyrenciſte, eller, ſom 
er mere troeligt, Alpiſke Bierge, hvor de anſage fig at være i Sikkerhed 

"for haver, og opholdt fig der en Tid lang; og at de endelig har gaaet ind i 
Italien, og fat fig need i Ligurien, ſom et biergigt Land, hvor de velvare nær 

ved Soen, men Dog i Sikkerhed for Fare af forvige Overſpommelſe af Hadet, 

— J SÅ ; 6§. 29. | | 

Endfftkiont Defor at nys anførte kand ſynes at være en baade nye og driſtig 
Sætning, faa fever jeg dog at den har fin fulde Rigtighed, allerhelſt naar jeg 
| Dermed ſammenligner et hos Plutarchum om de Ligurer forekommende merk⸗ 
i bærdigt Sted, hvoraf kand fees, at de maae have været af cen og ſamme Fol⸗ 
keſcerd med de Ambroner, Cimbrernes Stalbrodre, om hvilke man. finder bes 
rettet, at de af en flor Vandflod ere blevne nodte til at forlade deres Land (y). 
I Shi bemeldte Skribent fortæller: At de Ambroner, af hvilfe De Romere bleve 
"Wunder Manlii og Cæpionis Anforſel overvundne, ſom vare Fiendernes (de 
Cimbrers og Teuroners) fornemfte Styrke, og fom ene udgiorde 30000 
Mend, kaldte fig idelig med det Navn Ambrones, hvilfet Da de Ligurer 
om vare ide Romeres Krigshar) HE at høre, raabte de tvertimod, at det 
gar deres Cilnavn: Thi de Ligurer kaldte fig faa, (ſiger Skribenten) med 

| dlet Navn, ſom tilkom den hele Folkefcerd“ (x). Hooraf kand ſluttes, at 
De Ligurer og Ambrones maae have forſtaget hinandens Tungemaͤal, vævet 
"følgelig af eet Folk og komne fra eet og ſamme Land, ſtiont maafkee paa adftilte 
Tider, og at de Ligurer har Faldet fig Ambrones førend de fatte fig need i 
Zaalien, eller imellem fig felv indbyrdes, fom et Navn, der tilkom den hele 
"| SolÉefærd i Almindelighed, fra hvilken de nedſtammede. Wil man ſporge fra 
"hvilken? Saa kand Det, baade i Henſeende til de Steder, hvor De Ligurer 

| AONER | e BEN havde 
(nu) See den næft foregagende d. 23. i Denne Afhandling. 

(v) Gom Feftus bevidner. Lib. 1, P. 23. 

; | (x) See Plutarchus in Mario pag. 416. edit, Wechelian 
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havde deres forſte Boepole, og til de Folk, blande hvile de nedſatte fig i Ita⸗ 
lien, vel cy blive nogen anden, end de Galliers ellers Celters (y); Thi atdiſſe, 

ligeſaa vel fom de Ligurer og Cimbrer, ere formedelft en vis Ulykke, der hav 
dammet deres Land, af Jordſkielve og Overſoommelſer, blevne nodte tilat giore 

Udvandringer, det giver Appiani Beretning og flor Anledning til at tenke, 
naar han foreſtiller (2)j: At tu Straf over de Celter, der kaldes Cimbrer, 
“hoilke angrebe Staden Delphos, og maatte derfra vende tilbage igien, ryſte⸗ 
"de Apollo Celternes Land, og nedſynkede deres Byer, fan denne Jammer 
Log Elendighed ey fik Ende, førend Celterne vandrede ud og komme til Illy⸗ 
Prien, hvor de af Peſt bleve befængte, og maatte: flye til Pyrene (De Dyres 
noiſte Bierge) hvorfra de vendte om mod Oſten, og finge fiden med Romerne 
Jat beftile, indtil Marius overvandt dem, da de overblevne vendte tilbage 
"til deres Land igien“. QBiffelig et merÉværdigt Sted, hvoraf vi for denne | 
Gang ville forbiggae Reſten, ſom vor Materie ey egentlig vedkommende, og kun 
anmerke dette: At de Celter ved et Jordſtielb og ved en Vandflod (a), ſom har 
voret ufædvanlig flor og fænge vedvaret (b), ere virkelig drevne ud af: Deres 
Land; At hvad tilforn er fagt, nemlig at. bemeldte Overſoommelſe har paa 
eengang rammet de flejte, om en alle, veftlige Kanter af Europa, har uden al 
Zvivl fin fulde Rigtighed, efterfom Skribenten her føner Celter og Cimbrer 
ſammen paa deres Udvandringer; Og at baade denne, ſaavelſom mange andre 7 
Omſtandigheder og Vidnesbyrd hos de gamle Skribenter, gior det troligt, af 7 
de Cimbrer heller har hørt tiden Celtiſte end til nogen anden Folkefærd. Men 
at Appianus har fat bemeldte Jord⸗Ryſtelſe og Overſpommelſe, Der overgik de 7 
Celter og Cimbrer, efter deres Angreb paa Staden Delphis, Det er enten en 7 
Mot Mistagelfe og Forbyttelſe af Tiden, eller noget, ſom Skribenten ſels ſaa⸗ 
ledes har anført, for at giore Apollo Ære, hvilfet pan anforte Sted ſpynes agt 
være hans Hoved⸗Sag. | | . RE 

For Reſten vilde det være en Sag af ſtor Betydenhed at kunne udfinde Ze 
Den, paa hvilfen oftbemeldte Overſoommelſe, ſamt de Celters og ——— J 

| * erpaa 

(6).Vel fiaerStrabo, Geographiæ pag. 190: At de Ligurer vare af en anden Folkefærd end å | 
de Gallier; Men da Strabo gior Forftiæl mellen diſſe og Celter ;, pag. 267. de Celtia, 
ſaa kand han her have meent de af Romerne egentlig ſaa kaldte Gallier udi Gallien. 

(z) In Illyricis, pag 1196. dda hk MAA RAE THA 
(a) Eller ved en Ryſtelſe og Nedſynkelſe, ſom Appianus udtryffer de, 17 PE i 

Cb) Celternes Jammer og Elendighed fif ingen Ende, ſiger Appianus | J 
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derpaa fulgte ſtore Udvandring er ſteet. Vil man fætte, at den Vandflod, ſom 
overgik De Ligurer, har: været den ſamme, der blandt ſidſtnæevnte Folk foraars 

ſagede bemeldte vigtige Forandring, faa mage man gage meget hoyt op i Tiden 
" Dermed, efterſom man af Herodoti Beretning kand tydelig fee, at de Ligyer 
eller Ligurer har allerede boet i Italien for hans egen (c), ja endog for den 
Verſiſke Konges Xerxis Tid (d). Og ikke nok dermed: Deres Bocpæl i bes 
"meldte Land maae endnu anſees for at være langt ældre: Thi Dionyſius af Ha- 
licarnaſſo regner dem blande de ældfte Italiens Indbyggere, berettende om dem 
" blandt andet: At de boede deels i Italien, deels i Gallien, men at det var 
Auviſt, fva hvilket Land de vare komne, Da man hidindtil ey havde kundet uds 
"finde det Folkes Herkomſt (e); At de Ligurer har drevet De Sicaner og 
Siculer ud af Stalien (k), ligeſom de felv, efter Philifti Syracufani Berets 
"Sgning, vare blevne fordrevne af De Delafger og Umbrer (g); Og at Hercules 
Amaatte, paa fit Tog fra Spanien, med Magt bane fig Veyen igiennem Deres 
Mand (h), fom den gamle Poet Æfchylus fortæller” (1). Skulde altſaa de 
Cigurer, efter foranforte Avieni Beretning, være ved en Vandflod drevne ud 
"af Gallien. til Italien, maat det være fÉcer i de ældfte Tider, endog for den 
Trojanſte Krig, og faa bliver det ey vel rimeligt, at bemeldte Vandflod har 
været Den ſamme, ſom overgik De Gallier og Cimbrer; men funes heller troligt, 
at diſſes Udvandringer mage tilfrives en langt nyere Overſoommelſe, Der mage 
have rammet de veftlige og i fær de nordveſtlige Kanter af Europa, hundrede 
Aar omtrent eller noget mere for 2llerander den Stores Tid. Thi (1.) ſynes 
Det ey rimeligt, at man hos Skribenterne (fulde endda finde Den Eſterretning om 
Denne Vandflod og dens Virkninger, ſom man finder, derſom den var feer i 
faa meget gamle Tider, i De yderſte Kanter af Europa, hvorfra ellers fan faa 
Efterretninger haves,  (2.) Finder man den fore Bevægelfeiblandt Gallierne, 

og deres vidtløftige Udvandringer, juſt ved ſidſtbemeldte TID omtrent at have 
Gader 

(c) See hang Hiftoriar, Lib, 5, cap. 9. ' 

(d) Sce nys anførte Sted. Lib. 7. cap. 165, 

(e) See hans Hiftor, Rom, Lib. 1. pag. 9. edit. Sylburgir, 

|. ) Gee nys benævnte Sted pag. 17. 
(2) See Dionyſ. Halicarnaſſ. Hiſt. Rom. pag. 18. 

(hb) See hos nysbemeldte. pag. 34. 
(i) In Prometheo, 

RCT 
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den vel kand have værer ſom en Forlober for hin, ſom nogen Tid efter fulgte 
derpaa. | Kig : | : 

Den zdie Omftændighed, ſom gior, at man ey vel kand henføre bemeldte 
Overſpommelſe, og de Celters derved foraarſagede Udvandring, til nogen anden 
ellev ældre Tid, end den tilforn faftfatte, er denne: At Da Himilcø, efter Avi- 
eni Beretning, giorde foromtulte fin Reiſe til de veftlige Kanter af Europa, kand 
ſaadan Overfoommelfe endda neppe være ſkeet, efterfom de Oeſtrymniſte eller 
Casſiteriſte Øer, i Folge af bemeldte Himilconis Fortælling, ſom Avienus 
her beraaber fig paa (n), vare endda rige paa Tin og Blye, ſamt deres Ind⸗ 
byggere meget ſtolte og mægtige, altſammen Omſtandigheder, ſom ved og efrer 
en ſtor Odeleggelſe af en Vandflod nødvendig maae havne og virkelig har gandſte 
forandret fig (0), ligeſom ogſaa Havets, Bandets, Soe Grundens og Lan- 
denes Beſtaffenhed omkring ved De Steder er fiden bleven langt anderledes, end 
Himilco beffriver den (p). Men nu fand bemeldte Himilconis Reife til de veſt⸗ 
lige Kanter af Curopa med ingen Rimelighed færtes enten meget længere * 

eller 

" <k) Gentem inufitatam, novos accolas in Hetruria, Falder Livius bem 2* 5. Cap, 5. å ; 

(UD Hiftor, Rom, Lib. 1, cap. 13. J 

(m) Hiftor, Rom, Lib, 5, cap. 100. Plutarchus beretter ogſaa, at en Vandring af de 

Gallier ſtede til Italien, længe førend bemeldte Gallier indtoge Rom. See hang Oper, 
edit, Wechel, pag, 136. ØRE" ! la * 

(0) See hans Ora Maritima paa anførte Sted. v. 115. 

(0) Gee Borlafes foranforte Afhandling. pag. 90. 91. | al 

(p) See Avieni Ora Maritima pag bentøvite Sted v. 120. ſeq. og v. 381, ſeq. 



"eler længere tilbage i Tiden, end 150 Aar omtrent for Alexander den Stores 
Regiering: Thi efter Plinii Beretning (q) ”har den Carthaginienſer Han- 
Ano, Da Carthaginis Magt var i fin ſtorſte Flor og Veiſtand, faret om⸗ 
fkring (Africa) til Arabiens Grandſer, og paa ſamme Tid blev ogfaa Hi- 
"Umilco udſendt for at udforffe de yderfte Kanter af Europa”, Hvilke Reiſer, 
og derover forfattede Beſtrivelſer, Voflius mener at være ældre end baade Ho- 
merus og Heſiodus (r), Dodwell derimod vil henføre til de Krigen med 
Agathocle næft foregaaende Tider, da han mener at Carthago kand figes at 
have været i fin befte Flor (s). Men ligefom hin gior ufeilbarligen Singen alt 

' for gammel, faa bliver Den efter fidftnævnte lærde Mands Mening alt for nye; 
efterſom de. Carthaginienſers Magt paa den Tid, fom han faftfætter, var 
virkelig baade ved indvortes og udvortes Uroligheder heller i fin Aftagelſe end 
forrige Glor, hoilken ſidſte jeg derfor troer hellev at kunne henføres til de, Car 

"tbaginienfernes forſte Tog paa Sicilien neft foregagende Tider, Da de ved 
Tyri Odeleggelſe af ben Babyloniſke Konge Nebucadnezar, og Phoeni⸗ 
ciernes Derved ſoekkede Magt, har havt Leylighed til at udbrede deres Handel 
i hines Sted; Da de ogſaa virkelig ſynes ey allene af have fat fig faft i Phoe— 
niciernes Beſiddelſer paa De Africanſke Kyſter, men ogſaa, førend Masſi⸗ 
lienſernes Handel og Soe⸗Magt tiltog, der paa den Kant har ſiden giort Dem 
ſtor Afbrek, at have bemægtiget fig bemeldte deres Stamme:Fædres Colonier 
ung Handels Pladſe langs Kyſterne af Middel⸗Havet mod Veſten og paa de veſtlige 
"Kanter af Europa; Og da de, ſom Herodotus beretter (t), vare i Stand til 
vat bringe en Krigshær af 306'o00 Mænd i Marken, beſtagende ey allene af 
vadffillige i bemeldte Kanter af Europa boende Folkeſlag, ſoin Iberer, Ligyer 
"eller Ligurer, Sardinier og Corficaner, men ogſaa af Libyer og Phoe⸗ 
nicier. Hoilken Omfrændighed nokſom vifer foranfortes Rigtighed, og at 
Phoenicierne da af Herrer ere blevne Carthaginienſernes Tienere. Ligeſom 
det ogſaa af foranforte bliver rimeligt, at de Carthaginienſers Magt har alt 
"indtil bemeldte deres Tog paa Sicilien været i fin tiltagende Tilſtand; Men da 
"De begyndte at udſtrække deres Fingre ogſaa til de oftlige Kanter af Middel 
Havet, og ved Den Leylighed komme i Kaſt forft med de SræbÉer, et ſaa ſtrid⸗ 
"bart og til Soes mægtigt FolÉ, — Fa med de kiekke Romere, bemeldte 

2 , deres 
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(q) See hang Hiftor, Natur. Tom, 1, Lib. 2. pag. 2209. 

… (7) See hans Anmerkninger til Pompon. Melam. pag. 862, edit, Ab, Gronovii, 

” (s) Ste Dodwells Differt. de Hannonis Periplo ia Tom. 1, Script. Geogr, Vet, per Hudfon, 
| pag. 30. 31. 

See hans Hiftoriar, Lib. 7, cap, 165. 

——— 
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Deres førfte Tog paa Sicilien ogſag lob fan ulykkelig af for dem, at de miſtede 
baade Krigshær og Anfører, og de, i fteden for at drive paa deres Handel, 
hviler var deres, ſom et commercerende Folkes, Hoved⸗Sag, geraadede ſiden 

i idelige-baade indvortes og udvortes Krige, hvilke ſom ofteſt lobe ulykkelig af 
for dem, faa kunde det ey andet være, end at deres Magt dermed ogſaa maatte 

idelig aftage og tilſidſt gandſke forfalde et son | 

| ——— —V 

Da dette nu forholder fig ſaaledes, bemeldte de Carthaginienſers Auf⸗⸗ 
rer paa foromtalte Sicilianfte Tog ogſaa juſt heed Amilcar, der var en Ssn 

af Hanno (u), og foranforte Himilco, naar han taler om dem, ſom handlede 
paa de Osftrymnifle eller Casſtieriſte Øer, ey Deriblandt nævner De Phoeni⸗ 
cier, men kun Indbyggerne i Carthago og hos det Herculiſte Sund; Saa 
fremmer alt dette noye overeens med foranforte vor Mening om Tiden, paa hvil⸗ 
ken bemeldte Himilconis Reiſe har gaaet for fig, og ſynes intet rimeligere, end 
at foromtalte Hanno og Hamilcar, fom efter Herodoti Beretning har levet 

kort for og under foromſkrevne Sicilianfte Tog, ere juft de ſamme, ſom Pli- 

nius fortæller at have giort, den ene en Reiſe omkring Africa, og Den anden tilde 

yderfte Kanter af Europa. Hvoraf altſaa videre følger, at efter alle foranførte 
Omftændigheder maae oftomtalte ſtore Vandflod, ſom nodde de Celter og Cim⸗— 
brev til at vandre ud af Deres Land, være indfalden efter bemeldte Tog, imel⸗ 
lem Den Perſiſte Konges Xerxis og Alexander den Stores Zider, Da ogſag 
Pytheæ Reife til de nordiſke Lande rimeligſt ſynes at have gaaet for fig heller, 
fom jeg troer, for end efter bemeldte Vandflod, efterfom hans Beffrivelfe over 

det nordlige Dav, og andre Omftændigheder, komme temmelig vel overeens med 
Himilconis Beretning; om hoilfen fidfte vi endnu ville evindre dette, at efters - | 
ſom Himilco bevidner fig felv at have ſeet og erfarer Tingen, og hans Reife til | 

De veftlige Kanter af Europa juft ſtede for ar give hang Landsmænd Oplysning 
om de Lande og De der værende Farvande, faa kand man med ingen Foye giore 
hans Fortælling om Havet omkring ved de Casfireriffe Her og Britannien 

famt fængere nord paa: At det var faa overmaade grundt, fuldt af Siv og J 
Strand⸗Gros, ſamt tungt at komme frem igiennem, til Snak og Fabler; CHE i 

heller kand man flippe derfra, ved at foregive, at alt dette har fun været noget, 
fom de Phoenicier og Carthaginienſer har udfpredet om bemeldte Hav, for 
at giore det deſto mere forfærdeligt for andre, og Derved afſtrekke dem fra ae 
ſoge didhen, endſkiont dette Cand have giort noget fif at forhoye Tingen, og giore 

hen OVNEN 

fu) See foranforte Sted hos Herodotum. 
F 
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Den ſtorre end Den virkelig var i fig felv. Hvorover Sagen uden al Tvivl maae 
blive Denise: At Da vort novdlige og veftlige Havs Beſtaffenhed er nu gandſte ans 

derledes, end det var i Himilconis og Pytheæ Sider, fua maae de deri liggende 
" Dev og Lande have været langt ſtorre og flere, end de nu ere, ligget hinanden 
nærmere, hengt ſammen ved ſmale men tillige grunde Sunde, ſaaledes omtrent 
ſom Strabo beretter det om de Casſiteriſke Øer, faa de ailene ved hove Vande 
kunde beſeigles, og ſamme Sunde desuden været overalt begroede af Siv og 
Tang, eller mueligt fulde af det ellers i Det Atlantiſke Dav endnu bekiendte Soe⸗ 
Gres, Sargaffo kaldet, hvorved Seilatſen giores beſogrlig, færdeles ved endeel 
af De veftlige Africanſte Kyſter, om hvilfe man derfor finder at de Gamle har 

" fortalt Det fønme, fom om Havet ved Britannien, blandt Dem Scylax i fær, 
ſom i fin Periplo beretter (v): At længer? hen end til Øen Cerne funde man 

| Hey ſeigle, fordi Havet var der meget grundt, ſamt fuldt af Dynd og Tang”, 
Men at dette Græs nu ikke mere findes ved de veſtlige Kyſter af Europa, det 
maae være foraarfaget af den ſiden paafulgte Overfoommelfe, ſom gandſte hav 
forantret Havets Beſfkaffenhed, Drevet bemeldte Græs andenſteds hen, eller 

kaſtet det op paa Landet. Hagtet hvilket man efter bemeldte Forandring er ble— 

EA SE EG rr 

mes 
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ven ved. at troe og fige det ſamme om Det nordiffe Havs Beſtaffenhed, ſom de 
Gamle havde troet og ſagt, ſtiont Omftændighederne gandſte havde foran⸗ 
dret fig. : 

$. 33. ; 
Men nu vil det være Tid at vi forlade Avienum, og komme til et par an⸗ 

dre SÉribenter, med hvilke vi ville ende denne Afhandling. Den førfte, ſom 
paa Graff har forfatter en Befrivelfe over Verden, hvoraf man dog har kunen 
"gammel Latinſt Overfættelfe tilovers, hvilken Jacob, Gothofredus har giort fig 
Umage for igien at onerfærte paa Graſt, ſamt udgive med en nye Latinſt Overs 

ſettelſe og fine Anmerkninger (x), fane vi faa lidet med at beftille, at det neften 
er nok at have nævnet ham. Han har levet i det fierde Seculo, under Con- 
ftantini og Conſtantis Regiering, og (Fal, ſom nogle ville mene (y), have varet 
en Alypius Antiochenus, hvorom andre dog ville tvivle (2). Alt hvad vi af 
ham, 1 Henſeende til vore Oyemerke, kand antegne ſom noget merkvardigt, be 
———— Hh3 ſiager 
(v) See Hudfons Geogr. Græc, Vet, Tom, IT, pag. 53: 

Cx) Genev. 1628. 4to, Den er. og indført i Hudſons Geograph, Græc, Vet, Tom, 3, 

(y) See nys anførte Hudfons Samling. Tom. 3. > 

) Sum Gothofredus j Fortalen til bemeldte Beſtrivelſe. 
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Gaaer fun Deri, at han beffriver aft hvad (om li | ager uden for Spanien, ſom al⸗ 

deles ubekiendt, naar han ſiger, efterat have taler lidt om bemeldte Land: Der 
Luden for figer man at det ftore Hav er, og den Deel af Verden; om hvile 
Ufen inter Menneſte kand fortælle noget; Men, Kiare, hvad kand der | 
"yære? Intet uden en Ork, og, ſom man ſiger, er der Verdens Ende“. 
Hvilket nokſom vifer, hvor lidt eller aldeles intet De Graker den Tid har vidſt 
om de Kanter, færdeles om vor Norden, hvilfen Skribenten derfor ey engang 
nævner, men ſiger kun med et par Ord om Britannia: “At, ſom de fortalte, 
“hovilke havde været der, var den Øe overmaade ſtor og blandt alle Den fornemſte“. 

JJ | 
Den anden Skribent ev juſt ey heller af megen, dog af nogen ſtorre Bety⸗ 

denhed, og en af dem, fom man ide midlere Tider, foruden en P. Melam, en 
Æthicum, en Solinum, en Oroſium, fornemmelig har betient fig af (a), ey 
allene i de Ting, ſom angaae Jordbeſtrivelſen, men ogfaa andre Videnſtaber, 
hvilke han har fattet iet kort Begreb, faa man derover i Middel⸗Alderen har 
flittig (lidt paa ham i SÉoferne, og ved den Leylighed fyldt ham med en Hoben 
Skeive-⸗Feil b). Den, jeg hev figter til, er Den bekiendte Marcianus Capella, 
en Africaner, fom har omtrent midt i det femte Seculo udi Rom ſtrebet en 
faa faldet Satyricon, i hvis Ste Beg, ſom handler om Geometrien, hantillige 
har indføre ſom et fort Udtog af Fordbeffrivelfen, hvilket han fornemmelig har 
udtrukket af Solino (c) og Plinio, ſom let kand erfares, naar man vil holde dem 
mod hinanden. Saa det derover ey er venteligt, at man af ham kand giore 
mange nye Opdagelſer, ſtiont han paa et og andet Sted kand mueligt tiene til 
at rette bemeldte Skribenter, ligefom han igien af Dem kand rettes. AvilÉet - 
ſidſtbemeldte i fær bør iagttages i Henſeende til der Sted, hvor han taler om 

Jordens Rundhed, og ved den Leylighed, ligeſom han ellers pleyer at giore, af 
Plinio udſtriver hvad denne anfører om Seilatſen i det nordlige Dav udi Au- 
guſti Tider (d), Dog med Den kiendelige Forſtiel, at i fteden for Plinius. figer:;, TT 
Wet bemeldte novdlige Hav blev under Auguſti Regiering meſtendeels befeigs. 7 
"let , da (De Romeres) Flode ſeiglede omkring Germanien til de Cimbrers. 
"Sorbierg, og da man derfra fik det uendelig ſtore Dav at fee, eller lærte ar 

| ) kiende 

(a) See Abrah. Gronovii præfat, ad edit, Melæ cum not, variorum. gvyo. 1748. 

(b) See Fabricii Biblioth, Lat. Volum, Tert. pag. 185. EVENSEN 

(c) See Barthius høg Fabricium paa nysanforte Sted. pag. 186. 

(d) See Plinü Hiftor, Natural, Tom, 1, Lib. 4, pag. 220; cap. 67. 

— 
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ſriende det af Rygter, aft indtil Scythien og de nordlige Folde Steder“; 
Saa feyer Marcianus, eller De, ſom hav udſtrevet ham, af Vankundighed og 
Mangel paa Indſigt 1 Tingens rette Sammenhang, Begyndelſen og⸗Slutnin— 
gen ſammen af Plinii Fortalning, hole dog handle om tvende gandfke adfkilte 
Ting, udelukkende ale hvad ſom ſtager der ind imellem, og fager faaledes ud 
Deraf en gandſte anden Sag, nemlig Denne: At, da Keiſer Auguftus med fin | 
AFlode ſeilede omkring Germanien, iglennemvandrede han det hele Nord Hav: 
Thi forſt kom han til der Cimbriſte Forbierg, og ſiden, efter ar han havde 
Uoverfaret Det uendelig fore Hav, til Scythien og Jis-Havet““. Hvor man 
har udelukt endeel Ord, forandret andre, og Derved gandſke fordrevet Plinü 
Mening: Shi at han og Marcianus tale om een og ſamme Jing, og at denne 
har taget fin Beretning af hin, det er noget, ſom baade foregagende og efterfol⸗ 
gende vifer, og en for Reſten fag tydelig Sing, at enhver ſtionſom af fig felv 
kand nokſom indfee den, Uden videre min Forklaring. 

8 
Imidlertid mage jeg dog endnu erindre dette: At man, ved at holde Mar- 

cianum og Plinium mod hinanden, kand tydelig fee ey allene af foranforte, 
men ogſaa mange flere Steder, deels at Marcianus felv mage have meget flet 
og ſtiodeslos giort fit Udtog af Plinio, faa hun derover har føvet Ting ſammen, 
og fort Dem didhen, hvor de en burde ſtage, deels ar De, ſom have læft og af; 

" fÉvevet ham, har en mindre forfcer fig, i ar henføre viſſe Ord og Meninger til 
urigtige Steder. Til en Prove herpaa kand følgende tiene, ſom fonegænig at 
være af Betydenhed. Naar Plinius taler om de. Folk, fom boede norden for 

Iſter⸗Strommens Udlob og det Sorte Han, f. e. De Geter, Dacer, Gar: 
| mater, Hamaxobier, Troglodyter, Alaner, Boxolaner o. ſ. v., gaaer 
han noget af til Siden, for at nævne de paa Grandſerne af bemeldte Folkes 
" Lande mod Weſten boende Nationer, og taler ved den Leylighed ogſaa om de 
Germaner (e). Dette har Marcianus enten ey vidſt tilgavng at iagttage, eller 
: Fun faa lofelig anſeet, og derfor faftet alting ſammen, faa han har foyet de 
Germaner til bemeldte Folkeſlage, ligefom de ogſaa boede i foromtalte Strak⸗ 
ning norden for Det Sorte-Hav, naar han figer: Dehinc littus Scythicum 
confertum multiplici diverfitate Barbarica. Nam illic Getæ, Daci, Sar- 
“matæ, Amacrobi > Trogloditæ, Alani, Germanigve" (f). Denne Vild— 

farelſe 

(e) See Plinii Hiftor, Natur, paa nys anforte Sted. Cap. 12. pag. 466. 

(f) Saaledes bor der laſes, i ſteden for af der ſtager i den gamle Edition, jeg hav betient 

mig af, Germaniægve. 
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farelſe har fiden hos dem, ſom have læft dette Sted hos Marcianum; født en 

anden af fig, faa de har foyet neftfølgende Ord: Omnis traddus, ſammen med 
det foregaaende Germaniqve, og læft: Germaniægve omnis tractus, i ſteden 
for: Germanigve, Omnis tradtus (g). Hvoraf ev udkommen en nye, men 

. endnu mere forkeert, Mening, nemlig denne: At bemeldte Stræbning, norden for 
Iſter⸗Strommen og norden for det Sorte⸗Hav, er tilſammen bleven kaldet 
Germania, hvilfen man ogfaa feer at endeel Skribenter i de ſenere Tider vir⸗ 
kelig har antaget, og hvortil man altſaa af foranforte kand udfinde den rette 
Aarſag og Oprindelſe. — Bit ar 

"(g) At det ſaaledes bør læſes, vifer den Hele Connexion og Terten hos Plinium, hvoraf Å 
dette er tagtte. lse ad SB) bøg] 
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Beſkrivelſe 

Di Norſke Soe⸗Varter, 
| | forfattet af 

| H. STROM. 

So de Norſtke (i ſer de Nordenfieldſte) Havbrodder forekomme adſkillige 
Søecværter, ſom for Landets egne Indbyggere, end ſige Fremmede, ere 

deels lidet deels flet intet bekiendte, fornemmelig naar de vore Dybt og langt ud 
fra Stranden, hvor De ey kand fees eller indſamles, undtagen paa viffe Tider, 

naar Ebben falder ufædvanlig ftor og ſtæerk, hvilket i fæv ſteer om Foraaret. 
Jeg har Derfor forefat mig, at bekiendtgiore nogle ſaadanne, Tiid etter anden, 
for Dette Hove Selſtab, og fmigrer mig med det Haab, at mit Foretagende vil 
finde gunftig Bifald, uagtet jeg maa tilſtage, at en Deel fornodne Hielpe⸗ 
midler fattes mig, til at giore Beffrivelferne faa fuldkomne, ſom de burde være, 

"nemlig: 1.) de vigtigfte og meeſt fornodne Bøger i Den Materie, hooraf kunde 
fklennes, om det er gandſke ubekiendte Værter, fom jeg beſtriver, eller ikke, da 
| De i ſidſte Tilfælde burde anføres under De Navne eller Synonymis, ſom fore⸗ 
komme hos Authores, 2.) tilſtrekkelige Microſcopia, eller Forſtorrelſesglaſſer, 
for derved at kunde opdage deres Fortplantelſes Maade, og Deres Frugtdeele, 
| hoilke paa en forunderlig Maade ligge Fiulte, endog i faadanneSaeværter, ſom 
" for blotte Oyne (ja endog under maadelige Forſtorrelſesglaſſer) ſynes gandſke 
glatte, af hvilfen Beffaffenhed de nærværende for den ſtorſte Deel ere (). Af 
diſſe Aarſager er Det, at jeg maa lade mig neye med at aftegne og heffrive dem 
efter Deres udvortes Beſtaffenhed allene, og kand figes, at have naaet mit Maal, 

———— naar 

At endog flige Værter, paa deres til Anſeende glatte Overflade, kand have viſſe Indhu⸗ 
linger eller Forheyelſer, med indfluttede Han og Hun-⸗Blommer, det hav Donati viift i 
hans af Italienſt paa Tydſt overſatte Skrift, faldet: Auszug ſeiner Natur-Geſchichte 
des Adriat. Meers; ligeſom han og, efter deres adſtillige Frugtdannelſes Saade, bar 
inddeclt dem i adſtillige Ordener og Claſſer, i ſteden for at andre (blant hvilke og den bes 
romte Linnæus) henføre dem alle, uden Forſkiel, enten til Fucos eller til Ulvas. 

Ji 



rr see I 
naar kun dette ffeer faa accurat og tydelig, at Værterne derefter kand kiendes 
igien hos andre Skribentere, i Fald de forhen af nogen ere beffrevne. . Overalt 

bliver Dog, hvordan det gaaer, Nytten heraf i Det mindſte denne, at vores Norſte 
Flora foroges, og bringes til nogen ſtorre Fuldkommenhed. 

Hvad de Værter i ſer angager, ſom denne Gang ſtilles for Oynene, da 
ere de vel allerede i Søndmørs Beftrivelfe Anmeldte, og nogenlunde beſtrevne, 
men dog ep faa fuldkommen, ſom Naturhiſtoriens Elſtere maatte onſte. Det 

" bliver og meget uvift, om de ſammeſteds anforte Synonyma, tagne af Linnæi 
Syft, Naturæ, ere alleſteds rigtig trofne; og er denne Udished faa meget ſtorre, 
fom det kommer mig for, at bemeldte Syftem i intet Fag behover mere Forbes 
dring, end juſt i Dette, Jegſtager Derfor endnu i megen Tvivl, om diffe Værter 
nogenfinde forhen af andve ere bekiendtgiorte eller ikke, og anſeer Det imidlertid 
ſom uſikkert, at vife deres Synonyma hos andre Skribentere, og ſom ufornøs 
Dent, at give Dem nye Navne, hvilfet ellerg let kunde være giort, naar man, 
uden at henfee til deres Frugtdeele, ville vegne dem alle til Fucos. Kort at 
fige: jeg vil befÉrive dem faa godt, ſom det efter Ømftændighederne er mig mue⸗ 
ligt, og i fær føge at. opåyfe Dem med hosfoyede accurate Tegninger, om hvilÉe 
Læferen forud ville behage at merke, at de alle, naar de tyende forſte undtages, 
ere giorte efter naturlig Storrelſe. 

Den hove og anſeelige Soevoext, fom under Fig, 1. ſees foreſtillet, ev ved 
Havkanten hos og: meget vel bekiendt, og det under adffilige Navne, da den 
af nogle kaldes Kurve⸗Tare, men af andre Stokke⸗Tare, og endnu af andre | 
(i Henſigt til dens Storrelſe) Heſte⸗Care, hvilket ſidſte kemmer meeſt overens 
med det Navn, ſom tillegges den i Jisland, nemlig Hroſſa⸗ Paunglar, eſter 
B. Pauli Diſſert. de Plantis qvibusdam maris Isl. ; inprimis de Alga ſaccha- 
rifera, No. 1. Samme Forfatter meener ellers, at denne Qært er Fucus 
fcoparius Bauhini, hvitfet jeg vel ikke gandſke tor bekrefte, Da jeg aldrig har 
havt Bauhinum til Efterſyn, men anfeer det Dog faa meget mere trocligt, fom 
jeg hos andre Authores ey Far fundet finde noget Synonymon, der paffer fig 
bedre. Roden til Denne Vaxt holder omtrent eet Spand i Diameter, og be 7 
ſtager af mange Greene, Der ſtrække fig ud til alle Sider, ligefom Fingre paa 
en Haand, og deele fig mod Enden i co eller fleere fmærre Greene, fon alle ere 
faftgroede til Steenen eller Bierget, hvorpaa Værten ſtager opreift, og give — 
Den derved en deſto ſtorre Faſthed. Stammen, fom gaaer ranÉ og lige op fra — 
Roden, Tand i Hoyde, Trindhed og Tykkelſe beft lignes med-en Stok eller et 

Spanſt⸗ 

* 
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Spanſtror, hvis tykkeſte Ende vender ned ad; og af denne Lighed er Det, at 
Bærten har faact det Navn Stokke⸗Tare. Den beftager ellers af en ſoamp⸗ 
agtig og lyſebruun Materie, overdragen med en rodbruun og noget ffrumpen 

Huud, og lader fig ffære, omtrent fom en Gulerod, men ikke faa let afbryde, 
. Da den er mere ſey. J Toppen forandrer Stammen fig til et glat, pergament. 
" digt og nedhengende Blad, fom i Begyndelſen ikkun holder omtrent eet Spand 

+ Bredde, og er ſammeſteds i Midten indboyet, og paa begge Sider indknebet 
ſaaledes, at Det oven til fager en convex og neden under concav Skikkelſe; men 
ſlager fig derefter fangt videre ud, og ſplitter ſig i et Snees Flige, omtrent en 
Alen lange og et par Toærfingre brede; ſom undertiden deele fig arter neden til i 
| tyende Parter, og have Desuden paa nogle Steder viffe van lang gagende 
Riſſer. Naar Bladet med alle fine lige bredes ud, Da feer det ud ſom etſtort 
Stykke bruunt Pergament, ſtaaret i mange Strimler; men naar det henger ved 
ſin Stamme med ſammenfoldede Flige ſaaledes, ſom Tegningen viſer, kand den 
hele Vaxt nogenlunde lignes med det Slags Koſte, ſom man til Skibs kalder 
Svabberter; og ſaaledes feer Den ud, naar den træffes op fra Soebunden (”). 
Med denne Tareart er den Nordenfieldſte Havkuſt overalt tæt beſat, og Det til 
ikke liden Nytte, ſom allerede paa et andet Sted er viiſt; thi 1.) tiener Den, 
| maar den vorer paa Fluder og Skaller (det er, ſtiulte SÉiær og Knolde paa 
Havbunden), til et Skiul og Tilhold for adſtillige Slags Fiſke, i fær for den 
" faa fåldte Tare⸗Torſt (Gadus Callarias), ſom deri opholder fig og bliver fans 

i 

gen, ja meenes endog Deraf at fage fin rodagtige Farve paa Skindet. 2.) Gior 
Den meget til at dempe Havbolgernes Magt ved Havbrædden, hvor Folk ſtal 

lande, idet den, faa ofte Boligerne flaae til, tager imod Dem med fine udbredte 
Flige, og Derved ligeſom ftandfer Dem i Farten. 3.) Dens tykke og lange 
| Stammer, fom af Bølgerne rives loſe og aftes op paa Strandbrædden, ſam⸗ 
les i viſſe Dynger, og, naar de eve halv⸗forraadnede, bringes hen til Agrene, 
og puttes ned i Furene, førend De jævnes til Sædning, faa at de komme til at 
| ligge under Sedekornets Rodder, hvile deraf træffe en ſtion Næring. 4.) 
Hyad ſom ikke bruges til Gødning, bliver liggende Sommeren over, for at 

tørres, og bruges ſiden i freden for Brænde, til at kaage cet og andet uden for 
Huſet, ſaaſom Tran, Tiære og deslige. 5.) Aſten af de forbrændte Stammer 

"| hav jeg een Gang feet hos andre, og befundet den meget hviid; men da jeg, for 
at underſoge Den des noyere, foretog mig at brænde Stammerne allene, uden 

i —J Blanding 
MAR 

1 OC) Ofte findes den overſte Deel af Bladet liggende i Stranden, flilt fra fin Stamme og 

i fra ſine Flige; og da faner den i Jisland Navn af Kerlingar-Eyru, auricula vetulz, 

i ſom B. Pauli pag foranforte Sted beretter. 
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” Blanding af Træ, blev Affen temmelig mork, og ſparſom blandet med hvide 

Partikler hift og her, maaſkee fordi Materien ey var tor nok. Overalt kom⸗ 
mer det mig for, at denne Aſke maatte være meget tienlig til at giore Glas af, 
og følgelig kunde give en nye Fordeel af fig tildem, der. boe nexmeſt ved Day 
kaͤnten, hvor dette Slags Tare allene vorer. Her og i Maboefogderiet Roms: 
Dalen have nogle nyelig begyndt at brænde Tang, fornemmelig Anoppe- Tang 
(Fucus nodoſus), til Glaspuſterierne; men med Tare, i ſer med Stokke⸗ 
Taren, er endnu intet Forſog giort, faa vidt jeg veed. | ed 

Fig, 2. J 

Neſt den foregaaende ev neppe nogen. Soevaxt af ſtorre Betydenhed, end 
Den nærværende, ſom ſees foreftillet under Fig. 2, i Henſeende til Den Nytte, 
man gior fig Deraf til Foder for. Creaturene; hvorfor Den og hos og kaldes Bue⸗ 
Tare.- Den hele Vært holder omtrent cen Faon i Længde, indberegnet Foder, 
Der vel er af ſamme Beſkaffenhed, fom paa den neſt foreggaende Soevext, men 
Døg ulige mindre. Stammen eller Stilken, fom gaaer op fra Roden, er i Beer 
gyndelſen trind, og en tykkere end en Lillefinger, men forandrer fiden (nemlig ” 

. hvor det ſtore Blad begynder) fin Skikkelſe, og bliver meere breed og fladz 
hvilÉet vedvarer lige op til Toppen. Omtrent eet Spand fra Roden er Stam 
men gandſte bar; men derpaa fager Den førft nogle ſmale dg hovirontaludfiagende 
Blade, tynde fom flint Pergament, og i Enden langt bredere end ved Stan 
men, og Dernæft, efter et lider Mellemrum, et meget langt og perpendiculaie 
ved Stammen opgagende Blad, der ftvæfÉer fig lige op til Toppen,” og beklæ⸗ 
der Stammen paa begge Sider, ligeſom er Blad beklæder fin Stilk. Omtrent 
Den halve Deel af dette flove Blad er temmelig breed, ffiont oven til noget 
ſmalere end neden til, og derhos gandffe heel, uden Huller eller Tagger, tffiont 
den dog falder noget ujævn i Kanterne, og har paa laden (Diſcus) adffilige 
paa langs og tbærs gaaende Rynker, hvilke fynes atgive tilkiende, arKanterne 
ere for mævre til at unde rumme hele Bladet i fin Bidde. Den overſte halve TE 
Deel er ligeledes rynket, og derhos altid i Kanterne fryndſet, eller ligeſom ſplit ⸗ 
tet og udſkaaren i mange ſmage og ſtore Tunger, hvoraf nogle ofte befindes af 
være hullede; fag at Denne Vaxt derover altid ſeer forflide ud i Toppen, hvad 
enten Det nu fFal tilſtrives Bolgernes idelige Ruſken, eller Vextens Bortvis 7 hi 
nelfe og Fortærelfe af Ælde, eller andre mig ubekiendte Aarſager (). J — AR 

i ajlager 

—9— Maafkee det forholder fig hermed, Tigefom med viſſe Fugles Ficre, i fær med Stlert · 
Ficrene paa Corvus Cariocatactes, hvilke altid ſee ligeſom forſlidte udi Spidſen, hvad I 
enten Fuglen er ung eller gammel. år Pe Bart APR 

— 
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aftager Denne Deel af Bladet is Bredde, jo meere Den næ nærmer fig til Toppen; 
og begge Deele ere (ligeſom den here Vært) af Farve morkegronne, i FybEelre 
ſom Pergament „og i Blodhed neſten ſom Kaalblade, faa at jeg ikke kand 
tviole paa, at jo Denne Vaxt, naar Den blev kaagt, kunde ædes endog af Men⸗ 
neſter. Om den af B. Pauli ev regnet blant de ædelige Tarearter i Jisland, 

det kand jeg ikke fige, efterdi hans derom handlende Differtation (i det mindſte 
| — Exemplar, ſom jeg eyer) juſt paa dette Sted ophorer; men dette veed jeg 
t e, at den cv langt edeligere, end Den ellers faa meget udraabte Jislandſte 
—9— U, eller faa kaldte Alga Saccharifera *), ſom hos os egentlig he Blad⸗ 

Tare, og ev langt meere tyk, haard og knudret. Det ev og blant Norſke 
Strandboere bekiendt nok, åt denne ſidſte er ikke næv faa tienlig til Føde for 

Credturene, ſom den egentlige Bue Care, Der nu er beffreven, hvilken, naar 
den bliver kaagt, giver Søe intet efter, og naar den tillige blandes lidt 
Meel, bliver endnu meere kraftig og nerſom; faa at man gierne kand føde alt 
Slags LYvæg Dermed, ngar man kun 1 Derho3 har Grte⸗Straae (det el lidt 
Hoe at tygge Drov efter) at give sl ſiden De efter Tang og Tare ey tygge 
Rrøv, ſom efter Hoe. De, fom ville indſamle dette Slags Havgras til fors 
"Demeldte Brug, fare ud med Baade (langs ved Strandbrædden paa ud⸗Gerne 
(thi der vover det allene 02 ikke andenſteds) og afhugge det i Soen med lange 
Hoeleer, Da De endog med diſſe neppe kand naae denne dybt voxende Vaxt, 
undtagen om Foraaret, naar Ebben ev ſtorſt. Det er derfor paa den Tiid, 
at ſaadan Indhoſtning fornemmelig gager for fig; og Da Fodertrangen paa 
i famme Tiid af Aaret gemeenlig pleyer af indfinde fig, fan kiendes ogſaa heri et 
Spor af Guds viſe Forſyn for Ovæger, Hvor vidt denne Tareart er Bota- 
gieis befiendt, ſtal jeg lade v være uſagt. GQ Linnæi Flora Lapponica fores 
— en Fucus folio plano enfiformi ; rener pinnato, fon nogenlunde 

ISA 3 | ſynes 

Hvorledes denne Soevaxt kand have faget Nabn af Sukker⸗Tang eller Sutter Tare, 

1 hegriber jeg ikke, da jeg aldrig har fundet ſpore ringeſte Sodhed i eller uden paa den; 
men imidlertid finder jeg i den berommelige OL Borrichii Diſſert. de Natura Dulcedinis 

Lg følgende Ord : Deportata ad meejusmodialga (fc, alga ſaccharifera) omni dulcedine caffa, 

progreflu temporis in Muféo meo, farinå qvadam dulciſſimâ fefe incruſtavit, ut ho- 

difqve advenientibus foleo oftendere, Og da Lorentzen in Muféo Regio P, I L Sect. 6, 

No. 5. end videre fladfæfter dette, faa maa det vel forholde fig faa; ikkun det maatte 
tillades mig at anmerke, at ſidſtbemeldte Forfatters meddeelte Tegning over denne Tare— 

| art har kke ringeſte Liighed med vores Blad⸗Tare, der Dog efter mine Tanker bliver den 
ette Alga Saccharifera Authorum. 

st — 
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ſynes at ligne Denne; men en famme forbigaaes i alle evige ——— Skrifter, og 
er maaſkee desuden af et andet Slags 9 

Fig. 3. RAT TEE HEN 

"Under denne Figur foreſtilles en liden Tareart, der rettere kand kaldes et 
enkelt Blad, end en WVaxt, ſtiont den undertiden feer ud, ſom den beſtod af to 
eller fleere flige ſammenſaite Blade. Den har en (angagtigsoval Skikkelſe, og 
er paa begge Sider Dybt indffaaren, ſaaledes, at Derved dannes nye Blade eller 

i ile „hyvilke alle følge ordentlig i Rad efter hinanden, og ere neften lige vidt 
adſtilte, men ingenſteds ſaa fuldkommen modſatte, at de jo paa den ere Side 
ftaae noget hoyere op, eller Dybere ned, end paa hiin Side; og da de fleefte af 
diſſe Side⸗greene ere to eller tre Gange indſtaarne paa felvfamme Maade, ſom 
Hovedbladet, faa er den hele Vaxt paa begge Sider fuld af Zagger og Ind; 
ffærelfer. JHenſeende til Faſthed og Tykkelſe Cand denne Vext lignes med et 
blodt og tyndt Skind; men er ellers overalt glat, og af Farve rodbruun. Dette 

- er Den 8de Fucus, ſom i Sondm. Beſtr. findes anført; men om den ſamme⸗ 
ſteds har fager fit rette Synonymon, det tør jeg ikke forſikre. 

Fig, 4 

Den ——— ſom her foreſtilles, er i Sondm. Beſkr. den ode i Tallet. 
Den beftaaer af adſtillige langagtig ovale Blade, ſom ſtage feſtede til hinanden 
ved temmelig fange Stilke; og diſſe fortſettes da hele Bladet igiennem, lige⸗ 
ſom paa — Blade, med ben bg ſmaa Scener eller Sidegreene, ſtrokkende 
fig hen til Bladenes yderfe Omkreds, hvor de atter fade e en Deel mindre Bie: 
grene, fom en fees nær ved Stilken eller Hovedgreenen. J øvrigt eve Bladene 
af ſedoanlig Tykkelſe, paa Fladen glatte, men i Kanten kruſede, ujævne, og 
indifaarne i mange Parter, ſom neden til vige meere fra hinanden, end oven 
til. Farven paa denne Vært er hoprod. Paa Den Sondmorſke Øe Riftøe 
findes Denne Tareart voxende overalt i Stranden, og Det ikke allene i uſedvan⸗ 
lig Mængde, men og af ufædvantlig Storrelſe, og med meere langagtige Blade, 
end det Exemplar, hvorefter T Tegningen er giort; thi dette er egt længere ind i 
Landet, hvor den ikkun treffes af en Hondelſe, og befindes aldrig faa ſtor, ſom 
længere ud og nærmere ved Havkanten, hvor den, faa at fige, lever under fit 
rette Climat. Maaſtee den er Ulva Ladtuca Linnæi. båd 

8 
(”) Efterat dette var fÉrevet ; finder” jeg Sue Taven i i fr. —— Flora — be⸗ 

ſtreven under Navn af Fucus pinnatus, faa og ſammeſteds aftegnet, men uden Tvivl 
efter et forførret Exemplar; ſaa at den Tegning, ſom her leveres, eh bør anſees før 

- unyttig eller overflodig. 



over Ti Norſke Sse-Værter. 255 

” Fig: s. 

Om denne Søcvært, fom i Sønom. Beſkriv. er den 1ode Fucus, bliver 
i2Umindellighed af merke, at den feer meget uordentlig ud, da Den hverken bar 

— Rødder, Stamme eller Greene, Der egentlig kand fortiene at kaldes faa; men 
ſynes blot at være ſammenſat af adſtillige Papiirstynde Blade, ſom oven til 
gemeenlig ere bredere end neden til, hoor de efterhaanden aftage i Bredde, og 
— forvandles tilſidſt til gandſte ſmale og tynde Stilke. Wed diſſe Stilke fidder det 

gene Blad fæfter til Det andet, ey allene i Den overſte brede Kant, og ved Sides 
kanterne, men og paa laden (Diſcus); hoilfet fidfte ev hos Denne Bært noget 
beſynderligt, og, faa vidt jeg veed, uden Exempel. Paa nogle Blade fees og 

en Deel ſmaa, langagtige eller runde Orer, hvilke eve inter andet end Begyn⸗ 
Delfer til nye Blade, fom af hines Kanter og Flader ville udſpire; og i Hen— 
ſeende til Denne ſerdeles Egenſtab, fones mig, at Bærten helſt kuͤnde kaldes 
Fucus prolifer. Om den ved nogen Rod ſidder fæfter til Biergene i Soen, 
ſtal jeg ikke kunde fige, da jeg aldrig hav fundet den anderledes, end liggende 
løg i Stranden. Dog erindrer jeg mig, en eeneſte Gang at have feet den faſt— 
hængende til Kurve Tarens Stamme, Den har en hoy rod Farve, og faace 
ved Den Krid-hvide Serpula triqvetra, fom ofte fidder derpaa i temmelig Mængde, 
en deſto ſtionnere Anſeende. 

Fig. 6. 

Den Bart, fom her foreſtilles, ſynes at være Fucus frondibus planis 
palmatis Linnæi. Spec. Plant. Den beſtager af mange, temmelig tykke, og 
meget Dybt indſkaarne Slade, Der neden til ſamles ved en klumpagtig Rod, men 
udbrede fig oven til ſom en Buſk, ved det De fra Roden af tiltage alt meere og 
meere i Bredde, og flaae fig Derefter ud paa begge Sider i mange ſtore og ſmaa 
Greene, hvilfedog alle gemeenlig ere brede, fornemmelig i Toppen, hvor de og have 
ſmaa Indſt erelſer og Uſeonheder. Den er af en rodbruun Farve, og vorter overalt 
pan Steene og Klipper ved Strandbræddene. Ellers findes her endnu to andre 
Soevaxter, omtrent af ſamme Beffaffenhed ſom denne, ja faalige, at de neppe 

kand anſees for andet end Udarter eller Varieteter deraf. Den eene findes ges 
meenlig, efter et foregaaende Stormvcyr, opkaſtet paa Strandbrodden, og ads 
ſtiller fig allene Derved, at Bladene eller Greenene eve noget tykkere, i Toppen 
meere ſpidſe, og af Farve Gjræssgrønne, Den anden, fom jeg har fundet faſt⸗ 
ſiddende til Rurve:Tarens Stammer, er tynd ſom Papiir, i Toppen af Blas 
dene meere ovalerund, og af Farve bleegrod, men i ovrigt ſaadan, ſom Figus 
ren viſer. 

Fig. 
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VB PRG 
Under denne Figur fees afbildet en Soebgxt af beſynderlig Skabning, da 

Den mangler neften intet af Liighed med en Fiær, naar man betragter hvert 
Blad for fig, der beſtaaer af en Zrælignende men derhos flad og tynd Hoved⸗ 
green, ligefom Den overſte Deel af Pennen i en Fiær, og derneſt gf mange me⸗ 
get fine og nær ſammenſtaagende Sidegreene, hvilfe, naar de alle ere hele og 
holdne, falde neften lige fan tæt paa hinanden, ſom Fiærene eller Floſſet paa en 
Win, og ere omtrent af ſamme Blodhed, ſtiont de ſom ofteſt befindes at være 
ſplittede og ligeſom forflidte, da de fre ud ſom Borſter. Ellers er Det at merke 
T.) at enhver af diſſe ſmaa Sidegreene i fær kand, naar den ev i fuldkommen 
Stand, atter lignes med en liden Fiær, eller med et lider Blad af oval Skab⸗ 
ning, og 2.) at af hverv liden Sidegreen, naar Den vorer ud, kand fremkomme 
et nyt og ſtort Giærdannet Blad; faa at Denne Vaxt Derved meget udbreder fig 
til alle Sider, Dog fornemmelig op ad eller i Længden, og bliver undertiden eet 
heel Spand lang. $ øvrigt har denne Vært altid en rød Farve, og er af mig 
altid befunden ſiddende paa Kurve⸗Tarens Stammer, hvorpaa den vover i ftor 
Mængde, og undertiden (ſom nyelig er meldt) til eet Spands Længde, efterdi 
Den idelig udſtyder nye Greene; men da dettt vifer, at Qærten er gammel, faa 
befindes og i faa Fald Den ſtorſte, i fær den nederſte og ldſte Dec af ſamme 

— at være med en vig hvid Coralvært (*) faa tæt befat, at man neppe kand kiende 
Den igien, og at man fielden finder et bart Stykke af den faa ſtort, ſom Figu 
ren vifer. Af alle De Geeværrer, ſom beſtrives 1 Linnæi Spec. Plant., ligner 
ingen meere denne, end Fucus pavonicus ejusdem, elkv Fucus maritimus 
gallopavonis, pennas referens Bauhini (”"), ſaavidt jeg kand — men 

ans 

(4) Denne Coralvært bliver vel intet andet end Millepora Efchara Linnæi, der fætter fig 
… paa de fleefte Gøeværter, men neppe paa nogen i flørre Mangde, end paa den nærvæs 

rente. Din beftager i Almindelighed af en tynd og hviid Skorye, fuld af aflange Huller, 
hvis Kanter ere rundt om befatte med fine og hvaſſe Cænder; men bar, faa ofte. ben ſidder 
paa nærværende Fiærdannede Socvart, dette, beſynderlige, at der af hvert Hul eller 
Aabning fremſtikker cn liden Hviid Streng, fom gior, af Værten endag for blotte Oyne 
feer lodden ud, eller ligeſom den var beſat med Borſter, hvilket jeg iffe veed, om det er 
hændeligt eller voſentligt. | 

(”) Diffe Synonyma hav jeg ellers i Sondm. Beſkr. tillagt en anden Soevaxt, ſom jeg 
her førtelig maa beſtrive faa godt, ſom ſkee kand, da det eneſte Exemplar, jeg deraf hør 
eyet, ev ved en Hendelſe koimmet mig fra. - Den er en gandſte flad Vært, af Farve hoy⸗ 
rød, oa af Sfiffelfe ſom et Cræ med opreiſte Greene, ſamt med temmelig ſtore og oval: 
runde Blinde, hvilke ere giennemdragne med ordentlige paa langs og tværs gagende Seener, 
ligefom Træer Blade, og ſee Deruver ud fom de vare ſtribede. Langs ved —— og Al 

reenene 
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Hans Hoyerovardighed Or, Biſtop Gunnerus, med hoilken jeg herom har havt 
Den re at correſpondere, vil dog forſikre, at den egentlig bliver Fucus Carti- 

* 

lagineus Linnæi, 

Fig. 8. | 
Her foreſtilles en liden net Saevært, ſom fra fin lille Rod udſtyder en kort 
Stamme, men temmelig lange Hovedgreene, og fra hver Hovedgreen igien ad⸗ 
Tillige ſtorre og mindre Sidegreene, hoilke alle (tang jævnfides udbredte ſaaledes, 
at Vaxten fager en gandſte flad Skikkelſe. Stammen er trind, men Greenene 
meere flade, og paa begge Sider i Kanten faa tynde og giennemfigtige, fom en 
Hinde, ſamt derhos ujævne celler Bolgagtige. De fleeſte Sidegreene ftaae og 
Parviis, to og fo imod hinanden, fÉiont de ey ere fuldkommen modſatte, liges 
ſom paa de fleefte andre Soevaxter; og alle Greenenes Topper ere i det mindſte 

|. todeelte, ellev cen Gang indffaarne, men undertiden fo til tre Gange. Den 
hele Vært er meget blød og boyelig, men ſtager dog gandſte opreift i Søen; 

hvoraf maa ſluttes, at den i Vaxten indfluttede Saft er lettere end Soevandet (”). 
Den fidder overalt faſtgroet til Steene længft ned i Stranden, og kommer til 
Syne i Ebbetiden. Den har en hehagelig rod Farve, der meget forøger dens 
ſmukke Anſeende. 

inl | ) Fig. 9: ' 
SY Søndm. Befkrivelfe ; findes denne Vært anføre under Vavnr' af 

Ulva fronde dilatata ſubſinuata, centro radicata Linnæi, hviffet Syn- 
onymon jeg Meener at være rigtigt. J Henſeende til Farve og Tykkelſe 
figner den et grønt Saft, og i Skabning feer den ud ſom en Manchette, da 
Den neden til er ſammenrynket, men derimod oven til udbreder og fryndſet, og 
paa Siderne ſammenlagt i adffillige Folder. Alt dette kand ikke vel fees af Fis 
guren, Der egentlig foreſtiller Qærten ſaaledes, ſom den feer ud, naar den ev 
udbredet og tørret; men i fin naturlige Skikkelſe befindes Den altid at være ſam⸗ 
menlagt i tvende Parter, og desuden rynket, ſom ſagt er, følgelig neppe — 

aa 

Greenene ſidder paa ſmnaa Stilke en Deel runde Bær, af Størrelfe form Knappenaals⸗ 
Hoveder; og deraf i ſer flatter jeg, af denne Vært maa vift nok være af ſamme Art, 
fom den i foranforte Donati Auszug. Tab. IV, aftegnede og faa kaldte Acinaria, nahtet 
Denne fidfte har folia linearia, men hiin derimod folia ovata, 

() Dette er vel tildeels Aarſagen, hvorfor Soevaxterne holde fig five og ranke i Vandet; 
» men. ellers veed man og, at nogle af dem have ſmage vedbængende SvæmmeX lærer, 
hyvis indfluttede Luft Holder dem opreiſte i — 
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: Da jeg i denne og folgende Afhandlinger ( ſaafremt der ellers fkulle gives 
Anledning til fleere i den Materie) har foreſat mig at beſtrive alle Slags Soe⸗ 
værter i Almindelighed, faa agter jeg heller ikke at forbigaae Corallerne, naar 
ved dem kand findes noget rart og merkverdigt. Af den Beſtaffenhed 
nærværende Greenefulde og trinde Coralvoext at være; i Henſeende til 
Slags Huller, hvormed den er forſynet, da den baade har trinde og ſtiernede 
Huller, og følgelig kand anſees ſom en Middelfart: imellem. Milleporas og Ma- 
dreporas, det ev, Trind⸗hullede og Stiern⸗hullede Coraller. Dog maa 

S * 

ENDE 
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ogſaa de nærværende. 
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indtil giorte Opdagelfer veed, at i hvert Stiernehul boer en faa faldet Polype, 
faa feer man, at Forſtiellen imellem denne og de fædvanlige Madreporer egentlig 
beſtaaer deri, ar Polyperne hos de fidfte boe allene i Greenenes Spidſer, eller 
Der, hvor nye Greene begynde at udfpire, men derimod hog den nærværende 
overalt inden i Greenene, hvor de Maatte ligge ligefom begravne, om de ey 
havde de udvendige runde Huller at ſtikke Deres Folhorne eller Mund igiennem, 
for at ſamle Fade. Alt diffe fmaa Huller ikke faa meget ſees van Corallens nes 
Derfte Deele, ſom paa de overſte, Det kommer uden Tvivl deraf, at de. førfte 
og ældfte Polyper ere uddøde, og Hullerne efter dem ſiden tilſtoppede eller til⸗ 
groede. Hr. Donati, ſom inddeeler Soeværterne i viffe faa kaldte Cohortes 
og Ordines, melder i hans Auszug pag. 37. og 38. om et Slags Coraller med 
Zeller ellev Huller. i alle Grenene Deele, og i Sardeleshed om nogle, hvis 
Huller gage ud til Overfladen og yttre fig Dev i en cylindriſt Skikkelſe, hvile 
fidfte han indbefatter under det Navn Acantofore; og dertil meener jeg med god 
Foye at kunde henføre den nærværende Coralvært, fom allerede i Søndmørs 
Beſtrivelſe er anmeldt, og anfort blant Milleporas under Lit, (2) 

ba Te 
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PETER FRIDERICH SUHM: 

a jeg haver beſluttet korteligen at handle om de Folks Herkomſt, der i Mid⸗ 
delalderen beboede Polen, Rusland, og! Landene imellem det Caſpiſte 

Hav og Den Sorte⸗Soẽ, fan og i det Europgiſte Tyrkie norden for Donau; 
Saa vil jeg begynde diſſe Underſogelſer med Patzinakerne, Der udi det tiende 
Seculo fornemmeligen ſpillede faa ftor en Rule. i 

å Se SE SEE SER SET FERERE 

Deres Ravi. Feorend jeg gåder videre, vil reg førft handle om deres Navn. 
De Grakiſte Skribenter (1) falde Dem Margværiras> og Harg- 
værd, og Deres Land Tlaråvæxio; Men hos de Latinffe Skriben⸗ 
ter (2) fange de adffillige Navne: Snart kaldes de Pincenates, 
ſnart Picenati, fnart igien Petinei, nu Pezineigi, atter Peti- 
negi, Pincinati, Pinzinaci, Pincenarii, Pizenaci, Pecenaci, 
Pedenei, Pecinci, Pezenati. J de Rusſiſke og Polſte Skrif⸗ 

ter (3) kaldes de Peczenigi, og nu omſtunder af Slaverne i Ukrai⸗ 
ne Peczenihi. Hvilket Navn heraf egentligen ev det retteſte, kand 
jeg ey ſige; Saa meget feer man nok, at de venteligen felv have 
Faldt fig med eet af dem, efterdi de komme hinanden faa nær, faa 
at Forandringerne kand allene tilſtrives Copiift-Fepl, — Fol⸗ 

— fkenes 

————— 

(1) Conſtant. de adm, imp. Corp, Byz, t. 22. €. 8. p. 49. c. 7. p. 48. Leo- 
nis Gramm, chron. C, B. t, 6. p. 389. É az 

(2) Sotfr. Viterb, in Piftorii Ser, Germ, t, 2. col. 469. Anonymus in 
Schwendtneri Sér, Ung, t. 1, p. 18. Ditmarus in Leibnitzii Ser, Brunfw, 
t. I, P- 397, 426. cg 427. Anonym, in Geft, Dei p, Francos t. 1. 
p. 2. 3. Raimondus de Agiles ib, p. 140. Albertus Aqvenfis, ib. 
p- 188. Luithprandus 1, 1.'c, 3, in Reuberi Ser,p, 92. Annalifta Saxo . ; 
in Eccardi Corp, hift, Medii Ævi t,1. col. 226. 451, & 452. Alberici 
Monachi trium fontium chron, part, 1, p. 225, Na 

(3) Bayer in Comment. Acad. Petrop, t, 9. Pr 402. 
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kenes adtiiũge Udtale. Men da man dog maae have et vift be⸗ 
ftandigt Navn at kalde Dem med, faa har jeg udvalgt det af 
Patzinaker, efterdi der forekommer hos de Byzantinſte Skri⸗ 
henter, hvilfe baade eve mange i Tallet, og hvis Keyſere Desuden 
have havt jævnligen at beftille med dem; hvortil kommer, at Patzi⸗ 
nakerne neſten grondſede il det Grakiſte Keyſerdom, i det Bul⸗ 
gariet allene ſtilte dem ad. ik 

| 6. 2. 

Hog de ældfte Jordbeſtrivere, Strabo, Ptolemæus, Mela, 
-Plinius, forekommer ey dette Navn, hvorgf man enten maae flutte, 
at Patzinakerne ey have været til i deres Tid, eller og at de have 
boet fag langt imod Øften, at de derover en have kiendt dem, eller 
og maaffee ſnareſt at De have givet Dem et andet Navn. Keyſer 
Conftantinus, (4) der levede i det rode Seculo, og beft af alle 

Deres ældite 
Sæde var i 
Sogdiana, gg 

faldtes de da 
Cangarii cller 
Gandarli, 

Haver beſtrevet Dem, vidner, at3 Stammer, af de 8, ſom devare 
deelte i, kaldtes ogſaa Cangar, hvilket betydde Tapperhed, og at 
være ædlere end andre. Da nu dette Ord ey er taget af det Græs 
kiſte Sprog, faa ev det formodentligen af Patzinakernes eget. 
Nu melder allerede Herodotus (5) om et Folk kaldet Gandari, 
Der tilligemed tre andre ubekiendte Folk maatie giveiSÉat til den 

Perſiſke Konge Darium Hyſtaſpis Gon 170 Talenter, og at de 
tilligemed Dadicæ ſtode under cen Anforer i Xerxis Krigshær, og 
vare tilligemed Parther, Chorasmier og Sogder, væbnede paa 
famme Maade, ſom Bactrier, og de havde lætte ſpidſe Huer, 
forte Spyde, og Buer af Ror. Dette Herodoti Sted ſynes at 
vife, at Gandarii maae have boet i Nervarelſen af Bactrien, en 
Sag, fom Plinius (6), der Falder dem Cardari, og Prolemæus. 
(7) fætte uden al Zvivl. Denne fidfte falder dem og Candari, 
eller efter en anden Leſemaade Gandari, og anviſer han dem, tillige 
med mange andre Folk, Boepæl i Sogdiana, et Landfkab der laag 
inde i Landet, imellem de et NÆ Floder Gihon og Sihon, 

. 3 eller 

(4) De adm. imp. c. 37. p. 87. in Corp, Byz, t, 22, | 

GG) LS ed. 066. BM 

(6) 1 6. c. 18. 1. 1. p. 675, 

"EN AGE CAN DE 09 
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eller Oxus og Jaxartes, folgeligen have de boet, hvor omtrent n 
Samercand ligger. Naar man betragter Det: Navn Cangar: 
fan er der imellem Det og Gandarii, eller Candari, liden Forfiæl, 
naar Endelfen legges til, og man ſkriver Cangarii, og er Forſticl⸗ 
(en ey ſtorre, end at den enten kand være kommet af Folkenes ad⸗ 
ffilige Udtale, eller og ved Copiiſt-Feyl. Og dette er mit forſte 
Beviis for Den Meening, at Patzinaker have i gamle Dage været 

"beEÉiendte under det Navn af Gandarii, Mit andet Beviig bes 
ftaaer derudi, at Patzinakernes Sæde i Transoxiana ved Sa⸗ 
mercand ftemmer vel overeens med den. Vey, ſom man upaatviv⸗ 
leligen veed af de ere komne fra, for at bryde ind i Europa, nevn⸗ 
lig over. de Floder Jaick og Wolga, faa at de kun tilforn have 
været Curopæerne ubekiendte, fordi De boede faa langt hen mod 
Oſten. Men mit tredie Beviis holder jeg for at være af den Art, 
at det bringer Sagen til Vished, helft i Foreening med de tvende 
forrige. Hefychius (8), fom man holder for at have ſtrevet fit 
Grekiſke Lericon-i det 6te Seculo, ſiger: Tcivdocgog. 6 Fruveored= 
TUNG, mad Tvdorcs.… Ingen maae. ftøde fig over, at Indien nævnes, 
her, thi i fig felv ev det vigtigt, at Samercand, hvor Gandarü 
boede, ſtodte op til Indien, hvilfet enhver kand blive overbeviiſt 
om, ved at tage Landchartet for fig. Desuden var og et Folk i: 
Indien, faldet Gangaridæ, af Floden Ganges, ſom nogle gamle 
Skribenter ſynes at have ſammenblandet med diſſe. Kaldtes nu. 
viſſe Patzinakiſte Stammer Cangar, fordi de vare ftærÉere og. 
ædlere end de andre, og Gandarii, der boede henne ved Indien, 
kaldtes og ſaaledes, fordi de vare ſterke og modige ſom Thre, faa 
ſynes mig heraf at følge, at Cangar og Gandarii have været eet 
Folk. Den flærdeReland (9) vidner, at de nyere Derfer falde en 
ſterk og i Strid vel over Mand Candavar, og en frærØ og erfa⸗ 
ren i Bryde⸗Konſten Condvara, Enhver, ſom veed, hvor mange. 

… Ord fra Sprogene i det ſtore Tatarie ere komne ind idet nu værende 
Perſiſte, undres vel ey herover, men anſeer Dette ſnarere for. et. 
nyt Beviis paa Patzinakernes Herkomſt fra, og ældfte Bolig 
i, det ftore Tatarie. I det Polſte Sprog (10) betyder Pecznieie 

(8) Lex, col. 800. t. I. v. Gandarus. 

(9) Diſſ. VI. de vet. ling. Ind. p. 221. 

(10) Eberleins Polniſches Woͤrterbuch p. 189. 

jeg 
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jeg foæller op, jeg bliver ſtor, hvilket næften ſtulde bringe mig paa 
pe SNE ſiden Slaverne kaldte Patzinakerne egentligen Pecze⸗ 

Polackerne, ſom bekiendt, hore til Slaperne at Patzi⸗ 

dem, overſat eller rettere forvendt deres — Cangar, eller 
—J 

$. 3. 
—— man betragter Beliggenheden af — forte 

Bopæl, og da finder, at de have boet i Narvarelſen af Iſſedo⸗ 
ner og Maſſageter, fra hvilke forſte ſtamme de nu værende 
Mantcheoux, Tunguſer, og fleere Folk boende langt borte imod 

"often i det ſtore Tatarie, og af hvilke De ſidſte vare i Middel: 
Alderen befiendte under Navn af Huner og Tyrker, og nu oms 
ſtunder af Turcomaner, Calmucker og Mungaler, naar man 
betragter dette, ſtriver jeg, faa kand man ey vel andet end falde 
paa de Tanker, at de enten maae ſtamme fra de ene, eller fra de 
andre, allerhelft naar man derhos ogſaa betragter deres Stridbar⸗ 
hed og vilde Sæder. Men til rent at afgiore denne Sag udfor: 
Dred. en, ſom er kyndig i Det Calmuckiſke, og flere Tatariſke 
Sprog, og ſom er i Stand derved at forklare de Patzinackiſke 
Ord, der forekomme hos Keyſer Conſtantinum. Imidlertid 
maae jeg Dog fige, at jeg ſnarere troer, at Daginaferne have ſna⸗ 
rere ſtammet fra, eller været beflægtede med Hunerne, eller nu 
værende Calmucker og Mungaler, end mod Mantcheoux, ef 
terſom man finder, at de forfte have ideligen brudt ind vefter paa, 
og anfaldet Europa, hvilket man derimod ey finder om De andre, 
Der ſtedſe ſynes ar lyve opholdt fig i De oſtlige Egne af Aſien. 

| §. 4. 
Maar Patzinakerne have forladt deres Bolig udi — 

vides ſkke, men dette er viſt, ar De ſiden boede ved De Floder Vaick 
og Wolga, hvilke Keyſer Conſtantinus (11) kalder Geech og 
Atel, af hvilfe enhver fer kand kiende Den forſte igien, og den ans 
Den er cen af de adſtillige Navne, ſom Wolga belagdes med, da 

den 

(11) B. t, 22. p. 86. c, 37. 

—J have faaet ſaadant Navn af de Slaviſte Folk, hvile. 
Derved have, ſtiont ien anden Mening, af Had og Fiendſkab til 

Af Herkomſt 
lave de formo 
dentligen været 
Iſſedoner eller 

Maſſageter. 

Deres andet 
Sæde var ved 
Yaick vg Wol- 

ga, 
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Den og kaldtes Rha, Rhos, Bulga, Her vare u 

Deres Naboer. De førfte kaldtes ogſaa Polon 
Huniſt Folk, og i Middel⸗Alderen meget m 

zer 
ier, og vare et 

udtaltes ogſaa Madgiar, et Navn, hvormed Ungarerne endnu 
kalde ſig. Saa meget er ogſaa viſt, at Patzinakerne maae ale 
lerede have boet ved de Floder omtrent Aar 340, thi Cedrenus (12) 
beretter, at ved de Tider ſendte Chazarernes Chagan, eller 
Chan, Cham, Kan, ſom vi udtale det, Gefandter til Ben Græs 
kiſte Keyſer Theophilum, og udbad fig, at han vilde fade befæfte 
Det Caftel Marcel, for ar hindre Patzinakerne fra at ſtreiffe til 
Floden Tanais ellev Don. Heraf ſees baade, at Patzinakerne 
have tiligen tenkt paa at falde ind 1 Europa, faa og at Fiendſka⸗ 

. bet imellem dem og Chazarerne haver ligeledes tiligen begynde. 

Chazarer og 
User jage Dat 
zinakerne ders 
fra, ſom om 
trent War 900 
nedſette fig ved 
Donau, 

Diſſe Chazarer vare allerede fra det 7de Seculo meget mægtige, 
og boede faavel aften ſom veften for Tanais indtil Boryſthenes, 
eller Dnieper. "Theophilus bevilgede den Chazariſte Konge 
hans Begiering, og lod befæfte bemeldte Caftel hvis rette Navn 
var Sarkel, hvorom mere fiden. J— 

AA 
Eſterat Patzinakerne havde boet der nogen Tid, foreenede fig 

Uzer og Chazarer ſammen imod dem, bleve Dem overmægtige, 
og Dreve Dem ud, hvorpaa Uzerne bemeftrede fig deres Lande, 
og beboede dem endda so Aar efter den Tid, Da Keyſer Conftan- 
tinus (13) ffrev fin Bog om ret at foreſtaae Det Grokiſte Keyſer⸗ 
Dom, et Verk der, mere end alle andre af Middel⸗Alderen, giver 
Lys i de Slaviſte, Huniſte og flere ſaadanne Folks Hiftorier. 
De sc Aar, fom han melder om, maage ey tages none, thi ſtrax 
efter figer han ſelb, at Patzinakerne derpaa fordreve Tyrkerne, og 
bemeſtrede fig Deres Lande, ss Aar førend han fÉrev ſin Bog. 
Vil man nu ſatte, at han ſtrev den omtrent 955, thihan døde 959, 
og det er viſt, ar han ſtrev den i fine ſidſte Regierings Aar, ſaa fal⸗ 
Der Patzinakernes Uddrivelfe omtvent ind Aar 900. Med mins 
Dre man med Bayer (13 2.) vilde antage, at han har revet deng43. . 

(12) Bt. g. p 415. 

(13) loc. eit. p. 86. 

(13 2.) loc, cit. p. 368. 



Sr Om Patzinakerne. 
efler 949, Da Ungarernes Uddvivelfe ved Patzinakerne indfal⸗ 
Der 893 eller 894, hvilket noget mere nærmer fig den Tid, da Un⸗ 
garerne fulde ind i Ungern. Men for noye at faftfætte den, maae 
underſoges, naar bemeldte Tyrker forlode Deres Land, eſterdi det 
ſteede formedelſt Patzinakernes Overmagt. Og maae jeg da 
forſt fige, at ned de Tyrker forſtage de Byzantinſke Skribenter 
Ungarerne. Den Rusſiſke Hiſtorieſtriver Neſtor (14) vidner, 
at Ugri, faa kalder han dem, droge Aar 898 forbi Kiow til det 
Land, fom blev efter dem fiden faldet Ungern, og at 915 (15) 
fulde Peczenegerne førfte gang ind i Rusland, men giorde Fred 
med den Rusſiſte Konge Igor, og derpaa nedfatte fig ved Do⸗ 
nau, og komme Græferne til Hielp imod Bulgarerne, Men 
Da vi fun have ufuldkomne Udtoge af Neftor, faa kand man ey 
lide pag dem, allevhelft der ev Forſtieel imellem Muller og Lomo- 
noſſow, da den forfte ſiger, at Peczenegerne giorde 915 deres 
forſte Indfald i Rusland, og den anden, at de komme der forſte 
gang, hoilket kand forſtaages om en fredelig Igiennemgang. Men 
hermed maae være ſom der vil, faa er Det gandſte viſt, art Beret⸗ 
ningen er urigtig derudi, at Peczenegerne forſt 915 ſatte ſig ned 
ved Donau, ſaa og at Ungarerne forſte gang 898 droge forbi 
Kiow, thi det er viſt, at de flyede for Patzinakerne, og at de 
nogle Aar tilforn havde begyndt at nedfætte fig idet Land, ſom 
blev fiden efter dem faldet Ungern ; Dog kand vel være, at de ey 
ere paa engang blevne uddrevne, og at derfore kand nogle være 
898 komne efter. Ingen Skribent lader ellers Ungarerne for 

flye, og bemeftre fig Pannonien og Avarernes Land, det nu ve⸗ 
rende Ungern, end Regino (16), ſom ſiger, at det ſteede 889, og 
at de bleve uddrevne af Pezinaterne, der baade vare talrigere og 

ſtridbarere end de, og hvis Land ey kunde forflaae til at fodedem ; 
Bed hvilke finfte Ord dag maage tages i agt, at det ey har værer 
ham bekiendt, at Patzinakerne bleve paa deres Side ogſaa uds 
drevne, fan at han derfore haver feylet i Den rette Aarſag, hvorfore 

(14) J Muiliers Samml. Ruſſ. Geſ. Th. 1. p. 14, og i Lomonoſſow alte 
Rußiſche Geſchichte, Riga 8vo. 1768. p: 80. | 

" (15) Hos Miller p. 19, og Lomonoſſow p. 90, 

(16) J Piftorii Ser, Germ, t, 1, p. 65. 
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De Dreve R— — UD. — — ande til Marstal 
garernes Ankomſt til Ungern fortiener han ftøvfte —— 
baade fordi man finder mange gode Efterretninge— F 
ogſaa, og det fornemmeligen, fordi han ir paa De ſamme Zi: 
Der, og Døde omtrent -20 Aar efter, Den Fidspunct fonme 
Desuden ogſaa overeens med den, da Keyſer Arnulphus kaldte 
Ungarerne til Hielp imod den Mæbriffe Konge Zuendebol- 
chum.. Men da jeg tilforn haver anfort af Keyſer Conſtantino, 
at Patzinakerne fordreve Tyrkerne eller Ungarerne omtrent Aar 
900, og desuden givet tilliende, at ingen Skribent giver noyag⸗ 
tigere Cfterretninger om Patzinakerne end juſt han, faa kunde 
man ville betiene ſig af hans Anſeende imod Regino. Men jeg 
ſoarer hertil, at man tydeligen ſeer, at Conſtantinus ey haver 
villet beſtemme Aarene vet noyagtigen, thi ellers havde ran ey la⸗ 
det Patzinakerne uddrives so Aar forend han (rev fin Bog, og 
fiden ſagt, at de paa deres Flugt indtoge jet Land, fomdeda * 
beſiddet i55 Aar. Jeg foreſtiller mig Tingen ſaaledes, aller 
Den ældfte Kronike, ſom Ungarerne felv have om deres Udvan⸗ 
dring, beretter, at de Aar 884 droge forbi Kiow (17), nevnlig at 
Chazarer og Uzer have noget tilig begyndt. at angribe Patzinaker⸗ 
ne, men at der ere gangne endeel Aar bort, inden de finge dem 
uddrevne, at Patzinakerne have paa deres Flugt uddrevet Ma⸗ 
zares eller Madgiar, der boede imellem Wolga og Don, og. 
hoilke uden Tvivl have ſiden giort cert Folk ud med Ungarerne, hois 
rette ældfte Sæde at udfinde er maaffee en af de vanffeligfte Ting 
i hele Middel⸗Alderens Hiſtorie, og hvorom jeg endnu ey drifter 
mig til at faftfærte noget, at Patzinakerne have maaffee derpaa 
opholdt fig nogle Aar i Mazarernes Land, indtil de derfra ogſaa 
uddrevne af. Uzer og Chazarer, ginge over Dnieper, og nedfatte 
fig i Moldau og Wallachiet, hvor de atter forefunde Ungarer⸗ 
ne, fom de maatte uddrive. Og her, nevnlig i Landene vd Do⸗ 
nau, komme de nok ey til nogen fuldkommen rolig Befiddelfe, 
førend ved Aar 900, hvilfer — — med — Con- 
ſtantini Regning. ——————————— * 4 254 z 
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| | å 6. 6. 

€17) 3 Schwandtneri 
Ser, Ung, f.x. 'p. 6. 6.7, sd 



Om Patzinakerne 
§. 6. 

Alis Keyſet (18) vidner, at denne deres tredie og ſidſte 
Bolig, norden for Donau, var delet-i $ Diftricter eller The- 

… mata, fom han kalder dem, hvoraf hoer regieredes af fin ſtore 
Foyrſte, og at diſſe Diſtricter vare igien deelte i 40 mindre Par⸗ 
fer, Der hver ſtyredes af en mindre Fyrſte. Han giver ogfaa de 
ſtore Themata Navn, men en de ſamme paa tvende Steder, hvøre 
fore j jeg hev vil fætte dem ved Siden af hinanden; 

1. Ertem, .…… Jabdierum… 
pr DB 254 MER Cuartzitzur. 

66 —— 
4 Culpée. Syrucalpée. 

5. Charoboe, Charoboe. 
6. Talmat. Borotalmat. 

7. Chopon. Giazichopon. 
8. Tzopon. Bulatzospon. 

Af denne. Life fees, at Fun fvende beholde hos ham ARLAS Navn, 
og at Den Forffiæl, ſom er i de andres Navne, reiſer fig allene 
deraf, at mani den forſte Lifte har villet forkorte Navnene, hvorfore 
jeg anſeer dem i den anden for rigtigere. De fire af diſſe Themata, 
nevnlig: Tzur, Culpee, Talmatog Tzopon laae paa den anden 
Side af Danapris eler Dnieper⸗Strommen imod Øften og 
Morden, hen imod Uzia, Chazaria, Alania, Cherfon og flere 

- Lande, (hvorved mage merkes, at Uzia begreb i fig Patzinakernes 
anden Boepel ved Yaick og Wolga; at Cherſon lade fonden paa 
Crim, at Chazariæ Beliggenhed er allerede tilforn beſtrevet af 
mig 6. 41,09 at Alania lage fonden for Don⸗-Floden) de fire 
andre Themata laae paa denne Side af Dnieper, imod Veſten 
og Morden, faaledeg at Chopon vendte hen imod Bulgariet 
(hviler Land enhver veed at ligge fonden. for og langs Donau) 

i Gyla imod Tyrkiet (hvorved forſtages Ungern og Sieben⸗ 
buͤrgen) Charoboe imod Rusland (hvilket allerede den gang 
ſtrakte fig noget fonden for Dnieper, og hvis Hoved Stad Kiow 
var paa de Tider) og Ertem til de Lande, ſom vare Ruſſerne ſkat⸗ 
ſtyldige, nevnlig Ultiner, Derbleniner (maafÉee De i den Rusſiſke 
Hiſtorie vei bekiendte — ——— — —— (hvis Navn jeg 

L62 Ud 
(18) loc. cit. p. — 87. 
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268. 

Geographie for ret at forſtaae deres Hiſtorie, og a lene 

Beſtrivelſe 
over dette deres 
Land, dets 
Stræfning og 
Brøndfer. 

an tilz Der ke jeg fnarere, at Der er 
Stad Lenczna i Lille⸗Polen i i det. Woywo n, fid 
Den ligger faa meget nærmere), og flere Siaviſte Fol | 
tinus forklarer fiden ſelv, hvad han mener ved De Or d, —* Patzi- 
nakia vendte heri imod Uzia ꝛc., naar han figer, at. radet og til 
Uzia og Chazaria vare fem Dages Reyſe, til rer el til Mor 
dia ti (hvorved forſtaaes Morduanernes Land), til Ruſſia cen, til 
Turkia fire, og til Bulgaria. een halv , men at Det Derimod var 
nær Cherfon, og end nærmere Boſporo (det Cimmeriſte nevns 
lig). Naar jeg betenker, at Tacitus ſtriver, at de Suevifte Folk 
havde altid rundt om fig øde Lande, for derved at giore fig defto ; 
forſtrekkeligere, faa falder jeg paa de Tanker, at Patszinakerne 
have giort det af ſamme Aarſag, faa og for —— ſig * i 
deſto ſtorre Sikkerhed. At underſoge nohe agen og Græen 
ferne af Patzinakernes Land, vilde være et ov Arbeyde 
efterdi den ſtore Bayer allerede haver giort der i fin —— Af— 
handling om Ruslands og hosliggende Landes Geographie Sar 
948 af Keyſer Conſtantino, hvorfore jeg kun korteligen vil 
ham anfore, hvad ſom er nodvendigſt af vide af den På > 

mig nogen Zidiloftighed naar jeg er gm en — Min ng. 

67 
"Bayer mener, at hos Conſtantinus bor i ftedet É Chasarer, 

der joge Patzinaker ud, læfeg Mazarer, fordi man finder, at 
Ungarerne, ſom vare eet Folk med dem, komme ſiden frem i 
Europa, faa og fordi Conſtantinus felv ſiger, at Mazarer og . 
Ufer vare deres Naboer. Men da det altid er en beteenkelig Sag | 
øt forandre Læfemaaderne, og Bayer felv fætter fig imod dem, der 
ville pag bemeldte Sted forandre Mazarer til Chazarer, —2 
figer han, at alle haandſtrevne Boger ere derimod, ſaa gielder det 
ſamme imod ham, da han ey beraaber ſig paa noget Manufiript | | 
milt finder man jo hos — at fm | 

: ordreve | 
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fordreve Ungarerne, hvilfet ev tvertimod det Bayer ſiger; og 
havde Ungarerne nedfat fig i Patzinakernes Land ved Wolga, 
faa havde De forfte, da de ſiden bredede fig ud fra Tanais, og 
indtil Donau, ey kunnet fordrivedem fra Wolga, der lage fag 

langt imod Oſten, og hvor hen Vatzinakerne aldrig komme mere (197). 
Hyvad Patzinakernes Grandſer angager, Da beſtriver Bayer (20) 
dem ſaaledes: Fra Boryſthenis eller Dniepers Munding og ind⸗ 
til Overfarten ved Crarium, hvor man drog over bemeldte Flod, 
boede Cherſoniterne, og beſadde desuden Syd⸗Deelen af det 
Crimiſte Tatarie; De ſtode under de Grakiſte Keyſere: Lige over 
for dem, og allene ſtilte ved Dnieper, boede de veſtlige Patzina⸗ 
"Fer; Paa den anden Side af Dnieper ſtodte de oſtlige Patzinaker 
op til Dem paa et fort Stykke, men bleve ſiden ſtilte fra dem ved 
| Chazarernes Land; Fra Crarium af og indtil Vandſaldene i 
Dnuieper boede de veftlige Patzinaker lige over for Chazarerne, fag 
at Dnieper ſtilte dem ad; fra Vandfaldene horte Landet paa begge ” Gider af Dnieper, og hen imod Kiow, Patzinakerne til. Han 
melder og, at fornævnte Caftel Sarkel hav ey ligget ved den egent⸗ 
lige og ſtore Don, men ved Udfpringet af den mindre Don eller 
Donetz, og at det nu kaldes Bielogrod, hvilfet paa Slavoniſt 
betyder en hvid Bye, ligeſaavel ſom Sarkel paa Tyrkiſk, hoilket 
Sprog Chazarerne talte, hvorfore og Contitantinus har overſat 
Det ved armgov Ocamiriov, og Leontius Byzantius ved Asuxoy 
oxnuæ; At denne Donetz ſtilte pag de Kanter imellem Dages 
naker og Chazarer, faa at de førfte boede norden for den, og 

de ſidſte fonden; At Patzinakerne have formodentligen boet lige 
— stil Tanais norden for Chazarerne, thi derved unde de boe Ugers 

ne nærmere end Alanerne, fra hvile ſidſte de, efter Conſtantini 
Beretning, boede ſex Dages Reyſe, og fra De førfte Derimod kun 
ſem; At Patinakerne befadde alt Landet imellem Rusland og 
Boſporus, ved hvilfet Conftantinus haver forſtaget det Land, 
fom de Chazarer og Cherſoneſiter beſadde, hvilket man af det fos 
regagende har feet af være rigtigt; At Den Stamme ellev det The- 
ma Quartzitzur haver boet ved Dniepers oſtlige Kanter, og den 
Stamme Jabdiertim ved dens Tae At Sarat og Burat — 

Me STINA AN 3 SK Slut få U 

419) 1oc, it. P. 384 og 385, 
(20) loc. cit. p. 393-422, 
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af alle Stammer fæneft — —5 — ved 
ſtaaes Syrucalpée og Borotalmat, — Bavers —— 
den er rigtig, viſer, med hvad ſtor Frihed man haver — 
fer og forandret Ordene; At fra den Stad Diſtra, forhen faldet 
Doroftolum, nu Siliftria, ved Donau beliggende, boede de veſt · 
lige Paginater/ Det er at ſige lige over for, faa at Donau var 
imellem ;' At de ſtrakte fig langs Havet fraDonauogtilDnieper; 
At fem Floder fløde igiennem deres Land og fulde i Donau: Bru- 
tus, det er Prut, Seretus, nu Siret, Baruch, ſom Bayer mener 
at være Aluta, Trullus, ſom han tænfer at være den. Flod, der 
falder næften lige over for Alut fonden fra i Donau, og Cubu, 
ſom han ikke forklarer, men mig ſynes, at da man imellem Siret 
og Aluta finder paa Landcharterne de tvende Floder, Jalonicz og 
Dembrowitz, ogfaa kaldet Argiſch, faa bor man holde dem for 
Trullus og Cubu; At Aluta var Grændfen af Deres Land imod 
Veſten; At Ultini, Dreblenini og Lenzenini have boet langs 
Den ſtore Flod Przipiecz, ſom flyder fra Veſter til igtennem 
Litthauen, gior Landet meget moradſigt, og falben, tilſidſt i 
Dnieper, hvilfeten ev imod min Mening angaaende Lenzeniner⸗ 
nes Sæde, Da Byen Lenczna ep ligger ret meget langt fra bes 
meldte Flods Udſpring, ſaa at man kand falde paa de Tanker, at 
Lenzenini have boet (ængft imod Veſten, Dreblenini i Midten, og 
Ultini imod Øften, hvilfe Bayer tilſtaaer ey at kiende, ogfomere 
mig ogſaa ligeſaa ubekiendte; Og endeligen at Patzinakia. laag 
norden for Turcia eller Ungern. Saa vidt gaaer Bayers Beſtri⸗ 
velfe, hvorudi dog fattes egentligen at beſtemme, hvilfe Lande Pat⸗ 
zinakerne have befiddet, faa og at faftfærte, hvad Keyſer Conſtan- 
rinus haver menet ved cen Dags Reyſe. Angaaende det ſidſte, 
da ſeer jeg intet andet Raad, end at tage ſin Tilflugt til den gamle 
Hiſtorieſtriver Herodotum, ſom regner 200 Stadier paa cen 
Dags Reyſe (21); da nu 33 Stadier udgiere een Tydſt Miil, 
ſaa ſees deraf, at han haver anſeet 6 Mile for een Dags Reyſe, og 
denne Regning ffulle vi fane at fee at komme gandſte vel overeens 
med Conſtantini. Patzinakernes Land begyndte ved den Sorte 
Søe, hvor Donau faldt ud i Havet paa dens nordlige Kanter, 
fulgte faa langs Donau lige til den Flod Aluta, Dog ſaaledes, at 
imellem det og Donau lage en Srækning af. en halv Ral 

Rehſe, 
(21) 1. 4. c. 107, i 
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Om Patzinakerne. 
Reyſe eller 3 Mile ode, paa det Indvaanerne kunde være ſikre 
for Bulgarernes Overfald; Siden ſtrakte fig deres Land i Nord 
" følgende Aluta-Floden, og derfra til Turkia eller Ungern vare 
fire Dages Reyſe eller 24 Mile, efter hvilfen Regning den Deel af 
Wallachiet fra Aluta indtil Ungern, og næſten gandſte Sieben⸗ 

" burgen, hav maat ligge ode. Naar man kommer til Alutæ Ud: 
foring, mage man dreye deres Grandſer noget hen i Nordveſt, 

ſaa at de gaae ind i Polen ved Pokutiens veſtligſte Grændfer, og 
da made man lade Dem noget følge langs de Ungerſte Grændſer 
norden for, og vefter pag, dog i det allerhoyeſte ey længere end det 
ſaa kaldte Røde Rusland ſtrakker fig; thi lader maniey dette ſkee, 
ſaa har Keyſer Conftantinus ingen Foye havt, at legge Patzina- 

kia norden for Ungern, og holder jeg for, at paa den Kant har 
intet ode Land været imellem diſſe tvende Folk, ſaaſom de fore 
Carpathiſke Bierge vare god Sikkerhed nok for begge; Siden 
maae man lade dereg Land gage noget hen i Nord⸗Oſt, fra Sanock 
af og til Lucko, og derfra næften i lige Linie fra Veſter til Oſter 
hen imod Kiow, fra hvilfer det laage fønder for cen Dags Reyſe 
eller 6 Mile; Derfra fulgte det langs Dnieperen indtil dens Ud⸗ 

fald i det Sorte Dav, og fiden langs det Sorte Hav indtil Ud⸗ 
faldet af Donau. Af diſſe Grandſer ſees, at det veſtlige Parzina- 
kia, thi deter Fun dette endnu ſom er beſtrevet, haver begrebet i fig 
hele Beſſarabien og Moldau, det mefte af Wallachier, unds 
tagen den liden Snip fra Aluta og til Ungern, noget af Sieben⸗ 
buͤrgen, hele Podolien og Pokutien, den ſtorſte Deel af det ſaa 
Faldte Røde Rusland, og en god Deel af Volhynien og Ukraine. 

Dog mage herved ogſaa iagttages, at Patzinakerne vare paa den 
hoyeſte Spidſe af deres Magt, da Keyſer Conſtantinus ſtrev, fag 
at man finder, at Dejfiden ey beſadde det Rode Rusland, Poku⸗ 
tien, og det egentlige Podolien. Deoſtlige Patzinakers Grond⸗ 
ſer ere meget mere vanffelige åt beſtemme, dog vil jeg giore ved 
Dem hvad jeg kand. Paa den Side ſtrakte deres Land fig ey ud. . 
lige til Dniepers Udløb, men det begyndte nogle Mile oppe i Lan⸗ 
Det, ved et Sted faldet Crarium, hvor Overfarten var. over 
Duieper, og ſtrakte fig fiden i Word langs Dnieper indtil paa 
6 Mile nær Kiow. Mede ved Crarium var deres Land meget 
ſmalt, og blev forſt et kort Stykke indſtrenket ved Cherſoneſi⸗ 
ternes Land, og ſiden ved Chazarernes. Dette ſidſte ſtrakte ſig 

' BR. langs 
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"hvad ſom laae fonden forDoneg, eller den fille og atffe Tar 

Deres Sader | 
og Magt. 

langs Mæotis ETT Se me ormene DErD Hvor bred 

befiddet de Zaporowiſte Coſackers Land, hele 

ladet noget Land ligge ode paa deres Side, norden og veſten for 

tvende Folk. Dag tilſtager jeg gierne, at der haver. ligget noget 

var, faa kand man ey heller egentligen vide hvor Patzinakernee 
begyndte. Saa meget er vift, ar imellem Patzinakia og Chazarii 
vare fem Dages Reyſe, Det er et øde Land af 30 Mile, og a at ale 

regnedes til Chazaria. Heraf flutter jeg, at P 

Pultava ligger; Siden fra Kiow gaaet i Nord⸗Oſt, og * 
i fig noget af Severien og Vorotinſk, thi der made deres Land 
gade norden for Donetz, og endeligen haver det ſtrakt fig lige til 
Don⸗Floden ſelo, og begrebet i fig De ſtore Udorkener eller Step⸗ 
per paa de Kanter, hvilÉer gior det rimeligt, at der haver kun ve⸗ 
tet meget lidet Land beboet; Thi efter Conſtantini Beretninger 
var fra Dem og til Mordia ti Dages Reyſe, Det er 60 Mile, 
hvorved forftaaes Morduanerne, der i Niſi Novogrod beboe 
Utrolig ſtore Skove; til Uzia, hvilket laae ved Wolga, fem Dages 
Reyſe, det er 30 Mile; til Alania, ſom, foruden andre Lande, 
begreb i ſig Circaffernes Land, 6 Dages Reyſe Det er 36 Mile, 
hovilke 3 Maal komme gandſte vel overeens med Stædernes nu væs 
rende Beliggenhed, naar iagttages, af Patzinakerne have ogſaa 

Tanais eller Don. Derimod kand man ey vel tilftaag, at de 
paa de Kanter haver imellem dem og Chazarerne ligger fem; 
ges Reyſe eller 30 Mile ode, thi faa finge Daginaterne i intet Land 
"at beboe, og desuden var Donetz en god Skulsmiſſe imellem diſſe 

Land øde. Bayer haver foyet et ——— til vår neg, af 
hoilket) jeg Re, havt megen — is 

Hoad Patzinakernes Magt og Sæder angate, ; — 
ſer Conſtantinus den Befte, og naſten eeneſte, f ſom beſtriver dem. 
Hans Ord ere diſſe: Jeg holder for, af det er den Romerſke Key 
ſers Fordeel (herved maae merkes, at Grakerne vilde befrandig 
kaldes Romere) altid at have Fred med Patzinakerne, at omgaaes 
venligen med dem, og at indgaae Forbund med dem, og aarligen 
at * en. Apocriſiarium til dem med Gaber, ſom kand væve 

Dette 
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Geſandtſte et), og ſom kand imodtage Gidfler og en Geſandter 
igien af dem, der her udi Conſtantinopel mage nyde alle værdige 
GWelgierninger og Wresbeviisninger; thi dette Folk grændfer til 
endeel af Cberfon, og kand, derſom det ey ſtaaer i Venſtab med 

os, giore Indfald i bemeldte Land, og plyndre det. Degrændfe 
og til Ruſſerne, hvorfore De ogſaa, naar Ruſſerne ey holde Fred 
mied dem, falde ofte ind i Rusland, og giore der utrolig Skade 
Derfore legge Rufferne nu Vind paa at have Fred med Dem; 
Thi af dem kiobe de Oxer, Heſte og Faar, efterſom ſaadanne 

Dhyr ey findes i Rusland (her hav den gode Conftantinus nok 
ladet fig ſorlede derved; at Ruſſerne kiobte SO væg af dem, ey fordi 
SS havde, men fordi deres maaſkee var bedre). Desuden 

jerne ep føre udenfandffe Krige, med mindre de have 
red Med 'Paninaberne; thi ſaaſnart de droge ud, kunde de ans 

| Se falde ind og odelegge Deres Land. Og da dette Folk ev tap⸗ 
pert og ſtridbart, faa ſtrebe Ruſſerne af af Magt efter at have 
Dem med fig i i deres Krige. Ey hellev kunne Ruſſerne føge hen til 
Conſtantinopel, hverken for Krig eller Handels fyld, uden de 
have Fred med Dem; thi naar Rufferne komme til Dnieperens 
Bandfalde, hvor de ey kand ſeyſe, maae de gaae paa Land, og 
bære Deres ſmaae Skibe, og da falde Patzinakerne dem an, og 
overvinde Dem letteligen, fordi De ey kunne paa eengang tage vare 
paa tvende Ting. Tyrkerne (det er Ungarerne) frygte meget for 
Patzinakerne, efterdi De ofte ere blevne overdundne af dem, og 
flagne paa Det haardeſte; Derfore ere de en Skrek for dem, og 
jolde dem inden deres Grandſer. Naar derfore den Romerſtke 
Keyfer haver Fred med Patzinakerne, faa kand hverken Ruſſer 
eller Tytker anfalde h 
de frygte Da for Kenferen, ſom er bleven befæfted ved bemeldte Folks 
Magt og Bælde. Og ffulde de falde ind i hans Land, faa kunde 
Patzinakerne, enten efter Forbund, eller ved Breve og Gaver 
fra Keyſeren bevægede, igien falde ind i deres, plyndre det, og 
fore deres Huſtruer og Børn bore i Treldom. Den Romerſke 
Keyſer vilog ſynes mere forfærdelig for Bulgarerne, naar han 
ſtaaer i Forbund med Davinaterne; thi de kand ligeſaavel falde 
ind i Bulgarier, ſom i ovenmeldte Lande, og ved Deres Styrke 
og Mængde forderve det, — og Bulgarerne holde med Led 

m 

| dette FolÉ anftændige (Apocrifarii vare faat vare ſaadanne, nne, ſom ſendtes i 

jam, og ey heller tvinge ham Penge af, thi 

RR 
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"Tender imod. en vis Send dem 38 Sen 

| — nale RR brug —— — 

maae vel forſtaaes meget rare Parder⸗Skind, hvor der —— 
ret rode Pletter i, om ogſaa ſaadanne Parder⸗Skind gives). 

ſmaae Fartoyer, der ſeylede meget hurtigen) til de Paninaber, 
n 91 

plyndrede af. dem, — elaf d up siÉ 
fer til Cherſon, og —* —— 

Kal og flere Vare, ſom de Folk begiære, (ved Purpur Parder 

Naar et' Keyſerligt Sendebud kommer til Cherſon, ſender han 
til Patzinakia, og begierer Beyvifere og Gidfler, hoilke ſidſte 
han lader under Opſyn blive i Caftellet Cherſon, men ban ſelv 
bør begive fig med Veyviſerne til Patzinakia, for at udrette, hvad 
fom ev blevet ham befalet. Da undſee Patzinakerne fig i 
ſaaſom de ere umættelige, og meget begierlige efter Ting, Der ere 
rare hos Dem, at fordre mange Gaver af ham; Gidflerne faavel 
"paa deres egne ſom Huſtruers vegne, og Veyviſerne for deres 
egen og Heſtes Slæb. Og naar han da kommer til.deres Land, — | 
faa forlange de Keyſerlige Foræringer; Og ſiden, naar de faae 
deres Folk igien (Veyviſerne nevnlig) fordre de Gaver paa deres 
Koners og Forældres vegne; Og endeligen, naar. han kommer til⸗ 
bage til Cherſon, fræve de paa nye for Deres og Heſtes Slæb. 
Naar et Keyſerligt Sendebud kommer i Chelandiis (et Slags 

Der boe ved Dniefter og Dnieper, faa: gager af fit 
Fartoy, men paffer paa Keyſerens Sager, d m viDe fin 
Ankomſt ved en Tiener. Derpaa tager han af dem, ſom 
han forvarer hos fig paa Fartoyerne, oggiver dem ogſaa — 
Derefter mage de efter deres Maade aflegge Eed, og derpaa uds 
deeler han til dem de Keyſerlige Gaver, og tager til Venner af 
dem hvem han vil, og vender tilbage. Men ſaaledes manage man 
indgaae Forbund med dem, at de ſkulle ſtage Romerne bi, hvor 
Det behøves, enten imod Ruſſer, Bulgarer eller Cyrker; thi de 
ere ſtrekkelige for dem alle, hvorpaa jeg. kun til Beviis vil fortælle. 
Dette: Da den Klerk Gabriel var ſendt ſom Keyſerlig Geſandt til 
—— ſagde han til dem: — vil, at J med eders Krigs⸗ 

bær 
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hær fulde jage Patzinakerne ud, og befinde deres Land, fom J 
tilforn beboede, paa det Jkunne blive Naboer af hans Rige, og 
hån derved fun have fort Vey at beføge eder med Geſandtſkaber; 
Men Da raabte alle Tyrkiſte Fyrſter med een Mund: Vi paaføre 

ey Patzinakerne Krig, thi Dertil have vi ikke Kræfter, thi Deres 
Land er fort, deres Mængde umaadelig, og derhos ere de ftrid: 
bare; Bring os derfore herefter ikke flere flige ubehagelige Ord, 

allerhelſt Patzinakerne komme hvert Aar fra Dnieſters yderſte 
Kanter, mod Foraarets Slutning, i vort Naboelaug, og hendrive 

der Sommeren. Naar Rufferne føgte ned af Dnieper⸗Floden til 
Conſtantinopel, og De for Vandfaldene maatte gage i Land, faa 
noddes De til, af Frygt for Patzinakerne, at frille Poſter ud, og 
fiden, naar de komme til Den ſmalle Overfart Crarium, hvor 
Landet er hoyt paa Siderne, bleve de og angrebne af dem. Der⸗ 
efter havde de Fred indtil de komme til Den Flod Selina ved Do⸗ 

nau ; thi da løbe Patzinakerne langs ved paa Kuften, og derſom 
da en Storm ſlog deres ſmaae Skibe op paa Landet, faa maatte 
De alle gage ud af dem, for at fætte fig imod Patzinakerne (22). 

fk: | — 
Conſtantinus bliver end videre ſaaledes ved (23): Henne imod 
Francia eller Tydſtland lgae det hvide Croatien, ſom lydede under 
Den Frankiſke Konge Otho (og hvilket mage ſoges i De Carpa⸗ 

chiſtke Bierge, og maafÉee i nogen Deel af Lille Polen, ſom frøs 
Der dertil) og hvilket var en Folkerigt, fordi det jævnligen blev 
plyndret af Franker, Tyrker og Patzinaker. Ved denne Ley: 

| Eghed ſiger han, at det laae 30 Dages Renfe fra den Sorte Soe, 
os naar man maaler efter fra Den til de Carpathiſte Bierge, fin⸗ 
" Dev man, aft der imellem dem ere 8 til 9 Grader, folgeligen bevis 
k Dette, at han felv haver omtrent regnet 4 Mile paa een Dags 
Reyſe. Da Patzinakerne bleve udjagede af Uzer og Chazarer, 
regierede følgende Fyrſter over dem: Maitzan i det Thema Er⸗ 

" fem, Cuel i GEDE Er Gyla, Ipaon i Culpee, Cai- 
SER Ho 9 m 2 on å 

BR dum 

| (22) Conftant, de adminiſtr. imp. Corp, Byz, t. 22. c. I. p. 46. c. 2. 2. 
| & 4. P. 47. c. 5. 6 & 7. p. 48. C. 8. P. 49. c. 9. p. se & ST. : 

— BT. P. 81.'c. 37, p. 36. 87. e. 38. p. 88. C. 40: P. 89. C'42, p: 91. 
92. 
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dum i Charoboe ; Coftan 
tan i Tzopon. Jeg fvemfætter diſſe Navne allene i den Ta 
om nogen kunde oplyſe dem ved Hielp af; det Mungalſte, 
muckiſke, eller andre Sprog fra De Kanter. 

ca er. Det finfte Navn 
Batan har nogen Lighed. med Savnet af den ſtore Mungalſte 
Seyerherre Batou, der levede i det 13de Seculo. Efter Deres 
Død maatte, efter en gammel Lov og Vedtægt, hoverke 
Sønner eller Brodre efterfølge Dem, men deres Farbrodres Se 
ner, eller og deres Sønner; thi de ville ey, at ſaadan Verdigh 
ſkal beſtandig blive i een Linie, Dog mage den ey heller gaae uden 
for Slægten. Da Patzinakerne bleve udjagede, bleve nogle fri⸗ 
villigen tilbage, og boede iblant Uzerne, og ophoidte ſig der endda 
i Conſtantini Tid, dog ſaaledes, at man letteligen kunde kiende 
hod de vare, og hvorledes de vare blevne ſtilte fra deres Lands⸗ 
mænd; thide ginge med korte Kloder, ſom kun rakte tilKnæerne, 
og afſkaarne Wrmer, for derved at viſe, at De vare blevne revne 
fra deres Landsmend. Paa denne Side af Dnieper, ſom vens 
Der imod Bulgarier, ligger endeel øde Byer ved Overfarterne af 
bemeldte Flod; Den førfte falde Patzinakerne Aspron, det er 
Den Hvide, fordi den er bygget,af hvide Stene; Den anden Tun- | 
gate; Zen tredie Cracnacatæ; Den fierde Salmacate; Den 

"” femte Sacacatæ, og den ſiette Giajucatæ, Iblant Leoningerne 
Difje Byer findes Fodſpor efter Kirker, og Kaars af St 
fore nogle troe, at Romerne have boet der tilforn. Diſſe tre 

SÅ — 

2 

mata eller Stammer af Patzinakerne kaldes Cangar, nevnuig 
Jabdiertim, Cuartzitzur og Chabuxingyla. Denne ſidſte Stam⸗ 
me kalder Conftantinus ellers altid allene Gyla. Diſſe Cangar 
grebe til Vaaben imod Chazarerne, men bleve overvundne, hvor⸗ af | 
paa De fulde ind i ZyrÉernes Land, og overvunde dem. Ende 
Tyrker ginge da Oſter efter, og nedfatte fig ved Perſien, ogandre 

Weſter efter, paa Stæder kaldte Atel cufu, ſom nu Patzinakerne 
beboe, Efter denne Geffrivelfe ev Der rimelige, at Tyrkerne forſt 
have beboet De oſtlige Patzinakers Land, og fiden flygtet hen, og 
nedſat fig i det Land, ſom de veſtlige Patzinaker fiden beboede. 
Men hoad der egentligen forſtages ved Atel cuſu, maae jeg til 
ſtaae at være mig ubekiendt; Dag mage nogle, om ey alle, aff 
de veſtlige Patzinakers Land Derunder begribes, Efter nogle Aar 

angrebe Patzinakerne Tyrkerne pag nye, Da Arpad vegieredeover | 

teen, hvor ⸗ 
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dem; odervunde dem, og "og tvunge dem af vi ge hen til Det ſtore 
Noravien; og fra den Tid af var der in igen Krig mere imellem 
Dige tvende Folk. Symeon gene ej Konge ſendte, da Leo 
Philofophus regierte i Grækenland, Geſandter til Patzzinakerne, 

og giorde Forbund med Dent tilat angribe og odelegge Tyrkerne, 
der vare hans Fiender. Tyrkerne, uvidende herom, droge imod 
Buigariet ; Men Da fnIDe Dadisaterne ind i deres Land, Dræbte 

deres Familier, og joge dem ud, fam bare fatte til at bevogte 
Landet. FyrÉerne. funde ved deres Tilbagekomſt Landet ode. og 
fordervet, hoovdver de nedſatte fig I det, ſom De ſiden beboede. 
Men det Land, ſom Tyrken førft havde bemægtiget fig. kaldtes af en 
igiennemflydende Flod Etel og Cuzu, hvor nu Paszinakerne — 
og hvor Tyrkerne ſidſt boede. Paa det Sted findes adffillige gam 
Monumenter: Trajani Broe ved Indgangen i Turcia —— 
kommer vel nok overcens med hvad jeg forhen haver faſtſat efter 

" Bayer om Gvændferne af Turcia og Patzinakia paa de Lanter) » 
Belegrada, ſom ligger tre Dages Reyſe fra Broen, og hvor der er 
et Taarn fra Conftantini den Stores Sid, (Da Der imellem diſſe 
tvende Steder ere omtrent 36 Mile, faa fommer eftev Denne Reg 
ning 12 ile paa cen Dags Reyſe, men herved mage agtes, af 
her ey tales om Reyſer til Lands, men om Reyſer paa en Flod, 
hevnlig Donau), og derfra igien til Sirmium ore to Dages Reyſe, 
hvorpza det ſtore Moravia fulgte. Alf denne Beſtrivelſe fees, at 
Keyſer Conſtantinus haver felv ved Etelcuſu forftaget Moldau 
og Wallachiet t, men om — ey haver blandet Landene ſammen, 
det er en anden Sag; thi i De Egne er mig ingen Flod bekiendt af 
Det Navn Etel, da Det. derimod er vift, at Wolga ogſag kaldtes 
Etel og Atel, * fore jeg ſnarere troer, at ved Etelcufu bor 
forſtages nogle Qande ved Øde: hvor nogle Stammer af Tyr⸗ 
kerne have engang boet. Patzinakia ſtrækker fig fra Diſtra nn 
Donau tilSarkel, paa en Længde af 60 Dages Reyſe (hvil ket efte 
a Mike paa hver Dag udgior 240 Mile), og følger Det — 
Rusland oa Bosporus indtil Cherfon, og indtit Sarat, Burat, 
og de 30 Egne. Selvſamme Keyſer beretter udi etandet Bert (24), 
at til Patzinakernes Fyrſter, eller Archonter, ſom han kalder 
Dem, blev ed med ſaadan Opfkrift: Breve fra Confta: ntinus 

mms i og 

ØR De cerimoniis aulæ Byzantinæ, ex edit, Reiskii fol, høre — 
ce. 48. P- 399: 

(7 



Ajøarledes og 
naar Patzina⸗ 
kerne beme— 
ſtrede ſig det 
Land, ſom var 
deres tredie Bo⸗ 
lig. 

Om Vohinaterne 
og — — de Chriftum elffende Romerffe Keyſere, — 
—— * — J neden for ſaadant Brev —* en —— 
eller Sigi n 

( 
ed 

s. 10. Fi 

Naar Sdr af det Land betragtes, —— 
fæftede Deres tredie Bolig, faa kand man ey falde paa te Tanker, 
at De i cer Aar, ellev paa eengang, have indtaget det. Hertil kom⸗ 
mer, at Ungarerne eller Tyrkerne ſynes to gange at være blevne Å 
fordrevne af Patzinakerne. Den førfte gang fra 889 til 893, 
da de boede imellem Don og Dnieper, ja vel endog for den Tid, 
ſaaſom man finder, at Tyrkerne allerede 889 fulde ind i Ungern, 
og 3893 maade man antage, at Patzinakertne have allerede havt 
Den Deel i Beſiddelſe, ſaaſom Keyſer Conſtantinus ſiger paa et 
Sted, at de havde boet Der i 55 Aar indtil han ſtrey. Men da 
han paa et andet Sted figer, at de havde ikkun boet i deres Land 
i 50 Aar, og Neftor fader Ungarerne drage forbi Kiow Aar 898; 
hvilket kommer gandſke overens med Keyſerens Regning, faa 
maae man antage, at Patzinakerne ey have erobret Landetimellem 

- Dnieper og Donau førend 898. Men her møder dog en ſtor 
BanfEelighed deri, at Ungarerne figes at væredragne forbi Kiow, 
allerhelft de ſynes at være komne Nord fra; thi heraf følger, at 
diſſe Ungarer maae have boer Øften for Dnieper, og maafkee vær 
ret nogle Levninger, der bleve tilbage, Da deres svrige Landsmend 

” maatte flygte for Patzinakerne, thi at diſſe Ungarer have boet 
Oſten for Dnieper, lader fig en vel nægte. Og at Ungarerne 
have tiligen nedladt fig i Moldau og Wallachiet, det ſeer man 
af denne Cedreni (25) Beretning, at Keyſer Leo Philoſophus 
kaldte udi fir tredie Regierings Aar, Det er 889, Dem derfra til 
Hielp imod Bulgarerne. Deraf følger, at Patzinakerne maae 
for den Tid have udjaget i Det mindſte Den ſtorſte Deel af dem, 
fra Dniepers oſtlige Kanter, og forſt efter Den Tid have fordres 
vet Dem fra YOallacbiet og Moldau. Dog maae dette ſidſte 
være ſkeet forend 898, lad end være, at det Da forſt er bragt 
gandſke til Ende; thi Ungarerne brode allerede ind i det ſtore Mo⸗ 
ravien, kaldte til Hielp af Keyſer Arnulpho, omtrent Aar 

894 
(25) Corp. * JA DE ar 
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894 (26), og Keyſer „ſom af alle haver værer beſt 
underretied om Patzinakernes og Ungarernes Tildragelſer, ſiger 

dog, af Ungarerne fulde forſt ind i der ſtore Moravien, efterat 
De vare blevne udjagede af Patzinakerne. Af alt det hidindtil 
fagde er altſag klart, at Krigene, ſaavel den førfte fom den 
ſidſte, imellem Ungarer og Patzinaker, have varet i nogle Aar, 
og af de forſtes Uddrivelſe hader begge gang? ogſaa medtaget nogle 
år, og at man følgeligen vel mage adſtille Aarene, Da Krigene 

| beghndte, og da de endtes, thi da omme forf Patzinakerne til 
rolig Befiddelfe af deres ande. Godfridus Viterbienfis (27), 
ſom fred omtrent 1186, vidner, at Pincenates dreve Ungarerne 

ud af Scychia, og af Ki gcnares endda udi hans Tid drukke Dy— 
renes Bloͤd, og aade raadt efter, Reve⸗, Ulver, og Katte⸗Kiod. 
Det er rimeligt, at de have, ligeſom der endnu fortælled om de 
nu værende Tatarer i det Lille Tatarie, lagt Kiodet imellem fig 
og Heſten, ſom de vrede paa, og derpag vredet Det more. At han 
falder det Land Scythia, hvor Ungarerne boede, maae man ey 

Gamles Exempel, at udſtrække dette Navn alt for langt. Imid⸗ 
fertid er Dog faa meget vift, at aft det Land, ſom Patzinakerne 
beboede, var det rette gamle Herodoti Scyrbien. Eggehardus 
Vragienſis, eller Den faa kaldte Annalifta Saxo (28), ſom ſlutter 
med Aar 1139, beretter under det Aar 890, at Ungarerne bleve 
uddrevne af Pecenacis, og bleve af Arnulfo kaldte til Hielpimod 

" Zuendibolh Nehrernes Konge. Albericus Monachus trium 
fontium (29), ſom ſlutter fin Kronike med Aar 1241, henforer 
' here mf HU 893. 

ASKE. 

y —— jeg ſaaledes haver vii, hvorledes og naar Pana 
kerne have bemeftret fig De Lande, ſom udgiorde deres tredie Boe: 

el ; ett agter jeg nu at handle om, hvad de Der have fovvrertet, 
og 

(26) Regino ap, Piftor, t. 1, p. 69. 

(27) ap. Pift, t, 2. col. 469. 

(28) in Ecc, Corp, hift, med, ævi. t. 1. eol, 226, 

(29) ex edit, Leibnitii part, I, P. 225, 

| undres over, thi de midlere og nye Skribenter ere eenige i, efter de 

Deres Bedrif 
ter i det 10de 
Seculo. 
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og det, faa meget mueligt, følgende Tidens Orden. Efter Aar 
903 giorde de og Cumaner jævnlige Indfald i Siebenbuͤrgen, 
fom da beboedes af Blacher og Slaver, der havde ingen 
Baaben end Bue og Pile, og fore efter bleve undertvungne af 
Ungarerne (30). Af dette Sted ſtulde man flutre, at Cuma⸗ 
nevne allevede faa tilig havde været komne faa langt frem i Europa, 
men andre, og vigtige, Grunde og Vidnesbyrd hindre at give den 
Sætning Bifald; Hvorfore man maae henføre Dette til en af de 
mange ſmaae Urigtigheder, der findes hos denne Ungerſke Skribent, 
hvorvel han derhos ogſaa haver ypperlige Efterretninger. Der 
menes elleve, at han haver levet i Belæ 4 Tid, ſom regierede fra 
1235 til 1270. Imellem 912 og 919, Da Zoe foreſtod det Gre⸗ 
kiſte Keyſerdom for ſin Son den unge Conſtantino, giorde Simeon. 
Bulgarernes Konge atter Indfald i Chracien; Ved hoilken Ley⸗ 
lighed. Joannes Bagas forlangede at blive Patriarch, og lovede 
Derimod at forſtaffe Patzinakernes Hielp. Han reyſte derpaa med 

" Gaver til Patzinakia, bragte Gidfler tilbage med fig til Conſtan⸗ i i: 
tinopel, og Løfter, at de ville gane over Donau, og bekrige 
Simeon. Derefter bleve den Patricius og Drungarius, det ev 
Amiral, Romanus, og Joannes Bagæ Søn, fendte mod den 
hele Flode til Donau, for at fætte Patzinakerne over; men diffe 
tvende Mænd bleve faa ueenige, og komme i ſaadant SÉiænderie 
ſammen, at DagingÉerne derover ginge hver hiem til fir, og der 
blev ingen Hielp af, WVed Tilbagekomſten var det nær ved, af 
Romanus derover havde miftet fine Hyne. Saaledes fortæller 
LeojGrammaticus (31) dette, en Skribent, der ſtrev omtrent 950. 
Cedrenus (32), ſom flutter fin Hiſtorie med 1057, fortæller det 
paa famme Maade, undtagen at Bogas, fom han. kalder ham, 
forlangte kun at blive Patricius, hvilket ogſag er rimeligere. Zo- 
naras (33), ſom ſlutter ſin Hiſtorie med 1118, beretter det lige⸗ 
Dan, dog leggende til, at nogle fortelle, at ſaavel Amiralen Ro- 

manus, ſom Krigshærens Domeſticus, det er den overſte General, 
Leo” 

(30) Anonymi hift, Ducum Hungariæ, in Schwandtngri-Seript, Hung, 
Be 2 80 Hm] EN ds: BEEN 

(31) Corp. Byz, t. 6. p. 389 & 290. 

(32) ib. t. g. p. 479 & 481. 

(33) ib. t. 10, part. 2,1. 16, p. 146. 



: Om Patzinakerne. 
" Leo Phocas havde begge Attraae efter Keyſerdommet, og at det 

blev den ſidſte ſagt, at Den forſte var afſeylet for at bemeſtre fig 
det, hvorpaa han vendte haftig tilbage, og Derved overlod Seyeren 
" til Bulgarerne, fom allerede vare paa Flugten. Saa meget ev 
" pift, at Romanus faa Zar efter opkaſtede fig til Keyſer, og 
forviiſte Keyſerinden ZOE til et Kloſter. Vel lod han den unge 
Conſtantinum beholde Keyſer⸗-Navn, men felo udavede han den - 
hele Myndighed, og Conſtantinus maatte gage i Rangen ſaavel 

"efter ham felv, ſom efter hang Sonner. En Anonymus (34), 
ſom haver ſtrevet omtrent 961, Simeon Logotheta (35), ſom og 
ſlutter med 961, og Georgius Monachus (36), ſom ſlutter oms 
i trent med 9509, berette Tingen ligeſom Cedrenus, undtagen af 

De tvende ſidſte legge til, at Romanus vilde ey engang imodtage 
paa Skibene de Romere, fom flygtede for Bulgarerne. Da de 
alle berette, at Bogas føgte at blive Patricius, fag ev det rimeligt, 
at det er en Copiiſt⸗ Feyl hos Leo Grammaticus, naar han beret⸗ 
ter, at han føgte om at blive Patriarch. Zar 915 giorde Patzi⸗ 
nakerne der forfte Indfald i Rusland (37), og ſamme Aar ſkal, 
" efter Neftor, det have tildraget fig mellem Græferneog Patzina⸗ 
kerne, ſom jeg nyligen haver fortalt. Zar.944 drog Den Rus⸗ 
ſiſke Konge Igor med en mægtig Krigshær af mangehaande Folk, 

SA 

hvoriblant ogſaa vare Patzinaker, imod Conſtantinopel, ſom der 
ſynes, til Skibs men den Grakiſte Keyſer giorde Fred med ham, 
og gav ham anſeelige Foræringer, hvorpga Igor. beordrede Patzi⸗ 
nakerne at paafore Bulgarerne Krig (38), hvilfen Befaling 

dog venteligen fun haver ſtrakt fig til de Patzinaker, der tiente 
ham, uden al Toivl for Lon. Zar 969 (men maaſkee ſnarere 
ſkal være 968,) giorde Patzinakerne atter et Indfald i Rusland, 
imedens Long Suetoslaw var borte, og forte Krig med Bulga⸗ 

rer og Gvræfer. De beleyrede hans Moder. Olga, og Sønner 
— Jaropole 

FEY ib £, 16. p, 179 & 180. 

(35) ib. p. 356 & 357. 
(36) ib. p. 424 & 425. 
(37) Neftor in Mullers Samml. Ruſſ. Geſch. Th, 1, 2. 19, 

(38) ib. p. 21 & 22, i | 
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Jaropole. og Oleg i Kiow, og og Det faa længe indl der FEE 
Hungers⸗Nod. Men en Mand, ſom lod — — 

Om Pahincetme ———— 

Sprog, vovede ſig ud af Byen, roede langs 
nogen Undfætning til veye af de næft hos —* SUF, hvormed 
ub rykte imod Daginaferne og fod — det * for ſig, 

—— ; og havde blant andre Folk ogſad Daninaber med fig. 
Krigen blev da ført med afverlende Lykke, og til ſidſt Fred giort 
972, hvorpaa Suetoslaw vendte tilbage til Rusland med faa Folk, 
men riigt Bytte. En af bang Generaler Sweneld raadde ham 
Da at tage Landveyen tilbage tilKiow, ſaaſom Dasinaferne, Der 
opholdte fig ved Dniepers Vandfalde, vilde giore ham Farten 
paa bemeldte Flod farlig. Men Suetoslaw- tog dog den ſidſte Bey, 
hvilket bekom ham meget ilde, thi Indvaanerne af Perejaslaw i. 
Bulgariet havde underretter Patzinakerne om alle Ting, bviife 
derpaa faaledes omringede Rufferne ved Dniepers Bandfalde, at 
De maatte vintre over ved Belobereshje (det er den Søe Berezen, — 
Der ved en ſmal Aabning foreenes med det Sorte Hav, to Mile 
neden for Oczakow, hvoraf fees, at Rufferne have med deres 
Flode vendt tilbage igien), hvor de geraadede i ſaadan Hungers 

Nod, at et Heſte⸗Hoved koſtede een halv Griwe * heel — J 
al 

(39) ib. p. 98. 

(40) Alte Ruff. Geſch. p. 92. 93. 112. de 112. 

(41) ib. p. 118. 125, 



| Om Patzinakerne. 
fkal omtrent have væver faa meget, ſom den tolote Deel af en ob 
laundſt Ducat). Derefter fortſatte de atter deres Vey, men i Be—⸗ 
gyndelſen af Foraaret, (Aar 973) bleve de uformodentligen overs 

rumplede ved oftbemeldte Vandfalde af den Patzinakiſte Fyrſte 
" Kura, og Suetoslaw med de fleſte af fine Folk ihielſlaget; Nogle 
- faa bragte Sweneld i Behold til Kiow. Patzinakerne [ode Sue- 
| toslaws Hierneſtal indfatte i Guld, og derpaa fætte: Hvo der 
tragter efter andres Gods, miſter fit eget; Og brugte de den ſiden 
| til ac drikke af i deres Gieeſtebuder. Muller (42), endſtiont han 
ogſaa betiener fig af Neftor, viger dog i folgende Ting fra Lo- 
monoſſows Fortælling: Øen General, ſom raadede Suetoslaav 

at giore Hiemreyſen til Kiow til eft, Falder han OtenSwenald ; 
de Skibe, Suetoslaw vendte tilbage paa, vare meget ſmage; Pat⸗ 

zinakerne pafjede ham op paa nogle ſmage Øer, Der lage i Dute⸗ 
per (uden Toivl de ſamme, hvorpaa nude Zaporowiſte Coſacker 

boe), og giorde Farten paa den uſikker, ved at forſynke den; 
Stedet, hvor han vintrede over, hedte Biel-Bereg 9; den hvide 

Strandkant; og endelig, at Suetoslaw blev forft fanger, og fiden 
ombragt. Saadant Endeligt fif denne mægtige og ftridbare Herre, 
der havde kommet Bulgariet og det Svræfiffe Keyſerdom til ac 
| Æiælve mere end eengang. De Grakiſte Skribenter tale om denne 
merkelige Tildragelſe ſaaledes: Cedrenus (43) ſiger, at Sphen- 
doſthlabus, ſaaledes falder han ham, brod med en Krigshær, 
208000 Mænd ſtark, og beftaaende af Ruffir, Bulgarer, Dar: 
inaker og Tyrker, eller Ungarer, ind i Thracien, ſaaledes at 
Ruſſer og Bulgarer marderede ſammen for fig, Tyrker for fig, 
| ng Daginaber for fig, hovilke fidfte bleve overvundne ed ſaadan 
Sif, at endeel Graker viifte fig for dem, lode ligeſom de bleve 

— bange, og vigede tilbage, ja titfidft toge reent Flugten, hvorover 
Paginakerne, fom her ogſaa kaldes Scyther, forfulgtedem uden 
| mindfte Orden, indtil de komme til den ſtore Græfe Krigshar, 
| Da de bleve angrebne baade for og bag, og paa Siderne, og næften 

alle omkomne. De Patziinaker, ſom ey havde været med i dette 
Slag, fode fig dag herved en forfærde, men rykte imod Grokerne; 
men de bleve dog ogſaa efter en haard Strid overvundne, mange 
ihielflagne, end flere fangne, og de flefte overblevne ſaarede; Sa 

AR Wn 2 derſom 
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(42) p. 102. & 103. 

(43) Corp, Byz, t. g. p. 522. 523. 534. 
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derſom Natten ey var indfaldet, havde ingen kommet 

- Om Babinaferne. 

Fred blev giort imellem Ruſſerne og Grækerne, fod den Grakiſte 
Keyſer Joannes Tzimisces fig ved den Rusſiſte Konge bevæge tif 
at forlange af Patzinakerne ved Geſandtere, at de ſkulde blive 
Grekernes Bundsforvante og Venner, ey mere gåae over Do⸗ 
nau, for af plyndre Bulgariet, og at tilſtaae Ruſſerne frie Til⸗ 
bage; Marde giennem deres Land. udanicernes Bifp Theo- 
philus forrettede dette Geſandtſkab. Patzinakerne indginge alt, 
undtagen Den Poſt om Ruſſernes Tilbage⸗Marche; Hvorfore de 
Øg lurede paa Dem, og ihielfloge Sphendoſthlabum med alle ſine 
Folk, thi de vare fortørnede paa ham, fordi han habde giort Fred 
med Græferne. Zonaras (44) fortæller det altfammen paa ſamme 
Maade, undtagen noget Eortere, Efter Suetoslaws Dad regie⸗ 
rede hans Søn Jaropolk, med fine tvende Brødre Oleg og 
Wladimir, omtrent til 980, eller 9381, fan at hver havde ſit Stykke 
af Rusland. Men Jaropolk flog fin ene Broder Oleg ihiel, og. 
forjog den anden Wladimir, og var derpaa faa lykkelig, af han 
giorde fig Patzinakerne ſtatſkyldige, hvis Fyrſte Aldeja traadde 
derpaa i Rusſiſt Tieneſte, og fé, foruden ſtore Rresbeviisnin⸗ 
ger, ogſaa Stæbder og Lande (Efter af Anſeende har Jaropolk fun 
overvundet endeel af Patzinakerne, thi her tales kun om een Fyre, 
og de havde mangt). Men efter nogen Tid kom Den flygtige Wla> 
dimir tilbage med en ftor Krigeher af Wareger. En troe Be 
tient, ved Navn Waråshko, raadde ham dastil at flygte til Patzi-⸗ 
nakerne, men efter en Forreders Raad; ved Navn Blud, overs 
gav han fig til finGroder, og blev myrdt. Waråshko, eller fon 
Muller vil, Blud felo, der dog ey troede fig at være ſikker, flygs 
fede derpaa til Patzinakerne, ophidſede Deres Fyrſter, og førte 
med deres Hielp en langvarig Krig imod Wladimir (45). Denne 
Herre forlod Den Hedenfke Religion, og fod fig Aar 988 dobe, an; 
tagende Den Graſte chriſtelige Troe; Hans Exempel blev fulgt af 
Den Patzinakiſke Fyrfte Metigan, ſom blev døbt i Cherfon, | 
Patzinakerne foruroligede ham ved idelige Indfald, hvoroverhan 
lod bygge Stæder ved de Floder Desna, Wyftr?, Trubefch, | 
Sula og Stugna, og gav dem til at bebbes af Nowgorodiſte 

MEK SE) fo tig — 5 BR 4 Slaver 

C(40) Corp. Byz, t. 10, part. 2, L. 17. Pr; & 166 

€45) Lomonoſſow p, 127-133, Muller p. 103-105, 



Om Patzinakerne. 
Sjlever, Kruviczer, Wåriczer , og Czuder. Aar 988 bragte 
han Krigen imod Patzinakerne med Fordeel til Ende. Imellem 
991 og 993 bekrigede han Bulgarerne og Chorwaterne, men 
Patzinakerne komme Dem i fort Antal til Hielp. De mødtes ved 
Den Flod Trubeſch, fan at hver ſtod paa fin Side af Floden. 
Patzinakerne lode paa deres Side en ſterk Mand træde op, og 
forlangte at Ruſſerne (fulde giore ligeſag, at de ſtulde figte ſam⸗ 
men, og af den, ſom vandt, fÉulde agtes at have vundet for fit 
hele Folk. Er ſtaerk Ruſſe traadde frem, og ſlog Daninaferen, 
lyvorvaa den hele Patzinakiſte Lrigshær tog Flugten, og lidde et 
ſtort Nederlag. Til Erindring hevaf lod Wladimir paa det Sted 
bygge den Stad Perejaslaw 3: Han tog Berommelſen bort. 998 
overfaldte Patzinakerne ham ufovmodentligen i den Øge Waſſi⸗ 
lew, hvor han var med faa Folk, faa at han maatte tage Flug⸗ 

ten, og fFiule fig under Bye roen. Imedens han Aar 999 var 
i Nowgorod, beleyrede De den Bye Bielgorod, og bragte Den 
ved Hunger til Det yderſte; Men da den var paa Weyen at overs 
gide fig, blev Den veddet ved en af fine Borgeres Klogſtab, ſom 
bildte Fienden ind, at der endda var et ſtort Forraad af Pros 

viant (46). 

12 

s Udi det zate Seculo finder jeg følgende Bedrifter af Patzi⸗ 
nakerne optegnede: Den firidbare Polſte Konge Boleslaus bekri⸗ 
"gede Aar 1013 Den Rusſiſte Konge Wladimir ved Hielp af en 
Hoben Tydſke, havde og Patzinaker med fig, hvilke, endſtiont 
"hans Siæfter, han dog alle lod myrde (47). Aar 1o15 fik den 
Grekiſte Keyſer Bafilius af vide, at Den Bulgariſte Konge Toan- 
nes og General Cracras havde forcenet fig ſammen, og ventede 
"paa Patzinakiſk Hielp, hvorover han felo drog med en mægtig 
Krigshar til Bulgariet, men Patzinakerne fomme ikke (48). Udi 
ſamme Aar dode den Rusſiſte Konge Wladimir, hvorpaa der 
opkom Krig imellem hang — Sonner, Swatopolk, der regie⸗ 
| i Fame . rede 

(46) Lomonoffow p. 162, 166. 168. 170. 171. Miller p, 110, III, 112, 

(47) Ditmarus in Leihn Script, Branfy, t. 1, P. 397. | 

| (48) Cedrenus, Corp, Byz, t, 8. p. 557: 

Deres Bedrif⸗ 
ter i det 1ætg Se- 
culo, 
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rede Kiow, øg Jaroslaw i Nowgorod. 

plyndrede Patzinakerne Aar 1031 Myſten, det er Bulgariet (51), | 

—⸗ 

Om Patzinaterne. — — 
Den forſte havde Pat 

zinaker til Hielp, men blev Dog 1016 overvundet i et ſtort € Slag, 
og maatte flngte til Polen, Der fik han den tapre Konge Hole j 
laum med fig, ſom med en mægtig Krigshær af Molaffer, 300 
Zydffe, 500 Ungarer, og :oco Patzinaker, gik in) 1018 i Rus⸗ 
land, overvandt jaroslaw i et ſtort Feldiſlag, og indtog Kiow. 
Ditmarus Biſtop af Merſeburg, der levede paa de Tider, vidner, 
at iblant mangehaande Folk, der boede i Kiow, vare og de ffades 
lige. Patzinaker. Men fort efter kom Jaroslaw tilbage, og indtog 
Kiow paa nye, hvorpaa Suetopolc flygtede til Patzinakerne, 
og kom med en mægtig Krigshær af Dem tilbage. Der ffeede da 
et grueligt Slag, men endelig beholdt Jaroslaw overhaand, og 
Suetopolc- maatte flyg, og dode paa Flugten (49). Omtrent 
Aar 1026 fuide Patzinakerne ind i Bulgariet, ſom da fiihorie 
Grækerne, og ihielflsge og fangede mange Folk, Anforere og Sar 
tailloner. Keyſer Conftantinus giorde derover Stadtholderen af 
Sirmium, Diogenem, til Hertugaf Bulgarier, hoilken ofte oper⸗ 
faldt dem, naar de vare adſpredede, og tvang Dem at gage til⸗ 
bage over Donau (50). Da Romanus regierede i Grekenland, 

Aar 1035, da Michael var Grakiſt Keyſer, plyndrede de hele | 
Bulgariet lige til Theſſalonica Macedonien, og 1036 giorde 
De om Foraaret tre gange Andfald i ſammeLand, sdelagdealting, 
og dræbte, uden Forlfiæl af Alder, alle deres Fanger paa de pinſom⸗ 
fte og grufomfte Maader. De fangede da og fem Anforere (52). 
Udi ſamme Aar giorde De og Indfald i Rusland, og belenrede 
Kiow, imedens Kong Jaroslaw var fraværende i Nowgorod. 
Men han Éom tilbage med en flor Krigsmagt af Buſſer, Slaver 
og Vareger, og overvandt den endeligen gandife, efter en haard 
nakket Modſtand. Paa det Sted, hvor Slaget fod, —— 

AN ØL i MA SL. SE 

(49) Lomonoſſow p. 175-184. Müller p. 171. 184, men ffulde være 174. 
Ditmarus in Leibn, Scr, Brunfv, t, 1. p. 426 & 427. — 

(50) Cedrenus Corp; Byz. t. 8. p. 564. Zonaras ib, t. 10. part. 2, I, ÅR å 

P 179. SNE mr NR 

(51) Cedrenus ib. p. 564. Glycas ib, t, 9. p. 242. 

(52) Cedrenus ib, p. s76 & 578. 



Om Patzinakerne. 
Sr; Sophiæ Kirke bygget, Lomonoſſow ſiger, at fra den Tid 
blev Patzinakernes Navn ep more hort, en Sætning, ſom ſtal 
kuldkaſtes ved det folgende af deres Hiſtorie (53). Imellem 1044 

og 1050 havd: Patzinakerne atter ar beftille med Den Grakiſte 
Keyſer Conftantino Monomacho. Cedrenus beffriver dette ſaa⸗ 
ledes (54), og gior tilligemed folgende merkvardige Beſktrivelſe 
over Patzinakernes Tilſtand paa de Tider: De ere et Scythiſt 
Folk, af De Kongelige Scyther, ſtort og talrigt, og imod hvib 
ket intet andet Scythiſt Fo allene kand beſtage. Det deles i 
13 Stammer (hev maae enten Cedrenus tage feyl, eller og en 
merkelig Forandring være ffeet fiden Keyſer Conſtantini Sid, da 
der kun vare 8), fom vel alle kaldes Patzinaker, men hvoraf hver 

Haver fit. Navn efter fin Fyrſte. De boe imellem Donau og 
"Dnieper indtil Pannonien, og vanke om, opholdende fig under 
Zælte, Over dem regierede da Tyrach, en San af Kieter, af 

en meget fornem Stamme, men derhos elſtende Fred og god Roe. 
Maa ſamme Tiid var der og en ved Navn Kegenes, en San af 
"Baltzar, af en meget vinge Herkomſt, men tapper og erfaren i 
Krigen, og fom ofte havde overvundet Uzerne, Dev giorde Ind⸗ 

"fald, 09 vare et Unniſt Folk, da derimod Tyrach ey allene ikke 
havde furdt gage Dem i møde, men endog havde ſtiulet fig i Soer⸗ 
ne og Moradſerne ved Donau. Patzinakerne havde derover vel 

WEAcbodighed for Tyrach, i Henſeende til hans ftore Herkomſt, 
' men de elſtede Kegenem for hans Tapperhed. Herover fartede Ty- 
rach Had til ham, og befluttede artage ham af Dage. Men da han 
nogle gange forgiæves havde hemmeligen efterfræber ham, ſendte 
| han endeligen en Skare for at gribe og dræbe ham. , Men han tog 
Flugten, og ſtiulte fig i Moradſerne ved Dnieper. Derfra bes 

vagede han fin egen Stamme Belemarnis, og en anden ved Navn 
Pagumanis, tilat falde fra Kongen. Med diſſe to Stammer inds 
lod han fig derpaa i Strid mod Tyrach, der haode elleve med fig ; 
| Men han blev ved Mængden overmandet, og maatte tageFlugten. 
Han vankede Da om ved Moradſerne, og beſluttede tilſidſt at 
sovergive fig til den Grakiſte Keyſer. Han begav fig ten 
| um 

| (53) Lomonoflow p. 198, Miller p, 187 øg 138. Dlugoſſi hiſt. Polon. 1.2, 
HEKSE e co], 188. å AND) sy 

(54) ib. t. 8. p. 606-609. 611-617. 
& | 
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lum paa en Øe, med 20000 af fine FolÉ, og gav tilÉiende for Lans 
dets Stadtholder Michael: Anaftafii Son, hvo han var, og af 
han ſogte Keyſerens Beſkyttelſe. Saa ſnart Keyſeren fik Under⸗ 
retning herom, fod han give hans Folk Underholdning, og ham 
felv fore med al Wresbevisning til Byzantium. Der blev han 
venligen og prægtigen imodtaget, giort til Patricius, indſtrevet 
blant Romernes Venner, og fik til: Foræring tre Slotte ved 
Donau, med mange Agre; hvorimod han lovede, at lade ſig ſelv 
dobe, og at overtale fine Landsmænd dertil, hoilket ogſaa ſteede 
ved den Munk Euthymius > ſom døbte dem alleved Donau. Ke- 
genes tog derpaa fine nye Lande ved Donau i Befiddelfe, og 
efterat han mel havde. befæfted fig der imod alle uventelige Angreb, 
gif han over Donau ind i Patzinakia, og plyndrede, nu med 
1000: Mænd, nu. med 2000: Mænd, nu med flere, og mu med 
ferre. Han flog alle Mænd ihiel, men Ovinder og Børn førte 
han bort og folgte til Grekerne. Tyrach fendte herover Geſandtere 
til Keyſeren, og fod fige, at fiden der var Forbund imellem Dem, 
faa burde han enten ikke have taget imod Kegenem, eller idet 
mindfte hindre ham fra at ffade Romerne Qeimer, truende Der 
hos med Krig, hvid Dette ey blev efterkommet. Keyferen tog imod 
Dette Sendebud med Foragt, bad Michael og Kegenes vel af | 
paffe paa Donaus Flodbredde, og at lade ham vide, om nogen 
ſtor Krigéhær (Fulde lade fig fre, paa det han kunde fende de vefts 
lige Troupper didhen, og ſeikkede han ſtrax 100 tre⸗ rang⸗aarede 
Galleyer til Donau for at hindre Patzinakernes Overgang. Ty= 
rach biede til Vinteren kom, da gik han over den frosne Donau 
med 800000 Mænd, ſom der ſagdes, og plyndrede og ødelagde | 
alle Ting, Saa fnart Keyſeren fik Dette at vide, ſendte han de 
Macedoniſte og Sulgariſte Troupper, tilligemed dem fra Adria⸗ 
nopel, Michaeli og Kegeni til Hielp. Med diſſe giorde Kegenes 
Dem flor Afbrek. Hertil kom, at en Mengde Oveeg, VBiin og I 
Mied, var faldet i deres Hænder, om hoilket ſidſte de ey engang 
tilforn havde hørt tale, og hermed fyldte de fig ſaaledes, at de 
bleve plagede af ſterke Coliquer, faa at der dode mange hoeer Dags I 
Udi ſaadan Tilſtand angreb Kegenes dem, hvilket forferdede dem 
ſaaledes, at de bortkaſtede deres Vaaben, og tilligemed Tyrach 
og De andre Fyrſter overgave fig til Fanger. Kegenes raadde til 
at dræbe Dem alle, thi ſagde han, Slangen bør dræbes om Vinte⸗ 
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ren, naav han ey kand rore fin Svands, paa Det han ey ſtat for» 
aarſage Skade, naar han igien ev bleven opvarmet ved Solens 
Hede. Men de Romerffe Anforere funde ey Behag herudi, og 

| paaſtode, at Def var Den Romerffe Mildhed uanftændigt, og at 
"Det var bedre, at adſprede Dem paa de øde Bulgariſte Marker: 
thi Derved kunde Keyſeren baade fage en anſeelig Indkomſt, faa 
og have Soldater imod Tyrker og andre Barbarer. Dette ſidſte 
Raad blev fulgt, dog ihielſlog Kegenes alle de Patzinaker han 
havde fanget, undtagen Dem han folgte, og vendte derpaa hiem. 
De ovrige bleve ved Stadtholderen i Bulgariet, Bafilius Mona- 

chus, adføredede paa Markene ved Sardica, ſom nu er odelagt, og 
laae ey langt fra Sophia, Naifus, nu Niſſa, og Eutzapelus, efterat 
deres Vaaben vare Dem fratagne. Tyrach derimod blev, tillige⸗ 
med 140 andre Mænd, fort til Keyſeren, ſom tog vel imod Dem, 
fod Dem dobe, og bevifte Dem megen re, faa at de levede Des 
reg Tid vel hos ham. Kort efter HE Keyſeren Krig med Sulta⸗ 
nen i Perſien, og væbnede han da blant andre 15000 Patzina⸗ 

ker, og fatte over Dem fire Anforere af de Patzinaker, ſom vare 
i Conſtantinopel: Sultzum, Selte, Caramanog Cataleim. Han 
gav dem anſeelige Foræringer og ſtionne Vaaben. Tanken var 
at fonde Dem til Iberien, for der at figte imod Perſerne. Da 
De vare komne over til Aſien, og allevede dragne frem til Melite⸗ 
ne, et Landſtab i Cappadocien ved Euphrat, holdte de en 
Raadsforſamling, fom de felo kaldte Comenton, hvorledes de 

ſtulde fætte fig i Frihed. Meningerne vare adſtillige, men endelig 
gen overtalte Cataleim dem til at foreene fig med Deres Landes 

| mænd i Bulgariet, hvorvel de havde ingen Skibe, og velvidſte, 
at han ingen kunde ſkaffe. Da de komme til Havet (venteligen 
" til Hellesponten, thi ved Bosporus turde de vel en gage over, 
efterdi de da havde maat drage lige forbi Conſtantinopel), gav 
| Cataleim fin Heſt Sporene, figende: Enhver, fom vil: frelfe fig 
og alle Patzinaker, han følge mig, og derpaa ſoommede han 

over Havet, efterfulgt nu af en, nu af en anden, thi de vare alle 
| til Seft, og tilſidſt af dem alle, faa at nogle bortkaſtede deres 
Vaaben, men andre beholdte Dem. Saaledes komme de over tif 

| Den anden Side ved Sandum Tharafium, og vrede derpaa haftes 
ligen, uden at nogen turde fætte fig imod dens, til Deres Lands⸗ 
" mænd, ſom de foreenede fig med * Triaditza, og ſiden med dem, 
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og Drikke, men ſogte kun Leylighed at ſtille dem ved deres Waaben 
og Heſte, og at kaſte Dem i Fængfel. Morderne lad han gage frit 
om hvor de vilde. De ſtilte ſig an ligeſom de ey merkede noget, 
men om Natten droge de deres Bey, marcherede uophørligen, og 
foreenede fig med De andre Patzinaker, hvorpaa de famtligen 
leyrede fig ved Aula, et Caſtel ved Indgangen af Zæmus, ey 
langt fra Adrianopel, og gave fig til at plyndre. Den veſtlige 
General, Magiſter Arianites rykte derpaa imod dem, havde og i 
forſtningen en liden Fordeel, men tabte ſiden ved det Caſtel Dam- 
polis et anſeeligt Slag. Keyſeren ſogte derpaa ved Gaver at for⸗ 
binde fig Tyrach, og de andre. Patzinakiſte Fyrſter, ſom vare i 
Staden, og lod dem (værge, at De ſtulle ſtille deres Landsmænd 
tilfredø, hvorpaa. han. lod Dem ud af Staden. Dan —— de 

J oſtlige 
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| aftlige oftlige Froupper I til Fidp, og fatte Rector Nicephorus til ns 

forer over dem, og gav ham med Catacalon, ſom var beſtikket 
til Anfører over de oſtlige, og Erbebium Francopulum, ſom 
anforte fine Landsmend Frankerne. Men Tyrach og de andre, 
"| faa ſnart de vare komne ud, foreenede fig med deres Landsmænd. 
" Romerne vare faa flolte, atide førte Touger og Strikker med fig, 

til at binde Patzinakerne med, og var deres Anfører Nicepho- 
rus færdeleg meget ſtortalende. Men da det ved Diacene, ev langt 
fra de hundrede Hoye, kom tilet Slag, toge de Romerſtke Ans 

" førere ſtrax Flugten, allene Catacalon med nogle af fine Betien⸗ 
tere og Beſlegtede figtede tappert, hvorfore de og alle fatte Livet 
"til, undtagen Catacalon felv, ſom vel havde faaet mange dybe 
"Saar, men blev iblant de Dede fundet af en Patzinaker ved 
" Savn Galinus, ſom kiendte ham, dog ſaaledes, at der endnu var 
noget Liv i ham, hvorpaa han [od ham fore til fit Telt, og drog 
" Omforg for ham, fag at han blev friſt. Patzinakerne bemeſtrede 
| fig Nomernes Leyer, og finge mange Vaaben. Aar 1050 fendte 
Keyſeren imod Dem, ſom Anfører, den Heteriarch Conſtantinus, 
baade med veftlige og oſtlige Troupper. Han flog fin Leyer ved 

| Adrianopel, hvorhen Patzinakerne uformodentligen komme den 
8 Junii. Smedens Generalen holdt Krigsraad, om det var tien⸗ 
ligt at holde et Feldtflag, faa angreb den Patricius Samuel 

" Burtzes dem, én hoffævdig og driftig Mand, ſom anforte Fodfol 
ket, og ſom han fom i Klemme, ſendte han til Generalen om Und⸗ 
ſcetning, ſom derpaa imod fin Villie maatte begynde Slaget, hvil 
ket ogfaa blev tabt, hvorvel ey mange bleve ihielſlagne, hvoriblant 
Dog vare tvende anfeelige Generaler, Michael og Arianites. De 
oorige flygtede til Leyren, hvor de bleve beleyrede af Patzinakerne, 
ſom ſogte at fylde Graven. Men da den Patzinakiſte Feldtherre 
Sultzus blev ihielſtudt ved en Piil af en Catapult, og en Grakiſt 
Anforer giorde Udfald af Adrianopel, hvilket bragte Daginabkerne 
paa de Tanker, at det var Bafilius med De Bulgariſte Troupper, 
Der ventedes til Undfætning, faa ſtilte Patzinakerne fig ad, og 
ginge hver fin Bey. Keyſeren udſendte derpaa atter en ſtor Krigs— 
her, hvorudi ogſaa vare Franker og Baranger, anført af NIi- 

cephoro Bryennio, under Navn af Ethnarch 3: Fol [enes Fyrſte. 
Han tog og Kegenes af Gængfel, under Lofte, at bringe det til 
Forlig med Paginakerne, — — Slaget ved Adrianopel 
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og dyb Grav, og indſluttede fig alle i den. Romerne beleyrede 
Den længe, men forgiæves, og begyndte tilſidſt at mangle Pro⸗ 
viant. Derover ophævede de Beleyringen om Natten, men Ty- 
rach merkede det, og fod legge Baghold paa De Vehye, hvor Ros 
merne maatte marchere igiennem, paa hvilfe da ſteede et fort Nes 
derlag. Iblant de Døde var den Syncellus Baſilius. Keyferen 
blev herover meget bedrovet, ſamlede FolÉ paa nye, ja feyedeends 
ogſaa. Da Pazßinakerne finge dette ved en Overlober at vide, 
ſendte de til ham om Fred, hvorpaa blev flutter en tredive Aars 
Stilſtand. Denne Cedreni Fortælling oplyſer Det, ſom ellers vilde 
være morkt, og ſom ſenere Skribenter dog ey lade os tvivle paa, neouu ⸗ 
lig at Patzinaker og Blacher eller Valacher have idet 1ite og 
"ate Seculo boet iblant andre Folk i Bulgariet, thi hoad de ſidſte I 
anganer, Da hav man ingen Aarſag at tvivle paa, at De jo ere 
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med Dasninaberne forme derind; thi de beboede det nu værende 
Moldau og Wallachie, førend FyrÉerne overvunde Dem, hvilke 
igien bleve overvundne af Patzinakerne, om hvilfe man ey mage 
troe, at De have reent ødelagt og uddrevet ——— thi 
Navnet af Wallachiet vidner anderledes. Gl ycas (55) figer med 
faa Ord, af Patzinakerne plyndrede under Monomachi Re—⸗ 
giering de veſtlige Dele af Keyſerdommet. Denne SÉribent fluts 
tor fin Hiſtorie med Yar 1118, Zonaras (56) gior et meget næt 
Udtog af — Den Fred, ſom var fluttet imellem Romer⸗ 
ne og Patzinakerne, varede ey længe; 5 thi de ſidſte brode den under 
Maacii Comneni Regimente, ſom regierede ſra 1057 til 1059, 
pg fulde ud af deres Smuthuller, hvorpaa Kehſeren Drog imod 
Dem, hoorover de alle efter Deres Stammer og Fyrſter FOD AM 
med ham, undtagen allene Selte, fom havde taget Flugten til 
REE og opholdt fig paa en Klippe. Han driſtede 
fig og til at møde Keyſeren pan Sletten, men han blev overvun⸗ 
Det og reent ødelagt, og hans Feſtning indtager og forſtyrret (57). 
"Glycas (58) og —— (59) fortælle Der ligeledes, Under Con- 
ftantino Duca i hans ſiette Kegierings Aar, det ev 1065, ginge 
Uzi, et Huniſt Folk, fom ere adlere og talrigere end Patzina⸗ 
kerne, med 600000 (tridbare Mænd over Donau, og bekrigede 
Romerne. Men der kom Peſt iblant Dem, ſom næften edelagde 
"Dem, og De øvrige bleve af Bulgarer og Patzinaker omkomne, 
og nogle fan fnede over Donau (60). Ga Michael Ducas var 
Grakiſk Keyſer, fra 1071 til 1078, giorde en vig Neſtor, fom var 
Anforer oser Landet ved Donau, Opror imod ham, foreenede fig 
med Patzinakerne og deres Fyrſte Tatus, og plyndrede i Ma⸗ 
cedonien og og Thracien, men maatte tilſidſt, uden at have forret 

Oo 3 brevet 

(55) SER, Byz.t. 9. p. p. 248. 

(56). Corp. Byz. t. Yo. part, 2,1. 18. p. 202. — 

(57) Joannes Seylizzes, Corp, Byz. t. g. p. — 

(58) ib. t. 9. P. 250. 

(59) ib. t. 10. port. B/L-1% p. 212. 

(60) Scylizzes ib, t, 8. p. 637 & 638. Glycas t, 9 p. 25T: BOR 10. 
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Bryennius Cæfar (62), fom var gift med Keyſer Alexii Com- 

* om Om Patzinakerne. 
tet noget ſtort, flygte til Patzinakerne. Pey fonnel 75 a.) mener, , 
at denne Tatus haver giveten Stamme i Crim Navn, ſom Tatarer⸗ 
me kalde Tat-Ely,og boer paa Biergene, og ſiger han, at dette er ſkeet, 
da Patzinakerne ſtege ned mod det Sorte Hav; Men da denne 
Skribent ep anfører noget videre, og er desuden flet underrettet om 
Pagzinakernes Hiftorie, faa mener jeg, at dette mage henføres til 
de mange Feyl, hvoraf hans Vær vrimler. Under ſamme Keyſer 
beleyrede Patzinakerne Adrianopel, og plyndrede det omliggende 
Land, ſſoge mange Mænd ihiel, og dreve en utrolig Mængde Dvæg 
bort. Bryennius, ſem paa den Tid havde giort Oprør imod 
Keyſeren, føgte ved Guld og andre Foræringer at formaae dem til 
at gage bort, höilket han og bragte til veje (61), Nicephorus 

neni Dotter Anna, og levede endda 1118, vidner, at Scytbers | 
ne, faa Éalder han dem overalt, ødelagde næften ved haftige Ind⸗ 
fald Thracien og Macedonien, og at Bryennius overvandt | 
endeel af en Trop, Der var gaaet over Heemus, og plyndrede Lans 
Det ved Cherſoneſum; At han fangede mange af dem, og fik der⸗ 
ved Leylighed at giore Fred med Scytherne, givende de fangne 
tilbage, og tagende imod endeel af de fornemſte til Gidſſer. Ni- 
cephorus Botaniates var Grakiſt Kenfer fra 1078 til 1081. Å 
Under ham beleyrede Patzinakerne, i Selſtab af Cumaner, Adria 
nopel, og brændte ved Hielp af en Baal mange Huſe onder, hvor 
paa de vendte tilbage (63). Jet Feldtſlag mod den oprørffeBryen- | 
nium vare de paa Keyſerens Partie, og ftode paa Den venfire 
ln, bleve anførte af Conftantino Catacalo, dreve Deres Mods | 

ftandere paa Flugt, og plyndrede Bagagen, faaende til Bytte en 
Hoben Heſte og ander. En anden gang plyndrede de Grendſerne 
af Bulgariet, færdeles alt Landet mellem Niſſa og Scopia, 
men ved Alexii Comneni Ankomſt toge de Flugten (64). Under | 
Alexii Comneni lange 5 fra 1081 til 11 18, ſteede adſtil⸗ 

borg 

(60 2.) Obferv, "i. & geogr. p. 171. 4 

(61) Scylizzes iß 676 672 Zona: "as t. 10. part, 2, p. — — 

(62) ib, t. 7. p.27. 49. & 57. 
(63) Scylizzes ib. t. g. p. 677. 

(64) ib, t. 7. p. 676 75. 
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Religions⸗Forvandte til at giore Opror, og giorde Forbund med 
Scytherne, (ſaaledes kalder Anna Comnena dem næften overalt) 
Der boede ved Donau, og beſadde Glabiniga og Driſtra, og 

fik han deres Anforere paa fin Side, og giftede fig med en ſtor 
Mands otter iblant Scytherne (55). Noget efter faldt en ftor 
Mængde Patzinaker ind i Thracien og Macedonien, og plyn⸗ 
drede Dem. Keyſeren drog ud imod dem, men tabte det førfte 
| Slag ; havde dag den Lykke ſiden at overvinde Dem i et meget ſtort 
| Slag (66). Zonaras (67) fortæller dette ſaaledes: Patzinakerne 
forlode deres egne Lande, og droge alle ind i de Romerffe Provins 
cier, og plyndrede hele Thracien og Macedonien. Keyſeren 
"tabte det forſte Slag, formedelft fine Soldaters Foragt for deres 
Fiender. Derefter bleve de mere varfomme, og paakaldte Guds 
Hielp; De overvunde Da og Fienden, af hoilken mange bleve oms 
komne, og mange Eaftede Vaaben og bade om Naade, ſom ders 
paa bleve tagne til Fange og ſolgte. Til de ſtaærkeſte iblant de Unge 
gav Keyſeren, baade for dem, Koner.og Born, Egner at bebde i 
Det Landfab Moglene, og oprettede af Dem en ſmuk Bataillon, 
der endda udi-Zonaræ Tid var ved deres Afkom ved Magt, og 
kaldtes Patzinaker Moglenitæ. Af Denne Zonaræ Fortælling 
ſees, at Patzinakerne have endda indtil den Tid beboet deres 
"gamle Land novden for Donau, men om de endda have befiddet noget 
æften for Dnieper, driſter jeg mig ey til at faſtſette; Lvivlce 
"Dog ſnarere derpag, naar jeg betragter Uzers og Ruſſers tilvoxen⸗ 
de Magt i de Egne, og de mange Leyligheder, hvorved Patzinaker⸗ 
nes Magt er bleven ſvokket, helſt det ſtore Slag de tabte imod den 
Rusſiſke Konge Jaroslaw , og endnu mere den Mangde, ſom un⸗ 
der Tyrachs Anforſel forlod Landet. Saa meget er ogſaa viſt, 
at de flefte Krige, ſom efter den Tid bleve førte af Dem imod Gra⸗ 
kerne, fortes afde Patzinaker, der boede i Bulgariet. Ingen 
maae ellers af Zonaræ Fortælling flutte, at alle Patzinaker for⸗ 
lode Landet novden for Donau; Men, der ere blevne mange til⸗ 

665) Anna Comnena ib. t. 11, p. 126, 

66) Glycas ib. t. 9. p. 258. 

€67) ib, t, 10. part, 2, p. 235. 

"ligt med Patzinakerne. En vis MTanichæer Balbus bragte fine 
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bage, ſom flænge efter endda boede der. Anna Comnena (68) 
fortæller Denne Krig med fin Fader ſaaledes: Et Scy Folk, 
ſom ſtammede fra Sauromaterne, forlod fir eget Land, og viifte 
fig ved Donau, hvor det giovde Forbund med Indvaanerne ved 
bemeldte Flod, faa at de førfte ſendte de fornemſte iblant deres FolÉ "I 
i Geſandtſtab, og de ſidſte, Tatus, ſom regierede over Driftra, TI 
Chale over Bitzina, Sefthlabus og Satza, der og hver havde fin | 
Bye. (Ved diſſe Donau⸗Flodens Naboer mener Anna de Patzi⸗ 
naker, der beboede Bulgariet). Eſterat Forbundet var giort, 
ginge de over Donau, plyndrede Landet, og bemeſtrede ſig endeel 
Byer. Derefter begyndte de at dyrke Jorden, og faaede Hirſe 
og Hvede. Da den Manichcer Traulus eller Balbus fik Kund⸗ 
(fab herom, foreenede han fin Magt med diſſe Folk. Keyſeren 
ſendte Den veftlige Domefticum Pacurianum ud imod dem, tilli⸗ 
gemed en tapper Mand ved Navn Branas. Den førfte holdt det TI 
Det ey raadeligt at vove et Slag, men den anden vilde endelig. "I 

Det gik da for fig ved den Bye Beliatobas, men Romerne bleve "If 
overvundne, og begge Anforerne bleve paa Pladſen. Taticius 

blev derpaa fendt imod dem, og endeel Celter under Umpertopuli "| 
Anforſel. Ved Philippopolis blev derpaa et Partie af Fienden 
overvundet, og ſiden ſtode begge Krigshere i Sigte af hinanden | 
ved den Flod Hebrus. Latinerne (De ſamme, ſom hun før kaldte 
Celter) pralede meget, og forlangede endeligen at ſſage, men 
Generalen vilde ikke, og begge Krigshære ſtiltes ad uden videre: 
Foraaret efter gik Tzelgu, ſom var Anfører for den hele Scy⸗ 
thiſke Krigsmagt, udi Marken med 80000 Mænd, hoilke beftøde 1 
af adffillige Slags Folk, nevnlig Scyther, Sarmater og Dar 
cier (ved hvilfe ſidſte Anna uden Zvivi mener Valacher), af 
hoilke de fidfte anførtes af Salomon, De plyndrede Chariopo⸗ 
lim, og mange andre Stæder. De Romerſte Generaler, Nico= 1 
laus Maurocatacalo og Bempetziotes, feverede Dem da et Slag 7 
ved Cule, ſom de og vandt, faa af mange Scyther bleve paa 
Pladſen, tilligemed Generalen Tzelgu ſelo. De øvrige flygtede | 
til Donau, hvorfra de dog bleve ved at plyndre de angrændfende 
Romerſke Lande, og gave Dem flet ingen Roe hele Aaret igiennem; 
thi diſſe Barbarer bare et udodeligt Had til Romerne, og var | 
Der ikke een eeneſte, ſom udi fan lang Tid lob over til Dem — SH 

g iont 
(68) ib. t. II. p. 145-147. 150-162, 166-172. —— M 
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Keyſeren fefv imod dem over de Bierge Hemus, og ſendte Geor- 
gium Euphorbenum med en $lode til Driſtra ved Donau. Mange 
raadede Keyſeren fra at flage, og deriblant Maurocatacalon Gre- 
gorius, fom han for 40090 havde left af Scythernes Fangſel. 
Scytherne bleve bange, Da de merkte, at man vilde angribe dem 
"paa tvende Kanter. De fendte herover 150 Geſandtere til Keyſe⸗ 
ren, for af bede om Fred, dog ſaaledes, at de ffulde blande nogle 
Trudſler ind, og tillige forſikre, at Keyſeren vilde fane, derſom 
"han bevilgede deres Begiering, 30000 troe Ryttere, Der vilde 
wære ham behielpelige i Krig. Men Keyſeren merkede deres Lift, 
og lod Gefandterne gribe, og føre til Conſtantinopel; Men de floge 
"Deres Vogtere ihiel under veys, og vendte tilbage til Deres Lands⸗ 
"mænd igien. Derpaa bleve de Keyſerlige Fourageurs tvende gange 
ilde behandlede af Scytherne, hvilfe og engang brode ind iLeyren, 

deſtomindre beleyrede Keyſeren Driftra, og erobrede den, men 

ideligen fmaa Angreb ,- og fode ham ingen Roe, hverfen Nat elleg 
"Dag. Noget efter kom det til et ſtort Slag. Keyſeren havde, 
"foruden fine egne Folk, ogſaa med fig Lariner, Uzer, Sau⸗ 
romater (ved hoilke ſidſte forſſtaaes maaſtee Patzinakerne, thi 
jeg ſtal ſiden viſe, at der vare Dog altid nogle i De Grakiſke Keyſeres 
Tieneſte fra Kegenis Tid af) og Baranger. Scytherne havde 
og vel indretter deres Krigshar udi adffillige Ordener, og efrer Des 
res Federne⸗Skik fat Vogne imellem paa viſſe Steder, paahvilke 
deres Huſtruer og Barn opholdte ſig. Scytherne begyndte Sla⸗ 
get med en Skye af Pile. Det varede fra tifig om Morgenen til 
som Aftenen. Faſt alle Latiner bleve der ihielflagne, faa og Leo 
Keyſer Romani Diogenis Gon. Keyſeren ſelo var i ſtor Ling 
"Fare, fordi han holdt Jomfrue Mariæ Kaabe i fin Haand, ſom 
"han bredede ud fom en Sane, og hvorover han en ret kunde fors 
ſpare fig. Romerne bleve gandſke flagne, og maatte tage Flugten, 
Jøg bleve heftigen efterſatte af Patzinakerne (ſaaledes kalder hun 
"Dem her). Fyrſterne iblant diſſe Barbarer befluttede at myrde alle 
"Fangerne, men Almuen fatte fig Derimod, i Tanke at. fortiene 
Penge ved Deres Løsgivelfe. Imidlertid kom den Patzinakiſke 
Fyrſte Tatus, med et ſtort Antal Sorte fine Landsmond til, 

[| Hielp. 

flont Keyſtren havde lovet Dem fore Foræringer. Herover drog 

og dræbte og fangede mange af dem, der bevarede Bagagen. Ikke 

kunde ey indtage Dens tvende Caſteller, fordi Scytherne giorde 
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Hielp. Diſſe Cumaner fordrede Deel i Byttet og Fangerne; men da 
Det blev Dem nægtet, giorde de et ſtort og heftigt Anfald paa Scy⸗ 
therne, overvunde dem, og beleyrede dem i den ſtore Morads 
Ozolimna, men maatte tilfinft for Mangel af Proviant ophæve 
Beleyringen. Kort efter blev ved den Geſandt Synefius fluttet 
ved Marcella Fred imellem Keyſeren og Scytherne, paa QilÉaar, 
at de fulde beholde hvad de havde, men ey ryÉfe længere frem. 
Hertil blev Keyſeren i fær bevæget ved Cumanernes Tilbagekomſt, 
og den Frygt han bar, at diffe tvende Folk ſtulde foreene fig ſam⸗ 
men imod ham. Men da Cumanerne komme frem, begicerte de af 
Keyſeren at lades igiennem de ſnevre Paſſer, for at flage med 
Scytherne; Men Keyſeren fendte dem anſeelige Gaver, hvorpaa 
De vendte hiem. Strax efter brøde Scytherne Freden, rykte 
frem til Philippopolis, og fatte lige hen til Conſtantinopel. J 

ſaadan Tilftand maatte Keyſeren føge Fred paa nye, fom og ens 
Deligen blev flutter. Men næfte Vinter begyndte de paa nye at 
plyndre, og rykte til Chariopolis. Keyſeren fendte Da en Skare 
af nogle tappere unge Folk, ſom han ſels havde oprettet, og kal⸗ 
Det Archontopoli, til at angribe dem, der ſtode paa Vognene; 
Men Scytherne fulde dem ind i Ryggen, og omkomme 300 af 
Dem, Da var det, at en Scythiſk Ovinde, ſtagende paa fin 
Wogn, traf en af dem med en Jernkrog op til fig, og fangede 
ham. Patzinakerne marderede derpaa til Aprum, hvor Tati- 
cius Med alle Latiner, der vase i Keyſerens Tienefte, og endeel 
andre Folk, overfaldt et Partie af Dem, dræbte 400, og fangede 
flere. Kort efter tabte derimod Romerne et lidet Slag ved Rhu⸗ 
ſium, og ſtrax efter et ftørre ved Haden, til hvilket ſidſte Neant- 

2es, en indfod Scyther, var Aarſag, der førft var løbet over fra 
fine Landsmænd til Keyſeren, men nu fort for Slaget løb over til 
Dem igien, og forraadde dem alle Keyſerens Anleg. Kort efter 
kom det ved Den Flod, der flød forbi Rhuſium, til et Slag paa . 
nye, hvorudi Scytherne maatte vende Ryggen. Keyſeren mars 
cherede derpaa til den Stad Tzurulum, hvor han blev næften beley⸗ 
ret af Scytherne. Denne Bye lage paa en Bakke, ſom paa alle 
Sider gik ned efter. Keyſeren fod tage Hiul og Axler af faa mange 
Wogne, fom han kunde faae, og hænge i Touger rundt om paa 
Muren. Derefter drog han ud med fine Soldater, eg gav dem 
Befaling, at, naar de vare komne Fienden nær, Fulde de vige | 

langſom 
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| * Om Patzinakerne. 
langſom tilbage, og lade en ſtor Aabning i Midten, ſaaledes at 
de i to Hobe begave fig hver til fin Side. Det vilde da ey feyle, 
at jo de Scythiſte Ryttere vilde fætte heftigen efter Dem lige til 

Muren, Da fulde man ffiære Tougene over, og lade Arlerne og 
Hiulene falde ned paa dem. Dette gik og ſaaledes for fig, Scy⸗ 
thernes Heſte bleve ſaarede og derover uregierlige, fag at den ene 
Faftede fig oven paa den anden; Udi ſaadan Tilſtand bleve de ans 

grebne af Romerne fva begge Sider med Spyde og Mile, og flagne 
paa Flugt. Den følgende Vinter opholdte Keyſeren fig i Cons 
ftantinopel, og Scytherne leyrede fig imellem Bulgarophygum, 
og det Lille Nicca. Noget for 1097 giorde Patzinaker, Tyrs 

ker, og Berenditſcher, et Indfald i Rusland. Da de veftlige 
eller Latinſte Chriſtne marcherede t Hobetal igiennem det Grakiſte 
Keyſerdom til Aſien, for at rive Jeruſalem ud af Muhammeda⸗ 
nernes ænder, faa bliver ved Den Leylighed af deres Skribenter 
Patzinakerne ofte nævnte. Saaledes figer en Anonymus (69), 
ſom flutter fin Hiftorie med Aar 1099, at Keyſer Alexius brugte 
fine Pincinater til at overfalde Frankernes Fourageurs, og paa 
et andet Sted, at Pinzinaci gave fig i Thracien ordentligen i 
Slag med Dem. Raimondus de Agiles (70), fom ſlutter fin His 
ftorie omtrent med ſamme Tid, vidner, at Alexius brugte Pince⸗ 
naterne, iblant mange andre Folk, til at forurolige Frankerne paa 
Deres Marde fra Dyrrhachium. Albertus Aqvenfis (71), 
flutter fin Aiftorie med Aar 1120, og er en af de befte, fom has 
ver beffrenet diſſe fan kaldte hellige Krige. Han vidner, at Pince⸗ 

narii, fom beboede Bulgariet, giorde Gangen over den Flod 
WMaroa meget befværlig for Petro Eremita, men at han ſank 7. 

af Deres ſmaa Skibe, og fangede 7 Perſoner, fom han fod dræbe. 
paa Stedet. Siden angrebe Pincenarii, Bulgari, Comani⸗ 
ræ og Ungari ham videre paa hans Marche, væbnede med Buer 
af Horn og Been, med Pantſere, og med Spyde, hvorpaa vare 
Faner. Fremdeles vidner han, at Dincenarii, Der vidſte vel at 
omgaaes med Bue og Piil, tiente Keyſer Alexio; og paa et ans. 
Det Sted, at de brugte Pantfere, Pile og Langer.  Willermus 

Sy 2 | "Tyrus 

J— (69) in Geftis Di per Francos t, I, p. 2 & 3. 

(70) ib. p. 140. 

(71) p. 188. 253. 354. 
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rev, lader Alexium undſkylde fig for at imodtage Hoved⸗Com⸗ 
mando over den Chriſtne Krigsher, hermed, at Bulgarer, 
Commaner og Pincenates, lurede beftandigen paa at falde ind i 

hans Rige. Af Alberti Aqvenfis nyligen anførte Vidnesbyrd er 

"Deres Bedrif⸗ 
fer i det 12te 
Seeulo. 

Det klart, at der Dog altid have nogle Patzinaker tient de Graekiſte 
Keyſere, og det venteligen fra den Tid Kegenes gik ——— 

$. 13. ne 

ke. Aar 1103 giorde polowzierne eller Uzerne Indfald i Ruge 
land, og havde Patzinaker og Tyrker med fig; Men de bleve 
flagne, og af de tvende ſidſte Folk mange fangne (73). Imidler⸗ 
tid vedblev Krigen imellem Keyſer Alexius og Patzinakerne, og 

Tyrius (72) derimod, ſom er den fornemſie af alle diſſe Skriben⸗ 

vare de faa Driftige, at de plyndrede indtil 10 Stadier, nær Cons” 
ftantinopel. Men Alexius flog er Partie ved Cherobacchum, 
og [od derpaa fine Folk betiene fig af Scythernes Heſte, Klæder 
og Faner, hvorved han fik Leylighed at ſſage nok et Partie. Key⸗ 
ſeren holdt fir Indtog i Conſtantinopel, og lod bære Scythernes 
Hoveder paa lange Stager, men deres Landsmænd bleve iÉÉe defto 
mindre ved at plyndre og odelegge alting, ja endog at indtage 
Byer. Udi ſaadan Tilſtand komme 40000 Cumaner ogfaa i 
Nærværelfen. Keyſeren blev herover forſtrekket, men ſaaſom han 
var meget Drevet i Underhandlinger, faa fif han dem til at indgage 
Forbund med fig, og at love, at de vilde figte imod Scytherne. 
Han havde og den Lykke at flage et Partie af Scytherne, men 
han havde ey Luft fil noget Hovedſlag. Herover bleve endeligen 
Cumanerne utaalmodige, og ſagde, at dei Morgen enten vilde 
æde Ulvene eller Lammene. Dette nodde Keyſeren til af vove et 
Hovedſlag, og bleve da Scytherne angrebne paa tvende Sider, 
paa Den ene af Romerne, og paa den anden af Cumanerne. 
Der ſkeede Da et forfærdeligt Nederlag paa Scytherne, og bleve 
ey allene Mændene, men ogfan Koner og Born, ihielſlagne; faa 
at man kunde kalde det ey en Krigshærs, men et helt Folks, Nes 
derlag. Vel bleve mange fangne, men de vare Dog faa imod de 
Drabtes Antal. Dette Slag Heede den 29 April, paa tredie 

— Paaſt e⸗ 

(72) ib. p. 663. 

(73) Miiller p. 393. 
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Waaffer-Dag. Fangerne vare dog faa mange, at hver Romerſft 
Soldat havde omtrent 30, hvorfore en vig Synefius raadde Key⸗ 
feven tilat myrde dem, men han fodrede: Endſtiont de ere Scy⸗ 
ther og Fiender, faa ere de dog Menneſter, og i Deres Ulykke vor 
Maade værdige; men du ſladdrer faa, bragt Dertil jeg ved en 
ved hvilfen Galenſtkab. Ikke deſtomindre flage dog Romerne de 
flefte af deres Tanger ihiel om Natten. Der kom ogen Frygt over 
Cumanerne for Keyſeren, faa at de om Natten flyede Veyen hen 
ad Donau; Men Keyſeren fendte ikke deſtomindre efter Dem paa 
Muler, hoad han havde lovet Dem (74). Under Joanne Comne- 
no, Alexii Søn, fom vegierede fra 1118 til 1143, ginge Scy⸗ 
therne i ſtor Mængde over Donau (følgeligen have de endda boet 
norden for), og fulde ind i Romernes Lande. Keyſeren føgte om 
CBinteren at formage endeel af deres Fyrſter, ſom Skribenten 
her kalder Phylarchi, til at gaage over til fig, hvilket ogſaa lykkedes 
ham. Om Foraaret kom det med De ovrige til et Slag; Scy⸗ 
therne bleve overvundne, endeel flagne, og endeel fangne; Men 
de tapperſte flyede til Leyren, ſom var omgiver med Vogne, der 
vare bundne ſammen, og bedekkede med Oxe-Huder, og udi hvilke 
Deres Auftruer og Børn ſtode. Der ſteede et haardnakket Slag, 
men endeligen lod Keyſeren ved Oxer hugge Vognene fra hinans 
Den, hvorpaa Scytherne overgave fig efter Deres Landsmændé 
Raad, fom vare hos Keyſeren, og bleve ſtukne under hans Sol⸗ 
dater, og lærte Romernes Sæder, og bleve længe- troe. Kort 

—, efter figer Skribenten, at nogle Barbarer i Afien vare omvans 
kende, ligeſom Scytherne, og boede under Tælter paa Mars 
fen (75). Nicetas (76) legger følgende Omftændigheder til, at 
Det ſteede i Joannis V. Regierings-Aar, Det ev 1123; At Scy—⸗ 

therne plyndrede Tbracien; At de vare deelte mange Stammer ; 
at Kepferen gav de Fyrſter, fom han fik paa fin Side, prægtige 
Gjiiæftebuder, SilÉe-Klæder, og Kar og Beggere af Selv; At 
Slaget ſteede ved Benne; At Scytherne begyndte det med et fore 
ſkrekkeligt Raab; At mange af Sangerne bleve ſolgte, og at mange 
finge i Veſter Landsbyer at beboe, hvis Afkom var endda til udi 

ANS, Ppz3 Nicetæ 
| (74) Anne-Comnena Corp, Byz, t, 11. p. 175-196, 

(75) Cinnamus ib, t. 11, P: 3; j 

(76) ib, t, 12. p. g 9. 
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Nicetæ Tid, det er 1204, ved hvilken Leylighed Skribenten kal⸗ 
Der dem Hamaxobii; Og endeligen, at Keyſeren indſtiftede, til en 
Erindring af denne Seyer, en aarlig Feſt, ſom udi Nicetæ Tid 
Faldteg endda Patzinakernes Feſt. Denne fidfte Omftændighed 
er færdeleg merkverdig, thi den vifer, hvilke Folk de Byzantinſte 
Skribenter egentligen mene ved Schther. Manuel Comnenus 
regierede efter fin Fader Joannes fra 1143 til 1180. Under ham 
ginge Scytherne over Donau, plyndrede i de Romerſte Lande, 
og indtoge den Bye Demnitzicus. Keyſeren drog imod Dem, men 
De vare alt gangne tilbage over Donau. Han fatte fin Krigshær 
over paa 500 Baade, og traf Dem ved det Bierg Tenybornium, 
ſom foder til Tauro⸗Scythien (her vifer Skribenten fig af være 
en flet Gjeographus, thi Tauro⸗Scythien er det Crimiſte Tata⸗ 
rie, og Keyſeren var uden al Tvivl i Wallachiet). Keyſeren uds 
viifte felv ftore Prøver paa Tapperhed i Singer; Endeel Barba⸗ 
rer bleve ihielſlagne, og omtrent 100 fangne, hvoriblant Lazarus, 
en tapper Mand, og en af deres anſeeligſte Phylarcher. De 
øvrige veddede fig med Flugten i de biergigte Egne. Keyſeren 
havde ellers ogſaa Scyther med fig paa fin Side. Noget efter 
komme Patzinakerne (ſaaledes Falder handem her), tilligemed an⸗ 
dre Folk, Dalmatierne til Hielp imod Keyſeren. En Tid efter, 

omtrent ſom det ſynes 1160, fik Keyſeren at vide, at Scytherne 
vare atter gangne over Donau; han ffyndte fig derover imod dem, 
men de vare allerede gangne tilbage for hang Ankomſt (77). Ni- 
cetas (78) beretter, at da Scytherne engang vare gangne over 
Donau, og en vig Calamanus blev ſendt imod dem, vovede han 
uforſigtigen et Slag, ſom derfore og blev tabt, og mange tappere 
Mænd miftede, og han felv ſaaret, hvoraf han dode. Scyeberne . I 
lagde Byttet paa deres Heſte, og vendte hiem. De gane let over 

- Donau, og ere meget øvede i at plyndre, Deres Vaaben ere et 
Kaagger, fuldt af Piile, ſom hænger dem paa Ryggen, og Bue. 
Nogle fvinge ogſaa Kaſte⸗-Spyde. Deres Hefte, ſom faft alle ere 
Hopper, bære Dem i Strid, og føde dem med deres Blod, til 
hvilken Ende de ſlaage en Aare paa dem, og tiene Dem, ſom der 

Yar 1167. 
(77) Cinnamus ib, t. 11, p. 42. 43.43. & 92. Han futter gå Hiſtorie med 

(78) ib, t. 12. p. 49. 
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figes, til en feiſt Brug (Samme Beſtyſdning, og flere af famme 
Art, giores endnu imod de Zaporowiſte Coſacker). De gade 

Om Patzinakerne. 

over Floden paa en Hud, ſom er fyldt med Kork, og ſom er ſaa 
tæt, at ikke Den mindſte Draabe kand komme ind. Heſten lade de 
ſpomme foran, og holde i dens Svands. Paa Heſten legge de 

Sadelen, og andre fornodne Krigsvaaben. Aar 1152 lod den 
Rusſiſte Stor⸗Fyrſte Isaslaw oprette en Leyer ved Wsewolo⸗ 
diſch af Berenditſcher, Tyrker og Patzinaker, for at give agt 
paa Polowziernes Bevagelſer (79). Iſaacius Angelus regiere⸗ 
De i Græfenfand fra 1185 til 1195. Han overvandt Blacherne 
i et Slag, fom derpaa flyede over Donau til de angrendſende 
Scyrber. Men Blachernes Konge Afan kom kort efter tilbage 
med mægtige Scyrbifte Hielpe⸗Tropper, og ffaffede Romerne 
ſiden meget at beftille (80). Udi hans Tid var detog, at den 
tapre Tydſke Keyſer Friderich Barbaroſſa drog Landveyen til Jeru⸗ 
ſalem, for af rive den af Mahometanernes Hænder. Saaſnart 
han var formet over Donau noget ind i Bulgariet, blev han 

paa ſnevre og ſteile Steder angrebet af Huiner, Alaner, Bul⸗ 
garer og Pincennater, hyvilke han dog lykkeligen tilbagedrev (81). 
Bed diſſe Huiner forſtages tydeligen nok Huner, og uden Toivl 
Uzer, fon have boet der frå den Tid af de giorde Det ſtore Inde 
fald, og lidde Den ſtore Odeleggelſe. Men merkeligt Fulde der 
være, om Alaner endda boede der fra det femte Seculo af, fom jeg 
Dog ey er ret overbeviiſt om, efterdi mig endnu ere forekomne faa 
faa Fodfpor efter deres Ophold ide Egne. Udi Alexii Comneni 
Tid, ſom regierede efter ſin Broder Ifaacius Angelus, fra 1195 til 
1203, ginge Scytherne med endeel Blacher over Donau, og 
plyndrede adſtillige Flekker i Thracien. Ved denne Leylighed for⸗ 
tælles der, at de adffillige Hobe af diſſe Barbarer havde Befaling 
at Mødes ved et vift Sted, hvilket viſer, at de ey vare gandſte uerfarne 
i Krigs⸗Videnſtaben. Udi dette Indfald faldt et anſeeligt Bytte ide⸗ 
res Hender, allerhelſt De vare dragne frem indtil Rodoſtum. Paa 
Tilbageveyen bleve de angrebne af Grakerne, ſom tabte Seyeren 
yid at falde ale for tiligen pan Troſſet. Noget efter plyndrede 

; | —— SBecyrberne 

(79) Muller p. 476. 
(4 go) Nicetas Corp, Byz. t, 12. p. 196. 

631) Anonymus in Geft, Dei p, Francos t, I. p. 1159, 
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Scyxtherne mod fire Krigshare hele hele Macedomen, beftege endog 

de ſteileſte Bierge, og angrebe fafte Byer; Plyndrede endeel 
Kloſtere paa det Bierg Ganus, og ihielfloge mange Munke (82). 
Føden Benjamin af Tudela i Spanien (83), fom noget efter 
Midten af dette Seculo reifte om i Verden, for at udforſte Joder⸗ 
neg Tilſtand, figer, at der kom fra alle Kongeriger Kiobmend til 
Conftantinopel, og deriblant ogfaa fra Phaſianke, ved hvilket 
Land Baratier tænÉer at han forſtaaer enten Bosnien eller Pan⸗ 
nonien; men det ſidſte kan hanen, fiden han nævner Desuden Un⸗ 
gern, hoorfore jeg ſnarere troer, at han herved ſigter til Patzina⸗ 

kernes Land, hvilfet Baratier ey har kiendt; thi han mener, at 

Deres Bedrif 
fer idet 13deSe- 
culo, 

Denne Jode og Jofeph Ben Gorion har meent get og det ſamme 
Land, naar denne ſidſte Jodiſte Skribent (84) taler om Pazi- 
nach, og Parzinach, legger det ped Donau, og lader Folket, ſaa⸗ 
velſom Tyrker og flere, ſtamme fra Thogarma, hvorved Bo- 
chart (85) gior den rigtige Anmerkning, at Daginac er det gamle 
Dacien, og anforer til Beviis herfor Suidam (86) * 
Aduss han sus at de nu kaldes pagn 

AX F. 14. 

Udi det 13de Seculo havde Aar 1205 * datinffe Sejer 
Balduinus, ſom da regierede i Conſtantinopel, den Uhald, at blive 
aldeles flaget og fanget af den Myſier Johannes, hvis Krigés 
hær beftod af Scyther og Blacher, hvorpaa de førfte odelagde 
næften hele Thracien med en mægtig Krigshæer, indtoge endogſaa 
mange Stæder, Aprum, Rædeftum,. Daonium, Athyra, Ar- 
cadiopolim, Meferam, Zurulum, hvor de dræbte utallige Mens 
neſter, endog Børn i Buggen, forte mange bagbundne bort med 
fig, ja brændte endog nogle levende, og forſtyrrede alting lige ind⸗ 
fil Conſtantinopel ſelb. Da var det og, at Scytherne — 

(82) Nicetas Corp. Bur: t. 12. p. — —— 

(83) Voyages traduits p. Baratier gvo, t, 1, Amſt. 7734…p. 45. 

(84) 1.1. c. I. p. 3 og 4. 

(85) Phaleg I, 3. C. 15. P. 2266 
(86) Æ. Porti t. i.P. 637. 
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— f de deyligſte Fanger pidſte, og fiden ophænge, deres Guder til 

WEre; ſaa og endeel fangne Græfer levende begrave tilligemed Des 
res Døde, faa vel Dem der vare Døde naturligviis, ſom dem der. 
vare flagne i Krig, og desuden nedgrave deres, nevnlig Scyther⸗ 

- tes, hurtigfte Heſte, Buer af Horn, og tveeggede Sværde (87). 
Bed Denne Fortælling mage merkes, at Nicetas og flere Byzans 

tinſke Skribenter fra de Tider kalde Bulgariet MYyfien, og 
Bulgarerne Myſier, med deres gamle Navne. Georgius Acro- 
polita (88) fortæller, at, efter den ſtriddare Bulgariſke Konges 
Johannis Dad, befteg hang Søfter:Søn Phrorilas eller Borilas 
Thronen, og ægtede hang efteriadte Enke, et Scythiſtk Fruentims 
mer; men den næft forrige. Bulgariſke Konge Afan hang Søn 
Johannes flyedetil Scytherne, og fiden til Ruſſerne, kom efter 
nogle Aars Forløb igien, fangede og blindede Borilam, og bemes 

ſtrede fig Riget. Men dette ſteede ev for efter 1220, dadenGræs . 
kiſte Keyfee Theodorus Laſcaris, ſom regierede i Nicca, var 
DØD, og Joannes Ducas var kommet i hans Sted, ſom forſt dode 
1255. Under denne Herre lidde Scytherne et ſtort Nederlag (89), 
og bleve nodde til at forlade Deres Land; thi Tatarerne trængde 
Dem faaledes ved idelige Indfold og uformodentlige Overfald, og 

" Dræbte faa mange af dem, at de ovrige, hvorvel i ſtorſte Mængde, 
flyede med Koner og Born fra deres Land, ginge paa opblæfte 
Huder over Donau, og nedfatte fig, hvor meget end Bulgarer⸗ 
ne raabte imod, deels i Macedonien, og deels ved Den Flod . 

Sebrus, ogfaa faldet Maritza, der flyder fra Det Bierg Hær 
mus. Saaledes blev det Patzinakiſte Rige forfiyrret ved Tas . 
tariſke eller Mungalſte Regenter af Cingiskans Affom, og muae 
Dette være ſteet efter 1229, ſaaſom SÉribenten haver forud for⸗ 
talt, at Balduin IL haver beſtiget Latinernes Throne i Conſtanti⸗ 
nopel. Derſom Patzinakerne ey tilfovn havde miſtet deres Lande 

J oſten for Dnieperen, faa miſtede de dem nu gandſte viſt, tillige⸗ 
med alle de ovrige. Saaſom Tatarerne efter 1240 giorde deres 
ftore Indfald i Polen og Ungarn, fan tiener ogſaa Dette til at 
un Ed BER FE AR ftadfæfte 

(7) Nicetas Corp. Byz. t, 12. P. 323. 325. 326. 331, 332% 335. 
(88) ib, P. 10. 14. 
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ſtadfeſte Acropolitæ Tids⸗Regning, efterdi Patzinakernes 
iaae paa Tatarernes Vey, naar de vilde tilbemeldte Lande. Ma 
maae dog ey troe, at alle Patzinaker, og fornemmelig alle Bla 
cher, der boede ftrødde iblant Dem, have da reent forladt Det 
gamle Dacien, efterfom et Landffab deraf faldes endnu Walla⸗ 
chiet, og Wallachernes, faavelfom Moldauernes, Sprog og 
Sader vife intet Tatariſk, og det Fremmede, ſom deres Sprog, 
foruden nogle Latinſte Ord, indeholder, ey heller ſtriver fig fra Ta: 
rarerne, og at alle Patzinaker da ey bleve udjagede af Dacien, 
fEal kort herefter ved et uimodſigeligt Vidnesbyrd ——— 

s Be⸗ lidet, ſom endnu ftaaer tilbage at fortælle om Patzinak 
drifter, bliver nu allene at tilffrive dem, der boede ſonden for 
Donau. Diſſe grumme Folk vare ey faa ſnart komne over bes 
meldte Flod, førend de plyndrede det hele platte Land i Macedo⸗ 
nien, indtoge endog fmaae Stader, dræbte mange, og giorde 
mange Fanger; Siden indlode og Bulgarer fig i Forbund med 

L.atinerne i Conftantinopel, imod den Grokiſte Keyſer Joannem 
i YTicæa, men uden at giore ham ftor Skade. Noget efter (90) 
overtalte Joannes et anſeeligt Antal Scyther ved Gaver, at fors 
lade Macedonien, og at Tomme over til fig til Aſien, og tvang 
ved deres Hielp en anden Grakiſt Keyſer Joannes, Der regierede 
i Theſſalonica, til.at nedlegge den Keyſerlige Værdighed: Efter 
Joannes Ducas regierede hang (Søn Theodorus IL. til 1258. 
Under ham ſteede det (91), at den Bulgariſke Konge leyede 4000, 
Scyther imod ham, hvilfe ved Didymorædum overvunde en 
Romer Hær, fordi de vare let bevæbnede, og Bueſtyhttere, og 
Romerne derimod havde deres tunge Vaaben paa. Dog bleve 
De flefte af Dem kort efter omfomne ved Bizya. Michael Palæo- 
logus regierede førft form Formynder for den unge Joannes, Keyſer 
Theodori Søn, fra 1258 til 1263, og fiden ſom Keyſer til 1283, 
Han tog Conftantinopel fra Latinerne Sar 1251. Om ham mel 
Deg der, at han i ſamme Aar havde Scyther i fin Tienefte (92). 
Efter Michael regierede hans Son Andronicus til 1328; Men 
da Pachymeres, ſom beffriver baade hang og Faders Hiſtorie, 

(90) ib. p. 28. 29. 

(91) ib. p. 93. : 
€92) Pachymeres "Corp, Byz.t. 33.1 2. p. 78. e. 26, 

ſlutter 
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ſlutter Den med 1308, faa mage det ſidſte, jeg nu har at fortælle 
om Patzinakernes Bedrifter, være ſteet for den Tid, og efter 
Følgen af Tingene at Domme, thi Skribenten har ingen Aarstal, 
mage det endog have tildraget fig for 1290. Fortællingen er da 
Denne, at omtrent 10000 Scyther af Landene ved Donau rot⸗ 
tede fig ſammen, uvift ved hvad Leylighed, og droge igiennem 
Bulgariet og omliggende Lande, fom de plyndrede, indtil Biers 
gene, i Tanke, at plyndre Macedonien og Thracien, men bleve 
af den Græfbiffe General Umpertopulo næften alle omkomne i et 
Slag, og de ovrige enten druknede i en Flod, eller bleve adſpred⸗ 
De (93). Endſtiont vel ikke i denne Fortælling ſiges, at diſſe Scy⸗ 
ther vare fra Landene norden for Donau, faa flutter jeg Det dog 
Deraf, at de figes at have draget igiennem Bulgarier, hvilfer ſto⸗ 
Der ligetil Donaus fpolige Bredder. Jeg flutter ogſaa, at den 
Tatariſke Konge Nogas, fom paa de Tider udbredede fin Magt 
vidt og bredt i Landene mellem Donau og Tanais, haver nodet 
Dem til at vandre ud. 

ME SE Ce 

Nu vil jeg til Slutning kun anføre endeel Nyeres Meninger 
om dette Folks Herkomſt og Navns Oprindelfe, faa og om, hvor 
deres Levninger eve afblevne, og endnu findes. Strahlenberg (94) 
paaftager, at Patzinaker og Drewolianer ere cet Folk, at de have 
Navn af betſch ellev Pietſch, ſom paa Rusſiſt ffal betyde en 

Hund, hvorover han formoder, at de af Herkomſt have været 
Huner, tenker og, at de maaſtee kand vare eet Folk med de gamle 
Peuciner. Men ladend være, at Ruſſernekalde en Hund omtrent 
ſaaledes; thi udi mit Rusſifke Lexicon ſtager Peſi, hvilfen ſidſte 
Bogftav dog udtales med en ſtork Sibilus, faa blive Patzinakerne 
Dog Derfor ey til Huner, thi udi intet af De oſtlige Sprog kaldes en 
Hund fom hos og og de Tydſte, hvorvel jeg dog gierne tilſtager, dt 
Patzinakerne maafkee ey felv have kaldet fig faa, men ſnarere Can⸗ 
gar, og at Ruſſerne have af Had tillagt dem dette Navn, ſom 
fra Dem ev kommet til Byzantinerne. At Pagzinaker ffulde være 

de famme ſom Peuciner, er en grundfalſt Mening, hvorvel 

q:2 tvende 

(93) Pachymeres ib t ad 1 020. . | 

(64) Nord: und Oſtliche Theil von Europa und Afia,p. 2718 272, not. 2, & d. 

Nogle Nyeres 
Meninger om 
Patzinakernes 
Herkomſt, ſaa 
og om, hvor 
Deres Levninger 
ere blevne af. 
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fvende langt ſtorre Mænd end Strahlenberg have og væretsaf "Der, 

nevnlig Lucius (95) og Mafcov (96); Yhideter bekiendt, at Peu⸗ 
ciner og Baſtarner vare begge eet Folk, og begge Tydſte, ſaa og, 
at de boede ved Donau for Chriſti Fodſel, da DaninaÉerne det; 
imod forſt komme der imod Slutningen af det gde Seculo. Det 
hoyeſte man kunde paaſtaae, var, at Patzinakerne havde taget 
Deres Navn op, Da de komme i deres Egne; menherved frafaldes 
ey allene den forhen anforte langt rimeligere Betydning af Det 
Paginakiſke Navn, men endog forud faſtſottes ſom afgiort, at 
Det Peucinſke Navn haver vedvaret til det 9de Seculum, hvor⸗ 
paa man dog haver hoyligen Aarſag at tvivle, ey at tale om, at. 
Peucinerne have rimeligen aldrig Faldet fig faa, men Baſtarner, 
og faaet dette Navn af Græferne, for de mange Fyrre⸗Trceer, fom 
voyte i Deres Land. At Drewlianer og Patzinaker have været 
get og det ſamme Folk, er og gandffe urigtigt, Da deenengang havde 
fælles Herkomſt; thi jeg formoder de forfte at have veret Slaver. 
Kulfinszkius (97) ev dog underlig nok til at giore ey allene Patzi⸗ 
naker, men og Polowzier, Varager, Drewlianer og Jazy⸗ 

gaer, til Folk af Sarmatiſt eller Rusſiſk Herkomſt, det er at fige, 
Slaver, hyoilke dog kun de tvende ſidſte vare. Han mener og, at 

Patzinaker have Navn af Brand, fordi de maaſtee pleyede levende 
at brænde Menneſter i deres Offere. Nu har jeg vel tilforn anført 

en gruſom Offer⸗Skik af dette Folk, men at de brændte Menneſter, 
derom finder man dog intet. Paa Polſk heder Brand Parzenie, 
men mig ſynes, at det er for meget adſtilt fra dette Folks Navn. 
Wilde man endelig udlede Det af Det Wolfe Sprog, faa var det 
rimeligere af Pedze, I: jeg jager, jeg gaaer hurtig frem, og kunde 
Da figtes til Deres egen Hurtighed, eller og af Pedzony a: jeg bli⸗ 

ver jaget, hvorved kunde ſigtes til Deres Flugt for Uger og Cha— 
zarer. Pray (98) anforer adſtillige, ſom haver giort dem til Øens 
der, hvilket han dog billigen forkaſter, og Peucerum, ſom mener, 

— (95) De Regno Dalmatiæ l, 6, e. 5. in Sehwandtneri Ser. Ung. t. 3. p. 461. 

(96) Gef. d. Teutſch. P. 11, Anmerk. p. 196, De rebus imp. a Conrado I, 
P. 145. not. 5. - | i y 

(97) In Specim. Eccl, Ruthen, ap. Pray in Anna, vet, Hunor, p. 324, & 
ap, Aſſeman in Kalendariis Ecel, univ. t 3. p, 222. ST REE 
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at de have faaet Pavn af den Polſke Stad Poſen, hvilket ogſe og 
ey urigtigt, Da de aldrig hade boer ved Den. Selv mener han, at 
de have bærer Huner, Dog g uden Beviis, og tænfer, at den ene 
Staͤmme Gyla haver boet i Siebenbuͤtgen, indtil den Ungerſte 

"Konge Stephanus I, indtog det, Da det dager klart af Keyſer Con- 
Ttanrtino; at — aldrig have eyet bemeldte Land; Han 
mener og, at dette Folk aldrig haver nedfat fig fønden for Do⸗ 
nau, men allene Blacherne, hoilket jeg dog forhen haver viiſt ans 
derledes, faa og, af Cumaner haveværvet eet Folk med dem, bvib 
ket er gandſte urigtigt, og at Siculer ſtamme fra dem, ſom jeg 
en anden gang ſtal underſoge. Den lærde Paſtorius (99) mener, 
at de have fager Naouvn enten af Floden Phaſis, eller af Peuci⸗ 
nerne, hvilfen ſidſte Udledning han meſt bifalder, ſaaſom han ders 
med beſt kand giore dem til Sarmater eller Slaver; Men hvor 
urigtigt alt Dette ev, mener jeg, at Det hidindtil af mig anførte 
nokſom haver viiſt. Deguignes (100), ſom med ſaa ſtor Flid 
haver ſtrevet Sunernes Hiſtorie, mener, at omtrent ved Aar 700, 

og efter, ere af adſkillige —— udſpirede Chazarer, 
Uzer, Paßinaker og Ungarer, folgeligen have de alle egentligen 
været Huner, Da han gior Tyrkerne til en Green af dem; Dog 
alt dette fremfætter han uden Beviis, hvorfore jeg farer holder 
mig til min Formodning ; at Daginaterne ere Herodoti Gan: 
Carit, hvilfet gior Det rimeligere, at de have værer beflægtede med 
Noſſogeter end med Iſſedoner, Hunernes formodentlig, Stam⸗ 

fædre. Saa mange Urigtigheder hos de nye Skribenter komme 
Deraf, at de ey noye have læft og ſammenlignet de Gamle. Men 
ingen ev mere fuld af Uvigtigheder end Peyſſonnel (101), chaf de 
nyeſte: Han ſiger, at Patzinakerne vare af Herkomſt Vender, 
folgeligen Slaver, og havde Navn af Byen Poſen; at Uzer og 
Madgiarer vare eet Folk, ſom maaſtee dog er en Trykfeyl, og 
at der ſtager ou i ſtedet for et; af — og Madgiarer, efterat 
have forſt bortjaget Patzinakerne fra Tanais, toge ſiden Wal⸗ 
lachiet og Moldau fra Dem, fulde ind i Ungern, og mængede 
fig med Tyrkerne, og da boede der, og at Dagisaberne derpag 

Q0 3 VAN SØE mee 

(99) De origin, Sarmat. p. 43. 50. 

(100) Hift. d. Huns t. T. part, I. p2 0, | 

101) Obferv, bit, & geogr. 4Ato. å Paris 1765, dans la differt, p. 37. 28.39.40. 
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flyede til Bosnien, fom de gave Navn, og hvor endnu Slavo⸗ 
niſt tales, hoilket beviſer Patzinakernes Slaviſte Herkomſt. 
Hoad dette ſidſte i fær angaaer, faa kand Bosnien ey have Navn 
af dem, efterdi Keyſer Conſtantinus (102) allerede taͤler om det 
Land Boſona, og ſiger, at Servierne eyede Der tvende Byer, og 
Det desuden er rimeligt, at de ſtamme fra Prolemæi Bieſſi, et 
Sarmatiſt Folk. At Leunclavius, ſom Peyſſonnel anfører, 
Peucerus, Gagirinus, Herberſtain &c,, Skribenter af det 16de 
Seculo, have begaaet mange Fepl i diſſe oſtlige Folks Hiſtorie, er 
en at undres over, Da deres Sprog varenæften gandſte ubekiendte, 
og Derimod have faaet noget mere Lys i vore Tider, og faa mange 
herlige hiſtoriſte Skrifter ey endda bekiendte, ſom fiden ere komne 
for Lyfet; Men at de Nyere giore Det ey bedre, kand paa ingen 

Maode undſtyldes, allerhelft den udodelige Bayer haver viiſt Dem 
er gandſte andet Exempel. Til Slutning viljeg anføre min Mening, 
"hvor Levningerne af Patzinakerne ere. afbleone. Naar man da 
betragter, at de have boet i Bulgariet, og i Wallachiet og Mol⸗ 
dau, og tilligemed finder, at i Bulgarernes Sprog er, foruden 
det Slaviſte Rnoget ſoerdeles fremmed, og i Wallachernes, for⸗ 
uden det Latinſte, ligeledes, faa er intet rimeligere, end at mange 
Mennefſker der ſtamme fra Patzinakerne. Den lærde Lucius (103) 
og den ypperlige Bayer (104) have derfor ey gandffe Uret, naar de 
mene, at YOallacdherne ſtamme fra Patzinakerne; thi det mage 
tildeels være rigtigt, dog mage Det ey udſtræekkes til alle, meget 

mindre maae man med dem holte for, at Patzinakernes Navn 
er bleven forandret til Wallacher eller Blacher, faa at det ſidſte 
ſtulde ey forhen have værer til; thi Blacherne ere et Folk for fig, 
og have længe boet iblant de andre, og tilſidſt opfluger deres Navn, 
efterat de flefte vare blevne af Tatarerne Dræbte eller bortjagede. 
Udi Ukraine, og paa den øftlige Side af Dnieper, ſynes derimod 
intet Spor at være blever tilovers efter Patzinaker, og er alt der 
opfyldt med Coſacker og Tatare. ER 7 

602) De adm, imp, Corp, Byz. t. 22. p. 84. ' . 

(103) De regno Dalmatiæ &c, in. Schwandtneri Ser, Ung. t. 3. p. 454. 

455.& 461. I 6. c. 5. | | fl 
(104) Begeb. v. Azow. p. 41 & 47. 
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Afhandling 

RNordlands Fiſke-Vahrers Export 

66he 
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VE bås SNE Rare 

Noperaf Fiffevahrene , meeſt Sej, Rodſtier, Tran og endeel Rundfiſt gaaer 
78 vel til Trundhiem ved de faa kaldede Trundhiems Borgere, hvilke i for⸗ 
rige Sider har beſtaget af en Flaade Jægter mellem 20 a 30 Seylere, men har 
taget faa af, at der nu ikke ev 20 i Tallet; Diſſe kommer Nord fra Trund⸗ 
hiem med fin hele Familie hverv til fine Borgerleyer eller Boeliger ſidſt in Majo, 
og bliver i Landet indtil: forſt in Septembri, da de pakker ind, og reiſer igien til 
Trundhiem, hvor de har fine Vinterboeliger. il 
DSDen korte Tiid De ligger der Jord, bruger de at reyſe omkring Gaard fra 
Gaard, og Det om hinanden, uden at blive hver ved fir viſſe Diſtrict, men 
hver Borgere farer med 3 a 4 ſtore Baader hver paa fine adffilte Steder, da 
de førev med fig Tobak og Brændeviin, DI og Kramvahre, Etoffer, Cale⸗ 

manker, Klædevabrer og Silketoyer, hovilket altſammen Landet gierne kunde 
undvoœere. Nb 
Det eeneſte Derimod de fører, ſom kand kaldes tienligt for Landet, er Jern⸗ 
verk, de kiober fra de Svenſke paa det ſtore Levangers Marked, for Reſten 

bliver den mindſte Deel, de fører, Det ſom Landet var meeſt tienligt, nemlig: 
Kornvahre; dog, naar Misvaxt har været i Landet, har de vildet anſees, ſom 
De forde noget Deraf, og det for et Syns ſtyld, men det er en Bagatelle mod 
De for Landet ſtadelige Vahrer De fører; Øg Det Lille de af flige Kornvahrer fo— 
ver, maa gierne betales Dobbelt mod Kiobſteds Priis; thi naar de om Foraaret 

kommer Nord til, og Landet ev hoylig trængende, førend Bergens Xægterne 
kommer Jord ad igien, kand de gierne fane for 1 Fonde Korn, hvad de vil 
— forlange, | HE HE der io 

re" I ſteden 
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J fteden for Den ſtorſte Deel af-de Mord. førte for Landet unyttige 

bringer de tilbage med fig, R— eF 
fede Vahrer, Smor, Oſt, Tælle og Kiod af flagted Qoceg, ſom de ſaaledes 
paa deres Omreyſer ſamler ſammen i Landet, fag de fortiener anſeeligt, ſaavel 
ved Den Priis, de ſatter pag ſine Vahrer, de fører til Landet, ſom og paa de 
Vahrer, De fører fra Landet igien til Trundhiem, men de, kand ey paa anden 
Maade komme ud dermed, Da de ffal holde Huus og Gaard paa tvende Steder, 
holde et ſtort Fartoy for fine Reiſer til.og fra. Trundhiem, holde 8 a 10 Mand 
Sommeren over der Nord at føre Fartoyet og Baadene, ſom alt udfordrer 

ſtore Depenfer, foruden at de med en heel Familie ſkal leve vel om Sommeren 
Der Nord, og om Vinteren i Teundhiem; Ale dette ſtal fortienes ved tre Maas 
neders Handel i Landet, og i forrige Tider bar de tillige ſamlet Midler, og bles 
vet formuende Folk Derved, Det nu Dog i de fildigere Tider har tager mægtigen 
af; Sgaledes ſkeer da vel en Export af Landets Fiſtevahrer til Trundhiem ved 
Denne Borgerhandel, der bringer endnu 16 a 20 Jagteladninger derhen, ſom 
meeſt beſtaager af Fiſtevahrer, thi de ovrige fede Vahrer kand ep. udgisre fag 
ſtor Portion af Ladningen; Men den rette Export ſteer til Bergen ved Landers 
Sægter, hvoraf mellem 1 'a 200 Stykker gaaer aarlig til Bergen tvende gange. 
Den forſte Reyſe elleve Stevne, ſom der der og i Bergen kaldes, gager 

for fig ; ſaaſnart de ere komne hiem fra Vinterfiſkeriet, og har faaet fin Lever 
ſmeltet til Tran, og det ſidſt m Aprili eller forf in. Majo, hvorfra de Da kand 
retournere fidft in Junio eller forſt in Julio åPordinaire, undertiden kand 

É ** falde faa fatal, at den kand vare langt længere, faa at ſidſte Stevns⸗ 
Reiſen for endeel Jegter, ſom har hiemme pag de Norderſte Steder i Trund⸗ 
hiems Diſtrict, kand endog gagae over Styr. RDS VS 

Paa denne forſte Reiſe bringer De til Bergen deres tunge Vahrer af Ton⸗ 
degods, Sild, Ravn og Tran; men pag De Nordre Steder, hvor Sildfiſterie 
mangler, har gierne Jagterne meeft fin Ladning af Rodſtier, ſom er fiſket 
om Hoſten, og af anden Fiſk, de fra forrige. Mar har havt ſtagende hiemme; 
Denne Reiſe gane ikke faa mange Fægter til Bergen fra diſſe Nordre Ste— 
Der, af Mangel. pan Ladning, derimod ganer fra de Søndre Steder, naar 
Sildfiſtkeriet har yppig flaget til, og man har været forſynet med Salt, at 
giore den til gode med deſto fleere Jogter, Da de Diſtriecters Fægtir har 
ikke fundet tilſtrekke, men der maattet fragtes Sægter Det hele Land Nor⸗ 
Den fra, for at transportere Den dermed ſiden til Bergen, og endda har 
ofte en ſtor Forraad maatter ligge tilbage i Landet Sommeren over indtil ſidſte 
Reiſe, Da den er næt op get Aar gammel, førend den kommer til Bergen, fols 
gelig Fem fjerding Aar, for Den kommer til de Steder i Oſterſoen, hvor i : 

— Fſſkevahrer, ogſaa af Landets 
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om Nordlands Fiftebehrere vers Export og Afſe Aſſettelſe. BE 
ffal affærtes , Og hvad Aftræk kand man da til In Da til Fordeel vente vente derpaa, ja ja endog 
Den, der kommer forſte Reiſe til Bergen? da den dog har ligget Trefierdendeel 
Aar i Landet førend Udforfelen (feer, og imidlertid af det frore St, Hybes Glas⸗ 
Galt, faa Faldet, al dens Kraft og Saft faa fortæred af de indtrængde Salt⸗ 

particler, at den er, ſom et tort Stykke Tro, og af Liflighed borte? Dog med 
faadant ftort Salt maa den nedſaltes, om den faa lang Tiid Vinteren, ja endeel 
af Sommeren over ſtal conſerveres, Da derimod Hollænderne har Skibe i Be⸗ 
redſtab, der fra Deres Sildebyſſer ſtrax mage udføre deres med fiint Salt ned⸗ 
lagde Sild til de ſtorſte og fornemmeſte Steder. 

Den anden Reife gaaer for fig finft in Julio, og ere da loſe, naar Fiſte⸗ 
riet htkes, alle de Fægter, der findes i hele Diſtricter, og udgior en Flaade 
gierne af 200 Fartoyer, ſom da kand retournere igien ſidſt in Septembr. eller 
og in Octobr., ja det kand undertiden hænde, at de Jegter, der ere langt Nor: 
gen fra, kand blive borte paa Den Reiſe lige til Julen. 
Denne ſidſte Reiſe føres bort den Levning af Sild paa ſine Steder, ſamt 
den Tran, der ved Sommerfiſteriet af Sej og Brygde i fær er. avlet, hvilket 

bruges fom tungt Tondegods til Baglaft at legge i Bunden af deres Fartoyer, 
at de kand være deſto ftivere og fæftere til Sejladfen; For Neften fører de al 
Landets avlede FifÉ, efter Vinter: og Sommerfifferiet af Rundfiſt, Rodfliær, 
Rav og Rakling, Flynder og Sej. 
For 1 Bog af faadan tørret Fiſt betales i Fragt 6a 8 Sfilling, og for 

1 Tønde tungt Gods, 2 ME,a 2 ME. 8 Sk., alt ſom Diftricterne ligger langt 
Jord til, ſom Jagterne ere fra, og ere der de Skippere, ſom haver 2 til 3 

: ægter, ligeſom Diſtricterne ere ſtore og Fiterige til. Saadanne bliver gierne 
rige Folk ved gt bringe Landets Producter til Bergen; thi jeg fætter, de Skip⸗ 

pere, der haver 2åa 3 fuldkomne Jesgter, da naar det lykkes med Forf; og 
Sildefifferie, faa de fager tvende Jogter affted begge Stevner, kand de gierne 
regne fig 400 Rdlr. aarlig i frie Penge, naar Omkoſtningerne til deres Far 
toyer at holde vedlige, ere fraregnede, hvilket alt gior et Skaar i den gemene 
Mands Indtegts Regning, hvad Fifferie angaaer. Diſſe Fartoyer, ſom ere 
af en flad og lav Bygning, laddes nu paa den Maade, at Ladningen er langt 
ſtorre og hoyere oven for Bygningen end under, og kand Fiffefarmen, ſom man 
Falder Det, være 6 a 7 Alens Hoyde oven for Fartoyet, og gager langt op paa 
Maften, fom de bruger kun een af, og eet ſocrt Seyl dertil med 4 a 5 Bonetter. 

Denne Fiffefarm, at den ey ſtal flenge over Bord, frænger de for paa 
begge Sider af Fartoyet med Stænger, de fætter op og need, og klæder for - 
mellem den og Fiffefarmen med Bræder, det de alt — ſorvarer, fan det 
falder fielden ind, at man — fig. AS 

en, 



Big. ELALLTNT på 1 RANE Knee dk ; 
Den, fom ellers førfte gang feer en Fægt ſaaledes at ligge i fin fulde Lad: 
ae af Fiſt, maae forundre fig, at man tør med flig Ladning vove fig igiennem 

Ligeſom nu diffe aabne Fartoyer, i hvilke intet Dak er, da de har allene 
nogle loſe Flaker, faa kaldte, Der ere ſammenheftede, hveraf 10a 12 Brader, 
at legge over Farmen, og bedæbte Den for Regn baade paa Hen⸗og Tilbage⸗ 
Reifen, fører Landets Produdter til Bergen, faa og fører derfra hvad Vahrer 
Landet behover, Salt, Malt, Byg, Ruug, Mel, Hor, Damp, Tougverk, 
og fleere Species, Snore og Angler, men i diſſe Tider, da SNAK 4 
beſtaaer deres meſte Retour-Ladning i Kornvahrer 0 

Treffer det nu ind, ſom desverre aarlig gives Exempler paa, at diſſe gabne 
Fartoyer fætter til, færlig ſidſte Reiſe, da kand der være omtrent 100 Mand, 
ſom har Deel i flig Ladning, og naar diſſe bliver af med fir hele Aars Avling, 
reiſe De fig aldrig mere af den Armod, de geraader i, de bliver og af med al 
deres foreſtrevne Vinter⸗Proviſion; øg da der ingen Handelsplads er i Landet,- 
at forſynes af igien, maae de enten tigge fig frem ellev crepere af Sult; tlyt der 
ev ingen Udvey, at fane fin Mangel igien opretted; Og ffal man vel ikke, hvor 
man vil læfet Hiſtorier eller Reifebeffrivelfer, finde Exempel paa, at et Lands 
Indbyggere, fom er faa bebygget og beboet, og har faa fufficente Producter, 
fom de Fremmede faa begierlig føge efter, mage med flige aabne Farteyer reiſe 
+ a 200 Norffe Milers Længde, og Det endeel Steder over fore Havſtyhkker 16 
Miles Længde, hvor intet Land er paa den yttre Side, og fare forbi 3 Kiob⸗ 
ſteder: Trundhiem, Chriftianfund og Molde, og komme til den fierde, 
nemlig Bergen, hvor Sitfehandelen efter Deres gamle Privilegier har fir Sæde; 
Og naar de kommer Der, ev der for deres medbragte Vahrer faſtſat en Priis 
forud, Der mage de lodſe og ladde, og de, ſom ſtage i Debet hos dem maae ep 
vide, hvad de ſtal fane for fine Vahrer, de bringer, eller give for De Vahrer, 
de tage Derfra igien, førend med ſamme, de gaaer om Bord, og fortfætter 
Retour-Reiſen, da de faaer fin Regning at rette fig efter; Deere da underka⸗ 
ftede Kiobmendenes Diſcretion baade i Priis og Behandling i Henſeende til 
De Wahrer, De fører derhen, og derfra til fir Livs Ophold og fit Brugs Fort— 
fættelfe , Dem de maae ſtage Fare for paa faa lang Reiſe, enten at blive rent 
af med, eller at bederves ved faa ſtor Qvantitet af indpakked Gods, om hin 
anden i faa ſtort aabet Fartoy. | — 

De, ſom endnu felv kommer til Bergen, og ey ſtager i for. ſtor Gield, 
kand def endnu faa vidt paſſere med, at de kand accordere om Priis, og udſoge 
gode Vahrer, at føre hiem; Men de, ſom ſender fit Gods, og eve tillige ſthle 
Dige, Magne tage mod hvad Priis Kiobmandene vil unde dem paa gl ord j 

| FR: ige ſga 
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Ligefaa mane de betale for deres Vahrer, hvad de vil forlange, og ſtiller endeel 
baade i Priis og Bonitet mod dem, fom ev tilſtede og kiober Det ſelb, Da det 
treffer ind, at de, ſom ikke ſelv ſeyler, faner fine Kornvahrer faa flette derfra, 
at neppe Deres Creaturer vil fpife Det, og dog findes i Regningen Dyre betalte. 

Tilforn brugte man diffe Sægter af en maadelig Storrelſe til 30a 40 Læs 
ſters Drægtighed, men i Eftertiden, Da Fægtffipperne vil faa meget ſnarere 
beriges, bruger man dem nu omtrent af 60, 70 ja nogle til 80 Læfters Drag⸗ 
tighed, hvilÉe eve langt fra ikke fag begvemme at gage igiennem de trange Ste 
der mellem SÉiær og Klipper paa den Ben, og Derfor ſteer ofte faa ſorgelige 
Tildragelſer, at de fætter til dev imellem; Desuden varer de langt fra ikke fag 
mange Aar, da De brekker af fin egen Tyngde, naar de tre gange om Aaret, 
nemlig til Fiſteriet, og begge Bergens Reiſer, fÉal fættes op og af Land, ſom 
meere ruinerer Skougene. 

Paa hver af diſſe Jagter behoves nu til hoer Reiſe 10 a 12 Mand, ſom 
bruges ſaaledes hele Sommertiden for Landets Producter at transportere til 
Kiobſteden, faa at man ſikker kand fætte et Tal af: 12 til Tsoo Mand, form 
ſaaledes Drive Tiden faft unyttig hen, da til dette Verk kand allene tiene unge 
og fvilfe Folk, og det faavel til at avle, ſom transportere Fiſtevahrene; thi 
gamle og ſoage Folk kand ingenfteds fomme, men maae lade fig føde og ernære 
af deres Børn og Tieneſtefolk ; faa at, naar de miſter dem, mage de ſtage Fare. 
for at crepere. ill ne J 
Det er derfor en ſtor Peſt for dette Land, naar de miſter fine unge Folk, 

hvilke dog tildeels creperer, naar de kommer uden for fin Luft og Sphæra, og . 
et Land, ſom dette, hvor Næringsbruget er af den vidtloftige Beſtaffenhed med 

Jordbrug, Fifferie og Seylads til Bergen, menget ſammen i hinanden, og 
hvor Gud faa ofte hiemføger med Soeſtade, burde Landet beholde fine Folk, 
uden naar det i hehyeſte Nods Tilfælde galdt pan, at Hans Majeſtot behøvede 
Dem til fin Flaade, da diffe, fom andre maatte gisre Kongen Den Tieneſte, de 
vare ſtikkede til, men naar ikke hoyeſte Fornodenhed udfordrede, burde de blive 
i Landet, Da Kongens Tieneſte har dog fun en fove Tiid Nytte af Dem, i det de 
cvenere, naar de kommer i fremmed Clima; Dette har i forrige Tider været 

i en Hob ventilered, men blev i den Tid holdt utienligt for Kongens Tieneſte paa 
bemeldte Fundamente, og ſtadeligt for Landet, derfor kom det ey dertil, og 
enhver oprigtig Patriot, Der har Indſigt i dette Lands Omſtændigheder, kand 
ey andet end falde paa ſamme Tanker i diſſe Tider. : 
Sagadan er Fiſtevahrenes Export til ſtor Bekoſtning for Landet, og ſtorre 
Skade for Vahrene med adſktillige deraf flydende Inſolencer; Derfore var det 
godt, derſom der kunde findes Mojen, til at fane Vahrene exporterede med 



Skibe diredte fra Landet, ſom dog har fine ftore Vanfeligheder meet i Dens 
ſeende til der Tab Bergens Bye mod fine gamle Privilegier vilde giore, med 
mindre det unde faa indrettes, at de Bergenſke lige fuld vare ragdige over den 
Nordlandſke Fiſkehandel, allene de holdte fit Contoir der Nord; og Udſtibnin⸗ 
gen ſteede directe fra ander, faa deres Privilegier kunde allene ſiges at være 
forflyttet og ikke ophævet; thi de Bergenſte maatte ikke udelukkes, Dels i Hen⸗ 
ſeende til det ftore Forud, de har ftanet udi ved anſeelige Crediter for Landet 
(Dog findes der de i Bergen, der handler faa med deres Skyldmend, at efter 

ti Aars Handel kand de gierne mifte en maadelig Capital, de har hos de Nords 
fandffe tilgode, faa meget har: de aarlig i den Tiid ſtaaret dem paa begge Slags 
Vaͤhrer, faa de har baade Rente, og noget af Capitalen hver Reife betalt; 
Thi jeg vil kun fætte 1 ME. 8 Sk. mindre paa 1 Tønde Sild, Ravn og falted 
Fiſt. 3 ME, mindre for 1 Zonde Zran, 4 a8Sk. for 1 Vog Fijffog 1 a 2 MÉ. 
meere for 1 Tønde Salt og Kornvahrer, end de frie Handlende fager eller giver 
efter den almindelige faſtſatte Priis; Dette beløber fig altſaa langt over Renten 

af den crediterede Capital af 10; 20, 30 til so Role. , faa at de efter den 
Regning har ey ftort at beraabe fig paa i Henſeende til udftagende Gield, dog 
alle brave Kisbmænd undtagen) deels i Henſeende til den Conduite, de befidder 
i Fiffehandelen ved at fortere og exportere dem hver til ſit Sted; Saajeg hol⸗ 
der for, Fiſtehandelen kand ligefaa. lidet. undvære. de Bergenſte, fon de kand 
undvære den; Overalt var det ubilligt, at excludere dem fra faa ſtor Credit, 
de har giort Lander, omendſtiont de derfor iffe burde have noget Monopolium 
at beraabe fig paa for den, Handel allene," hvorved gaves Leylighed ar knibe 
Priſen, og tvinge Handelen for Indbyggerne. | eo: Å 

Dette var et Verk, ſom en oprigtig Patriot kand nok indſee Nytten af, 
men derfor paatager fig juft ikke at give noget Forſlag til SverEftillelfe, ſom 
overlades andre, ſom kand vare mere kyndige og habile dertil, hvis Ergon det 
egentlig er, og hvis Stand det kand være gemes; Jeg vil allene ſige: Derſom 
Der kunde findes Udveye til dette at verkſtille! Da ſpartes al den Fragt for Ind⸗ 
byggerne med Transport til Bergen; thi ſamme løb da ind i Skibsfragten, 
ſom ville fÉille lidt eller intet paa i Henſeende til den længere Ven, naar Skibene 
vare i Søen; Overalt blev det De Fremmedes Sag, ſom med fine egne Skibe 
afhenter nu Vahrene fra Bergen, da vore egne Skibe ligger ſtille, og de Frem: 
mede reiſer af med al Fragtens Fortienefte, ſom meeſt gaaer. tif Holland, hvad 
Fiſken angaaer; Men den Fragt, ſom nu Indbyggerne betaler af Vahrene at 
transportere til Bergen, beløber fig til en ſtorre Sum , end man kand foreſtille 
fig, ſom De Fremmede felv Da maatte betale, naar de hentede Vahrene directe 
fra Landet. TÅ 

Derved 
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Derved ſparedes og Landets Skove, Der nu ellers ere alt: for meget uds 

huggede; for at holde den ſtore Flaade Jagter ved lige til Dens Bergenffe Trans⸗ 
port, Da ſamme gior meget til Skovens Forodelfe, ved det de Brader, ſom 
bruges til ſamme Bygning, bliver ikke ſavet, men hugges tvende Stykker af et 
ftort Tre af den Tykkelſe, af man ved en Sav kunde fave 1a2Fylter Bræder 

deraf, og Det udi en Længde af 16 til 18 Sællandffe Alne. 
Derved ſparedes Indbyggerne for Den Hazard, de ſtaaer med de aabne 

Fartoyer, og de Soeſtader, ſom gierne aarlig gives Exemple pag til deres 
yderſte Odeleggelſe, ſom Det treffer paa. 
Daerved blev ſpared De mange Folk, ſom nu maae bruges til Transporten, 

og kunde i den Sted drive paa Fiſkeriet og Jordbruget at excolere, hvilket ſidſte 
Indbyggerne nu har begynde at blive opmerkſomme til paa de Steder, hvor 
Leylighed ev, men de mangler Folk; Derover, derſom de kunde beholde fine 
Folk hiemme hele Sommeren igiennem, vilde det blive Lander en ſtorre For⸗ 
deel, end man primo intuitu kand indſee, og om der endog da ffulde gane et 
taaleligt Antal FOÉ i viſſe faſtſatte Aaringer ud til Kongens Tieneſte, naar 
og Kongens Tieneſte var tient Dermed, kunde det ikke faa meget ſavnes ſom in 
ftatu qvo. | g 

Derved blev der Handel og Trafique i Landet, faa at Indbyggerne i 
Misvært og U⸗Aaringer kunde aflifteres til Livs Ophold, og til deres Fiſteriers 
Fortfættelke, faavel fon ovrige Nærings Brug, Da tvertimod mange i flige 
Tider maae ligge hiemme og fulte, og ikke kand komme til Fifferie af Mangel 
paa Underholdning, da den ene i Landet paa ſaadan Tid, ſom nu juſt indfalder 
med tvende Mars Misvært, ikke kand rvreffe den anden Haanden, helf naar 
Tienden ſaaledes flaaer feyl for Tiende Participantere, og ingen Kiobftæd kand 
man paa Efterhoſtens Tiid naae til. 
Derved kom Sildefiſkeriet, ſom een af Landets vigtigſte Poſter, i en bedre 
Gang, da Salt og videre Materialier til dets Fortſottelſe var at faaei Landet, 
og den Guds Velſignelſe, ſom Indbyggerne af dets Mangel maae lade gaae i 
Soen i diſſe knappe Tider, kunde komme Landet og Trafiquen meere til Nytte 
baade i Henſeende til Mængden og Godheden; Thi Handelsmend, fom da 
boede i Landet, kunde deels ved fine Boeliger, deels ved at holde Folk paa den 

DTiid liggende ved de Steder, hvor Silden gif til, være beraadde paa ved Salt 

J 
| 

å 
& | 

— | 

og Ceges Træer, hvortil Staver fra Oſterſoen der, ſom nu i Bergen maatte for⸗ 
ſtrives, at modtage felv Silden ferſt, naar den blev dem tilført, og nedfatte 

Bierne — 

den paa den Hollandſte Maade; thi der vilde blive kiendelig Forſtiel paa Godſets 
Godhed, naar en Bonde eller Handelsmand ſelv lader Silden nedſalte. 

Rv 3 Naar 
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ſottelſe og Priis uden Lands. J 
Derved kunde og paa beleylig Aarets Tiid, naar Kulden ikke var faa 

ſterk, ſom den ellers Den ſtorſte Tiid af Vinteren falder, giores af dei Landet 
boende Kiobmænd et Forſog Med at virke og nedſalte Fiſken paa den Ameri⸗ 
canſte Maade, og Da vor Fiſt er i alle Maader faa god i ſig ſelb, om ikke federe 
og bedre; ſaa turde den komme i ſamme Anſeelſe og Priis, og være ligeſaa bes 
gierlig i Spanien, Portugal, Italien, og andre Steder lige ind til Tyrkiet, 
fom den, der føres fra Terre neue, og de fleere Americanſte Kyſter, og hvad 
Fordeel vilde ikke Deraf Ande for Kongen og det hele Land? "ud 

Ligeſaa Sildſalterie, da vor Sild er i alle Maader faa god af Fedme og 
Smag, meere giengs begavet med: Flomme end den Hollandſte, der gierne har 
Malk og Navn i ſig og ftørre , følgelig grovere i Kiodet end den Norſte. 

Avi ſtulde ikke, naar Handelsplads var i Landet, vor Sildſalterie kunde 
tildeels gane for fig paa ſamme Maade, ſom den Hollandſte? De fornemſte 

- Reqvifita dertil ere Eege⸗ Treer, og at have en Balle Lage færdig, hvori man 
Fafter omtrent 500 Sild paa engang, og det ſtrax efter den er tager af Garnene, 
at den deri ſtal faae en Slags Stivhed i Kiodet, og beholde ſin Rift eller fine 
Sfiæl, og fin naturlige blanke Coleur, fiden naar den er ganet, ſom det kaldes paa 
Norſt, eller Qverken er taget deraf, lader de Blodet afſtylle, og ſalter den ikke med 
Det ſtore st Hybes Salt, ſom vi bruger, (ager nodbendig for vor Sild, der ligger hele 
Vinteren over, og maa have det at tere paa, men tærer fig ſelb opmed det ſamme) 
men med Liſſabons Salt, Der er finere og kniber den deſto ſaarere; Ja velog det 
Franſke, ſom gior Fiſten meere ſodſmagende, naar Silden ſtrax ſpiſes, thi den tand 
Derved ey faa længe conſerveres, ſom hos os Vinteren over, men derhos foraar⸗ 
fager dets morke og leeragtige Coleur, at Silden bliver ey faa blank og anſeelig; 
Jdet mindſte ere de Engelſte, Schotſte og Irdſte heel forlegen for det ſidſte til 
fine Salterier; thi man læfer, de beklager, De ey kand fane deraf formedelſtden 
Misforftaaelfe mellem de toende Nationer, BR OT NS AG ØERNES 

Bille vi ſaaledes benytte og af Leyligheden, der gives af Skaberen ligeſom 
i ænderne, og for vor Stuedor, fon Franſte, Engelſte og Hollandſte med 
ſaa ſtor Bekoſtning føge paa faa langt bortliggende Steder, og det.med fad. 
ſtor Iver, at de holder ud, hvad de tvende forſte Nationer angager, fioreog 
blodige Krige for at vinde og conſervere Fiſtehandelen, hvilfe for nærværende 
Tiid har Fordeelen borte for og Norſte, ligeſom i mange andre, faa og i denne 

| | vigtige 
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vigtige Handel, faa kunde ſamme komme til paa lettere Maade, at indbringe 
os mange Millioner end dem, ſom maa giore fig meere Mone. 
V Bi ſoge efter Guild i de andre Werdens Parter, og vi har den beſte Guld⸗ 
mine hos os ſelv, ſom vi lade andre arbeyde udi, og reiſe af med Fordeelen; Jeg 
vil kun nævne Det ene Exempel: Da Chriſtianſund i Aaret, uden Tvivl 1723, 
ſik Kiobſteds Privilegier, kom nogle Skotſte Familier, der nit meget har fore 
meeret fig og etablered fig i de omliggende Egner af de Provincer Romsdal og 
Sundmoeer og fatte fig Dev ned, optettede fig Der med ſamtlige Contoirer en 
anſeelig Handel med Sild og Fiſt, ſom da gik ypvig til pag de Grandſer, der 
nu af diſſe Slags Fiſterier er fan. godt ſom gandſte forladt, og Derfor har de 
maattet ſee fig om andre Steder efter ſamme Handels Fortſattelſe; Midlertid 
medens diſſe Fiſterier continuerede, giorde diffe Fremmede fig faa ſtor Fordeel 
af denne Guldgrube, at den cene efter den anden efter nogle Aars Forløb gif 
over igien ſom Capitaliſter af so til 100000 Rolr., og fendte andre over igien 
at fortfætte Handelen, da De felv ſidder ſom Herremænd i Schotland. i 
Deette og meere faadant ev Landets egne Indbyggere Tilſtuere af, fordi 
De mangler Leylighed og Anforſel til Handelens rette Etabliſſement, fom vi 
gierne maae give ma ſtore Lerepenger for til fremmede Nationer, 
Wed ſlig Handelsplads at oprette i Landet bled forekommed Ruſſernes Ind⸗ 
ſnigelſe 1 Landet; hvorved val har flyde dette Gode, at det Ruugmeel, de hav i 
diſſe knappe Aaringer fort, har opholdt mange Menneſkers Lin paa de Norderſte 
Steder, ſom ellers maattet fulte ihiel, men for det førfte faaer Kongen ingen 
Fold af denne deres Handel, ſom er alt for ubiligt, derneſt tager de ingen andre 
Wahrer igien uden Odder og Rævifind, dem de endelig vel betaler, men kand 
Fun væve enBagatelle deraf at faae, faa deres ſtorſte Betalning ſteer Con- 
tanter Guld og Sølv, fom de reiſer af med til ſtor Skade for Kongen og 
Landet. Endelig forer De nu, Da de har merket Landet trænger, og De fager 
god Priüs for hvad de fører, Bedragerſte Vahrer, helt Ruugmeel med Sand 
opblandet, ſom gior det tungt i Vagt og ufpifeligt. ene 
Derſom Derimod var en Handelsplads i Landet, holder jeg for, der kunde 
paa Ardangel, der ligger en maadelig Diftance fra Nordland, og kunde giores 

vift een om ikke tvende Reiſer Derhen om Sommeren, oprettes en anſeelig og 
profitable Handel med Skiber baade fra deres og vor Side; Da man vilde finde 
fin gode Regning med: fra Dem at fage Ruug og Mel, Hamp, Liin, Guder, 
Olie, Kiod, Sælle, Vor, Honning, Jern, Spiger, Tigre, Tougværi og 
utallige fleere for Landet tienlige Vahrer, for meer end ordinaire godt Kiob, 

| endog. indtil Trae⸗Laſt, naar Skov hos os ſeld mangler; Og de kunde igien 
| fane fra os, Flojeler, Silketoyer, Etoſſer, Cattuner med fleere flige Svane 
| vahre 



vahre, famt Sukker, Caffebonner, og andre Slags Specerier; NOE Biner 
og i ſer Brandeviner tillige med fleere, ſom ey kand opregnes, de begierlig føge 
efter, og betaler gierne vel, ligeſom SfFindvabrene, 

Dette ſynes kunde blive en fordelagtig Handel, ſom ville Tønne Umagen, 
da fik Kongen fin rigtige Told, da fludfede man Vahrer med Vahrer, og de 
reedbare Midler bleve i Landet, der nu gaaer ud, og det for bedrager 

ver, ſom da blev forekommed ved at fælge paa Handelspladſen, og kke fom nu 
omkring paa Landet; ja Landets egne Skibe kunde felv beſeyle de Archangelſke 
Kyſter, og med god, Fordeel hente i fær Liin, Hamp, Ruug, Hvede, &ryn 
og Meel derfra, ſom der er ringe Indkiob paa, ex. gr. Naar Værten hat 
været uppig, har man der paa Grændferne af Archangel og Cola fundet under⸗ 
tiden Éiobe 1 Jog Ruugmeel for 10 Skill. Danſke i Rysſiſt Qægt, ſom fun 
paa tvende Skaalepund er mindre end vor Vægt; Denne Handel ligger ingen 
Kisbftæd i Norge faa beleylig for, fom Nordland. ER 

Derſom der blev giort Alvor med Kiobftæds Anleggelſe, eller Handelplad⸗ 
ſers Oprettelſe Nordland og andre Nationer, fær de Engelfe RE Tilladelſe, 
og viffe Aars Friheder at fætre fig ned, enten de Bergenſke vilde antage det dem 
giorde førfte Tilbud eller ikke, Da troer jeg, Den ſtorſte Deel af Kiobmændene 
ville antage ſamme, fiden de flefte mage og kand anſees, kuns ſom Hokere uns 

der de 3 a 4 Hollandffe Commiflionairer i Bergen, ſom ere intet mindre end 
Patrioter, og fpiller under Dakke med Hollanderne, bederver Fiſtehandelen, 
og bruger de Hollandſke Penge til Forſtuder for de mindre formagende Kiobs 
mænd, og paa deres Principalers vegne determinerer omtrent Prifen, førend 

Fiſten endnu til Bergen er indkommed; Da nu de Hollandſte Skibe, ſom ſtal 
afhente Fiſten, ikke kand indfinde fig, førend filde paa Sommeren, mod den 
Tiid Fiffen kand ventes til Bergen, og naar contraire Veyr holder de Nord⸗ 
landſte Fægter tilbage, maa de ofte ligge i Bergen 3 a 4 Uger, og vente ders 
efter; Saa i den Tiid funde de feyle diredte der Nord, naar Export var af 
Landet, indtage fin Ladning og være paa Tilbagereyſen igien, førend de dog fra 
Bergen kand blive expederede; Ha de kunde da faa meget tidligere foretage 
Reiſen, og have fin Ladning inde i Junii Maaned, da de tog Fiffen lige fra 
Stedet, hvor den er fiffer, ſom meldt, der ev Centrum midt i den Nordlandſte 
Province beliggende. 

Naar nu Fiffen er begierlig, ſom nu nogle Aar har continuered, paa det 
Hollenderne kand faae den nye Fiſk deſto haſtigere ti Bergen, accorderer Kiob⸗ 
mændene med endeel Jogt⸗Skippere: Derſom de kand giore en Mellemreiſe, 
og komme faa meget før til Bergen med nye Fiſt, ſtal deres Priis blie faa 
meget ftørre, nemlig førend den rette Flaade af Jægter kommer ſidſte Reiſe, 

Deraf 

ſte Vah⸗ 
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Den Inſolence: Skipperne Fæppes om, at begive fig forſt paa Reiſen, og der— 

ikke giver Fiſten den fornodne Tüd at torres, kaſter Den halv torret i 

Naar den da kommer forſt til Bergen fugtig og bederved, og i Skibet 
fiden meere bederves, bliver man ved en eeneſte ſaadan Ladning præoccupat 
Udenlands mod den hele Fiſtehandel ſamme Aar, taænkende, den hele Fiſkeavling 

er falden faa flet, og Derved fættes Den gode med den flette Fiſt i Miscredit, fon 
et par Bar efter hinanden man bavde Erfarenhed af. . 

Derſom nu Exporten (fede diredte af Landet, da fif be Udenlandſte vore 
Fiffevahrev nyere, friffere og bedre qvalificerede, ſom nu meldt ev, foruden 
mange andre deraf flydende Fordeele for det hele Publico, naar Handel og Tra- 

ſqve havde Sted i Landet felv; Fa da vilde ſamme, formedelſt den begierlige 
Fiſtehandel ſnart blive til en florifant Stad, og alle de Qanffeligheder, ſom nu 
"primo intuitu fynes at Mode, vilde ſnart overvindes, ſamt De Derimod giorde 
Obſtacler og Ventilationer lettelig ſolveres. 

Man har Exempel i Chriſtianſund der havde den allerſletteſte Situation, 
nogen Sted i Qerden kand have, beftagende af 3 adffilte tørre Klipper, der ey 
voxte faa meget Græs paa, at en Koe kunde fødes, og fandtes ey Skov til 
Bygning og Brænde nærmere end 5 a 6 Mile, ikke desmindre da den fik Kiob⸗ 
ſteds Privilegier, blev den dog i en foye Tiid faa bebygget formedelſt ſin Be⸗ 
leylighed til Handel, at der fattedes Land til Pakboeder og Huſer at opſatte, 
ng der blev ven de Schotſte Coloniſters Anforſel faa vigtig Handel, færlig med 
Fiſtevahrer, at Trundhiem kunde langt fra ikke Comme op derimod; Kunde 
nu Vanfkelighederne faa vel og haftig lade fig der beftride, faa har man Aarſag 
at vente Det ikke mindre paa fan meget baade beleyligere og behageligere Steder, 
ſom Nordland fand producere, 

Dect er ellers at undre over, at den Norſtke Fiſkehandel bliver i diſſe Tider 
ſaa gandſke fadt til Side, da Opmerkſomhed ellers i faa mange andre Sing udi 

Dette Seculo mægtig har taget til; J den Sted vor curieuſe Verden bruger 
Tiden til andre Studia, faa benytter andre Natroner fig af Tiden til der Oeco⸗ 
nomiffe Studium at befordre. Handelen at udvide, og Fifferierne baade paa 
fine og vore Stromme at giore alt ſtorre Fremgang udi, i 

Ss Hollen⸗ 
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Hollænderne emplojerer 3000 Seylere udi alle Slags Soefiſt eriet og Der 

res Transporter, ſaaledes tiltager de garlig Deri. | 

Engeland neften lige faa mange, uagtet de har hverken Rhein, Moſel, eller 
fleere ſaadanne navigable Stromme af mange 100 Miles Længde; ſom neſten 
commenderer hele Tydſtlands Negotie. — 2— * 

Frankerige emplojerer ligeſaa nogle 1000 Sfiber til famme Handel og 
Negotie. i i meddt syg 

Sverrig tager og oyenſynlig til aarlig udi Commercie, Folfemængde, 
Manufacturer, Agerdyrkning og Skibbyggerier, ſom nu,-færlig nogle Aar,” 
har mægtig tiltaget, og har fin Udfpring af deres florerende Fiſterier og ſam— 
mes gode Foranſtaltning, hvilfet: alt vi bliver fiddende ſom folesloſe Tilffuere: 
af, uden at gribe ind i vore egne Barme, og føle Manglerne hos os, der nok 

burde drive og til al Arbeydſomhed med difje andre Nationer, 

— Dette Stykke af Oeconomien,; nemlig Fiffehandelen, har viden ſtorſte 
Fordeel og Beleylighed frem for alle andre Nationer, da vi har inden vort eget 
Land omtrent 300 Miles Diftance giennem hele Norges Soekyſt, hvor Fiſke⸗ 
riet gives os ligeſom i ænderne, fom meldt er, og hvor ſaa mange Indbyg⸗ 
gere fever neften allene Deraf, men i fteden for, at dette fulde Drive os til Ops 

merkſomhed i- Handelen ved at udbrede den, og anlegge Den paa beleyligere Ste⸗ 
Der, lader vi Det hellere blive ved Den gamle Slentrian ex. gr. der har faa tit 
været ventilered om Handels og Kiobſteds Anleggelſe i Nordland, hvoraf 
Fordeelen for Kongen, Landet og Den hele vigtige Fiffehandel er ſaa haandgris 
belig, at den falder enhver i Oynene, da vore Fiſtevahrer, ſom meldt er, al⸗ 

drig i Henſeende til Priis og Anſeelſe kand komme i Ligning med andre Natio- 
ners, faa længe de ikke ved Handels Folk i Landet bliver pag andre Maader 
virket og faltet, fame i rette Tiid af Landet nye og fri udførte; Men ſamme 
vigtige Foretagende er ſtedſe blevet contrecarered, og kuldkaſtet ved det gamle 
Monopolium og Privilegier de Bergenſte har beraabt fig paa, faa at et heelt 
Land maa ſtedſe blive ved at lide for en eeneſte Bye at conſervere, i den Sted 
man kunde fane baade Bergen og enlige ſtor Bye tilinden kort Tiid begge at forere. 

Det var nok værd at tage i Confideration Tiden og Conjundurerne, 
da Bergen blev raadig forf for Alvor over Siffehandelen, for at have fir Sæde 

i iz juſt 
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juft i Bergen, da var for det førfte Nordland fun lidteller intet bebygget, imod 
hvad Landet nu befindes at være; Jeg tanker, te fleefte Indbyggere, Nords 
land ide Tider havde, vare vel Finner og Lapper, der forſt har opryddet og 
beboet Landet, ſom Tid efter anden af Nordmandene ere bortjagede, og deres 
Boeliger indtager, fluttelig var Landet De Tider ikke flor Umageværd, og Fiſke⸗ 

Derneſt var det paa den Tiid, at Hanſeſtaderne forte Regimente over 
Soen og Handelen, og opvettede fir Contoir i Bergen for Den Nordenfieldſte 
Fiſtehandel. 

Hvad angaaer Bergens Byes forſte Anleg og Begyndelſe, da var nok 
ikke lang Tiid mellem de tvende Kiobftæder Bergen og Vaagen i Nordland deres 
Anloeg, thi Bergen blev forft anlagt af Kong Olluf Kyrre, i Aaret 1069 og forſte 
Anleg til Vaagens Kiobſtod, (fom er det beſtrevne Sted i Lofoden, hvor det 
ſtore Fifferie nu ev) blev giort af Kong Oſten Magnuſen ved at bygge en 
Kirke og legge meget Gods dertil, ſom ce ſteet, enten i Slutningen af det site, 
eller Begyndelſen af Det 12te Seculo, hvilket da fiden gav Anledning til, en 
Kiobftæd der at anlegge; Avad Yar ſamme egentlig ev bleven til en Handels— 
plads, kand man ey faa vift determinere; Men dette finder man, at ſamme 
fik i Aaret 1384 af Kong Olluf Hagenſen Kiebſtæds Privilegier, at de af 
Finmarken og Helgeland, vet er af hele Nordlandene fulde handle paa Vaagen, 
nemlig Kiobftæden Vaagen i Lofoden, ikke ſom cen alt for meget Patriotiſk 
Autor har vildet forklare det til Bergens Vaag eller Viig, fom er urimelig, 

og fivider med De gamle Norffe Skribenteres Pofitioner, ligeſom og ſelve Pris 

| 

vilegiets expreſſe Ord, ſom endnu findes Extract aften gammel Kirkeſtoel 
Baagens Kirke tilhorende, ſom jeg ſelv hav havt i Hænder: De af Numedal 
Fulde foge til Trundhiem: De af Romsdalen (fulde føge til Veddoen, ſom var 
en gammel Kiobftæd i Det Diſtrict, hvor nu Molde er, og de af Sundmoer 
ffulle ſoge til Bergen, | 

Bed ſamme Privilegium blev og ftadfæftet det, fon af Kong Olluf Kyrre 
og hang Sonne⸗Son Kong Magnus før var bevilget Bergens Bye, nemlig 
med deres egne Fartoyer at beſeyle Nordland, ſluttelig ikke at handle med Als 
muen, ſom var forbunden at føre fine Vahrer t Vaagen, men med Kiobmen⸗ 
dene i Vaagen i Anledning af Fiſkehandelen, hvilken Bergen, hvor ect af de 

five Hanſeſtedernes Contoirer var, — den Tiid beſtyrede over hele Norge; 
$ 2 Dette 
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Dette forholdt fig ſaaledes, af den Stund Vaagen var ved Magt, at de hand⸗ 
lede med ſamme Steds Borgere, og fluttelig ev det, at de ſom Hokere under 
De Bergenſte, bleve ved denne Bergenſte Handel ruinerede… 

Da nu WVaagen havde faaet fit Baneſaar, bleve de ligefuldt ved at be 
ſeyle Nordland, og have fra Almuen felv Landets Vahrer, paa ferſte Haand 
fov let Priis; Ga! man finder og, at Tydſte, Hollandſke, Engeiſte, Schotſte 
og Irſke, fluttelig faa mange, ſom ſtode i Correſpondence med det Bergenſke 
Fydife Contoir, alt dependerende af den Hanſeſtedſte Fiſtehandel paa de 

Steder, begyndte at beſeyle Nordland, og handle diredte derpaa, fordi de 
fandt fin Regning med at have Vahrene fra førfte Haand, men bleve Tiid efter 
anden ved Kongelig Forbud excluderede. 

Saaledes continuerede de Bergenſke ſelo at beſeyle Nordland, indtil 15393; 
Da Bergen var af de Vitalianers Udplyndring faa udarmet, ar de ikke fors 
maaede fængere felv at beſeyle Landet, men fik Det fiden paa den Fod, at de 

Nordlandſte felv med Sægter maatte føre Deres Vahrer til Bergen, og hente 
fine derfra, hvilet er den famme fordervelige Handelsmaade for Nordland, ſom 
endnu continuerer, | ; 

Hvad Tiid Hanfeftæderne havde fin Oprindelſe er uvift at faftfætte; Derom 
ere adffillige Gisninger, nogle gior den ældre, andre yngre, folgelig kand heller 

ikke faftfærtes , hvad Tiid de Bergenſte, ſom det ſidſte af de fire Hanfeftædernes 
Contoirer blev funderet og fif forſt fine Privilegier; Men dette er en afgiort 

Sag, at Bergen har fra den Tiid af været raadig over Norges Fiſtehandel, 
og taget fig alt meere Leylighed efterhaanden at træffe den Nordlandſke tillige 

under fig, Da de anmaffer fig nu en Slags Monopolium derover, faa at røre 
ved den, er ligefom at røre deres Oyeſteen. Paa Den Tiid var den Nordlandſte 
Handel, fiden Landet var da ikke faa pepleured, ey af ſtor Betydenhed, ſom 

meldt er, deels kunde denne Handel efter Da værende Conjuncturer, maaſtee 
ikke være Landet til faa ſtor Skade ſom nu, da de Bergenſte ſtode felv for 
Transporten, og Fiſtehandelen var den Tiid i en anden Circul; Da var det, 7 

at ſamme Magter vare De eeneſte, ſom i den nordlige Deel af Europa drev no⸗ 
gen Soe Commercie, og havde Handels⸗Huſer overalt i Europæiffe Lande, 

altfan kunde dette paaraabte Monopolium paa den Tiid ey faa meget præjudi- 

cere Landet og Fiffehandelen, da Det er ſluttelig, at ſom de vare de eeneſte 4J | 

Handlende, og i Norge neften Det eeneſte Fiſterie, ſaa er Det rimeligt, at Babs | 
rene 
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rene bleve vel betalte, thi Contorerne havde den Tiidingen Rivaler i den Høns 
Del der ſamme Tiid var Norges neften esnefte Solomine. 
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Hele Europa var (dem undtagen) i ſamme Uvidenhed om Soehandelens 
Nytte, og lage for den Tiid i Dvale, ligeſom vi endnu. 

Dronning Eliſabeth gav deres Privilegier ſidſte Stod i Engeland, den 
hun anſage hoyſt ſtadelig for Handelens Opkomſt; Frugterne deraf indhoſtede 
hun inden fort Tid, og den Engelſte Fegotie og Soemagt giorde en utroelig 

Fremgang; Hun og hendes Mmiſterium Cromvel, Carl den Anden, og des 
res Minifteria ere blevne udodelige udi Hiſtorierne formedelft Commerciens 
Forbedring og Beſtyttelſe. 

Der ſtiller da en Hoben mellem de Tider, da Bergen tilvendte fig Mo- 
nopolium over Fiffehandelen og diffe nu værende; Øg derſom vi i Tide havde 
fulgt Engelands Exempel med Handelen faaledes at befordre, og kige de andre 
i Handel florerende- Nationer ind i Kortet, havde Dannemark paa nogle hun 
drede tufinde arbeydſomme Indbyggere og mange Millioner Rigsdaler. være vis 
gere i SJenfeende til Landets Velſtand, end det nu ev. 

Jeg maae gaae lidt tilbage og anføre dette ene Exemple paa Nordlands 
fordervede Handel, ſom juſt nærværende Tiid giver Anledning til: Strar efter 
fidfte Krig mellem Engeland og Frankerig blev componered, blev Frankerig 
faa begierlig efter vor Norſte Ravnhandel, at den nu nogle Aar har været i 
hov Priis; Bette hav giort Vormændene faa graadig efter Gevinſt, at mani 
Fiſkeriets Tid hav faltet flig bedærvet Raon, ſom man ellevs tilforne har kaſtet 
bort fom uduelig, nemlig: Sidſt i Fiſteriet at ſalte den udgydede Jvavn der ev 
blod formen Suppe, og tager ey imod nogen Knibning og Faſtighed af Salt, hvor 
meget man vil ſpendere derpaa, thi de befte og faſteſte Particler og RaonÉforn 
ere udgydede til fit naturlige Brug, og alt det bløde og uhumſte Bæfkn, ſom 
on Sliimagtig og oploſt Materie, er allene tilbage ſom til intet kand tiene, og 
burde kaſtes bort, i fteden for Kiobmændene i Bergen ved flig bedragerſt Gods 
at forefinde hos fine Handlende, burde ſtrax angiver Bedrageriet for Stadens 
Politie, at Vedkommende kunde tilbarlig bleven afſtraffet; Sag har de ſtukket 
unden Stoel Dermed og modtaget flige bedragerſte Vahrer, udſtibet Dem igien, 
og bedraget fremmede Udlændinge Dermed til Spot og SÉiændfel for vor Land 
pg Nation; ſamt faadan for Jorge confiderable Handel at beffadige, ſom 
iel S$ 3 hverken 
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hverken vi ellev Efterkommere vil finde os vel ved, nu er det og Dette hidfte Aar | 
kommet dertil, at denne Ravnhandel er aldeles i Decadence, faa at de ſidſte 
Ravn⸗vLadninger var nær ved ar blive arreſtered i Frankerig, kunde ikke affæb 
tes, men blev et Quantum af 4000 Tonder oplagt, hvorpaa ikke allene Com- 
miſſionarierne i Bergen, men og Stedets Stift⸗Amtmand ffal være tilſtrevet 
i Denne Materie, at derſom ikke Nordmand ville legge fig efter bedre Gods at 
lave, maatte Frankerig gandſte abandonere den Handel. RR 

Dette Exemple kand tiene til Beviis paa, hvad ſlibrig Fod den Nords 
landſte Fiſtehandel ſtager. aen 

Til Slutning maa jeg anføre denne Anmerkning, ſom er værd at tages i 
Confideration: Det, fom ellerg meeft har ruineret Nordlands Indbyggere, 
er deels Den vidtløftige Brændeviing Handel, ſom der, frem for mange andre 
Stæder florerer, formedelft Jogternes Fart paa Bergen og Trondhiem, hvors 
fra i ſtore Qvantiteter og Læftetall føres Brændeviin, til Indbyggernes For⸗ 
forelſe, ſaavel ellers, ſom i ſer, naar de føger fir Nærings Brug ved Fifferie, 
Da mange Driffældige kommer hiem fattigere end de veifer derhen; Det ſtade—⸗ 
ligfte er endnu: Landets Ungdom, naar de er 10 a 12 Aar gammel, kiober de 
fig ved Forældrenes Samtykke, fra Kiobftædenen Portion &rændeviin aarlig, 
for at. fælge ud og profitere paa; Men derved ſteer, at mange fra fine unge 
Aar vænner fig til Drikfaldighed, og dette holder jeg for, at være en fiorZarfag 
at den Laft hev i Landet er faa giengs, deels den Handel af bemeldte Tronhiems 
Borgere, ved af reiſe om de 3 Maaneder, fom fra Aprili Tiid har været brugt, 
fra Gaard til Gaard med Deres Kramkiſter, da ved ſaadan Borger Baads 
Ankomſt, Folket paa Gaarden, helſt de Unge, ſtimer Dertil, hvorved Bor⸗ 
gerne felv, eller hang Kone, Søn eller Datter; thi de reiſer omkring boer i fit 
adffift Diftrict og paa fin adſtilte Baad, aabner fine Kramkiſter og foreviſer 
Dem alle fine Kramvahrer, ſom glimrer de Unge ſtrax i Oyene og gior dem ber 
gierlige efter flige ufornødne Narrerier, hvortil de meere annimeres ved faadan 
ſmigrende Foreſtillinger; naar de Kiobende beflager fin Pengemangel; bliver 
de ſtrax ſoulagered med den Troſt, at de ſtal faae Credit, ſom er Dem til for 
Opmuntring, ſaa de tager friffud hvad de har Lyſt paa, uden attteenke paa, hvor⸗ 
fra Betalingen ffal komme; Dette er nu Borgernes forſte Reiſe ſtrax efrer De 
er komne til Landet da tilhandler de fig hvad fom er at fane hos den gemene Mand 
af SIK og Skindvahrer ſom kand være avler om Cfrerhoften og Vinterren. 

i! 
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Nogen Tiid for de vil ſtibe ind og pakke af igien til Tronhiem, gier de 

Den anden Reiſe om Landet for at indſamle af Landets forde Vahrer, Smør, 
Oſt oganden liden Forraod ſom kand være ſamlet den forte Tiid af Sommeren, 
og derforuden at ſamle Slagter af ſtort og ſmaat Fee, ſom de Da ved Hiem— 
komſten nedſlagter og ſalter need at bringe med ſig til Tronhiem til Vinter; Pro- 
vifion for fig felv og andre, og har ſtedſe ſaadan Provifion, de har medbragt, 
været god Hielp for Tronhiems Indbyggere, ſaavel for dem ſelv, ſom Varker— 
ne, med ſlige Vahrer at fourneres, midlertid flyder den Inſolence deraf; Ef— 
terat De har tillukket ſine Sommerboeliger og pakket af, og Kuld indfalder, ſom 

gior Skade pag Kornapblingen, er Der ey allene ved. deres Aſſiſtence ikke cen. 
Fonde Korn at faae til Soutenue for Zrængende; Men de har og ſtroget af 
med Bøndernes Sommeradling og Slagter, ſom de har tilſorhandlet fig for 
Deres til Landet bragte Vahrer af Tobak, Brændeviin, Naaler, Baand og 
andre Slags Kramvahrer, ſom Landet har igien, i fteden for de burde have 
fin Sommeravling til at leve af i flig Trangs TiD, og fælge tilandre i Landet, 
fom trænger dertil, og kunde give Korn igjen; Ved denne anden Reife ev der, 

De indføger Betalingen for den giorde Credit forrige Reiſe, naar nu hverken 
Gamle eller Unge har at contentere med, ſom de juft heller ikke ſtiotter om at 
tage mod Contant, faa maae Bandets Producter af Fiſt, Slagter og fede 
Vahrer dertil bruges, ſom da hos diſſe Gieldbundne tages for hvad Priis den 
Handlende finder for got; Den ſtorſte Infolence heraf flyder, ev at Almuen 
fra Ungdom af vænnes til Dovenhed i at fabrigvere felv af Landets Producter 
fine Slæder, fom de ey kand klage over Mangel paa Materialier til, i Henſeende 
fil at cen af dette Lands vigtigſte Fordeele er Schaferier af Faar, ſom fleeſte 
Steder holdes og gaaer ude Vinter og Sommer paa Øer, ligeſom de Engelke 
Produdter og temmelig god af Grøde; thi ved der der tilbydes dem for deres 
Stuedor flige Kramvahrer, ſaa ev det blevet til en almindelig Skik: Saa ſnart 
Ungdom er 10 a 12 Aar gamle, mage Drenger ey klades i andet end Klædeg 
Klæder, og Piger i Colemankis, Cartun og Stoffes Klader, og enhver, fom 

" vil kige ind i Landets oeconomiſte Sager, ſeer nof at flig Extravagence i Klæ— 
der er langt almindeligere og ſtorre Ruine for Nordlands Indbyggere, end den 

fædvanlige Hengivenhed til Brandeviin og ſterk Drik, faa jeg holder for, at 
flig Handel af bemeldte Tronhiems Borgere har ſtedſe været ſtorſte Peſt for 
Nordlandene. Denne Handel har ſtedſe havt fit Sæde i diſſe Diſtricter, Sar 
ten Lofoden, Veſteraalen, Senjen sg Tromfen, jo længere Nord, jo for 

| Deelagtigere er Handelen, og Borgerne rigere; Derimod paa Helgeland er der 
Boefaſte Borgere, fom aldrig flyster, men har derfra fin Handel paa Bergen 

ig 

Å 
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328 åg Athandling om n Nordlands — 
og Tronhiem F Handel er en ſtadelig men heller gavn —5 for Lander, da Al-⸗ 
muen kand nyde Aſſiſtence i Trangs Tiid af fornodne Vahrer til Underhold⸗ 
ning og fit Nerings Brug at forefærte. 

Denne Materie kunde langt vidtloftigere — og dens Dedudion med 
vigtige Argumenter ſtadfeſtes, men Forfatterens Henſigt, ved den over Fiſke⸗ 
handelens nu værende Export og Trafique givne Underretning, ſamt de fag 
Stropher, fom til en Prove ere anførte om, hvorledes ſamme kunde ſcettes paa 
en bedre Fod for Kongen og —— gager allene Derud paa, at viſe ſig * ret⸗ 
ſtaffen Patriot, sk 
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— Afhandling 

en merkverdig Feyl ved de nye Reau—⸗ 
muriſke Thermometere. 

| C. — — 
ale! 

Der menneſkelige Forſtands Hiſtorie kand ikke andet end ydmyge den meeſt 
indbildte Philoſoph. Hverken hans ſtore Videnſtaber, eller De ſtore Tan⸗ 

ker man gior fig om dem, eller den Anſeelſe, ſom han ved fine Varker har for⸗ 
ſtaffet fig i Den lærde Verden, kand frietage ham fra at falde i de haandgribe—⸗ 
ligfte Vildfarelſer, fom han dog ved ringeſte Overleg Eunde undgaae, For⸗ 
ſeelſen maa altfan beſtage derudi, at han ikke gior dette lider Dverleg. Men 
hvorfore gior han det ikke? jeg veed ingen anden Aarſag, end fordi han troer 
fig, at gaag faa ſikkert frem derved, at han ikke behøver noget Overleg. Hertil 

kommer endnu, at efterteenkende Hoveder ere ſom ofteſt oplagde til at ove deres 
Forſtands Kræfter i ſaadanne Ting, fom forekomme dem vanſtelige, Da de ders 

imod ffynde fig forbi Dem, ſom ſynes lette at begribe, - Da neſten enhver har ved 
Den hidtilværende overordentlige ſtrenge Kulde forlanget Efterretning om Veyr⸗ 
glaſſet, og jeg feer, at man neſten overalt betiener fig her af den ved en Forſeelſe 
urigtig giorte Reaumuriſte Scala, faa troer jeg ikke at beviſe Elſterne af flige 
Obſervationer nogen uangenem Tieneſte, naar jeg fegger Dem Feylen ved Den 
Reaumuriſke Scala tydelig for Oynene. Jeg tor ſlet ikke ved at frygte, at 
man ſkal anfee denne Mangel, ſom en tvivlſom Sag, hvorover man kunde 
diſputere; thi Grundene til denne Feyl ere faa oyenſynlige, at man behover kun, 
at nævnedem, forat overbevife enhver, ſom ikke aldeles er fremmed i Naturleren. 
Hvem (Fulde vel troe, at den hele phyſiſte Verden (fulde uden nogen Eftertanke 

» efterfølge en eneſte Naturkyndiges flygtige vildfarende Skridt i Henſeende til 
Det Reaumuriſte Thermometer, og det — vidt, at man nu maaſkee vil je 



— Alhandlin BÆR; 30 

fig forgiæves Umage, med at affkaffe den de: — vigtige Feyl. Jeg 
age af mine Medbrodre faa aabens vilde ikke være fan driftig, af beſkylde faa mang 

hiertet for et ſligt ufor ſparligt Skridt, derſom det ikke fandtes ohenſynlig Bes 
viis derfor i alle Skrifter, ſom handle om denne Materie. 

Jeg har i Titulen ſagt, at denne Feyl angaaer de nu brugelige Reaumu⸗ 
riſke Thermometere; thi Reaumur felv har ikke begaget den ved fine Originale 
Thermometere, men den reiſer fig fra een af hans Efterfølgere, ſom under fin 
Soſigt fader De Reaumuriſke Thermometere fotfærdige og udbrede omÉring i 
hele Verden. Man veed at Hr, von Reaumur haver indrettet fine Thermo⸗ 
metere efter følgende Regler. Han deeler Kuglens og Rorets Indhold til Froſt⸗ 
punkten i 1000 Deele, en ſaadan 1000de Deel udgior ſiden een Grad paa hans 
Scala, ſom han altſaa beſtemmer ved at fylde Roret med en vis Ovantitet Spi- 
ritus Vini. Naar nu Denne Scala udtrykker Expanſionen af Spiritu Vini i 
Faa Deele af fir Volumine, faa finder man at Spiritus Vini ſtiger i kogende 
Band til den gode Grad, hvorden ligeledes koger. Derfore maa man give Ori⸗ 
ginal⸗Thermometeret et faa vidt Ror, ut der kand koge derudi uden at des ſtal 
ſproyte ud. Det maa og være en fvag Spiritus Vini eller den faa kaldte Frank 
Sprit; thi en ſterkere vilde flige meget hoyere. For ogſaa at bekomme fligt et 
Originalt Thermometer, har jeg i alle Maader noye fulgt den af Hr. von Reau⸗ 
mur gione meget tydelige Forffrife, hvorved jeg ogſaa haver befundet alle Ting 
efter hans Foregivende. Øg dette er det juft, fom har givet mig Leylighed til 
at indſee hans Efterfolgeres Feyl. Naar Spiritus: Vini koger ſelv i kogende 
Vand, bliver den ſtagende frille pan er viſt Sted i Roret, naar man undtager 
Den liden Berægelfe, ſom kommer af Kogningen. Efterſom nu Spiritus Vini 
ikke erpanderer fig videre, man maa lade det koge faa længe man vil, faa har 
Nollet troet, at denne gode Grad viifte Heeden af det Føgende Band, og andre 
Phyſiker have af Tillid til ham troet det ſamme. Man kunde ikke heller vegne 
nogen Denne Troe til Onde, hvis phyſiſte Kundfkab allene beſtoed i at kunde for⸗ 
færdige et ſaadant Thermometer. Men hvilfen Phyſiker kand det veere ubekiendt, 
at Spiritus Vini koger meget fov end Vandet, og at den da holder op at expan⸗ 
dere fig, endſtiont man formeerer Varmen under og omkring den. Dette har 
foruden Farenheit ogſaa Boerhave allerede for 30 Aar ſiden ikke allene ſagt 
eg ſtrevet, men og tydelig bevtift, og ſiden Den Tiid har endnu ingen tvivlet 
derpaa. For at viſe Forholdet, vil jeg antage den beſte og ſikkerſte Farenheits 

"Scala af hvilken Boerhave ogſaa har betient ſig til Maaleſtok. Efter denne 
Scala ſtaaer, fom er bekiendt, AXsægfølvet ved den zate Grad; naar det begyn 
der at fryſe, ved Den gode Grad ved ordinagir Sommerheede i Skygge, og ved 

| den 
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den 252te Grad i kogende Vand, naar Barometeret ftaaer paa 28 Tommer. 
Da nu Ovagſoloet endnu fliger nogle Toode Grader, førend der felv begynder 

at koge, hvilket Dog ikke giælder om Spiritu Vini, faa kand man tilforladelig 
flutte, at den 212te Grad paa det Sarenbeitiffe Thermometer rigtig udtrykker 
Det kogende Bands Heede. Men nu bringe man dette Thermometer i kogende 
Spiritum Vini, faa ſtal man fee, at det falder, efterſom Spiritus er ſtærk til, 
indtil Den 174de Grad, og altſaa 38 Grader ned, hvor det bliver ſtagende. 
Altſaa er den kogende Spiritus Vini Heede faa meget ringere end det kogende 
Vands, fom 38 Farenheitiſke ellev 19 Reaumuriſtke Grader. Tager man 
fler Spiritus Vini, faa ev vel Forſkiellen noget ringere, men dog altid ftor nok 
til at foraarſage en grov Forſeelſe i Scalen; naar man antager den gode Grad. 

paa Den Reaumuriſke for Vandets Kogepunkt, og ſetter den ved Siden af 
Den 2rzte paa din Farenheitiſke, i freden for den fulde flage ved Den 174de 
eilev ved flet Spiritu i det hoyeſte ved den 19258 Grad paa den Farenheitiſte 
Scala. Man feer altſaa heraf, at det ér umueligt, tiden ved et beſynderligt 
Kunſtgreb, fom ført i de nyere Tider er opfunden, og ſom hverken Reaumur 
har vidſt eller brugt, at Spiritus Vini fand angive Bandets Kogepunkt, efter» 
ſom den foger ved en meget ringere Heede end Vandet, og naar den koger, ikke 
mere erpanderer fig. Zeg vil føge at foreftille Dette paa følgende begribelige 
Maade. Man fette et Reaumurſt Spiritus Vini og et Farenheitiſt S vægfolv 
Thermometer i Vand, ogbringe Bandet efterhaanden til at koge. Førend Det 
Da kommer til at koge, naar nemlig det Farenheitiſte vifer den 192de Grad, 
fan begynder Spirituſſen i det Reaumuriſte at koge, og holder op at flige. 
Man formeere Varmen indtil Bandet ſelv begynder at koge, faa ftiger det Fa⸗ 
renheiriſte endnu 20 Grader hoyere, Da Derimod Det Reaumuriſte bliver 
ſtagende paa det forrige Sted. Denne oyenſynlige Foreſtilling vil dog ventelig 
være klar nok til at legge Virkeligheden af den foregivne QUildfarelk for Sagen. 
Maaſtkee man vilde fage i Betenkning, om man og fulde troe, at År. von 
Reaumurs Efterfolgere og virkelig have begaget denne Vildfarelſe, Der dog 
var faa let at undgage. Men det vilværemig alt for let, at beviſe det oyenſynlig. 
Hr. Abbé Nollet ſiger p. 404. i det 4de Bind af hans Phyſik, ſom ev trykket 
1753. gandffe tydelig: Aſr. Reaumur s'eft fixe å l'eſprit de vin &c. de lå 
vient, que dans tous les thermométres conftruits fur ces principes, le 
dégre de Veau bouillante eft de 80 dégrés, celui de la chaleur animale 
325 dégrés, &c. i freden for han burde fige: le degré de l'eſprit de Vin 
bouillant. Dette ev ikke hellev nogen Trykſeyl, eller Flyvetanke, thi jeg ener 
felv tvende correfponderende Thermometere, fom i Aaret 1756, og altſaa 3 Aar 

—— ae Derefter 



Derefter ere giordte under hans Opfigt, paa hvilke Der figeledes faner ved Den | 

gode Grad Eau bouillante. Ligeledes har og Muſſchenbrock i den nyeſte Ud⸗ 
gave af hans Phyſik i Aaret 1762 paa den 34te Tabelle i Det adet Bind givet en 

harmoniſt Foreftilling paa de forfiælige Thermometer⸗Scaler, paa hvilfen han 
har fadt den gode Grad af det Reaumurifte Thermometer ved den 212te af 
det Farenheitiſke, eller ved Vandets Kogepunkt. Den ſamme Feyl finder man 
og ved den Parallelismus imellem diſſe tvende Thermometere, naar man forts 
ſetter den liden harmoniffe Tabelle over De forffiællige Thermometre, ſom Deſa- 
guliers har anført i fin Phyſik. Den allernyefte Lignings Tabelle over Ther⸗ 
mometerne, ſom man finder 1 den aarlige Connoiſſance des mouvements 
ctleftes er vel ikke continueret til den gode Grad paa Reaumurs Thermo⸗ 

meter, Men man finder dog, at den 32te Grad paa Reaumurs er fadt ved den 
104 Grad paa Farenheits, i ſteden for den burde ſtaae ved den 96de Grad, 
efterſom diffe tvende Grader giver tilforladelig et funde Menneſkes indvortes Varme 
tilkiende. Man feer altſag, at denne Lignings Tabelle er gandffe ubrugelig, og 
at Den feyler allerede gte Farenheitiſke Grader paa denne liden Deel af Scalen. 
Af diſſe toende Graders Faftfetning finder man og ved Udregningen, at naar 
den zete Grad paa det Reaumurſke ſtal ftaae ved den 104de paa det Saren: 

heitiſte, kommer den gode paa det Reaumuriſte til at ſtaae ved den 212te paa 

det Farenheitiſte, fom det og er faftfar ved den foromtalte Vildfarelſe. Thi 
fom 72 til 32, faa 180 tif 80. Man feer altſaa tydelig, at jeg ikke uden Grund 
har paaſtaaet, at det varen almindelig Folge af Nollets vildfarende Skridt. 

Nu vil jeg og fortælle, hvoraf denne: Vildfarelſe har fin Oprindelſe, og hvor⸗ 
fore ikke Den førfte Opfindere Hr. Reaumur, men allene hans Efterfølgere 
have giordt fig fyldige i Denne Vildfarelſe. Hr. von Reaumur beſtemte Gra⸗ 

derne paa fin Scala, ſom før ev meldt, efter Forholdningen af 7735 Del Vo- 
luminis til det Heele; og fiden faae han forſt, at naar Spiritus Vini ſtoed i 
kogende Vand og kogte ſels med, blev det ſtaagende ved den gode Grad. Efter 
Dette ſtore Prøve Thermometer bleve andre giordte, ſom harmonerede Dermed, 

og Diffe bleve fendte overalt omkring i Verden, og han har Derved erholdet en 
flov Mængde angeneme og nyttige Obſervationer, ſom han har meddeelt Publico 
i de Parifiſte Memoires. Juſt diffe Obfervationer er Det, ſom gior Vidfæ 
relfen paa de nu brugelige Reaumuriſte Thermometere vigtig, Alle be Sams 

menligninger, man vil giore imellem de nyere Curopæiffe og de ældre Oſtindiſte, 

SBeftindiffe og Gyineiſte Obſervationer, blive Derved gandſke unaturlige, og 
følgelig de gamle Obſervationer gandſte ubrugelige. Hvis dette ifÉe var, Eunde 
Der væve det ſamme, om man betegnede, Bandets Kogegrad med goeller 100. | 

| > | Imidlertid 
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midlertid fandt man, at de gamle Reaumuriſke Thermometere fros i Lapland, 
efterdi De vare fyldte med flet Spiritu Vini, Man. fandt og at Spiritus Vini 
if£un meget langſom antog og rabte Varmen, og at Ovægfelvet var meget has 
ftigere med at forandre fig, Men faa ſnart man ſubſtituerede bedere Spiritus 
Vini, eller i dets Sted vilde bruge Ovægfolv, fag kunde den gamle Inddeeling 
ikke harmonere med den nyere, thi ſterk Spiritus ſtiger til den 35, 90 indtil 
96de Grad for den koger, efterſom den er meere dilatable end den. flette Spiri— 
tus, og dog tillige antager kun en meget vingere Varme naar den foger, end 
Den flette. Man har derfore heller fyldt Thermometerne med Ovægfolv, og da 
De gamle Reaumuriſte Thermometere ftode i fogende Vand paa den gode Grad, 
fag troede man, man maatte og fette Den gode Gradved det Sted, hvor Svæg; 
følvet ftoed i kogende Band, paa det Thermometerne kunde harmonere med de 
forrige, Da Man dog for at opnaae denne Henſigt, burde faftfetteden gode Grad 
i kogende Spiritu Vini. Men endog dette havde ikke værer fuldkommen tilſtrek⸗ 
kelig til at opnaae en taalelig Harmonie imellem de nye med Qvægfolv og de 
gamle med Spiritu Vini fyldte Thermometere. Thi man har allerede for flænge 
fiden bemerket, at naar et Qyagſolo⸗og et Spiritus Thermometer end femmer 
overeens med hinanden i de yderfte Grader, det er i Koge⸗ og Fryſepunkten, faa 
kand de dog vige 5 til 6 Farenheitiſte Grader fra hinanden i Mellemgraderne, 
efterfom enhver af diſſe Materier Dilaterer fig efter en egen Progresſion, faa at 
man maatte giore Ovægfølv Thermometerets Grader ulige ſtore, naar det alles 
vegne ſtulde ſtemme overeens med det ſpiritueuſe. 

Mu vil jeg og viſe den Indflydelſe, ſom den anforte Vildfarelſe har pande 
daglige Obſervationer, man gior med Thermometeret. Jeg ſetter, jeg vil prove 
en Feberpatients Hede med det nye Reaumuriſke Thermometer, Thermome⸗ 
zret vilde omtrent viſe Den 32de- Grad, og efterdi denne 32de Grad efter Reau⸗ 
murs mangfoldige Forſog overalt er bekiendt for at vife et fund MennefÉes nas 
turlige Varme, faa flutter jeg Deraf: altſaa har Patienten ingen unaturlig 
Heede, men allene en fund Varme, da den dog virkelig er gte Farenheitiſte 
Grader ſtorre end den naturlige. J fædvanlig Sommerheede ſtal Det gamle 
Reaumuriſte Thermometer i Skyggen flage paa den 24de Grad, og den 29de 
Grad tilfiendegiver allerede en overordentlig Sommerheede, ſaadan fom vi havde 
Den her Aar 1756, Da ſaavel Honningen ſom WVoxet ſmeltede og lob ud af Bies 
kuberne, ſom ſtode Solen. Men det nye Thermometer vilde i det forſte Fald 

allene viſe Den 21de Grad, ſom tilbiendegiver en foal Sommer, men i det ans 
det Fald endnu” iffe Den 200e Grad, og altfan ſlet ingen overordentlig heed 
—— 213 — Sommer. 



334 fig hader ads AAEN ESAA GR kork ØRER 
Sommer. Mew nu giore 4 Reaumuriſte Grader meere eller mindre ſaadan 
Forandring paa vore Folelſer, at vore Sandſer ere allerede tilſtrekkelig til at 
kunde kiende Denne Forſtiel, hvilket Reaumur har fluttet af mange Obſerva⸗ 
tioner. Altſaa kand jeg ikke foreſtille Vildfarelſens Storrelſe bedre, end naar 
jeg ſiger, at vore Sandſer kand noyere beſtemme Forffiællen paa Varmen, 
end Det nye Reaumurſke Thermometer. Men var vel fligt et Thermometer 
værd at agtes i ringeſte Maade. Da jeg allerede har bemerket Denne Feyl fiden 
Anno 1756, faa hav jeg aldrig Fundet overtale mig til, af forbytte Den Faren⸗ 
heitiſte Scala med den Reaumurſte, endffiont denne er neften overalt indført 
her. Thi havde jeg indvettet mit efter Originalen, faa havde den dag altid mods 
fagt fine uægte Brødre, undtagen ved Froſtpunkten allene. Havde jeg inde 
rettet Dem ſaaledes ſom de nye, faa havde Modſigelſen faldet paa de qainle. 
Da nu den Sarenbeitiffe Scala desuden ev beſtemmet meget noyere end ellers 
nogen anden, og der allerede i faa mange Aar af den berømte Brints i Hol⸗ 
fand under Muſchenbroeks Opſyn er bleven forfærdigede De befte Thermome⸗ 
tere, og forfendte omkring i alle Lande, faa kand jeg neppe begribe, hvorledes 
Det har fundet blevet undertrykket af det meget ubegyemmere Reaumuriſte. 
Naar man allene vil overveye, hvad Umage det maa koſte ved et Reaumuriſk 

vide fig faa meget ſom z335 
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giore fine nye Thermometere efter denne forbedrede Maade, faa harmonerede 
De ikke med de gamle, og man vilde følgelig beſtylde ham for at have begaget en 
Forſeelſe ved fit. Arbeyde, Det var altſaa bedre, han blev ved Den gamle Maade. 
Da jeg ikke tvivler pag, at jo Hr. Nollet vilde give ſamme Svar naar man 
øvertydede ham om denne Bildfarelfe, faa har jeg allerede i Begyndelfen ſagt, 
øt denne Vildfarelſe allerede havde fæftet faa dybe Rødder, at man neppe tor 
haabe at fane Den udryddet. Af den Aarſag ffulde billig alle NatueforfÉere, 
fom vilde gisre deres Obſervationer almindelige nyttige og forſtagelige, gandſke 
hvide Dem fra denne Scala. Thi Da man ikke altid ved, om de tale det gamle 
Reaumurfte eller det nye Reaumurſte Sprog, faa bliver man beftandig i 
en hoy Grad tvivlraadig. Men ved man der, faa gaaer det endelig endnu 
øn, at tilegne enhver Grand fin befonderlige Betydning, i Beſynderlighed, naar 
man derved ikke vil agte paa et ſpiritueus Thermometers Aſpigelſe fra QOvæg; 
følv.Zhermometer. Naar nemlig o betyder Fryſepunkten ſaavel pag den gamle 
fom nye Scala, fag er i den ovftigende Scala 

Temperaturen i dybe Kieldere efter den gamle 102 efter den nye 9 Grad 

— — — foren Sygefue — — 14 — — 22 

Sadvanlig Varme i Hundedageen — — 24 — — 215. 
Ufædvanlig Varme i diſſe Land — — 29 — — « 

WMenneſkelig Varme, ſom og VarmeniPondichery32 — — 28% 

Af Ar. Adanfon obſerveret Varme i Sennegal 385 — — 34 

WVarmen i Syrien — — — —— 

Soag Spiritus koger ved — — 8— FL Ea 

Wandet koger ved — — ut DE FL BØ 

J den nedſtigende Scala er 

Sardvanlig Winterkulde hos os efter den gamle 77 efter den nye 65 Grad. 

" Ufædvanlig — — — 12 4 
— — i Paris 700 — — — 153 — — 14 

— Fu bt ØST 3 

—— — i Zacutzky i Sibirien — 0 — 726 — — 673 



336 Afhandiing om en merkvcerdig Feyl ved de nye x. 
Efter denne Lignings Tabelle hvis. Rigtighed jeg vu være Borgen for, 

kand man tillige inddele ethvert Thermometer baade efter den gamfe og nye 
Reaumurfte, faavelfom og den Farenheitiſte Scala, og altſaa * ſam⸗ 
menligne ſaavel de gamle * nye Obſervationer med hinanden. | 

| 
2 

SKO NEN É | 

SINE 

———— 
RÅ j 

" s 
* 

—— me ED RTE RE —* J 

SEER * — nine dk * 

En F > re ANEDE ddr oe ED le 



| 
IJ 

— eng BE SL 
—Underſegung must —* ER anganende de 9% ; 

phyſikalſte Erfaringer i Almindelighed, 
og i ſer | i 

angaagende nogle Forſog, ſom ſynes at beviſe, 
| at der er Vis inertiæ fil, 

C. 6. ——— 

Erdfiem efter de. Verdslig⸗-Viiſes almindelige Udſigende, Erfarenheden 
maa være den fornemſte Ledſagerinde, naar vi ville lære at kiende Verden, 

faa er Det Dog viſt, at man ikke bringer det meget vidt i at opdage de Drives 
ficere, fom oplive Verden, maar man ikke tager endnu en anden WVeyyiſerinde, 
jeg meener Fornuften, med fig paa Reiſen. Erfarenhed viſer os virkeligen alles 
neſte De verdslige Legemer og Deres Forandringer, hvorledes de ere, eller hvor⸗ 
ledes Sandſerne kiende Dem, men ikke hvorfor de folge fag, og ikke anderledes. 
Hertil hører en Indſigt, hvortil dens egne Oyne ere alt for kortſynede, og hvor 
til vor reiſende Philoſoph maa [gane Kikerten af Fornuften. - Imidlertiid (fede 
det Fun ſielden, at vi paa den Vey, hvor vi teenke at faae vov Kundſtab om 
Verden, udvælge dem begge til vore Hofmeſterinder. Maaſtee Der fÉcer af 
Sparſomhed, efterdi vi driſte os ikke til at beſtride De Omkoſtninger, atunder; 
holde begge tillige. Fornuften ev uſtridigen den mindſt koſtbare Hofmeſterinde. 
Hun forer den mindſte Stat, og hendes Stat er end dertil gammeldags; og 
jo magrere hun holdes i Koſt, jo meere virkſom og brugbar bliver hun. Erfa— 
renhed derimod har en kreſen Gane, og man har i de nyere Tider, imod hen⸗ 
des gamle Natur, ſaaledes udpyntet hende, og ſogt at forhoye hendes naturlige 
Skionhed, at man neppe meere vil troe, at hun har hiemme der, hvor hende 
ikke er oprettet et koſbart Natbord efter Den nyeſte Franſte Smag, ſaaledes, 

Mu for 
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ſom en Nollet har med Kongelige Bekoſtninger anſtaffet der. Heraf feer man 
altſaa letteligen, hvorfor nogle, hvilfeden foret BORER fem ben forskeren Haner | 
Grændkr, lade fig allenefte nope med de Speculationer, ſom Fornuften lærer 
Dem, og mætte ſig med hvad de høre ſiges om Erfaringens Skionhed; og hvors 
for derimod andre, fangne ved. Erfarings blindende Glands, holde fig blot 
til Denne, og gisre fig lidet befiendte med Den gammeldags Fornuft. Det maa 

altſaa ikke komme os fremmed for, om baade diſſe faavelfom hine hvert Oyeblik 
giore et Feiltrin. Diſſe Feiltrin ere af mangeſlags Art, Det feiler vel ikke 
derpaa, at vore Verdslig⸗Viiſe have jo tildeels giordt os diſſe Feiltrin bekiendte, 
og advaret og Derfor; men diſſe Faldgruber mage være overmaade veltildakkede 
og meget ukiendelige, efterdi vi fee Diffe gamle Verdslig⸗Viiſe, i Det De give os 
Advarſeler, felo at plumpe deri. | i 

Opfinderen til vores nyefte philoſophiſte Syſtem, ſom har leveret os en af 
de beſte Fornuftlærer, bliver vaer i Regnvandet ſmaa felfomme Orme, beſtri⸗ 

ver dem og deres Æg ved et Mikroſkop, og dømmer deraf, at diffe Æg maatte 
ved Solens Heede tillige med Dunſterne være bragte pp i Skyerne, paa det de 
med Regnen havde fundet falde ned i Karret, og der blive udklekkede. Han 

forglemte derved fin egen givne Regel: Unius effectus (eller entis) plures pof- 
funt eſſe cauflæ. Derſom hand, i ſtedet for at lade fine Æg falde ned af 
Skyerne, havde givet agt paa, at Myggene, efter deres fædvanlige Maade, 
havde umiddelbar lagt Dem i Vandet, faa havde han Fundet fpare Æggene før 
at flige op med Dunſterne, og derforuden ikke havt behov at anſee deres grønne 
Excrementa for Æg. J et af hans Breve til Rigs⸗Greven af Manteufel 
paaſtaaer han, at Sedens Dyr maatte af Blodet gaae over i Sadens Blærer, 
efterdi ſelb Sæden blev afflilt fra Blodet. En Feil imod den ſelvſamme Regel. 
Hvorledes vilde den Slutning lyde? vor Stads⸗gravere Fiffe; Vandet i Stads⸗ 
graven kommer af underjordife Kilder, altſaa mage Fiſkene i Stadsgraven 
have deres Oprindelſe af diſſe underjordiſte Kilder. Forfatteren til den nyefte 
Naturhiſtorie betragtede diſſe ſamme Gædens Dyr pag den uſtikkeligſte Maade, 
paa et aabent Glas igiennem det Cuffifte ſammenſatte Mikroſkop. Ligeſom 
Fugtigheden fortorredes, hængte de Stakkeler med Deres Haler faft ved Ran: 

Den, og fprættede, ligefom en Fiſt, naar man ved Rumpen holder den ned " 
Vandet. Strax paa Timen vil han, ved fin i Kaabber ſtukne Erfaring over; 
tale hele Verden, at de foregivne Orme vare ikke Orme, men SvingÉualer 
eller Pendula. Han forglemte: Circumftantiæ variant rem. ” År, D. Aſch 
i Gottingen betragtede denne ſamme flydende Materie, og faae intet andet end - I 
uformelige Deele Deri, ſom enten ved Fugtighedens Sammenloben eller — | 

| | | relſe 
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relſe bevægede fig, eller trakte ſig hen til den fnevre Ende af Rover. Alf dette, 
at han felv intet fane, vil han giore det, ſom alle andre Seende ere blevne vaer, 
til Spogelſer. Men derfom han ved fit Mikroſtop havde forhindrer Det over; 
flodige Sidelys, hyvilket gior ſaa ſnaa Skabninger, ligefom Dagens Lys Stier: 
nerne, gandffe uſynlige, fag vilde han, lige faa vel ſom hundrede andre meere 
øvede Beſtuere, have feer diſſe fig aabenbar og frivilligen bevægende Dyr. Dette 
var gt fløde an imod Denne Regel: Lumen majus obfcurat lumen minus. 

Diſſe hidindtil anforte Advarſels Regler ved Omgang med Erfaringen ere 
nu allerede faa temmeligen bekiendte. Men nu vil jeg endnu bemerke nogle mins 
dre bekiendte Feiltrin, og Deraf uddrage den tilborlige Advarſel. WVed de elek⸗ 
triffe Erfaringer feer man, at den elektriffe Materie lober kun meget langſom 
frem over Glaſſet, og ved viffe Omftændigheder. ikke gager igiennem Glaſſet. 
Stan finder derfor, at næften alle de, der have ſtrevet om Elektriciteten, een⸗ 
ſtemmigen foregive, at Erfaringen lærer, at Glaſſet modſtager den elektriſke 
Materies Giennemgang. Dette Udſigende ſtoder an imod den Regel: Ratio- 
cinium non habendum eft pro ipſa experientia, unde illud formatum. 
Man fætre det Fald: Jeg ſtager for Operahuufet, men gaaer ikke ind, ends 

— ffiont en Opera opføres derinde. Heraf flutter nu vor Philoſoph: Ergo mods 
ftager Operahuuſet, eller Ben opførte Opera min Indgang, eller han paadigter 
mig en Modbydelighed derfor. Ret ligefom kraftigere Beſtemmelſer kunde ikke 
paa Denne Tiid Drage mig til fig, da jeg ellers ogſaa gierne maatte følge den 
Kraft, hvormed Opera drager mig. JIuſt ſaaledes er der og beſkaffet med den 
forrige Omftændighed. Ade elektriſte Philoſopher raabe mig imod: Men du 

"feer Det jo, at Glaſſet lader ikke Elektricͤteten komme igiennem, og altſaag mods 
ſtager dens Giennemgang. Jeg ſoarer: det ſeer jeg ikke; jeg ſeer kun, at den 

ikke gager igiennem; men at ikke gage igiennem, og at ikke lades igiennem ere 
to forffiællige Ting. Den elektriſte Materie kand jo allerede have en ſaadan For⸗ 
bindelſe, at den ikke forlanger at gage igiennem. Den kand og feile en Drift 
tilat gaae igiennem, og Glaſſet har altſaa endnu ikke behov at fætte fig imod 
Deng Giennemgang. Paa dette ſamme Feiltrin have Graveſande og Muſſchen⸗ 
broek bygget deres vim repulũyam corporum; men derom forbeholder jeg mig 
at handle en anden gang i Sardeleshed. | 

De udvortes Sandſers Bedragerier ere alt for bekiendte dertil, at jeg 
fulde melde om dem. Men de indvortes Sandſers Bedragerier ere der deſto 
mindre. Man falde Nervernes og. deres Saftes Bevagelſer, fom frembringes 
ved de udvortes fem Sandſer, bin 1 Ideer, til hvilke, ſom Erfarenhed 
Fr ) u 2 lærer, 
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lærer, altid faa længe vi ere i en folende Tilſtand, ufeilbarligen ſoare ſaadanne 
Ideer i Siælen, fom ſtikke fig dertil. Men man frille fig nu for, at diſſe ind 
dortes Nerver med deres Safte blive ved nogen anden bevægende Kraft fatte i 
en lige faadan Bevogelſe, ſom den, der elleré af en udvortes Ting ved de ud⸗ 
vortes Sandſe frembringes, faa vil Siælen ikke allenefte udvikle en lige ſaadan 
Idee, men og, ſom gemeenligen, foreftille fig Originalet til Denne Idee ligeſom 
virkende uden fra paa de udvortes Sandſe, men bedrage fig deri. Dette Be 
dragerie falder jeg nu et Bedragerie af de indvortes Sandſer, hvilket altſaa er 
gandſte forſkicelligt fra de fædvanlige fallaciis opticis. Den ved hans fælfomme 
Dods Maade faa bekiendte Profeſſor i Naturleren i St. Petersborg, Rid; 
mann, Ealdte mig engang til fig, for ar lade mig fee et Syn, der kom ham 
felv meget fælfomt og mistænÉeligt for, og hoilket jeg ved mit Vidnesbyrd fulde 
enten ftadfæfte eller kuldkaſte. Hand rev nemlig et viſt chymiſt Pulver i en 
Steenmorter, og fane derved ofte Gniſter at fare ud deraf; men jeg fade intet. 
Da han nu felv troede mine Oyne bedre end fine egne, faa fandt han fig meget 
ſnart deri, at diſſe Gnifter vare Spøgelfer af hang Øyne, og havde den famme 

Oprindelſe, fom de Gniſter, Der ſynes at fare og ud af Oynene, naar vi haftis 
gen bukke og, ellev fane et Stød i Øyet. Man hav vel forhen vildet udlede diffe 
Gniſter af Oynenes Elektricitet, der foraarſages ved Stødet, men jeg har vaa 
et andet Sted beviiſt, at diſſe Gniſter ikke uden for os ere virkeligen til, men 
at de ere kun Billeder, ſom ved See⸗Nervernes Ryſtelſe opockkes og efter Liig⸗ 
heds Love frembringes i Sielẽn. Hertil horer og den Erfaring, ſom den troe 
Diſtipel af Friherren af Wolf, Ar. Profeffor Thuͤmmig anfører i hans phy⸗ 
ſikaliſte Forklaringer. J hans Underføgninger om Dunſter fortæller han, at 
han har undertiden feet dem ſom forte Blærer, faa ſtore ſom et Seneps Korn, 
ſynke ned igiennem Luften. - Jeg ffulde i Sandhed have fler Grund til, at er— 
Flære Dette Syn af en bersmt Naturkyndig for et Spogelſe, derſom jeg ikke 
baade havde, ved tilſtrokkelig Aareladen og ved Lægemidler, ſom føre Blodet 
ned fra Hovedet, helbredet nogle lærde fuldblodige Natteſiddere for lige faadanne 
Dunſtſpogelſer, faa og ſelv ved et Forſtorrelſeglas afmaalet Dunſtblarernes 
Storrelſe, og befundet dem meget for ſmaa dertil, at et eeneſte Stykke deraf 
kunde i den frie Luft: ſees med blotte Øyne. Der høre meget meere færdeles 
Haandgreb dertil, naar man end og med et Forſtorrelſes Glas vil ſee Dem ens 
Éelte. Jeg gior mig og aldeles ingen Betonkning over, at udlede af ſelvſamme 
Aarſag de Lynſtraaler, fom man engang vil have feer t Maanen: ved en Soel⸗ 
Formorkelſe. Formodentligen har man haftigen bukket fig, i det man vilde fre 
Kikkerten, eller man har holde Hovedet ien befværlig Stilling, nog 
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Da det nu fælden ffcer , at Naturkyndige blive ſorvandlede til Aandeſeere, 

og vi have nu omſtunder fun et eeneſte fælfomt Exempel derpaa, faa vil jeg kun 
med faa Ord berøve Theorien om diſſe Spogelſer, ſom pleye at fade fig fee for 
Dette Slags Folk. Adſtillige Erfaringer have lære mig, at deslige Folk, ved 
langvarig Faſte, og endnu meere ved dertil anvendte Rogelſer af narvÉotiffe 
VWexter, lide en ſaadan Forrykkelſe i Deres Hierner, at de virkeligen indbilde fig, 
at have lige ſaadanne Shne, ſom de tilforn havde onſtet at ſee. Jeg har ſeer, 
at en Maler, ſom ved Røg af Hyoſciamus vilde bevare for Fluͤerne de med 
Oliefarver ny: forfærdigede Billeder, efter en kort Tiid indbildte fig at fre en 
ftor Mængde Diævle af Den ſamme Skikkelſe, ſom de pleye at males, men blev 
ved Viinedikes Brug befriet fra dette ſtrekkelige Syn. Jeg har og feer, at en 
vig lærd Mand, ſom forføgte at fafte ſom Chriſtus i 40 Dage, efter den førfte 
Uge indbildte fig at omggaes og tale med Engle. Deslige Spogelſer ere for de 
Naturkyndige i denne Verdens Tiid alt for anſtodelige Dertil, at de (Fulde lade 
fig bedrage af dem. Langt mere have diſſe Aarſag til at tage fig i agt for de 
ovenanforte fubtilere Spogelſer og Lygtemend; og det gior mig i Sandhed mes 
get ondt, at jeg har maattet anføre deslige for Naturkyndige faa ydmygende Er— 
faringer om Erfaringer og deres Anvendelſer; men jeg troede, af jeg torde ikke 

efterlade igien at fornye diſſe allevede meget gamle Betragtninger, og at bevife 
| Dem ved nye Erfaringer, Da jeg nu vil tage mig den Frihed at til intet giore cen 
| næften af alle Naturkyndige, Den ſtore Neuton ſelv ikke undtaget, af vife ind. 

bildte Erfaringer faſtſat Kraft, der kaldes vis inertiæ, Min Henſigt gaaer 
ikke blot ud derpaa at giore Ende vaa en Ordſtriid, der maaſtee kunde grunde 

fig paa Den fælfomme Forbindelſe af de tvende firidige Ting, en Kraft og en 
Dorſkhed, men jeg tænker og ved reene, uforviklede og altfaa lært giennem yn⸗ 
lige Erfaringer at beviſe, at man af diſſe Syne, hvorpaa man hav grundet 
Denne vim inertiæ, kand ingenlunde ſom en Følge uddrage det Begreb, ſom man 

virkeligen giorv fig Derom. Herefter vil jeg ved en gandſte nye og meget enkelt 
Erfaring viſe, at den, betragter ſom en ſordeles Kraft, er virkeligen noget ſom 
ikke er til. Jeg vil kun i Forveyen anføre det af alle Philoſopher hidindtil een— 
ſtemmigen antagne Begreb om Kraft, nemlig at den er det, ſom udgior den 

uilſtræekkelige Grund eller Oprindelſen til en Forandring, | 

Neuton giver os om Vi inertiæ følgende Forklaring: Materiæ vis in- 
ſita eft potentia reſiſtendi — neqve differt ab inertia maflæ nifi in modo 
concipiendi. Per inertiam materiæ fit, ut corpus omne de ſtatu ſuo vel 
quieſcendi vel movendi dficalter deturbetur (jeg beder herved i Særdeles; 

SEE — ge 

hed at legge Marke til der Ord difficulter) Unde etiam vis infita, nomine 
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fignificantifimo vis inertiæ dici poſſit. Jeg erindrer herved ikkun, at Repler 
har allerforſt fort denne Terminum ind i Phyſiken, hvis Skrifter Neuton, 
ſom der ev bekiendt, har meget vel vioſt at føre fig til Nytte, uden altid at nevne 
fin Mand. Han farer videre fort; Efigve exercitium hujus (vis) diverſo 
reſpectu & refiftentia & impetus, refiftentia quatenus corpus ad conſer- 
vandum ftatum fuum r6/udatør vi impreflæ; — impetus, quatenus cor- 
pus conatur ſtatum obftaculi mutare. Ved denne Maͤteries Underføgning 
fandt jeg, at den duelige Dynamiſt, Ar. Prof. german, ffulde have allerbeft 
udviklet Begrebet om vi inertiæ; men jeg fandt intet andet hos ham, end hvad > 
jeg allerede har ladet Neuton fige, af hvilfen han endog har laant det Udtryk 
fignificantifimum vocabulum. Den betyder ligeledes hos ham en luctam 
contra, motum imprimendum, og han bruger endnu derhos Den ubegvemme 

Tilſetning, at den er en vis paſſiva. , 

Ar. Rand Suler, cen af de beromteſte Dynamiker, ſom vi have og have 
havt, der er gaaer faa lykkeligen frem i Neutons Spoor, at han ev kommet 
ham langt forbi, ev herudi fuldfommen eenig med fin Forgenger. Han beſtriver 
vim inertiæ, ſom vim confervatricem ſtatus quietis vel motus in corpore 
(pag. 282. quæft.). Paa et andet Sted figer han, at Ideen om vi inertiæ var 
i ingen Ting forffiællig fra Ideen om Maßen felv; hoilket i Sandhed er et for 
mig ubegribelige Udfigende. (Eul. opufc. pag. 289.) Uden man maatte da holde 
Det for det famme, enten man fagde: Magnes habet vim attrahendi ferrum, 
eller Magnes eft vis attractiva ferri, Den ſtore Leydenſte Experimentator, 
Muſſchenbroek, betiener fig af følgende Udtrykke: Propter inertiam corpus 
quietum luctatur cum corpore moto nifu manendi in quiete. Corpus 
quietum inertiam exercet in omnes directiones. Item ſunt inertiæ fui 

”termini. Nam corpus molle & durum collidentia fibi tantum certam par- 
rem virium detrahunt, — Quomodo inertia corpori obhærefcat, acie men- 
tis non aſſequimur. Ineſt vero toti fubftantiæ interne — Certum eft 
inertiam eſſe attributum reale corporum, non aliquam privationem, Priva- 

tioni enim non competit quantitas, qualis inertiæ. Men vi fane at fee i det 
folgende, at man aldeles ingen Quantitæt kand angive om vi inertiæ,. Deſa⸗ 
guliers og Graveſande have faa lidet udviÉlet Deres Begreb om Denne Kraft, —9 
at jeg kand gage Dem gandſte forbi. j | 

Men ingen har drevet hoyere Begrebet om vi inertiee, end Hamberger 
i Jena og Kruͤger i Halle, Den førfte blev i fin Tiid holde for det phyſikalſke å i 
Orakul i Todſtland, og han har ogſaa virkeligen allerede bragt den — AR 
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Theorie, efter De Den Tiid bekiendte Erfaringer, til en temmelig Fuldkommen⸗ 
heds Grad. Denne paaftaaer endog, at vis inertiæ, eller, fom han af Anis 
mofitæt imod Neuton heller vil falde den, vis reſiſtentiæ, frembringer en vir⸗ 
Felig Bedægelfe i det anftødte Legeme imod Slaget, naar dette bliver ikke no 
fom hindret Deri ved det anſtodende Legeme. Jeg vil her ikkun fortælle de vig; 

”tigfte Erfaringer, ſom han anforer til at bevife fligt, efterdi de alle gage ud paa 
Det ſamme. Derhen horer: 

| ed At Sandet paa en glat Tallerken ſynes at bevæge fig imod Slaget. 

2. At en lige ned hængende Tobakspibeſtilk omſtoder et for ved den ſtagende 
læt Legeme, naar den hugges over ved Den overſte Deel, men lader et 
bag ved den ſtagende Legeme ftaae roligt. | 

3. At Jernet pan en Øre eller en Hammer paa deres Skafte bevæge fig imod 
Slaget, naar man flager imod Skaftet, og fæfte fig faa faft derpaa, 
at man ikke uden meget flor Kraft kand bringe Dem derfra igien. 

Diiſſe tre Erfaringer have i Sandhed det beſte Skin i Verden for fig, til 
at kunne bevife Det, ſom man har vildet beviſe deraf; ikke desmindre beviſe de, 
naar, man noye underſoger dem, Det fom er lige tvertimod. GF alle diſſe Erfa— 
vinger ſteer i Sandhed intet andet, end at man fætter en Deel af Legemet iſen 
haftigere Bevægelfe end den anden. Denne altſaa, i det den bliver tilbage, eller 
bevæger fig meere langſom, ja, ved OØmftændighederne i Det andet Forſog, endog 

dreyer fig om Middelpunkten af fine. Svingninger, ſynes da at bevæge fig imod 
Slaget. Ved det forſte Forſog ſtyder man Tallerkenen fort under Sander, 
og da Sandet er ikke forbundet med den glatte Tallerken uden ved Frictionen, 
faa kand det kun faae henved den fierde eller ſemte Deel af Stodets Haſtighed, 
ſom Tallerkenen bekommer. Folgeligen maa Sandet ſtedſe nærme fig meere 
og meere til Enden af Tallerkenen, hvorimod Slaget ffeer, omendſtiont det 
ved hvert Slag bevæger fig en liden Dec fort med. Da nu Haanden ſtedſe 

bringer Tallerkenen igien til det forrige Sted, faa bilder man fig ind, at Sans 
Der bevæger fig imod Slaget. For at fætte min Forklaring uden al Ivivl, faa 
legger jeg en halv Punds Metalkugle paa en Trarende, Der er [agt paa er hori⸗ 

"| gontalt Bord. Jeg tegner paa Bordet det Sted, hvor Kuglen ligger, og giver 
Renden paa langs nogle haftige horisontale Stød. Kuglen ſynes da lige ſaale⸗ 

deg, ſom tilforn Sandet, at bevæge fig imod Sfaget; men Mærker paa Bor 
Det viſer utvivlagtigen, ar den virkeligen har af Slaget bevæget ſig bort. Men 
Den lober forbi ved Rendens haftigere Bevagelſe, i det Denne ſtydes bort under 
FF Den, 
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den. Derſom jeg i ſtedet for K uglen legger en Metaltærning paa Renden, faa 
vil denne, formedelſt fin ſtorre Friction, ogſaa bevæge fig meere fort med af 
Slaget. Derſom jeg endeligen gandfÉe og aldeles hindrer, at Renden eller Tal⸗ 
lerkenen med Sandet, eller Skaftet paa Oxen kand undvige Stødet, ſaa ops 
hører og al denne Gevægelfe imod Slaget, ſom ſynes at ſtee i De Dermed for 
bundne Legemer; hvilfen Bevagelſe, om den virkeligen var til, blev dog ligeſaa 
lidet forhindret nu, ſom forhen. Jeg kand allerlætteft viſe Dette ved et Inſtru⸗ 
ment, der ellers bruges fom en Krudprove. Bed dette kand jeg giore den Be⸗ 
vægelfe, Der ſynes at ſtee imod Stødet, faa merkelig, at den overvinder en 
Staalfiærs Modſtand, naar. jeg med Hammeren flager paa Banden, i det 
Loberen ved Inſtrumentet gager Da aabenbar imod Slaget, faa længe jeg hols 
Der det ved Skaftet frit med Haanden. Men faa fnart jeg legger Panden af 
Inſtrumentet paa et Bord, at den kand ikke undvige ved Slaget, faa feer als 
Deles ingen Modbevægelfe af Loberen. Da jeg altſaa paa den tydeligſte Maade 
har viiſt, at Legemets Bevægelfe imod Stodet er fun en indbildte Erfaring, og 
at Det virkeligen ſteer tvertimod, faa er det gandſte Hambergerſte og Kruͤgerſte 
derpag grundede Beviis om Vi reſiſtentiæ derved giordt ukraftigt. Det ſtulde i 
Sandhed være et lyſtigt Begreb, form man maatte giore fig om Legemerne, for⸗ 
medelft den hos dennem værende Dorſtheds Kraft. Man tillade mig i en liden 
Tiid at aflegge den Naturkyndiges alvorlige Mine, eg at udvikle dette fælfomme 
Begreb paa en fandfelig Maade. Jeg foreſtiller mig Tobakspibeſtilken og Kni⸗ 
ven der halshugger den, ſom et par Duellanter, der lure hinanden paa Stødet. 
Saamart den arme Tobakspibeſtilk fager fit Dadelige Hug, faa føger Den i det 
mindſte at hevne fig Derved, at den giver fin Modftander et Stød med Foden. 
Sandet hører jeg ligeſom trodfigen at raabe: Hvad? vil Du give mig Stød, 
ego te! og dermed gager Det modigen imod fin Fiende. Saaledes har Hr. 
Hamberger beffrevet os Legemerne ſom trodfige Cholerikos, i fredet for at 
Neuton med hans Tilhængere har afmalet os dem fom lade, dorſke, ja haard⸗ 
nakket dorſte Phlegmatiker. Man foreftille fig en faadan Phlegmatikus ſidden⸗ 
De i fin Beſte⸗Far⸗Stoel. Der kommer cen og beder ham ud at ſpatſere Han 
rører fig ikke. Man tager ham ved Armen og trakker ham lidet, for at opmuu⸗ 
tre ham; endnu bevæger han fig ey. Thi naar Det Neutonſke difficulter mø- 
vetur ffal gielde hos ham, da maahan viffeligen ikke agte flige latte Perfua- 
fiones. Bil man endnu derved anbringe det reludtatur contra vimmotricem, 
faa kand man kun foreftille fig, at han holder fig faſt ved Læneftolen, eller pag 
andre Maader fætter fig imod den, der vil trekke ham op af den; indtil han oms 
ſider med kraftige Sideſtod tvinges til at forlade fin fiere Leneſtoel. Deter 7" 
endnu ikke Den gandſte Lignelſe. Denne ſamme Phlegmatikus, der faa difficu- | 
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ter har været at bevæge, vil derefter, naar han forft engang er bragt i Gang, 

formedelſt Dette fanme phlegmatiſte Temperament, ſom aldeles ingen Foran⸗ 
dring kand lide, lobe fig ihiel, derſom hans Venner ikke bringe ham igien i 
hans Leneſtoel. Shi mertia ſtal jo lige ſaavel vedligeholde Bevogelſe, ſom 

Hvile. Skulde man vel foreftille fig, at vore alvorligſte Philoſopher kunde elſte 
ſaadanne phyfiÉalffe Romaner? Men nu vil jeg og felv gage alvorligen til Verks, 
og imod denne Lærdom ſatte følgende Slutninger og Erfaringer , og, for af 
give Dem blotte for den ſtrengeſte Underſogning, vil jeg endag legge Dem frem 
in forma. Forſt vil jeg viſe, at, efter De fædvanlige Begreb om Kraft, er 
Inertia eller Uvirkſomhed ikke nogen Kraft, eller af der horer ingen Kraft til 
at blive Avile. Naar man nemlig beffriver Kraft, ſom den tilſtrekkelige Grund 
til Forandringer, faa gielder følgende Argumentet: | 

— Hvor ingen Forandring med Legemet ſteer, der behoves og ingen Kraft, 

— Men nu ffeev der ingen Forandring med Legemet, naar Det forbliver i Hvile, 

* Altſaa behoves der ingen Kraft til at er Legeme forbliver i Hvile eller iners. 

Men her ligger Feylen aabenbar i Kraftens Definition, endſtiont den ev 
Den almindeligen antagne. Thi der er gandſke vift en Kraft, der kand vedlige⸗ 
holde Legemet i Hvile, uden endnu at behøve vim inertiæ. Naar en Magnet 

holder Jernet Draget til fig, faa ev det i Hvile, og hvo ſom vil Drage Jernet 
derfra, maa anvende en Kraft, Der ev noget meere end liig Magnetens tildra⸗ 
gende Kraft. . Ziltfaaq maa man beffrive Kraft ſaaledes: At Den er den tilſtrek⸗ 

kelige Grund eller den Oprindelſe, der frembringer en Forandring i Legemet, 
eller forhindrer en Forandring, ſom man vil foretage dermed. Saaledes bliver 

SE 
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Denne Definition forſt fuldfændig og overeensſtemmende med det almindelige 
Begreb om Kraft. Nu ev det Da Sporsmaal, om der, efter denne Beſtem⸗ 
melſe, i alle Legemer findes en færdedes Kraft, ſom hindrer den tiltænkte Be⸗ 
vægelfe, ng ſom ikke haver fin Oprindelſe af andre allerede bekiendte Kræfter, 
ſaaſom Elaſticitet, Magnetiſt Kraft ec. Jeg troer, at jeg og i denne Forftand 
med Foye band negte dens Exiſtents. Jeg har Dertil følgende Beviisgrunde. 

Enhver Kraft maa have en vis beſtemt Storrelſe, hvilken man afmaaler 
ved en Sammenligning med andre Kræfter, for Cr. Tunghed, eller Elafticitær. 
Saaledes er det beſtaffet ved alle andre Kræfter.” Jeg kand fige, at tvende Glas⸗ 
pladers indbyrdes tiltrekkende Kraft er faa ſtor fom Tyngden af 2 Pund. Mag: 
neten Drager Jernet til fig med en — af 3 Pund; den ſtoder en anden Mag⸗ 
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nets flendtlige Pol fra fig med en Kraft af 4 Pund. Luftens elaftife Kraft 
imod en vis Flade er faa ſtor ſom Tyngden af en Ovagſolvs Pille, Der er 28 

Tommer hoy, over hiin Bafi. Min Arms bevægende Kraft, idet jeg Dreyer, 

formaaer at løfte 30 Pund en Alen” hoht i en Secunde; mine Armes og Hof; 
ters loſtende Kraft er 1. 2, eller 3 Centner. Et faldende Legems Kraft afmaa⸗ 

fer jeg ved det Huls Storrelſe, ſom det gior i den bløde Jord. Heraf: følger. 
videre, åt man, til at bevæge et Legeme, ſom med en vis Kraft AE kø 

vacgelſen, maa og anvende en Kraft, Der i det mindſte er ſtorre, hoor lider det 

og er, end den modftanende Kraft, til ar færte deri Bevegelſe; og fan ſnart 
den bevægende Kraft er kun lige fan ftor, eller end og mindre end Modſtanden 
er, faa kand aldeles ingen Bevagelſe folge. Saa længe jeg ikke anvender meere 
end et Centners Kraft, kand jeg og ikke lofte et Centners Vægt et Haarbredt. 
Jeg kand ikke rive Jernet fra Magneten, naar jeg anvender mindre Kraft end 

… Den felv beſidder. Gielder nu dette ved alle ovrige os bekiendte Kræfter; ſaa 
maa det og nodvendigen gielde om vi inertiæ, om der ev faadan en til. Det 
er, et hvert Legeme maa, efrer fin Materies Mængde yttre en Modſtand af en 
beſtemt Storrelſe, hvormed det: modſtager Bevagelſen, ſom en ander Kraft 
vil fætte det i. Altſaa maa man kunne fige, at en Carthaunkugels vis inertiæ 

er af 1. 10. 100 ellev 1000 Gran, Qvintin, Lod, eller hvad man ved Erfaring 

maatte have fundet, det er, jeg maa, til atbevægedenfrem, anvende en Kraft, 
Der er lidet ſtorre end Tyngden af et Gran, eller 100 eller 1000 Gran er, for 

at bringe Den af fin Hvileſtand. Saadan beftemt Kraft ſynes nu vel virkeligen 
at være til. Man giore Anſtalt til, ved en Bægts Tyngde at drage Kuglen 

frem paa en Horizontalflade, faa vil der gandſte vift behøves meere end et Lod 
til at fætte den i Den ringefte Bevægelfe, Men bør denne Modſtand tilſtrives | 
Kuglens vi inertiæ? Ney ingenlunde. eg har allerede forhen viift, at det er 
Modſtanden af Kuglens Tyngde ſelo, Der i fin Fremrullen maa overſtige de ſmaa 
Ujævnheder ſaavel paa den ſeld ſom paa Fladen Man giore Fladen fuldkom⸗ 
men jævn og horizontal, og Kuglen fuldkommen rund, og da vil Denne Mod: 

ſtand ſtrax ophore, og den allermindſte Kraft. vil fætte Den i den allermindſte 
Bevægelfe. Det lader fig nu pag denne Maade viffeligen ey beviſe i Praxis 
efterdi ſaadan en Accuratefle overftiger de menneffelige Kræfter Men jeg har 

udfundet et andet Middel til at bevife denne Satnings Sandhed, hvitfen jeg 
allerede for 8 Jar fiden har allerforſt indført i min Phyſik. Jeg udtrykker den 

ſaaledes: Der er ingen bevægende Kraft ſaaliden, hvorved ikke et hvert Legeme 

af faa ſtor Maſſe, ſom man vil, kunde fættes i Bevagelſe, faa. fnait af NB, 
udvortes Modftand imod Bevægelfen borttages. Der hører viffeligen ingen 

finen Hardieſſe dertil at paaſtage ſaadan en paradox Satning, efterdi Leibnitz 

då | vilde 
cl 
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vilde endnu heller lade Gud virke tilligemed, endtillade ſaadan en fæltfom Følge. 
Man foreftille fig Det ſtorſte Orlogs Skib, beladt med 100. Canoner, 1000 
Mand og mange tunge Ankere, fom gaaer 24 Fod dybt, og vener henved 15 
til 20 Millioner Pund, fag maatte cen, der paaftaaer, at der er en visinertiæ 
fil, Dog kunne angive, at denne uhyre Maßes Reſiſtentz imod Bevagelſen var 

faa ſtor, ſom et Centner, eller et Mund eller er Lod; der er, af man maatte 
anvende et Centner eller ct Pund Kraft for at bringe den af fin Avilefand i 
Bevægelfe. Men jeg kand driſtigen paaftage, at naar man fætter mig et fags 
dant Skib, om det og var den ſtorſte Spantfe Gallion, i et roligt Band, og 

forhindrer al Vind, jeg da (jeg vil for Anſtodelighedens ſtyld ikke fige ved en 
Loppe) ved et Barn vil lade det Dragt frenr og fætte i Bevægelfe. Det er alde⸗ 
les ikke Sporsmaal, hvor flor Bevagelſen vil blive: for min. ſtyld maa den 
Fun blive en Tomme i en Time, nok er Det, at da vis inertiæ eller perſiſtendi 
in quiete, i en Maße af 150 tuſend Centner maatte fattes endnu mindre end et 
Barns Kraft; thi ellerg havde jeg. ikke fundet overvinde denne Reluctation der; 
med. Men hvad er det vel for en elendig Reluctation eller for en elendig Kraft, 
Der tilkommer en faa uhyre Maße af 15 Millioner Pund, og er dog mindre end 
ét Barns eller henved et Punds Kraft, Nu lader vel ovenanforte Vilkaar med 
Gallionen fig ikke lær opfylde, men jeg er Dog i Stand til ved et beqvemmere 
Forſog at overbeviſe enhver om Denne Sags Sandhed. Jeg har til den Ende 
forfærdiget mig et langt Vandkar af Gorm ſom en Kanal, ihvilken et lidet Skib 
beladet med 6 Pund, der er fag meget fom det kand bære uden at ſynke, bliver 
med en merkelig og tiltagende Haſtighed Draget fort af en Loppes Kraft, eller 
af den mindſte Vægt, der kand allenefte udſpende et Haar, ſom for Er. et Gran. 
Nu er et Grans Kraft kun den 60000de Deel af den fortdragne Vægt eller 
Maße. Altſaa følger i det mindſte allerede her af dette Forſog i ſmaat, at Vis 
inertiæ eller Conatus in quiete perfiftendi er endnu ikke faa flor ſom den 
6000ode Feel af Tyngdens Kraft af Den ſelvſamme Maße. Fa jeg Eand læg 
bevife, af den maa agtes uendeligen mindre. Mit Skib bevæger fig tilfing 
omtrent en Tomme frem ad i en Seconde. Da. Kræfterne eve ſom Ovadra⸗ 
terne af Skibets Haſtighed i Vandet, og altſaa Haſtigheden ſelb ſom Kraf— 
ternes Qvadratrodder, faa vil et halvt Gran. tilveyebringe en Haſtighed af 
= omme, en 2 Gran af 3 Zomme, 2 Gran af 2 Somme, og > Gran af 2 
Tomme, og hvo kand her foreſtrive De Ørændfer, hvor man fulde holde op i 

Deelingen. Den 200000 Deel af et Gran vil endnu bevæge der et Haar⸗ 
bredt frem i en Seconde, og denne Kraft vil endnu kun udgiore den 122000de 
Million Deel af denne Maßes Vægt. Archimedes har altfaa endnu ifle talet 
vittigen nok, Da han ſagde: dds mor Tomov, xal Xiyirw Fov xocmov, Et eeneſte 
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me i ſamme Tiid. Man ſeer da tydeligen, at ikke en indvortes Kraft, men 
Vandets udvortes Modſtand beſtemmer Haſtigheden i dette Fald, ſaaledes ſom 
Den i andre Tilfælde beſtemmes ved Friction, Luftens Modſtand, Tyngde og | 

Elaſticitet. Derſom der er aldeles ingen udvortes Modſtand, faa beſtemmes 
Syaftigheden nok ved. den tilſtrekkelige Grunds Sætning og ved Haftigheden, 
fom den bevægende Kraft ſelb Éand have, En vis Maßes Haſtighed er Virk⸗ 
ningen af den bevægende Kraft, hvilken kand hverken være frørve eller mindre end 
Dens virkende Aarſag. Derſom da Aarfagen er ſtor, ſaa maa Haſtigheden og 
være ſtor, og ligeledes tvertimod. Skal en dobbelt Mængde af Naterie bevæs 
ges lige faa haftigen ſom en enkelt Mængde, faa maa og dobbelt faa megen bes 
vægende Kraft anvendes Dertil, uden at man i mindſte Maade behøver derved at 
tænfe paa en vim inertiæ. Alt dette fader fig indklade i følgende Argument: 

Naar Vis inertiæ exiſterer, faa maa et hvert Legeme imodſtaae Bevægelfen 
med en vig indvortes Kraft, fom haver en vis Forhold til Materiens 
Mængde. J— 

Men Erfaringen viſer, at ſaadan vis imodſtaagende Kraft ikke exiſterer. 

Altſaa exiſterer og ikke Vis inertiæ. egre 

Jeg har og lovet ar bevife, at, endog efter de almindeligen antagne Beve ⸗ 
gelſes⸗Love, kand ingen Vis inertiæ væretil, Den tredie Neutoniſte Bevær 
gelſes Low: Actio & reactio inter fe ſunt æquales, hav folgende Confedta- J— 
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rium: Alt Bevægelfens Haſtighed ved tvende Legemer, der drage hinanden til 
fig eller fortfode hinanden, ev ceteris paribus, ſom den forkerte Forhold af 
deres Maler. Naar for Ex. ved ovenmeldte Gjallion af 15 Millioner Pund 
blev faſtgiordt et Toug, ſom en Mand, der flager i en Baad, drager til fig, 
fag vil ikke alleneſte Baaden ggae frem imod Sfibet, men og Skibet imod 
Baaden, faa at Bevagelſens Haſtighed, forholder fig forkeert ſom Maßer. 
Man fætte, fom forhen, et Barn, ja en endnu mindre Kraft i ſtedet for Mans 
den, faa vil der endnu ſtedſe udkomme en vis Storhed af Bevægelfe i Regning 
for Gallionen, i hvilket Fald altſag igien Storheden af vi inertiæ i Gallionen 
ate være mindre end et Barns Kraft. Dette Beviis indklæeder jeg i følgende 
rgument: . 

Naar Vis inertiæ exiſterer, ſaa maa en meget. ſtor Maße af en meget liden 
Maße og Trakkekraft ikke være bevægelig. 

Men den tredie Bevagelſes⸗Loo lærer, at Haſtigheden af Bevagelſen imellem 
to fig tilſammentrekkende Legemer, (med hoad for liden Kraft det og 

ſteer) er i den forkeerte Forhold af Maßerne; og at altſaa den ſtorſte 
Maße af den mindſte Trakkekraft ev bevægelig, naar ingen udvortes 
Forhindring feer. 

Altſaa exiſterer Vis inertiæ if be, ; 

Slutningen af alt dette beſtager da deri, at for det førfte Vis inertiæ gior 
aldeles intet til, at forklare grundigen Legemernes Bevagelſe, at Den i og for 
fig er Derved ikke allenefte unyttig og overflodig, men og firider imod den tredie 
Beocgelſes⸗Lov; at Den endeligen ogfag efter de Neutoniſte og almindelige Be— 
greb virkeligen ikke er til. Derſom man dog imidlertiid vilde betiene fig af Derte 
Ord uden Misforſtand, faa maatte det ikke meere overſottes ved det Ord Dorſk⸗ 
hed; thi det ev et alt for ubegyvemt Navn dertil, men man maatte overfætte det 
ved dette Udtryk: Mangel paa Aarſag tilen vig Bevægelfe, Naar intet ſteer 

uden Aarſag, faa kand hverken nogen Sevægelfe følge uden indvortes eller ud» 
vortes Aarſag, én helke uden ſaadan Aarſag ophore. Saa længe der aftfaa 

feiler deslige Aarſag til Forandring, maa jo den forrige Tilſtand vedvare, uden 
at vi behøve at ſige: Legemet hav en vis Tilboyelighed til at vedligeholde fin 
Tilſtand af Hoile eller Bevagelſe, og anvender til Denne Wedligeholdelſe en der 
egentligen tilhorende og medgiven Kraft. Langt mere maa man foreftille fig Det 

Legeme, fom vi uden al Tyngde indbilde og at være fat i et gandſte ledigt Rum, 
naar vi dog Fulle tale dydewrronædøs ; > fuldkommen ligegyldigt jHenſeende 
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til Bevagelſe og Holle. En uendelig liden Kraft vil da fætte det i en uendelig 
liden Bevægelfe, og en uendelig liden liig modſat Kraft vil igien opholde denne 
Bevægelfe. Man feer altſaa af det foregagende, at Man ved det fædvanlige 
Udtryk af vis inertiæ har forftaaet ſſaart Atomernes Impenetrabilitet, ſnart 
Den tilſtrekkende Grunds Sætning, ſnart Frictionen, ſnart Legemernes Elaſti⸗ 
citet, og ſnart den Bevegelſe, ſom de ſynes at giøre imsd Slaget. En Confu⸗ 
ſion af denne Art maa derfor billigen uddrives af Phyſiken, og enhver Ting 
kaldes med ſit rette Navn. BRS 

P.S. Efter at denne Afhandling var ſtreven, haver Or. Raad Euler uds 
given der fortreffelige Werk: Theoria motus ſolidorum &c. jeg haver med færs 
Deles Fornoyelſe fundet, at han derudi meget har formildet hans forrige ZænÉes 
maade om Vis inertiæ, Pag. 36. $. 95. figer han ſaaledes derom: Inertia — 
vocatur etiam paſſim vis inertiæ. — fed fi vis definitur per cauſſam quam- 
cunque, qua ftatus corporum mutatur, hic in ifta fignificatione neuti- 
quam accipi poteft, Ejus certe ratio maxime difcrepat ab ea, quadeinceps 
vires agere oſtendemus. Quare, ne hinc ulla confufio oriatur, nomen - 
vis omittamus & hanc corporum proprietatem ſmpliciter nomine inertiæ 
appellabimus. SÅ 
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Den afftødende Kraft. 

| FG J—— 

OSblant Opfindelſerne i Naturlæren gives der og Spogelſer og Logtemend. 
—— Spogelſer, naar man holder blotte Hierneſpind for virkelige Syn, ſom ere 
uden for og: Løgtemænd, naar man anſeer virkelige Syn ſom eve uden for og, 
for noget andet, end det De virkelig ere; ligefom man holder Løgtemænd for at 
være ulykkelige Menneſtkers afſtildte Siæle, Da det virkelig holder mere haardt, 
at udrydde en gammel Overtroe, fom er bleven ſtor med og, end at giore en 
nye Sandhed troværdig, fom ey er imodfat nogen Overtroe, faa holder jeg det 
ikke for ef ringere eller mindre nyttigt Arbeyde, at fordrive diffe phyſiſte Spo⸗ 
gelfer og Løgremænd, ſom have indfneget fig i Naturleren, og ſom have giver 
nogle af De anſeeligſte Naturlerere Borgerret derudi, end at berige Denne Bis 
Denffab med nye Opdagelſer, ſom ikke altid pleyer at fvemftille fig. - 

” Endelig kand man og holde det for en nye Opfindelſe, naar man aabenbare 
viſer, at noget er en Uting (Non ens) ſom man beftandig har anfeet for en Ting 
af Vigtighed. Jeg har giort et Forſog i min forvige Afhandling, at jage Der Les - 

gemerne paadigtede phlegmatiſte Temperament, Ladheds Kraften (vim inertiæ) 
ud af Naturlæren i Landflygtighed; nu tænfer jeg at foretage ſamme Monſtring 
med den Legemerne tilſtrevne afſtodende Kraft (vi repulfiva) for ſaavidt den 
bliver holdt for en opvindelig Kraft (vis primitiva), men ifÉe for ſaavidt den 
bliver anſeet for en Virkning af andre allerede. bekiendte og faſtſatte Kræfter, 

| (vis 'derivativa). ten fpændt Bue førtfteder den paaliggende Piil med ſtorſte 
| Haſtighed; At Det antændte Krud Driver en Kanonkugle 20 Fod ind i Jorden 
paa en Wold; At de ſtridige Poler paa Magneterne ſtode hinanden fra fig; At 
I et Guldblad bliver af et elektriſt Glasror, efter foregagende Tiltrækning tilbage; 
| ſtodt; Alt Dette ere Virkninger, ſom aabenbare berettige en Naturkyndig at 
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troe en afftodende Kraft: og det DØ Det er i fig feiv iv iÉe m mir HDenfigt, at Een 
Ret ftridig; Jeg udbeder mig allenefte Tilladelſ e for ſaavidt at fætte Denne Ret 
Grendſer, at man ikke ſtrax holder denne Eger ſkab for en oprindelig Kraft. 
Men Erfarenhed, vil Neutonianerne ſige, larer os dog, at viffe Legemer have 
en faadan afftødende Egenſkab! Det er fandt, men ikke Erfaringen, men en 
deraf urigtig dannet Fornuftſſutning gior Denne Kraft til en oprind ig. 
bliver altſaa min Skyldighed at legge Sandheden af denne Beſtylduing, ifÉe 
ved nye Hypotheſer eller fubtile Fornuftſlutninger, men paa en —— tydelig 
Maade for Dagen, at enhver, ſom vil umage fig med at følge Denne Under⸗ 
fogning, maa blive overbeviift Derom. Imidlertid ſtrekker min Eone ſaavel ſom 
min Henſigt fig ikke videre herved, end at viſe, at alle. hidindtil i Maturlæren bes 
kiendte Erſfaringer, fornemmelig de, hvorpaa Forfoarerne af den afftedende 
Kraft beraabe fig, aldeles ikke bevife det, fom de deraf ſoge at beviſe Naar 
man vil Damme meget ſtrengt, bevifer jeg aliſag ikke egentlig, af der gives flet 
ingen oprindelig: afftodende Kraft. Man kand vel bevife ved nogle Fornuftſlut⸗ 
ninger, at den alle Materiens mindſte Deele, eller alle Atomer tilhørende ng 
trekkende Kraft kand ikke komme overeens med Den dem tilegt 

Kraft, efterfom diſſe tvende Kræfter, hvis de vare lige ſterke, vilde * 
hinanden; men var den ene ſterkere end den anden, faa maatte dog altid Birk⸗ 
ningen rette fig efter Den ſtorkeſte, uden at den anden kunde udrette ringeſte Afſtod 
eller Tiltrekning. Men jeg vil ikke gierne give blotte endſkiont rimelige Fornuft⸗ 
ſlutninger ſaa ſtor Vægt. Det er mig nok, naar man indrømmer mig, at 
man ikke har. Ret til at betiene fig af en Kraft til at forklare naturlige Tildra⸗ 
gelſer med, om hvis Exiſtence man haver end ikke rimelige Beviis. Thi ſtulde 
on blive Mode, faa vilde Det blive det narmeſte —— fif, en nye — 

eriode. 

Jeg vil forſt lade den ſtore Neuton, ſom Fader til dette Barn, 
træde frem, for at høre paa hvad Maade han har føgt atlyſe det i Kul og Kion. 
Man veed, at han har værer een af de forſte, ſom har føgt at færre Phyſiken 
pan en mathematiſt Fod, og ham fattes ikke heller paa mathematifÉ Kryderie til 
Beviſet paa. den afſtodende Kraft. J Almindelighed: maa jeg giore Den An⸗ 
merkning ved denne Leylighed, at adfillige mathematiſte Naturlerere i vore 
Tider ſynes at troe, at naar de kuns bringe deres Hypotheſer i algebraiſte Formus 
fer, og viſe hvorvel de ſamme ſtikke fig med Jagttagelſerne, faa have de naget 
Den ſtorſte Grad af Vished, ſom er muelig i naturlige Ting, ligeſom man ikke ogſaa 
kunde udtrykke de Carteſianſte ſtruedannede Magnetdeele med algebraiſte For⸗ 
muler, og anbringe den dybeſte Analyſe derved, uden derfor at giore diſſe ger» É 

nede 

bp 
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nede Deles Exiſtence i ringeſte Maade meere rimelig. Den mathematiſte Dragt 
even Stats Kladning, Der tiener ligeſagvel til ar forhoye det eenes virkelige 
Fuldkommenheder, ſom at ſtiule det andets Feyl. Neutons Satzer om Vi 
repulſiva befinde fig i den zdie Bog i hang Optic pag:; 320. o. f. den Clarkiſke 
Udgave, hvoraf jeg her vil levere et Udtog: Quandoquidem heder det i Be⸗ 
gyndelſen, metalla in acidis foluta parvam tantum acidi portionem ad fe 
trahunt, liquet vim eorum attrahentem non nifi ad parva circum inter- 
valla pertingere. Denne Indgang kand man endelig endnu holde Neuton 
tilgode, efterfom han var ingen Chymikus. Men i ſig felv ev den portion aci- 
"dum ſom Metallerne trekke til fig ikke liden. Tre LYvintin-Solv pracipiteret 
med Saltvand af Skevand giver fire Ovintin ellev eet Lod Luna cornua, ſom 
beſtaaer allenefe af tre Deele Solv og en Deel Acidum ſalis. Endnu meere 
Acidum antager det i Kryſtalliſationen. Alf to Deele Qyagſolv og cen Deel 
Acidum ſalis beftaaer Mercurius ſublimatus. Nu kand man dog vel ikke falde 
halv faa meget Acidum en liden Deel. Men den deraf dragne Slutning Fulde 
man vel ikke formode fig af en efter almindelig Biefald grundig tænfende Mand. 
Metallerne maa trekke meget eller lidet Acidum til fig, følger vel. deraf, at den 

tiltrekkende Kraft ſtrekker fig vidt eller Éort fra Legemet, viſt ikke Enhver liden 
- "elendig Magnet, Der neppe ved fin tiltrekkende Kraft formager at bære eet Lod 

Jern, kand trekke det famme og et endnu meget ſtorre Stykke Jern, ſom ſoom⸗ 
mer paa Vandet, paa en halv Alen og derover til fig. Naar jeg overfætter dette 
fuldkommen lige Fald i Neutons Ord, faa vil man defto bedre kunde indfee 
Det falffe i Denne Slutning. Jeg færter forud, at man forf, ſom Henſigten er 
her, ſtal bevife om den Neutoniſte tiltrekkende Kraft ſtrekker fig langt eller 
Fort fra Legemet. Jeg fætter allene i freden for acidum, ferrum og for metal- 
la, magnes, og Indgangen vil lyde ſaaledes: Quandoquidem hic magnes 
parvam tantum portionem ferri ad fe trahit, liquet vim ejus attrahentem 
non niũ ad parva intervalla pertingere, Da det dog efter den almindelige 
Logiſke Regel ſtulde hede: Liquet vim ejus attrahentem eſſe parvam, hvorpaa 
desuden ingen tvivler. Men ſaa gager Det. Forf danne vi efter Tingenes 
forſte Indtryk paa vore Sandſer en Hypotheſe, og derefter opſoge vi! forf de 
egentlige Beviis. Da holder det vift noget haardere, men for ikke at qvæle 
Foſterne af vore Genies i Fodſelen, give vi heller Ariſtoteles et Orfigen, naar 
vi fun Derved Fand holde Liver i vores Foſter. Til al Ulykke havde LYeuron i 

dette Fald flet ikke havt nødig, at beviſe en meget fandfærdig Sats af falſte 
Erfaringer, og det ydermere med falffe Slutninger. Toende Glasſtiver, ſom 
allene ved den Neutoniſtke tiltrekkende Kraft henge tilfammen med en Kraft af 
nogle Lod eller Pund, viſe ikke Den ringeſte Tilboyelighed til at £omme hinanden 
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er eller ar cohærere, ſaaſnart de ere komne et Heſtehaars Tykkelſe fra hinan⸗ 

Den, og naar de ſynes endnu at trekke hinanden i en Afſtand faa fror ſom en 

Svindelvævs Tykkelſe, fan ſteer det ikke faa meget ved den ſaavidt virkende 

Glaſſets tiltrekkende Kraft," ſom ved Den mellem værende Luft. Neuton farer 

fort: Er ficuti in Algebra, ubi quantitates affirmativæ evanefcunt & defi- 
nunt, ibi negativæ incipiunt; ita in mechanicis, ubi attractio deſinit, ibi 

is repellens ſuccedere debet. Naar det er tilladt, i Kraft af ſaadanne Lig⸗ 

nelſer at etablere nye Kræfter i Naturen, faa forbinder jeg mig virkelig inden 
Aars Forløb at berige Naturlæren meere, end nogentiid en Cartes, Hugen 

eller Neuton felv for mig haver giort. Men da ſmukke Lignelfer, ſom otteft 

gior meere Indtryk end virkelige Grunde, faa tor. jeg ikke lade dette uprovet 
gade forbie. Negative Storrelſer eve De, ſom man enten afſkicerer fra en pofis 
tiv, eller ſom udgaaer i en modſat Strekning fra en vis Punkt til en af de vil⸗ 

kaarlig antagne pofitive Storrelſer f. Cy. i det Leibninifte Forhold for Cirku⸗ 
feng Ovadratur 1—3F5—3 FS 20, 015 og 3 negative Storrelſer, hvilke viſe, at 
Da det forſte Led 1, er lidet for ftort, maa man vegne 5 af 2. Man feer ogſaa 

af Dette Forhold, at de negative Storrelſer ikke juſt begynde hvor de poſitive 

holde op, men de følge her gandfke naturlig den ene pag den anden. Et Huul⸗ 
Peyl har faa længe en pofitiv Fokus, det er, der gaaer Soelſtraalerne imod fra 
Speylet af, ſom der falde parallel Straaler derpaa inden en Chorda af 60 Gra⸗ 

Der fra dets Centro af. Men de parallele Straaler ſom falde uden for denne 

Chorda, giore ek negativ Brandepunkt, efter ſom den falder allenefte bag Huul⸗ 
ſpeylet, naar man gior et Hul midt derudi. Men man kunde her med lige faa 

fior Ret, fom ved Brandeglaſſene falde den Brandepunkt poſitis fom dannes 
bag ved Speylet, og Derimod betragte den anden fom negativ. J dette Fa 
ér altſaa den Talemaade negativ en vilkaarlig Sag; thi GBrændepunftens Vider 
fely ere Dag poſitive Storrelſer fra Vertice regnede. Vilde man altfaa tage 
Lignelſen af dette ſidſte Fald, faa maatte et Legeme paa den ene Side yttre en 

giltvelfende Kraft, men paa den anden en afſtodende Kraft, hvilfer dog end 
ikke eter Neutons Mening forholder fig ſaaledes. Skulde Lignelſen gieide af 
forſte Fald, faa maatte alle poſitive Storrelſer nødvendig. have negative til de⸗ 
res Efterfølgere, hvilket er lige faa tide fandt. Men hvem vilde vel ſlutte ſaale⸗ 
dig: Ligeſom nøgle algebraiſte Formuler have fort poſitive d. e. udgaaende, 
derneſt negative d. e. tilbagegaaende Storrelſer, ſaaledes har og Legemerne forft 

i Mærheden en tiltrekkende men lidet fra fig en aſſtodende Kraft. J Kraft af 

Lignelſen havde Neuton egentlig burdet anſee Den udgagende Kraft, nemlig 
Den afſtodende ſom en pofitiv, men den indgaaende eller tiltrekkende ſom en nega⸗ 
tiv, og ſaa havde Lignelſen blever faaledeg; ubi quantitates negativæ evanef- 

| , cunt, 
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cunt, ib poftivæ incipiunt, hoilket havde Élinget meget -unaturligt… Men 
dette var kuns ct Beviis a ſimili; nu folger et Beviis af exemplis: Talis au- 
tem farver han fort vis aliqua ut fit conſequi videtur 1.) ex reflexionibus & 
inflexionibus radiorum lucis, 2.) ex emiflione luminis, 3.) ex productione 
atris & elevatione vaporum, 4.) ex volatiliſatione quorundam corporum, 
5) ex inambulatione mufcarum in aqua» fine pedum humectatione, 6.) 
ex contactu difficili obectivorum, 7.) ex cohæſione difficili pulverum fic- 
corum nifi vel liquefiant vel madefiant, Det 8de Argument er gandſte ufor⸗ 
ftaaeligt ; Det heder: denique marmora perpolita, quæ quoties plane inter 
fe contingunt, cohærent, ægre tamen tam arcte comprimi tamque apte 
conjungi queunt, ut cohærefcant, Her er fandelig en Modſigelſe I Ordene, 
men man Éand dog giætte,; hvad han formodentlig vil fige, nemlig: endſtiont 
tvende Marmorplader henge tilſammen, gaaer det dog neppe an at preſſe Dem 
fan ſterk til hinanden, at de udgiore et eeneſte Stykke Marmor. 

Au vil jeg vene diſſe gte Argumenter, Det ene efter det andet. 
… Ret førfte tagen ex reflexione luminis kand af den Aarſag ikke bevife no⸗ 

gen vim repulfivam originalem , at Lysſtraalernes Reflerion fra Legemernes 
Overflade er ligeſaavel en Folge af deres Elaſticitet, ſom en Boltes Afſpring 
fra Vaggen eller en Elfenbeens Kugles paa Billarden. At den afſtodende Kraft 

Bjy | G M 
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har intet her at giore, flyder og deraf, efterſom Al 
Reflexionen da ikke (Fulde ſtee umiddelbar fra 
Overfladen felv, men allerede noget førend 
Straalerne kom faanær hvilket ingen har end⸗ 

mu obſerveret. Efter Den ſtorſte Strenghed maa 
man ſlutte ſaaledes: Naar et haardt eller elaſtiſf 
Legeme farer paa ef andet ligeledes haardt eller 

daſtiſk, faa folger af de beklendteſte mechaniſke 
Regler forde ſammenſatte Kræfter, at det paa⸗ 
lsbende Legeme maa ſpringe tilbage under en 
Vinkel, ſom er faa ſtor ſom Indlobs VinÉelen. 

Sbſerverer man, at denne Regel nope bliver 
efterſolget, ſom Erfarenheden lærer ved Lys—⸗ 
ſtraalerne, faa er det et Kiendetegn, at derved 
ikke forekommer nogen nye Kraftes Medvirk- i Å 
ning; Thi bvis der foruden Elaſticitetenenduu | NED 

virkede nogen beſynderlig afſtodende ma faamaatteangulus reflexionis blive 
eee —— Yh 2 ſtorre 
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ſtorre endangulus incidentiæ. Man fætte at den elaſtiſte Kugles perpendikulaire 
Virkning paa den haarde eller elaftiffe Væg under fin ſtraa Fart DC et — DB; 
og Da Den. elaftiffe Kraft, ſom den maa yttre efter Stodet, ved den derpaa fol⸗ 
gende Udvidning er faa flor fom hiin, faa ev CE=BD, faatænge den elaſtiſte 
Kraft virker allene med den forhen overbleone parallele Kraft, faa kommer deraf 
det Parallelogrammum virium ACGE, fom formedelſt Sidernes og den titfæls 
leds rette Vinkels Liighed, er den forrige i alle Maader liig; altſaa maa og dens 
Diagonal ſom foreſtiller Aſfſprings Linien, giore en lige ſaa ſtor Vinkel, ſom 
Indlobs Vinkelen. Men man ſatte at der kommer en beſynderlig vis repul= 
fiva plani AB dertil, hvis Storrelſe vi vil udtrykke ved FH, ſaa bliver vis re⸗ 
fledtens plani, ſom tilforn var — CE, nu =CFÆFH, Denne med den for⸗ 
rige parallele Kraft forbunden giver et nyt Parallelogrammum virium ACMHy 
hvis perpendikulaire Gider paa Plano, blive faa meget fom FH fængere end de 
forrige. Er det altſaa nødvendig, at i en retvinklet Treangel Den Vinkel, ſom 
Hypothenuſen gior med den uforandrede Baſis, maatage til, ligeſom Kathetus 
vorer ; fag maa angulus reflexionis ACM ogſaa her være ſtorre, end angulus 
incidentiæ: Man fand indklæde alt dette i Den forte Slutning: Naar en beſyn⸗ 
derlig virtus repulſiva plani refledtentis virkede paa Lysſtraalerne, foruden 
Elaſticitetens Virkning, faa blev Lex reflexionis ikke nohe obferveret. Men 
Da den nu paa det noyeſte bliver obſerveret, faa har ingen beſynderlig vis re- 
pulfivæ Medvirkning herved noget Sted. 

2.) Det.andet Argument er taget ab emiſſione luminis, ſom ligeledes 
beroer allene paa en Hypotheſe. Dette Argument falder altſaa bort, naar man 
mod vore Tiders befte Naturkyndige paaſtager at Lyfet ikke, egentlig at tale, 
bliver udkaſtet fra de lyſende Legemer, men at det bliver fortplantet ved Æther, 
ligeſom Jyden ved Luften, Men naar man og vilde antage denne Emiſſion i en 

Heutoniſt Forſtand, faa kunde ovenanførte Lysſtraalernes elaſtiſte Natur lige 

fan got foraarſage denne Udkaſtning, ſom et Skud af en Vindboſſe driver 

Kuglen fort. all — — ml — — 

3) Det tredie Argument er taget æ productione afris & elevatione va- 

porum. ; Neuton ſtager nemlig 1 den Tanke, at viffe ellers fixe Legemer for⸗ 
medelſt Gicering verus fiunt & permanent aér, Jeg gad dog vift, hvoraf 

Neuton vav blevet overbemijt om, at nogle Legemer ved Opløsning kunde 

blive forandrede til Luft, Jeg veed alt før vet de Erfaringer, hvoraf hang 
Landsmænd have villet bevife der, men de bevife alle intet andet; end. ar Luften, 

fom opholder fig i de fleſte Legemers poris, ganer derudaf ved —— 
— eller 
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eller i Vacuo. Men intet beviſer, end ikke med Rimelighed, at de egentlige 
Deele af et Legeme blive forvandlede dertil, undtagen for dem, ſom desuden 
have Lyſt at troe det. Men fad end faa være, faa vil jeg dog holde den Logiker 
for en ſtor Apollo, ſom deraf kand formeere den vigtige Slutning. f. Cr. Krud— 
deelene blive forvandlede til Luft; Ergo datur vis repulfiva, Thi Oplosnin⸗ 
gen, hvorved Luften her bliver ſtabt, ſteer jo efter Neutons egen Sigende per 
vim attractivam og Luftdeelenes egen indbyrdes afſtodende Kraft ev jo en 
umiddelbar Folge af Deres Elaſticitet, og Denne Dependerer allene af Varmen 
og De Dertil kommende Dunſter; ſaa at man med Wished efter Luft⸗Thermo⸗ 
meterets Anviisning kand paaſtaae, at Luftens Elaſticitet man væren o i en 
abſolute Kulde, d. e. hvor der ev aldeles ingen Varme meer tilſtede. Den ans 
Den Deel af dette Argument beraaber fig paa Dunſternes Opfiigelfe. Man 
kand forſtaae deres Opfligelfe paa en dobbelt Maade. Nogle Vanddraaber 
ſpringe nogle Tomme hoyt ud af Vandet, formedelſt Luften, ſom haſtig ſtiger 
ud af Vandet, i det den bliver losladt af dets poris. De fleeſte, og maaſtee 
alle, falde syenfonlig ſtrax ned igien ligefom Det ſteer med Perlerne af Champagne 
Viin. Diſſe Deele ere og virkelige Vandperler, efterſom man kand fee Regn⸗ 
buefarverne i Dem under ſamme Vinkel, ſom i Regndraaberne. Vil mankalde 
Dette en Uddunſtning, faa kand jeg ikke forhindre det. Men diſſe Deeles Ud⸗ 
ſtodning er dog intet andet, end en Virkning af et opſtigende let Legemes, nem⸗ 
lig Luftens, tiltagende Haſtighed, hvor altſaa Vandets ſtorre gravitas fpeci- 
fica, men ikke egentlig en afſtodende Kraft udgior Aarſagen. Jeg vilikke haabe, 
at Neuton her har vildet tale om de egentlige Dunſter, thi de blive meget lang⸗ 
ſom ſküdte fra Vandet ved Den indvortes Bevagelſe af Varmen, og hvile ofre 

nogle Secunder paa Overfladen, indtil cen af Siderne kommende Luftſtrom 
Driver Dem fort, faa, at man, førend dette ſteer, end ikke med et Microſcopium 

fkand blive nogen Bevægelfe hos dem var. Neuton vil vel ikke heller felv paa⸗ 
—… flaae, at Vandets vis repulfiva imod Dunſterne ſtrekker fig indtil Skyerne. 

Det fierde Argument ex volatilifatione quorundam corporum er trukket 
herhid med Vold. Hyoad har dog vis repulfiva at beftille dermed, at en Lut 
ſtrom river lettere Legemer fort med fig, men lader tungere og grovere blive til⸗ 
bage? Bilde man vel'og TænÉe paa vis repulſiva, naar der. biev ſpurgt, hvi 
Vinden forer Flyveſandet med fig, Driver der op i Luften, og lader Perleſandet 
blive liggende? | 

Om det femte Argument, tagen ab inambulatione mufcarum in aqua, 
maage vi.til Neutons re paaſtage, at han har ſtrevet det hen i i Sovne. Jeg 
100 : | Sp 3 | maatte 
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maatte fane Lyft at rykke enhver i Øret, ſom engang havde hort et 
hyficum, hvis han af Wandets vis repulfiva vilde: forklare, hvorledes viſſe 
luer kand gaaet paa Bandet, ; Dette fÉeer aabenbare formedelſt ſmag med 

Luft opfyldte Haarbuſte paa Enderne af deres Fodder, ſom forhindrer. dem 
at ſynke, ligefom naar en Begyndere i Svommekunſten ſtotter fig paa en ope 
"blæft Oreblære; fag at man maa troe, at Neuton har aldrig vildet fornedre 
fig faa dybt, at værdige diſſe Fluers Gang en neye Underſogelſe. Medlige faa 
ſtor Ret Funde jeg tilſtrive Peders: ellev Stormfuglens Gang paa Søen Van⸗ 
Dets afſtodende Kraft, ſom den dog egentlig har fine Vinger at takke for. 

Det fiette Argument er taget af den Vanſkelighed, at bringe meget flade 
Objectiv-Glas til umiddelbar at berøre hinanden. Jeg hav vel felv aldrig 

fundet den ringeſte Vanſkelighed derved. Men var der end nogen, ſaa loed den 
ſig dog altid naturligere forklare af den derimellem ſig befindende elaſtiſte Luft, 
ſom henger faſt ved Glaſſene, end af en affrodende Kraf t. 

— smdne enn 

| Det fyvende Argument, tagen a cohæſione difficili pulverum ſiccorum 
er ligeledes af ingen Betydning. Neuton maa aldrig have giort fig Umage 
med at forſege Det. Det er fandt, enhver Priis Snustobak bliver juft ikke til 
et faft Legeme, endſtiont man klemmer dem imellem Fingrene. Men jeg pleyer 
altid med et udtrykkelig Forſog at viſe Cohæfions Læren, at adſtillige fiinſto⸗ 
vede Legemer, ſom revet Krud, Kride eller Leer kand uden al Fugtighed ſlaaes 
ſag tet tilfammen i et Papiers Ror i en Raquetform, at man kand flaae een et 
Hul i Hovedet Dermed, eg at det ikke uden Moeye lader fig knuſe til Støv igien. 
Men fad være, at denne Wanfkelighed havde fin Rigtighed, ſtulde derfor denne 
Slutning med ringeſte taalelige Logiſte Rigtighed lade ſig giore: Fiint Stov far 
der ſig uden Fugtighed eller Smeltning ikke trykke tilſammen igien i et faſt Les 
geme. Ergo maa Stovdeelene ſtode hinanden fra fig. "Man behøver kuns at 
overveye, at Der maa være en ſterk Cohæfion imellem Deelene til at udgiore et 
faft Legeme, hvortil udfordres, at enhver Deel berører fine Naboedeele i mans 
ge Punkter. Naar nu Stovets irregulaire Figur forhindrer, at flig nope Be⸗ 
rorelſe ikke kan ſtee, fan bliver Dev Desuden ingen faſt Legeme ved Sammen⸗ 

md rene , uden at Det Derfor er fornødent, at Delene fløde hinanden 
ra 19. i BAL j 5 it BADE SSG ANSET IT TER FE HERA 

Det ſamme gielder om det ottende og ſidſte Argument, ſom vil beviſe Re⸗ 
pulſionen deraf, at tvende ſammenpreſſede Marmorplader ikke bliver tilet eneſte 
Sitykke heelt Marmor, Man behover fun at bringe den — * | 
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ſaavidt, at tvende Marmorplader berører hinanden i faa mange Punkter, ſom 
Deelene i det Hele. Jeg er forſikret, de ſtal da udgiore et heelt Stykke Marmor. 
Da imidlertid Dog tvende polerede Marmorplader, naar de kun ere ſtore nok, 
henge gandſte torre tilſammen med en Kraft af en halv eller heel Centner, faa 
er det ubegribelig, hvi Neuton juſt i dette Fald har vildet paaſtage, at de ſtodte 
hinanden fra fig, fordi de ikke bleve forvandlede til et far Stykke Marmor. 
Man ved Neutons ſtaberſke Fortienefter i Den Aſtronomiſte Phyſik, og ingen 

kand være mere overbeviifg Derom end jeg. Men i Henſeende fil Den jordiſke 
Phyſik maa jeg aabenhiertet tilſtaae, at han neſten har have ſamme Skicebne 
ſom De vandrende Stiernekigere, Der ſnuble over hver en Steen eller falde i en 
hver Hule, fordi de beftandig holde Oynene op i Veyret; eller ſom de ſtore Vinde 
ſpil, fom med deres lange Skridt fpringe over det ſmag Vildt og lade det derved 
undvige: Det ev ikke allene i Repulſions⸗Loren han har giort flige antilogiſke 
Skridt, for at forſoare fine Faporitmeninger. Jeg faner ved en anden Sag 
Leylighed til at frembringe flere Exempler herpaa. For nærværende Tiid vil jeg 
allene underføge tvende af hans Efterfolgeres Jaturlæren, Muſſchenbroeks 
og Gravenſandes nye Argumenter, hvormed de føge at bevife en beſynderlig 
afſtodende Kraftes Exiſtence. Muſſchenbroek paaftaaer nemlig 1.) At Van— 
det bliver bortſtodt af Olie, eſterdi Olien for ſig allene ikke blander ſig med 
Bandet. At det ikke blander fig, er nu flet ingen Beviis paa Afſtodningen. 
Thi naar tvende flydende Ting ſtal blande fig tilſammen, fan horer dertil, at 
deres Deele kand ffille fig fra hinanden og fordeele fig i det andets Mellemrom; 
Dette kand man nu og ved Skulpning bringe til Veye imellem Olien og Vandet. 
Men detheft hører og Dertil at Blandingen ikke ved nye Kræfter bliver ophæver, 

Derſom denne Sammenblandelſe ikke ſtal ophæves, faa maa de tvende flydende 
Materier have en ftærfere Cohæfion imellem hverandre end enhver for fig. Altſaa 
kand Vand og Olie gierne trekke hinanden til fig. Man ſette fun, at den Kraft, 
hvormed deres Deele henger ſammen, er mindre end den, hvormed cen af begge 
cohcererer med fig felv, og fremdeles at det eene er lettere end det andet, fag 
bliver den voldſom foraarſagede Blanding ſtrax ovhæver, ſaaſom her med Slien 
og Bandet, og der cene af Dem kommer til af ſoomme oven paa. Men nu hens 
ger Olien formedelft fin Seyhed ſammen med en ſtorre Kraft, og ſom Erfarens 
hed viſer, ſterkere med fig felv end med Vandet. Men deraf følger endnu ingen 
afftødende Kraft. - Man tillade mig at oplyſe Dette med en Lignelſe: Cajus har 
baade Titium og Sempronium til Venner; men Titius er hans angenemſte 
Ben, og faa længe han kand være i Nervarelſe hog ham, ſoger han ikke Sem— 
pronii Seiffab. Men hvem vilde flutte heraf; Ergo hader han Sempronium 
Men nu kand jeg beviſe, og beviſer Det aarlig I mine phyſiſte ——— at 
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Bandet ikke allene ikke ſtoder Olien fra ſig, men trekker det endog til fig. Man 
behover kun at henge en Olie-⸗ og en Vanddraabe, hver for fig ved et tynd 
Glasror, og holde dem varſom tet til hinanden. -.Saa ſnart Vanddraal 
kommer til at rore ved Oliedraaben, faa forfader den paa Oyeblikket fit. I 
og begiver fig til Oliedraaben ſom Den omgiver ligeſom en Skal. Man maa 
ſandelig forundre ſig over, at en Mand, ſom ellers intet vilde vide af Hypothe⸗ 
ſer, men allene af Erfaringer, og ſom har anſtillet nogle ——— 
med den tiltrekkende Kraft, ikke forſt har underſogt en Olie⸗ og Vanddraabes 
tiltrekkende og afſtodende Kraft, førend han tilegnede Dem den ſidſte. Afſamme 
Natur og Qærdie er denne Naturkyndiges andet Beviis, ſom han har taget 
deraf, at Spiritus Vini redtificatiffimus og Oleum Tartari per Deliqvium 
ikke lade fig blande tilfammen, og altſaa maa ſtode hinanden fra fig. Aarſagen, 
hvi de ikke lade fig blande, er Den famme ſom nyelig ev anført ved Olien, og 
Der behøves ingen afftødende Kraft dertil. Spiritus Vini rectificatiſſimus føfer 
en temmelig Deel af Alcali ficcifimo op, men faa ſnart der fommer ringeſte 
Ovantitet Vand dertil, holder denne Opløsning op, efterdi Bandet, ſom et 
renere og meere enkelt fluidum , loſer Alkali ſterkere op, end et Acidum dul- 
cificatum, ſom Spiritus Vini er. Vand allene blander fig. og meget let med 
Spiritu Vini, og yttrer en ſterk tiltrekkende Kraft imod det. Men Vand og 
Potaſte⸗Salt henger dog ſterkere tilſammen, end et hvert af dem for fig med 
Spiritu Vini. Derfore kand man og befrie Brandeviin fra fit overflodige 
Vand ved tor Motaffe allene uden Defillation, ja man kand lave en Spiritus 
Vini redtificatilimus med nof en. Tilſetning paa denne Maade af enhver Sort 
Viin, uden at bringe det til Ilden. Imidlertid trekker dog 2 Draaber af.Spi- 
ritu Vini og, Oleum Tartari per deligvium hinanden til ſig, ligeſom en Olie 
og en Vanddraabe, og øve altſaa flet ingen vim repulfivam imellem fig. Endnu 
forunderligere er Det at han har vildet bevife Denne indbildte Kraft Dermed, at 
Svægfølvet ikke opløfer. Jernet ſaaledes ſom andre Metaller, og amalgamerer 
fig Dermed. Vilde man bringe dette Beviis i en Logiſt Slutning, ſaa vilde den 
lyde. ſaaledes: Alt Dit, ſom ikke loſer hinanden op, fløder hinanden fra ſig; 
atqvi SD vægfølv lofer Jernet ikke op. Ergo ſtoder det det fra. ſig. Hvem vilde vel 
vente faa flet en Slutning af faa brav en Muſſchenbroek. Jeg vil ikkun giore 
nogle Inductioner for. at vife Feylene den. Band allene loſer Glas, Guld 
og Sølv fler ikke op, altſaa ſtoder Bandet Glas, Guld og Selv fra fig, da 
Dog Vandet formedelft den tiltrekkende Kraft ſtiger en halv Alen op tet flint 
Glas Rør. Tilſidſt bringer Muſſchenbroek det ſamme Argument frem, fom 
Neuton allerede har betient ſig af, da han har ſogt at beviſe den afſtodende 
Kraft af Krudtets udvidende Kraft, hvis UÜbetydenhed jeg allerede — 
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vii Man Éand let foreſtille ſig, at enhyer Neutonianer haver, for at vife 
fig ſom en værdig Tilhængere, faavidt mueligt, opſogt nye Beviis til at ſtadfeſte 
Den afſtodende Kraftes Virkelighed. Foruden de ovenanførte har Neutonia⸗ 

neren Graveſande ligeledes i Denne Henſigt endnu anvendt tvende andre Erfas 
0 T vinger, Man ved nemlig, at i fleden for Vandet fliger 1 Fod ellev meere hoyt 
i Haarrorene, efrerfom De eve fine til, over Vandets Overflade, faa ſtager 

Svægfelvet derimod neften ligeſaameget neden under det deruden fore værende 
Svægfolv. At Qvægfolver ſtager ſaaledes dybere, tilſtriver Graveſande 

Glaſſets afſtodende Kraft imod Ovagſolvet, Da det dog let kand beviſes, at 
det hav fin Oprindelſe af Qvagſolvdeelenes flørre indbyrdes Sammenhæng 

—— imellem fig, end med Glaſſet. Men jeg vilde forbryde mit Lofte, derſom jeg 
vilde ſoge at beftride Hypotheſer med Hypotheſer. Jeg har meget ſikkerere Kil⸗ 
de at beſtride det med; jeg behover kuns at beviſe, at Glaſſet ikke allene ikke 
ſtoder Ovægfølvet fra fig, men at det trekker det endog merkelig til fig. Og 
Dette ev let at beviſe; man behøver kuns at lade Qvaglſolvet falde fom en fiin 
Regn paa enhver glat Glasſtive, faa ſtal man ikke allene befinde, at diſſe Draa⸗ 

— ber, naar de ikke ere alt for ftore, blive faſt hengende ved det omvendte Slag, 
— men man Éand endog fee igiennem Glaſſet, at enhver Draabe trekker fig noget 

flad, formedelſt Glaſſets tiltrekkende Kraft. Men faafnart man fader diffe 
Draaber komme til umiddelbar at berøre en ſtor Maſſe klart Qvegſolv, faa 
forlader Svægfolvet ſtrax Glaſſet og forcener fig med Den ſtorre Maſſe. Men 
Dette figer Met ifÉe andet, end at en ſtorre Kraft overvinder en mindre, men ikke 
at Glaſſet ſtoder Svægfsldet fra fig. Det ſamme giælder og om Haarrorene. 
Man behøver fun ar trekke en maadelig Portion Ovægfslv ind i Haarroret og 

tage Roret bort fra Den ſtore Maſſe Svægfolv, faa ſtal en temmelig Portion 
Ovagſolv blive hengende i Rover, ved dets tiltrekkende Kraft allene. Men 
ſaaſnart Dette SYvægfølv kommer til at vøre den ſtorre Maſſe, faa forlader Det 
ſtrax Haarroret meget haftig. Saa tydelig dette Argument end lader fig ſette 
fra hinanden, faa forviklet ev derimod den ſidſte Graveſandſte Erfaring, hvor⸗ 
med han efter fine Tanker holder den afſtodende Kraft for uimodſigelig beviiſt. 

— Erfaringen ev folgende. Naar man i et Camera obfcura noye underſoger de 
igiennem Inflexions Inſtrumentet ved tvende Knivs Egge omboyede Lysſtraaler, 

ſaa finder man, at foruden de mellemſte ordentlig omboyede Straaler, er der 
endnu ved diſſes yderſte Grondſer nogle Lysſtraaler tilfæde, fom man kand mm  - 

delig viſe, at de ikke komme fra Den normeſte Egges tiltrekkende Kraft, men af - 
den modſattes afſtodende Kraft. Man viſer det ſaaledes, aten ſaadan Straale 

zittrer, naar man bevæger den modſatte Egg. Erfaringen har i Henſeende til 
en vis Beſtaffenhed af Eggen fin bin nemlig, naar den har en god og 
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flade paa ſlig en Egg, fom er ſtikket til Reflerionen, faa kand —2 ar 

got Forſtorrelſes Glas finde Plads nok paa den befte Egg, til ar reflectere en faa 

fubril Materie, ſom den der fortplanter Lyſet. Herfra bliver aftfaa en fiin Lys⸗ 
ſtraale veflecteret til den modſatte Side, ligefom fra et Speyl. - Men jeg har 

"allerede tilforn ſagt, at flig Reflerion har fin Oprindelſe fra viſſe Legemers elas 
ſtiſte Kraft, og følgelig, at flig Afſtodning ikke bør anſees for nogen oprindelig 
Kraft, men fom en Kraft, der bliver foraarfaget af andre bekiendte Kræfter, Det 
ev, ſom en Vis derivativa. Man har ikkun behov at lade Knivseggene løbe an i 

Siden, til de tabe deres Politur, ſaa ffal man ikke meere obfervere (lig Repulſion 

Diſſe ere alle De Grunde, ſom Neuton tillige med hans fornemſte Diſciple 
Reill, Graveſande, Muſſchenbroek og Deſaguliers have anført, til at beviſe 
at der er en Vis repulfivatil. De nye Beviis, fom nogle af vore Tiders Skri⸗ 
bentere have vildet give derpaa; ere neppe nogen Opmerkſomhed værd. Saa⸗ 
ledes har jeg nyelig fundet i en Engelſt Journal, at en vis Engelſt Naturkyn⸗ 
dig haver vildet forklare en Syenaals Svommen paa Bandet af Vandets Vi 
repulfiva imod Syenaalen, endffiont den gabenbare bliver baaret af Vandet, 
ligefom i en Seng af Luften, ſom henger faft ved den. JHenſeende til denne 
Kraft kand man fige: Nil dicitur, quod non dictum fitprius. Naar Pytha⸗ 

oras, for meere end 2000 Aar ſiden, ſkulde angive et Principium til Legemer⸗ 
nes Elementers Bevægelfe og Forandringer, fagde han, det havde fin Oprin⸗ 
delſe af viſſe Elementers Sympathie og Antipathie. Naar man nu vil anſee 
Altractionen ſom en Følge af Sympathien, og Repulſionen fom en Følge af 
Antipathien, faa ffal- man befinde, at man figer det famme, allene med foran⸗ 
drede Ord, naar man antager Attractio og Repulfio til Principium motuum. 
Man har ligeſaa lidet forklaret Diffe tvende Egenſtaber, ſom Pythagoras har 
viift Kilden til Sympathien og Antipathien. Plato gik herudi meere philoſo⸗ 
phiſt til Verks. Eſterſom det dog eengang fulde forklares, hvorfra denne Sym⸗ 
parhie og Antipathie, eller efter den nye Stiil Attraction og Repulſion havde 
Deres Oprindelſe, faa troede han at giore beft, naar han uddelte de didhenho⸗ 
rende Forretninger imellem hans Dæmones, hvilke vare foreenede med Elemen⸗ 
terne, ligeſom Siælen er foreenet med vores Legeme, og bevægede Dem efter De 
reg Wilkaar. Verden maatte holde op at elſte Forandringer, hvis de Plato— 
niffe Dæmones ikke ſtulde efter det reformerede Seculo Pythagorico blive op⸗ 
vakte af et vittigt Hoved og indſadt i dere forrige Herredomme igien. Oglige 
faa fet kand Det og ſtee, at en anden igien ſorvandler Materien til en Hob flige 
(mane Aander, ſom ſtiller fig fva én fornuftig og tenkende Aand, ligeſom et vel 
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udvalgt Selſtab fra en ſammenloben Hob af Pobelen, om hvilken man lige fag 
lidet, ſom om Materien, kand fige, at den tenker. Saadanne Hypotheſer fores 
ſtille en Bolt, med hoilken Philoſopherne ſpille ligefan ivrigen, ſom Smaa— 
drengene med deres. Jeg er ikke heller ſaa misundelig, at jeg ikke vilde lade 
enhver i Rolighed nyde ſin Fornoyelſe herudi, efterdi der dog ſtal ſpilles. Men 
jeg forlanger kun, at ligeſom et hvert andet Spil er indrettet efter viſſe Regler, 

ſaa fkulde og Hypotheſeſpillet indrettes efter de ſtrengeſte Logiſte Regler. Man 
har begyndt at holde det for Pedanterie, naar een vilde foredrage ſine Satzer ien 

ordentlig Slutnings Form, efterſom det lader alt for affecteret, og man kunde 
iagttage den ſamme Logiffe Strenghed i en fammenhængende Diſcours, fom i 

en Slutnings Form. Sporsmaalet er allene, om Slutnings Feylene i Dette Fald 
falder faa let i Hynene. Jeg troer man maa foare nen i alle foære Tilfælde; thi 
naar Neuton, Muſſchenbroek, Graveſande og Deſaguliers tilligemed 
Wolf og Baumgarten i deres Metaphyſik ikke hav kundet giove det, af hvem 
ſtal man da vente det, ; 

UNE 
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"C.G; KRATZENSTEIN: 

Ramme⸗Bukkens Virkning. 

De det nyelig er blevet mig tilladt, at forelegge mine Argumenter i Forſoar 
af Ar. Belidor til noyere Underſogning, ſaa vil jeg her kortelig igientage 

Statum quæſtionis. Hr. Belidor har givet en algebraiff Formul til Ramme: 
bukkens Forhold imod hinanden, hoilken viſer, at Pælens Geſoindighed, ſom 
Den faaer ved Rammebukkens Fald, forholder fig forkeert, ſom Maſſerne af 
Pelen og Bukken tilſammentagne, men ikke, ſom nyelig blev foregiven, for⸗ 
keert, ſom Pælens Maſſe allene. En vis Mathematicus negter Rigtigheden 
af dette forkeerte Forhold, og paaſtager, at det rette Forhold meget mere maa 
giælde, fordi naar Polens Maſſe tiltager, faa tiltager og dens Tyngde, hvils 
ken formedelſt fin Trykning maa befordre Pælens Nedgang. For at bevife 
denne Slutning, beraaber han fig paa en Erfaring, at Dælen er bleven meget 
haftigere nedrammet, naar man ceteris paribus belæffede den med endeel 
Biælker, ſom formeerede Dens Tyngde. Jeg tilſtod, at denne Erfaring havde 
en ſandſynlig Grund imod den Belidorſke Regel, efterfom jeg felv endnu iÉÉe 
noye havde underſogt Regelen. Men jeg befandt ved Underføgningen, at denne 
Erfaring ikke angaaer den Belidorſte Regel. Hr. Belidor har vift paa fors 
anførte Sted ikke havt i Sinde at etablere nogen nye Regel for Nedramningen, 
Det er meget meere den bekiendteſte og nu omſtunder af alle Mathematiker og 
Phyſiker antagne Colliſions Lov for De blade Legemer, hvilfen figer, at det 
anſtodte Legems Geſoindighed er faa ſtor, ſom Produktet af Maſſen i Geſoin⸗ 
digheden af det anſtodende, divideret med Summen af begge Maſſerne. Nu 
vil vef Denne Regel fraae bed Magt, faa længe Verden ftaaer, og der maatte 
fandelig reiſe fig en heel Nation op deximod, derſom man allene vilde giore Den 
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fordegtig, hvilfer endnu ikke ev (Feer, Jeg ſetter altſaa, at den ovenomtalte 
Erfaring haver fin fulde Rigtighed, faa lader det fig dog med ſtorſte Tydelig— 
hed bevife, at ovenmeidte Maſſernes forkeerte Forhold bliver flet ikke derved 
giort urigtig. Maſſen og Syngden ere i Mekaniken aldeles ikke ligegyldige Ting. 
Colliftions Reglerne ere ikke grundede paa Begrebet om Tyngden, men paa 
Mængden af de materielle Deele. Ze vilk altfan ſtage ved Magt og giælde, 
om der var flet ingen Tyngde til. Men virker Denne med, faa bliver den bereg— 
net for fig. Nu vilde Belidor allene beſtemme Palens Geſoindighed efrer det 
forfte Stad, for at ſammenligne de forſtiellige Rammebukkes og Pales Birk; 
ninger imod hinanden, og derfor Maatte han nodvendig beregne Geſpindighe⸗ 
Den efter det forkeerte Forhold af Maſſerne. Skulle nu Tyngden alligevel virke 
med, faa kunde man fun fige, at dens Medberegning var forglemt, men derfor 
ikke, at ovenmeldte Forhold var falſt. Men jeg (kal vife i følgende Beregninger, 
at Ar. Belidor har Med rette udeladt Tyngden, efterſom den ved Maſſens Fors 

meerelſe mere hindrer end hielper, i det den formindſter Pælens Geſoindighed 
mere end Dens Tyngde befordrer den, naar man allene undtager et beſynderlig 
Fald, ſom herefter. ſtal anføres, 

Jeg maa endnu legge dette til Hr. Belidors Forfoar, at han felo har 
været tilftæde ved ſaadant mechaniſt Arbeide, og altſag ikke af andres Fortæl 
ninger allene har erlanget fin Kundſtab derom. Han har ſelo efterſeet alle bes 
romte Franffe Havne, Canaler, Broer 0. f. v., har ſelo angivet Ingenieurerne 
Maffiner, og lader dem ſette i Verk under fin egen Ovfigt. |. 

Derneſt underftaaer jeg mig og ved Denne Leylighedat indlegge en Forbon 
for min Favoritinde, Phyſiken. Alf ovenmeldte ſupponerede Feyl, og nogle 
viffe manglende Erfaringer, har man og ſluttet til Phyſilens manglende Tilſtand. 
Det er langt fva, at jeg vil fradomme min Favoritinde alle Ufuldkommenheder; 
ſaa blind er min Kierlighed ikke, men jeg holder mig dog forbunden at tage 
hendes Partie, naar der legges hende fremmede Mangler til Laſt. J forvige 
Tider bragte man neſten alt det ind i Phyſiken, ſom ellers egentlig henhører til 
Mathefin adplicatam, efterſom dens Deele endnu ikke paa den Tiid vare udoik⸗ 
lede. En Phyſiker betragter egentlig kun de Egenſkaber og Forandringer i et 
Legeme, ſom foraarſages ved Legemernes Sammenſetning og Adſtillelſe. Som 
Mathematikus tillige maaler han dem og, for ſaavidt det hører til hans Kunde 
ſtab. Men til at beſtemme, hvor flov en Kraft maa være, fom et faldende Le; 
me bruger til at ſonderbryde en ligeftaaende Pal, Det horer viffelig til Mecha⸗ 
nikens Fag, efterſom en Phyſiker ile — Dens Anvendelſe. Men i fig 

od 3 ſelv 



Ææ 

pr": Underſegning om den Belidorſke Regel, 
felv feyler det ikke heller fam meget paa denne Kundffab, ſom man foregiver. 
Det af mig foreviifte Brev giver os allerede en faadan Kundikab. Det heder, 
man tør til en Hammer af 4009 Pund, ſom falder fra 14 Fods Hoyde, ikke 
bruge nogen fvagere end en Pæl af 12 Tomme i Ovadrat, hvig den ikke ſtal 
RE eller brekke, og at man deraf let kand giore et Reglement for tyndere 

æle. Fi —— vade: 

Endelig vil jeg fette, at en rigtigere Regels Mangel for Nedrammingen 
kunde med Rette legges Phyſiken til Laft, faa vil jeg heller paatage mig at er⸗ 
ftatte denne Mangel, end fee paa, at den fÉal være befværet med flige Bebrey⸗ 
delſer. Her er Oplosningen. Jeg bruger flet ingen nye Grunde eller Regler 
Dertil, men haver allene anvendt De gamle Love, iblant hvilÉe ingen findes, 
ſom jo allerede ſtager i mit liden Syſtema Phyfices, Det øvrige beſtager i 
Kunſtgrebene af de algebraiſte Forvandlinger. 

Beregning over Nedramningen. 
Forſte Opgave. 

Af en Rammehammers givne Maſſe eller Tyngde, dens Falds Hoyde og 
Palens Maffe eller Tyngde og dens Tykkelſe at finde Grundens Modſtand og 
Palens Nedgang for hvert Slag. 

1.) Sorberedelfe, Efterſom Hammeren ved fir Fald udover en levende 
Kraft paa Pælen, faa er Maalet paa Forholdet Produkten af Maſſen og Hoy⸗ 
Den MA, dens erlangte Geſvindighed er ſom -/A, eller for fig flov DC =/A.64. 
—8VA» naar man bruger Engelſt Maal, Dette, endſtiont haarde eller elaſtiſke 
Legems Stød paa Troeet, retter fig efter de bløde Legemers Coøllifions Love 
(efrerfom Fræcté Eiaſticitet falder bort imod faa ſtor en Maſſe, og det bliver 
virÉelig knuſet.) Altſaa ev den erlangte Gefoindighed af Hammeren og Pælen- 
tilfammen efter Stødet — c:Z8/'A.M efterfom Den forrige Geſoindighed nu 

M æm | 
bliver fordetlet paa begge Maſſerne, og altſaa nødvendig man være ringere. 
Setter man nu Produften af Hammerens Maffe og Hoyde AM=1, men 
forandrer Pelens Maſſe Sm, og gior den f. Ex. 10, tre.cler fire gange ſtorre, 

fag 
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ar er 8 8 Ge. se 18 Nu forhol⸗ 

1*7m; 12m; 1*3m0; 1 *4m &c. 

der diſſe Bro 5, I, 3,fig, efterſom deres Tallere ere lige, forkeert, ſom 
Deres Nevnere, altfaa forholder Geſoindigheden af den Bæl, ſom har dobbelt 
Maſſe, fig til dens af Den enkelte Maſſe, ſom 2 til 3, det er ſorkeert ſom Suns 
merne af begge Maſſer (ikke ſom de forkeerte Maſſer af Dælene allene.) Saavidt 
gaaer Ar. Belidors Beregning, ſom uden Tvivl vil altid beholde fin Rigtig— 
hed i Henfeende til Pælens Geſpindigheds Beregning allene, uden at fee paa 
Modſtanden. Sen da der endnu ikke herved bliver beſtemmet, hvorledes Vær 
[ens Nedrammelſe tager af, efterſom Modſtanden beftandig tiltager, (hvilket 
Belidor ey heller har paataget fig at beſtemme) faa haver jeg paa følgende 
Maade, og fom jeg troer tilfulde, erſtattet Denne Mangel, 

Naar en Metalkugle falder ned paa fugtig ælted Leer, fan indtrykker den 
Devi en Hule af en vis Storrelſe, ſom aitid forholder fig fom MA. Dette er 
allene en frie Virkning af dens Fald eller Gefvindighed. Saa længe Kuglen 
ikke ſynker dybere, end til fin halve Diameter, er Faldet endnu ey forbunden 
med nogen merkelig Friction, og den kand overalt ikke blive merkelig, eſterſom 
Den ſlidende Flade dereſter altid bliver den ſamme. Naar jeg altfaa veed, hvor 
ſtor den Hule ev, ſom enhver Kugle forgarſager ved et Fald fra en given Hoyde, 
faa kand man temmelig noye beſtemme Haſtigheden, ſom den fager, naar den 
bliver Fudt udaf er Gevehr af Skuds Hulens Dybhed. Diſſe Huler forhob 
Der fig nemlig, ſom Ovadraterne af deres Geſoindigheder, eller ſom de Hoy— 

der, af hvilfe diſſe Geſoindigheder i Faldet foraarſages. 

Naar man nu foreſtiller fig, at man led den Pal, ſom ſtal nedrammes, 
felo falde ned fra en vis Hende, og maalede Hullets Storrelſe, ſom Den ved 
fir Fald vilde giore i orden, faa kunde man finde Polens Nedſonkelſe for en⸗ 
hver anden Geſoindighed, fom Hammeren giver Den, derſom Frictionen paa 
Paelens Flade iffe kom Dertil. Storrelſen af Denne Friction, ſom retter fig 
efter Den flidende Flade, ſom beſtandig tager til, og efter Jordarten, maa altfaa 
fort fradrages fra den Kraft, ſom Palen haver faner, førend man kand be; 
ſtemme dens Nedſynkelſe. Nu fones der vel at være en vanfelig Sag, at bes 
ſtemme Frictionen for hver Indſynkning, da man endnu ikke veed, hvor ſtor 
denne Nedſynkning ſelv bliver formedelſt Frictionen. Imidlertid forhielper os 
undertiden Ds algebraiſte Forvandlinger til en ſaadan Adſtullelſe af diſſe forviklede 
Ting, og jeg fandt med megen Fornoyelſe, at Det lod fig ogſaa giore i Dette 

; PR j Fald. 
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368 Underſogning om den Belidorſke Regel, 
Fald. Man beſtemmer altſaa, af ovengivne Pælens og Hammerens Gefoins 
digheder, den Hoyde fra hoilken den havde ved et Fald bekommet den ſamme 
Geſoindighed, nemlig a — 644 MM. Altſaa er Palens Kraft v og 

1000 mn MMÆ2Mm mm. et EN eee 547 
Hullets Storrelſe Aa, hvis ingen Friction forekom, fon 7 mag, Følgelig ev 
Hullets Storrelſe faa ſtor, fom Polens Kraft mindre end Frictionen, eller 
Aa—v—f. Men da dette f ev en foranderlig Storrelſe, ſom vorer med Dybhe⸗ 
Den t, faa udtrykker jeg den ved Dybden felv, naar jeg multiplicerer Den med 
Polens Peripherie —a og Jordens Cohæfion eller Prefion =p. Heraf 
reiſer fig nu denne Æquation; Aa v—atp Hvorudi Frictionen giælder for 
Den Dec af Palen, ſom allerede ev nedrammet; Derimod maa fun den halve 
gnidende Overflade regnes for den Deel af Pelen, fon endnu fkal nedrammes, 
følgelig er AZv—at,p, Er nu allerede en Deel af Pælen i Jorden, og man 

dere Å 2 2 ; får; i y vil vide Dybheden af det nye Hul for det følgende Slag, faa maa man fras 
drage begge, Frictionerne fra v, faa ev A—v—atp—arp» hvor 7 betyder deg 

fg ie 
nye Huls Dybhed. Men af dette Forhold fader Nedramningen fig endnu ikke 
udvikle, efterſom Hullets Storrelſe endnu ſtedſe conſunderes med dets Flade, 
For altſaa tillige at ophæve dette, ſaa udtrykker jeg Hulens Storrelſe ved atogr. 
nemlig ved fürkantede Pæle er balis — og altſaa Hullets Storrelſe mat, 

16 * i 5 SNE 1 SS 

Naar man nu ſetter dette Maal i fteden for A, faa kand man udviÉle alle ens kelte Deele i Forholdet; nemlig for det forſte Slag er ant =v—atp, altſaa 
' 16 2 

zmÆ8p7 mxFap 

For det andet og de følgende Slag betyder talletider den Dybhed, til hovilken 
— allerede er kommen, og 7 den nye Nedramning ved det følgende Slag, 
altſaa & Fa | | 

mat —16v—8atp og — gatp=—I 6v følgelig 155 4 ODER 

* 

HIT 
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r vα KNR mm 

ma Me AS 
RT DI 6V—1 6rtp—garp 

ant grp —16v—16øtp 
… RTE RT p —2v——2atp 

8 — 
— æmæapzav—m2mtp | 
— —— 
Faa2v—2atp pro formula 2da. ): 

SÅ | 

Subſtituerer man nu altid den udkomne Palens Dybhed i i ſteden for t, fag 
bekommer man "den Progreſſion, hvorefter Nedramningen gager fort. Men 
endnu fattes det, at vide Palens beſtemte Kraft * eller Hullets Storrelſe, ſom 
Den uden Friction kand giore i Den forefommende Jordart. WVar dette en blød 
Og jævn Ford, fag kunde man fage v at lade en Kugle falde i den ſamme. 
Men det * er, at ſoge denne Kraft af Nedramningen * det — eller 

andet Ske 

Anden Opgave. 
Af Pelens Nedramnitig for førfte og andet Slag, åt SA Putins bes 

—— Kraft og Jordartens Friction. 

Her er renen i begge Nedramninger dær—tZ2atp 
arr p 

8 
Altſaa | | 

ML — |dar— amtp—drplk 
148 (| 

danmert—de dr Eat -d | 

sp. ||sp 
da mp= preſſioni terræ, 

Aaa Ved 

J 
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Bed Hielp af p finder man v af de forſte Æquationer 

| Bat —16v—8atp| læntesmtp=v — 
SK 

MA DE | 
y vue ra : be RE ”$ Ø 

Tebdie Opgabe. 
Af Rammens, Pælens og Jordartens givne Omſtandigheder , det er af ag 

v, p, — at finde den merne Dybhed, til CR en * ved Hielp af minim | 
kand nedbukkes. 

Keene 
Naar t far være et ————— ſaa maa dets * være r=0 ; og fol⸗ 

gelig efter den anden Hovedformul — vzæatp. 
Solgelig mv ogv mat 

| —— J 

Af den ſidſte Formul er det klart, at EGE Frictionen eller Palens Kraft 
allene , men begges Forhold imod hinanden beſtemme Pælens. ſtorſte Dybhed. 
Nemlig den ſtorſte Dybhed forholder lig til Pœolens eat: — man mette => 
ved een og den ſamme Poœl) fom 1 til Frictionen. ver, ] 

| Fierde Opgave. 
Naar en given Pæl iÉfe kand drives dybere med den — Ramme; åt 

— mener paa en nye Ramme, fom Faga Drive Wælen til den forlangte 
ybhed. 

* 

— 

Opløsning. 
J dette Fald blive m, mug p uforandrede, t bliver givet, et nyt maa 

ſoges, og deraf et nyt AM beſtemmes. Efter det ſidſte Forhold var vZæpt, 

— var efterovenftagende v—a. M + m altſaa a MÆm=apt—aM 4 am 
* .Mæ*æm eller /a= M/A heraf kommer M= mva . følgelig 
6 MPa — | 
apt=v=a7 ma — — Vv. —— 

VA— va | —— IM YMImM | — — 

altſaa A—v.M æm — 
M 

Altſaa 
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Antfaa kand man oploſe Problemet, naav man enten antager Rammebuk— 
kens Maſſen at være given, og deraf beregner Hovden, hvorfra den maa falde ; 

eller man antager Hoyden, ſom given, og deraf beregner Bukkens Maſſe. 
2 

Femte Opgave. 
Ar udregne hvormeget Polens og Bukkens Bægt tilfammen kand ved 

Trykningen befordre Polens Nedramning. 

Oplosning. 
Da man ſlet ikke kand flutte fra Vægten allene, in Abſtracto betragtet, 

til Nedramningens Storrelſe, faa maa man forfare dermed efter ovenmeldte 
Maade, nemlig, man maa bemerke, hvor ftor den Hule ev, ſom Pælen med 
fin Spidſe af egen Tyngde gior i en given Jordart. Mængden af den bort⸗ 
Drevne Ford and man her antage ſom Maalet paa Tyngdens Virkning og 
addere det ſom en Coefficient til Pælens Kraft af Slaget. Lad Hulens Stars 
velfe være h, ſaa bliver ovenftagende Forhold forvandler til denne 

KAR want væh—atp 
16 2 . 

Til en Prøve har jeg antaget, at en 12 Tomme Pal ved fin Tyngde allene 
kand giore et Hul omtrent paa 8 til 9 Cubictomme med fin Spidfe i en middel⸗ 
maadig faft Fordart (hvilet ev allerede temmelig hoyt fat). Antager man nu 
ſaadanne Storrelſer for v og p> at Palen af forſte Slag gaaer en Fod dybt, 

Jaa vilde dertil endnu komme et Tillæg af z55 FOD formedelſt Tyngden, det er 
endnu ikke et Straahalms Brede, og efter en 5 til 6 Fods Dybhed vilde dette 
Tilleg formedelft den fore Friction ikke mere blive merÉelig. Man kand altſaa 
gierne undvære Den i Regningen; thi en liden forekommende Steen kand for- 
aarfage, at man kommer til at anftille en langt ſtorre Subtraction, end alle 
diſſe fmaa Tillæg af Tyngden tilfammentagne kand udgiore, og man kunde da 

forekaͤſte mig, at jeg afſiede Myg og nedflugede Elephanter. Det famme giel⸗ 
der og, naar man vilde bringe Jordlavenes ved Pælens Nedramning tiltagende 
Faftighed med i Regningen, og derefter formeere vores p ien vis Progreſſion. 
Efterſom Jordlavene forandrer fig, ſom ofteſt, paa hver Tod ellev Alen, og 
den ene Jordart er altid mere compreſſible end den anden, faa vilde al theores 
tiſte Beftemmelfe derover være en blot Speculation, uden ringeſte practiſke 
Nytte. Det vilde være langt ſikrere, derſom en Entrepreneur, der forud 
maa vide Tiden og Depenſerne, ſom gaage til en vig Yndpæling, lod cen eller 

Å nar nm flere 
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flere Pale ſſage ned paa Stedet til en Prøve, eller, hvilket var endnu magen⸗ 
gere, [od Jordlavene ſondere med en Grundborer pag forſtiellige Steder, og 

giorde ſit Overſlag derover efter ſin gamle Erfaring. Jeg legger endnu dette 
"til, at man kand temmelig noye examinere Stryget og Gangene af Jordlavene 

næv ved Brædden af Søen, hovorudi Indpélingen ſtal foretages, efterſom 
Lavene pleye at gage ſtrag ned fra det fafte Cand i Grunden af Soen, ligeſom 
fra et Bierg ned i dets Dal. —J NE | 

. Det fornemfte, hvortil man kand bruge mit ovenftaaende Arbeide, er at 
udvælge de befte Omftændigheder ved en Ramme. . Om det f. Ey. er bedre at 
lade. en tyngere Hammer M falde paa Dælen fra en mindre Hoyde A, eller en 
lettere Hammer « fra en ſtorre Hoyhyde «. Endſkiont dette er meget ligegyldigt 
i Henſeende til Hammerens Kraft allene, naar kuns MA > faa gior dog" 
Pelens beregning en merkelig Forandring i denne Liighed. Jeg vil ſette Dette 
Fald. Det er Spørgsmaal, om detev bedre ar lade en Hammer paa 1000 Pund 
falde fra 4 Fods Hoyde, ellev en Hammer paa 250 Pund fra 16 Fods Heyde. 
Kraften af enhver Hammer før fig. er af 4000 Grader, men ſaaſnart en Pal 
af 1000 Pund bliver ſtodt af Dem, faa forholder ben Kraft, ſom den bliver med: 
deelt af den tyngere Hammer, fig til den, fom den fager af den lettere ſom 3 tilz. 
Hvilken Forſtiel er ey at. foragte i Praxi. 

Skulde for det ovrige nogen Mechanikus have fundet fin Fordeel ved at 
befvære Dælen med andre Biælfer, naar Indpélingen ſtulde ffee i viſſe Fords 
arter, fan har dette en gandffe anden Aarſag end at ſormeere Den Gefvindighed, 
ſom Pælen fager ved Slaget, ved den formeerede Tyngde. Det ſteer meget 
meere af en anden Aarſag, ſom ikke ev dem ubefiendt, der omgages med flige 
Arbeide, hvilken maa ſoges i Naturen af en Art Flyveſand, ſom undertiden 
forekommer i en vis Dybhed. Denne Sand vifer den beſynderlige Egenſtab, 
at den formedelſt fin fore Bevogelighed og paaliggende ſtore Laft Driver -”Pælen 
merkelig tilbage, naar den bliver nedrammet. Dette Tilbageſpring er Det, ſom 
maa ſoges, ſaa meget mueligt er, ved den paalagde Laſt at forhindres. Jagt⸗ 
tagelſen felv ev ellers faa lidet ny, at jo allerede Leupold haver bekiendtgiort 
famme i fin Theatro Machinarum. 

RRS REC SNEEN 
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Vair— Obſervationer 
le Sarene 1767, og 1768, anftillede 1 Grønland 

Bragte i Orden og bekiendtgiorte 
af 

C. G. KRATZENSTEIN. 

De * Reaumur haver holdt det for et nyttigt Arbeide at forelegge Publico 
de med Qæirglaffene paa forffiellige Steder i Verden anftillede Obfors 

vationer over Vairet i de berømte Memoires de PAcademie des Sciences, 
fan formoder jeg ligeledes Det ikke fFal blive uangenemt, at jeg her gier nogle 
Obſervationer over Vairet og Barometerets ſaavelſem Thermommetereis Stand 

i Gronland bekiendt, hvilke paa min Tilſkyndelſe og med mine dertil givne 
Inſtrumenter ere anſtillede der af Chirurgo Braſen. Det ſodvanlige Sted, 
hoor Obſervationerne ere giorte, ligger efter Skippernes Beretning under 
64 Gr. 9 Min. Poli Hoyde og 326 Gr. 20 Min. Længde fra Teneriffa. Paa 
Reiſen har Barometeret og ofte Thermometeret ikke kundet obſerveres. Baro— 
meteret er inddeelt efter Pariſer Tommer og Linier, og Thermometeret efter den 
Sarenbeitifte Merhode. Windens Kraft er efter Tykke angiven i ſaadanne 
Grader, hvoraf 1 Gr. betyder en gandſte liden ind; 4 Grader en liden og 
6 Or. en heftig Storm. 
Das. Time.) Therm. Vinden. UR De Maaned 1767. 

Kraft. 

(Sea — ge — Skyer, Soelſtin. Fr 
| ØRRED 2 46 | — | — Steg ; 

| O:2. 81-39 ] N. 2klar Himmel, 
A 2 HE SA ES BERT j . . 

(FX 8 | az IN W.| 37 Har Sim, 
| 0 AUS (ra 
(Sa [8 | 40 | N. | 2 |Styer, Svein. 

| RE Er "| > 
rr 8 Al så N 0) 33 tykt Vair. 

ORE] y 
Aaa Dag. 
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Dag. |Time. Sherry * nden. —— Vair — Maaned 1767. 

ra | — — E — — — — — 

so NO NE tykt nit Bair 
SM er key har 

M. — sb MD ide mn tykt Verir. 
2 45. FN LB … 

2.8. | 8 | 37 8. W. 1 tykt og møre Veir. 
; 2 — 3J77 77 — 

RE SE Mae * O. 3 tyt og mork. 
2 45 me ge ig 

T. 8 — 2. tykt og mork. 
— Na RE SØDE SAR . 

F. 11.1 8 | 38 JN.O | 1 Reon og paa Biergene faldt ſterk Snee. 
2 46 — KDE 5 e . ' u" 

£,12,| 8 | 36 IN. O.| 2 |Snee. : 
2 Be] —* 0 

S 13841 N. 2 Skyer. 
fyr bon na hr 

M.14. 8 | 32 N Of 1. tryft WVair, Soelſtin. 
| 2 | 45 FR TES SE 
125.01 80k 32 NØD FA Skyer, Soutfin. 

rr HØ RANDEN 
$).16.| 8 |. 34 N. | I itvÉt Beit: 

2 40 STIG re pan KAN 8 

27-18 1030 YN, 4— UN Himmel. 
RD AB — 

I. 18.| 8 | 30 . O |. 4 klar Simmel. 
2 38 — — — gg Ra 

Br STS FRE dg 34 Skyer —— | 
2 29 — — * 

S.20. 8 | 20 | N 3Skyer Sorel in. 
36. |" FØR DERE 

M. 8 | 35 ren "veg tykt, Regn. | 

BR URET ae 
T. 22. 8 | 35 8. ME: 6" Kær Regn. 

——— 39 — — | VA SØD . 

SA 8 235 § Oo..——— 
SR | 38 | — J — | . . 



Granny te ca 

i Grønland. | 
Dag. Time Thirm. | Vinden. Vindens Bær i September Maaned 1767. 

ØJ 
ENGØ3 

Kraft. tek ta va) 

Ser 8 | 34 IN, 0,1 4 ” |tykt og morkt Bar, | 
Rg 037 — — 
66WIylt Voeir, Snee 

nt ge — — TR LØ 
- £,26.| 8 Hr 6 UNO 15 m og morkt. 

2 | 43 — Elk ” 
MR, 8 35 N, F 2 ItøÉt og mørkt. 

| 2 39 | WE. Syns . As 
Man 8 134 8.0. 134 DER og morkt. 

| 2 39 | SÆR — 5 — — e ; | 

Bo EB ISS USE Welr 5 Since | 
2 38 — — 

O. 30. 8 | 35 8. WV. 4 Enee 
—7 FT — 

Dag Time. Therm. BVinden.|V. Kraft.|Væir i October Maaned 1767, | | 

F. FN N.W| 2 |SÉyér, Sy, Sig | 

se 0 ESnee. SN DR SEE . 

38 | 31 Ni O. 4 |Flav Himmel. 
2 36 —— 

4 NO. 4 flår Himmel. 
5 N. OJd. 3. Skyer, Sbcelſtin. 
6 S. Wi 2GSkyer. 
Fl S. O. 2 |JHfyer, Soelffin. 
8. NO. 2 |Sfyer,” Sadlflin. 
9. O. 3 Skyer. 

10, | SS. O. 2 |tvir Qæir. 
Il SB. Wt SÅN. 
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— Vinden. |: Kraft. 

Ske 
HT AR 

Bøir iDetober annet —— 

7 

* 

tykt og morkt Vair. 
tykt og morkt Veir. 

klar Himmel. 
* og reen Luft. 

en (93 ** 

— ⸗ — — — — 

1 

* 

M. 12. N. O 4Elar Himmel. 
T. 13. N. Oo4 4 lar Himmel. HARE Kr SAR 
Q.14./N. O.! 4 |Élar Himmel 8ss — — 
158 NO oo Dar og Koen Luft INR. me Jet FE 
F. 16N. OJ klar o reen? ö J. 

RR: 771N On ln Bek, RS at VARER SS 
G.18.N, O.| 4 klart Qæir: — 
M.19. N. O. 3 klar Himmel. 
220) N 04 3 Himmel. z 
O.21.N. O! 2 |SÉyer, Soelftin. 

sj KME 
W.| 1 
SE SES 
O:|: 2 

Dag. |Time. Baromet Therm Vinden. V. Kraft. Biri October Maaned 1767. | 
— 

7 

M.26.| 8 | 27,9 4 24 N: O.| 2. |Élar og reen Luft. 
| 2 ELAD NØ — — å ' 

T.27. 8 | 27;8 V'26' IN: OT 4 klar og reen Luft. 
2 * 28 — — — — 

Ors.8 127,8" 1 8 ON DOT 3 steen ERIE: 
HØ 7 29 — Ens / ae YØJE ne 

3.29. 8 | 27,9 | 24 IN. o 3 klar og reen Luft. 
ØR ENE pe rn 20 — — 

8,30, g ('27,8:] 32 FS, "1 52. "Skyer. ; 
2 —— 34 —77 —5 * se i 

851,18 FRR EN 33 ig Wi age TENOR 40 
|: 2 — 136 1 9 8 
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Da Fime. Baromet. Therm, [Bind Vinder, V. Kraft. Bær Mobe uber Baaned 2 1767. 

S. 1.1 8 | 2776 | 35 | W. —— rr 
2 — 33 NO — 

Re TE. 127,60 (NO. ]2 3) Snee. 
——— 

81 8 | 27,090 NOT: 4 Søer, Soelſtin 
2885. 1929 | — — 

O. 4.827,5 |29 (NO: 4 GSbkhyer, Soelſtin. 
2 — 3Jd 

—— | sg 127 ONKO es 3 Oper Soelſtin. 
| 2 12773 29 — ir BR mee De SER 
"6 ] 8 | 27,320 NPO 2 Skyer Soelſtin 

2 — 22 — jim ØR — 

Bk pk 27/8 | 79 O. | 4. klar Himmel 
2 DE 19 É Fry RET y ⸗ 

| 6.8] 8 | 27,7 | 171 N.O. 4 — Himmel. 
| 2 Se SE EN RE HEE Ul s 5 le 
i 9, 1-8 — AE T8 MEE so D o 4 klar og reen Luft, 

21 — 18 — — SATS 
210 8 | 27 gt 14N O. 4 klar og veen Luft, 

i) 2 — 17 — — 

— 8 | se re KENDO 24 klar 09 reen Luft. 
12 — 8 — — 

RR 27,7 TUN — 4ar og reen Luft. 
: 2 — 182 — SÅ RG j g 

Foam, B 1 27%7,97 18 N. | 3 Skyer, Soelſtin. 
2 — 20 — — e s å 

2418 | VER VA 23 IN. O. 2 chyk Luft, Soelſkin. 
Dø, — |2Y — — 

J— 3yer Sbelſtin 
| 2 — 25 — — i Beg 

M.16. 8 | 50 Pil * IN, AR 3 klar outer, 

F. 171 8 |soy,2t 28 8. 0. 2 tykt og morvÉt. 
Hs (39 TY TR Era 

O. a 8 | sm 5: 135 SO. 2 Snee, 
2—34 N.O. — ityk duͤft Soelſtin. 

Bbb Dag: 



… RR i 
Dag. Sag. [mes Baromet. Therm.⸗ Therm. iz mad Å 

. 19.| 8.1 27,91 131 4 NBIO, 8" al 
8 — 30 — 

F. 20.) 828,0 28 BE 
2 | — | 28 — — 

Qg, 21.; 8 | 27,10) 22 "ORE Himmel. 
SÅ 2 — ——— — — J % i 

65:22.) 8 86 klar og reen Guf. Me om Be 
2 — 422 — — JR i 2; 

M.23.| 8 | 27 7E 20 NO.2 ureen Luft. FE ea SA ES 
"pe | — (22.1 '— fj NG SR 

Te248275MO. 1Elat Himmel. 
ES —3 — — 2 
Gas: 82786 AR Snee. | 
ER 5 AS RE FYR RE reen . ur) 
F. 56. 8 | 27, 10 34 Snee. 

2 rer ØS SØER eg — 

SF. 27.1 82800 3 tykLuft, Soeltin 
2 — lay 85.014" øn”; EN 

eg, 28.0 8 | a7fint eer mk SD. la ante ec] 2 
2— 29 IN. O. — hen Luft, Soelſtin. 

St28.8 SBS 0—383 Seyer/ Soeſtin 
———— J— 

Mz08 NO. 2 KE fukz i 
— mm VLB —* — 

Dag. Time. re |Barome —— V. — ——— Maaned LLR 

s, 1, ra —— 1523 N. dg BH Snee. 4 

DRS | 2%, dl: 37 UNR tyk Luft, —— 
— —— | 

T.3. | 8 fj 27,8: | 43 IN: Of 3 lg Luft. | 
2 HNG SA RER her ME NE . 

F. 4 | 8 127452 | 43: 866ee. ; 
| Re 142 he SR ER 10 ag] 

£, s. 178 | 27741438 HO, 105 thyk Luft, Soelſtin. 
> MR —7 — 34x — 7 — — ⸗ 



i Gronland. 379 
Dag. Time. Baromet Therm. Vinden. V. B. Kraft. Vairet i December Maaned 1767. 

S. 6 8 | 277,2 127 | 0, 12 |tyÉ Luft, Soclfn. 
2 — 27 mee — 

M.748 27,4 |27 N 2. Htybrog morkt. å 
aa BORE | SES — —— 

T. 8.| 8- 27,7 |32 Me or hale. 
i 29 |S O.f — : * 
— O. — Skyer, Soelſkin. 

2 26 ET DES — 

| 27,8 20 | O, klar Himmel. 
2 19* ma — * 

—J | 27, — GIN: o. 3 klar Himmel. 
2 | — 18 — | * 

0.3 Skyer, Soelſtin. 
se | Er IE — — — 

S. 13. 8 27,72) 22 NU 2 Snee. 

2 — 24 TER — | Ka $ 
Ser 8 127 8 rr NS O.| 3 iflav Simmel, 

2 — 13 — — 
Trim 8 la J 3 Slkyer, Soelſtin. 

2 — 15 — FN GK 

Sr 8 255 | 12 N O 2 ile Luft, Soelſtin. 
2 —— 16 — —— ——— 

BRA 3 5%, 6 | i2 IN. b. 4 |SÉyer, Soelſtin. 
; 2 —— 13 — — 

F ig 8 | STÅ > * J— 2 klar Himmel. 
— 

* 8 ———— AL I tyk Luft, Sbeſſtin 
A — — FAG 

Ga 2ol 8 | 50 7 22 VU YN: Wi 2 |tyÉ ufe. 

mer 8 156,7" 1 S: O. | n: ——— kr ag fl 
FE Rou DN STEN KF LE ME Luft 

— — 221 — — 

Dag. 



380 … Vai: Obfervat sti 
Dag. |Cime, Bars Baromet. Therm. 

T. 24.8 | 28,0. | 19 IN DE DB | kar Hu — 
2 — 347— —— —— 

F.258286 IN. O.| 3 klar Himmel. 
————— 20 — — 

£. 26. 8 | 28,3.136 8.0. Bil tyk Luft. 
2 ——— ten * 

65,27. 3 1800 02 Skyer, Soelſkin 
BOREDE —* ——4 — 

M.28. 8 | 28, 1359 0. 2 tyk Luft. 
12 41 SENE Fe J 2 

T.29. 8 | 28,0 46 O. 2 klar Himmel. 
| rt DE Er kst … ' 
Q. 30. 8 | 27, 10450. 3. klar Himmel. 

2 — 48 ert BE No . 
T. 31! 8 | 27,91135- 4000. 3 klar Himmel. 

2 Ar, 43 ERA sa TT le s 

Dag. Time. Baromet. Therm. Vinden. |. Kraft. Veiret i Januari Maaned 1768. 
— ——— — — — — 

F.1. | 8 | 27,8 45 O 13: Ak uk ESoelſtim. 

L.2. 27. i, o. Er Skyer, Soelſkin. 

S.3. | 8 27, 7 J S. O. tyk Luft, Soelſtin. 

Ma4. | 8 | 27, 9. SE O. J tyk Luft, Soeffin. | 

BRA i — * 15.0. —7— Skyer, Soelſtin 

O.6. 2, 10! 53 0, J tyk bufi, Soeſtin 

7: 18717897, 111 38 O. 2 |flar Himmel. 

> | 3 28,0! 33 RD klar Himmel. 
2. 1767 ; 90 Are, us , 

* 



Da 

Con 9. |: 

Q rer > 

M.18. 

Q 

eo pe ON 

S . e K- 0 0 — — * * 

SEES EET ESS SETE SEEST 

4 

> — — — — —— — — — — — — — 

— — — —— — 

klon Baromet. 

28, 1 

28,4 

280 

27, XI 

* 
i Gronland. 331 

Therm Vinden 2. Kraft. |Bæiret i Januarii Meanede 1768. 

— D 1 

DH ONUI MA GYO 0- 

æ 

| o: es He) DE 
(Se) eg ] e GG e E 

Z 
DB 

— 

ER. — 

— —— — — * 

— 
2321 
— — 

| I 

…—— Fr 
nun je 

2 

3 — — — SER 

* O 
| | læ feærav| bu] » — Is Is 

klar og reen Luft. 

Skyer, Sodfin. 

Sne. >» 
tyk Luft, Soelſtin. 
tyk Luft, ke 

Snee. 

—* og mork. 

tyk Luft. 

tyk Luft. 

tyk Luft. 

GSnee. 
* 

Snee. 
Snee og Dage. 
tyk Luft, Soelſtin. 

tyk Luft. - 
Snee. 
Snee. 
tykt og morkt. 
Snee. 

tyk Luft, Soelſtin. 

tykt og morkt. 
0 0 

ØB — — QW Dar 



— nen RANE VarirObſervatloner 
Das. "Tin Time. | Barømet. jet. erm |Binden Binden: 2. FB. rate Baieet i Januari Banned 1768. 
TF, 2608 24710 9171 Se re 

0, 
MAN Bk ri rd ane —— 

i. or 8. Tor — Skyer, Soelſtin. 
2 — — 10 | — — — A 

28.18 27/8 | 14 IN, OJE 3: otte mortem RE 

12 26, 11 20 ] O. 4 Ene. , 

AX. 29 '8 I 27,4 | 29 400,4 37 DEL Øg morkt. * 
2 | 27,11 | 3— G 

3048 2 —J 5 ſerk Regn. 
2 23,2 By RE 6 Slinger. 
10 — KT. — — 7 

S. 317, 8 295] BBS, W. 5Enee. 
—6 — me . … 

Dag. Tine. me. Vatomet. Therm. — 8 Kraft. Bøireti Bebruerii Maaned — 

M. 1 | 8 127,7 | NW. 4 Gns . 
2 —* — 18 MR rem BEN ⸗ * 

eg, 2 8 27,8 11 MUNDEN Is 4 |Snce, 
2 13 ad 4 214 ; — 

Os sd 8 1 ge i 
RE RE NE AE Mn 3; i — 

⏑————— 3 tyk Luft, Snee. Efterm. Soelſkin. 
DE SE) BORG ig 18 — — * SR RT sg 

5.1 81 28 MO | N. 3 |tyÉ Luft. i 
k-A BES NE ae — J—— ie 

ØS ST 280 BEN N. O. 4 "Far Himmel. 
3 — 12 — — Så 

SEE | 8 |. 28,4 hk 23 laget. | I klar Himmel. . 
J— es TD IN FOR Big; fod 2 

M. 8. | 8 +. 28, 3 | 20 IN. Of. 2 klar Himmel. 
2 — 25 — — El 18 tg 

2 8 28,2 | 28 5,0, 2 tyk Luft, | tg 
| 210 — 30 | — 



Gu. i Grønland. | dg 
FE Lime. 

27,8 N, O klar Himmel. 

on Gt 21 'N 
| Snee. 

— 

g. |Time. Baromet. Therm. Vinden. VEraft ſBerct reti Februari: Maaned v 176 63. 
SD 10.18 28, ol yt 0.8 tyk Luft. — 
ss, 2 — 30 7 — us ne ie, | 28, alh17 N Skyer, Soelſin 

12.8 28 fe NO. klar og reen Luft. 
2 —— 23 —5 

21: 10 klar og reen Luft, 
' DÅ — —20— | —— 2 

Fr 0 RO HO: klar Himmel. 
2 — 20 —— i 

M. — 8 i 27; 9 18 IN. O. taaget ufe. 

| — — —— 

Ti6. | LO VS AN: OF klar og reen kuſt 
— — DE — 

| 
| tykt og morkt. 

| 

— 

8 
2 

| 8 
92 

2 

; 1 

30 3. | 27,81 tyk Luft. 
| E2 == 25 | 

Se RE 25,0 14 IN, O. tyk Luf ft, Sol Tin: 
fe 1.273, | SANTA, 

US MOD BE T ——- tr DE | W. Regn og Snee. 
1 25 MW, nee. 

> RE ENES 18 INAW; 5 — 
EN BSK ER EN: tyk Luft, Socifin, 

| j — — — 10 — > 5 å s 

KER 8 f%, 660. tyk Luft, Soelſtin. 
| 2 sg TO | O. 
J— M00 klar Himmel. 

2 SINE få — es 

F 25.18 4 26,114 4 N.O klar Himmel, 
2 — 6 

8. 26.8 | 26,9 1 |N:O tyk Luft 
Eee ET 7 [SL] kliar Himmel. 

— 2 



384 —— Vaur Obſervatiener 
"Dag, Time. Baromet. Eben. Binden. V B Krait |V. |Briret i Febrn i Februavii Seaaned Maaned 

g, 27.| 8 1 27,1 m + IN. 0, 3 Skyer, — 
2 1.27på tyjgr OR AD ms våd 

S. 28.078] age NO. 4 GE Himmel. 
z 2 * KO, ces — 
M.29. og 28,04 15 4J 2 klar Simmel. 
— ——— 3 — 

— — — —— — — 

Dag. Time. ede Therm. Vinden. V. grogt Bæiret i udst Alka mrs, Maaned 1768. 

2/1 — * — — 
O. 2/81 2710; 29 1.8. 14 Sne, 

— 31 | — — — 
T. 3. 8) 27,101 29 ” 4 ==. 

2 Bek ASERNE) — * 
F. 4| 8 27,7 34] S. hk 2 dyk Luft, Eein 

Er ETT FØR AS SAR: STAR . 
——— | 27,8.1 33 | 5, 2 |Suce og Regn. 

gt rn OT BE ER — 
S. 6.. 8 ESkyer, Ebetu og — 

— 37 * nude 6 
NR. 748 | 23 Ta — 3 ESnee. 

2 — 32 — 4 

T. 8. 8 | 26,10) 32 | 5, h 5. |Snee og Hagel med Soelſtin. 
; | 2 | egt 29 Sieg 4 5 — 

10 27,2 | — | — — i: — 
O. 9./ 81 27,71 20 NW. 3 Enee og Soelſtin. 

2 — 19 — — — å * 

T018 | Re RE 2 | 4 |Snee og Soelffin. 
, 2 — 24 * — 

F. J 8 | 28,0 | 26 S. W.t 4 Enee. 
f 2 | — | 22 N. 2 —— 
5 RE 9 N. 17 2 Holtuft, Soelſtin. 

2 — 11 * — — 

S. 13. 827, 10 14 N.O. 3 klar Himmel. 
2| — 200 mm | 3 . 

J8 
i Dag. 

> SEMA 
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EET SEE EEG — 

o OO CoON OIO DON 00 DVD 

O 

2 

eee en — —ñ— — — — — — 

8 247 7 gå 
21 

17 
21 
9. 

ES ig 

25 

25 
26 

12 

19: 

— Grenland. 
inder, B. Kraft. Belt Nari Bane Maaned 1768. 

meme em — ——— 

— og reen Luft 

co 

—— Rk co! rer, 

C er) — 

|RæÆD | & — ie Taf 
— ge — —— — — — er — 

AØJ —— ST 

klar og reen Luft. 

klar og reen duft. 

klar Gimme. 

Lem 

tyk Luft. 

tyk Luft; Sougi 

| 
| 

| 
Si 
| 
| | 
85 

Sue. i 

I æ 

tyk Luft, 

Regn Snee. 
fe Luft, Solftin. | 
Na og morkt. 

2 

tykt 
| 

og mørkt. 
Regn. 

|Flav Himmel. 
gi pE Luft. 
tykt og morkt. 
tyk — Soelſkin. 

8 

Snee. 

Snee. 

— Soelßkin. 
. 

—⸗ pt og workt. 
nee. 

og merkt, Snee. 
& 

z F 
Ny 
'h 

Dag. 



; 286 ang ; VaeirObſervotidner 
— — — LE" SP ED FE JEEP RSD SR an 

Dag. |Time. Baromet. Therm Vinden. B. 19. Kraft. Bæiret 1 Bæiret i April Maaned 1768. 
— —— 

— ⸗ —— —ñ— —ñ — 

F8 reen MS DE ÅL Sne. 

2 2.18 sy 15331 IN Ob, 2 Skyer, Souftin, 

DÅ sg frem SOLE MORER 

6.3. 1 8 128 er] O. 2. |flar Himmel, 

. 2 — 40 mare — * 

M.4. 8 | 28,1 | 30 N: O. 2 Har Simmel. 
2 — 38 — — 

T.5. | 8 27,825 8.O. 2 klar og reen Luft. 

2 ——— — eg Be ' 2 5 

0.6. I 8 | 27,7 26 O. I |taaget Luft. 

——— 8 | 27,4 | 26 IN. O.| 3 klar Himmel. 

2 SEES 31 sn heler gg] 

F.8. 8 | 27,3 | 29 N. o. 2 Skhyer, Soafin. 

z 36 rosen | 47) mmm GÅ 

eg. 1 8 Tera ae dn. 3 klar Himmel. 

PÅ — 39 — — 

S. 10. 8 | 27,3 |31 N. Of 2 Skyer, Soetfin. 

2 — | 38 | — — 

M.i1. 8 | 27/2 | 34 N. På * * Himmel. 

mrs FRA ERE 
T.12. 8 | 27,2 | 26 IN. Of 1 tyk Quft. 

2 — xD RØRE SU — e 

13.1 87 27, — NM OM 77 * Luft. 

2 — Pa er | 

2 14.18. 1.27; 6 | 29 | N. 26 euft. Stovregn. 
2 Så ERR ger fa ; 

154 8 129,7 | BER Ekyer, Soeſtu. 

L. 16. 8 | 27,3 | 24 * O. 3 klar Luft. 

2 age 33 res SAD 

&.17.| 8 | 27,0 | 39 |N. GA 2 38 Soelſtin. 

Sy. 18. g. F 27/01-1032 UKEN. Ek 5 kyer, Soetftin. 

2 — 368 REDE 



i Grønland. 87 
Dag. Time. ce. |Baromet.|Therm. | Bind Vinden. |. Kraft. ——— B. Kraft. Veiret i April SMaaned 1768. 

en — SAR FE ANSTE 4 klar Himmel. 
i 2 20 | —— —— — & 

Fx zo) $ | — — 2 itvE Luft, Snee. 
2 | i 26 — — TER a —— 

KR 27.9 27, 4424 | O. | i tyft og vade 

å 2 Mer 324 8. — & 

RB 8 1 5 2 26 ! N. | A — HVE Luft. 
2 — 1 29 — — | 

Bb 523 3. | skoda BE Mm at fe; Soelſtin. 
rr SE 1 hem 

S.24. 8 | 20%) 654758 N. | 1 ene Soelſtin. 
2 — 30 — * 

M.25.| 8 Ex 27, 6 25 O. I tyk duft, Soeiſtin. 

2 — 34 | — SR MM å 
2. 26 NSET sgl dasm  TTO, 2 |tyÉt og morkt. 

32 | — 37. — i — | $ 3 

39 20 ar 0 MLS." Er HOeBn: 
2 — 37 | — — — 

02 Snee. 

3 mm de mm . : 
Fr30 88 "rom OURE: 18. W. 2 Snaee. 

2 | —— 32 | — 0 

* 30. Rs | 8. I" |tyÉ Luft, Snee. 

Ø w Fin 35 vrag Er 2 g 

Das. 9. Tine. Baromet. Therm. Vinden. V. Kraft. Vairct i Maji Maaned 1768. 
— — —e — — — —— 

— 

ed, BØN SD: N, Eg I Skyer, Soelſtin. 

M.2. — 0 | E Skyer, Soelſtin. 

— — 6 i, W. Å tyk Luft, Soelſkin. 

Ya. é — F Skyer, Soelſtin. 
2 - 3 — FED . — 

Cce 2 Dag. 



Obfervationer 
Dag. "Zime. Saromet. Ther. Vinden. i Kraft. Bæiret i Maji Maancd ——— 

— — 

T. — g | 27,10! 27 |N. O. klar og reen Luft. 

&. A 8 —— —3— > Øl klar og reen Luft. 

—— — 27,9 28 J klar Himmel. 

ku 8 2745 2 OW, | 2 |taaget Luft. ' 

M. 9 g 27, 5 | 30 | N. 7 ——— 

F, 10,| : 27, 5 | 8 N. 0. E Styer, Sougi. 

DET 8 ba ag UN. 1 tyk Luft, Soelſtin. 

SE rå, g | —* 6 | ”& s. gl Skyer Soelſtin, Snee. 

F. 13. * 6 in F al Sne, Skyer, Soelſfkin. 

L. 14. | —F | 34 J * — Skyer, Soelſtin 

S. 15. 56 Så N. | O. J klar Himmel. 

— —— | sål s. USE tyk Luft. Ege y ? 

— | J | N. 7 | Snee, tykt og mors 

O. 18 9 | ike | ø i ik —J Siovregũ og Sne. 9 

SE 1 ARNE mt RENEE 
1948 FRR 32 N. 1 |fyé Luft, Soelftin. 

9 | åg N. 7 ESkyer, Soelſtin 

2: ål É — N. —7— ykt og "mørkt, Sne. 

am ; —— * S | 2 fot tilt Sein. 
Dag: 3 



i Grønland 298 
Da Time. me Garonne Therm ſSinden V. B. Kraft. — Sail Maaned 1768. 

NON 2. klar Bimmel. M. 23. BR 27; 5 37 

2 SO) 43 — TR 
eee 8 | 2%73 MYSLU SO, mf 3 Har Himmel. 

2 — 53 — — 

26, (qe Himmel. | 
2 FE 58 — FR 

Sek 8 27,5 42 SSW. 2 klar Himmel. 
2 — 41 —- — Taage. 

3 | Se EB N 1 108 W. i itpE tuf 
; 2 — 42 — — SAR ” 

Bra es UN. I |tyÉ Lufe, Soelſkin. 
2, — 44 — — 

S. 29. 8 142%) | 38 | N. — klar og reen Luft. 
BK Un 46 — — 

33 I tykt og morkt. 
SÆBE — 46 5 — ⸗ 

30 8 | 37, GADE ON, 2 Taage. 
2 — 145 | — klar Himmel. 

Dag. Time. ne. Baromet. Therm. Vinden. V. V. Kraft. Vairet i J Veiret i Junii Maened 1768. 

DN 8 —— N. J——— TE: 
| — 38 — — klar Himmel. 
8 218 ber RE 37 W. 2. tv tlf Euelffin. 

K.…30B — J—— Fange. 
re ar | & — Flor Dinmimel, 

BB Æ .8 (20 | Bon V. ko: klar og reen Mb 
e | rr AT LE BT 

S. 5. 8 | 2844 W. | I i ar Himmel. 
ss 2 — 53 RR HER — 

OR 6. 8 ao gar larx og reen Luft. 
2 — FR RR 5 

UR 8 i 27,9 | 47" BEN. 1  JÉlav og reen Luft. 
2 — 60 — | —— ⸗ Es 

Ea Das. 



390 — Vrir⸗ —  . 
Dag. Time Bars Baromet.| Therm Vinden | 3. Kraft. VEret Baner 1 mi Maaned med 1768. 

SØ —9 8 | 27, 91 48 IN. G. Ibkilar og reen duft. 
— — 64 — 

T. 8. UN. ul klar og veen Luft. . 
| 2 |. — | 64 J — | 

F. 10.18 ars hot ae MM, 2 klar Himmel. 
HE ERE oe 3 Sacg: og Regn. > 

at 8 Far AAA MUN. 2 Salee: SK 
i: 2 ——— 3 Skyer/, Soelſtin. 
S. i2827—0— 2 aage. 
— — Gt; D 3 klar Simmel. 

M. 13 | 81 all 48 52. Rage 
2 — J 3 Skyer, Soelſtin. 

F 14. 8 27 43 w W. 1 tyk Luft, Soelſtin. 

? Øg SÅ — SO —5 lg gs alen. (7 s 

O. 15 8 ER 27; 11 43 * W. —J Taage. — 

— ——— 55 N. 2 klar Himmel. 
T. "SE BE SER BEDS JR SOE SET Fr» NER SEERE RER DT REE 

2 — Sr, JAN 3 Taage 
01718 128 0 dar BSN. 7 sa" MORER 

2 * 44 4 7 4 … * 
FE 185.58 val o | 43 8. W. 3 |tvÉ Luft, Soelſtin. 
* 2— res ss . 

S. 19. 8 | 27, 8 | AAEN, 2 Skyer, Soelſkin. 
— sm ERR fol Mr ede 4 RAN SE 

MM. 20,18 1271194 ga SE Wa DE DRE 
2 — as 1 MW. Ø te, 4 OK * 

—S | 27,18 1 40 MK DO, 2 klar Himmel 
— | — 531 er Mr al 1 AMR FRR 

O. 22. 8 1 27/7 | at IN. O. 3 klar og reen Luft: 
2 — 47 se ze | — J 

T. 23.8 2746 MO IN. O. AK Laage. 

i 2 — ss MW. z. ene bek 1 
SF. 24.1 8 | åd jr TT 1437 SAN SE sa 0 iyt Luft, Soeitin. 

2 * 8 vil 
L. * Su LAM IGN MW, | — In ufe, Soelſtin 

| az — 61 8. WE — 



i Gronland. 391 
— — — — — — — — — — — — 

Dad. | Timme. | |Baromet. ED erm. |Binden. (BK raj. Bæirti Suuti Maaned med 1763. 
mee mn 

eo aA Hd 6 

BE 278 10 SW Ekdyer, Sodelft fil, 
3 55 TA Er p 

FR 8 270005 IM. k 1 yt Luft. 
(2 orm 6T ON ha 2 JFlav Dimmel. 

ge, 28. — N. | 2 star Himmel. 
2 == 6 | SE 3 RD 

39,0 & 127,8 1.50 ON] 2 klar Himmel. 
Be. SS Fa. MR SE . 

2.90 810276 | 44 | N. 1 klar Himmel. 
[20 — 60 | — 3 

Daa. Time. Baromet Therm. Vinden. 18 Kraft. Variret i Julii Maaned 1758. 

00 0 2,60 40. NMN. 1 1 |Zaaot uren 
BE KR NO FT 3 klar Himmel. 
kB gt sd) N. Taage | 

it RD) — | 57 F — klar Himmel. 
FF 5 8 27,5 1048 NO. 2 | Zaage. 

EH — 1600] Flamme. 
M. 4.| 8 | 27, 4 1 50 N. O 2. |flav Himmel. 

å — | 60 SW 4 |Sfryer, Soelſtin 
BR 0— 

j 8 | 27,4 '| 47 | W. | 1. Skyer, Soälſkin. 
Be] TS RGS ES ET É. Å 

608 12731 48 | VW I Skhyer, Soelſtin. 

URE Sols FARM VRED op ekls r og ven Luft. 
2 — 58 reel Mae ka É 

8. 8 oa 27,0 [57 O. 2 klar og reen Luft. 

J I me RS 8 | 27, 248 18. s Skyer, Soeifin. 
i 2 | 59 — | 2 klar Himmel. 

&.10.| 8 | 27,3 | 43 | N. | 4ESkyer, Soelſtin. 
2 — ss | — — MG 

Mi 8 1277 | 46 | W. 4 72 lyt ufe, Soelſtin, Snee. 
6 S Wa 5 i j 

Fag. 



Bk . Bel Vair Obſervatiener 6 Gronland. 
Dag. Time. Baromet. [Cherm. Sum Bindsn. — — Vairet i Juli: Maaned * 

2, 32,| "8 | 27, 6 FRR —— AE — 
—2 — N. 

O. 13) 8] 277 Ål N. i 2 ME Luft; ES 
SAG. — ig — — 

2.148 | "2, MUN VA, rug — Soelfkim⸗ 
— — AG: OW. — klar Himmel, | 

F. 15. 8 — be MAGD VRE, Rg" ME * ke mt BA RR 
2 SK RR NE * * 

—6 —— —8 J 4 tegn. n. J 
ren 5, 48 WM 2 ye Quft. J— 

SE ARE" 27,5 45 i W. 2 lip Luft, Soelſtin. 
——— AG HAN 65 . 

M. 18.18: | 27, 76: AV drN 2. 08. sået Himmel. 
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Angaaende Ebbe og Flod, ere ingen daglige Obſervationer anſtillede, men 
alleneſte anmerket, at de indfalder ordentlig tvende gange udi 24 Timer, Da 
Bandet ſtiger ord inair til 3 Faone eller 15 Fod; men ved Springtiderne, be — 7 

ſynderlig naar derved indfalder Soris Gro ſtiger og — det, til 3 og en SAR 
halv Favn og derover. . DÅ 

ora — 

—— 
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i Afhandling 
om en Deel enten gandſte nye eller vej forben bekiendte, men dog for os 

vare Planter, 
ſom i Island og Grønland ere fundne, 

tilligemed 

en Fort Indledning 
om Urtelærens Tilſtand i Dannemark. 

Laſt i de ſidſte Sammenkomſter Aar 1766. og de forſte af 1767. (a) 

CHRISYTEN.FRils RKOTTBOLL. 

d. T: 

Sblant de adfillige Aarſager, ſom hane have Deel i den Tilvært, ſom Man: 
telæven i vore Tider haver opnaaet, eve de til Videnſtabers Opkomſt for 

gencde lærde Selſtaber ey Den ringeſte; Det ev diſſe Judretninger, ſom vi mage 
tilſtrive, at mange nyt og paa langt fraliggende Steder voxende Planter ere 
blevne for os bekiendte, at en ſtor Deel gamle og for lang Tiid ſeete noyere 
eve blevne beſtemte og beſtrevne, at hele Slægter og Arter ved begvemme Kien⸗ 
Detegn inden vie Gvændfer ere blevne ligeſom indpalede og fraſtilte fra deres 
Dem lignende Stalbrodre; at vi have faget Oplysning om den vidtløftige Brug 
og Nytte, ſom adſtillige Planter have paa forſtiellige Steder i Huusholdningen 
og Lægefonften, tilligemed adſtillige andre Opdagelſer, hvilke vilde. blive for 

| vidtløftige hev af anføre, og ere Desuden kundbare nok for Dem, ſom ere bes 
løbne i De Warifife, Londonſke, Berlinſte, Bologneſiſte, Petersborgſte og 
Stockholmſte Selſtabers Skrifter; Jeg har ſaaledes troet, at en Botaniſt 
Afhandling ikke fulde agtes uværdig at indfores blant vores Selſkabs Handlin⸗ 
ger, hvorfore jeg Denne gang har foretaget mig at betragte en Deel af —— 
sind nm | | rn fom 

(2) I Begundelfen af 1770. efterſeet, og hiſt og her med Tillæg forbedre. 

Ddd 



ſom i vores nordligfte Lande vore, og vil ſom en Indledning foreſtille Urteviden⸗ 
kabens Tilſtand hos og meeſt idet foregagende Seculo. FE” 

NS. Bor & TUSE . j 

De førfte, ſom for Urtevidenſtab hos os fortiene at nævnes, blive vel de, 
ſom have udgivet de forſte Legeboger; thi ſaaſom de fornemmelig have betient 
fig af eenfoldige Midler, tagne af Urteriget, have de været forbundne til at tale 
om vores indenlands Urter og Deres Kræfter, famt forklare den Maade, paa 
hvilken Legedomme af dem bleve tillavede ; ſaaledes udgav den paa fin Tiid ſtore 
Mand Mefter Chriſten Pederſen, Kannik i Lund til Malmoe 1534. en. Bog 
in Qvarto, fom handler om Urtevand til at læge alle Sygdomme; ſamt hvors 
ledes og paa hvad Tiid om Aaret man ffal brænde Vand af de Urter, ſom vore 
hev i Riget paa Markerne, i Skove og Urtegaarde, Den berømte Henrich 
Schmidt i Malmoe udgav, fom han felv i cen af fine Fortaler figer, allerede 
1520, i Trykken fin førfte Urtegaard, ſammenſkrevet til unge Scholarers 
Brug, ſiden udgav han 1546. in Octavo fin anden og figrve Urregaard, 
og foyede dertil Urternes Navne paa Latin, TDanſt og Tydſt, og 1557. in 
Qvarto i Kiobenhavn fin tredie og fierde Urtegaard meere ordentlig og flittig 

ſamlet, ſamt prydet med en Fortafe af den beromte Danſte Doctor og Pros 
feſſor i Legekonſten Chriftianus Thorkil Morſianus. Paa hans Tiid levede 
Den lærde Adelsmand M. Claus Urne, Provſt i Lunds Domkapitel, ſom maa 

" have værer en ſtor Elffere af denne Videnſtab, fiden vores Schmidt tilegnede 
ham fin anden og ftore Urtegaard 1546. og i ſamme giver ham Anviisning paa 
de Medicinſte Urter, ſom han kunde indflytte i fin beſynderlige Urtegaard, ſom 
han til den Ende pag fin Gaard Beltebierg i Skaane hårde anlagt; En ſynder⸗ 
lig Omſtendighed! at finde en Danſt Adelsmand paa ſamme Tiid til fin For⸗ 
noyelſe at giore en Indretning, ſom de Folkeſlag, hvor Konſter og Videnſkaber 
Da havde deres Sæde, begyndte at iverkſotte, ſom det ſikkerſte Middel til Urte⸗ 
kundſtabens Udbredelſe og Legekonſtens Forfremmelſe (a) Mag. Niels Michelſen 
i hang Legebog, trykt adſtillige gange i dette Seculo, handler i den tredie Bog 
om nogle fytiderlige Urters Kræfter; Ligeledes i Den anden Bog om Legedomme 
af Urter, ſom vore i Landet. Den, for fin Riigdom, hoye Stand og Fodſel 
ſamt Lærdom, paa fin Tiid faa hoyt agtede Henrich Rantzov, beſorgede af 

2) 1546. tales om Urnes Have, ſom allerede anfagt. 1540 blev den Paduanſte, ſom er 
den allereldſte; 1547 den. Piſiſke og formodentlig -den Bologneſiſke; 1598 ſorſt den til 
——— ſtiftet; Alle be andre Haver ere yngere; ſtiftede enten i 17 eller nærbærende 
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om en Deel rare Vanter. 395 
en Codex i fir Bibliothegoe en nye og forbedret Udgave in Octavo af det 
Poéma de virtutibus Herbarum, fom for Æmilii Macri udgives, hvilket til 
Lybek 1590. og fiden til-Hjamburg 1596. ev udkommen (a). Omtrent ved ſamme 
Tild levede i Norge Doct. Henrich Høyer, en lærd Medicus, ſom ikke allene 

"til Leiden i Holland havde giort Bekiendſtab med Clufius og andre lærde 
Mænd, men og fiden ved fin Brepvexling med Pavius og ovenmeldte Cluſius 
tilfendte Dife berømmelige Mænd adſtillige Vorffe Planter tilligemed Deres Bes 
frivelfer , hvorfor han og af den ſidſte med fior Berommelſe anføres (b). WVil 
man holde diſſe Begyndelſer for ringe og af ſaadan Beſtaffenhed, at de neppe 

vare værd ar anføres, faa agter man ikke, at de ſamme Indſigelſer kunne gio— 
res imod en Diofcorides og Plinius, hos hvile vi finde meget lidet foruden 
Planternes Kræfter og Virkning at være anfort, man maa tillige betenke, at, 

derſom vi vare i dette 100e Aarhundrede lidet forekomne i denne Videnſtab, faa 
finde vi de fleeſte Nationer da ikke at have bragt det meget videre, 

| 853, 

Madurters Dyrkning ſynes ikke alleneſte i det 10de Seculo at være indført, 
menendog efterhaanden anfeeligen forbedrer; og kand efter min Tanke Aar 1515. 
holdes for den Tiids Punkt, da man i Huusholdningerne haver begunde her i Lan⸗ 
Det for Alvor at betiene fig af Haveſager og Jordfrugter; Chriftian IL Dronning, 
ſom var fra Nederlandene, ſage ſtrax ved hendes Indkomſt vores Mangel i dette 
Styre; Hun, ſom kiendte Hollændernes Driftighed og ſtore Erfaring i Den Slags 
Jorddyrkning, anprliſte Dem derfor hos fin Wgteherre, og fik Amager Bye, ſom des 
ves Afkom endnu beboer, dem indremmet; Indreiningen viifte og ſtrax den foronſtte 
Virkning, thi Da Haveſager ſoldtes for maadelige, og meget taalige Priſer, fulgte 
Hovedſtaden ſnart Hoffets, og Landet igien Stadens Exempel, hvorved Urterigets 

Arnvending til Fede blev alt efterhaanden hos Foil afen god Levemaade meere almin⸗ 
delig; og da Den poleerte Deel af Nationen ingenlunde kand beſtyldes for Seendreg⸗ 

tighed iat tage Exempler af Fremmede, fager det rimeligt, at deels fremmede Urte⸗ 
gaardsmand, deels vares reiſende Adelsmæend have efærhaanden ved deres Tilbage⸗ 

| UR DD 2 KS TE 
(a&) Mdll. Cimbr, litterata. 

(b) Denne genrid Z6yer var en Mand, ſom lagde fig meget, ikke alleneſte efter Urter— 

nes men og Dyrerigets Kundſtab, fem paa den Tiid var nfædvanligt, han ſees af Cor. 
Clafti exotic, LibW. pag. 102. at bave været Medicus i Bergen, foruden Planterne, 
fom i t. plant. part. I. pag. 60, & pag. 118. nævnes, bar han og finde til 
Pavius adſkillige Fugle fra Faroe, hvorom ſecs Cluſ. libr, exotic, V. pag. 102. og hans 

Audarinm pag, 367-369, 



Re  … 
komſt føgt enten i deres Haver at frembringe, eller udenlands fra at forſtrive 
nye Arter af Frugter og Fordværter, ſom de ved deres Ophold paa fremmede. 
Steder med Smag havde nydt, og paa denne Maade er. Havedyrkningen meere 
og meere forbedvet og udvidet, indtil vores Haver efterhaanden ere komne i Lig⸗ 
ning med fremmede. Bi fee iblant andre det ſidſte at vere ſteet af Peder Øre (a), 
ſom ved fir Ophold i Lothringen havde faaet Smag paa Bardervigſte og Buur 
felſte Roer, og derfore 1570. fod 3 Ddr. af ſamme forffrive, hvilke Slags 
Havefrugter ſaaledes næt op 200 Zar hos os have været bekiendetdte. 

— S 4. — ii i 

Hvor ſtore Fortieneſter vore Lærde i 17de Seculo have havt i Legekonſten, 
er vel hele Verden bevidſt, Da de i Chymie, Anatomie og andre Deele, ſaavel 
i Den theoretiſte ſom practiſte Legekonſt have ey allene været beromte og hoytag⸗ 
tede Mænd hiemme; men endog af de ſtorſte udenlands Lærde anſeete for ſtin⸗ 
nende Lys paa deres Tiid; Øg omendfiont den gunſtige Tidspunkt for Plante⸗ 
læren faa lidet hog og fom paa andre Steder endnu var ankommen, faa har 
Dog denne Videnſkab efter de Tiders Maade, i vores Land ingenlunde favnet 
fine vindſtibelige Dyrkere og ivrige Forfremmere. Iblant diffe kand jeg nok 

(endſkiont han ey af Fodſel var vores Landsmand) fætte den berømte Jochum 
Burſer for i Spidſen, hvilfen uden Modſigelſe var Den ſtorſte Urteſamlere af 
Dem alle. Denne Mand var født i Cameng i Øvre: Laufig, giorde i fine yngre 
Aar De vidtløftigfte og moyſommeligſte Reiſer til adſtillige Lande, for at ſanke 
og ffrabe alle de Planter ſammen, ſom han kunde overkomme. Øg, fom han 
ftod i Venſtab og Brevvexling med Den udodelige Caſpar Bauhin, faa fendte 
han ſamme mangfoldige rare Planter, ven hvilfe han fik en ſtor Deel i hans 
Pinax og Prodromus, begge betydelige og umiftelige Verker (b). Han blev 
Faldet til Dannemark, og Anno 1625. fat til Medicus og Phyfices Profeſſor 
ved Academiet i Soroe, hvor hans ſodvanlige Bindffibelighed ey heller forlod 
ham, da hanvedblev med ſtor Fliid at ſammenſamle de i vores Land vorende 
Planter, og efterlod fig et rart Liggendefæ , beftagende i en talriig Samling af 
De Danſke Planter, foruden 30 (e) ſtore Bøger af bem, fom han paa fine udens 

lande 

E) Peder Oxes Levnets Beffrivelfe af Ryge, pag. 325. 326. han lod og adſtillige Frugt: 
å træer derfra indkomme. | | 

(5) Linnæi Amcœnit. Acad. Tom. I pag. 142. Øg følgende Sider, i * 

Cc) Af diſſe 30. ſynes ep meere end 25. at have været komne i det Upſalſte Bibliothek. Titu⸗ 
len for, hver Tome har Burſer med egen Haand ſtrevet ſaaledes: Horti ſicci hive ftir- 

— pium 
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lands Reiſer havde ſamlet, og efter Bauhins Pinax benævner og bragt i Orden, 
hvilke alle tiihobe af ham felv vare vores ſtore Thomas Barrbolin tiltænkte ; 
men komme efter fin Eyeres Dad forſt i Det Seefeldiie, og fiden ved de Svenſtke 
Vaabens Lykke, i Det CojeranTe Bibliothek (a). Endelig ev denne rare Sams 
ling efter adſtillig Skiebne nu. for ſtorſte Deelen i Univerſitets Bibliotheket 
iUpoal bevaret (b), hvor den forhen ved begge Rudbeckerne, men fornemmelig 
ivore Tider ved Den tidødelige Linn har giort Den lærde Werden de vigtigſte 
Tieneſter, ved at oplyſe og beſtemme adifillige hos Caſpar Bauhin forekom⸗ 
mende morke og tvivlſomme Planter (c). Peder Martin M. D. og Adjun- 
ctus ved Academiet i Upſal har efter den ſtore Botanicus Hr. Scherards Til⸗ 
ſkyndelſe udgivet 1724. paa de af Burſer ubeſtemte eller nye Planter, ſom bes 
lob fig til ober 250 Stykker, en Fortegnelſe i Act. Litt. Svec. p. 495. til 508. 
og 530. til 535. Samme har hans Son Boland Martin i er Stridsſtrift 
holdet i Upſal 1755. under Linnæs Præfidio med bedre Lykke forſegt; henfort 
til De beklendte, De Dem af Botaniſte Skribentere tillagde Navne, og bed korte 
Beſkrivelſer anmelder De nye og ubekiendte (d). Begge de Wienſte Botanici 
Crantz og Jacqpin have udmerket fig i vores Tider ved deres Hyer i at redde” 
Denne af Planteriget faa fortiente Mands Zhukommelſe. Den ſidſte bar ham 
til Wre belagt en American Plante med Burſeriæ Navn, fom i hans Hiſto- 
ria ftirpium American. p. 96, findes beſtrevet og Tab, LXV. aftegnet. 

S. 5. | 
Bores ſtore og berømmelige Ole Worm har, foruden mange andre, havt 

Denne Fortieneſte, at han dyrkede Urtevidenſtaben i vores Tædreneland Meden utræts 
ted Flid; Han var 1588. fod i Aarhuus, havde til Baſel forøget fin Kundſkab i 

| 390 3 Legekonſten 

pium ſtudio & labore D. Joachimi Burferi Camentio-Lufati in Academia Regia Nobi. 
i: um Sorana Medicin. & Profeſſoris phyfici publ. per diverſas regiones & loca Colle- 

arum ac fecundum feriein Pinacis Bauhin, digeftarum Volumen, %X% v. ad. Svec. 
Anno 1724. pag. 495. | i 

(2) Th. Barhotl. Medicin, Dan. Domeſt. Diſſ. 2, pag. 38. 39. 

Cb) AF de 25 Bøger, ſom den Upſalſte Samling beſtod af, er den 2, 5 og 17, ved den 
Upſalſte Ildebrand 1720. ødelagde, fee Amænit, Lima, "Tom. I, vag. 143. 

6) Carol, Linn, Amænit. Acad. Tom. I. pag. 143. 

(d) Carol. Linn, Amcenit. Acad. Tom. I. pag. 141, til 171. 
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Legekonſten og didhorende Videnſtaber, under de tvende fore Lærere Fa Bau⸗ 
hin og F. Dlarer , og efter at have ſeet de fornemſte Univerſiteter, og giort Be⸗ 
kiendtſtab med de beromteſte og lærdefte Læger, forfremmedes han 1611. ſam⸗ 
meſteds til Doctor. Man kunde forud og uden bedre Bevlis flutte, at naar faa 
ſtort et Hoved ſom Worm naaede den Lykke, at blive en Lævling og udkaaren 
Ven af faa ypperlignen Urtekiendere og ivrig Formand i Videntfaben, fon 
C. Bauhin, kunde det ikke gaae af, uden at han maatte ſmittes af Lyſt til faa 
yndig en Videnffab; men jeg ſpares for. af have Tilflugt til ſaadanne Beviſer, 
Da hans efterladte Arbeider og Medtids Lerdes Vidnesbyrd give og Den ſikkerſte 
Beyledniug: til at erfare” hans Styrke og Indſigt i Videnſtaben, og den Lyſt, 
hvormed han dyrkede ſamme. "Bi finde ham nemlig i en fortroelig Brevvexling 
med Den ſtore Bauhin (a), og hans Naon af ſamme anfort for tvende ham til⸗ 
forn uübekiendte Arter af Cochlearia (b). Qi fee ham med ſtorſte Fliid og Om— 
hyggelighed at foreſtage vores Academiſke lille Have (c), at fore Brevvexling 
med de lærdefte Urtekyndige udens og indenlands, ſamt med fine unge reiſende 
Landsmend (d), for at meddeele andre af fin Haves Forraad, og deels Der: 
ved, deels ved fine indtagende og formagende Anmodninger, at ſtaffe Denne Til⸗ 
vært af de andres Overflod; ſaaledes indbragte han i ſamme adſtillige uden⸗ 
landſte Planter (e), over nogle af hvilke vi i hans Muſeo finde Beſtrivelſer for⸗ 

— fattede i den Smag og Tone, fom da herffede, og ſom give Clufes og Bauhins 
; ø 5 neppe 

(a). Epiftola Olai Wormij XX-XXVIII. ETERN ENS FJERNES 

(b) Prodromus Cz/p. Bauh. pag. 53. hvor denne ſynes at tillegge Cafp. Bartholin iinge med 
ham Opdagelſen; Worm ſelv Epiſt. XX, ſiger, at han fandt den i Selſtab med Jørgen 

Siuren og Caſp. Bartholin. ——— 

(c) Vita Olai Wormii a Th. Bartholin Conſcripta & Ebiftolispræfisa; Dioſcoridis imitatus 
diligentiam hecharum formas & virtutes inveftigavit — In hortum Academicum, cui 
præfidebat, magna cura congeſſit bulbas; ſemina, truncos, & qvicqvid inter rara vel 
Creta mittit, vel Memphis colit, vel ex Indis miramur, vel inter domeſtica negligimus. 

(d) Dette beriſes af mange Breve. i hans Samling til Simon Pauli, Joach. Burſer, 
Henrich Cuſter, Jacob Svab, Otto Sperling, Job. Frider. Sleger, Wilhelm 
Lyſer, Henrich Siuren, Cariſius. dl VA 

() Saaſom: Arachidne, Doronicum Pardalianches, Moly virgirianum, Rhabarbarum 
rhaponticum, Rhus virginianum, Scorzonera hifpanica, Virga aurea virginiana, 
Vitis canadenſis. W, Muſ. lib. 2. — Dolichos lablab, Mimoſa pudica, og mange fleere 
kand af hans Breve üllegges. 

KK 
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neppe noget efter (a). At han befad et got Botaniſk Oye, og vidſte af den uds 
vortes Anſeende at domme om et Plante⸗Slag, larer os den Fumana, ſom 
Zaller melder, at C. Bartholin til Leiden i fine Exercitationes Miſcellaneæ 
Anno 1675: har beſtrevet og aftegnet, om hvilfen findes tvende Breve hos vores 
Worm; det ſorſte til, Orleans til Charifius, hvor han takker ham for Den 
ham tilfendte Afbiſldning af Fumana (b), det andet til Henrich Siuren, ſom 
Da vari Padua, hvor han melder, at Chariſius havde fendt ham ſamme Af— 
bildning, fom han igien af Rhodius havde bekommet, og hovilken han ſelv trocde 
var en Ciſtus; En Gisning, ſom gior ham ſaa megen meere Wre, ſom han af 
alle ſunde Botanici ſtedſe efter noyagtigſte Provning Deri ev bleven efterfulgt. 
Legge vi nu til alt Dette Den ſtore Higen og Tragten, ſom han ved alle Leylighe⸗ 
Der yttrede for at blive Eyere af hvad ſom var nyt og rare i dette ſaavelſom de 
andre Naturens Riger, og den uffyldige Glæde, ſom hans Hierte ligeſom lob 
over af, naar han enten tilvandt fin Save eller Naturkammer nogen Forogning, 
faa have vi Marker nok, ſom forviffe os om, at vi ſikkert Eunne henfore vores 
Worm paa Liften af de kyndige Botanici og ſtorſte Urte-Elſtere paa fin Tiid. 

S. 6. 

Strar i Begyndelſen af det 17de Seculo begyndte vi at tænke.vaa vore 
egne Panter og at føne Anſtalt til at ale Braacr og Kroge i begge Rigerne og 
De derunder liggende Øer kunde blive efterſeogte; Den berommelige Medicus 
Doctor Jørgen Siuren var den forfte, ſom dette Arbeide ved. Kongelig Myn— 
Dighed blev oberdragen, ſamme betiente fig Dertil af Otto Sperling, ſom ved 
Denne Leylighed giorde fin forſte Prove i Urtevidenſtaben, og ſynes 1021. eller 
ford i 1622. i Den Anledning at være reiſt til Norge (d) allene, og ſiden 1622. i 

Ek Folgeſkab 
(a) Muf. Norm. Lib, 2. Cap. VIIL & IX, 

(5) J fine Anmerkninger til Boerbaves Method. ftudii Medici ,pa%. 202. 

ke, c) J Regiſteret sver Vormii Epiſtolæ ey Fumana urettelig forandret til Fumaria, 

(<) Dette flutter jeg ef OF Worms Recommendatisus Bres til Doct Paſchas i Bergen 

før Sperling Epift. W. Tom. I. pag. 56, Mål, in Vimbr, litter. figer, af fan verde 
ti Norge 1622: i Chrift. IV. Folge, og at han 1522: 1 Foraaret fort kom fra Bra— 
band eller Hollend til Kiobenbaon, diſſe forude Steder kunne ſaalet cs foreenes, at Fiuren 
maaſkee forſt Bar tænit af lade ham reiſe 1621. og da formaget Worm af ſtrive Brevet, 
men fiden da bet ev ſpurgtes at Kongen vilde 1622. vcife fit Norge, har man opſat den 
unge Sperlings Reiſe, og fur at ſpare Omkoſtninger faaet ham 1 Kongens Folgeſtab; 
Imidlertid viſer Brevet, at Sperling 1621. maa have været 1 Kiobenhavn. 

* 
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Folgeſtab med Fiuren felv til Siælland, Fyen, Jydland, Skaane, Halland, 
Bleking, Øland og Gothland (a), en alt fo flor og: vidtløftig Stræfning til 
at kunde paa et halv Aars Tiid behørig: overſees og igiennemſoges. Over de 
Urter, ſom paa diſſe Reifer bleve famlede, haver Doct. Jorgen Fluren efterladt 
os en Fortegnelſe, ſom efrer hans Død, ſom indfaldt 1628. er indfort af Bartholin i 
hans Cifta Medica fra pag. 278. til 293, hvoriblant adſtillige nye og rare Plans 
ter antreffes, og fleere maaſtee ligge fFiulte (b);af Mangel paa Mednavne og gode 
Beſtemmelſer; Da Sperling paa den Tiid var et ungt Menneſte paa 20 til 
21 Jar, fom efter Rimelighed reiſte fom en Diſcipel og Lærling under Siuren, 
faa ev Det en at undre over, at Bartholin inter om ham ved denne Fortegnelſe 
har melder. 1639. og altfaa 11 Aar eftev hans Dod blev denne Sag fortſat ved 
Dr, Simon Pauli Profeflor Medicinæ i Roſtock, fom derfra blev kaldet her 
til Univerfiterer, og Da ingen Plads var ledig, med 200 Rdlc. aarlig Lon, - 
ſom nogen Tiid derefter blev foroget, beſtikket til Profeflor Anatomiæ, Chi- 
rurgiæ & Botanices, og var ſaaledes den forſte, ſom her offentlig færde diſſe 
Bidenfaber (c); han begyndte 1641. fine Forelæsninger over Beenlaren efter 
Galleni Lib. de offibus med en hoytidelig Indvielſes Tale i det Finckiſtke Colle⸗ 
gio (d); fif et Theatrum Anatomicum for fin ſtyld bygget; gav 1644. ved et 
offentlig Indbydelſes Skrift fine forſte Forelæsninger; og 1045. ved tvende andre 
Programmata dem, fom han dette Aar holdte, tilkiende (e). Han prydede den 
nye Anatomieſahl med tvende Beenſtrog af Menneſter, og otte af Dyr (£), 
ſom konſtigt vare tillavede og blegede, hvortil han befad et færdeles Haande— 
lav (g), fom han uden Tvivl i Paris hos fine ſtore Lærere Joh. Riolan. grej 

p 3 r * —* —* ært, 

C(ce) Mall, Cimbr. litter, ad vitam Sperlingii, Sibbern, Biblioth. bift, pag. 34. 

"(b) Halleri nota ad Boerh. meth. ſtud. Med. pag. 138. 

(c) Thi Andreas Chriftiani Ripenføs havde ſidſt i ſorrige, og Caſpar Battholin forf i 
det 17de Seculo givet hemmelige Forelasninger. Den førfie havde for det ſtyld næften 
bleven udeluft fra alle ſtikkelige Samlinger. Vinding. Acad. Hafnienhis pag. 152, Milleri - 
Cimbr. klitter. i ms ) 

) — 

(I) Samme Tale trykt Kiobenhavn 1641. in Qvarto, É: J 

(c) Diſſe Programmata tilligemed Deſcriptio domus anatom, gere indrykkede i Ciſta Med. Th. 
Bartholin. | ; SR 

(fF) Defcriptiø Domus anatom, 

(2) Ratio dealbandi fceleta in at. Med, Hafn. defcripta. 
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lære. Han ſynes alligevel i Beſynderlighed, ar have havt Lyſt til Planteviden⸗ 
ffaben, da han auforte de Studerende, undertiden. meere end Hundrede i Tallet 
omkring i Marken, mange Milc fil Fods, hvev ottende eller fiortende Dag om 
Sommeren, en allene mens ban var Profeffor; men efter at han 1648 havde 
aftakket fra Academiet, og var bleven forſt Hof⸗og ſiden Liv- Medicus hos Hoy⸗ 
falig Kong Friderich TIL blev han ikke deſtomindre ——— og havde 
hans Fodder kunde boeret ham lengere, og Krafterne vilde tiſtadt det, havde 
han endda ikke ophørt); men ſom han ved et ulykkelig Feiltrin, paa Klips 

perne ved Chriftiania 1661 hær havde fat Livet til, fornam han, at han ikke 
meere kunde lide paa fine Been, og ſom han ikke holdt det anfændigt for en 
Botanicus at figre, afſagde han fig bed et offentlig Indbydelſes Skriſt 1665 
fra diſſe Opelſer, dog gav han de Lærbegierige frie Adgang til fig i fit Huus 
hver Torsdag Eftermiddag fra 1 til 3, for at undervife Dem om de Manter, 
ſom han Onsdagen forhen vilde de ſtulle opſege i Marken (a). Men han endnu 
var ved Academiet blev han Stads-Phyſicus, ſom fees af den artige Striid 
han 1646 havde med Byens Apotheqpere, hvilfe ingenlunde vilde finde fig i af 
betale ham soo Rolr. i aarlig Løn, ſom han fordrede af dem (b); 1648 overs 
lod han Profefionen til Thomas Bartholin, og blev ſamme Aar Canict i 
Aarhuus; 1650 blev han Hof⸗-og 1656 Liv⸗Medicus; 1666 HE han fin Len 
forøget, og blev desuden beſtikket til Prælat af Aarhuus, hvilket Embeds Ind— 
komſter hans Familie efter ham blev tillagt. Han beholdte fin Lon og res 
Poſt ved det Kongelige Hof, endſtiont han for Alder ſtyld en meere kunde for: 

rette fir Embede, til han af Wide døde Den 23 April 1689 i fit Alders 78 Aar; 
Hans Urteſamling, fur Sal. Jr. Juſtice⸗Raad Kruͤger far eyede, beſiddes 
nu af vores, berommelige Hr. Apothegver Cappel, Dette Selfabs værdige 
Medlem. Ar. af Linne har ham til Wre ſtiftet det Genus Paulina, hois bes 
ſtemmende Kiendemerker ved Or. Jaqvins og Rolanders Jagttagelſer ere meget 
forbedrede. 

— Se 7. 

() Programma 1665 Academiæ afhxum, qvo fe publicis excercitiis abdicavit c. 4. partito 

Botan. excuſum Arwentorat, 1666. 

(b) Olai Worm, Epiſt. 532. ad D. Henrich Cufter pag. 541. Pharmacopæi fimpliciter re. 
nuunt fe qvicgvam daturos Søxzomi Pauli, cum res fit inaudita, Phyſicum civitatis 2 

Pharmacopzis ſupendium flagitare, ejus nec expetentibus operum nec ea indigentibus. 

Eee 
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Må SER ges 

Jeg har været faa vidtløftig i at anføre alle Omftændigheder om denne 
Mand, hvis Hiſtorie har faa megen Indflydelſe, beſynderlig hvad Anatomien 

og Botaniqven angager paa vores lærde Lægehiftorie, og fom ikke allenefte her 
i Dannemark, men i der hele lærde Europa har fpillet faa anſeelig en Rolle (a). 
Saa vift fom det ev, at han havte Fortieneſter, fag unægtelig er det og, at 
han vidfte det alt formeget felv, henffiod fig i Henſeende til fine" Arbeider med 
ſtorſte Forſikring og Selvtillid ved alle Leyligheder under Efterkommernes Dom, 

fom langt fra ikke er bleven ham faa gunſtig, fom han troede. Adſtkillige Om⸗— 

frændigheder (b), men befynderlig hans Strid, med Apotheqverne vife, at 

han iÉÉe fettelig ſorſomte fin Fordel, og at han ey miftede noget ; fordi han unds 
faae fig ved at begiere, fees ſaavel af hang mislungne Forføg at blive Hof⸗ 

Medicus ved Pring Chriftians Hof, ſtrax efter han var blevet Profeffor (c), 
fom af hans krybende Tilegnelſes SÉrifter til den Hoyſalige Kong Friderich IIL - 
ſaavel i Flora Danica, fom i Befynderlighed i hans 4 partitum Botanicum 
1666 til Strasburg udgivet.  $ Henſeende til hang Skrifter ere hans Virida- 

ria, endſtiont kuns en Samling af Catalogis over de da værende Haner os til 

god Tienefte, Da vi deraf underrettes om deres Tilſtand, ſom vi ellers ey ſtulle 

vidft (d). Hang Dom om Theetræeet, fom han holdte for vores Myrica 
Gale. (e) eller, Pors, er noget overilet, grundende fig deels paa en liden udvor⸗ 

tes Liighed af Bladene, deels paa den Beretning, ſom de Hrr. Patres de So- 
cietace Jefu havde givet ham, og, fom han uden videre Prøve med ſamme Lets 
trognhed antog, fom den Fabel om Gramine oſſifrago Norvagico (f), hvilken 

Vildfarelſe gior ham ſom Botanicus liden Wre, Da han let ved at udbløde 
Bladene og fammenligne begge Værter i Udſeende, Smag og Lugt ſtulde kiendt 

Deres Forſtiellighed. Hans Danſke Flora indeholder henved 400 Planter, og 
| vide næften 

(a) Moølleri Cimbr. litterat, 

(b) Som Valſprog brugte han gierne dette Vers af Soras — — aut virtus nomen inane eft, 
Aut Decus & pretium rette petit experiens vis, : | 

Cc) Cufter. Epiſt. ad Worm. in epiftolar, ejus Tom. I. p. 497. 

(d) Se pi dette Skrift Ar. Adanſons gunflige Dom, Familles de plantes Tom. 1. pag. om 
XLL 

; : 

(€) Qyadripartitam botanicum pag. 44. Commentarius de abufu Tabaci & herbæ Theæ &e 

(f) Qvadripart, botan. pag. 529-535. hvor han ſlutter med mihĩ & qvanta præmia ! 
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næften ligeſaa mange Afbildninger, diſſe ſidſte ere Cluſii, Lobelii &c. i Lræ 
ſtukne ſmukke ogitydelige, beſorget af Balthazar Morret, Boghandler til 
Antverpen, ſom paa den Tiid efter eget Tykke Dermed zirede de Urtekyndiges 
Verker, ſom det forlangede; hvorfore det ingen Under er, at vi i Cluſii, Do- 
donæi, Lobelii og vores Pauli Werker finde de ſamme Figurer, Dog eve her 
tyende nye af Worms paa Amager voxende Cochlearia tillagde, ved Bredden 
ere Mednavne af Caſp. Baunino tilfoyede, Beſtrivelſen over Planterne ere af 
Dodanæo, Lobelio &c. overfatte, men de tvende over ovenmeldte Cochlearia 
af ham felv forjærdigede, Da det ikke har været hans Agt, ſom Botanicus, at 
beſtrive alle Planter, men allene for Deres Nyttes ſtyld i Huusholdningen og 
Lægefonften at giore en Deel af Dem bekiendt for den meenige Mand, hoilket 
"han ikke allene med det vel valgte Valgſprog af Cicero paa Zitelbladet, men 
endog i SÉriftet felv pag. 10. hav erindret, fag maa man ikke i noeyeſte For⸗ 
ftand tage Ordet Flora, ellev med yderfte Strenghed damme hans Arbeide, 
men holde ham noget til gode, deels fordi ban fort i vores Land i Qidenffaben 
har brude Iſen, deels for de mange Huusraad og Erfaringer, ſom han har bes 
varet od ikke allenefte i dette Verk, men endog i haus 4 partitum Botanicum, 
fom er af ſamme Natur, fom dette, og ligeledes efter Aarets Tider inddeelt. 
Med faa Ord at flutte, da han forſt har lært offentlig de Anatomiſte og Bota⸗ 
niſte Videnſtaber; Da han har viiſt faa ſtor Fliid og Driftighed, ey allene ved 
at udarbeide fag mange Skrifter, men endog ved atundervife og anføre fine mun⸗ 
tre Folk i Marken til fin hove Alderdom; da han ved denne fin Ild og Fyrighed 
Roſtock har dannet en Margrav (a), og her hos og en Bord) og formodent⸗ 
lig Kylling med idenne. Videnfab; fan fortiener ban, uagtet fine Feyl og 
Mangler, at vi ære ham ſom Videnſtabens Stiftere hos os, og at vi betenke, 
at derſom han og andre ikke forud havde feylet, Fulde vi nu ikke have Den Foss 
nønelfe at fee Konſten bragt til Den Fuldkommenhed, ſom den i vore Tider har 
opnagdet. 

98 

Den beromte Thomas Bartholin fik efter Simon Pauli Afgang fra 
Academiet hans Sted; men ſom denne ſidſte vedbley, efter han var kommen til 
Hove af fore den ſtuderende Ungdom i Marken, og at underviſe i Urteviden— 
ſtaben, og Profeſſor Worm desuden gav fig af med ſamme, og foreſtod Haven, 
faa fik den forſte Leylighed til at folge fin naturlige Tilbonyelighedog dyrke Anas 
tomien allene; Imidlertiid maa Botaniqyen være ham forbunden fov de gode 

Cee 2 Efter, 
| (a) Qyadripartitum Botanicum $51. 
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Efterretninger om vore Indenlands Planter; ſom i hans Ciſta Medica, og de 
Egenſkaber og Lægefræfter om ſamme, fom i hang Medicina domeſtica ere ops 
tegnede, men i Beſynderlighed for den Indretning, ſom han giorde med ſine actis 
Hafnienſibus, fom 1671 begyndte og hvori adſtillige Anmerkninger om Ind⸗ og 
Udenlands Planter af Simon Pauli, Holger Jacobeus, Bord, Ryl⸗ 
ling, Amgrim ere anforte, faa at vi have denne lærde og arbeidfomme Mand 
at takke, at i vores Land faft paa ſamme Tiid, ſom hos andre Nationer (a) 
us begyndt ve) Falledsſtab og foreenede Kræfter at befordre Videnſtabernes 
Fremgang. 

* S. 9. 

WVores ſtore og vidtberomte Dr. Ole Bord var i Botanigven en Diſcipel 
af Simon Pauli (b), 1660 blev han beſtikket til Profeffor Defignatus i Phi- 
fofophien og Extraordinarius i Botaniqven og Chymien; reiſte derpaa uden⸗ 
tands og begyndte forſt efter fin Hiemkomſt 1666 attiltræde fit Embede, hvorved 
Den ſtuderende Ungdom ſtrax efter Pauli havde aftakket, fik denne nye Anførere 
og Forgiengere, han oplævde deels ved Forelgsninger og Skrifter fine Leſere 
og Tilhorere, deels bevarede han den empiriſte Kundſtab om Planterne ved 
Academiet ved fine Udløb om Sommeren; erindrende tillige om deres nyttige 
Anvendelſe til Legedom. Af adffillige af hans offentlige Taler fees hans Ind⸗ 
figt i denne Videnſtab, men af ingen bedre og tydeligere hang grundige Tenke⸗ 
"maade, end den, fom handler de Experimentis Botanicis, hvor han med 
modne og tilſtrekkelige Grunde viſer Den rette Grundvold til Slagternes Be⸗ 
ſtemmelſe at ligge i Blomſterets Deele; Arternes Forvandling ar være umuelig; 
Fe frugtbringende Deeles Værdighed ey at ſoekkes ved Naturens Forſynlighed 
og Omforg for Planternes Formeerelfe paa fleere Maader; Dyrkelſens Konſt⸗ 

greb i at forandre Blomſtret eller Frugten i Fylde, Storrelſe, Farve, SEiÉ 
kelſe 20. af være utilftrekfelig til at indføre nye Arter, ſom maae have viffere 
Kiendetegn og urykkeligere Grændfer; med fleere Sætninger, fom ingen af de 
ſtorſte Lys i Videnſtaben nu omſtunder (Fulde ffamme fig ved. Hans Strids⸗ 

i | mg — ſkrift 

) 1665 begyndte Transactiones Anglicanz at udgives. 1667 det førfte Videnſtabers Sel⸗ 
ſtabs Skrifter til Paris. 1670 Ephemerides Naturæ Curioforum, søg 1671 Ada Me- 

dica Hafnienſia, de andre Selffaber ere yngere. * 

(b) Epift, Gratul. 0, Borrichii 4 partito Botanico 8. Pauli præfixa, pag, 30. ita habet; 
Qyoties floralibus tuis excurſibus pedes meos delaſſaſti, toties ego qyctidie gratæ ad- 

verfum Præceptorem mentis ſenſum in hoc pectore deprehendo. 



| om en Del rave Planter. RON 
ſtrift de ſomno & fomniferis maxime papaveraceis er allene Chymifk og practiſt, 
og afhandler ikke hans Gienſtand for ſaavidt det horer til Urtevidenſtaben; Lige: 
ledes er hans file Bog: De uſu plantarum domeſtico, en Samling af de 
Legemidler af Urteriget, ſom bruges i Sygdomme, ſaaledes at ved hver af 
diſſes Navne, ere foyede De imod ſamme tienende Planter, og kunne ſaaledes 
begge diſſe ikke viſe nogen Styrke i Bidenffaben (a). Andreas Borch, 

ſom ſiden blev Ledtor i Trundhiem, giorte i hans Huus, hvor han flænge ops 
holdt fig, ſaadan en Fremgang i Urtelæren, at han blev en Botaniſk Apoftel i 

Norge, og forFaffede en Heel af fine unge Diſcipler, ved at fore dem i Marken, 
en temmelig Kundſtab om deres Fadrenelands Planter (b). Som denne ſtore 

Mand ſorgede for alle Videnſkaberne og Deres unge Dyrkere ved fin Stiſtelſe af 
Collegio Mediceo 1689, faa viifte han deri ogſaa en ſtor Bevgagenhed for 

Botaniqven, og valgte der kraftigſte Middel til at befordre dens Opkomſt, da 
han vilde) at cen af Alumnis ſkulde legge fig efter Studium Botanico Medi- 
cum, Gudman Paſcholans Stridsſtrift under Titel af Flora (c) Medicea 
Hafniaca Anno 1691. den 14 Novembr. er den forſte Grode, ſom Stifterens 
Anſtalt frembragte, hoilken dode 1690 efter et uhældigt Steenſnit lider meere 
end eet Aar efter Denne fin Stiftelſe. ' 

§. 10. 

Alle forhen af mig nævnte Urtekyndige have tillige med Urtelæren havt ans 
dre Videnſtaber, ſom De deels tilligemed, deels frem fov denne have dyrket; 
Nogle ſaadanne Forcetninger, ſom have meget hindret deres ſtore Fremgang i 

—— ſamme; 

(6) Zaller Fjender ikke den fore Borch i dette Verk fee Method, ſtud. Med, Tom. I. pag. 208 

) Denne Efterretning er ſeg Hr. Conſerentz-Raad Suhm fyldig, ſom igien af Indvaanerne 
i Trundhiem har havt den. | i 

PN 

gf | N 

(c) Denne Flora er uben Tvivl den mindſte af alle hidtil beliendte, beſtagende allene af diſſe 
| 23 Planter: Alfine media, Anferina, Atriplex fyiveftris, Bardana, Burfa Paftoris, 

Ceutumnodia, Chelidonium majus, Cicuta, Cotula fætida, Dens Leonis, Efulavul 
varis, Gallium luteum, Lamium purpureum , Lapathum anguſtifolium, Plantago, 
Philantropos, Ranunculus, Sedum majus, Senecio minor, Solanum nigrum, Trifo- 
lum rubrum, album, lupulinum, Tuſſilago, Urtica urens, Veronica. Forteg⸗ 

nelſen viſer, af Urteggardämanden burde havt Afſtecd; og al den. Urtekundſtab, ſom 
læres af Afhandlingen, ere de anførte Ravne. For Reſten forklares Planternes Egenſta— 
hev efter Galleni Hypotheſes, øg Sygdymineneg Mavne, Ordforklaringer og Inddeelin— 
ger anbringes. Deune Paſcolanus ſees ſiden af Thur. Id. Hiſtor. Litter. Dar, pag. 296. 

at være bleven Praſt i Callundborg. 
8 
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ſamme; men paa denne Tiid levede en Mand, ſom ſynes alleneſte at have opof⸗ 
vet fig til denne Videnſtab, og derfore langt overgik ſine Leeremeſtere, jeg meener 
vores flittige Peder Kylling, foruden adſtillige indenlands Planter, ſom in 

actis Medic. Hafn. ved hans Fliid ere oplyſte, have vi af ham Catalogum 
Plantarum CCCCIV. in luco aureo five Gyldenlund -crefcentium, ſom 
1684. in Duodecimo er udkommen, og meget fielden forekommer ; og derforuden 
hans (a) Viridarium Danicum 1688, hvor han paa tre Sprog i en Alphabe⸗ 
tiſt Orden har opregnet 1102 Danife Planter, anfort ved de fleeſte Cafpar 
Bauhins; ved nogle fga andre Urtelærdes, og ved et foye Antal, ſom han ikke 
vidſte at henføre under andres, fine egne Navne; Ved alle ere Stederne og 
Blomſtertiden tilfatte; Faa Lande havde paa den Tiid Den Lykke, at Deres 
Planter af faa flittig og i Videnſtaben bevandret en Mand bleve efterſogte og 
optegnede, dette Verk har derfore havt den Lykke, ſom pleyer at følge alle gode 
og vittige Arbeider, at de ved Tidens Længde beholde deres Priis, Da vores: 
ſtore Mænd anfee Det endnu ſem et rart og Lyſet værdigt Verk, og give dets: 

- utrættelige Forfattere den Berommelſe, at han har bragt en ſtorre Samling for 
Lyſet, end de afhang Land havde formodet; ulige Deri den ellers ſtore Bord, 
ſom i fin Dom over Skriftet ſynes at give denne Mand, ſom havde ved fine 
meyſommelige Efterføgninger bragt næften 3 gange ſaa mange Planter ſammen, 
fom Simon Dauli i fin Flora, den uforſtyldte Erindring og fine Jretteſattelſe, 

at naar han fik ſamlet det manglende, var hang Arbeide roesværdigt; Imid. 
lertid hav han og heri vildet fyldeſtgiore ſin lærde Skriftdommers Forlangende, 
da han har lavet fig til at udgive fit Viridarium med anſeelige Forogelſer, hvil 
fer vores berommelige Ar. Haller bevidner, hvis Bibliothegye ved Hr. Doct. 
Henrici Gave er bleven Eyere af det Exemplar (b), ſom af Kylling til Tryk⸗ 
ken var beſtemt. Han blev. indærevet i Univerſitetes Matrikel ſom Student 
1660 den 3 Auguſti, og fik Doct. Peder Reſen til privat Præceptor, ſogte 
forſt ved Pradikeſtolen at anvende fir Pund, og maa 1665 have tenkt ſnart at 
blive Prætt, fiden han famme Aar den s Julii loſte fit Teſtimonium publi- 

, 5 … cum 

) Author havde herpaa Privilegium, ſom ſtager for i Bogen; at nogen har forſogt paa at 
træffe Fordeel af hang Arbeide, erfares af en Kongelig Befaling til Politiemeſter Claus 

Raſch, af maintenere Peder Kylling ved hans Privilegium, bateret Kiobenhavn den 

17 Febr. 1691. MSN 

(b) Hallers notæ ad Bøerhav, meth. ftud. med. pag. 208. Lian, Amænitates Academ, 

Tom. V. pag. 34. 
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cum (a), da dette Haab glivvede ham, lagde han fig med deſto ſtorre Iver efter 

at kiende og opſoge vores Planter, formodentlig forjt under S. Pauli og 
G. Borchs Anforfel; Af Geheime-Raad Moth var han meget yndet, ſom da 
han vidſte hans ſtore Fremgang i Denne Videnſkab, ſtaffede ham hos Hoyſalig 
Kong Chriſtian V. Beſtalling ſom Kongelig Botanicus med 300 Rolr. Løn (b) ; 

Ligeſaa fordeelagtige Tanker havde Confiftorium om ham, hyilket fees af ad: 
ſtillige Beſlutninger, ſom findes i dets Actis den førfte Anno 1680, den 17 Ja-⸗ 

nuarii NO. 3. ſaaledes lydende: “At D, Kylling, fom haver erlanget Patroni % 
Collegii Walkendorphiani Special-Seddel paa Stipendio Walkendorphi- 
ano, maa bekomme den forſte Sted, ſom ledig vorder udi Boderne, i Henſeende, 

lat Haven der ev udi en meget flet Tilſtand, hvilken han fig vil paatage, ſmukt 
Mat indrette, og pan befte Maade i Skik at bringe efter hang derpaa udgivne 
MRevers, faa og at informere andre derudi Boderne, fom efter hannem fam» 
me Tieneſte kunde giore.“ Han viifte og at det var hans Alvor, at opfylde 
fin Forſkrivning, thi ſtrax efter, hans Indkomſt indgav han. en Anſogning, 
fom 1680 den 4 Septembr. blev læft i Confiftorio, at hannem maatte forun⸗ 
des et lidet Kammer paa det overſte Loft i Collegio Walkendorphiano med 
Deeler afffilt, hvorudi Urterne Semina-Radices, og andet Haven vedkommende 
Eunde være i god Forvaring; AviiÉet og blev tiltaget under den Betingning, 
at Indretningen ſteede ſaaledes at de andre Stipendiarii ikke derved betoges den 
fornodne Plads til deres Brandeveed paa Loftet; Efter Sal. Borches Dod 

forundte Confiftorium ham 1691 den 17 Januarii endnu 2 Aar at blive i 
Walckendorphs Collegio, og blev ham derimod paalagt at føre de Stude— 
vende i Marken om Sommeren, Anno 1694. den 20 Octobr blev denne Tilla⸗ 

delſe under ſamme Vilkaar endnu paa 3 Jar forlænger; Han har ſaaledes holdt 
næften 16 Aar ud i bemeldte Studenterhuus, nemlig fra 1680 til hans Dad og 
ligget Dev, endffiont han var Kongelig Botanicus; Iblant andre offenilige Ta— 
fer, ſom han de forfte Aar der holdte, ere tvende, ſom flaae ind i Urtevidenfka— 
ben, Den førfte 1686 Den 27 Februarii de Laudibus hortorum, den anden 

11687 

(3) Han findes derføre anført i den faa Faldede Liber abeuntium, denne og alle de andre Ef— 
terretninger om vores Ayllings Academiſte Levnet, ſamt ConSitorii Beſlutninger ham 

angagende, cre mig meddelte af Dans Hoygrvcrdighed Hr Prof, gg Ur. Holm, Aca— 
demiets mu værende Kector, ſom med flov Fliid og Omhyggelſghed har tif min Tienefte 

med egen Haand udfrevet alt hvad han om ham jAcademiets Alis har Fundet finde. 

(b) En god Ven har ved Familien ffaffet mig denne Underretnina. Al Hr. Confereng Raad 
Luxdorphs Beſtraæbelſe hav været forgiæves iat fEalf: hans Beſtalling af Archivet; man 
flucter derſore, at han maa være blevet Botanicus ved ea Cabiners-Ordre, 



1687 den 7 May de h hortoram R——— — * fonr ig — rager Fundet op ops 
Dage, hvor meget jeg end havde onſket Det, for deraf at kunde have leveret en 
Prove paa hans Lærdom, og Skrivemaade. Han døde 1696, 28 ) F 
23 Octobr. i Frue Kirke begravet (6). Sætter man, at han var 20 Aar, da 
han blev Student, har han bragt fin Alder til 56 Aar; Hans indge 
ſtille Levemaade, hang eenlige Stand, fange Ctudenterieonet, og færdeles Dev 
givenhed til at nysle i Haven og ftøve omkring i Marken, have efter Anſeende 
forvoldt, at man har holdet ham for tnofær og egen Perſon; Hvilket ie allene 
adſtillige ſnag Hiſtorier, ſom om ham endnu fortælles, men endog tv 
ſomme i Trykken udgivne Grapſkrifte ſynes at tilkiendegive; — 
ved en Ben meddeelte, men kr rig ikke at være alvorlige nof for —* Handlin 
ger at finde 57 

Boanifke Bue" ſom midt i det 16de Seculo begyndte at anlegges i J 
lien, bleve i det 17de efterhaanden i andre Lande indrettede; Vores fil er 
Indſigtsfulde Kong Chriftian IV. onſtede hos og at fee famme — indfor 
gav derfore ſtrax i Begyndelſen af Seculo 1600 til Univerſitetet en nye Vaaning 
til en. Phyſicum Profeſſorem (c), og lagde til ſamme ſaadan en Have (d), 
ſom ffulde foreſtaaes og ſkyttes af den Profeſſor, ſom blev famme SR, Be⸗ 
boere e). Denne — og ved en vel indrettet — —— 190 igen ge Ind 

(3) €. P. Rothes Walckendorpho Liv og Levnet pag. is, 134 ' 136 i me TAI, I 143; ] 
fil diſſe og andre ham Mener er mig af Hr. Prof. Worm i Aarhuus 
givet Anledning. 

6 Danſte Magazin Tom. 3. påg. 314. 

(c) Se Reſcriptet, dateret ege den 30 Julii 1660, Lit. A. 

(d) Univerfitetcts da værende Rectors Bevægelfer i Confiftorio, fee Anhanget Li. B. fer 
at faac denne Reſidence, have maaſtee forvaldt, at hortus Medicus et den fillagt; Mag, | 
Fonas Jacobi Nørafar mus blev tilker beſtikket til Profeſſorem Phyåces, og GE ſaaledes ferft fg 

Reſidencen. Auno 1602 blev han Prof. Eloqyentiæ & Hiſtoriarum; og, Hiftoricus Re- Å 

gius efter Niels Krog; man finder tk uoget, hvoraf man Tand, ? do me om im Hand JIndſi lat i 4 

Botaniken. i 

(I Refeript i Anhanget Lit. C. dateret Underffov den 2 Auguſti Anno 1600, 



y, om en Deel rare Planter. 409 
retning (a) ev Dog aldrig kommet til nogen Fuldkommenhed; thi da man af forſt—⸗ 
ningen formodentlig allene har tenkt deri at indtage vores vilde Planter, har 
Man troet, at dertil ingen Udgifter behovedes, og derfore ey hellev tillagt den 
Indkomſter; Beboerne, ſom det ved Indretningen tilfaldt, at holde den ved 
lige, ere ſaaledes blevne underkaſtede en Byrde, hvilfen-de paa den letteſte og 
mindſt bekoſtelige Maade havde ſogt af ille fig ved. Naar jeg undtager vores 
lærde og udodelige Morm, hvis flore Aue for Planterne Drev ham til at 
handle anderledes, faa ſynes Tilſtanden at have været Denne, indtil fidft i fore 
rige Seculo, da Rasmus Bartholin, fom havde felv foreffaacet Haven, og 
vidſte Dens Trang, tillagde Den ved en uforglemmelig Gavmildhed den 15. Octo⸗ 
ber 1695 en Hovedſtoel af 1200 Rolr. i Croner, hvoraf Renterne aarlig til 

Dyrkelſe og Vedligeholdelſe Fulde anvendes. At man begyndte ſtrax efter 
for Alvor at tænfe paa Havens Yftandfættelfe, ſees iblant andet af Conſiſtorii 

Beſlutning af 17 Junii 1696, hvorved Antonius Muus bevilgedes endnu i to 
Aar at forblive i Collegio Walckendorphiano i Henſeende at han ved den 
nye Horti Botanici Yndrettelfe fulde og lade fee fin Fliid (b). Havde derfore 
Indtegten værer tilftecÉÉelig, var det at formode, at R. Battholins Efter—⸗ 
kommere Sal. Profeſſor Franckenow ſtulde bragt vores Have til nogen An⸗ 

ſeelſe; Men Utilſtrekkelighed af Indkomſter, ſom ſtedſe er voxet, jo meere Bo⸗ 
tanigvens Grandſer ere blevne udvidede, trykkede ikke allene Den gang, men 
have og fiden tilligemed andre indtrufne Uheld og Uordener trykket Denne An⸗ 
ſtalt ſaaledes, at i vores mindre end nogen Tiid Haab var tilovers for dens 
Opkomſt; Men juft da Udſigterne vare intet mindre end gunſtige, ſteede en liges 
faa lykkelig ſom uventet Forandring i dens SEiæbne, Da vores allernaadigfte 
Konge ved Reſcript til Conſiſtorio dateret 1769 den 3 Febr. tillagde den en nye 
Hovedſtoel af 2500 Rolr., ſom ffulde foyes til den forrige, fom af Bartholin 
var ſtienket. Denne Forandring tilligemed adſkillige ſiden den Tiid yttrede Be 
vægelfer, ſynes at være Forvarsler for en lykkeligere Tidspunkt ved Univerſitetet 
for denne Videnffab, hvilfen, om den engang indtreffer, vil lære os og Efter⸗ 

4 | ] | kommerne, 

(a) Ey allene vores ældre Franckenow, ſom anlagde den Academiſke Have til Heidelberg; men 
eg Petri Caſielli, hois Ord han gior til ſine, have indſect dette; Sicut Medicus ſimpli- 
cium ignarus non eft bonus Medicus; ita Academia, qvæ horto ſimplicium publico 
carét, ubi Medici & Pharmacopæi doceri debent, non eft perfe&a Academia; Program- 
mata Botanica G. Franci in XII, p. 27. $. 20, 

(b) Hr. Prof. og Dr. Peder Zolm har meddeelt denne Efterretning, 

Fff 



ae Fell —— berg 

kommerne, at 2, at Der bBehovedes at faa hey⸗ oplyſt oo gavmild en Fonge og 
Indſigtsfuld og Videnſtaberne bevaagen en Patron maatte ſamles for at 
en Anſtalt, ſom næften i 200 Jar havde vaklet, og smed faa mange Bal 
ligheder var — i ſin — Gang og Naspelide, Rigtighed. — ig ya 

i ST Ve 5 Fy SØ 

6. 12. ER 

Lidet bedre Lykke havde en anden Botaniſt Have, ſom af ovenmeldte ſtore | 
Konge paa (a) Rofenborg blev underholdt, og af den beromte 
den ældre, anlagt og foreftaaet. Denne Mand (b), fom i fin Ungdom under 
J. Fiurens Anførfel opſogte de Danffe og Norffe Planter, kom 1624 til 
Padua, hvor han nu ved at beſoge Haverne, nu ved at eftevføge medſtor Fliid 
i Bierge og Dale dette velſignede Lands vilde Planter, og endelig ved flittig 
og fortroelig at omgaaes med de lærdefte og kyndigſte Botanici, meget forogede 
Ain allerede forhvervede Urtekundſtab; at han deri har været anfeet for en kyndig 
Mand, maa man flutte, efterfom han blev af Profeffore Botanices i Padua 
Adrian Spigel anprifet Den lærde Raadsherre Contarenus i Venedig at være 
ham til Selſtab og foreſtaae hans Medicinffe Have (c) ſom Botanicus, da han 
var baade fremmet og et ungt Menneffe paa 24 Aar. - Ballet traf og hældig 
nok, thi vores unge Sperling berigede den fig betroede Have med mange rare 
Planter, og blev faa anſeet af Denne Lærdes Velyndere, at han pleyede at falde 
ham den anden Plinius (d) » og flap ham ikke fra fig under anden Betingelſe 
end at han igien maatte love at beføge ham, hvilket han og tøende gange, men 
forgiæves forføgte. Efter adffillige andre Embeder blev: han 1638 Bornehuus⸗ 
——— Hoſhotanicus og — over den Kongelige Have (e), * 

er 

fa) Saavel adſtillige andre ſom jeg felv have ſtaaet i Tvivl, hvor denne ——— 
tede Have har været; Vores lille Academiſte kunde det ikke være, da Sperling iffe var 
Profeſſor, og O. Worm fynes paa ſamme Tiid at have foreſtaget ſamme. Chriſtian IV. 

Tilbeyelighed for Roſenborg, ſom han felv havde bygt, gav mig Anledning til at falde 

paa ſamme, og jeg ſaae min Formodniugs Rigtighed ved Anhænget D. og& E. fan meget 

meere befræftet, ſom de andre Slotte her i Byen ere alle yngere. 

G) Storſte Deelen af denne hang Levnets Hiſtorie ſees i Moleri Cimbria tterata. 

() Wormii Epiſt. Tom. I, pag. 126. taler om denne Save. og 

«) Th, Bis kølees | in Cifta med, loc. XLV, pes. 473. 

(€) Og det paa onſtelige Vilkaar, fee Chrift, IV. Brev Xnhang. lit D: 



— 

ma om en Deel rare Panter. ATT 
efter (a) OL. Worms Vidnesbyrd meget paaholden paa fine Planter, imodtog 
gierne hvad ham blev bragt af andre, men overlod end: ikke fine beſte Venner 
noget; uden han fane Vederlag. Wed dette Sindelaug bragte han en ſtor Sams 
ling i Haft til vene, og udgav 1642 fin Hortus Chriftianæus in Duodecimo b), 
indeholdende 1519 Numere; hvilfe, derſom de end for de mange Afvexlingers (Eyid 
formindſtes til 1000, dog ere for den Tiid et meget betydeligt Tal, og kunde ikke 
uden flor Flittighed, Kundffab og en vig Paaholdenhed i fan fort en Tiid brins 
ges ſammen, befynderlig da iblant ſamme findes mange røre udenlandſte Plans 
ter. Worms prægtige Skudsmaal om denne Sperlingſte Have, ev os en 
ſikker Borgen for Fortegnelſens Rigtighed, om hvilken man ellers kunde have 
Aarſag at tvivle, Da man fer, at iblant andre. Angivelſer, ſom ſidſt i Aaret 
1644 bleve giorte imod ham (o), denne haver været cen: At Johan (formodent⸗ 
lig Urtegaardsmanden) fulde ved Eed fige, hvor tidt han forgangen Sommer 
havde feer Sperling i Haven, og hvad han der havde udrettet; Det ſynes ellers 

ikke, at dennes Vidnesbyrd maa haveværet ham ufordeelagtig; thi da Dr. Otto 
Krag fif Ordre 1645 den 3 Januarii til Domslidelſe ar indftævne ham for den 

ff 2 | forordnede 

(a) 0/, Wormii Epiſt. Tom. II, pag. 873. Hortus Regius cura Sperlingii maxime fuperbit 
exoticis. Si cum Præfecto egerit Bertramus ac NB, prior qyidpiam ipfi transmiferit, 

forſan aliqvid obtinebit, qvod, qvantivis fit pretii, alioqvin difficilior eſſe ſolet. & 
"Tom. IL pag. 907, Cum Sperlingio de mittendis buibis egi, fed rerum ſuarum tena- 

cior éft, qvam ut gratis amicis inſerviat. 

(b) Den er desuden den førfie i den Samling, ſom af S. Pauli under. Titel af Viridaria 
varia er udgivet. | 

(c) Gaa befiendt fon ben Ulykke er, Hvori Sperling flyrtede fig i Friderich III. Tiid før 
ſin alt for ſtore Hengivenhed til C. Ulfeld, faa aldeles ubefiendt er derimod denne hans 

forfte Fortred tilligemed dens Aarſag; den førfte Anledning i denne Sag har jeg faact af 
Worms Breve, ſom taler om den imod ham anlagte Sag Tom. I. pag, 525. 526. 527. 
529, og om hans Benaadning pag. 529. 530. 5455 men ſom han ikke nævner et Ord 
om denne ham paafarte Sags Aarſag, og jeg ved alle andre Efterſporſler ikke blev klo— 
gere, havde jeg maattet lade mig noye med dette lidet Lys; derſom ikke Or. Conferentz— 
Raad de Luxdorph ikavde havt den Bevaagenhed for mig at ffaffe af de Kongelige 
Archiver Udſtrifter af de ved Den Anledning udſtedte Kongelige Ordrer; hvilke, ſom de 
oplyſe en for fin foranderlige Lykke og Skigbne faa bekiendt Mands Hiſtorie, ſynes mig 
at fortiene Plads paa bette Sted, og ere derfore tillige med hang Beſtalling til Haven og 
Børnebujet i Anhanact tilføjede under Bogſtaverne E. F. G. hvortil og Bogſtavet H. 
for fin Korthed og LacuniTe Stiil er foyet, omendffiont det angager ikke denne Sag, 
nen oplyſer en Omfiændigbed i hans ſidſte Fengſel. | 



forordnede Commisſion (a) for hang Forhold ved Bornehuſet findes ikke et Ord 
nævnet om Haven; Da denne Sag imidlertiid koſtede Sperling, omendffiønt 
han igien blev taget til Naade, fine Embeder; da Dr. Dietiricii, ſom blev 
hang Eftermand ved Haven og Bornehuſet, fordi han holdte fig for dyre, in⸗ 
Den kort Tiid ogſaa afgik (b), og den Svenſte Feyde, ſom 1644 og 1645 ind⸗ 
faldt, opflugede desuden de til Haven beſtemte Indtogter, forſoandt denne ſaa 
meget lovende Indretning, ſom et Veyrlys efter et haftigt og ſterkt Glimt; faa 
at Worms Bred til Sletzer viſer, at 1647 var af den af ham felv med faa 
ſtor Hoyagtelſe ofte omtalte have lider mere end den blotte Erindring tilovers 
Sic tranfit Gloria Mundi, ya 19 guld: FYN 

— * 

Foruden diſſe offentlige Haver, har en Mand ved Navn Johannes Ni⸗ 

colaiſen (c), ſom ſiden her i Kiobenhavn blev Borgemeſter, underholdt en Urte⸗ 
have, ſom var faa beromt, at Rygtet om ſamme var kommen til Wittenberg, 
hvorfra den færde Motzfeld hos vores Worm forfangede om ſamme Underret— 
ning. J hvorvel denne fidfte bevettede i Skrivelſe af 1644 den 9 Januarii (d), 
at. denne Have ikke var af faa ftor Vigtighed, ſom Ordet gik, og indeholdte 

allene i fin Velmagt nogle Logplanter, (plantæ bulbofæ) ſomden gode YFobann 
Nicolaiſen nu fiden hans nye Borgemefter) Værdighed ſtiottede ikke meere om 
at hæge; fag maa: dog Borgemeſteren fiden være faldet tilbage til fin Lyſt⸗ 
CBidenffab, og have forbedret fin Have; efterſom Morm in Muſ. (e) ved Froe⸗ 
hufet af Afchlepiade Gigantea. Lin, gier denne Anmerkning: Anno 1652 cre- 
vit in horto Confulis noſtri Hafnienfis Joh, Nickelfon planta qvædam 
Ægyptiaca, Profpero Alpino Beidel-oſſar dicta, cujus fructus, cum mirus 
mihi videbatur chamæleontem fere referens, eo me donavit, atqve ab Ar- 
tifice exacte delineari curavi ea forma, qvam hic vides. Joachim — 

() Da værende Collegium Mediedin. 

) Epift, Wormii Tom, II, pag. 545. An 

Cc) AN —— i Raadſtuen har jeg erfaret, at Fan underſkrev fig Zans Nicolaiſen 

Cd) Worm, Epift. Tom. II. pag, 873. f 

(€) Muſ. Wørmianum pag. 188. 
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Senrich Cufter (a), Henning Arniſceus (b) ſees og paa denne Tiid, at have 
været ſtore Elſtere af Havedyrkning og rare Planter, hvorfor der og imellem 
dem og vores Worm var en beſtandig Handling og Bytten, da de meddeelte 

hinanden, hvad den eene havde rart og fremmer frem for den anden. 
nt w 

mt: | SS. 14. 

Af langt ſtorre Betydenhed har uden Toivl den Have været, ſom Ar. 
Paul Rlingenberg forf i Hamburg havde anlagt, men ſiden forflyttede til fin 
Gaard Hoyeriis i Tye udi Iylland, hvor han ved fin Fliid og anvendte Om 
koſtninger bragte det faa vidt, at han ikke allene dyrkede mangfoldige rare uden⸗ 
og indenlands Værter, og havde alle Tider baade bedre og tiiligere Haveſager 
end nogen anden i Landet; men og desuden frembragte mange Slags Frugter 
hos fig, fom fordi de vare ubefiendte, bleve ſom rare Forgringer fra Iylland 

* 

ſendte til Frankerige og andre langt fraliggende Steder. Den Dagbog, ſom 

ü— —— — — — 

— 

han ved Denne fin ſidſte Have holde over dens Tilvcxt og Aſgrode, og ſom in: 
deholdte diſſe artige Efterretninger, har, Hans Crcellence Ar. Geheime⸗Raad og 
Baron af Wedel farlsberg eyet, men ſamme ev ved et Laan bortkommet. 
Denne Herres i fig felv vigtige Vidnesbyrd (c) bliver end ydermere beſtyrket 
ved Dr. Simon Dauli Beretning om den Klingenbergſte forſte Have i 
Hamburg, fom han giver det ſamme fordelagtige Skudsmaal, fom Hans 
Excellence Baronen den Hoyeriſiſte, og foyer Dertil, at Eyeren var faa flor 
Botanicus, at han. funde ſtride om Fortrinet med dem, ſom deres hele Levetiid 
ikke havde giort andet end Dyret denne Videnſtab (d). Ar. Rlingenberg le— 
vede endnu 1676 og var. Krigs⸗-Commiſſair, overſte Poſt⸗Directeur (e) og 

i Gad Es | Se rr Etafs 
(2) Liv⸗Medicus hos Printz Chriſtian. 

() Liv⸗Medicus hos Chriſt. IV, før ]. Fabricius, en meget lærd Mand, ſom forhen havde 
"1 wæret Profeſſor Medicinæ i Helmſtad, hvorhen han forbeholdt åg Tilladelſe af gaae til 

bage; om det ikke (fulde fane ham an ved det Danſte Hof. At han iffe betiente fig deraf, 
viſer, at han her maa have været fornøyet. . 

(c) Ar. Conferentz Raad af Zielmſtierne har jeg at takke for denne Efterretning, ſom han 
har ſtaffet mig fra Hans Excellence Baronen. 

Ka) adupartit botanie· Argent. 1666. pag. 434. Pontopid. i hans Norges Beſtrivelſe 
Tom. I. pag. 171, j i ; 

(c) Han indrettede i'Friderich III. Tiid Poſtvcrſenet hos os efter Pontoppidans Beretning, 
Danſte Atlas iſte Deel pag. 298. Den ham dertil givne Fuldmagt Hav jeg ſiden ſeet hos 
Hr. Etatz Raad Solm. 
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Etatz-⸗Raad. Omtrent midt i Seculo 1647 udkom Sans Bloche horticultuta 
Danica in Qvarto med Troeſnit, ſom vife adftillige Afbildainger paa Lyſt⸗ 
QOvarteerer og Beeders Inddeelinger, fom og adffillige Ordener at plante Træer 
udi. Bogen er forfattet af en flittig og i ſin Konſt vet erfaren Urtegaards— 
mand, og ev ingenlunde Videnſkaben ligegyldig, Da den viſer Havedyrkningens 
Tilſtand tilligemed de Da værende fornemſte Havers Indretning, og giver os en 
Fortegnelſe paa de Lyftplanter, hvormed vore Forfædre for meere end 100 Aar 
fiden zirede deres Blomfterbeede. J Jisland begyndte man endog paa denne 
iid at tenke paa Havedyrkningen, da Gisle Magnuſſen (a) lod komme adſtillige 
lags Froe fra Dannemark, hvormed han befaaede fin lille Have med faa godt 

er Udfald, at han berettede til O. Worm, at han var forſikret, at i Jisland 
de Haveſager i det mindſte kunde franfomme, ſom til Livets Ophold vare 
foden. vs | ; 

i & 164 ze BEA * 

Iblant de ſtore Indretninger i Haveveſenet her til Lands kand vel den reg⸗ 
neg, ſom fidfili Seculo ved Printz Jörgen blev iverkſat. Denne Herre, ſom 
var gift med Dronning Anna i Engeland, ſiges at have anvendt alle de Inde 

komſter, ſom indkom af Wordingborg⸗Amt, hvormed han var forleenet paa 
Godſet ſels og ders Forbedring; iblant andet holdt han Urteggardsmend, ſom 
maatte plante Kirſeber⸗ og bletræer overalt i Bandernes Haver; Har vores 
Stad, fom derfra med diſſe Frugter aarlig ſorſynes, ſtor Aarſag at takke 
Denne Hoyſalige Herre, fan haver Egnens Bønder endnu fangt ftørre og 
overfledigere Anledning til at velfigne deres Velgiorere; da denne Anftalt 
er for dem det, ſom den har været for. deres Formænd, og vil blive for deres Ef⸗ 
terkommere, en faa riig og overflødig Kilde til aarlig Velſignelſe, ar mig af kyn⸗ 

dige Landmænd er forſikret, ar de faft allene af Deres Haver unde udreede de 
aarlige SÉatter. Frugthaverne paa Fyens Land.(b) have maafkee tient til 
Exempel for denne velgiorende Pring 'c). Humle⸗Plantningen, ſom fornem; 
meligi Fyen og nogle faa Steder i Norge, Iylland, og Siclland; og Manna: 
Samlingen fom i Lolland og Falfter Drives, ſynes ikke faa meget at have fin 

Ålen : Oprindelfe 

(a) Hans Brev, denne Sag anganende ; fiudes i Epiſt. Wormii Tom. TI, pag. 855, denne 
Mand havde meget reift og ſeet fig om i Holland. . we 

(b) Arnt Berntſens Dannemarkes og Norges frugtbare Herlighed, iſte Log, Side 96. — 

(c) Anforte Sted; og Pontoppidans Danſke Atlas, fle Deel, 542 Sibhe 
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Oprindelſe af noget Fortrin i ct Steds Jordmon og Beliggenhed frem for det 
andet; ſom de lade at være kloge Opfund af en og anden veltenkende Bor: 
gere (a), ſom for fit Fadernelands befte har vovet at vige fra Den almindelige 
Tenkemagde. Skade er der, at Navnene paa diſſe Velgiorere af Det menne⸗ 
eg Kion ikke ere optegnede, da vi vide hundrede fmaa Ting til Punkt og 

ritke. | i 

6. 16. 

Sidſt i dette Seculo finde vi og adffillige Beffrivelfer at være udkomne over 
gen og anden af de til diſſe Riger henhørende Øer og Lande (b), hvoraf nogle 
underrette og om adffillige Arter af Dyreriget; andre ſaavel om dettes, ſom og 
om Urterigets Afgroder. Af der ſidſte Slags fortiener Friderich Martens 

Beſkrivelſe over Gronland og Spitzbergen fornemmelig her Sted, da han har 
været paa det Sted, hvorfra en Deel af de Vaxter, fom jeg beffriver, ere 

komne, hvilÉe derfore hift og her med hans Planter ere blevne ſammenholdede. 
Han var en Hamburger, ſom gik 1671 ſom Chirurgus med de til Grønland 
paa Hoalfiſtefangſt udſendte Skibe; var meget ftræbfom og nysgierrig, og 
bragte os Efterretninger ſaavel om adffillige Dyr, ſom Planter der fra Landet. 
Hans SÉrift, ſom derom paa Tydſt udkom, blev i Italienſk, Franſt, Engel 
og Hollandfk overfart, og kunde ikke andet end være begierlig, Da han, førend 
Sal. Ar. Biſtop Egedes og Hr. Crantzes Beffrivelfer udkomme, var den 
eeneſte Skribent, fom faa nær ved Nordpolen havde giort Det Slags Opda— 

gelſer. Lucas Debes, Provft paa Færee, udgav 1673 in Duodecimo fir 
- Lands Befkrivelſe under Navn af Ferroa referata; hvor adffillige Merkvor⸗ 
digheder om Dyrene, men ikke over 10 a 12 Planter anføres, af hvilÉe beſyn⸗ 
derlig Tormentilla, Angelica og Rhodiola nævnes, helft den fidfte, fomAuthor 
vil, at hans Land ſtulde roſes for; ligefom Island for Angelica; Norge for 
Chamemoro øg Gentiana; Og Dannemark for Cochlearia, af Simon 
Pauli ere blevne beromte. Hertihkand jeg foye den lærde og flittige Mag. Jani 
Rami Norges Beſtkrivelſe, ſom førft i dette Seculo efter fin Forfatters Død 
2715 inQyarto i vort Sprog udkom. Man finder der en temmelig vidtloftig For: 
tegnelſe og noyagtig Efterretning paa Landets Dyr, tilligemed en Lifte paa 404 
Planter, hvoriblant mange rare findes, ſom omendſtiont de med korte Beieg— 

ninger 

pod (2) Saaledes indførte Hr. Rirfebobm i Norge Pifa de gratia, Pontoppidans Norges Be⸗ 
| 

ſtrivelſe iſte Deel 171 Side. 

) Af det Slags er Arnt Berentſens forhen anførte Bog. 
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ninger ere benævnte, faa ere dog ſamme faa beſtemmende, at man fand fee, a 
han ikke i Planternes Kundffab har været ubevandret. Jeg har af ſamme 
Fortegnelſe, og jeg troer ikke uden Rimelighed formodet, at een og anden Plante, 
form man troer i vore Tider forſt opdåget, er forekommet denne Author, 
paa jeg ikke ſlal forgiærte i følgende Afhandling at anføre Exempler. 

Det Tab, ſom Urtevidenſkaben feed ved P. Kyllings Død, kunde ikke 
opreiſes ved Joh. af Buchwaldt, ſom af ham Pauli og Borch i Botahigven 
var en Diſcipel, og forſt i Dette nærværende Seculo blev her ved Academi 
Profeſſor Anatomiæ ; Chirurgiæ & Botanices; Imidlertiid underholdt han 

ved fine Udlob om Sommeren og Forelæsninger i den Botaniſte Have, ſom 
han foreſtod, den empiriſte Kundſtab om Urterne her ved Academiet; vi have 

ham at takke ſor den forſte Catalogus, ſom over vores Have er udkommen 
1720 in Qvarto paa Latin under Titel: Specimen Medicum practicum &c, 

hvor fornemmelig Urternes Krofter ere forklarede, og De ſelv ſteden for: Af⸗ 
bildninger liimede lige over for paa en ven Side ved et beſynderlig Indfald, 
fom paa mere end een Maade ſtamferer Bogen ved Indbindning, og nytter 
lidet til at ſkaffe Kundffab om Planterne; da Stumperne ere for. ſmaa, og ey 
fiefden urigtige, "Smagen og Afhandlings Maaden i Skriftet ere og ikke ſaa⸗ 
ledes, ſom man havde ret til at fordre, og Aarſag til at vente det af en Skri-· 
bent paa hans Tiid. Det blev ſamme Aar overfat af hans Sen Balthaſar 
Johannes af Buchwaldt, fom 1736: fulgte fin. Fader i i Embedet, gav Fare 
lægninger i Haven, anforte De Studerende, iblant hvilke jeg ſels ofte var, i 
Marken, og dede 1763, efter at han et par Aar tilforn —— En ang 
Anatomien og Botaniqven,: hvori jeg fiden den Tild haver givet Forelæsninger, 

Forſt i dette eller ſidſt forrige Seculo maa have levet en Mand ved Navn 
enriſch Bernhard Oldenland, fom af Linng poa adſkillige Steder x 

hans Skrifter (a) regnes iblant de Danſke Botanici; Han er kommen ſefter den 
beromte Hermann, og altſaa ſiden 1671 til Cap de bonne eſperance, og 

har der ſamlet en ſortreffelig Urteſamling af dette Lands Veoxter, ſom befinder 
fig mu i den beromte Botanici Ar. Prof, J. Buurmans Bibliotheqve, hvilken 

derover har forfattet en Fortegnelfe, og føvet ſamme ſom ér Anhang til ſit 

Theſaurus Zeilanicus, hvor han har giver Denne Oldenland Plads iblant de — | 
— ypperlige 

(a) Linnæi Amænit. Academ. Vol. 5. pag. 34. pag. 294. pag. 357. * "ag 
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ypperlige Botanici (a). Det er ved en pur og endnu ubekiendt Hendelſe (Feet, at 
bores Landomtrent paa den Tiid er bleven Eyere af een af derareſte og meeſt ubeta⸗ 

lelige Urteſtatte, hvorved det har givet Anledning ſaavel til mange nye Geners, ſom 
og til en af de ypperligſte og begierligfte Floris ; ſom nogen Tüd er kommen for 
Lyſet; med hoilken Tildragelfe det har havt følgende Beſtaffenhed. Den bes 
romte Hermans gik ſom Medicus til Zeilon, hvor han ſamlede Landets Mans 
ter, og lod for deres ſtyld ftore Volumina in forma Atlantica indbinde; i de 
tre forſte indflæbede han de Zeilanſte; i Den fierde diſſe, tilligemed nogle Capſke, 
fom han paa Reiſen til Zeilon havde: ſamlet; og i Den femte lod han henved 400 
meget prægtige Aftegninger af diſſe Urter indfore (B). Han blev Profeſſor til 
Leiden, og dode 1695 inden han fik dette ſit Arbeide udgivet. Alle beklagede 
Videnſkabernes Tab ved dette Dadsfald, ſiden Herman var den eeneſte, af 
hvem man kunde haabe Oplysning om de Zeilanffe Planter; Den ſtore Sche⸗ 
rard, (c) (fom det meenes,) ſtrabte forft at bøde pan Dette Forliis i at udgive 
efter Hermans efterladte Papirer, en Fort Fortegnelfe paa hans Planter under 
Navn af Mufeum Zeilanicum. en flittige og af Flora velfortiente Profeſ⸗ 
for Joh. Buurman hialp bedre paa Sagen, da han udgav efter de Urter, 
ſom Hermans havde ſkikket til Cammelin, og Hartog til Dof (d) Theſ. Zeilani- 
cus; men ingen vidfte hvor Hermans egen Samling var afbleven. Hr. Auguſt 
Gynther, fom paa fin Tiid var cen af de allerberomteſte Apothecqøere i Kio⸗ 
benhavn, eyede denne Skat, uden felv at vide hvorfra den var eller Hvo ſom 
havde ſamlet den; for at oplyſes Derom. fender han s frore Volumina in forma | 
Atlantica til den berommelige af Linnee; Denne bliver af Glæde ſom uden for 
fig felv, Da han opdager, at det var Hermans tabte Samling (2); han ud, 
vibler deraf mange nye Genera, forfatter fin Flora Zeilanica, tilegner den 
vores Gynther, fom ved denne lykkellge Hendelſe altid i Den Botaniffe Hiſtorie 
vil blive erindret. Samlingen, fom blev tilbageſendt, overlod Eyerentil Hans 
Hoy⸗Gr. Excellence Adam Gottlob af Moltke, hvis rare Bibliothecgve endnu 
giemmer Dette eeneſte af fin Art og følgelig ubetalelige Liggendefæ. | 

5, 19. 
(2) Burmanni Catalogus alter. plantar, African, pag. 24. 

(b) Linnæi Præfat, ad Floram Teilanicam pag. 14 & 15. 

" (Cc) Paredifus Batavus kand og herhid fores. 

c) Burm. præfat. ad Tog Zeilan. 

(e) Linnæi praf. ad Fler, Zeilan, pag. 17 & 18. 

Ggs 



8 Afhandling 

— Bed Midten af dette nærværende Seculo fif ſaavel Naturhiſtorien, fom i 
Beſynderlighed Urtelæren overalt et andet Udfeende ; Cen hos vore Naboer ops 
gaaet og endnu ſtinnende Soel begyndte med fit klare og igiennemtrengende 
Skin at opklare alle de mørke og dunkle Vrager i denne Videnſtab, og tillige 
ſaaledes at opvarme og antænde de Lærdes Hierter over hele Europa af Kier⸗ 
lighed til Planterne, at vi have feet og endnu fee Skrifter alleſteds fra at uds 
komme, fom udvide Floræ Grændfer og Herredomme, og opdage alt fleere og 
fleere af dens Underfaattere; Det kand altfaa let formodes, at vi, ſom fane de 
nærmefte Straaler af dette ſtore Lys, ikke have forſomt at betiene os af Dets 
Skin; Ney den her allerede giorte Begyndelfe er os en ſikker Borgen for en - 
kiendeligere og ſterkere Tilvext, ſom vi onſte og vente i Ziden. Vi fee, og have 
allerede nogen Tiid feet inden vore Mure en Kongelig Botaniſt Have, hvorpaa 
ingen Omkoſtninger er ſparet, for at ffaffe alt det, ſom til ſaadan en Anſtalt 
paa nogen Maade kand holdes nødvendig; Vi fornoye og med Billighed over 
De ſmukke Aftegninger af Danſte Planter, fom i de udkomne otte Hæfter af 
Flora Danica legges os for Oyen, og diſſe ſaavel ſom de ovrige Arbeider, give 
og Grund til at vente i Tiden af dens lærde Forfattere et Verk, ſom langt vil 
overgaae alle andre af fit Slags. Det er nogen Tiid fiden jeg havde den Ære 
at forelegge Selifabet nogle Tegninger over de Danſte Svampe, ſom min gode 

— 4 så 

Ven Hr. Etatz⸗Raad Holm under fin Opfigt har ladet forfærdige; Nu and 
jeg berette, at det med Verket allerede fag vidt er kommen, at alle Afbildninger 
til det førfte Hæfte baade med Stikning og Oplysning ere færdige, af hoifke, 
naar de engang med deres nætte og noyagtige Beffrivelfer udfomme, Kiendere 
vilde erfare, at dette bliver et Verk, fom vil fordunÉle alle andre Svampe⸗ 
verker, og vifer os, hvad vi kunne love og af dets Forfattere i lettere Arbeide, 
Da han med faa ſtor Lykke og Kunft udfører det vanſkeligſte og fineſte. Een⸗ 
ſtemmigheden af Navnet bringer mig cen af vore ftørfte Floræ Yndlinge i Crin- 
dring, hvig tillige Tab vi aldrig nok kunne beklage. Det var den ſalige Profeffor Al 

Jorgen Tycho Holm, ſom førar efter at han ved Charlottenburg var kaldet 
til Profeffor i Huusholdnings Konſten, blev bortrevet af en farlig Blodgang i 
fin feyeſte Alder, juſt Da han lavede fig til tredie gang at reife udenlands, Han 
har efterladt fit Zæderneland et Mindesmarke paa fin Flittighed og Kyndighed 
i hang ypperlige Urteſamling, fom bevares ved Charlottenburg Academie. Der⸗ 
foruden have vi af ham en Flora Danica udgivet i et Indvielſes Stridsſkrift 
under Linnæs Styrelſe i Upſal, hvor han har ifort P. Kyllings Viridarium 
en Syſtematiſt Kladning, og foyet til hang ſaavel de Dante, fom forefandtes i 

Burfers 
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Burſers Urteſamling, ſom og de af ham ſelv i fit Fæderneland ſamlede, og hos 
De tvende ovrige manglende Planter; Han gav os i ſamme BerE Løfte om en 
nye Flora, ſom ingen kunde tvivle om, at han jo var i Strand til at fulde 
føre (a), Da han var et opvalt Hoved og i fem fulde Aar havde været en flittig 
og lærbegierig Tilhører af den ſtorſte vg begvemmefte Lærere, hoilken faft ikke 
havde talt eller ſtrevet noget af Betydenhed, fom jo af ham var opſnappet, hvor⸗ 
fore han og agtede ham faa hoyt, at han tog ham i fit eger Huus til Læreve og 
Selſtabs Broder for fin unge Søn, i Tanke, at han betimelig ved hans Oms 
gang kunde opmuntres til at fane Hue for Naturhiftorien. Siden hans Dod 
have vi af det Slags SÉrifter ſeet Dr. Pauli Flora Oceconomica, Ar. Millers 

; Flora Friderichsdalina, og funde efter Hr. Pontoppidans Beretning hertil 
foye Ar. Teilmans Flora Cimbrica, af hvilken den Sal. Procantzler har bes 
tient fig til at giore Holms Flora Danica, fom i den Danſte Atlas fra pag. 549 
til 589 ev indført, fuldſtendigere. Ja, Lyſten til Planter haver endog faa vidt 
udbredet fig hos og, at den har ſtrakt fig til Dem, hvis Sag dette Slags Stu⸗ 
deringer ey pleyer at være, ſaaledes, at jeg ſtal forbigage adffillige andre, er i 
"Grønland famlet et meget ſmukt Herbarium af Ar. Profeſſor Egede, hvis 
Artighed i at laane mig ſamme, jeg er faa meget meere ſtyldig at erÉiende, ſom 
jeg af ſamme har havt ſtor Hielp i denne min Afhandling, og maaſtee aldrig 
havde faldet paa at udgive noget om de Gronlandſke Planter, derſom jeg ey 
ved at fe og giennemgage Dem, var Dertil bleven opmuntret. Hans fiore Fa: 
Der har og i fin Gronlandffe Beſkrivelſe anført noget om dette Lands Planter, 
og giver et Kobberſtykke over nogle faae af ſamme. David Rrang har i fin Be 
ffrivelfg over Gronland, fom nu nyelig anden gang er oplagt, ved Navn anført 

omtrent so Stk. af Landets Planter, og alle UrteEiſkere foye deres Onſker til mine, 
at denne Author, ſom ved fir ſmukke Skrift (b) har giort fig faa fortient af 
Publico, vilde der i Landet ved fine Brodres Hielp giore en Samling af alle 
forekommende Urter ſtore og ſmage, Graſſer og Mooſer en forglemte, paa det 
at vi engang kunne faaet nogen ElæÉfelig Underretning om Planterigets Tilſtand 
i Dette koldeſte, af alle hidtil bekiendte Climata. Vores Sal. Procantzler Hr. 
Pontoppidan har i fin Norges Beſtrivelſe ſaavel om dette, ſom de andre Nas 
turens Riger efterlade os Efterretninger, desuden tvende Plader md Afbild— 
ninger paa Norſte Planter, meeft af det € fags fom bære Bær. Den flittige 

Sgg 2 Hr. 

(a) Hang Roes ſees i Pontopp. Atl. Dan. Tom. I. pag, 543 & 589, men fidfte Sted kaldes 

han Ar. Profeſſor Oders Collega, og figes at han tilligemed ham ſtulde udarbeide Flo- 
ram Danicam, hvorom mig intet ev bevidſt. : 

(>) Den er og overſat i det Svenſte, Engelſke og Hollandſte Sprog. 
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Hr. Strøm, vores Selffabs værdige Medlem, har i fin vakre Bejkrivelfe over 
Sondmor givet og en grundig og ordentlig Fortegnelſe over alle 3 Naturriger, 
hvor han ved de Linnæiffe Navne tydelig har beſtemmet de i hang Egn forefal⸗ 
dende Vaxter; hans Arbeider i denne Deel af. vores Handlinger viſe og, at 
han endnu i den Henſeende med megen Lykke fortfetter fine Underſogninger, og 
opretter ſaaledes det Tab, fom vi have giort i Dr. Lockſtor (a), fom efter Ar. 
Pontoppidans Beretning døde fra er godt Forſet. Ligeledes har Hans Hoy⸗ 
ærværdighed Ar. Biffop Gunnerus faavel i det Trundhiemſte Selſtabs (hvig 
Stiftere han. er) Handlinger, ſom og i hans nyelig udgivne Flora. Norvegica 
viiſt, at han hoerken mangler paa Indſigt eller Evne til at dyrke denne Gudinde, 
ſom med faa mange Yndigheder indtager og MeD fag rene og uſtyldige Fornoyel⸗ 
for belonner fine oprigtige Elſtere. | 

8.20 hiv gg 

Lyſthaver ere i vore Cider fleere end at de i en Haft lade fig opregne; da 
ikke allene de fleeſte ſtore Herrer paa deres Herregaarde eller Sommerſeder have 
prægtige Anlag og Indretninger, men endog mange fornemme Kiobmend og 
andre formuende Fole af Middelſtanden holde Lyſtſteder omkring Byen, der i 
Pragt og Smukhed temmelig nærme fig til hine. Bernſtorph, Bregntved, 
Gaunse, Lethræborg, Borrebye, Friderichsdal, Eenrum, kunne tiene til 
Exempler paa de forſte; Øg Gientoft, Lyngbye, Nærum med de omliggende 
Egne give tilſtrekkelige Prøver paa det fidfte Slags. . Vores Frugt: og Kioek—⸗ 
kenhaver give og nu omſtunder de udenrigffe lidet eller intet ofrer; da adffillige 
fornemme Herrer (b) holde faa dygtige Urtegaardgmænd, og anvende faa anſeelige 
Bekoſtninger paa diſſe Indretninger, af De med de nydeligfte og beſte Have⸗ 
frugter paa Den Tiid blive forſynet, ſom de ere meeſt rare og begierlige; De faa 
kaldte Bleegedamme, fem. eller fer undtagen, ſom ſoare til deres Navn, og de 
fleeſte Steder uden Porterne (Nørre og Oſter i Gefunderlighed) beboes af Ure 
gaardsmænd, fom med Aſpareſſer, Sukkercerter, Bønner, Blemkaal, SHords 
bær, EXrteſtkokke og andre Kiokkenſager for billige Prifer betiene Byen, Den 
meer og meer tiltagende Blomſterlyſt forvolder ikke allene, at de foromtalte Ur⸗ 
tegaardsmend Drive og tilfalsholde Aurikler, Anemoner, Hyaſinther, Tazetter, 

SEE oa Couqvillet, 

(a) Adfkillige Norſte Planter ere af ham anførte i hang Diſſert. de medicament. Norreg. 
ſuff. kk 22 ED 

) Deres Hoygrevelige Excellencer af Bernftorph og Holſtein Lethræborg ere. mig i Be⸗ 
fønderlighed i den Henſeende bekiendte . : REE —— 
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Fongpiſſer „Fioler, Leukoyer, Gyldenlakker, Negliker, Tuberoſer ꝛc 2c., men 
af vi endog paa nogle faa Aar hade feet vore Urtebeede med adffillige ſmukke 
Rekruter (a) formeerede. Trafſkoler ere paa ftore Ravnsborg, paa Aſtreholm 
pe) FavsisMags Weyen, og i der groſſe Linde eller 24006 Bleegdam med flov For⸗ 
deel for deres Ehere og Beqvemhed for de Kiobende anlagde. Norge, fom til 

forn forſtred faft alle fine Havefrugter, er efter Pontoppidans (b) og Gart⸗ 
ners (c) Vidnesbyrd nu ikke allene langt mindre tvængende i Dette Stykke end 
forhen; Men haver og efter Hr. Baades (d) Beretning ders Lyſthaver zirede 
med faa mange og faa rare Vaxter, at det langt overgager vores Formodning. 
Aporhegverhaver, form forhen fattedes her ved Staden, haver Hr. Cappel 
ved og lige over for forige Killendal anlagt, for deraf at forſyne Hoſpitalet og 
Byen med fibre og friſte Urter. Men frem for alle anførte Poſter fortiener den 
Frydenlund fe (e) Samling af Nord-Amerikanſte Træer og Bufte at erindres, 
fom en af de ftørfte og merkverdigſte Nyeheder i Botaniqven paa vor Tid; 
hoilken kand tiene til er ſtort Beviis paa BidenFadens Tilvært hos os, og den 
Smag, ſom fra Hoye til Lave har udbreder fig. 

$. 27; Ø 

At ſtore Herrers Gunſt, og Kierlighed til, BVidenfaberne er et af De kraf⸗ 
tigſte Midler tilat befordre Deres Opkomſt og Tilvaxt, behøver vel ingenſteds, 
og mindſt i denne Samling at beviſes; Lykkelige ere derfore De Videnſkaber, 
fom fane Adgang til fan formagende — og Dobbelt ja tredobbelt lykke⸗ 

MG gg 3 lige 

fa) Mirabilis Longiflora L. ev for 12 a 14 Nar fiden forſt i vore Haver indførte; Amaryllis 
formofifima, her faldet Tris ſyetica for kortere Tiid ſiden; Ligeledes Refeda OGdorata; Cheno- 
podium ſeoparium, her Faldet Belvedere, er ei) heller gammel i vores Hager ; Campanula 
ipeculmm Veneris, og Stramonium Tatula eve yngere; Iris variegata, Dodecathaon 
Meadia, Delphinium elatum, Allium Moly Calendula hybrida øg Zinnia multiføora 
erindrer jeg mig ilfe for de to ſidſte Sommere at have frøet, 

b) Pontoppidans Norges Beſkrivelſe iſte Del pag. 130. 

RR) Saͤrtners horticultura Norvegieg, | 

(4) Trunhiemſte Samlinger 4de Deel fra pag. 272. til 416. 

"£) Dine Samling findes 2 Mile fra Byen ved Loſtſlottet Frydenlund, og er før faa Aar fiden 
fra Engeland forſtreven; Jeg hav feet der, Liriodendrum, Kalmia, adſtillige Sorter af 

dd > é mø Bude VXiecg af 

Cratægus, Ceanothus Americanus, Spirez Ge. 
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lige ere De, om diſſe ſels ere Kiendere, og have den funde Smag, og modne 
Skionſomhed, at de vide at ſtille Avner fra Kierner, og Glimmerſtads og 
Krageguld fra det ædle Metal. Denne ædle Lykke har Urtevidenffaben havt hos 
os i at treffe tvende Hoyfornemme Velyndere, ligefaa ſtore Elſkere ſom Skion— 
nere om Videnſkaben; Den forſte af diſſe er ikke meere, men var vores ſalige 
afbøde Præfes, Hans Hoygrevelige Excellenee Johann Ludvig af Holſtein, 
hvis Shufommelfe vi alle ære, og hvis Stov jeg i Beſynderlighed med Tak⸗ 
nemmelighed bor kyſſe for de mange og ſtore imod mig udviiſte Velgierninger. 
Der er ingen af og alle, ſom have kiendt denne falige Herres utrættelige Fliid 
og ftore Hengivenhed til Qidenffaberne, ſom tvivle i mindſte Maade paa det, 
ſom Eftertiden vil have ondt for at troe, at han nemlig under faa hoye og vige 
tige Embeds Forretninger i en Alder af 66 Aar fandt Behag i Planterne, lod 
fig om denne Videnſkabs Grunde underrette, og anlagde paa fit fiere Ledre⸗ 
borgen Botaniſt Have, ſom med ſaadan en Hurtighed blev indrettet, og fore 
fynet med Planter, at den paa 2 Aar var ſtegen meere end til 200 Planter, og 
pralede af en utalig Mængde Aloes, Cai, Mefambryanthema (a), Euphor- 
biæ, Gerania, Hibiſti, Malvæ, Solana &c. fom han alle fod wed mig fra 
Holland forffrive, for ar indtage deres Plads i hans Glashuſe, Da de andre 
Planter, ſom vare mindre kiglne, havde et anviiſt Sted for fig ſelv i hang ſtore 
Have, næft ved der Hiftoriffe Academie (b), hvor Klaſſerne, ſaavel ſom Slægs 

| byg UDE | ge gerne 

(a) Af Mefambryanthemis øg Cadtis vare fag alle de Urter, fom i Linnæi fpecies ere anførte. 
For cen Melocacius betalte ban allene 50 Hullandtfe Gylden, det er ungefær 25 Rolr. 
Danſt; Hvorvidt en god Urtegaardsmand i feye Tiid kand bringe det, ſage jeg her 
tydelig. SAME 

(b) Af ben Sal. Ar. Juſtice Raad og Profeſſor Ancherſen var denne Indretning giort, ſom 
befattede iffe allene Regenterne i de tre Nordiſte, men og de paagrændfende Riger, for 

faa vidt diſſes Hiſtorier fra hines var nadſtillelig. Hvert Rige havde fine Gange, hvor 
Regenternes Navne, Fedſel, forhvervede ellev tabte Provintſer, og deres Død enten paa 
malede Skilter eller Steen Pyramider i en paſſet Afſtand vare anbragte; frem for andre 
merkelige Fyrſter ſaaes i Bryſtbillede af hugne Stene; og andre, under hvem endnu ſtorre 
Merkverdigheder ellev Forandringer vare indfaldne, forcſtilledes udhugne i Steen i fuld 
Størrelfe; diffe havde og deres egne efter fig ſelb benævnte Pladſer: Saaledes var ber 
Odins Plads, Dronning Margaretes eller den Calmarſke Forcenings Plads ꝛc. Den 
ſalige Herre, ſom i Hiſtorien og Geographien i Almindelighed beſad en udſtrakt og vidt·J 
loſtig Kundſkab, var i Beſynderlighed i denne fit Fadernelands Hiſtorie faa grundig, af 
han fit fatte de Kyndigſte i ſtorſte Forundring. Anledningen til dette Anlag var vel, af 
have om Sommeren ved fin Spatferegang en behagelig Øvelfe i denne fin Lyſtvidenſtab, 
men fornemmelig tænkte han der paa fin Alderdom , legende at tilbringe fin unge Navne 
og Sonne Son Kundſtab i den Danſte Hiſtorie. Neſt ved denne Anftalt anlagdes den 
Botaniſte Dave. 
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terne ved OverfÉrift vare betegnede, De ſidſte opſtilte i en Syſtematiſt Orden, og 
efterfulgte af deres med Sal bemerkede Arter paa famme Maade, ſom Indret⸗ 
ningen ev i Den Utrechtſte Have. Under ham var det, at den Islandſke Afſend—⸗ 
ning af erfarne, og paa Landets Indretning forftandige Mænd, tii at beffrive 
ſamme, og ſamle Naturens der faldende Merkvardigheder, blev begyndt og forts 
fat, endſtiont han ey levede at fer denne Anſtalt fuldfort. Hans Hoygrevelige 
Excellence vores nu værende Præfes , fom fulgte Den Sal. Herre i hans Embe— 
der, hav ikke allenefie fulgt, men ſynes endog faft at have overgaget ham i Kiers 
lighed og Hver for Botaniqven. Det er ved ham, fom os er giver Leplighed til 
at gisre en ſmuk Samling af Islandſke og Gronlandſte Manter, og mig i 
Synderlighed Opmuntring til i vores Afhandlinger at beſtrive ſamme; Det er 
hans kloge Anſtalter, ſom fra China, Oftindien, Africa og Nord⸗America (2), 
har forſtaffet og de rareſte Planter, for dermed at forøge vores Skatkammere 
og formeere vores Kundſtab. Det er hans Bevaagenhed, ſom ved Hoy-Con: 
gelig Gaomildhed hår forſkaffet os de fornodne Anſtalter og udfrævede Hielpes 
midler til at opdage Naturens, i Beſynderlighed Planterigets Siældenheder 
paa vores Americanſke Øer, hvorfra vi foruden en heel Deel Fiffe, have en ſtor 
Samling af rare Planter, ſom vi endnu funde ventet anſeelig formeeret, Der: 
ſom ikke Den flittige Ar. Nicolai Saber (b) til voreg Sorg og Videnſkabens 
Fab i fine unge Aar ved en mordiſt Feber der i Landet, var bleven henvever. 
Det er hang forfigtige og overlagde Val, fom har beſtikket Den erfarne Bora: 
nicug Ar. RSnig til Misſions⸗Medicus paa Tranqvebar, hvis hidtil vifte 
Proder, og med ſidſte Skibe overſendte Samlinger og vigtige Efterretninger 

— give 

fa) Fra alle diſſe Steder har jeg ved Hans Hoygrevelige Excellences Foranſtaltning faaet an⸗ 
ſeelige Urteſamlinger. 

6) Var Studiofus Medicinæ & Chirurgiæ. Jeg ſornam paa mine Anatomiſke Forelæs⸗ 
1. ninger hans ſtore Lærvillighed og ypperlige Gaver, og da har tilforn havde været nogen 

Tiid i Weſtindien, og var vandt til Clima, og jeg længe ſiden vidſte Hans Asygrevelige 
Excellences Attraae, at fane vores Øer der underſegt, forsflog jeg ham, atlegge fig efter 
FHotanigven; Tsog ham derpaa i mit Huus, og gav ham naſten et War al muelig Under 
viisning og Oplysning; Han tog 1765 i April herfra, og blev en Martyr for fin Flit— 
tighed, thi da han efter en overſtanden Feder for haſtig vovede fig ud og ſogte Læe foren - 
paakommende Regn under et Mancanille-Træ, ff han fin Helſot, og døde nøgle faa 
Dage derefter, da han havde været en trefierdendeel Mar omtrent i Landet; Han forhver⸗ 
væde fig Der alles Yndeſt ved fit beſtedne og vomyge Vaſen; ſendte og ben ved 300 Planter 
paa Det allerbeſte og ſmukkeſte torvede; eſterisd ſig meer end et heelt Aphabet Slagibe— 
fkrivelſer over de Panter han havde ſamlet. Han forglemte aldrig ſine Velgierere; ærete 
fine Lærere; elſtede Videnſtaberne, og døde i deres Kald, hvorfore han og fortiener ct 
Wreminde i ct Skrift, ſom dem er helliget. 
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give og Det vel grundede Haab, at Zeilon aldrig er bleven faa berømt ved Øer 
mans, fom Hollænderne der beſtikkede til Landets Medicus, at jo Den Mallas 
bariſke Kyſt vil blive det ligeſaa meget ved vores Koͤnig, ſom der Danſte Folk 
ved Hans Hoy⸗Gr. Excellence eſter denne kloge Nations Exempel har beſtikket til 
Lage ved Misſionen der paa Fyſten. Det er endelig ham, ſom ved fine vægtige og 

hoytformaaende Foreſtillinger har ophiulpet vores Botaniſke Anftalter ved Unis 
verfitetct» og paa hvis Forforg og Bevaagenhed hele Videnſtabens 
Alrert FRNDEES DEDE ET TT FYN kigge 

6. 225 

Da det ikke tiener tik noget, at ſamle, uden det bliver anvendt, ſom ev 
ſammenſanket; Saa handlede en Floræ Dyrkere mod diſſe og ligeſindede Vel⸗ 
gioreres Henſigt, og Videnſtabernes ſande re, derſom han ey ſogte at giore nogle 
af fine Opdagelfer bekiendte; og da vore Handlinger give dertil Den beſte Leylig⸗ 
bed, har jeg Driftet mig til der at fremſette mine Betragtninger over en Deel af 
vore Bærter, ſom imellem den 60 og 70 Grad ere fremkomne; De flefteaf 
diffe ere fra Island, deels ved de Islandſke Lærde, deels ved Den flittige ogtil — I 
Floræ Tieneſte, ligefom' dannede Ar. Koͤnig, der i Landet ſamlede; Det. I 
mindſte Tal er fra Grønland; For diſſe har jeg forf Ar. Profeffor Egede, 
derneſt de Gronlandſte Misfionairer Ar. Sverdrup , Gill og Larſen deres 
Fliid at takke, hertil kand jeg foye en ikke liden Samling, ſom Studioſus Chi- 
rurgiæ Ar. Braſen, en af mine flittige Tilhorere, Der i Landet har giort. 

sS..23, : BAG 

Intet ſtaaer nu tilbage, uden at give min Pan og Afhandlings Maade 
tilkiende; Jeg tænfer da at følge Linnæs Syſtematiſte Inddeeling, fom den, 
der ey allene i vore Tider har givet en Fortegnelſe faft paa alle bekiendte Plan- 
ter over Hovedet; men fom og i Sardeleshed i fin Svenſke og Lapſte Florå 
haver betragtet Planterne under ſamme Clima, og derfore enten have med mine 
eller med de Dem nær beflægtede Planter at giore; Og omendſtiont jeg ikke var 
bunden i et Skrift, fom dette, at anføre Planterne i nogen vis Orden, faa vil 
jeg Dog endog heri for meere Mageligheds ſtyld, for dem, ſom vilde fammens 
holde mine Planter med hang, gaage frem fra Den ene Klaſſe til den anden £ FE 
ſamme Orden, fom de følge paa hinanden hos ham. Alt hvad om Planterne, 
deres beſtemte og reglpaſſede Beſtrivelſer undtagne, kand være af merke, vil 
jeg i vores eget Sprog efter den hidtil brugte Sedvane anfore; Diſſe vil jeg 
Derimod efter Linnæs Maade paa adffillige Steder i hans Skrifter ned paa 

EET N 
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Latin: Deels fordi de fleefie af mine Landsmænd, fom det bliver om denne 
Kundkkab at gisre, forſtage formodentlig Videnſtabens Konſtord bedre i ſam— 
me end Deres eget Modersmaal; deels pag Det at fremmede, derſom nogle af 
diſſe Fulde derom onffe at underrettes, kunne fane mine Tanker uforandrede, 
og ikke ved en manglende og urigtig Overfættelfe fordreyede og vanfFabte; dog 
hav det ikke hindret, at jeg jo paa de fleſte Steder ſaaledes haver forklaret mig, 
at mine Danſte og i det lærde Sprog uerfarne Læfere kunne fage om Manterne 
et nogenledes tilſtrekkeligt Begreb, beſynderlig om de tillige tage Aftegningerne 
til Hielp. Ale her beſtrevne og aftegnede Bæpter ere i min Urteſamling bevas 
vide til Efterſyn for Urte-Elſtere og Forfoar for mig ſelv; da jeg med ſamme til 
alle Tider kand gotgiore at Naturen ev efterfulgt. 

: å RE SE ! 

— den anden Linnæi Claffe, af ham kaldet Diandria, fordi dens Planter 
have tvende (Filamenta) Stovftængie med deres tilhørende Støvugiemmer (An- 
theræ), forekomme tvende merkelige Planter af Wrenpriis (Veronica-Slas 
get), den forſte af diſſe er Linnæi Veronica Alpina, hvilfen, ſom den vorer over» 
alt paa Fieldene i Europa, er af Ar, Linnæ ſaavel fundet pag de Lappiſte, 
ſom og fiden af vores udfendte i Mængde paa de Islandſte Fielde. Den anden 
er ſamme Autors Veronica fruticulofa (a); Af denne haver Cluſs, under Navn 
af Veronica 3 fruticans forſt givet Aftegning og Beſtrivning; Han fandt den 
van Sneebierget og paa de Stiriſte Alper, hvor Den i Junii Maaned blom⸗ 
frede. Pona bar i fin Beſkrivelſe over Bierget Baldus givet en Tegning og 
Beſtriveiſe paa en Wrenpriis, fon han falder Veronice ferpillifolia minima, 
famme har C. Zaub. i fin Pinax foreenet med Cluſes Plante under Naon af 
Veronica alpina fruteſcens, faa at han under dette Naon indbefatter begge 
Planter, ſom han holder for cen og ſamme, og anfsrer deres forſtiellige Navne 
ſom Synonyma. Job. Bauh. bar i fin Hiſtoria Plant, P. 3. p. 284. under 
Navn af Veronica faxatilis beſtrevet Veronica fruticans ztia Cluli, og anført 
Vonæ V. ferpillifolia minima med Toiol, om den var ſamme med Cluſes. 
Moriſon, Magnol, Tournefort have alle anført Planten efter C. Bauh. 

| og bør følgelig. aͤgtes, at have halder begge for cen og famnie. Hr. Linnæ 
haver i fin førfte Udgave af Spec. Plantarum, og endnut fin ſidſte Fl. Svecica 

| | RB anfort 
) Verenica minima fasatilis i Rami Norges Beſtrivelſe pag. 274. er vel enten denne eller 

foregaaende, ſom af mange Urtefyndige i Norge ev funden. Veronica flore cæruleo, un— 
achter Ehrenpreis. Cranz. Groͤnl. Beſchreib. I Theil pag. 84. holder jeg for Feronica 

Alpina, ſom jeg har faaet fra Gronland. 

Hhh 
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anført ey allene C. Bauh. men endog Donæ Navn, ſom Synonyma under hans 
Veronica Alpina, og udi hang Flora Lapponica tillegger han fin Ver: alpina, 
fom det ægte og rette Synonymum C. Bauh. Veronica alpina Bellidis fo- 
lio hirſato, og med nogen Tvivl anfører Cluſes og Ponces Synonyma; faa 
at han den gang har været genegen til at holde fine 3 Veronicæe Bellidioides, 
Fruticulofa & Alpina for een og ſamme Art. Ar. von Haller har i fin Enu- 
meratio ftirpium Helveticarum (filt noyere Veronice fpecies fra hinanden, 
og anført til hver De henhørende Synonyma, dog troer jeg, at Veronicæ fer- 
pillit. Ponæ funde have faaet et bedre Sted, Da den efter min Tanke mere paſſe⸗ 

-fig anførtes, ſom Synonymum til hans X. Veronica (a), fom Tab. XIE 2. 
er antegnet, hvilken Forandring af Or. Prafeſſor Oder ved Synonymia Ico- 
nis XVI. fafciculi primi er iagttagen; Aarſagen hvorfore jeg troer Dette, er 
baade J. Bauhins Warſomhed i at anføre Donæs og Clufes Plante ſom Sy- 
nonyma, faa og fordi den Corolla, fom ved Donæ Vron. er aftegnet, ligner 
fuldkommen [Corolla af, Hallers X. Veronicas men ingenlunde Corolla af 
Veron. (b) 3 fruticans CIuſii. Hr. Linnæ har og efterhaanden ſtildt diſſe 
Planter fra hinanden, thi i Pec. Plantar. Edit. prim. var allerede Veron. Bel- 
lidioides adffift fra Peron. Alpina, men da befattede endnu Ver. Alpin. tillige 
Veron. Fruticulofam under fig. Det var Anno 1762. at Hr. Jagoin udgav 
fin Enumeratio. ftirpium Auſtr. Ved at efterføge De Oſterrigſte Planter var 
han kommen paa de ſamme Stæder, ſom Cluſs og havde fundet hans V. fru- 
ticans 3tia, fom han under dette Navn anførte, og viifte De Marker, ſom ſtillede 
den fra Linnæs Veron. Alpina, Ungefær ved ſamme Tiid filtre Or. Lin. fom 
uden Tyvivl om Jacqp. Opdagelſe var underrettet, diſſe tvende felv ad, bes 
lagde CE Plante med Navn af Ver. fruticulofa; og anførte Veron. XIL Hall. 
føl. ovatis, crenatis, frudtu ovali, floribus in ſummo cauli purpurafcenti- 
bus til ovedsSynonymon, hvortil han ep fonede CI. men C. Baͤuh. Navn; 
Da det dog havde været ſikkerſt med Hall at anføre Cluſes Navn, fiden han 
baade er den, ſom førft havde opdaget og beſtrevet Planten, fan og fordi Pos 
næs Plante med ſtorre Rimelighed henføres under V. alpina; Dog bette eren 
Det værfte; Shi naar han anfører Synonyma under fin Alpina, faa er det ſidſte 
Veron, faxatilis 7. Baubin, ; men nu har J. Bauh felv fagt at hang Saxati” 
lis ev Clufes 3 fruticans, følgelig blive derved V. Fruticuloſa & V. Alpina 

igien mod hans Agt fammenftobte ; Da nu tillige anfores under famme "Alpina, 7" 

ſom Synonym. Veronica No. 7. Flor. Lappon,, fag bliver Forſtyrrelſen ſtorre, 
| ASER | —efterfom 

(a) Denne Véronica ev under No, 544. g | 

(0) Og denne er under 545 i Hell. nye Hiſtoria ſtirp. Helvetie, 
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efrerfom Autor har anfort den paa det Sted at sære Veron, Alp. bellidis fo- 
lio hirſuta C. Bauh. og ſtrevet, at han næften tvoede, at den var Donæs fer- 
pillifolia omnium minima, hvorved alle 3 Arter af Veron, fc. No. 11, 12, 
13. Pec. Plant. Edit. 2. blive mængede i et. Af alt dette ſees, af Linnæ vel 
har adſtilt diſſe Planter, men forvilder ved fine Synonyma, ſom han har ikkt 
havt Agt paa at forandre; For at forbedre dette, bør ved Fruticuloſa i freden 
for C. Bauh. allene anfores Clufes Navn (a), hvor og J. Bauh. Saxatilis 
kand tillegges, og fom en Varietæt anføres Hall. Veron. XIlIma. (b). Ved 
Veron. Alpina maa Veron. Saxatilis Zoh. hauhin. vent udelades, og anføres 
Veron. No. 7. af Flora Lapponica, da maa erindres, at de Synonyma, fom ved 

ſamme Plante i FZora Lapponica ere anførte, forbiggges, i den Sted kand ans 
fores Sall. Veron, No. Xma,(c) hvortil Vonæs Serpillifolia minima kunde foyes; 
Denne Islandſte Plante fvarer til Cluſes og Jacqpins Beſtrivelſe og Figur 
i Henſeende til Dannelſen og Farven af Blomſterne; men diſſes Antal er ikke 
over 5 eller 6, og altfaa ferre end af Cluſs og Jacqvin ere angivne, da den 
ſidſte faa noye har beffrevet denne Plante og anfort bre imellem famme 
og Linnæs Veron, Alpina i hang En, ftirp. Auftriac ; Saa holder jeg baade 
Befbrivelfe og Figur overflodig, Det fidfte faa meget meere, ſom Cluſes Sigur 
er god og Fiendelig, og vi desuden have en fuldffændigere og ſmukkere af Ar. 
Profeſſor Øder i FZora Dan, faſc. VII. tab. CCCXLII; Jeg har anfort Plan⸗ 
ten, fom en nye og kier Recrut tilden Yslandfte Flora, og da Jacqvin har 
meldet, at Froe af denne Plante er og fendt fra Siberien, er det at formode, 
at Den voxer faavel overalt paa de Nordiffe, fom de Sydlige Figlde, hvor Hr. 
Linnæ hår anfort den fra. Jeg er ellers faa meget meere ſikker, at vores Is⸗ 
landife ev Den famme ſom Cluſes Plante, da jeg har faaet af Ar. Facqvin 

Exemplarer fra Snee⸗Bierget, ſom eve cer og der ſamme med vores Islandſte. 

— §.25. 

Haver Navne⸗Stemmingen (Synonymia) af de ſorrige Planter forgarſa⸗ 
get nogen Vidtloftighed, faa vil den nervarende derimod betage mig den Umage, 

| da Den er en gandſte nye Mante, ſom ingen Botaniſt har feet, forend Hr. 
Roͤnig opdagede den i Island, og Derefter tydelig beſtrev Den, faavet i 
Henſeende fil Deng frugtbringende, ſom ovrige Dele, Efter Hr. Linnæs 
Syſtem hører Den under 7rsandria og efter ſammes naturlige Methode til 

| | : i Syb bh 2 Mad⸗ 

Ta) Jden 2den Comte af Mem. Nat. udkommen 1767 har Ar. Linnæ pag. 57. anført 
| Facgqvins Beſtrivelſe og Cluſes Navn, ſom Hoved⸗Synonymum. 

(b) Veronica 545 i den nye Flora. (c) Veronica 544. 
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ITT ad: ellev Kiskken⸗Urterne, følgelig til hans "Ordø Naturæ XIL, Lit. E, og 
ti Or. Adanſons 29 familie (les perficaires). Den har en faftig Stengel, Greene 
og Blade; ſaavel Greenene ſom Bladene ere vexlende, og de ſidſte have ved 
Deres Grunden tynd Hinde, hvilken rundt omkring fom en Krave omgiver Sten⸗ 
gelen, hvorfra de udfpringe. Blomſterne, ſom eve ſmaa og uanfeelige, ſidde 
famlede i et Hoved eller Bundt adſtilte fra hinanden ved imellemfatte faa 
Sfiæl eller Blade, paa Enden af Stammen og Greenene, rundt omkring af 

sen Krands af Blade omgivne. Alt dette viſes tydeligere ſaavel ved Figuren 
Tab. I. No. 1, Aog B, fom ved den Botaniſte Beſtrivelſe, hvilfen jeg her vil 
anføre ſaaledes, fom den mig af Urtens Opdagere er bleven middel: 

Rad, fimplex, tenuis, perpendicularis. i 
Caulis compreflus, carnoſus, digitalis, purpureus, ramis alternis, erecto 

patentibus >» brevibus, ex axillis foliorum prodeuntibus. | 
Fol. Obovata, carnofa, venoſa ſeſſilia; inferiora oppofita; media alterna 

pollicis diftantia; /ømma verticillata, inæqvalia, coronæ in modum 
capitulum florum obvallantia, longitudine + circiter ungvis minimi di- 
giti; Stipulæ membranaceæ ,- urceolatæ , laxæ, vaginantes, intra- 
foliaceæ. S j —— GR 

Flores terminales parvi in capitulum vel faſciculum collecti, pedicillis pla- 
nis exiguis inſiſtentes, /gvamis vel bracteis membranaceis minimis di- 
ſtincti. | sål, 

Perianth. monophyllum, perfiftens, tripartitum, laciniis membranaceis, 
albis, oblongis, patentibus. | | 

Stam, filamenta 3 capillaria dimidia longitudine calycis, Antheræ fubro- 
tundæ. | | *— 

Piſtill. Germen ovatum, fØylus O, ſtigmata 3, interdum 2, villoſa erecta 
approximata, purpurea. — 5 

Pericarpium O. Semen unicum ovatum fundo calycis inſidens. 
ba] 

Intet ſtager nu tilbage uden at give Planten Navn, og da ſammes Frugt: 
deele ere faa forſtiellige fra de hidtil bekiendte Slags, afde udfræve et nyt for J 
fig ſelv, fan er vel intet billigere, end at den bærer Navn af fin flittige Opdas FI 
gere; Heri har og Hr. Linnæ forekommet mig, endffiont hané egen Taknemme ⸗ 
lighed havde agtet en anden velfortient Mand Den re. WVores ——— BA 

heder I 



naturæ, og beftrevet den i wedhæfj 
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heder da capitata; da ſaaledes vores Zidnig bliver efter Burſer og 
Jauli den tredie Danſte Botaniſt, ſom har faget ſit Navn opkaldt. Denne 
5— ér giort fif i i Aaret 1766, Ar. Linn. hav anført den i fit Syſtema 

* 

tede Mantiſſa, under Navn af Konigia Islan- 
dica 1767; Ar. Profeſſor Oder har i det 7de Haefte af Zora Danica Tab. 
CCCCXVIIL givet deraf en Figur. — 

3 26 5 i 

Af den ade Claſſe er af Hr. Boͤnig fra. Island Tillæd aqvatica, og af 
fe. Chirurgus Braſen Cornus Svecica nedbragt; Denne rare Plante, ſom 
paa fan mange andre Steder i Jorden fremvorer, pryder da ogſaa de Gron⸗ 
jandſke Marker; dog maa den formodentlig ey være almindelig, fiden den hver 
Fen i Hr. Profeſſor Egedes Herbario er forekommen, en heller af nogen af de 
Herrer Miſſionariis ev nedſendt. | 

2%. 
Af den ste Linnæs Claſſe forefomme i Island og Grønland mange rare 

Planter, ſaaledes ev Azalea procumbens (2)i Mængde ſamlet af de Hrr. 
Paulſen, Olfen og Boͤnig, og findes ligeledes fra Gronland i Hr. Profeſſor 
Egedes Samling, i hvilfen jeg og Desuden har antroffen Den vare Azalea 
Lapponica, fom holdes for ikke at være feet afnogen (b) Botanicus for Linnæus, 
og efter ham ikke af flere end hans Diſciple og de Venner, fomhanog dekunne 
have viift og meddeelt den; Jeg haver paa mine Udenlands Reifer høre mange 
af De beromteſte Botaniſter yttre deres Forlangende efter at fee Denne rare Urt; 
Samme Forlangſel har jeg befunden hos adffillige af mine Landsmænd; ſom 
Det og feld i lang Tiid har været mit Onſte, men forgiæves; Jeg ventede intet 
mindre end den Lykke, Da jeg fi Hr. Profeſſor Egedes Herbarium til Efter⸗ 
fon. I Begyndelfen holdt jeg den for Rhododendron ferrugineum, men ved at 

efterſee et Blomſter og forefinde, at i famme var kuns 5 Stamina, ſaae jeg, at 

| SDb3 det 

c(a) Denne er Myrtillus ſemper virens foliis nitidiſſimis fine fructu inter omnes elegantiſſi- 
ma, ſeu Joh. Bauh, Anonymos fruticoſa Rami Norges Beſtrivelſe pag. 269. 

W) Denne bliver uden Tvivl Myrtillus ſemper virens fine fructu foliis majoribus five hb. 
Baub. Chamæbuxus, Ramus 1. c. endſtiont R. har anført et falſt Mednavn, har han dog 
vel meent denne, fiden 1.) Myrtillus og Andromeda høre begge til en naturlig Klaſſe og 
ligne følgelig hinanden meget meere end Myrzides og Polvgala, 2.) Figuren bug J Baub. 
har (Blomſtret undtagen) nogen Overecensſtemmelſe med A. Lapponica. 3) Det Lapfte 
ng Grsnlandſte Klima, hvor A. Lapponica er funden, ev ſamme med det SZorfte hoyt 
oven for Trunhiem. 4) Polygala Chamæbuxuf er ligeſaa lidt i Norge fom paa de 

— andre "ry funden; og ſtulde den eengang findes, kand bette Synonymon tids nof 
omvexles. | 



det maatte være en Azalea, ſom dets blage Farve, klokkedannede Blomſter, 
Sorſtiellighed fra Rhodod, ferrugineum, ſom jeg ſammenholdt den med (a), 
og noye Overeenſtemmelſe med Linnæs Beſtrivelſe paa Lapponica, viiſte tydelig 
at være ſamme. Hvad Stenglen, Grenene og Bladene angaaer, vil jeg hen⸗ 
viſe til Zinnæs flora Lapponica, og allene beffrive Blomſteret, ved hoilket jeg 
haver opdaget nogle Merker, ſom jeg ikke finder at være antegnede: | 

Calyx. Periunth. parvum, viride, 5 partitum, laciniis fubrotundis piloſis. 

Corolla. Campanulata, monopetala; Tubus ventricofus, Limbus s-tarius 4- 
Pattitetz lacmis. filbrotutidis' aceth ha 

Stamina, Filamenta 5 plana» flexuofa, Corolla longiora, receptaculo in- 
ferta,, fupra bafin bharbata. Inveni in fore, cujus Corolla 4drifida erat, 
8 Jfamina) Antheræ ovatæ, incumbentes, didymæ, apice, more Solanmi 
& Caljiæ> 2 poris pertuſæ. BR 3 6 

Piſtillum Germen magnum ovatum, 5 fulcis diviſum, punctis concavis vi 
ridibus aſperſum, umbilicatum 5179/05 firmus, erectus, compreſſus, 

" ftaminibus longior,Sz;gma obtufum, emarginatum, .fcabrum. 
Jeg havde onſtet at give Figuren; men da mine Exemplarer ey ere fan fulde 
komne, fom til dette Oyemeed udfræves, vil jeg opſette Det til en bedre 

Leylighed. ii J — ENE FEE TED, 

ga: 

Sibaldiaprocumbens vover og i Mængde ſaavel paa de Islandſke ſom Gron⸗ 
landſte Siæide. Udi Hr. Profeffor Egedes Urteſamling findes og den vare 
Diapenfa Lapponica, hvilken ſiden i Gronland af Hr. — — (b). 

(i) Abodod. ferrug, har Lancetagtige Blade, oven til platte, rynkede, aarede, uden Punkter, 
paa Under⸗Fladen haarede og ruſtfarvede, af meer end seen Tommes Længde og en tre⸗ 

diedeel Tommes Bredde, Blad⸗Strengen (<ofta) glat, endende fig. i en fliv Spidſe. Aza- 
lea Lapponica har aflange Blade, paa begge Flader med udhulede, hvide, grønne clfer brune — 
Punkter befirøcde, uden Rynker og Warer, neden under haarede overalt og ruſtfarvede 
um lem Punkterne, neppe halv faa ſtore, ſom den forriges. 

Kalken vaa Kh. er langt mindre end paa Azalea, hvilfen deeles tydelig i 5 Lapper. 
Blonſterbladet er traktaͤgtigt paa Kh. men Klokkedannet og dybere indſtaaret paa Azalea, 
De ligne fig noget pan ſtamina, dog eve hlamenterne pag Rli. haarede overalt, men paa 

Azalea ſidder en Duſt Haar øver Grunden allene.  ;Antheræ- ere paa begge i Spidſen 
mied 2 (maa Haller gienxemborede,  Germen-er prikket paa Azalea, men bart paa Rø. 

(bh) Ligeledes af Hr. Cranz, hvig Sanicula Diapenſia pag. 83 det er. Maaſtee og Sanicula 
Alpina, Rami Norges Beſtrivelſe pag. 272. "ARS 
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Dette Genus er forſt faftfat, og Urten af Linne beffrev en i hans Flora Flora Lappo- Lappo- 
nica. Han meente vel Den gang, at ſamme tilforn var ſeet af Botanicis, om⸗ 
endſtiont Den ey tilfulde var kiendt og nohagtig nok beſtreyven. Jſamme Tanke 
anførte han nogle Synonyma, ſom han hentydede paa denne Plante ; men efter 
noyere Eftertanfe hav han i fine nyere Skrifter udeladt famme, og angivet, at 
Den ey tilforn haver været anmerket (al. Hvor var ban har hol Det Denne Plante, 
fees af hans Tale de peregrinationibus intra Patriam, i hvilken han regner 
Denne blant cen af De ftørfte Naturens Merkvardigheder i Planteriget i Sver— 
rig, og henrykt af Forundring ſaaledes udlader ſig: Qvis mortalium Diapen- 
fram noftram unqvam vidit aut defcripfit; og i hans £7ora Lapponica faales 
Des: Per omnes Alpes noftras vulgåtifima eſt planta, per Sveciam alias 
nullibi obria. Dette Éunde han med god Grund Den gang fige; men hans 
Land har ſiden tabt dette (idet Fortrin; da Hr. Profeſſor Øder har funder Den i 
ftor Mængde i Norge Søndenfiælds ved Fogſtuen paa Dovrefield, men langt 
overflodigere Nordenfiæidé, ſaaſom paa Bierget De 7 Sofire iNordlandene, 
pag Øen Alſter og andenſteds; ban har af ſamme given en Figur i hang Faſc. 
zmo, Tab. XLV!II Nu funne vi legge til, at den og giver vores Gronlandſte Fiælde; 
Den liden Beffrivu — An KK over ſamme Urt bar forfattet, vil jeg her indrykke: 
Figuren ſees pag. 6 

Caulis laxus ——— hinc inde ramos ——— ſimpliciſſimos fub- 
pollicares emittens 

Fol, linearia, obliqva, perfiftentia, coriacea, longitudine ungvis, ſupra 
canaliculata, margine reflexa, bafi Bu. „albida, 3 ftriisexa- 
rata; vetufliora, ferruginea; recentia glauca vel cæfia; cuncta con- 
fertiſſima imbricata patentia, apice roſulas formantia, e qvarum cen- 
tro emergit caulem terminans. 

Pedunc. folitarius teres, nudus, vel unico falielg circa 1 mediam veftitus, 
longitudine ipflus ramuli. 

Calyx & Corolla ut in gen. Plant. Line 194. 

Stamina, Filamenta linearia, membranacea, plåna > ex apice tubi, longi- 
tudine laciniarum corollæ. Antheræ transverfim oblonge, fab angulo 
obtuſo inferiora verfus patulo didymæ, 

Piftillum 

fa) Det er — om Air: Egede, ſom har givet Figur of denne Plante i hang Grønlands 
Perluftration, har 9 ſeet den eller Hr. Kinnæ:; men det bliver altid vifi, at den ſidſte 
tilhører al Opfindel ro Wren, da han har forf fæer, aftegnet og AJ den fon 
Botanik. 
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obtuſum. 
J——— 

J Efteraaret Anno 1768 ev af Misſionairen Ar. Larſen os nedſendt fra 
Gronland Companula uniflora, ſom i Flora Lapponica No. 85. er beſtreven, 
og Tab. IX. Fig 5096. aftegnet ; Endſkiont den ved en førere og meere greenet ROD, 
ved fleere og længere Stammer, ſom ffyde ud fra ſamme, og andre ſmaa Fors 
andringer ſynes at ſtille fig fra den Lappiſte, faa tør jeg driſtig forſikre, Den at 
være ſamme; Efterfom den baade har alle de beſtemmende Mærker, og jeg des⸗ 

"uden har fundet enkelte Exemplarer, faa lige No. 5. Tab. IX. F/, Lapponic. 
fom den efter Dem kunde være aftegnet; Det ſamme gielder og om Companula 
montana minor anguftifolia Barreliori Tab. 487. (ſom ved en Forſeelſe tvende 
gange efter hinanden er ſtukket i Kobber), hvilken er den ſamme mod Linnæs 
og min Plante; hvorom ingen kand tvivle, ſom vil ſammenholde Beſtrivelſen 
over ſamme med vores; da han ikke vil favne et væfentlig Merke, fom han jo 
finder eens i dem alle. Beffrivelfen over Barrelieri Plante anføres i hans 

Verk (a Pag. 9. og lyder ſaaledes: Exigua hæc planta radice eft tenui, 
"lønga ſulfurea, e qva fe erigunt ſurſum folia nullo pediculo nixa, anguſta, 
Aacuta, & 2 circiter uncias longa, lanceolata. Caules tenues, glabri, foliis 
Aveſtiti in. ſummo minoribus & anguftioribus ; -unicum, florem fuftinent, 
campanulatum, ad latus nutantem, tenui, pediculo innixum, ſemuncia 
breviorem, & calyce comprehenfum 5 fido, cujus radii anguſti & ita 
lonęi, ut ad oras floris pertingant. Tota planta exilis eft & glabra vix 
palmi dodrantem alta. In montibus Appenninis Aprutii & Amatricen- 
ſium creſcit.“ Hr. Haller har anført den ſom ſidſte Synonymum til hans 
Campanula 700, hvorhen den ikke kand høre, med mindre Linnæs Uniflora 
ogſag henfores til ſamme. Man feer heraf, hvor vanſtelig Det er med fuld 
Vished at ſige, at en Plante ernye, i den Mængde af Tegninger og Beſtri⸗ 4 
velſer, ſom forſt maac giennemgages og monſtres; Da denne har underſtukket 
fig for fan ſtor en Meſter ſom Ar. Linnæ, ſag at han hidtil har troet, at Planten 
af ham. var opdaget; Da den dog længe tilforn har været beſtrevet og afbildet. 
Zen med mange andre i nærværende: Afhandling beſtyrke ellers fortrefelig 
(amme ftore Mands Sætning, at Biergplanterne cre De ſamme, endſtiont Cli- 
mata for Reften ere meget forſtiellige. Jeg hav afbildet den Tab, VI No, XIX, | 
og dens Beſkrivelſe ev ſom følger: 4 

Radix craſſa, perennis, perpendiculariter defcendens horizontales hinc 
inde emittens 1411/05, 

(2) Plantæ per Gal, Hiſp. & Ital. obſervatæ. 
Caulss 
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Candles ſimpliciſſimi, ex una radice plures, bafi exuviis foliorum in ſquamas 

ferrugineas mutatis veſtiti, & prorumpentibus hinc inde radiculis 
capillaribus criniti, declinati, filiformes, teretes, glabriuſculi, apiceæ 
hirfuti, longitudine diverſa digital; ad palmarem. 

Fol. alterna, undulata, venofa, 10-12 & plura, integerrima. Inferioræ 
ovata; obtuſa. Media lanceolata, ſubſeſſilia, ad baſin piloſa vel ciliata: 

Suprema linearia, remota, ſeſſilia, eo magis hirſuta, qvo ſuperiora. 
Flos unicus caulem terminat. Perianthium ſuperum, campanulatum, hirſu- 

tum, sdentatum , dentibus linearibus érecto patentibus longitudine 
fere corollæ. Corolla campanulata, profunde cærulea, Germen 
magnum, ſcabrum, hirſutiſſimum. ane Sat 

FAT EE 6. 30. 

Eentiana Amarella og Campeſtris eve begge i Island meget almindelige, 
Dev voxer ſammeſteds af den ſidſte en artig Varietet med hvide Blomſter, ſaa⸗ 
ledes, ſom Hr. Haller og har fundet den i Sveitz. Foruden diſſe falder her 1 
Mængde den Gentiana, fom af Ar. Solander tilforn i der Norſke Lapland er 
funden, og af Hr. Linnæ belagt med Navn af Aurea, fordi han har troet den 
at være den ſamme med Gentianella fugax, alpina fløre aureo harrelieri 
Tab, 104. Dens ranke og lige opſtaaende Stengel, ſom ved Grunden omrin⸗ 
ges af ſmage fmæbre og krumme Greene , giver den et ikke allene fva fine ovrige 
Slægtffabs Soſtre; men endog fra Barrelieri Plante gandſte forſtielligt Ud⸗ 
ſeende, bvilfet ſaavel af min, ſom og af Hr. Profeſſor Gders Figur Fl. Dan. 
fafcic, VI. Tab. CCCXLIV. ev at fee. Jeg har fundet af Denne adſtillige Afvexlin⸗ 
ger, og iblant ſamme cen, ſom temmelig nærmer fig til Barrelieri Plante, hvilfen 
har giort, at jeg ikke vover aldeles at forEafte dette Mednavn (Synonymum), 
endffiont mange Mærker i min Plante hverken ſtemme overeens med Figuren 
eller Beſtrivelſen af Barrel.; Denne melder, at hang G. Blomſtre ere gule, og 
Sov. Linn. i fin forte Beſtrivelſe over fin Gerrz. fra Lapland tillegger Den famme 
Farve; Gom nu Ar. Julieu uden at have feet Bør, Mante, har tvivler om, 
at Farven var angiven efter et ved Torning falmet Exemplar; faa kand jeg 
faa meget mindre fortænÉes i, faft med Vished at beÉræfte Dette om 502, Gen- 
t1ana; da vores Islandſke, fom i alle Stykker ſtemmer overens. med Lin 
næs Beſkrivelſe paa den Laplandſte, naar den har ligget noget, faner en guul 
agtig Corolla, hvilfen dog efter Hr. Boͤnigs Beretning paa Stedet er lyſe⸗ 

blaae eller blagegrage; Som nu det 1.) ikke er gandfke ſikkert, at vores Gen- 
amna ev den ſamme ſom Barrelieri, og 2.) baade Barrelieri og den Laplandſtke 
* | Jii Plante 
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Plante ſynes at have faaet fit forgyldte Navn. uforfyldt; der og Desforuden 
3.) findes betydelige Afvigninger i Bygningen af denne Plante fra andre af fin 

Slagt, fom kunne ſkaffe den et meere udmærket Navn, faa hav jeg derfore for⸗ 

andret dens forrige Binavn af Aursa, og faldet Vores Gentiana involucrata, 

og; ſom ingen udførlig Beſkrivelſe tilforn af denne rare Plante er giver, vil 
jeg nu flutte med (amme: | | 

Radix ſimplex, tenuis; flexuofa, perpendiculariter deſcendens. 69 
Caulis palmaris vel ſpithamæus, ſimplex, perpendicularis, acute tetragonus, 

glaber, ſubfuſcus. — — 

Rami ad radicem plures vel pauciores, oppofiti, approximati, "hine ſub- 
verticillati, filiformes, nudi, incurvi, longitudine fere dimidia cau- 

lis; præter hos ad medium caulis, vel altius ramuli; vel pedunculi; 
vel hi illis intermixti; oppoſiti vel verticillati, erecti, longitudine cir- 

citer ſubjectorum foliorum ut Tab. 1. No, 2. A, in noftra & Oeders 
fi. Dan. fafcicul. VI, Tabul. CCCXLIV. - Rk LAN 

In aliis Caulis ſimpliciſſimus, ramisqve fuperioribus deftitutus; loco R. 
Radicalium pedunculos ſimplices, unifleros, longitudine vix i caulis 

emittit, ut in Tab, 1, No, II. B. i : 

Iterum in aliis Rami oppofiti, per 2 aut 4 paria diſpoſiti. paucis a fe in- 
vicem lineis remoti, patentes, redti; firmitate, craſſitie, & habitu 
fere toto ipſius caulis; qvalitercunqve ad figuram 104 Barrel. accedentes, 

Folia radicalia oppoſita vel verticillata, oblongo linearia vel oblonga, in- 
tegerrima uncialia, Caulina bina, oppoſita, obtuſe ovata, paulo ma- 
jora, Suprema in caule ramisqve majoribus Aterna inægvalia, in ra- 
mulis minoribus bina; involucra florum formantia. 

Flores ratione generis parvi ad apices caulis & ramorum f ſciculati, in- 
æqvaliter pedicellati, intra ;xvoløcrum foliorum pro parte abſconditi. 

Peranthium Monoph., 5partitum, laciniis lanceolatis, erecto patentibus. 

Corolla monopetala, infundibuliformis venoſa, calyce parte longior, 
sfida; Laciniis ovatis, acuminatis, erectiss. 

Stamina filamenta 5 erecta, ſubulata, germini paulo breviora; Antheræ ob- 
longæ, incumbentes. Å le 

Piflill. Germen oblongum; Myli 2 hreves craſſi; Stigmata 2 reflexa, isme. 

— 

Inve- i 
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—— Corolle getiam 6-fidæ, refpondentibus, ut fieri folet, divi- 

fionum calycis & ftaminum numeris. 

§. 31. 
Den 4de Gentrana ligner faa meget Den, ſom Ar. Linnæ kalder ciliata, at 

den neppe kand agtes meere end en Afvigelfe fra famme. Den har et fort og 
anſeeligt Blomſter, fom er af en yſeblage Farve, og 4deelt; men Lapperne 
"mangle de fædvanlige Haar omkring Kanten; Da de i den Sted ere noget lidet 
ſkuurende oven til, og have ved Midten af hver Side 2 fmaae Zænder; Den 
bliver baade iden Henſeende merkvgrdig, at ſaadan en Forandring en før af Bo- 
tanicis hav været anmerket, faa og, fordi vi have fundet en Urt hos og, ſom 
tilfovn allene i Canada og paa de ſydlige Fiælde i Europa haver været opdaget. 
Jeg har faldet Den Gentiana detonſa, under hvilket Navn den enten kand ans 
ſees ſom en Varietæt af CZ. ellev agtes for en nye Are; Den vorer ved Strand 
bredden i Island og er foreftillet af mig bed Tab. 1. Fig. III., hvortil foyes 
folgende Beſkrivelſe: 

- Gentiana detonſu, corollis 4 fidis, laciniis oblongis apice ———— mar- 
"gine utroqve bidentatis (a). 

Radix parva, teres, fubdivifa, defcendens. 

Caulis unicus, glaber, ſtrictus, tetragonus, pallide fuſcus, pollicaris; ra- 
mos exferens øppofitos patentes, cauli fimiles; fed breviores, 2 aut 3 
lin, fpatio remotos, 

< 

Fol. oppofita, feffilia, erecta, cauli appreſſa, — obtuſiuſcula, glabra, 
ftriata, carinata, uncialia, aut fesqvi-uncialia. 

Pedunculi caule ramisqve qvos terminant, 2 I, 3 longiores, tetragoni, gla- 
berrimi, uniflori. 

Flores magni, campanulati , pallide cærulei, qvorum maximus, qvi cau- 
lem ipfum terminat. 

Perianth. Monophyll. coloratum, infundibuliforme, afidum; Laciniis 
erectis, patentibus; oppoſitis 2 lanceolato-fubulatis, 2 reliqvis ova- 
tis acutis multo brevioribus. 

Corolla maxima, campanulata, ultra medium 4fida; Lobis oblongis, apice 
fubcrenatis ; margine medio utringve bidentatis, 

SY o Stamina 

(a). Confer, Fl. Dan. Falcic. VI. Tab, CCCXVII. cum Nomine fpecifico pag. 5. 

J — 
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Stamina filamenta 4, ere&a, parum ſupra Tubum ”eminentia, "Antbere 

oblongæ, lineares, incumbentes, . ; 

Piftillum Germen oblongum. S1y/ 2 craſſi, 3 goni, åivaricati. Stigmata * 
liacea, orbiculata, crenata. | —9— | 

$. 32. 
Den ste Gentianæ ev den allerrareſte og ſmukkeſte ; hos Autores findes i ins . 

gen, fom den kand lignes med, og er altfag uden Foipl en nye Art; Dens 
Blomſter er begeragtig (hypocrateriformis), hav et temmelig langt fürkantet 
Ror, hvis Aabning oven til er noget fammenfnerpet ; og Randen derom befat 
med krinklede Haar; Bredden (limbus) ev deelt i 4 ſmaage Egagtige Stykker, 
Den er beſynderlig formedelft fine fange, ranke og vakre Blomſterſtilke, og dens 
Blade har en Egenffab, ſom ikke findes hos nogen af dens Soſtre; nemlig, at 
De ere loſe ved deres Grund , og oven for ſamme tilhæftede ; Dette kand nok⸗ 
fom ffille den fra E. Campeftri Linnæi, af hvilke nogle ville have den til en 
Varietæt for dens ulige Blomſterhylſter og brynede Svælg (faux- barbata) ; 
men, uagtet Denne Overeenſtemmelſe, ere faa mange andre Forſtialligheder, og 
faa færdeles et Udfeende, at de flecfte andre G. burde før ſtobes ſammen end 
Denne. Den voxer udi Island i Fieldene, og dens Blomſter ere morkeblage. 
blant Linnæs Species bør den have fit Sted imellem G, Campeſtris og Ci- 
liata; dens gangbare Navn maa for dens ſmakre Stilkes (fyld være G. Te- | 
** Jeg har givet derpaa en Aftegning v. Tab, II. Fig. NT, og dens Be - "| 
ſtemming og Beſtrivning ere, fom fotger: 4 

Gentiana Tenella, foliis ovatis bafi ſolutis, — Fliformibus Ion» | 
giſſimis, fauce 4fida, barbata. 1 

Radix ſimpliciſſima, filiformis, flexuofz, 
Caulis unieus, tener , delicatus, tetragonus, fabfafeus, mox fupra radi- 

cem in ramis abſumptus. 
Rami. Inferiores oppoſiti, vel 3ni, pollicares, minima diftantia remoti, 

1 filiformes, flaccidi. Superiores alterni, .brevjores, 3; vel 1 pol. | 

remoti. 
Folia oppofita, ovata vel obovata, parva, ſeſſi lid; obtufa, venofa, ere- 

da, cauli appreſſa, baſi —— co remotiora qyo ſuperiora. 

Pedunculi uniflori, filiformes, ſtricti, eredi, caulem & ramos, qvibus | 
2plo circiter longiores terminant. 

Perian- 
8 | 
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Perianthiumt 4phvilum, foliolis ovatis > venoſis rn is, —— parum 
fupra bafin allixis, alternis latioribus. 

Corolla Monopetala, hypocrateriformis, ſtriata, venoſa, — plo lon⸗ 
gior. Tubus amplus, longus, tetragonus. Fux contradta, villis 
candicantibus flexuoſis claufa, Limbus parvus, 4partitus, laciniis ova- 
tis, erectis, patentibus. 

Mamina. Filamenta. 4, fubulata, tubo ——— Antheræ incumbentes, 
oblongæ. 

Piftill, Germen oblongum, filamentis æqvale. Seyli 2 brevifømi. Stigmata 
recurva, See Profeſſor Øder For, Dan, Faſc. VI, T ab. CCCXVIIL 
& Nomen. —— pag. 

— 
Den 6te Gentiana er Ar. Linnæose Nivalis, ſom vover i ſtorſte Mængde 

paa de Islandſke Fiælde; Dens Befftivel je kand jeg hev forbigage; finden Hr. 
$ innæ aa noyagtig har givet ſammei hans F/ora — Men Da Ur⸗ 
ten ev rar, og de af mig her givne Aſtegninger kunge muaffee komme til Nytte 
ved en anden Leylighed, hader jeg vildet AN Dens Sigur Tab, II. No. V. til de 
øvrige, Des førffe Gentianæ ere ſaavel af de Hrr. YYslændere, ſom Ar. 
Roͤnig nedſendte; men denne have vi allene ham at tilffrive , fom af ſamme har 
forſpnet mig med endeel meget ſmukke DRE 

4. 34. 

Svertia og, Gentiana ere 2 Genera, fom faa næv komme (ammen , af man 
kand have for Aarſag at tvivle, om de virkelng bor adſtilles. Hr. Linnæ fib 
for dem ad; Or. Haller famler dem; og ASA for. at Svertia Linnæi bør kom⸗ 

me under Gentianis; Hans Beviis ev vigtigt: Det eenefte beſtandige, fom er 
ved Genus Gentianæ, ſiger han, ev Froehuſet og Froet, ſom ligne hinanden hele 
Sjlægtet igiennem efter Linnæs egen Jagttagelſe; Da Blomſterne i Skikkelſe, 
Indſnit, Lappernes Antal og Prydelſe, ere meget foranderlige; Efterſom nu 
Svertiæ Linn. ligne i Henſeende til Froehuſet og Froet Gentionis, holder han 
for, at man for det forte og umerkelige Ror, og De med Haar omgivne Kierts 
fer, ſom ere xed Grunden af Lapperne, ep er berettiget til at ſtille dem fra ſam— 
me ; — kand fage en nye Styrke af en Plante, ſom ſtrax ſtal be. 
ſkrives, hvilfen er funden i Mangde i Island; — har er Bl omſter ſom er 
okkedanuit og Dybt deelt, fædvanligt is rarere, i 4 Lapper; % Svælget af 

il i 3 Roret 
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Noret (Tubo) ere ingen Kiertler, men 2 Duſke af Haar findes ved Grunden 
af hver Lap i Blomſteret; Da det nu er diffe Daar, ſom udi Svertiis pleye at 
omgive Honning Riertlerne. (Gl. Nectariferæ), fag feer man Naturens Over: 
gang fra et glat Svælg til et brynet; Fra et jævnt brynet til et Duſtviis bry⸗ 

"net; Fra et Duſtviis brynet uden Kiertler til et Duſtviis med Kiertler; Øg 
kand denne Plante derfore tiene til at foreene og ſammenſmelte diſſe 2 Slægter. 
Da alt dette uagtet, vores Plante er bragt under Sversirs af Linnæ, og an 
taget for hang Svertia rotata v. Syſtem. Nat. edit, ult. fan vil jeg lade den der 
forblive, og allene tillegge, at jeg ikke havde tordt holde den for rotata uden 
hans egen Tilſtagelſe, efterfom Blomſtret af Naturen er klokkedannet og ike 
hiulagtigt, uden det med Magt tvinges; en heller ev det zklovet, men virkelig 
sdeelt; Af diſſe Aarſager har jeg forandret ſaavel Binavnet, ſom dens beſtem⸗ 
mende Kiendetegn, og vil nu til Fig. Tab. I No, IV. føje følgende Beſkrivelſe: 

Svertia ſulcata, corollis $ partitis campanulatis mucronatis eglanduloiis, 
Germinibus compreſſis latere utrodve ſulcatis. 

Radix parva, ſubdiviſa, obliqye deſcendens. 

Caulis unicus, 4gonus, perpendicularis, glaber, nigricans, palmaris. 

Rami axillares, alterni, cauli appreſſi, oppoſiti & erecti, ſimplices, fo- 
liis longiores, fæpiusnudi> rarius unico vel gemino foliorum pari ve- 
ſtiti, uniflori & fub3 flori. v;Oderi Tab, CCCXLIII. Faſc. VI. 

Fol. radicalia, minima, in fqvamas degenerata , approximata, bafi vagi- 
nantia. Caulina oppofita, linearia, obtufa, ſeſſilia, fubcarnofa, gla- 
bra, nervofa, carinata, cauli appreſſa, uncialia, fuperioribus lon- 
gius remotis. Å ; 

Hores ſolitarii vel 3ni, magni, caulem ramosqve terminantes. 

Perianth. folia 5 linearia, acuta, erecto-patentia, corolla paulø breviora. 

Corolla Monopetala, pallide cærulea, srarius 4partita, campanulata, ven- 
tricofa. 7ubus minimus carnoſus. Zimbus magnus, Laciniis ob- 
longis venoſis mucronatis, cum fol. Calycinis alternantibus. Faux 
tubi ad bafin ſingulæ laciniæ 2 parvis pilorum fafticulis obſita. | 

Stamina Filamenta 5 membranacea, plana, : longit, germinis, qvorum 

ſingulum tubo, inter ſingulos binos fafciculos pilorum contiguos in- 
natum eft. | MODE iå se” M 

Germen 
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Germen oblongum, compreflum, utrinqve fulcatum, magnitudine fere co- 

rollæ, Sry/i crafli breves trigoni. Stigmata obtuſa. 

Den vorer i ſtor Mængde paa de torre Enge i Island, og er i Overflodighed 
hidbragt af alle De til Island udſendte Botaniſter. ll: 

— — | 
Foruden Anthericum Calyculatum, Rumex digynus (a), Juncus fpi- 

catus og trifidus, fom man let vil formode at have voret paa de Islandſte 
Ficelde, fan har og vores ſtarpſynede Koͤnig fundet De 2 ſmage Siv eller Junci, 
fom af Ar. Linnæ eve anførte under Navn af Junco 3 glumi & biglumi; Og, 
ſom han paa begge diſſe har foruden Figur givet en udforiig Beſtrivelſe, paa 
Den forſte nemlig in £/ora Lapponica 115. Tab. X, Fig. 5. og paa den fidfte i 
"Amænit. Academic. P. 2. pag. 166, fag vil jeg henvife dem, ſom onſte fig 
tilſtrekkelig ForÉlaring og Oplysning over ſamme, til hans Beſtrivelſer; De 
Funne tillige in Hora Lapponica fee de Vanſkeligheder, ſom møde ved C. 
Bauh. Navn, fom er af Linnæ anført til Synonymum ved ZJunco triglumi, 
og hvorledes den beromte Dillenius har holdet for, at ſamme Mednaon forme; 
Delft Bauh. Beffrivelfe in Prodromo ey paſſede fig paa Fænco 3glumi; hvor⸗ 
ved jeg maa erindre, at endffiont Burſers Myndighed heri bør gielde meger, 
bliver det vanſteligt, fiden 7. bigl. ev funden, at give Hr. Linnæs Meening 
fir Bifald; thi Bauhin. tillegger Navnet uagtet, ſom af ham felv er givet, fin 
Plante et filamentum rigidiuſculum, hvilfet er gandffe rigtigt ſaaledes in J. 
Biglumi; men ey in triglumi. Det er og let at fee, at Dillenius har havt 
Dine for Oyne, da han giorde Linnæ den ommeldte Yndfigelfe; Men det var 
ey at undre over, at den fidfte paa den Tiid vedblev fin Meening; fiden han ey 
endnu kiendte J. Biglumis, og følgelig ikke vidſte, hvad det dar for en Plante, 
fom Dillenius modfatte ham. Men da, han endog, efter at hans Difcipel Hr. 
Montin fiden har bragt ham ſamme fra Lapland, ey har forandrer ſamme, 
maa jeg tænke, at Burſers Vidnesbyrd falder ham for vægtige at forlades 
Hvilket dog efter min Tanke bør vige, naar den Plante, fom han angiver, 
fattes Bauhins Mærker; Helſt naav man finder en anden, fom i alt fremmer 
overeens med ſamme. Derſom man ſetter, at Burſer kand have fendt begge 
Species fra Rafted, fom have voret iblant hinanden, og ſelo ved Handelſe fun 
beholdt den eene; Eller, at en Hukommelſes Feyl enten paa Bauh. eller Bur— 
fers Side ev begaget, kand den Vanſkelighed maaffee hæves, ſom Burſers 
Herbarium forvolder, i at omffifte dette Synonymum. Jeg haver — IL. 

O. 

- (a) Acetoſa fontana rotundifolia Rami Norges Beſtrivelſe. p. 259. 



eeltbødtine rn denn i. 
No. VII. A.og B. givet Figuren: af J Biglumi og No. VI, af I Triglumis 
Af de førfte A. og B. feeg, at den Islandſte er meere end Dobbelt faa flor ſom 
Den Lapſte, og at Blomſternes Tal indſktronkes ifÉe. ſtedſe til 2, da de aller⸗ 
flefte have 3 Blomſter; Ha ter er endog fundne de, ſom have 4; Og paſſer 
endog i fidfte Fald Bauhins Beſtkrivelſe, ſom figer, at "Caput er 4-partitum, 
fig pag Denne. j | * 

St EET ET BEN VEN 6 — 

Foruden Polygonum viviparum (a), Epilobium alpinum og anguſti- 
- folium (b), vorer endnu et" andet Epilobium i ſtox Mængde baade i Føland 
og Gronland; Saavel Or. Boͤnig, fon de fra Selffabet udfendte, have 
bragt det fra det førfte Sted, og fra det fidfie findes det mange Sreder i År. 
Profeſſor Egedes Herbarium, og er desuden hidfendt af vores Mifhonario TI 
År. Swerdrup, det ligner en heel Deel Epilob anguftifol, og er formodent | 
lig allene af Linnæ anfeet for en Afvigelfe fra. ſamme, hvorfra det Dog lettelig | 
ſtilles, Da det har Blade, ſom ere kortere og bredere, Blomſter, ſom exe præge 
tigere og ſtorre, hvile ſidſte ey gidre cn lang Drue (Racemus), men fidde 5 
eller 6 paa Enden af Stilken i en Corymbo eller liden Panicul,… Mange Stam⸗ 
mer ſkyde fig ud fra en Rod, ſom ſynes at være enkelte, indtil de have afblom⸗ 
ſtret, og begynde at ſette Froe; thi da udſkyde fra Bladevinklerne Greene, fom 
fremvoxe, og ſiden blomſtre ligeſom Hovedſtammen; Hvorved Urten fager en 
meget forſfiellig Udſeende. Jeg veed ikke, om hertil kand fores Lyſimachia Cha- 
menær. dicta latifol. C. B. Pin. 245 (c). Da Latifol. Navn er optaget og 
tillagt den Siberiſte, ſom ev efter min Tanke en anden Plante (d), har jeg kal⸗ 
Det Denne Lyfimachia Corymboſa. Dens Figur ſees Tab. VIII No. XXIII. 
hvortil foyes følgende Beſtrivelſe: — NE SS SEESES —J 

. Epilobium corymboſum, Caule tandem ramoſo, fol. lanceolato-ovatis, 
glaucis, corymbo terminali paucifloro. UR ERNE 

) Nadix— 

(a) Bifforta minima Ram. Norges Befkrivelſe p- 261. Crantʒ. Groͤnl. Beſchreibung p · 80 

(b) Lyfimachia longifølia fifiqyofa,' purpurea ſpicata ſpecioſa Ram, I. eit. pi 267. 

(c) Den bliver uden Tyivl Iſmachia ſiligroſa foliis brevioribus, fed latioribus fløre pur .· 
pureo Ram. Nurg. Beſtr. p. 267, —— 1—6— 

(dy Jeg har i mit Herbario et Siberifé ÆpiZobiam af den Kongel Botaniffe Have, ſom ſpa— 
rer til Linnæs Beſkrivelſe, og cv forffiellig fra dette; Samme blomfirer ſom E. anguſti. 
ved en lang Drue. —— Ø » —— 
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"Radix cralla, ramofa, », flexuofa. | 

Caules plures, decumbentes, teretes, glabri, purpurafcentes , palmares, 
1 fpithamæi, pedales, poſt floreſcentiam ex axillis fol, emittentes ramos 

alternos plurimos cauli fimiles. | 

Sgvame membranaceæ, ovatæ, imbricatæ, ferrugineæ, ie nafcen- 
tes caules cingentes & diftingventes, 

Fol. ſeſſilia, ovata, glauca, crafli ufcula, obtuſe acuminata , patentia. 
Inferiora membranacea, minima, vaginantia. Intermedia majora, oppo- 

ſita vel fuboppofita. Søprema maxima, alterna, lanceolato-ovata. 

Flores in ſummitate caulis & ramorum 6 circiter, axillares, maximi, pedun- 
culis inſiſtentes foliis tandem longioribus corymbum formantibus. 

Perianth. 4phyllum, fuperum, fol. ovato-lanceolatis, purpureis, villoſis. 

-Corolla. Petala 4 maxima, obovata , venofa, undulata, ſubcrenata, pur- 
purea, patentia. 

Stamina Filamenta 3 membranacea, baſi latiora, alternis longi —— Ca- 
-… lycem æqvantibus: parum declinata, Antheræ oblongæ, compreſſæ, 

incumbentes, didymæ 

Piftill. Germen cylindraceum , incurvum, utringve acuminatum, purpu- 
rafcens, villoſum tylus declinatus, Elavatug, fulcatus, ſtaminibus bre- 
vior, -Sisgma villofum, 4lobum, lobis refiexis. 

»Pericarp. Capfula utringye' acuminata, fubteres, incurva, villofa; ſub 
ſtriata. Semina & hReceptaculum Generis. 

$. 37. 
Af Linnæs Decandria falde: i Island og Gronland mange rare — 

Paa dette ſidſte —— maa Ledum — L. vore iſtor Mengde, fiden det 
baade findes adffillige Steder i Hr. Profeſſor Sgedes Herbario (a), og ev i 
Overflediab: DD af ne: Swertrup nedſendt; da jeg Derimod intet deraf har bes 
kommet fra Island. Paa begge Steder findes Arburus Alpina (b) A. uva 

urſi 

(a) Det nævnes og i Sal. B Egedes Gronl. Perl. pag. 29. Bosmarinus Hlyeſtris, og fu: 

deg efter min Tanke aftegnet imellem Diapenfta og Pyrola. Crantʒ pag. 83. under fam 
me Ravn. 

(BAhrtillus repens foliis rugoſis fructu atrovirenti Ram. Norges Beſtr. p. 268. 

REE . 
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urſi (a) og Pyrola rotundifolia, Den vakre Andromeda hypnoides vover i 
Mængde i Island og Andromeda cœrulea (b) i Grønland, fom baade findes 
flere gange i Hr. Profeffor Egedes Herhario, faa og i Overffødighed er neds 

ſendt af de Hrr. Miſſionariis; Der vorer og den overmaade rare Andromeda 
tetraqvetra, hvilfen til Anno 1732 ey endnu var feer eller beffreven af nogen 
Botanicus (c); men da blev opdaget af Ar. Linnæ i Lapland, og fiden af ham 
i hang Hora Lapponica afbildet og beſtrevet; Dog maa den formodentlig være 
meere rar end de forrige, efterſom ingen har fendt den (d), og jeg Deraf finder 
kuns et eeneſte Exemplar i Ar. Profeffor Egedes Samling. Andr. Polyfo- 
lia (e), hvilfen elleré ev den almindeligſte, haver jeg hverken feet fra Island 
eller Gronland. Da mig er tilftillet, faavel af A. Cærulea, ſom Tetraqvetra 
adſkillige ſmukke Exemplarer, har jeg Tab. V. No, XVIL og No, XVIII. afbib 
det begge, og vil herhos ſoye Deres Beſtrivelſe: — 

Andromeda cærulea. 
Radix: perennis kones RE 

Caules procumbentes, fruticofi, fuſci, nudi, teretes. 

Rami plurimi, ſecundi, incurvi, aſcendentes; inferius nudi, & cicatri- 
cibus foliorum, delapſorum exafperati; apicsbus proliferis faſcicula 
tim novos ramos foliis veftitos emittentes. de 

Fol, in ramis novellis undiqve ſparſa & conferta, feffilia, linearia, paten- 
" Tia» carinata, coriacea, glabra, ciliata, viridia, ; pollicem longa, li- 
neam circiter lata, apicibus ramorum in roſulas conniventia. blå 

Pedunculi 

6) Myrtillus, femper virens, baecis fine ſueco, intus qvafi farina repletis, foliis eft pul- 
ere virentibus & ſplendentibus Ram. I. cit. 

(5) Erica multiflora fol, longioribus floribus purpureis, aſſurgentibus e longis pediculis, | 
quorum unicuiq ve non niſi unicus flos ſuper infedit Ramus 1. cit, p. 263. 

. €c) Imidlertiid er den længe tilforn fundet i Norge af Ramus, og bliver efter min Tanke 
hang Erica multiflora, foliis minoribus, inter reliqvas Ericas maximæ eft altitudinis 
& flores per totum annum retinet ad latera caulium fparfos. Ram, J. cit. p. 263. 

. (d) Anno 1763 er os fra Millionariis Gill og Larſen adſtillige Exemplarer tilſendte 

Mtillus multiftora, folio Rorismarini floribus purpureis e longis pediculis in fummi- 
tatem furgentibus Ram. I. cit, pag: 269. | LEGE 
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Pedunculi faſtigiati, pollicem transverſum longi, ex apicibus ramorum in- 

ter folia roſularum prorumpentes, fubqvaterni, ſtricti, ſcabri hirti, 
baſi foliolis 2 concavis conniventibus obvoluti, apice florem unicum 
nutantem ſuſtinentes. 

Perionth monophyllum purpuraſcens, ſcabrum, 5 partitum, hirtum, vix 
longitudine corolſæ; Laciniis lanceolatis, integerrimis, patentibus. 

Corolla monopetala, oblonga, ovata, ventricofa, cœrulea, bafi perforata, 
fauce contracta; Limbo minimo, sdentato, patentiflimo, 

Stamina. Filamenta 10 inæqvalia, plana, bafi latiore receptaculo affixa, 
corolla breviora, Anrheræ incumbentes, lineares, fulcatæ, didymæ, 
profunde cœruleæ, apice emarginato 2 poris pertuſæ. 

Piſtilſum. Germen fubrotundum, hirſutum, umbilicatum, receptaculo an- 
nulari ad bafin cinctum; Scylus erectus, cylindricus, teres, filamen- 
tis paulo longior. Stigma capitatum, concavum, $ lobum, 

Pericarpium Capfula oblonga, 
"Andromeda tetraqvetra. 

Caules lorei, teretes, obliqvi, decumbentes, longi, inferiora verfus nudi, 
veftigus foliorum afperi, ceterum foliis undiqve obtecti. | 

Rami alterni, erecti, ex axillis foliorum, cauli fimiles; fed breviores, 
Fol. perfiftentia, in 4plici ferie imbricata, caulem ramosqve acute tetra- 

qvetros efficientia, feffilia, parva, hirta, carnofa, arcte appreſſa, py- 
ramidalia, trigona, bilamellata, compreſſa, fuperiori pagina concava, 
inferiori carina ſulcata, qvæ ad bafin largius pro apice ſubſeqventis 
folii excavatur, exarata; Vetuſtiora ferruginea vel glauca; Recentia 

me Ve ure Se SER | : — 
Pedunculi ſparſi, ſolitarii, rari, uniflori, ex axillis foliorum prorumpen- 

tes, incurvi, filiformes, 2 vel pollicis longi, baſi foliolis 4 minimis, 
oblongis, concavis, pellucidis, membranaceis cincti. 

Perianth, monophyllum, campanulatum, 2 parte longitudinis corollæ, 
ſubalbidum, spartitum, bafi gibbum; Laciniis oblongo lanceolatis, 
patentibus. | . 

Corolla (Convallarieæ majalis) nutans, monopetala, parva, alba, 5 fida; Laciniis 
oblongo-ovatis, obtufis, patentibus, 

KEF 2 Scamina. 
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Stamina. Filamenta 10 plana, bafi incurva, recepraculo affixa, inæqvalia, 

ftylo breviora. Antheræ rhomboideæ, magnæ, compreflæ; 'auran- 
tiacæ, nutantes, poſtice cornua duo incurva, longitudine ſui, emit- 
tentes. ——— — 

Piftilum Germen ovatum, ſulcatum, umbiticatum, ad bafin annulari re- 
ceptaculo cinctum. Stylus cylindricus corolla brevior. Stigma emar- 
ginatum. , 

Pericarpium Capfula ſubrotunda. 

§. 38. | 
Af Saxifragis gives et ſtort Forraad i Island, ftellaris, nivalis, oppoſiti- 

folia, aizoides, cespitofa, hypnoides, cernua, rivularis ere der famlede fans 
vel ved de Islandſke Lærde, fom Hr. Koͤnig; De tvende ſidſte Arter undtagne, 
ſom af ham ere mig tilbragte; Derimod have hine fendt mig 2 meget rare Sørxs- 
frage, af hvilfe den førfte nærmer; fig faa meget til Saxifraga Cotyledon 
"Linn. (a), at den bliver vel ikke uden en Varietæt af famme, en er kuns en 
Haandbreed lang, bar mange aflang⸗-eegagtige (oblongo-evata) lade ved 
Roden. ” Kanten af ſamme er bruſket, perlefarvet og (furet, og de ſidde ſom i 
en Stierne ved Roden; Stenglen ev blegrod, haared, beſat med 7 a8 vexlende 
Blade af ſamme Art, men ſmerre. Den har aldeles ingen Greene, men ſlut⸗ 
tes oven til med adffiligePedunculi af forffiellig Længde, ſom fidde i en Nogle⸗ 
vundet (conglomerata) panicula, og bære hver ifær et eeneſte ſtort og hvidt 
Blomſter. Figuren af denne ſees Tab, II. Fig. IX, hvilfen ligner temmelig 
Den, ſom Morizon har givet paa hang Sedum album ferratum bicorne, mar- 
ginibus argenteis hift, 3. p. 478. Sect. 12. Tab. 9. Fig. 19. og Cluſes Co- 
tyledon altera IV, five Matth. hiſtor. pl. P. 2. p. 64. naar man allene fra 
begge tager Greenene, fom paa vores Islandſke ey findes ; Den Lappiſte Derimod, 
fom af Or. Linnæ er aftegnet, viger meere fra vores, og endnu meere den 
Norſke, ſom af Ar. Profeſſor Øder er aftegnet. Fafcic. V. Tab. CCXLI. 
Den anden Søxifraga haver tilrundede, kilagtige, ſturede eller tandede Blade, 
fom have en haard Rand; de trokke fig tilfammen imod Grunden, og giore faar 
ledes Bladſtilken, ſom Hr. Linnæ ſtriver, at det ſteer hang punctata; Hvor 
hen jeg faa meget ſikrere henførev denne, Da ef andet Exemplar fra de Vero⸗ 
neſiſte Bierge, Denne faa liig ſom een Draabe Band Den anden, under dette 

sart SR » Navn 

(a) J hvor fattig end Ramus er paa Saxifragis, har han, dog denne, ſom er Mbilicus Ve- 
nieris caule ſangvineo foliis lingrarum inftar fed aſperis (qvales fert Seratiotes)- in cir- 

enlum circa caulis pedem difpofitis. In ſaxis Nordmoræ lib. cit. p. 274. £ 
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Navn er mig givet af Ar. Hedvin i Dadua; en endſtiont Bicorne ferra- 
tum, pallidiore folio rotundiore, floribus punctatis Moriz hiſt 3, p 473. 
Sedt, 12. Tab. 9. rang for Hr. Éinnæ anfører ſom Synonymum. fil fin 
punctata, efter Figuͤren viger derfra med ſtorre og dybere indſta⸗ rne Blade, 
hvis Tænder, faaveifom-og Bladene i Corolla. ere meere fpidfeend i vores og den 
Paduanſke. Figuren herpaa hav jeg giver Tab. III. Fig. X., til hvilken jeg vil 
foye denne Befkrivelr: 

— — inn 

Saxifraga (puncdata) fol. fubrot, , dentatis, longius petiolatis, Caule nudo L. 
Radix fibrofa, tenuis, nigra, 
Caules plures, ſuberecti vel decumbentes, inferne foliofi, ſuperne fitbnudi, 
— ſimpliciſſimi. 

ok, infertora verticillata (In noſtro (pecimine i in duplici — — 
tå) horum inferior ad radicem . alter pollicis circiter ab hoc diſtantia 
remotus; Uterqve o circiter foliis perfedlis, fubrotundis obtuſe dentatis 
margine callofis magnitudine ungvem æqvantibus, . bafi in petiolum cu- 
neiformem conſtans. Fol. in uperiori parte caulis & ad 
ramificationes paniculæ ſeſſilia, alterna, remota, linearia, acuta, 3z aut 
4 linearum longitudine. 

Panicula tenuis caulem terminat. , 

Periånth, Fol. s linearia, obtufa, corolla — 

Corolla Petala infera, oblongo-ovata, ohtuſa, pallide rubra, 3 venis fatu- 
ratioribus notata, fine punctis, qvantum videre licuerit in fpecimine 
exſiccato. 

Stamina. Filamenta vo ſubulata, alternis —— En æqvantibus. 
Antheræ fubrotundæ, didymæ. 

Piſſill. Germen em Styles 2 fubulati ſtaminibus ne ek Stigmata 
recurv a, 

Fra Gronland haver jeg jeg ſeet * bekendte Saxifr, nivalis, — ti-folia, 
cernua, cespitofa, rivularis; Den fidfte viger i nogle ſmage Poſter fra Linn, 
Beffrivetk, da ſamme gierne er floden; ved Roden ere ikke allene Bl ade, ſom 
i 3 0g 5 Zapper.ere deelte; men uni ertiden ct og andet, ſom er enkelt; ligeſom 
LÅ at ved ——— findes et eller andet Blad, ſom er deeft i Lapper. Blad⸗ 

KEE 3 ig kene 
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ſtilkene udvide fig ved Roden til Skeeder, ſom omſlutte Stilken og Greenene; 
hver Stamme bæver gemeenlig i Toppen 2 Blomſter, ſom i Henſeende til Plan⸗ 

ten ere temmelig ſtore; Stovpſtenglerne ere flade, vexelviis mindre, og bære 
Stovgiemmer, ſom ere deelte i 2; fmaae Kloder. Frugtknoppen (Germen) er 

— temmelig ſtor omgivet af receptaculo, Rorene (SzyZ7) ere forte men føre; og. 
Rorknappen (Stigma) ev heelt og ført. "Tab. III. No XIII. foreſtilles Planten 
i naturlig Storrelſe, ſom den almindelig falder, og oven over ſees et Blomſter 
forſtorret. Fra ſamme Land har jeg desuden faget en meget rar, og ey endnu 
af Urtekyndige beſtreven Søxifraga, fom jeg haver faldet 3c4/pidatae, og bør 
komme næft efter Av, Linnæs hypnoides; men fand ingenlunde menges med 
ſamme, da Skielningsmerkerne imellem begge eve tydelige. Stammen paa 
Denne er vel nedheldende; men der er ingen udffydende og omkrybende Spirer 
(Stolones repentes), Bladene ere hverken grønne og flade, eller endes neden til 
med en Ungvi linear1, deereidens Sted torve, Pergementagtige og udhulede ſom 
et langagtigt Udfnit af en Cylinder eller Polſehorn, og ere for neden lidet mindre 
brede end oven til; Begge ere vel treklovede; Men Dennes ende fig med tre ſolv⸗ 
hvide Torner eller Pigge, og Kanten er beſat med Haar eller Bryner af ſamme 
Farve; De formeere vakre Roſer eller Stierner, af hvis Axe Stilken fremſtyder, 
fom oven for ſamme er rag⸗opſtagende, og faſt af en tverhaands Hoyde. Dillenii 
Figur og Beſtrivelſe paa hans Saxifraga 3dactylites Gronlandica haver ingen 
Overeenſtemmelſe med denne. Saxifraga Bronchialis ſynes vel efter Beſtrivelſen i 
nogle Wofter at komme overeens med Wores; men fEiller fig og i mange derfra, 
og fores til en anden Orden, tilmed mangler Figuren, fom ſtulde afgisre Sas 
gen med Wished. For at give en fuldſtendig Oplysning om denne prægtige 
Suxifr. vil jeg foye til Figuren, ſom fees Tab. VI, No, XXL, dens Artbeſtem⸗ 
melſe og Beſtrivelſe. | 

— 

Saxifraga 3cufpidata, fol. radicalibus denſiſſime imbricatis, concavo cu- 
neiformibus, ciliatis, tricuſpidatis, caule afcendente nudiuſculo pa- 
niculato. 

Caules plures procumbentes, teretes, ſimpliciſſimi, pallide purpurei, pal- 
mares, ex axi roſularum terminalium aſcendentes. RR 

Fol, infima, vreflexa, nigricantia, ſparſa, in fgvamas mutata; His proxima 
confertim imbricata , coriacea, concava, cuneiformia, intus ferrugi- 
nea, extus fangvinea, ciliis argenteis margine obſita, apice tricufpr- 
data; lacinia ſingula fpinula nivea terminata; 702, /uøperiora +. alterna 
remota, convoluto fubulata, ſpinula armata. 

* — Flores 
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Hores in panicula parva, ſimplici, terminali. 
Periunth. Fol. ovata, obtuſa, patentia. 

Corolla Petala 5, oblonga, luteo-alba, irregulariter maculata, 3;venis exa- 
… Tata, calyce duplo longiora. 

Stam. Filamenta 10, fubulata, corolla paululum breviora, alternis longiori- 
bus. Antheræ parvæ, ovatæ, didymæ. 

Piftil. Germen ovatum; fere didymum, Scyli 2 breviores, craſſi, incurvi, 
Stigmata obtuſa. i 

i Snes 

Fra Saxifragis kommer jeg til Stellarias, af hvilke i Jsland eve tvende i de 
nyere Tider apdøgede, tilligemed en tredie, ſom ev nye; Af de forſte ev den eene 
Stelleria biflora, fom i Hora Lapponica, Amænit. Academic. og Spec, 
Plantarum af Linn, med Beftrivelfe er anført, og af Hr. Profeffor Øder ud: 
given i fin iſte Fafcicul. Tab, XII. Den anden er Stellaria Ceraftoides, fom 
af Or. Linnæ i hans ſidſte Udgage af £/ora Svecica med en fort Beſtrivelſe er 
anfort, og af Av. Profeſſor Oder udgivet i ſin Faſc IL. "Tab, XCII. (a) Begge 
diſſe ere Tab. III. foreſtillede, den forſte Fig, XI, og den anden Fig. XII. Den 
tredie, ſom er nye, og ikke uden fra Island bekiendt, ligger gandſte med Jor⸗ 
den, ſtyder fra een Rod mangfoldige krinklede og fingerlange Stammer, ſom 
fra deres Leeder vexelviis udſende Greene, og ligge omkring i en Kreds og Rund⸗ 
deel, ungefær ſom Geranium maritimum L.; Den voxer ved Strandbredden i 
Island, og hører mid Rette til Stellarias, ſiden Petala ere deelte lige indtil 
Grunden. Jeg har kaldet den Szre/aria humifufa, og ſoyet til Figuren Tab, IV. 

| No, XIV. folgende Beſtrivelſe: 

Stellaria, humifuſa, Caulibus pluribus in orbem fparfis, procumbentibus; 
Foliis fecundis, ovatis, apice conniventibus. SN 

Radix tenuis, fibrofa, plures caules emittens difufos, in orbem ſparſos, digi- 
tales, 4gonos, ſlexuoſos, glaberrimos, rufefcentes, 

Rami axillares, alterni, cauli ſimiles. 
Fol. decuſſatim oppoſita, ſecunda, rugoſa, oblongo ovata, obtuſa, con- 

cava, erecta, amplexicaulia, apice conniventia, internodiis longi- 
tudine 

) Den findes i Hr. Stroms Fortegnelſe paa Sondmørs Vaxyter Tom. I. p. 129. Siel- 

laria foliis oblongis; pedunculis ſubbiſoris. - 
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tudine æqvalia. Mniora nen | ——— & π ferru- 
vinen al 

. Flores axillares & terminales folitarii. " Pedunculis longirudine foljorumte- 
tragonis, fuperius incraſſatis infidentes. 's 

Perianth, Pentaphyllum foliis lanceolatis, acutis > — patentibus. 
Corolla. Petala 5 ad baſin bipartita, alba; Laciniis: acutis, lanceolatis. 
Staminao. Filamenta 10 fubulata corolla paulo breviora. Aniheræ ſubro- 

tundæ. | V eng VA ; 

Piſtillum Germen magnum, ovatum. Seyli 3 longitudine Germinis diva- 
ricati, — — obtuſa. 

——— 
Fra gIsland er ſaavel ved vores lærde Yslændere, ſom Hr. Boͤnig ned⸗ 
ſendt en valker og temmelig ubekiendt Arenaria; Den ſtyder fra en Rod mange 
fingerlance Stængler, fom have ſmaae ecgagrige, udftanende, og ved Grunden 
brynede Blade, hvilke ere kotsviis modtaite, kiodede og kiolbrudte (Ccarinata). 
Paa Enderne finde Blomſterne 2 eller 3, rart fleere, hvøiiÉe i Henſeende til Ur⸗ 
ten ere temmelig ſtore. Saavel Segviers Figur ſom Beffrivelfe paa hans AZ 
Sne ſerpillifolia, multicaulis & multiflora vife den at være ſamme med vores 
Plante. Det famme kand ſiges om A//ne fol. ovato lanceolatis, ciliatis, 

petalis calyce ma'oribus Ha/l/. Stirp. Helvet, Tom. 1. pag. 38. Da denne 
berømte Sand i fin ſidſte udkomne or. Helv. har ind ſeet — og henføre ſaa⸗ 
vel ſin, ſem Segviers Vante ſom Synonyma til Zinnes År, ciliata, faa maa 
År multicaulis i Dennes Syſtema udgade, ſiden Den grunder fig allene paa 
forommeldte Mlante hos Ar. Haller, hoilket af Hr. Profeſſor Oder ved Navne⸗ 
ſtemmingen af denne Plante, ſom — VI, Fl. Dan. Tab. CCCXLVI. af 
bildes, er iagttaget. Da Den tilfovn allene paa de ſydlige Flælde ev funden, 
maa den af os anſees fom en rer Zirat paa de Islandſke, og holdes værd paa 
Det noyeſte at beklendtgiores; Det er i Den Henſeende jeg Ul dens F gur Tab, V. 
No. XV. har ſoyet følgende Belfriselk: 

Arenaxria ciliata, foliis — ciliatis, acutis. 

Radix tenuis, fibrofa, longa, defcendens. 

Caules plures, diffuſi Br angulis inprimis fcabri, ferruginei, di- 
gitales. 

Rami 
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Romi —— alterni, cauli cauli ſimillimi. 

Føl, decuflatim oppoſita, parva, obtuſa, ovata cum acumine, carnoſa 
rugoſa, carinata, patentia, rarius apice reflexa, baſi ciliata, conna- 
ta, inferius vix % 1. : parte digiti transverli; /7 za fus vero 2pla circiter 
diftantia remora, 

"Flores ſubbini, terminales , ratione plantæ magni. 
Perianth. Folia s ovata, acuta, carinata, ftriata, perſiſtentia, baſi 

margine membranacea, 

Corolla. Petala s foliis calycinis, cum qvibus alternant, majora, ovata, 
acuta, membranacea, perſiſtentia, alba. 

Stamina. Filementa 10 circiter; alterna interiora; breviora; cuncta bafi la- 
teſcentia longitudine fere calycis. Antheræ fubrotundæ, didymæ. 

Piftill. Germen conicum, glabrum. Svyli 3 longitudine Germinis, diva- 
icati reflexi. Stigmata obtuſa. 

Pericarpium uniloculare, apice 6 I, 8 rimis longitudinalibus dehilcens. Re- 
ceptaculum columnare, faſciculum filamentorum emittens , qvorum 
apicibus infident Semima plura, brunea, g De comprefla ; renifor- 
mia, in capitulum collecta, : 

$. 42, 
| Foruden diſſe opregnede, bore af Figldurter — acaulis i ſtor Mængde 
udi Island og Ceraffiam al pinum (a)til igemed £, —— alpina, faavel der form i 
Gronland. Fra dette ſidſte S Sted haver jeg fager nogle Exemplarer af en Iych- 
nis, ſom talle Maader kommer overeens med den Figur og Befkrivelſe, ſom Hr. 
Linne har givet over —— apetala, Dette u uDtagen, at Denne har en tydelig 
udvoxet Corolla, og flere Stengl er fra een og ſamme vedvarende Rod. Bladene 
ere ſmalle og linieagtige; Stammerne een SD Pale hoye uden Greene ogendes enten 
med et eeneſte Blomſter, ſom Den Lapfke eller have i de overſte Axillis 2 forts. 
ſtenglede Blomſter fom den Siberiſte. Bladene paa diffe ere bredere og Blom: 

i RR — Micend pad be forſte (b). Alle De Blomſter, ſom jeg haner aabnet, 
| eve Tyetuller (hermaphroditi). Hvad jeg Dav hi paa dal Bla: nte har kom⸗ 

met mig pag de Tanker, at den er Zychnis alpina, faxatilis alba calyce 
2 amplo 

(a) Kraut als Moaͤnſe⸗Oehrlein Mart. Spitéb: p. 47. Tab, G. d. 

9— Beggee Sorter findes i Or. Profeſſor Egedes Herbario. 

SM 
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amplo patulo D. Mich. (a), og at Hr. Linnæ har truffet paa ufuldkomneog 
ey noffom udvorte Exemplarer i Lapland, fom have, givet ham Anledning til at 
anføre denne nye Species under Navn af Lychnis apetala; hvis Biomfier ligne 
for det avrige faa meget den Varietæt af Dioica, fom har tvetullede Blomſter, 
at man kunde friſtes til at troe Planten en ſtor Udartning af famme. 

4. 43. 
Derſom Porentilla nivea Linnæi ikke ev den ſmukkeſte af fit Slægt, faa 

kand vel ingen, ſom fiender den, nægte, at den er blant de ſmukkeſte; Da dens 
opreiſte og greenede Stamme, lange opſtagende Bladſtilke, fingrede og meden 
ſneehvid Duun begroede Blade, ſamt morkegule Blomſter give den et prægtigt 
Udſeende; Saavel Ar. Profeſſor Egedes Herbarium, hvor den adffillige 
gange findes, ſom og de af Hr. Swertrup og øvrige Miſſionariis hvert Aar 
nedfendte end meere fuldkomne Exemplarer vife, at Den i flor Mængde findes i 
Grønland; Ar. Linnæ, fom har faaet fin fra Veſterbothen i Lapland v. Fl. 
Svec. Edit. ult. No. 458, har anført Amman, fom allerforſt under Navn af 
Fragaria fterilis, procumbens, foliis betonicæ inftar ferratis; ſtal have bes 
ffrever og aftegnet Den, hvortil han i fine Spec. Plantarum, fon fildigere ere 
udfomne, har lagt den i Haller. Goetting. 2, p. 108, anførte potentilla Fol, 
ampliter crenatis fubtus tomentofis; men Planten har efter min Tanke væs 
vet meget længere bekiendt, Da Den uden Toivl er feet af Tournefort, fom har 
givet den Navn af Fragaria fterilis alpina anguſtifol. El. Bot., og tilligemed 
Figuren meddelt Hr. Magnol en Beffrivelfe deraf, hvilken fidfe har giore - | 
begge bekiendt in Horto Regio Monspel, udgivet 1697. Dette er faa viſt, 
at vores Plante meget bedre og lettere kand kiendes efter Tourneforts Figur 
hos Magnol, end efter Ammans paa fin Siberiffe Plante. Martin har i 

hans Spitsbergſke Reiſebeſkrivelſe leverer og en Tegning og fort Beſkrivelſe paa 
en Fragaria p. 48. Tab, H. lit, B. (b), ſom efter De grove og ufuldkomne Fis 
gurers Maade temmelig ligner vor Gronlandſte, og kand opyakke des ſtorre og 
ſteerkere Formodning om at være den ſamme, ſom den er fra ſamme Sted, 
hvorfra endnu vores hvert Aar i Mængde nedſendes; Den ligner og langt mere 
vores end P. Norvagica, hvortil den berømte Hr. Haller fører den i fin ſidſte 

Ca) Tilli hortus Pifanus pag, 105. Tab. 41. fø. 2. 

(b) Haller i Enumet, Stirp. Helvet. har anført den, dog med Tvivl, under Por. Grandil & 1! 
Linn. begge Species komme og hinanden faa nær, af man kand have Aarſag at tvivle, om 
De virkelig ere forffiskige. ; — 

Udgave | 



— — 
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Udgabe af Fl, Helvet., og til hvilken jeg faa meget mindre tør henfore den, ſom 
jeg hoerken i Or. Profeſſor Egedes Herbario har feet ſamme, cy heller har 

" fundet Den i nogen af De Samlinger, ſom mig fra Grønland ere tilſtillede. En 
Wanſtelighed moder alligevel i Henſeende til Synonyma, nemlig at hoerken 
Tournefort, Magnol eller Martin melde, ar Deres Plante er ſneehvid og 
uldet under Bladene. Den ſidſte kand man let formode, at han kunde overs 
gaget Den Omſtæendighed, men det fader fig ikke ſaavel tenke om de tvende ans 

Dre, befunderlig den fore Tournefort; Saa meget feer man imidlertid af Be⸗ 
ſkrivelſen, at Stænglen haver været lodden, hvoraf med temmelig Bished kand 
» Flutes, at Bladene og have været det; endſtiont intet om dem ev nævnet. Da 

hverken nogen fuldftændig Beſtrivelſe eller god Figur haves paa denne rare 
Bært, vil jeg bøde paa begge Mangler, og iden Henſeende til Fig. Tab. VIL, 
No. XXII. føve følgende Beſtrivelſe: | 

Potentilla nivea, foliis ternatis incifis ſubtus tomentoſis. Caule afcen- 
| dente Linn. Fl Sv. 458. | —— | 
— Fragaria ſterilis, Alpina anguftifolia Tournefort. El. Botan. p. 246, Inft. 

| R. Herb. pag. 296. Magnol, Hort. Monsp. 80. cum fig. å 

Fragaria fterilis, procumbens fol. Betonicæ inftar ferratis Amm. Ruth. 109. 
k 1 PNG ro JRRERS | 

Fragaria p. 48. Tab H. Lit b. Marr. Spitsberg. 
Potentilla fol ampliter crenatis, fubtus tomentoſis. Haller. Gætting. 2. 

Re 108. | 

| Radix teres, perpendicularis, fibroſa. | 
Caules plures, afcendentes, teretes, parum compreſſi, lanati, ſubũmpli- 

ces, nudiuſculi, pedales, ferruginei, 

Folia Radicalia, ternata, ſupra pilofa, infra denſiſſimo tomento niveo ob- 
ducta; foliolis ſeſſilibus, cuneiformibus; Terminali majore, marginibus 
paralelle dentatis, bafi triangulari integerrima; Lateralibus obliqve 
dentatis, exteriori margine profundius & inferius incifo. Fold, Cau- 
lina 3 aut 4, Supremum fimplex. ovatum ſeſſile; cætera Radicalibus 
fimilia, inæqvaliter diſtantia ; ; 

Petioli teretes, lanati. Radicales foliis 2plo vel. 3plo longiores, bafi audti 
Apulis lanceolatis, acutis caulem naſcentem vaginantibus; cøloris fer- 

ruginei, ſtriis purpureis. Coulini ſimiles niſi qvod ſenſim breviores & 
tandem null" 

fil 2 Flores 
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Flores in caule ſupremo føbrernis pedunculis incurvis, longis, villofis, fæpe 

bracteis 2 parvis lanceolatis ad medium munitis, infiftentes, 

Perianthium monophyllum, hirfutum, rofidum; foliolis lanceolatis, hir- 
tis, patentibus; alternis minoribus, 5 SA 

Corolla, Petala 5 lutea, obcordåta, patentia, calyce majora, venis fatura- 
tioris coloris picta, ungvibus parvis Calyce affixa, 

Aomina. Filamenta 20 circiter, capillaria, brevia, lutea, Calycis margini 
in orbem innata. Antheræ concolores, oblongæ, didymæ. 

— Piftill. Germina plurima ; parva, hirta, in capitulum collecta. Seydi tere- 
tes, 'divaricati, lutei. Stigmuta obtuſa, concava,. marginata, fpha- 
celata, gid: BE» ' 

64 —— 
Af den forhen beſtrevne Plante har jeg fundet mangfoldige Forandringer; 

jeg har feet Den af adffillig Storrelſe fra en tverhaands til en Fods Hodde. 
Jeg har feet Stammen bredere og mindre Grenet, og ſaavel Blade, ſom 
Blomſter af megen ulige Forlighed; Men frem for andre er mig en Plante fos 

rekommen, fom uagtet de adfillige Merker, hvorved den viger fradenne, Foms — | 
mer den Dog fag nær, at man vanffelig deraf kand giøre en anden Are. Hr. 
Swertrup har af ſamme nedfendt adfſkillige fulpkomne Exemplarer, da jeg 
allenefte. finder. et eenefte udi Ar. Profeſſor Egedes Samling. . Bladene ere 
3 ligedan indſtaarne. Bladſtilkene af ſamme Længde; Bibladene (Stipulæ), 
næften de ſamme; Calyx, Stamina, Piftilla, Stigmata ligeledes; Men Stengs 
len pag denne er gandffe nedlagt, og reifer fig allene i Veyret ved Zoppen, hvor | 
den frembringer fine. Blomſter; Den forrige derimod boyer Stilken allene lidet 
mod orden ved dens Rod, og er for Reſten opreiſt; Stengelen og Bladſtil⸗ 

kene ere paa hiin meget uldne, .fmalle og næføen runde; Paa Denne derimod 

mindre laadne, Eicndelig bredere, og fom. et Bendel ſammentrykte. Hines 
Blade ere paa den underſte Side ftærÉ laadne, fan at Nerverne ere gandſte 
ffiulte og bedekkede. Paa Denne derimod ere de underſte Blade mindre [gadne, 
idet Nerverne overalt ere ſynlige, og De overſte Blade aflegge gandſte deres 
ſneehvide Uld, og vife fig pan begge Sider af een og ſamme Farve et be 4 

ipdeligſte er Blomſterne, ſom i den forfte fidde paa lange Stilke; men paa TE 
Denne falde noget ſtorre, og ere næfteh 7 Tallet, hvoraf Det Mitterſte ſlutter 

Stenglen, og 3 ſidde pag begge Sider lidet under Dette i Bladkrogene. og | 
vil overlade til de Herrer Urtekyndiges OmDømme, om de Deraf ville giore en 

Varietær, | 



Varietet, eller nye Art. Da Forfiellen har forekommet mig faa betyd 
om en Deel rare Planter. 4 

el 
en ry givet den Navn af Porensillg proftrata, og dertil foyet folgende Be⸗ 
rivelſe: —— 

"Potentilla proſtrata, floribus in ſumitate glomeratis, cauie proſtrato, com- 
preſſo, lateſcente. 

Caules decumbentes, compreſſi, lateſcentes, fubglabri, purpurei. 
Folia terna ſinuato dentata, margine reflexa, /øpra parum piloſa, infra 

tomento niveo breviſſimo obducta, venis nudis purpureis; /øpersora 
fubtus nuda, fine confpicua albedine. ve 

Petioli plani » minus piloſi, Mipulis paulo latioribus. | 

Flores 7 ut plurimum in apice caulis, qvorum unicus terminalis, 3 utringve 
conglomerati in foliorum axillis, lutei, paulo majores, qvam in priori 
ſpecie. — 

Til denne Klaſſe hører og Dryas octopetala (a), ſom er den almindeligſte Urt 
faavel i Island ſom Gronland, og findes ep ſielden at have Blomſterbladene 
over det fæddanlige Sal forøget. N 

y 

S. 45. 
Udi Polyandria Zinn. finder jeg tvende os tilfendte Planter, ſom, ends 

ſtiont De ved forſte Anſeende ſynes at være klare, Dog ved noyere Efterſyn have 
giver Anledning til Betragtninger og mange Tvivl; Zen førfte er et Papaver, 
hvorpaa Bladene ere fierklovede, og Stenglen fluttes med get guult Blomſter; 
Da nu Dette har alle Kiendetean af Pap.,Nudicaule Linnæi; da det desuden af 
tvende beromte Botanici, nemlig Or. af Linmæ og vores Hr. Profeſſor Gder 
derhen er fort, ſaa fulde det og fynes, af jeg uden Betankning kunde lade det 
Derved forblive; hoilket jeg dog af heel vigtige Aarſager ikke kand. Jeg har 
nemlig, Da jeg var i Upſal, faaet et Papaver under Navn af Nudicaule, ſom 
jeg har Aarſag at troe at være Den rigtige Species; da det foarer temmelig til 
Dillenii Figur; Samme ev meget forſtiellig fra vores i Bladene, Stenglens 
Høyde og Laadenhed; men fornemmelig i Blomſtret, ſom ved Torning har 
faaet en morÉesellev bruun⸗guul (b) Farve med en Kor fort Plet ved Grunden 
af Bladet; Da vores derimod, Ba jeg hav faaet over 100 torrede — 

AR en Vi 3 | | live 

(2) Den findes temmelig vel aftegnet i Hr. Egedes Beſkr. over Grønland. 

(b) Morkere end Blomſteret af P. Cambricum. 
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blive bleg-⸗grom eller hoid gule med en blaa⸗agtig Plat ven Blomſtergrunden, 
og ligne ſagledes deri Papaver Alpinum meere end det Upſalſte. Amman, ſom 
beſtriver fit Siberiſte Papaver, ſom jeg holder ſar det ſamme med vores, tvivler 
og meget paa, at hans er det ſamme med Dillenii, baade for Rodens Forlighed 
(fom i vores er ſom fange trinde kiodagtige Remmer) ſom og for Manglen af den 
Lugt ved Blomſteret, hvilfen har giver Anledning til Dilleni Navn; Heller ikke ev 

vores det ſamme med Pap. Alpino, endſtfient de terrede Blomſter meere ligne 
dettes, end Pap. Nudicaulis Blomſter; thi Bladene i vores, hvor foranderlige de 

for Reſten ere i Storrelſe, Laadenhed, Lappernes Figur, Indſtierning og Af⸗ 
ſtand, komme dog alle deri overeens, at en lang Bladſtilk ſluttes oven i ved et 
7fliget Blad, (aldrig derover deelt) meget ſielden allene zfliget; Øe kunde der⸗ 
fore ingenlunde kaldes tofiærede (bipinnata), ere og meget grovere og haar⸗rigere 
end paa Pap. Alpino, ſom jeg baade har feet blomſtre 1 Hr. Profeſſor Crantzes 
Have i Vien; og eyer desuden ved hans Godhed et meget fuldftændigt Exem⸗ 
plar af, hoilket jeg med min Plante neye hor ſammenholdt, og fundet Der iiges 
faa lidet at Fomme overeens med famme, fom med hans og Segviers Tegninger. 
Da jeg nu ſaaledes har for mig 3 Arter af Papaver, ſom alle fomme overeens 
idet at de ere eenblomftrede og barſtammede; men ffille fig for Reften faa mes 
get fra hinanden, ſom Arter i Almindelighed pleye; Saa har jeg troet det ſik⸗ 
kerſt, hverken at forbinde vores med P. Nudicauli eller Alpino, men deraf 
giore en nye Art under Navn af Pap. rødicato, fom faner Sted imellem begge. ” 
Den vorer ellers i Overflodighed paa vore Fielde. Ar. Profeſſor Øder har 
fundet den i Norge. Fra Island have alle De did reiſte Botanifter bragt Den. 
Den findes i Ar. Profeſſor Egedes Gronlandſte Herbario, og er fammeftedg 
fra tillige med dens Afvigninger i Mængte nedſendt af Hr. Swerdrup (a),ja 
jeg formoder og, at den falder paa de Sveitzerſte og Pyrenciſte Fielde, og er 
moaſtee Hall. Papav. 3 in enum. ſtirp. Helvet, hvilket ban haver holdet for 
Alp. Linn, denne Species. Den Indſigelſe, ſom han gier imod de Figurer, 
ſom have foreftillet Den med alt for ſmalle og adſpredte Blade. Den Beſtri⸗ 
velfe over Bladet, at der er fammenfat af fmaae ſammenhaabede eegagtige 
Stykker paa Enden af Bladſtilken. Den Antegning ved Pletten af Bafis pag 
de tørrede Petala, hvilet altſammen fremmer overeens med vores Plante, har 
foraarſaget mig denne Mistanke, hvilken, derſom Den er grundet, * en J 

dod⸗ 

(2) Den Bliver vel og den hvide Valmue hvorom Martens taler i fin Spitsberg. Reiſe 
pag. 41. ſaaledes: “Mit Willen aber habe id ausgelaſſen den weiſſn Mahn, davon 
“wir viele Blumen auf unſere Huͤte ſteckten ꝛc. Die gange Pflange war nur einer Spannen 

laug. · * 



om en Del rare Planter. re 
i NØØR — — 

Modſigelſe imellem ham og Hr. Kinne i Henſeende til Blomſterets Farve (a). 
Artigt ev Det ellers, at Denne Plante, ſom paa vores adſtillige Fielde i faa ſtor 
"Mængde forcfommer, ey endnu ev funden paa de Lapſte eller Svenſte; i Dens 
ſeende til Storrelſe af Stengel og lade er den meget forſtiellig; Da den falder 
fra en Fingers til en Spands Længde og derover, hvilket" i Fig. XXIV, 
Tab. VIII ev foreſtillet, hvortil jeg vil legge følgende Beſtrivelſe: 

Papaver radicatum, radicibus longiſſimis carnoſis Foliis ſimplicibus ova- 
tis, pinnato-ſinuatis, ſcapis unifloris, capſulisqve hiſpidis. 

Radix cylindrica, craſſa, ramofa, ramis longiſſimis loreis carnoſis. 
Scapi plures digitales , palmares, ſpithamei, ſuberecti, teretes, pilis ruffis 

patulis & fubappreflis hirſutiſſimi. 
Folia ad radicem plura, In/øna in ſquamas mutata, cærera, in perfedtis 

pollicaria, circumſcriptione ovata; pilis decumbentibus hirſutiſſima, 
" finuato-pinnatifda; Pinnis 3 communiter parium cum impari, ovatis 

vel ovato lanceolatis, acutis, fuperioribus imbricatis; inferiori pare 
longius remoto; ut plurimum integris, fæpe altero, rarius utrogve 
latere incifis, | 

Petioli plani, hirſutiſſimi, foliis longiores; bafi dilatati, membranacei, 
continua fupereqvitatione ſociis ſuperimpoſiti. 

Flos terminalis unicus, I 
Perianthium, 2 phyllum, caducum; Foliis oblongis, concavis, hirfutis, 

nigricantibus, I brunneis, 

"Corolla Petala.4 fubrotunda, glabra, integerrima, decidua, ftriis venofis, 
lineæ ab apice diftantia anaſtomoſi junctis, infignita; in exſccatis co- 
loris pallide flavi cum macula cæruleſcenti ad bafin, | 

Stamina. Filamenta plura, plana, linearia, germini breviora, lutea; at 
exficcatione cæruleſcentia. Antheræ compreſſæ, oblongæ, utrinqve 
emarginatæ, luteæ, 

Pillill. Germen magnum; oblongum, pilis rigidis, eredtis, muricatum. 
Stylus O. Sigma peltatum, Radiis 6 rarius 8 divaricatis, linearibus 
nigris, rariſſime albis, I, albis cam margine atro. 

Mi : S. 46. 

c) fr. valler har i fin ſidſte Udgabe af Flora Helvetica giort denne min Formodning til 
Bished; Dog giør han endnu et Species af hegge, og i ſteden for, at Beſtrivelſen før 
meeſt paffede paa vores Papaver, ſynes den nu meeſt at femme overcens med P. Alpino. 

* 
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Den anden Plante er en Ranunculus, ſom voxer paa vandagtige Steder, 

kryber med Stammen, og har dybt⸗Aredeelte Blade, ſom ſidde paa fange 
Stilke, hvilfe neden ved Grunden med en breed Stenglen omgivende Hinde ere 
formerede; Blomſterſtilkene komme ud af Bladkrogene, ere gemeenlig kortere 
end Bladſtilkene, og bære paa Enden et lidet guult Blomſter; Denne korte 
Beſtrivelſe ſynes at forstille en bekiendt og almindelig Uet, om hvilken ingen 
Tvivl burde have Sted, nemlig. Ranunculus aqvaticus, hederaceus, luteus 
C. Bauh. eller hederaceus Linnæi, og dog alligevel driſter jeg mig ep til ſam⸗ 
me at henføre min Plante. C. Bauh. Navn angiver Blomſteret at være guule. 
J. Bauh. Beffrivelfe Hiſt. plant. p. 111, p. 782. ſiger det ſamme; Men begge 
diſſe anføre det efter Dalechamp, hois Ecco de i Henſeende til denne Plante 
allene foneg at have været. De følgende Botanici, ſom jeg har feet, imod⸗ 
fige tilfammen Dalechamp og hans toende Efterfølgere, og tillegge Blomſteret 
en hvid Farve. Saaledes anfører Cournefort J. R. H, Tom. I. p. 286. 
Denne Ranunculi Navn af C. Bauh.; men ſetter i ſteden for Luteus, flore 
albo parvo. Vaillant, fom i fit Botanicon Parif. pag. 170, anfører J. 
Baub. giov ſamme Forandring. Di/enius in flora Giſſ. pag. 68. retter og 
Bauh. Navn ſaaledes: Ranunculus aqvaticus hederaceus albus (non luteus) 
C. Bauh. Moriſon ev af famme Tanker, fom i fin Hiſtor. Plant. Pars 2da. 
pag. 441. 442. fvende gange evindrer, at Corolla ev hviid, og tredie gang. ved 
Figuren $. 4.t. 29. fetter albus, male flore luteo. Rayus in fynopfi plant. 
P. 249. nævner den Ranunculus aqvaticus hederaceus albus. Ar. Limnæ 
anfører  faavel in horto Cliff, fom i fpecies Plantar. Bauhins Navn uden" 
Rettelſe; men da han tillige henviſer til Ravus og Morizon, maa man troe, 
at han ev af ſamme Tanker, fom de, i Henſeende til Blomftereis Farve. Da EF 

nu faa mange fortreffelige og noyagtige Botanici baade fra De Stedet, hvor 
Dalechamp hat ſamlet fin Plante, og andenſteds hvor den i flor Mængdevorer, 
have eenſtemmig rettet Bauhinerne i Henſeende til Blomſterets Farve, faa 
ſynes Deraf at flyde, at ſamme beftandig er hvide, uden at være nogen Foran⸗ 
Dring underfaft; Shi derſom ſaadan en Varietæt (fulde gives, ſynes Den at 
maatte være forekommet cen ellev anden af diſſe fore Mend, ſom fra faa ad; 
ſtillige Steder have anmelder Planten, hviffe da ikke ſtulde have ladet Det, 
ſom var til faa ſtor Undſtyldning for Bauhinerne, være uanmerket. Hvortil 
kommer, at den gode Dalechamp maaikee en ved Beſtrivelſen har havt Blom⸗ 
fteret ved Haanden; Thi da han legger til af Farven er guul, ſom paa. de an TT 
dre Ran., ſynes han at have aufort det alene efter Slutning og Formodning. 

Bed I 



C. B., hvilet jeg ikke tør love jo 
" fom anfører R. hederaceus i fit Viridario at vore overflødig hos os i ferſt 
Wand; Da ſaavel andre af vores Botaniſter, ſom jeg felv ikke har feet Denne, 
| men vel Ranunc. folio rotundo & capillaceo at fulde vores Bælfe, Til vores 
Islandſte Ranunculus, fom jeg for ovenanforte Aarſager holder for en nye Spe 
cies, meener jeg, ſom et ſikkert Synonymum at kunde henføre Ranuncul. 3 

sure ON em Ane bare Mlonter 457 
Ved mit Ophold i Holland ſamlede jeg den, ſom under Navn af Hederaceo 
der er bekiendt, og Den ſamme har jeg fiden ſeet fra Holſtein, hvor den i Mængde 
ſtal vore, begge Exemplarer have 5 hvide og ved Enden ſpidſede Petala, meget 
mindre end paa Ranunculo fol. rotundo & capillaceo C. Bauh.; Og ere ikke 
allene i Henſeende til Blomſterets Farve; Men og i andre Stykker forſtiellige 
fra vores Islandſte Plante. Den forſte (a) ev i alle Deele, Blomſteret allene 
undtagen, førere end Den ſidſte. Den ſpreeder fig ftærfere og er meere grenet. 
Bladene (b) ere i Randen allene deelte, fædvanligt is, rarere i 3, brede Lobi; 
Paa vores ere Bladene Palmata eller grunddeelte, ſaaledes, at de ſodvanligſt ere 
ffaarne i 3 rarere i 5 aflange eller eegagtige Stykker, ſom enten alle ere heele 
eller kloftede Enden, og det mitterſte undertiden zkloftet. Efter Var, Berets 
ning Bor. Parif. pag. 170. ev Calyx sdeelt og Blomſterbladene, fom ere tilſpid⸗ 
fede ved. Enden og udſpreedte i en Stierne, 5; Paa vores har År. Boͤnig 
beftandig fundet Calyx beftagende af 3 Blade, og Corolla af ligeſaa mange, 

ſom eve brede og vundede ved Enden. Stamina har Var/ant angivet for 10, 
Hrx. Linnæ i Horto Cliffort. og fiden i Gener. Plantar. Edit. ult. med meere 
Wished for 5. ASnig (c) har talt paa vores Islandſte fra 6 til 9. Ellers 
kommer Denne Aslandſte, hederaceus C, B., og Ranunculus aqvaticus feu 

Den ſidſte ellev en Varietæt deraf, af nogle Bozanicis ev holdet for Hederaceus 
folio rotundo & capillaceo SRI nær hinanden, og kand det vel være at 

nd være hendet vores gode Peder Kylling, 

Mart. Spitsberg, (d) p. 44. Tab, G, lit, E; da den korte Beſtrivelſe ſom han 

| ÅSN | giver 

(a) De Figurer, ſom jeg haver feet ober denne Plante hos Dalech, FJ. Baub. og Morizon, 
are ey alt for lignende, og ſynes udtegnede efter hinanden. | 

(b) Have efter J. Bauh. Jagttagelſe en fort Plet ved Grunden. See Hr. Profeſſor Gders Figur 
Falc, VI, "Tab. CCCXXI. * pr. Y 

(I Hr. Boͤnig har førft ſamlet Sen iJsland; men fiden hav jeg ved Hr. Braſen faaet ads 
ſtillige Exemplarer fra Grønland; den ſhnes at være Cranges Kanunculus aqyaticus 

p. 83. Gronl. Ser. 

Helſt nu da jeg har faget den fra Grønland, 
| Mmm 



” 

y 

giver over fin, ſtemmer ey ilde med vores, og Det endog i Henſeende til Blom⸗ 
ſteret, fom han figer ſtal have 6 eller 7 Blade, hvilket er ſaa, naar man regner 
Fol. calycina med, fom han for Farvens fyld har giore Figuren, i hvorvel 
Den, fom de andre, er grov og meget Manglende, ligner dog meget, og ingen 
Skionnere vil nægte og, at Den jo meget bedre paffer paa vores end pag Ra- 
nunc, II. in Enumeration ftirp. Helvet. (a), hvortil den af Saller er bleven 
henfort. For ydermere at bekiendtgiore denne rare Ranunculus, har jeg ladet 
Den aftegne, og vil nu flutte min Afhandling for denne gang med at'anføre over 
ſamme en fort Beſtrivelſe. | — åer | 9704 100 

tis, caule filiformi repente. 

Ranunculus 3 Mart. Spitsberg pag: 44. Tab, G. Lit. e, Flor. Danic, Tab 

Ranunculus hyperboreus, folie profunde 3l1obis, lobis oblongis * 

Eccxxxi 
Caulis- filiformis, debilis, compreflus, glaber, repens, iålhås fimiles ex 

axillis foliorum emittens. DAN 

Fol. alterna, glabra, pollicari & fesqvipollicari fpatio remota; profunde. 
3- > interdum & hoc in inferiori parte sloba; Lobis oblongis l obovatis, 
ut plurimum integris, rarius apice 2-vel 3 fidis, inhærentia petiolis lon- 
giſſimis, flaccidis, membranaceis, bafi cylindracea dilatata caulem va- 
ginantibus. LEON 54 

Flores ex axillis foliorum folitarii » pedunculis planis, flaccidis, membra- 
naceis affixi. | 

Perianthium. folia 3, fubrotunda, lutea, parva, decidua. 
" Corolla Petala 3, obovata, calyce longiora, patentia, lutea. 

Nedarium, ſqvama parva ad ungves petalorum. 
Stamina. Filamenta 6 ad 9 corolla breviora, Antheræ oblongæ, luteæ | 

didymæ. DE are : 
Piftill, Germina plura in capitulum colledta, Sryli O. Stigmata reflexa, 

Semi na plurima fubrotunda in capitulum oblongum colledta, 

. (2) No. 1167. i ſidſte Udgave. 
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Forklaring over Kobberne. 

I. Tavle. 
Fig. J. Königa capitata (A) Stenglen med fine Greene. (b) Bladene. De uns 

derſte modſatte; De øvrige paa Stenglen verlende; De øverfte i en 
Krants omfluttende Blomſteret. (c) Blomſterne famlede i et (idet Hoved. 

B. Planten med fine Greene, b) ſom ved A, (c) ligeledes, (c') Hylfterblas 
dene deelt til Grunden i 3 Fliige. (d) Stamina, (f) Germen, (e) Stig- 
mata. 

Fig. II. Gentiana involucrata (a) Roden med Bladene, (A) Stenglen, (b) 
De ſtore Blade, (c) Greenene, (d) Hovederne med Blomſter, (e) Blades 
ne, ſom indſlutte Blomſterne, (k) Blomſterbundtet (faſciculus florum), 
(g) Hylſterbladene nedlagde (folia calycis reflexa), (h) Blomſterbladet 
(corolla) aabnet, (1) Stovſtenglerne (ſtamina), (K) Frugtknoppen (Ger- 
men), (1) Rorknappene (Stigmata). : | 

En Afvexling af forrige, B. Stenglen ac, i: fom i forvige Figur. 

Fig. II, Gentiana detonfa (a) Planten med Stengel, Greene og Blade, (b) 
Hylſteret, (c) Blomſteret, (d) Lapperne af Blomſteret, (k) Tænderne, 
(e Stovſtenglerne, (8) Frugtknoppen, (hk) Rorene med Deres Knappe. 

Fig, IV. Svertia fulcata (a) Stenglen og Greenene, (b") de underſte Blade, 
(b) de andre Blade, (c) Blomſterne, (d) Hylſterbladene, (e) Blomſter—⸗ 

bladets Fliige, (k) Stovſtenglerne, (g) Haarbuffene, (h) Frugtknoppen 
med Fuuren midt paa, og. Rorerne med deres Knappe. 

| | IT. Tavle. SM 
Fig. V. Gentiana nivalis (3) Bladene, (b) Grenene, (c) Blomſterne, (d) 

Holſteret nedlagt, (e) Blomſterbladet aabnet, (g) Fligene eller Lapperne 
(laciniæ), (f£.) Zænderne ved Grunden imellem Fliigene, (i) Frugtknop— 
pin, (k) Rorknappene. KL 

Mmm 2. SR 
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ig. VI. Gentiana Tenella. (a) Stenglen og Hovedgrenene, (Bb) de — 

Greene, (c) Bladene, (d) Blomſterſtilkene, (E) Blomſteret, (f) Hylſte⸗ 
vet nedlagt, (g) Blomſterbladet aabnet, (h) Lapperne, (i) Haarene, (k) 
Frugtknoppen, (1) Soyſtenglene. 

Sig, VIL Juncus biglumis. Aet mindre Eremplar, (a) Bladene; (b) Stil 
ken, (c) det mindre , (d) det ſtorre —— —J9 Blad, 

EBlomſternre | ER 
B. Et ſtorre a, b, c» d, e, ſom spin 

Sig, VIII. Juncus triglumis. (a) Roden mu Bladene ; (b) — (d) 
Ind ſoobnings⸗ Bladene, (e) Blomſterne. 

Sig. IX. Saxifraga Cotyledon. (a) Rodbladen
e, (b) Stilfen b SE 41 

Blade, (c) Blomſterne. 

III. Tavle. 
Fig. x. Saxifraga pundata, — De fuldkomne Blade, (a) de hede så: ufuld⸗ 

komne, (b) Stenglen, (c) de overſte Blade, (ch Blomſterne, (e) Blom⸗ 
stenene. (f) de lange og — de — —— (h) andet lit, KH 
(1) Rorene. JM 

Sig. XI, Stellaria bifora. Ca) Roderne, (b) de ie net —* de over⸗ 
fte, (d) Stenglerne, (e) Hylſteret, (k) Blomſteret, (g) — 
(h) Frugtknoppen, (i), Rorene. 

Big. XII. Stellaria Ceraſtoides. (a) Stammen med Greene, (b) Bladene, 
(c) Blomſterſtilkene, (d) Hylſteret, (k) Blomſterbladene, (2) Støv; 
ſtenglene, hverandet kortere, (h) Frugtknoppen, (1) Rorene. 

ig. XIII. Saxifraga — (a) Roden, (b) de Fliig⸗deelte Blade, (c) de ig 
hele Blade, ad) Blomſterſtilkene, (e) Hylſterets Bladfliige, (f) Bloms 
ſterbladene forftørrede, (g) Stovſtenglene ligeledes og FrugiÉnoppene Ål 
med (i) Rorene og Knappene. Denne Plante er uden Tvivl forf ſun⸗ 
Den af Martens i Gronland, og holdet urettelig for en FINDES, ſee — 
P. 44 Tab. H, lit. Marten⸗ Spitsb. Reiſe. 

IV. Tabl⸗ 4 
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IV. Taple. 
Fig. XIV. Stellaria humifuſa. (a) Roderne, (6) Stammerne og Greenene, 

c(0 Bladene, (d) Hylſteret, (e) Blomſterbladene, (C) Stopvſtenglene, 
(g) Frugtknoppen, (i) Rorene. 
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Fig. XV. Arenaria ciliata. (a) Roderne, (b) Stenglen, (c) Bladene, (d) 
| Blomſterne. J—— | 

Fig. XVI. Ranunculus hyperboreus. (3) Roderne, (b) Stenglen, (c) Bias 
deſtilkene neden til udviidede i en Hinde, ſom omgiver Stenglen, (d) 
— med deelte, og (e) med heele Lapper, (f) Blomſteret, (g) Hovedet 
med Frugt. | 

Fig, XVII, Andromeda cærulea. (a) Stammen, (b) Greenene med Marker 
af de affaldne Blade, (c) Bladene, (d) Blomſterſtilkene, (e) Blomſter⸗ 
ne, (f) Hylſteret, (g) Blomſterbladet, (h) Lapperne paa Blomſterbladet, 

J (i) Stovſtenglerne, (1) Stovgiemmeene (antheræ), (k) Frugtknoppen, 
(1) Røver, (m) Rorknappen, (n) Froehuuſet. 

Fig. XVIII. Andromeda Tetraqvetra, (a) Stammen, (b) Greenene bedakte 
med Blade, (c) Blomſterſtilkene, (d) Blomſterne, (e) Hylſteret, (e") 
Blomſterets inderſte Deel i naturlig Storelſe, (k) Blomſterbladet oventil 
deelt i 5 eegagtige Lapper (g), f" og g" ſamme forſtorrede, (hb) Stovſteng⸗ 

| lerne forſtorrede, (1) Stovgiemmerne ligeſaa, og (k) Hornene, og (1) Frugt⸗ 
| Enoppen ftaaende paa den ringdannede Samleplads (recptaculum) med 
7 fm) Roret, og (n) Knappen, (0) Frochuufet i naturlig Storrelſe. 
Å 

Mig, XIX. Campanula Uniflora. (a) Hjovedroden, (b) Greenene, (c) Begyn⸗ 
deiſen af Stenglerne, bekladte med Skicel, hvorimellem kruſede Haavs 

| trevler fvemfomme, (c) Stenglerne af forſtiellig Storrelfe, (d) underſte 

I Blade, (d") overſte Blade, (e) Blomſterne. MAREN 

Mm m 3 Big 

spreder 
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* 

———— ———— — 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

* med Stovgiemmet (h), (i) Frugtknoppen, (k) Rorknappen. 

XX. Diapenfia Lapponica. (a) Roden, (b) Bladene bedakkende Stam⸗ 
mer og Greene, (c) Stilkene, (d) de eoverſte Blade, (e) Blomſterne, 
(f) Hylſterbladene, (g) Blomſterbladet, (n) dets Lapper, (i) Stone | 
ſtenglerne, (k) Støvgiemmerne, (1) Frugtknoppen, (m) Roret, (a) 
Knappen. 

XXI. Saxifraga tricuſpidata. (a) Stengelen ſtrax oven for Roden bede 
ket mod Blade til SÉiæl forvandlede, (b) Bladene ftrar oven for diſſe, 
(69 Stilkbladene, (c) Stenglene felv, (d) Hylfteret, le) Blomſteret, 
(k) et Blomſterblad med ſine z Aarer, (g) Stovſtenglerne, (n) Frugtknop⸗ 
pen, (1) Rorene med deres Snappe. —* 

VII. Tavle. 
XXII. Potentella nivea. (a) Roden og de nederſte Skiel, (b) Stam⸗ 1 

merne, (c) Bladſtilkene, (d) Bladene, (e) et ſiddende Blad Midt paa 
Stenglen, (f) de overſte Blade, (g) Hylſteret, (h) Blomſterets Blade. 

VIII.Tavle. 
XXIII, Epilobium Corymbofum. (a) Trevle og SÉiæl ved Roden, (b) 
Stammen, (c) Bladene, (d) de udſtydende Greene; (e) Blomſterſtil-⸗ 
kene, (f) Frugtknoppen, (g) Hylſterbladene, (h) Blomſterbladene. 

XXIV. Papaver radicatum. (a) Roden, (b) Stammerne, (c) Bladſtil⸗ 
kene, (d) Bladene, (e) Hylſteret, (k) Blomſteret, (g) en Støvftengel 

- 

Å Anhang. 
Ål 

ni 
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Anhang. 

sell Eik 

Til D. Anders Lempig og D. Thomas Fine, M. Joen 

Jacobſens Reſidence anrorende. 

C. atus, 

Vor Gunſt tilforn, vider, at efterſom Vi er kommen udi Forfaring, hvorle— 
beg Vores kiere Farfader, Konning Chriſtian den Tredie, Dannemarkes, 
Norges 2. Konning, Salig og Hoylovlig Ihukommelſe, naadigſt ſtal have 
funderet til alle tre Kirker her ſammeſteds, et Stokke Jord liggende imod 
Skidenſtradet, udi Lengden CCXX. Fodder, i Breden CX. Fødder, med 
ſaadanne Forord, at derpaa ſtal bygges trende Vaaninger til Praſte-⸗Enker. 
FJa efterdi Kirkerne endnu ikke ſtal have begyndt nogen Bygning paa fornævnte 

Plads, det og ſtal være Kirkerne faſt mere til Beſogcing, ſamme Mads at 
| ladt bebygge og ved Magt holde, end at give enhver Enke aarligen til Huus; 
Leie Tolv Rolr., efterfom nu (fal være brugeligt; Bi og formere, at her ſam⸗ 

meſteds ſtal være Mangel for en Refidence til enPhyficum Profeſſorem; Bede 
| Bi eder og ville, at J med det forderligfte fader opbygge og forfærdige en Res 
ſidence, ſom ev begyndt hos det nye Collegii Huus ber ſammeſteds, udaf hvis 
Penge, fom er collegeret til fornævnte Collegii-Huufes Bygnings Behov, og 
"udi Behold haver, og fiden dertil lader indlukke fornævnte Stokke Jord for 
| en Have og Agerrum til fornævnte Refidences Behov, Saa at Os Elſtelig 
Hederlig og QØellærd Mand M. Fosen Jacobſen, fom til ſamme Profes er til; 
ſorxrordnet, derudi kand have fin gode ag begvemn Verelſe. Der. 0. 

| Hafniæ den 30 Julii Anno 1600, 

| su. bit. 



ea re 
— — — — — — — — — 

——— ik 

Udſkrift af Academiete AQis meddeelt af Hans Hoycerveerdighed 

Gr. Doct. og Prof. Holm, nu værende Rector, 
' É i —3 sv . in UR SP Mk 4 i Hue — RE i 

Da den nye Reſidentz byggedes Anno 1600, begiærede Rector Andreas Chri- 
ftianus den 12 Julil i Conſiſtorio, ”at maatte bekomme den nye Refidence, 
/"fom nu byggedes udi Studii-Gaarden. Saa vilde han i Fremtiden planteder en 
”hortum Medicum. Epifcopus facile conſenſit Reſenius der funde nogen 
Handen have i at ſige. Blev optaget til videre Deliberation“ Naſte 16 Julii 

"anni ejusdem fc. 1600. mødte Proſten ved H. Geiſtes Kirke M. Jonas Jacobi, 

ſom var kaldet til Profeſſor Embede, og giorde fin- Ced. ꝛc. hvorpaa følger: 

Rector adhuc petiit fibi concedi novamRefidentiam in area ftudii, quam 
Aſtatim fignificavit M. Jonas ſibi deputatam &. conceſſam effe a Regia Ma- 

jeſtate & Cancellario.  Næfte:6 Aug. n. 5, Rector indicavi ta 

tem Cancellarii eſſe, ut habitatio M. Jonæ intra diem Michaelis perfi- 

Hcjatur, ; I ——— F — — 7 Er 

—— EEN Al ets 
— 

Ass MG FE 

lat t: 

Kongelig Skiode og Gave⸗Brev paa den Academiſte i 
Haves Blades. af 

Bi Chriſtian den Zierde med Guds Naade, Dannemarkes, Norgis ꝛc. Kon⸗ 
ning. Giorre alle vitterligt, at efterfom for nogle og 60 Zar fiden er givet og 
fonderet til alle 3 Kirker her udi vor Kiebſted Kiobenhafn, et Stykke Ford 

beliggendes mod Skidenſtroedet, dog derpaa ffulle bygges "3 Vaaninger til 

Preſte⸗Enker, naar nogen Sogne-Præft der ſammeſteds Døde og afgik, og 
Vi forfare at ikke endnu til des ffal være ført nogen Bygning paa ſamme 
Plads; Men enhver Praſte⸗Enke, at have havt aarligen af ö— | 

endinge 
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" Sendinge til Huusleie; Og efterdi fornævnte Plads udi fan lang en Tüd has 

ver fagt øde, og ikke derpaa ev faaet nogen Bygning; Saa og efterdi Univer⸗ 
ſitetet der udi fornævnte vor Sisbfræd Kisbenhavn er med eu nye Reſidentz ble⸗ 
vet forbedret; Thi have Vi naadigſt undt,” ſtigt og givet, og nu med Dette 
Bort aabne Bred unde; ſtiede og give formeldte Plads til Univerſitetet Dev 
ſammeſteds, fan det altiid herefter ſtal ligge og bruges til en Have til formeldte 
Reſidence, hvorudi kand ympis og plantis fynderlige Simplicia, og ſtal den 
Profeſſor, ſom i formeldte Reſidentze bliver boendes, Dermed have Opſeende. 

Thi forpligte. Vi Os, Vore Efterkommere, Konger i Danmark og Cro⸗ 
nen, at fri-hiemle og. fuldkommeligen tilfaae formeldte Bor Univerſitet fore 
meldte Plads udi fin Længde og Brede, ſom den nu forefunden ev, for hver 
Mands Tiltale fom derpaa kand tale med rette, udi nogen Maade, Givet paa Bort 
Slot. Anderſtow den 2 Augufti Anno 1600. 
LEE ENGER Under Bort Signet. 

"CHRISTIAN. 

BE 0 Kend sanse 4: 

Doct. Ofte Sperling, at være Medicus udi Bornehuſet 
g Botanicus udi Haven ved Kiobenhavn. 

ne C. 4tus. 

| G. A. IB. at Vi naadigft have contraheret, og nu "med dette Bort aabne 
Breo contraherer med Os Elſkelig Doct. Otto (Sperling. forovdnet Medico 

udi Bornehuſet udi Bor Kiobſted Kiobenhavn, at ſtal ſels herefter have gode, 
dygtige og uſtraffelige Medicamenter, ſom kand fornoden giores til Bornenes 
Cuur ſammeſteds, ſaavelſom god Salve, ſom den forordnede Badſkier udi 
fornævnte Bornehuus til Plaſter ſtal bruge, hvorfore Vi garligen naadigſt 
haver tilſagt hannem 1000 Rdlr., ſom hannem aarlig af Vores Rentekammer 
til gode Rede ſkal erlegges, og ſtal ſamme Contract begynde og angaae Philippi 
Jacobi Dag ſidſt falden; zog ſiden aarlig continueres imeden og al den. Stund 
ſamme Vores Contract ved Magt ſtager, derforuden have Bi-naadigft beftile 
hannem at ſkal vere Vores Botanicus, og hane: flittig Indſeende med Haven ved 
vor Kiobſted Kiobenhavn, og tilholde —— han fig beflitter, at 5 

nn alle mee 
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alle de Simplicia, ſom groer Dog i Vore Lande, hvorfore Vi hannem hø s 
gen tilfagt 200: Rolr. in Sp⸗ hvilken Beſolding og Bal angaag ne, —D———— 
Dag ſidſt forleden, og ſiden aarligen continuere, faa længe han famme Be⸗ 
ftiling foreftaaer; Sammeledes er. hannem garligen tilſagt 200 Rdlr. for at; 
være Medicus udi fornævnte Bornehuus, hvile fornævnte St: ſtal ans 
gaae fra den Tiid han udi ſamme Beftillinger indtræder, og fiden aarligen fort; 
indtil faa længe Qi anderledes Derom tilfigendes vorder; Thi bede Vi og byde 
Vore Rentemeftere ꝛc. Gluͤkſtad den 7 Junii Anno 1638.  - 

—— LB: als OM id 4 

Otto Kragh, Doct. Jacob Fabricius, Doct. Oluf Worm og 
Doct. Niels Fofs finge Brev D. Otto Sperling angagende. 

neo EUS, | 

W. S. G. I. Vibede Eder og ville, at Jerfare, hvorledes Doct. Otto Sper⸗ 

ling fig i fin Tieneſte medens han paa Bornehuuſet beſtilt var, forholdet haver, 

og ſtulle Otto Kragh give agt paa forbemeldte D. Sperlings Adtiøner og 

Opvartning, og Doctores paa hans Cuur og Medicamenter. 1) Om D. Sper⸗ 
ling haver havt den Omſorg for, Bornene i Bornehuuſet, ſom hannem hans 

Beftilling tilholder. 2.) Hvad for Medicamenter han haver brugt til dem, 

fom ere faa meget udflagne, al den Stund fligt mod Smerren intet" kand fee, 

fom han altiid brugt haver. 3.) Om han med Bad og Smorrelſe haver værer flits 

tig ved dem, ſom ere Lamme i Hænder og Fodder. 4) Medicamenterne (Fal.bes 

fees, ſom han haver brugt, om derudi er den Under ffee) brugt, efter Sygdom: 

mens Underſteed, om hvilken Lejlighed: Badſteren i Bornehuuſet ſtal adſporges 
vid hans Eed, han Os ſooret haver. 5.) Det Fotk, ſom vare i Boruenes 

Sygehuus, ſtal adſporges hvor tit de haver ſeet fornevnte D. Sperling der. 

6.) Zohan i Vores Have ſtal ved fin Eed ſige, hvor tit han haver feer ofibe⸗ 

meldte 2). Sperling forgangen Sommer i Haven, og hovad han der udrettet 

haver. 7.) Naar I nu have fornummet, hvad for Medicamenter til Bornene 
er brugt, da ffal deres Verd ſettes op, paa det man: kand erfare, hvor næv 

han er gangen den Summa af 1000 Rdir. form han for Medicamenter bekom⸗ 
mer tif Bornene om Aaret. Hafn dem 30 Novembr. Anno 1644.. 

Lit. 
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— SR ms BE du 
Doct. Thomas Finke, Doct Simon Pault, Doct. Chriſten 

Stougaard, Doct. Chriſtian Fabricius finge Brev 
Doct. Otto Sperling anlangende. 

C. Atus. 

| W. S. 6.2. Efterſom Vi naadigſt til Sinds ere, at lade cenſurere D. Otto 
Sperlings Cuur, ſom han udi Bornehuuſet, den Stund han der at opvarte 
naadigſt af Os var befalet, brugt haver; Saa og, ar lade taxere hans Medis 
camenter, til ar erfare, hvor nær de gaaer 1000 Specie Rolr., ſom Vi hans 
nem naadigft derfor garligen (od give, og Vi allerede naadigſt haver anbefalet Os 
Elſtelig, Hederlige og Hoylerde Doct. Jacobo Sabricio, vores Liv⸗Medico, 

ſaa og Doct. Oluf Worm, Profeſſor her udi Univerſitetet, og Doct. Niels 
FSoſs, Med. udi Vort Land Skaane, ſamme Cenſur og Taxt at giore. Da bede 

" Bi eder og naadigſt ville, at J retter eders Leylighed efter, ſamme Cenſur og 
Fart med dennem at overvære,, og alle Ting ſaaledes herudinden at forrette, 
fom J det agter at forfoare og være bekiendt. Fred. Den 31 Octobr. Anno 1644. 

ö— ——— — 

| Lit. GM | i 

Otto Kragh fif Brev af tiltale Doct. Otto Sperling. 
| C. 4tus. 

G. A. W. Efterſom Vi naadigſt erfarer, Doet. Otto Sperling ikke Categorice 
at ville ſpare til hvis du med tilforordnede Doctoribus Medicinæ, Os Eiſtelig, 
Hederlig og Hoylerde D.Jacobo Fabricio, D. Thoma Finkio, D. Nicolao Foſſio 
og D. Chriſtiano Fabricio, om hang Forhold, Cuur og Medicamenter, i Bor⸗ 
nehuuſet, hos hannem at ſkulle forfare, naadigft af Os var anbefalet, foreven⸗ 
dendes: umueligt af være, herom at giore nogen Underretning, efterdi han 

ikke med Os nogen Contract havde ſluttet, om Regnſkab at holde, og mere, ſom 
hans overleverede ErÉlæring videre omformelder, og Vi nu naadigft anbefalet 
foornœvnte Dodtoribus Medicinæ og andre, med forderligſt derom at ſtulle kiende 
og dømme, om ſaadant hannem umueligt, det Vi dog ikke formode, og om 
han ikke, hvis anbefalet var, endnu kand og bør med forderligſt at efterkomme ; 

Anſeende, han udi mange Zar fag ſtor Befolding haver oppebaaret, og Dog 
| Pnn 2 in lidet 



(det ellev intet til Børnenes Beſte, Efter deres egen og andres Klage og Berets 
ning, giort og udrettet; Thi bede Vi dig og naadigſt befaler ; faa og hermed 

Fuldmagt giver /Tat Du retter din Leilighed efter fornævonfe Doct. Otto Sper⸗ 

ling for forngvnte Doctoribus Medicinæ, ſom herudinden at domm og klende 

ere anbefalede, pan Vore Vegne at tiltale og Dom over hannem hænde, om 
han ikke fornævnte Vores naadigſte Villie bor med forderligſt at efterkomme, og 

hans Cuur og Medicamenter, han i Bornehuuſet brugt haver, at fpecificere og - 

kundgiore, eller og tilborligen Derfor at ſtande tilrette, Frederichsborg Den 
8 Sanuarii 1645. AT [BSA : Re 

) 

<= 

ØR STE mr ÅR — 
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Til Cammer-Colleg. om en Lammeſtinds Kiortel og en Bibel 
im HE Doct. Otto Sperling. —— 

DERE rå — gg $:2- «fl — 

8.5.6: Rider, at Bi allernaadigſt have bevilger, Doet. Otto Sperling 

en Lammeſkinds Kiortel, og en Bibel at maga bekomme. Dermed x. Hafa, 

— 
——— 165 350 BUR 
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Pletterne. 
Af 

C. HORREBOW. 

Soen havde beſtraalet Jorden fra Verdens forſte Begyndelſe indtil Aar 
1610, og Den beholdt altid hos Jordens Beboere den fanme Agt og An— 

ſeelſe, thi endſtiont Meninger havde vel været ulige i Henſeende til dens Stor⸗ 
relſe, Da nogle toge den for meget liden, og andre derimod: for faadan en ſtor 
Kiempe, ſom den virkelig ev imellem de andre himmelffe Legemer, ſom omringe 
den, faa troede Dog alle Menneſter, ſom med Glæde nede dens Varme og 
Fin, at Den beftod af den allerreneſte og finefte Iid, fom i alle Maader var 
ubeblandet, og ingen yttrede Den mindſte Mistanke, at derimellem Soelens Ild 
ſtulde være nogen jordiſt eller, grov Materie, ſom ffulde undertiden kunde for⸗ 
dunkle den, ja, det ſom meere er, altid blive foreenet med den. 

WVel haode man til adffilige Tider feet noget, ſom med Billighed kunde 
give Anledning til at kalde Soel⸗Ildens Reenhed i Tvivl, men dette kom dog 
faa fieldent for, at man ikke derudover forandrede fin Meening: ſaaledes leſes i 

Pithœi annalibus Francicis, aten Adelmus (en Benedictiner) ſage Anno so5. 
i 8 Dage en liden fort Piet i Soelen: Ligeledes. beretter Copernicus i hang 
Aſtronomia inftaurata Libr. I. Cap, X, at Averrhoes,enArabiff Aſtronomus, 
"havde i det 12te Seculo (hvilet han felv bemerker i hans Paraphrafi over Ptole- 
meum) feet noget fortagtigt i Soelen, juſt paa en Tiid, da Soelen og Mercurius 
ſtulde ſamles i Himmelen: Og endelig ſage Keplerus Anno 1607. i Soelens 
Skive en fort Plet, hvilfe Obſervationer ſynes alle at tilkiendegive, at det ikke 
havde fig. faa vigtigt med Soel⸗Ildens Reenhed, ſom man troede; men den 
"gamle Mening var dog faa indgroed, at man antog diſſe Pletter ikke for Soel— 
pletter, ſom De virkelig vave, men for Planeten Mercurius, ſom de meente 
fulde pag Den Tiid have ſiddet imellem Soelen og Jorden, og foraarſaget denne 
Morkhed, fom i Soelen blev obſerveret. FARE 

Pan 3 Aselmi 
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| Adelmi Obfervation kand dog ingenlunde paa denne Maade forklares thi 

Mercurius kand ikke engang forblive i 8 Timer i Soelens diſco, meget mindrei 
8 Dage, ſom Adelmus obferverede, hvorfore ogſaa Keplerus i Aftr. Opt. 
P. 306. corrigerer Pithoei Text in vita Caroli Magni; — i ſteden for 
octo dies, octoties, hvilket val ikke er rigtig Latin, men han kand ikke anders 
ledes hielpe ſig, og ſtriver derfor derhos (ut ego lego barbare). Havde Keple- 
rus, da han ſkrev dette, vidſt af Soelpletter ar ſige, havde han uden Toivl 
ladet Texten blive uſorandret, og havde fagt, sat Adelmus obferverede Anno 807. 
en Soelplet 3 Dage i Rad, hvilket virfelig var Sandheden, thi at Adelmus 
ikke har feet feyl, eller fingerer noget, bekreftes ydermere deraf, af andre 
fleere af de Tiders Skribentere tale om den Plet i Soelen, ſom blev feet i Caroli 
Magni Tider. / " ; —* 

Den ſtore Keplerus var ogfaa alt for grandſeende til, at han længe fulde, 
blive i Vildfarelſe; thi da han 1612 ff Vished om, at man virkelig fane 
Pletter i Soelen, eraminerede han nærmere Sagen, og fandt, at baade Adel- 
mi Phænomenon var en Soelplet, og at Det ligeledes var en Soelplet, ſom 
han felv havde feet Anno 1607, thi han erkiendte, at han havde tager feyl af i 
Mercurii nodis, og at Mercurius følgelig ikke kunde være Soelen faa nær, fon 
han den gang tænÉte, at den nemlig kunde ſees i den, 
3 

maade ſieldent, at en faa ſtor Plet lader fig tilſyne, ſom med blotte Oyne kand 
merkes, faa er Det ikke at undre over, at man ey af de faa Obſervationer, ſom 
ide Tider havdes, turde flutte noget viſt om den fore Forandring, ſom i Soe⸗ 

lens Ild haver Sted: men da i Begyndelſen af forrige Seculo Kikkerter bleve 
opfundne, fik Menneſtet ligefom en nye Sands, i det ringeſte blev Synets 
Kraft faa fordoblet og forſterket, at man ſage gandife nye og andre Ting i 
Himmelen, end man tilforn havde blevet vaer. Herhen hore iblantandet ogfaa. 
Soelpletterne, hvilke Galileus, ſom han felv foregiver, ſaage allerforſt iblant 
alle; hans Ord derom ere diſſe i hang Syſtemate Cosmico p. 337. Primus 
inventor & obfervator macularum Solarium, ut & aliarum omnium 
novitatum cæleftium, fuit Academicus nofter Lynceus (nemlig Gali- 

| læus);.atqve illas detexit Ao, 1610, dum adhuc in Gymnafio Patavino 
Mathemata profiteretur; & cum ibi, tum Venetiis, ea de re locutus eft 
cum diverſis, qyorum nonnulli adhuc vivunt; & anno poſt ſpectandas 

illas 

Af foranforte Obſervationer er det da klart, at Pletter i Soelen ere blevne 
ſeete, forend Aar 1610; men da de fleeſte Soelpletter ere ſmaa, og det er over⸗ 
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illas exhibuit Romæ multis Magnatibus, ſicut ipſe aſſerit in prima epifto- 
larum fuarum ad Marcum Velferum, Duumvirum Auguſtanum. 

Man kand ikke nægte, at jo Galilæus ſtriver temmelig berommeligt om 
” fig felv i denne Text; han var viſſelig en for Mand, men. han havde derfor 
ikke fornodent felv at fige der; Desuden er Det ogfaa uſikkert, om Galilæus vivs 
Éelig var Den, ſom forſt opdagede Soelpletterne: Galilæus figev vel, at han 
Anno 1610 allerede havde ført Dem, men han bar aldrig beviif dette, hvilket 
han dog burde, naar han vilde paſſere for den forſte; Derimod er det viſt, at 

" To. Fabricius fra Begyndelſen af Anno 1611. hav: feer Soelpletter, og at han i 
" Midten af ſamme Aar hav giver en Tractat ud Derom, Ligeledes er det vift, at 
Chriſtoph. Scheinerus har Anno 1611. i Martii Maaned merket diffe Pletter, 
han rev derom til Velſer, en Magiſtrats Perſon i Augsburg, i Enden af 

famme Zar, men han vovede fig iffe endnu til at give noget ud Derom under fit 
; eget Mavn, allerhelſt Da hans Foreſatte ikke holde det raadeligt ſtrax offentlig ar 
gliore noget bekiendt, ſom faa klart og aabenbare ftreed imod de Tiders Philo- 
ſophorum Grundfærninger, forend man forſt var forſikret om Sagens Rigs 
tighed ved fleeres Erfaring: 

Dette er Aarſagen, hvorfore Scheineri Opdagelſe blev af Velſer forſt be 
kiendtgiort i ct Skrift under Titel: Apelles poft tabulam, hvor Autoris 
Ravn var fortie; og ingen vidſte heller, hoem Auter var. Endnu var Galt- 

læus iffe kommet paa Banen, men da Velſer corvefponderede med ham om 
Denne Nyehed, fom han var blever underrettet om af Scheiners Breve, fag. 

"meldte han fig forſt, og foregav, at han allerede i 18 Maaneder havde obfers veret Pletter i Galen; han fÉrev Dette, men, ſom jeg tilforn har ſagt, han beviifte 
det aldrig, og han gif Dog fiden faa vidt, at han i en Italienſt Tractat Anno 
1623, under Titel: H fagiattore, lat. Trutinator, beſtyldte dem. for furtum 

literarium, ſom turde foregive, at de havde. feer Soelpletter, forend han. 
Scheiner befodrer ham vidtloftigt i fir fore Verk under Titel: Rofa Urſina, 
og hvordant Det end er, faa ſynes Sagen mig mistenkelig paa Galilæi Side, 

"og dette Tand man med Wished fige, at Scheiner i Det mindſte er den førfte, 
fom baade har givet gode og tilforladelige Obſervationer ud af Soelpletterne, 

; og fom. tillige hav fundet en god og complet Theorie, fom giver fuldkommen 
Aalſag til alle de Bevægtlfer, ſom merkes ved dem. i 
4 

IDette maa væve nok fagt om Opfindelſen af Soelpletterne, hvilke, naar 
jeg nævmere ſkal beſtrive Dem, fee ud, ſom forte irregulaire Pletter i — lyſe 
i vel, 



se Se SLS A 
Sol, ſtor ſtorre og mindre paa adſtillige Tider, og naar De nærmere betragtes 
med ftørre Kikkerter, ere de gierne omringede med et dunkelt ESS LI 
ſaadant fom de i Fig, T. foreſtilles. 

BEEN DE " 

Foruden Pletter Soelen tale ogſaa Scheigernn Hevelius ir mange ED J 
om faculis Solaribus, ſom fulde være nogle Parter af Soelen, ſom vare lyſere, 
end Reſten af Soelens Skive; ſaadanne har jeg aldrig feer, og der ere fleere 
Aſtronomi, ſom vidne det famme, jeg fulde ſnareſt troe, at diſſe faculæ ere 
ikke andet, end den lyſe Soel ſelo, ſom kand undertiden lade noget ALMEN uten 
Den ſees imellem Pletterne, og den Skygge/ ſom omringer — 

Pletterne bevæge fig alle tilligemed Soelen, faa at, naar man antager 2 
Puncter, ſom Soelens Poler, faa beffriver enhver Plet med finBevægelfe net 
op ſaadan enCircul i Soelen, ſom diſſe tvende Puncter udfordre, hoorfore det 
ev klart, at man af Pletternes Bevægelfe kand beviſe Soelens rotation eller 
Svingning omkring: Axelen, ſom ſkeer engang hver 25 Dage og 14 Timer. 
Keplerus havde vel forud af fine Theorier giettet, at Soelen maatte vende ſig 
om fin Axel, men han levede dog kke den Dag, at han fik at ſee af egne Ob⸗ 
ſervationer hans Gisninger bleve ftadjæftede ved Soeipletrirnes Bevægelfee 

Naar en Plet kommer førft ind i Soelen ved dens oſtre Rand, ſeer den 
tynd og aflang ud, fiden tager den til, og ofte deeler fig i flere, indtil Sen oms i 
mer omſider midt ind i Soelen; derefter fager den af i igien, og bliver ligeſag li⸗ 
Den i den veſtre Rand, ſom den tilforn var i Den oſtre. Ligeledes ſynes Pletterne 
at bevæge fig (angfommere , haar de ſidde imod Kanter af Solen, og fortere, 
naar de ere midti den, hviler alt er 'en Folge, naar Soelen har en ſpheriſk 
Figur, og Pletterne finde faft i Denn, hvoraf ſees, at Pletterne maa være i 
Soelen ſelo, og at de tage feyl, ſom holde Dem for at være Planeter; ſom be. 
væge ſig om Soelen, ſaaſom Joh. Tardé og Malapertius; af hoilke den eene 
Falder dem ſidera Borbonia, den anden ſidera Auſtriaca, ligeſom Galileus 
kaldte Satellites Jovis ſidera Medicæa, og Antonius Marius Schyrlæus de 
Rheita kaldte ſine 5 nye falſte Satellites Jovis fidera Urbanoctaviana. VESA 

7 mo REM 
Nogle Pletter genereres undertiden midt i Soelen, og andre forſoinde der 

Andre Derimod komme ind i den ved oſtre Kant, og gaae ud ved veſtre: Faa forblive 
i Soelen i dens heele Omfvingning, mende fleeſte forfpinde efter nogle Dages 
Forlob; der er næppe nogen Plet, ſom har vedvaret lengere, end dn Anno Bl 
1676, hollken forblev i Soelen 70 Dage efter hinanden, nemtg i ERE — 

ovembri 
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Novembri og Decembri Anno 1676, og i Januario Anno 1677. Den ſam⸗ 
me Plet, ſom fanes i Soelen Anno 1695, meener M. Caſſini igien at have 
fundet der Anno 1702, faa ar man deraf (fulde: ſlutte, at Soelpletterne ere bes 

ſtandige, endſtiont de Derfor ikke altid ſees. 

Da Soelpletterne forſt bleve opdagede, ſaaes der ofte mange (ja indtil 50) 
| paa eengang af Scheiner, Galileo, Hevelio og andre; fra Anno 1650 til 

Anno 1670 vare de rarere at fee; fra Anno 1695 til Anno 1700 ſaaes flet ins 
gen; fra Anno 1700 til 1710 vare de igien almindelige, Anno 1711 og 1712 

blev man atter ingen vaer, Anno 1713 blev ilkun een obſerveret i Maji Maaned, 
men fiden hav der ingen Savn været paa dem (vide Aftronomie de la Lande 
$. 2517.) J diſſe ſidſte 30 Aar, da jeg har jævnlig og meget ofte obſerveret 

Soelen, kand jeg fige af egen Erfarenhed, at det har været rart at fee Soelen 
… gandffe uden Pletter, men at man tvertimod ofte har feet mange derudi paa 
gengang ; Dog har jeg neppe: feet nogle ſtorre, end de, ſom i denne Sommer ere 
blevne obferverede. 

Da nu korteligen er bleven forklaret, hvorledes Soelpletterne vife ſig, og 
hvad Gang de have, faa maatte naturligt det Spørgsmaal falde, hvad egentlig 
Soelpletterne er, og hvordant de dannes i Den fubtile og fine Soel-Jid? Herom 
ere Da Meeningerne meget adſtillige, hvilket ingenlunde er at undre over, aller⸗ 
helſt da endnu haves for faa Obfervationer til at flutte noget med Vished, og 
man i flig Materie kand faa godt ſom ikke giore andet, end giette fig frem. 
Nogle have antaget Dem" for Planeter, ſom bevæge fig omkring Soelen, men 
at Denne Mening ikke er antagelig, forftages af der, ſom tilforn er meldet. 
Andre have giettet, at det inderfte af Soelen fulde være en mork og dunkel 

ugle, ligefom vores Ford, og at denne var omringet med den flydende og klare 
Ild, fom vi fee, og kalde Soelen; ati denne Kugle vare mangfoldige Ildbierge, 
ſom udſprudede til. adffillige Tider megen grov Materie fra fig, hvilken, naar 
Den ſteeg op til Den overſte Deel af Soelen, da formerede de Pletter, ſom vi 
til viſſe Tider obſervere. Andre: have foreftillet fig, at Soelen beſtoed af to 
Slags Materier, nemlig tildeels den fine Ild, ſom yſer og opvarmer , og tils 

deels af adffillige grove Legemer, hvilke, ved Soels⸗Ildens gefvinde Bevægelfe, 
ſommetider ſynke dybt neder i Den, og andre Tider ſtige op til dens overſte 

i Alene. me 

| Deele „Dda de i vores Oyne ſtulde ſynes ſom Soelpletter. Andre igien, blant 
hyvilke Galilæus var den forſte, ſom ogſaa ſtrax derudi blev efterfulgt af Heve- 

" lio, anſee Pletterne, ſom en Skum og Ureenhed i Soelens Ild, ſom underti— 
den ſamler ſig i ſtorre Hobe, og årige oven paa det ftore Ildhav; men * 

oo eer 
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Har en ſtor Mængde Obſervationer af Soelpletter giort paa en Tiid af 30 Aar 
tildeels af mig ſelo, tildels af mine Medhielpere ved Obſervationerne, og kom⸗ 
mer det mig for, at jeg af Dem, ved Den loſelige Examen, ſom jeg har anſtillet, 
temmelig nær kand flutte, at de ere beftandigen paa ſamme Sted, naar de fees, 
hvilket aft vil blive! Materie til en nærmere Afhandling, naar jeg fager Ley⸗ 
lighed noyere af igiennemgaae mine Obſervationer, da det maatte blive mig en 
ſtor Fornohelſe, om jeg kunde komme i Stand med at faage et ordentlig Landkot 
over Soelen (om jeg faa maa kalde det), eller et Soelkort færdigt; Dette vil jeg 
allenefte nu i Forveyen melde, ſom en Beſtyrkelſe paa min Meening, at faa 
got ſom alle. Pletter obſerveres Nærheden af æqvatore Sølari, hvor efter 
Theorien de hoyeſte Bierge bør være, ligefom vi paa vores Fordi merke, at 
de hoyeſte Bierge ere i de Lande, fom ligge Linien nœrmeſt: Det er derfor ikke 
at undre over, at de fleefte Pletter ſees midt i Soelen nær ved dens Æqvator, 
og vare derimod Pletterne en Materie, ſom ikke var bundet faft med Soelens 
Corpus ſelo, faa maatte man ſnareſt troe, at de, ſom beſtagende af en Mater 
vie, Der iffe var begvem til Beveegelſe, maatte fødes henimod Soelens Poler, 
hvilket Dog gandſke firider imod Erfarenheden, i det mindſte har jeg aldrig ſeet 
nogen Plet i Nærheden derved, ikke heller har jeg nogenſteds feet en Obſervator 
at angive, at han der har ſeet Pletter. 

For at mine Obſervationer kand komme fleere til Nytte, om de maaſtee 
maatte fane Lyſt at arbeide i dem, faa bliver herefter i hvert Aars hiſtoriſte 
Almanack udgivet de Soelplet⸗Obſervationer, ſom ere giorte 2 Aar tilſorn, og 
ev dermed giort en Begyndelſe før: Anno 1770, hoorudi anbringes Obſerva⸗ 
tionerne Anno 17683, da herefter hver Aar coutinueres paa ſamme Maade; 

Naar 
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Maarda fanlsdes fleere fane Obſervationerne i Hænder, er det at haabe, at iblant 
mange dog nogen ſkal blive lykkelig til deraf at uddrage Den rette Soelpletternes 
Theorie, ſom uden Zvivl vil igien give fir ftore Lys og Nytte udi andre Parter 
af Phyfigven me Hr 

Ligeledes fohes ved min Afhandling paa dette Sted Obſervationerne af 
Soelpletterne giorte Anno 1769, da fiden, naar mere maatte afhandles om 
Soelpletterne, Læferne henviſes til Den danſte hiſtoriſte Alnanak, men ber ingen 
Obſerovationer anfores, uden de allene, hvoraf man maatte ville Drage nogen. 
beſynderlig Slutning. | 

Men førend jeg begiver mig til at anføre Obſervationerne ſels, vil det 
uden Toiol blive fornødent for Dem, ſom ſtulde bruge dem, at jeg kortelig bes. 
ſkriver Maaden, ſom de ere giorte paa: Hertil bliver da altid brugt machina 
æqvatoria, ſom beſtrives i min Faders Baſi Aftronomiæ Cap. 6. og naar nos 

gen Obfervation maatte anføres, ſom ikke ev giort med den, ſtal det ved Obſer⸗ 
vationen blive erindret. Denne Machine ſtager ſtivt, faa at man ikke bar at 
befrygte, at Inſtrumentets WVaklen ſtal foraarſage nogen Uſikkerhed i Obſerva⸗ 

tionen; ſtork Bleſt kand alleneſte herudi giore nogen Hinder, hvorfore ifaadant 
Waiir enten ingen Obſervation ev giort, eller om der ev nogen giort, faa er det 
annoteret ved Obſervationen ſelv, paa det, at de, fon vilde bruge den, kand 
derom være underrettede. — Paa Machinen er appliceret en Kikkert imod 3 Fod 
lang, hvilfen, naar en Stierne eengang er i den, efter: Machinens Conſtru- 

ction, ved dens Omdreyning altid følger Stiernen; vel ev Der vanfkeligt af 
juſtere ſaadan en fvær og ftor Machine ,. men den er Dog i ſuldkommen god Po- 

il 

fition, og følger Himlen faa neye, fom man kand forlange. Naar da nu. 
Obſervation pag en Soelplet al ſettes i Verk, ſtilles Machinen med fin Kik⸗ 
kert paa Soelen, og paa: det man kand fane Soelen net op pag det Sred i 
Kikkerten, ſom man vil, har jeg ladet giore ſaadan en Indretning, at jeg med 
en fin Skrue kand forandre Machinens Declination faa neye, ſom jeg vil. 

J Kikkerten ev et Micrometer efter M. Louilles Indretning (vid. Fig, 2,) 
nemlig, der eve forſt 2 fafte Filamenter midt i Kikkerten ab og ef, ſom giore 

| med hinanden rette Winkler, af diſſe foreftiller ef en circulum declinationis, 
og ab en parallelum Æqvatoris, foruden diſſe fafte Filamenter hav jeg endnu 
anbragt det tredie cd neden i Kikkerten, fom er parallel med ab, og faa langt 
neden for, ſom ongefær Soelens halve Diameter, hvorved Dette vindes, at jeg 
kand have Soelen i Kikkerten hele Obſexvations Tiden. Foruden diſſe 3 ube 

He Ooo 2 vægelige 
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vægelige Filamenter er der endnu det fierde gh, fom er bevægeligt, og tond : 
ſtrues op og ned, ligefom man forlanger. | uorden Aj 

Naar nu da en Obfervation ſtal anftileg, bærer man fig ſaaledes ad: 
Forſt ftilleg Soelen, ved at dreye Machinen om fin Axel, paa hoyre Side i 
Kikkerten, og det ſaaledes ved Hielp af Declinations-GjÉruen, at dens nederſte 
Rand net op berører det nederfte ubevægelige Filament cd; dernæft anmerkes 
ved Hielp af Uhrverket Det Oyeblik, naar Soelens foreggaende Rand m berøs 
rer Declinations Filamentet ef; fiden det Oyeblik, naar Pletten p kommer 
til famme Filament, og endelig det Oyeblik, naar Soelens følgende Rand n 
berorer ſamme Filament ef; af diſſe Obfervationer kand man da, finde centri 
Solis og Plettens Rectaſcenſions Forſtiel, og vil jeg raade til, at hertil helſt 
bruges den Obſervation, naar den følgende Rand n bevører Filamentet; thi 
Dette ſidſte Oyeblik lader fig meget noyere beftemme, end det førfte, naar den 
——— Rand berører, hoilket er enhver. bekiendt, ſom er lider ovet i at 
obfervere, 

Naar nu ſaaledes Plettens Rectaſcenſion ved Obfervation er beſtemmet, 
ſtrues, for af finde Declinationen, det bevægelige Filament gh op eller ned, 
indtil det ſtierer Pletten p, og anmerkes, hvor mange Skruegange der ere 
imellem det ubevægelige Filament cd og Curfor gh, og endelig ſtrues Filamen- 
tet gh op til Soelens overſte Rand q, Da igien anmerkes, hvor mange Skrue⸗ 
gange Soelens Diameter er ſtor. Af diſſe ſidſte Obſervationer fader fig bes 
ſtemme centri Solis og Plettens Declinations-Forffiæl, og haver man altfaa 
Plettens Sted i Soelen faſtſat faa got, ſom mueligt er at faftfærte det ved nogen 
Obſervation. | . | 

Nu begiver jeg mig da til at anføre Obſervationerne ſelb, og maa da altid 
merkes, at Dette Tegn (.) betyder, at en Fierdedeel, og det Tegn (—) betyder, 

at en Halv ffal legge til den Secund, fom der flager ved, men derimod be 
tyder. Dette Tegn (v), at en Fierdedeel ffal tageg frø Secunden, fom def 
ſtager ved. . ; | fre å 

Naar Bogftavet d ſtaaer ved en Obſervation, betyder Det; at den er uſik 
ker, formedelſt ar Veiret, eller andre Omſtendigheder ikke have voret gunſtige. 

Widere betyde de forſte Tal, ſom ſtaae foran Comma, i de micrometriſfe Obs 

ſervationer hele Skruegange, og de Tal, ſom ſtaae bag efter Comma, Hun - 
drededeele af en Skruegang, ſom for Erempel iden forſte Obſervation faar 

| É 10, 



Om Soel-Pletterne. ——— 
10, 68, hvilket betyder, at Soelens Diameter var 10 Skruegange, og 68 

Hundrededeele ſtor. | 

Pletternes Afftand fra Soelens nederſte Rand er i Obſervationerne faſtſat 
ved Skruegange, men jeg har tillige udregnet, hoor meget diſſe Skruegange og 
Deres Hundrededeele bedrage fig i Minuter og Secunder af Bue, og findes da 

"i Obfervationerne ved Siden af Skruegangene Maalet af Pletternes Afſtand 
— — nederſte Rand i Minuter, Secunder og Decimal-Parter af 
ecunder. 

Pletterne, fon eve blevne obſerverede, har jeg givet Navne af Latinſke 
Bogſtaver, og kand det vel hænde fig, at een og den famme Plet undertiden er 
bleven nævnet med ces Bogſtav, og undertiden med et andet, naar man nemlig 
ikke har vidſt med Vished, at det var den famme Plet, ſom ſaaes den forſte og 
den anden gang. | —— 

Heer ere Da Obfervationerne af Soelpletterne, ſaadant ſom de fane indforte 
i Obſervatorii Protocol, og er det at merke, at Uhrvarkerne i Obſervatorio 

viſe tempus primi mobilis. Kl 

Anno 1769. den 12 Januarii Fig. 3. 

Soelens førfte Rand til fil.ef . h. 19.13. 40 —— 
Pleiten a til ſam me 14. 11 
13 SR rr ag 14. 18 
LÆ d e e Id. 29 

g ; ; 15. 2 
h 15. 11d 

Soelens folgende Rand 16, 1 
Soelens Diameter . 10; 68 SÉruegange 2 ., 327,22), 7 
Pletten a fra Soelens nedre Rand 7, 34 (he 22, IS, 2 
| C 0 7/ 99 $ 0 24. 13, 4 

| d Å 2 7183 . : DR. TØ 
1 . 2,93 e — $. 53, O | 

i Stærk Blæft, ſom under Obfervationen ryſtede Machinen heftig, Bret 
"Den noget uſikker, og Skyer forbad at faftfærte Pletten h, dens Afſtand fra 
Soelens nedre Rand, ORK | | 

i DER En MDR ØB Den 



" VARE Om Soel leterne. > TEEN 
W | Den 13 Januarii Fig gs — BONN RER sg 
Soelens forte Rand —— 19. 45, 5 — SOREN 
Pletten kan ene ne ØR ar en — * — 

— banens vene ae via pot arter song * fod 

eo tg SD DERE ANDS —— == 
å | ik obo, ; NA sener. Alves ane) I 

Soelem folgende Rand FRH SE AH med 
Soelens Diameter Skruegange — 32), 26 a 

Pletten a fra Soelens nedre Rand . 7421. 0 21, 51, Be | 
— ——— - ver sn APO are ERE AAGERNNDENENERE 
—— me sk mente CB TisTy ss. mars —— 

ma 

— — 7133 5 ode Eee 

——— Den 17 Januarii Fig. 4. 

Soelens forſte Sam DE 19. 5146 ar sigar te EN 
J — 53. 9 | ren É 

I ss ·naa J å 
Følgende Rand —— rn fedtet ere EDER 

Soelens Diameter Ga bd 10,68 Skruegange — 22,7 J 
Pletten b ——— nedre Rand 6, 28 re OGRE 1 

—1 6,96 - ing 6, 1 

— Åen 18 Januarii Fig. 4. SE TT SELER Di 

Soelens forſte Rand n. 20. 5. 24 JJ 
Pletten b —— 6, 29 FA SID ERE 

——— — 6; 44 É. 

Følgende Rand z ve fire ' , J 

Soelens Diameter .. ror 72 Skruegange 57 X 321304 0 FE 
Pletten b fra Soelens nedre Rand 676. 1 ag go 

ark REE RE ERE 

te 3 



per førne Band 

Sine forſte Rand 
Pletten a É KR 
Folgende Rand  . i 
Soelens Diameter i 
Bl etten a fra Soelens nedre Rand 

Pletten a 
Toende nye Pletter bog c . 
ve ude nye Pletter g og £ : 
En nye MWetd  . É 
Følgende Rand &, Vu så 

Soelens Diameter i 
Pletten a fra Soelens nedre Rand 

b 
| c in $ * 

| g i 
| f — 
| d i å 

| 
| 

eee ——— — 

Om Soel Pletterne. 
Den 1 Februarii Fig, 5, 

10,78 — 

h. — 
Å mu HH …(. . 353. 5 

Nr NERE > | 35. 8 
) f ⸗ 35. 10 

b 35. 17 
Cc É . 26. 33 

FE ed . on Mk sd ad 
Folgende Rand . . ——— er 
Soelens Diameter å 
Pletten e fra Soelens nedre Rand UR S 
| a og b — 75— 

F ø — vr IO 

Cc . . 71 OS 

d , . 7140 

Den 2 Martii Fig, 6. 
"h.22,32. I — 

3326 

24. 10 - 

10 — krucgange — 
6, 53 

Den — Fig. 6, 
Soclens forſte Rand  ...… . 22.38. 22 

39. 6, 
40. 5 
40, IO 

40. 37 
ZO.3T 
10,69 Skruegange 
6, 20 

— 
5; 33 
5,61 

$, 12 

7131 
— 

— — 

143.47, 

4.79 

3 2.40!) ,9 

21. 49, 
12, 25, 
2702, 
2,26, 

"pa COST NJ 

19. 47; $ 

i mkstd € 

18.47, 8 
16. 38,77 
16. 18, 6 
17. 0, $ 

15. 31, 3 
22. 9; 7 

Den 



480 
| Den 22 Martii =- LA | J—— 

Soelens forſte Rand + h. 0.9.2 sat FINNES 
Pletten a uk er HE — i or 

i b . . ; 10, 43 e . lg 

c jet gan] 10, 46 
Følgende Rand NE PAR Er Pl É J 
Soelens Diameter. To, 52 OSkrugange 31.53,6 
Pletten a fra Soelens nedre Rand SNE dte le 349 

"SAM forbød at maale de ovrige —— * fra ——— — 
and 

Den 25 Martii VE ”: 

Soelens forſte Rand MERE — | É 
—— —J——— — 18,49 | 

5 ai 18. 52 
En nye Wet J gl go 
En nye Plet e i an 19. 13 ; 
Følgende Rand: - ERE. 170 nyd. 
Soelens Diameter  - 10, 64 Struegange og 32 — 5 
Pletterne b ge hrainarehtand 3,65 ; — AG 3 

d — ” 3; 33 . | J —3 PI Bd eg 

e DAN RE SDR — 9.254 7 

; CDen 28 Martii Fig. 8. 
Soelens førfte Rana n. o. 27. 21 

— Sl or EN | bone sen dd 
i ⸗ ” 28. 55 ie ————— F 

0 28. 59 ) — 

Følgende Rand 29. 29 —— ZA 
Soelens Diameter É 10, 41 Skruegange ge 31. 33 6: 

Pletten f frå Soelens nedre Rand 3,07 ; 77 130 SKA 
g ; —* 2,99 : 1 den BØG 

k ogl . . I, 37 . mø Bl 9,2 

i | | Den 



Om Soel-Bletterne. 

bs Den 29 Martii Fig, 8. - 
Soelens førfte Rand — SPIDG 
Pletten £ : 7 BØ Sur, 

8 — —6 
Folgende Rand 29. 160 
Soelens Diameter .. 10,66 Skruegange 
Pletten £ fra —5 nedre Rand ØST. : 

8 SAR "ak ] 2 

— Den 30 Martii Fig. 8 

Soelens forſte Rand : 626 
Pletten £ 58. 10 

rl) . . 77 

J ' i, 58.42 
I É — TB, 47 

Følgende Rand7 : 59. 33 
Soelens Diameter — ; ae, 49 Stiuiginge 7 
Pletten f fra Soelens nedre Rand 3,96 —— 

S —— 3; 90 — 
k 1,98 J SJ nag 

l — — 1,89 — 

Den4 Aprilis Fig. 8. 

Soelens forſte Rand —6 
eu kv. 9 47. 19 

777 
En nye Plet x ; g 48. 6 
En nye Met g . Å 48. 34 
En nye Plet £ i ; 48. 40 
Folgende Rand i i 49. 8 
Soelens Diameter ' i 10,79 Skruegange 
ke eng nedre Rand ns 22 i 

* 5; 45 
. ' 5r 74 J 

g 99 f . ; 5, 72 Å ! 

Ppp 

481 

32.19 
10. 38,5 
10, 25, 9 

31/48) 
12. Oy 4 

11.49, 5 

6..0, 2 

Å 5, 437 9 



.482 

Soelens førfte Rand KDE 
Du s 5 fg Fig 8 FS 

0. 56. 5. 
Pletten x 56. 59 

Toende nye Pletter b ogc c 57, 19 
8 57. 27 
byge 7757434 

Følgende Rand . — 58. 14 J— 
Soelens Diameter . 10, 51 Sfruegange 6 —— 1“,8 
Pletten x fra Soelens nedre Rand . 6, 14 ; ; 18. J 9 

6, by & i ng 18. 29, 6 

' ? 5; 02 . . 17. 38; 
g 9 f 9 — 5/ 86 s : . —5—— 

en 7 Aprilis Fig. 8» 

Soelens førfte Rand , h. 0. 12. 50 
Pletten b å ; 19,498. 

g . . 13. 47 
* — 13:55 

En nye YWet I É ; 14. 18 
En nye Pkt o  . > 27 
En nye Filet p i i dt, 34 , 
Folgende Rand — 15. ; 
Soelens Diameter i 10, 55 — MR IND DE 
Pletterne bg ogf fraGSoefené nedreRand 7415 ; É 21. 40, 6 

, . Sy 40 2 * 16. 22, 3 

” ; ; 5,00 . i 15, 25, 9 
P .. . 905 — 

Den 8 Aprilis Fig 8. 

Soeleus forſte Rand — 
Pletten b 1. 470 

gog x — 48. 
5 2. I6V 

En nye Plet h. 2. 19 
| : —— 22 
o Ø 23 30 

Følgende Rand  . 3. ĩod 
Soelens 



Om Soeb Pletterne. 6 
Soelens Diameter 10, 55 SÉruegange .31.59“. 1 
Plettenx fra Soelens nedre ou 25 50 — 

b og g FRR 8 22. 27, 9 
h « | . 6, 25 . e 18. 56, 9 

i f . 0 5, 60 16. 58, 7 

l — Sy 41 ; ; 16.24, 1 
o og p 5; 2% . 13.49; $ 

Da Obſervationen blev anſtillet, ; var Himmelen fuld af Skyer. 

Den 13 Apriiis Fig. 8. 

Soelens forfte Rand — . — 
Pletten h AE ME DA 26. 48% 

ol — 26. 53 - 
27. 210 

| 27. 33V 

SER CARE Gl 

i ; 27.53V 
Følgende Rand  . — 28. 30. 
Soelens Diameter  . 10, 52 Skruegange31.53,6 
styrke fra Soelens nedre Rand Huer, ; 23.58, 9 

TALER . 108 SR —— Sk. 61 1 
å ESS % 28 ; —* 9. 56, 6 
bets . 2, 68 ⸗ 71 5 

. 1,03 3… 71. 3 —— 

Den 16 Aprilis Fig. 9, 

Soelens for Ace SD Al 1, 37. 12 
Pletten 3— 

37. 35— 

0 Bær 0 

wa Q0 EN fa 

Folgende Rand 39. 21— 

Wyp 2 Soelens 



484 Om Soel⸗ elpleuuerne —— MS ; 
Soelens Diameter , dis ca MOSE Seruccange .3..51,8 
—— Soelens nedre re Rand É: É 4; 34. sy mene tøes 

— 4,88 14.47, 7 
MER ' AO — 42 167 9 

p , —9* 2, 83 s a « 8.34; 8 

aa BE | É 2, II . É DER 23, 8 

b ' ' 5,32 . i URE 7, 7 
e ogd gå Ar AR ꝛ ! 13.33; å 

Den 19 Aprilis Fig, 10, 

Soelens forſte Rand . hk BE LEE Sa 
Plettenc ., gg AR 53. 57 

d SR . SÅ. 21 

. … 54. 44 bd 
Folgente Rand — AR 55. 12 — 

Soelens Diameter 10, 51 Skruegange 17 315,8 
— c fra Soelens — * — Her ag ; 1000 6:5477 

— 2,25 si VE 1604973 

” — J 6,12 VEG SEES AAR. 3378 
r AA —3 I, 60 EN SEE ES 

| Den 20 Aprilis Fig. 10, 
Soelens forſte Ram : sr Haun 4 
Pletterne mog . 33.52 

d 4 É 234, 2 . ON ; 

q . . 34.14. BE dg Å 
—— — SEMA 27 1 RE SER Å 

Folgende Rand . ER 235. 19 p J 
Soelens Diameter. 10,58 Sruegange —— 
Pletten m fra Soelens nedre Rand 8, 37 | 2 ØR eg. MTR 

q ' - 6, 57 . . 19. 55; I 
Cc . . 2, 72 . . . 8. 14, 8 

d 0: p 2; 43 Å BE COLTS 
Tr , ora 1, 81 J——— — —— 

Den 



ma 

Zen 21 Aprilis Fig, 11. 

Soelens forſte Rand . ——————— 
Pletten c J 43. 20 

t J— 43. 33 
u i mm 43. 40d 
J— i 43.47 

TR: ' i 44. 14. 
S FN . 44. 27 

Følgende Hand å 44. 55— 
Soelens Diameter ; 10, 61 Skruegange 
Pletten c fra Soelens nedre Rond — 
on — 6, 86 —— 

J— 2,43 
I, gI i 

Den 22 Aprilis Fig, 12. 
⸗ 

Soeleus forſte h 1.59, 37 
Pletten a ad ORE 

m 2 ; 0, 18 

T. o. 19 
b 0,22 

ME — 8 

9— 0. 28 
fe ME i ; T. ll 

x 1.44 

Folgende Rand i ig 1. 47 | 

Soelens Diameter : 10, 55 Skruegange 
Pletten a fra lg [eng nedre Rand 30134 37 ; 

b : pr de OSARE : 

M . . Br 7e 
4— 268 

[ 2 (ER I, 71 å 
mMt …, s ; i af Sl 

q Q ⸗ 7,02 

Ppp3 

Om Soel Pletterne. 

32 10! 0 
9.36, 6 

20.47; 9 
7.223 0 
9. 29, 3 

31.59. 1 
10138 
12-11,9 
DL 16,7 

6, 27,4 
5. LT, i 

ST. 40,6 

Den 



Om Soel Pletterne. 

39. 9— 
10, 55 Skruegange 

* 

486 

Din 24 Aprilis Fig, 12. 

Soelens⸗ forſte Rand — ———— 
sinn a — 6. 8 

6. 26 
t — 6. gid 

q 6. 54— 
r 6 7. 14V 

sa TØ g — 8. 1d 
Folgende Rand 8. 110 
Soelens Diameter 
Pletten a fra Soelens nedre Rand - 4, 14 

Cc . ry 84 
d . 51 13 
t . 8, 16 

q . VÆRN 
T . 3:02 

3 (« 2,39 
x 2 5; IO 

Den 25 Aprilis Fig. 12. 

Soelens førfte Rand ; ster Hm 3 fg 
Pletten a 37. 22 

b 37.35 
r . 38. I 
S Å . 38. 21 

SEE i 39. 7 
Følgende Rand ; 
Soelens Diameter 5 — 
Pletten a fra Soelens nedre Rand . 4, 99 

b 0 5/ 43 

* 3/ 76 

8 2, 98 
x — 5, 58 

6 

10, 53 Skruegange zugs MÅ 
12, 33, I 

"74.40; 5 
15. 33, I 
24. 44; 3 
22. 53, 4. 
+ 9% 3. 

7. 144 8 
15. 274 7 

51.59", 1 
IS. 71 7 

AD, Tr? 
11.24; 9 
9: 2, I 

É 16. 55; Q 

Zen 

r" u 

* å 5 i ” 

— Eb ar en hela — sagn øget ——— * sild 4 kk mes ——— —— — — PSA — ul — — — PE RE 50 BEKKER DO ss re Rn 2 * 

— = ag — —— ⸗ —— rca —— e — * Mos az 

— RR — 
Fra — —— 



— —— — — — * 

Om SoelPletterne. 

Soelens forſte Rand  . 
Pletten b 

r — 

En nye Met v 
) 8 i i 

x ARE . 

Folgende Rand . 
Soelens Diameter 

Pletten b fra Soelens nedre Rand 
r ; 
* 

8 

x — 
JF 

V [ 

8 ⸗ 

X 

En nye Plet u 

Folgende Rand 

Soelens Diameter 

Pletten r fra Soelens nedre Rand 
J 

8 

X 

u 

9 

Den 26 Aprilis Fig. 122 
h. I. 36.15. 

26. 23 

36.46 

36. 53 
37. Æ 

137. SE 
33. 216V | 

10,55 Skruegange 

Sri. . 

4, 13 ; de 

4;50 e . 

3,47 . 

5; 83 e e 

| Den 27 Aprilis Fig, 12, 

Sooelens førfte Rand ; 

Pletten er 

h. 2. 17. 56— 

18. 16 

78. 22 

18. 34 
19. 22 

19. sod 

20. 8— 

10,51 Skruegange 

, 5; 46 , . 

J 

3,82 

6,02 

487 

3 11,59" ,t 

17.18; 7, 

12 31, 2 

134 38, & 

10. 31, 2 

17; 40, 3 

31951“,7 
16. -33, 2 

17, 18,3 

II. 34, 9 

18. 56, 9 

18. 15,0 

Den 



— —— terne. 

Soelens førte Rand 2 
Pletten — 22. 13 

v — SNE 219 
8 Må 22. 28— i 

x ; . 23. ISV. 

En nye Mlet c — 23. 40 
u "SALES — be 

Følgende Rand — ki 24. 13—. 
Soelens Diameter — . SSG 
barre r frø rer nedre RARE. le GS 

M . 5109 
S ig s ” 4, 12 

x ks nor 54 
t … é 6,16 
u ⸗ ARN tee 6j29. 

Den 29 Aprilis Fig: 12. 

Soelens forſte Rand 1,2 8:37. 
Pletten r Ble Be AR 
. V 4 2 8. 43 

s — 8. 53 
X åg AG 9. 36 
7 pi ——— BO). 

u . 10, 9 

Følgende Rand. 4 
Soelens Diameter Bu 
Pletten r fra Soelens nedre Rand + 51724 

v — 5, 30 
8 — 5; OO 

x 7, 26 
t gr 6, 60 

u ig åg 6; 98 

(å 2, 22. 2— 

e . K 4 & 

10,52 Skruegange 

10, 50 ————— 

— 871.53146 É 

4. 24, I 
15. 253,9 ØR 

gs 29, 4 AJ 

19.49; 7 
18.40, 5 

i 19, 4 2 

31.. 5o,0 
15. 53, 2 
17. 357 1 
15. 941 $ 
22, "0, 6 
20. 0, 6 ØM 

21. 47 

De 



Om Soel Pletterne 
Den 2 Maji Fig. 12, 

Soelens forſte Rand — 
Pletten x 38. 540 

t > —— 39. 14— 
OM ; i 39. 23 

Folgende Rand BIG å 4437, 
Soelens Diameter ' 10,45 Skruegange 
Pletten x fra Soelens nedre Rand 8,25 . 

togu . e 7197 2 

Den 9 Maji Fig, 13. 

Soelens Hjerte HOR h. 3.3, 39 
Pletten d ; 4. 21 - 

a og e — 4. 48 
EM RE — 
c 4. 57 

Følgende Rand få "DS SD 
Soelens Diameter 3 i 10; 460 SÉvruegange 
Pletten d fra Soelens nedre Kana KR ØE 5 ; 

a,bogc —. . JrO0. 3 
e e . 3, 07 ; 6 

Zen 14 Maji Fig. 13. 
Soelens forfte Rand  . h. 3. 23. 53 
Pletten e ; 24. 46 
En nye Wet £ 5 * 25. 55 

- Følgende Rand — 26. 7V 
Soelens Diameter 10, 50 — 
Oblater e so Sogns nedre Kano” : 4; 62 

5/13 

Den 15 Maji Fig. 13. 
Soelens forſte Rand  ; 3. 26,567 

f SAV i 28. 490 
Folgende Rand 29. 90 
Soelens Diameter 10, 45 Eide 5 
Pleiten f fva Soelens nedre Rand 5,24 i 

Qaq 

31.40" ,9 
23. 0, 7 

24. 9; 8 

31542,7 
12. 56, 7 
DF :137 3 
9. 189, 4 

ri ed 31',50",0 
14. 0, 4 
14. 33, 1 

31. 40,9 
15. 53, 2 

Den 



490 

Soelens forſte Rand 

Nis 

DM 16 Maji * ET 

hk. 19,30 1 GRÅ 
Plettenf he Sta Bar Hg — 

Folgende Rand å — 35 SLADE or 

Soelens Diameter . 207 10, 55 SÉruegange 1 31.59);1 

Pletten £ fra SddlensnedreRand 5782, 0 77138, 5 
& 

Soelens forſte Rand 

Den 18 Maji Fig. 13. 

— — — 3—— 

En mye Met c — ie "aa HØ 
f & : 33 

En nye Plet m 30. 49 
Folgende Rand — 1452, ya 
Soelens Diameter : 10/ 50 Skruegange 317.50",0 

—— nedre Rand 5575 120377 9 

f —— — 19.33,31 
mu Me ae 638,4 4 

en 21 Maji fr 13. j 
Soelens førfte Rand 9— h. 3. 36. 36 

Plettenf ål 37, 11 

En nye Plet b 7. (ir FE BY 43 — 
En nye Plet ] i; Å 37; 47 

m er — 
Folgende Rand KT TEE — 
Soelens Diameter sr AE ———— NE 5 LET 
Pletten f fra Soelens nedre Rand 7785 — 23.48, 0 

b ur OA tg 9. 40,2 
l — 3 3,92 , . 15 3791534 T 

m . i 3,44 . 4 HO, 25; 8 

Den 



Om Soel-Pletterne. 
Fe rr — SPREE FE 

Den 22 Maji Fig. 13. 

Soelens « Rand MAN: h. 4.0. 22 
Piletten £ ” O. 48 | FR 

b ff AL I. 17 
9— I. 20 
m É vB I. 29 

En nye Plet a , i 2, 13 
Følgende Rand ; É 2. 37— | 
Soelens Diameter å 10, 93. Skruegange 2155/14 | 

bin fra Soelens nedre Rand al 87 05 i $ 2424,3 
3,/ 4358  . IO. 27, 6 

EH Ma 4; 18 å å 12. 40, 3 
m . . 3, 82 se” ke 11, 34, 9 
2 — 5; 67 i 17 11,4 

Den 23 Maji Fig. 13: 

or forſte has 3: | y 
Pletten £ E 59. 20— f 
En nye Plet g ER . 59. 58 ; 
En nye Wet ig É i 4, 0 0 , 

4 O. 47 ⸗- 

Fol gende Rand EN g z. 18 ' 
; Soelens Diameter iz 10, 45 Skruegange 31. 40,9 

Bien fra Soelens nedre Rand É 7) 85 ; 2 480 
E . — 3, 18.2 I 

6, Å 18,71, Å 

Denne Obſervation er ey aldeles ſikker formedelft Blæk, ſom ryſtede Machinen. 

Den 24 Maji Fig. 13. 
Soelens førfte Rand sin 43) Om 
Pletterne g ogm & . 3. 29 
En nye Met b . 3: 40 

C 0 3. 43 

En nye Pkt k 3 É 3.485. 
⸗ bi 2 — 2 V 

En nye Plete y bi: å 15 
En nye Plet d i i 9 

" Følgende Rand — 5. 15 
Soelens 



Om Soel- Pletterne 492 TEE ER ERE 

Soelens Soelens Diameter 
Pletten m fra Soelens nedre Rand —A 

8 ga b * . 4/ 18 e i 

* BER » . 6, 22 . 

e Fk Ar 6, 52 i 0 0 

d map . 4, 69 

Bleeſt, ſom ryſtede Machinen, gior Obſervationen noget uſikker. 

Den 25 Maji Fig. 13. 
Soelens førfte Rand h. 4. 6. 49 

gog m — 77 

b * J— 7. 20 
c 7-21 
k é "F. 22 

' i — ig 8. 7— 

8. 25 
En nye Pet f su AN NE 8. 36 

MAT REY SNSS 8. kg 
— Ram — ; 9. 
Soelens Diameter  . 10; 43 3 frutgange 4; 
Pletten g fra Soelens nedre Rand i ME SE E 

m,b.cogk ; ; Le ——— 
fg ⸗ | 6; 55. SD se 

re 5) ri, tease 
f i AR; RE VE 
d 

Obfervationen er lidt tt uſtkker ſormedelſt — 

Den 26 Maji Fig. 13. 
Soelens forſte Rand h. 4.11, 2 
— m i "TI, II — 
En nye 5 NED $ 11. 37 

. $- 12. 6 
å s 9 Ja. åd 
E ' 3 ' . 2, 40 

d + k . T2. SÅ 

En nye Plet p — RE 
Solgende Rand y 5 13. 17 

le 

Mm SEG 31.377 g 
11,51, 5 ; 

12. 40,3 

18. 51, 4 
19.46, 0 

14. 13, 2 

317.37" ,2 
13. 4, 0 
13. 33, I 
19. 51, 5 
20. 27,9 

5. SI, 1 
IS. 22, 2 

Soelens 



— — — —— — —— — —— — — — — — —— — — ——— ——— — — 

Soelens Diameter 
Pletten mfra Soelens nedre Rand 

10, 45 — 
4; 38 

71 39 

ER STAD 
BP, IBer 
— 
57,22 

Den 30 Maji Fig. 14. 

O 

a 
(> — 
f 3 — 

d og p — ve 

Soelens forſte Nand 
Forſte Rand af Plettenh 
Dens folgende Rand 

p 
Forſte Rand af Plettener 
Dens folgende Rand 

Soelens folgende Rand 
Soelens Diameter 
Pletten p fra Soelens nedre Mand 

h. 4. 

Den overſte Rand af Pletten h fra Sotené 
nedre Rand 

Dens nedre Band fra (amme 
Den overſte Rand af Pletten r frø Soelens 
nedre Rand 

Dens nedre Rand fra ſamme 

27, 25— 

28. 13 
28,16 

282 

29. 15 

20. 17 
29. 41— 

or 38 9 

—— 7 

22.24, 3 
21. 7,9 
— 
— ———— 

IS, 49; 5 

10,45 SÉruegange . 317.409 
6,45 

3142 
3,27 

3;02 

2, 84 

Den 31 Mai Fig. 14. 

Soelens ſorſte Rand 
Den forſte Rand af PI letten h 
Dens KK Rand ; 

Den Rand af Pletten I 
Dens følgende Rand 

q ' 
Soelens følgende Rand . 

—1 

* 

— 31 

31, 46 
31.49 
31. $2—d 

32.49 
32. 5I— 

Sd 
"33. 27— 

SELEN 

19.331 3 

10, 22, 1 
9.54, 8 

rdl PODER 
8. 36, 7 

Soelens 



———— Om Soel⸗ Soel Pletterne 
Soelens Piameter VR 
Pletten p fra Soelens nedre Rand " …— uge: 
Den overſte Rand af Pletten h fra Soelens * 

nedre Rand 
Dens nedre Rand fra ſamme — J— 
Den overſte Rand af Plettenr hu Soel lens 

nedre Rand 3,26 — 
Dens nedre Rand fra ſamme 3,05 — 

g F . 3; 02 + 

Den 2 Junii Fig. 14. 
Soelens ill — h. 4. 39.29 
— 39. 40 

. 39.41 
Den forte and af Pletten r AD, 397 
Dens følgende Rand 40. 42 
Den forſte af en nye Sami ing af Pleiterx 4.8 
Den ſidſte af ſamme Samling 41.17d 
Én nye Plet . É 41. 36d 
Følgende Nand af Soelen . 41. 43V | 
Solens Diameter 10,40 Skruegange 
Bletravp fra Soelens nedre Rand EDT Feat it 

4, O4. 578 | 0 

Den Rand af Pletten x fra Soelens 
nedre Rand | 3388— 

Den nederſte Rand af ſamme SØ a — — 
Samnlingen x og Pletten v 

Obſervationen er uſikker formedelſt Vind og Leyer. 

Den 3 Junii Fig. 14. 
Soelens førfte Rand É 09/17-78 
Plettenh 17.22 
Den førfte Rand af Pietten r —— 18. 9 
Dens følgende Rand j j 179. 12 
Den førfte af Samlingen å É 18. 41 

i 19. 3 
Bolgende Wand i ; 19, 31— 

å 

10; 47 [7 GErmgange 

br 9.56, 6 

"22,13, 9 

—— 

—⸗ ⸗t ⸗— 

FÅ ff ma 31.44“,5 
20,29; 7 

| 
' 

II. 22, 2 
10645; 8 

9.14, 8 
8. 

3113178 
21,20, 6 

nr DÅ 

11.42, 2 
IO. 36, 7 

Soelens 



— — — —— 

PE Soel Soel Pletterne. ne. 

Soelens Diameter | 
Pletten h fra Soelens nedre Rand ud MD 
Den overſte Rand af Ydettenr fra Soelens 

. bd 

nedre Rand ;: ; 4,17 
Den nederſte Rand af ſamme 3,99 
Den overſte aj Samlingen x É 3,498 
Den nederſte af ſamme DD 3, 43 
Pletten v 3 

Obſervationen ev noget 

Folginde Rand af Soelen 54. 25d. v 

10,40 Går gange 
id 

Soelens forſte Rand h. 22. 36. 55 
Pletten h 236. 59 
Den føviie Rand af Pletten r SNU TERN BR MT 
Fyens —— Rand — 
Den ſorſte af Samlingen x J 0 TS 

letten v 38233 
Midten af en nye Pletſ gg 0 
Soelens følgen de Sand ; ; 29.13 
Soelens Diameter — 10, 40 Skruegange 

Pletten h fra Soelens ned beg Band SL AN ØR AB ; 
Den overſte Rand af Pletten r fra Soelens 

ndre Rand ; ; As 33 
Dens nedre Rand fra ſamme — 
Den everſte af Samlingen x 4, 99 
Den nederſte af x — 3,53 

— 3,30 
ſ 2/35 É 

Den 5 Juni Fig. 14, 

Soelens forſte Rand i hjarsa el 
Den forſte Band af Pletten r 3 420398 
Dens følgende Rand : , 52. 41 
Den forfte af Samlingen x ; 3 70 
Fyen ſidſte af ſamme Samling sr 7 HØ 
Pletten ſ F —— 
Én nye Plet y å 54. 8 

31 

12. — 

———— — 
———— 

13. 7, 
12. 44, 
—— 
IO, 42, 
20. 0; 
8, 38; 

Soelens 



— 

Dens nedre Rand og y $ 

Selene forfte Rand BTs i 3, $£. TA. 
ER, —— 5. 180 

5. 53— 
En nye Hlet b ar, 6, 18 4% 109 
En nye Piet ct mot, 6. 23 
Den følgende Rand afs | ; 6.35 
y og en nye Plet æ Z 4 16. ÆR 

Sodelens følgende Rand j HÆLE: 

Øe | encuu SR Q 
Soelens Diameter 10, 12 EFruegange 7 gange 
Den overfte Rand af Wletrenr fra Sorlens i tune md i 

nedre Rand il R 75 EJE "4 ge 
Den nederſte Rane af * VG AJ AGRE DM HU 34% 2 | 
Den sverfteafx —— UA ten gs 
Den nederfte af famme se 398 

EGET re 2 —41 

De 6 Junii Fig. 14. 

Soelens Kano É: h. 5. 1.10 — 
* ⸗ I. 19 

— mee —— 41 

En Sket b re, É MET ER 
Zen forſte Rand afs i — 343 x 
Dens — Aandd stede 

— 2. 50 7 
En nye Åyter 7 2. SI "or RR 
Følgende Rand af Soelen 3.27 | å 

— Goeleng Diameter i i 10, 45 SÉruegange 31 SR 9 1 
Pletten z fra Soelens nedre — — 20, 6,0 | 

- Rig — 4197 . 3544 1 
4, 50 17343806 

Den — Rand af Pletten lg . 3; 63 LI, Ok3 4 
3; 41 . 10. 20,3 

Den 8 Junii Fig, 4 

bh" 



W 

—— Om Se Soel el Pletterne HØR 497 
ö— — — — — — 

Soelens Diameter 10, 43 ——— 3372 
Pletterne æ og Z fra Soel lens nedre Rande 6,90 BO 

IT OG Pe 2 ØR —488 IS. 5, 9 
Den øver Rand afs | DM - 3, 88 — — 
Dens nedre Rand ogy 3,65 i Br. 4, 0 

| | k M 2 BB I i 20, 38, 'y 
t 3447 i LONE, 2 

Den 14 Junii Fig. rs. 

Soelens forſte udg —— h. 5.18. 30— 
Pletten h ——— 19.30 

d . e 19. 35 

b ; | 4 1 79r 38 
Cc ; . 19: 44 

i 08 ke . 19. 46 
buk LL. | Å "20: 42 

Folgende Rand å an 20. SSU 
Soelens Diameter j —— — 31. 37,2 
Pletten h fra Soelens nedre Rand — 6, 35 : 20. 46,.1 

a, e GR JR De ST ; 10.20, CI 
b — — 6, 10d : ig. 20,7 

—— — KS Lo: 44 2 

— Bal — Obſervationen giores uſikker af Skyer. 

Den 15 Junii Fig. 15. 
é é < ( 

Soelens NM DEN 3 ; h. 5. 43. 23— 
Pletten h 44. 6 

a — 44. 8 
e LES i 44. 16 
£ i i ” 44. 45v 

En nye Plet k j i 44. 53 
En nye Met]: bi SN SR 44. 58d 
Følgende Rand i . 45. 41. ; 

Rrr Soelens 



se RR = LØR DEG LEAD FG 

Soelens Diameter” RE 10, rr Stnmeige 31336 Hleiten afta Soelens bidri Ham NS MENE 19:38; 7 y Suk ar ARRENE —* 19. 7640 R g å — SØ — 6, 13 in un — 18. 35,706 si dd * iD. — VD 20 ao. 718 
sole Ade RINK IL] 3 

Obfervationen er noget uſikker boemedelſ eller — 

| Den 16 Junii Fig. 15. 

Soelens — Rand SÆR 
Pletten ” SE RR or ik NES SÅ 

2 ' BA KER er TE 
ENESTE AR —— se RE 46. J 
Folgende Rand ME ØE 4 47.5 
Soelens Diameter > or SR Seruegange ra 26" 3 

Pletten ben Soelens SGT I LE” SUDAN pr 38, 8 - 
« VRE: 6, 60 FERRARA RT 4" 

& ANN i Ål 6,60 — 20. 0; 6 

— SA RRE 377 se 18 Junii Fig, SØER 

Soelens førfte Rand 2 b. 5. 52. 2 
Plettenh RE, ur hy 52.13 — 

ko GM 52,49 
I É * 52, 53 

— Rand" fe GER TA g 54 20— DE ne DE 
Soelens Diameter . "10, 40 Sruiigange —— 
—— h fra Soel * nedre e Rand kt NNE, BØ É 20.553 

ud are re — i 11,22, 2 

J Borre TA SB SE BARE 
; Den 23 Junii Fig, 16, | RER RT CS; SE 

Soelens førfte Rand — — 5. 58/34 J 

Pletten a 6. * 25 
Folgende Rand —J SEERE ID — 

| 10,40 Skruegange a 12319178” Soelens Diameter 

Pletten a fra Soelens nedre Rand ALEN 6 20 — D——————— 

Den | 



REE DERE  , 499 
i Den 24 Junii Fig. 16. 

Soelens forſte Rand 2 nN. 6. 9.41 
En nye Wet c i ; 10, 24— 
En nye Plet d . Hade 
En nye Plet b g i II. 17— 

a D å 11,91 

Bblgende KanD 2. ; 11. 590 
Soelens Diameter 10,40 Skruegange 7 37/31/18 
MRS D og a fra Soelens nedre Rand .6,37 19. 13, 7 

; y og gl , DO. 4, 2 

d Mund É 19, 29, 6 
Denne — er uſikker —— le 

Den 29 Junii Fig. 17, 

Soelens forſte å h. 6. 33. 17 
Pletten h SR ms 33.40 

c BABY. 
d , —— 34 
e , + 34.32 
a 24.40 
b | « 34. 590 
g ' ' 35: 13 
f ; Å 35.29 

Følgende Hand  . y 35. 35 . 
' Soelens Diameter RK "20,44 Skruegange WM 211,39), x 

Pletternec oge fra Soelens nedre Band : wd …; —6 
d Å ; BSN 73 RODS NA 
f * 6, 65 20895 7— 

2 . . 4; 28 . . 12.58, 5 
D i —— — 4 07 å . 321907 3 

i : & ig : — Kg —23 

É 3 27.29, 6 

Denne Obſerdalion er lidt uſikker —— ——— 

Rey 2 : Sen 



> —ã set 

500 Om Soel Plette Soel Pletemn i 
— Den non Fig. —— 

Soelens forſte Rand n6. gozio. + ET ds 
Pletten c Mud vin Dag Bin — 

e art» BER 41. IO ; i 
a Å: 41. 18 — 
b i ET SNE — 
rå ⸗ * 41, 56- —X 

e DE 2. RIE Ners ns ng 
Følgende Rand * RE gk. 
Soelens Diameter |. 10,39 SÉruegange . 31',30",0 
Pletterne c og É fra Soelens nedre Rand 2 DESY LN ME ERR 

a —J9——— SL — D og or FEE 
mr É . 4, 20 FREE Skar: FRE 
£ . nr ENE — — 

AL 3, 99 : ; S.B 

13 NREN Julii bg 17. 

ESoelens forſte Rand 6 48. 12 å 
En nye Plet P ; . 468 30— 

. Ka 48. :37V 

, b . ig 48. 55— i 
8 49. 17 1 

En nve Plet! 3 J 49. 43 — 
En nye Plet m 49. 58 — £ 
En nye Plet o e i SO, bye — —— 
Folgende Rand 50. 29 CHET SETT: 
Soelens Diameter 10, 40 — 37.31,8 

Hylerterne a og m fra Solens nedre Rand myren ed s13. 22, 2 HE 
ab p og] LEGALE , 420 NR. 412. 44,0 

. s 3,02 . +. k BB. 91 3 

Denne Obfervation er uſikker formedelſt ile —1 
— 

M 

J 

' 7 2 
” i Fr : Den 

* 

J 



- 

RD m Soel Soel Pletterne. 
| ER RU S Juli Fig, 17. 

Solens forffe Rand 2 Kl 7] 10) 26 
Pletten a — 883 

b KER i 47" 
g : i HV 4 
—J | ; br 0 

En nye Met n . i "40 
mn & i 2 Ek, 44 

"I, SO 
En nye Per q Båg : 2, 20 
En nye Met £ Å DE 2. 21 
En nye EY BI DSN EN BØ ; 2. 27 
Folgende Vand ; g hø. AO 
Soelens Diameter  . 10, 43 Skruegange 
Pletterne f ogr fra Soel lens nedre ve Band 66 

6, 49 e 
ea, e "4/37 ; mn 

b ik l dne, ; 24, O7 å 
ike br. i AMG. 
B0g Io os : 3 25 : 

2,99 i , 
Ble ryſtede Maͤchinen under Obſervatlonen. 

| : Den 9 Julii Fig, 17, 
Soelens førfte Rand : i ho7 3, 6 
Pletten I i ; 1,10 

m - s i an, de 
& ⸗ TI, 29 

d 3 Å SYS 
; ; 9 

— BLA. 
Folgende Rand ) 5 2, 220 
Soelens Diameter |, TO, 45 Skr mee ; 
Pletterne log r fra Soel lens nedre Rand . re Å 

q RE . 6, 67 — 
9 Ms Tin — 

mn ) Ål t "34 93 6 
oe ENA j YA Å i 

SKÆL 3 

ned fø 
31.37" ;2 

31 40. 9 

21. 591,0 

20. 13, 3 

II. 44,0 

11.54; 9 
9. 36, 6 

Den 



sad Be Fo ves MORE, BOR, — RØN MA SEN TA AR 3 

y SAS 2 — SES 
, Nr tt Ra ' y 

i. ØR 
3 

eg 

—— — Om GoelSPetterne. 
Du, x Julii ben — 

Soelens forſte Rand h. * 22. 46 REN SEE ET 
Pletten o RE Mål ————— ERE 

9 * ig 23. 10 1 

HM eecece DT aA ØE ”ketlj 
En nye Pet u . — 24. 28 NSA 
* nye Metz RESERVE SEEREN 
En nye Plet v — TAK 24. 46 1 F 
En nye Plet x ; EAR J | Al 
Folgende Rand 5 J 
Soelens Diameter 10,41 ——— 131.3316] 
Pletten r fra Soelens "Fra Rand J 1281-5413 

J | ul ENGE 05 ……… 19. 26, O 
— i 4109 — 

t, Uog 7 * 4 39 — 13. 18,6 

— 5 4,49 + ä 13. 36,8 

Den 18 Juli Fig. 18. 

Soelens forſte Rand SE ikke — | : 
Pletten e ! — 48 49 ener 
| J — 48. 54 5 

| — 49. 23V 
… b; BRET RUG. 

. » 49. 36 — — 
"149. 41 "svig 

. ba dr 
| , SE > 50. 13 
SE Hs GRENE FREIE medl | 

. … HG HØNER SVU — —————— 

— — —— — D 

— æn » . » JO. 50 5 

Folgendẽ Rane 



Om Soel Pletterne. 503 
Soelens Diameter  . ; 10, 45 Skruegange 317.4079 
Pletten e fra Soelens nedre Rand - ; -3, 72 ; 11 1658 

Hue ØR | E 2 4; 00 — EAN 12.76 
h ogk s . 4; 07 , 1010, 207 2 

a « — 6, 67 — %0.'13;.2 
HM 0: — 6, 72 - i 20, 22,4 

cogn å É 6,87 ok 20, 49, 7 
m . — 7197 + > 350 
J 8, 72 ' 26: 300 
då * — — sg 2607 8 

sg ; J 26 Obſervationen ev lidt uſikker formed elſt Skyer. — 

— Den 19 Juln Fig. 18, 
Soelens forſte Rand sd ih. $. 0: 50 
Pletten £ ; a, 03,57 
— ——— 

k. g ,. 1. 24 
a i; I. 29 
b i al SE 
c 2 
n ; ? | dis 
—J i: 2.12 
om , . 2.30 
d É ; ET SÅ 
3 å i ⸗ 2. so s 

Følgende Haub : i BR. GE 
Soelens iameter IO, 45 Skrue ange i 40 

Pletterne d og I frg Soelens nedre Rand . 8,65 i É il ,, — 
m e . 71 25 « & 21. 59, 8 

cogn 6,92 i * 40, 
8 6,96 — 6; 1! 
"BD ,. il 6,63 He neo 
Mou : me. NME i, 19. 4412 

| nens . me 2 & Ti. 58,6 
z 34 $ PR 10, å 6 

Under Obfervdtfonen i: ndfandt fig Skyer. — 

Den 



504 | * RE. 
f i FE Diet, 22 Nani Fig. CE — oe ren É —ã* 

Soelens otte Ham ——— hf. —4 HE REE SAN SNERRE 
Pletten b —— EN ko 

Cc & ⸗ F SKE 5 5 £ 

n . 4 FA 
.m i , 5. 40 regn 
b é g 6. o ; * 

. 6. DE J 

AD fler 6: 17 3 
En nye ilet r — ALA. rd sd 678611 — 
Folgende Rad åer 6. 59— ß —33 
Soelens Diameter PÅ ——— Skruegange — BENGT jø 
Pletten Ifra Soelens nedre Rand J 25. 585 9 4 

d og m — ØGE "ar nv BER ERR: 
E ØL — AN HOR … — 9 

. 5, 96 5); KR MAS 18 4; 2 
Den — Rand SENER J—— — J 
Dens nedre Rand Na. HØ SENE i i 471 7 

b ig da —— Sy 86 É ; 2 40) 8 
g ; KR pad +. 0". 19. 40, 6 

Den obſerverede Plet r er. uden Toiol den famme, ſom ſages i i Soelen i Be⸗ 
gyndelſen af Junii Maaned, og findes antegnet under S— —. 

Den 23 Juli Fig. 18. f 

Soelens forfte Rand . mr] 
Plettenc EEN 57. 2 s0mtill bo 4 

.h . HEL 0 157.04275 3029 banned 
ÅR — — ——— — J ; 

— — SEEGER BT 
z m — 57. 31 

— SÆT å 
d —* — 57: AS i 

En nye Plet y — SE SÅ r og 
r —— 58. 55 — ÅR 

Følgende Kana  . , 59. 5— — 



Om Soe Soel Pletterue 

Sss 

Soelens Diameter — 5 ge Sfruegange 
Neurn fra Solens nedre Hand … 8,39 

9 : e 6, 62 

mn Se I . 6 65 
| i, ENE USG BT 
hogk 30 

Den sverfte Rand af Pletten r ogy KS dk OB 
Dens nedre Rand 4, 57 

Den 24 Julii Fig, 18. . 
Soelens forſte h. 7. 48. 18 
Pletten n | ; 48. 24 

m g É e — 48. 46— 

d og I i ; ar 8 
w. g — So. LØ 

— 50. 14 

En nye Plet ſ 50. 19 

Folgende Rand — 56. 33— 
Soelens Diameter 10548 SNS 
mene FAeoners nedre Rand he 5 i 

e å 3 ! 7132 

m — d BEN . 6,44 
n . ———— SE ST BED AA 

yogr , | må 4; 59 

| Den 25 Julii Fig. 18. 

Soelens forſte Rand " h,8. 15. 23 
Pletten m ÅLEN DN el . Is. 38 

KUR d Én . i —8 
—1 16 Q 

; Y — Be Bree) Å 

r 1536 
S så vs TIA 

En nye Wet u i y 17,19 
En nye Pkt v ; ; 17:19 
En nye Plet t — 17435 
sin Rand i i 17. 38 

unde) 
31/.40"",9 
25. 26, 

20. dy 
20, Øg, 
17. 36; 
10,0, 
14. II, 
13. 51, WWW WS NON 

347.467),3 
25.22; 5 
2. LIS 
19. 31, 5 
7. II, 4 

13. 554,0 

Soelens 



—— — D—— — i: . 

Pletten 1 fra Soelens nedre Rand: ” Ull 

så 15 KRRRRRE berg 

—— JJ 
— * 
f,uogv Hg 

re ASSR HM fø 

"Dug ya , Julii Fig. 19. 

Soelens forſte Rand BT ,ne] byg. 43.9 ST NR 

| Pletten Y Br, DEN SELE 05 SE Gan aff; 

ale en 
S —— Ea 43.47 
2 J G 44. 11 — 

Bb . — gaa Bak 
— 

2 —* 4420 1 NE <a 

dd i. 8 489 BK SE 

h : an 44312 si 
— la PINE — 
— i MEN 45. 3 

Solgende Rd ik 
Soelens Diameter 3 — Sruegange 

Pletterne y oger fra Soelens nedre Rand. 3, 43 
8 PI 7/ 30 —— 

ERE ADR 66 ⁊ 

a,bogt i SOM gal Ga. AV DN RER 

d . * 4) 23 fy * 

kgogh 2 SÅ , 3 80 

71 47 

Under Obſervationen blev Machinen hæftig ryſted af Blæk, ø e
t i 

fandt fig tillige, ſom giot — noget uſikker. 

—— 

— 



Skolens: mrs 8 h. 8. 49. 2 
— AV, 

r 

8 5 4 

a * ag 

b — UN 

v Å ? 
£ i s 
d i ' 
g å — 
h Å é 
k 8 Å 
] i. 

Følgende Rand ; 6 
Soelens Diameter . 

Pletten ryg» hog k frå Soele feng nedre Rand . 
fm. it udv 

n e KOS 

—J HAR: — 

t 

a og b År he 
He —— 
Yoger BEDA DN 

42: Lg 
49. 41 

49. 47 
49. 58 

50. 9 
50. 10 
SO. IL 
SO. 12 
so. 26 

50. 32 
50. 41 
J2 

Om Soel Pletterne. 

SR I Augufti BL 19. 

RER EN 
10,55. Skruegange 
715% 
6,91 

6,77 

71 32 
4,50 
val: 21 

3; 96 
3; IL y 

SNE 3 Augufti Fig. 19. 

Soelens forfte Rand Ek na 49.19 
Pletten s — 49. 26 

FRR aen 49. 49 
8 Den > 50. 22 

RL ore 4 As 50. 56 
En nye Met c — 51. 16 
Folgende Rand å å 51. 30— 

S$$ 2 

ræs 

RAE bear 

Soclens 



er RENEE EN. ER 
1 

so 

TT son NS 55 9, 55 GFrusgange 

508 om Sox lettere 
Soelens Diameter  . 
— c fra Soelens nedre Rand 49 

. . 71 F 
i; Kg BR .02. OK 6,60 

h . * dd 
N 

gere bleven obſerveret. 

Den 10 Auguſti Fig. gr 
Soelens førte — 
Pletten m ME: 

n ; 
8 

En nye Plet £ ——— 
En nye Plet b — 
Folgende Rand VE ; 
Soelens Diameter É 

Pletten m fra Soelens nedre Rand | 
n —— 

w EL | 
føgb > AT SE ASRS 

h. 9.24. 4 
24.55. 
21, 0 ” 

2. 7 
25. 23 
25." 35 
26. 16. 

10, 50 Struegånge 
Ø 4 16 

4,11 
4, 26 
* 84 

15 Augufti' Fig. 19. 

: — ſete wa — 
Pletter £ ; 

o id 

En nye Hylet h 311 la Seng 
En nye Plet ; 
En nye Plet m 
Folgende Rand 
Soelens Diameter 
Pletrenl frø melene nedre Rand 

h. 9. 35. 38— 
35. 57 
36. 9 

; 37, 34 
37. 36 

1 BD HØRE 
10,35 Seuchame 
71 80 
7,48 

Hs 720 
F Sy 10. 

— 44 90 

v 

G 
* 

* 

så å 

kd 

+ 

— 10,6 

3 
ind og Skyer gior Obfervationen LG og af denne Aatſas * fer 

É 12,26, "7 

" 12,27, 

—— 27407 

31,597, 1 4 
24. 0,7 
21. 31, ll 

F Et 

+ KER 

— 

12. 54, 9 
26, 485 2g | 

3. 8, — 9 J 
22. 40, 6 J 

21.53,383 

—9 J 



Om Soel- Pletterne. 
i DT Den Auguſti Fig. 19. 
Soelens forſte Rand — oser ad 

N 

Pletten £ — 30 13 
É . Ve BØ 28 
h e e 30. 47 

— N ng 51 
Folgende Rand. —— 
Soelens Diameter |. ON — 50 Strungange 
Pletten £ fra Soelens nedre Rand … 7,17 ' 

I 8 ip 37 . . 
h i e i v 4/ 95 V 

I EN De 
m ; ; 5, 12 £ 

Den 17 Augutfti Fig, 19, 
Soclens forſte Ran f 9.32 35" 
Sletten g ; 21, 46 | 

h , i 1432 0 
logm g i 33. IO 

En nye Plet o ) — 3. 26d. v 
Folgende Rand beg re LE 

Soelens Diameter i 10, 56 Skruegange 
Pletten g fra Soelens nedre Rand : or, | 

h ig m ø , ” 4) 5 8. + . 

l 7, 89 —— 

⸗ | 8, 59 ig re 

Denne Obſervation er ep aldeles tilforladelig formedelſt Skyer. 
HAR Zen 22 Auguſti Fig. 20. 

Soelens førfte Rand É Io, mb 
Plettenen &' 1,35 

s ) . 1, 43 
1. 47 

w. å I, 57— 
; 5 2. 35 

| ; 2, 38 
ie ML 2. 39 

" Følgende Rand i ; 3 ls 
f | S883 

En Få et OT LO 

— “ — —— 
399 

ST 50" 0, 

21,44, 2 
22. 20, 6 
IN: O, $ 

23. 44, 3 
ly. 31,3 

Soelens 



mM ar J— GR uskadt WJ 

Sollen⸗ Diameter ea É FS ø 31, * 3 

Pletten q fra Soelens udedind ne BE dragt sål 12458479 | 

PP . " 8, 07 24. 27/9 ag 

— 32 —— — 21,427 4 

…n . 55 — SE NTORR ; — 38,5 
r ogt é ur es rs BØ NS . 19256; 8 

É 8 rdr) : Æg * > ' 5. og * — ———— 24, 0 

; Denne — er fb mistænÉelig- formedelſt mag 1 fom ci så , 
Machinen. | 9 

Dm2 24 Augutfti Fig, 20, 

Soelens forſte Rand. 4 STN h, 10. 8. 28 at er ble 

Pletten p "SAND Jr g. 4sd mrs 

q SER + 8. 49d É 

t s K 9. 28 

AT nr RE ED SE JERN v J—— 

Cu nye Plet 10.31 . 5) | 

En nye Plet v i og røngge men mhp spa E 

Følgende Rand RE SÅ RER — J. 

Soelens Diameter gr" DE Sfrurgange 7 Av 15316 j 

Pletten q fra Soelens nedre Rand 17 7,49 — Ble gs 

E BAG go, Bree FØR * 88 

2 . AM | 6,30. ; . ne strengt 6, 0 

r 4453 ……å 13.44, 0 
É - J 4 12. 56, 7 
u . N — J————— — 40,5 

BL MAE MENE i. 43 
Obfervationen er lidt ter formede Ble. | ka åÅ 

g ) Den 



i Å 

J 

| Følgende Rand 

Om Soel Pletterne 
— ⸗ 

Den 29 Augufti Fig. 21, 

Soelens Forn Rand see 
Pletten , ! . 26.55 

Folgende Rand — UR 28; 480 
Soelens Diameter ; 
Plettenr Soelens nedre Rand — 

e FRK] 7, IS 

E og d aen sr 079 
Bor e — 41 57 

b i | É g, 20 
u - i $ , i Me 3 3, 61 

M . & 3,85 
| 4, 66 w al — 

Bloeeſt gior Obſervationen uſikker. 

Den 31 Auguſti Fig, 21. 

Soelens ſor Rand i h, 10,34. 4 
* etten y Sel — 34.32 

SSR * * EK 34. 38 

— 9 : 34. 39: 
u , ; 2. 34:54 
ut, 2 , 34. 56 
x — 35.4 
b å , 25. 18 

En LN ARR Å 35. 19 
En nye Plet e ; 3 25 AO 
En nye Pet g i a sg 22 
En nye Pleth * 35.2 

, , — 

h, 10. 26.39. 

0 

ea » 2 e 

4 

e 

511 

7471 

21. 40; 
20. 35, 
13.51, 
24, 51, 

10, 56, 
II. 40, 
Er mr 

Soelens 

IO; 54. RD Skruegange 317,57), 

SJ OVUE RD OVA 



—— Diameter me Ku ig MER — — 7 * 

Pletten y fra Soelens nedre Rand BÆLT | + tg 410.20,3 
2 —— ig 11. 2/ J 
— BORES SUE SEERE HR — 

kx 4 3 AE DA 3 
MK + . 31 94 £ 

boge É ; DT RØR ; 
AR art >» — ER 
gg 5 8,33 . 

h te . 8, 57 . . 

Den 1 Septembris Fig. 217. 
. Soelens forſte Rand . hn. 16. 37 38 — 
basal RS DAT ERNE RT OL NR 

y: > REM 38. 2 

- SER | "KE SE DRE 28.15 

x aa eg 
b SER un 38:24. ” 

8 HERRE 38.34 
Hmm. fn jane 

En nye Wet k — ve 39. 41 | 
Følgende Reand 39. 47 a Få 
Soelens Diameter ify 20, 61 Skruegange F HZS7N å 
Pletterne y og 2 fra Soelens nedre Rand . 3, 12 i 27,5 

a . J “ 19.278 
x Ba 46 or 10.471 6. 

SD , i ; i 7, 11 0 VR, 2450 SR 
Ed NUR re å 8, 10 ø: Må rel” 24. te. 4 J 

— 833. É 25.154 2 
k ; i 5,47”. — 16. 354. SØ 

Skyer gior denne Obſervation lidt ufiffer. Sj 



Om Soel Pletterne. så 
Den 4 Septembris Fig. ZE 

ster 

Soelens forſte Rand hk 10.48758. 
Pletten a | — 48. A5 

| x 48. 57 
b 2 - AGE ær 

En nye Plet 1 hr AR Mn 49.6 
i € & d 49. 52 

f w — 49. 56 
En nye Met m e. ; ig HB 
Følgende Rand å 46⸗ 
Soelens Diameter — menes n EA 8“,2 

Pletlen e fra — nedre Rand Bl Sol ØV 23,920; 3 
f - a. S6 . 22.55, 2 
b Da TS i ; 21.40, 6 
2. , å 157 30 — —— 
m 5, 15 Z 15. 326, 8 
l i ; 4; 90 3 TAS, 4 
Xx 3 2/ 26 i 3 6. FI, E 

Den 5 Septembris Fig. 21, 

Søclens forſte Rand — J 
Pletten a — N 59.6 

| NED É 59. 25 
6 59. 26 
—1 ET. 1013 

N i: i 5 O. 7 

4 & (ef 2,2, 

Folgende I. II ; 
Solens Diameter . i 10, 59 Skeuegange sal 6 4 

Pletten a fra Soelens nedre Rand. i 4, 94 14. 58, 
x T; 98 , 6 0,2 

b 6,75 20.27; 9 
i , 4; 33 13. 7; 6 
É i Å 00 21.13, 3 
nm ; . 303 15. 14, 9 

ett Den 



mk OR SSD 
Den 10 Seprembris Fig, 22. — 7 

Soelens forſte Rand ge or 1 Re 

m — — —— 13,40 * 

14. 5 
8 tg . ) Id. 4! , 

oh é ; a 34. sid dj, 

ERA lp k . —— J 0 7 DEN 

Følgende Rand É É J TV 
Soelens Diameter" EN TE Struegange g — — J 

arter fra Soelens nedre Rand — — —— — 
RØR ie TEDE ENE 

Ma SANGEN; re, :. 8,30 . 25. 9, 8. 
g * h E p 8e 25 —— 

ME SEN REDE, EN ÆRE 186 

Den 13 Septembris Fig. 22, 

; Soelens ſorſte: Rand —— 5 
Pletten n — ir Ve 

É RR . — 
brysk 23. 557 É 

En nye Set p og FK re 34. 40 kk 
En nye me EA rede 34. 45 * 

34. * | J MA 
Selgende Rand be irere 25. : å A 
Soelens Diameter — 10, 65 ——— ike 170, 34 

Pleiten n fra Soelens tg Rand rr NÅ ren, Ar ARR 
8 AE — ERR RE 
h AG . 2 FÅ 38 ⸗ Egg. 22, 4 J 

P É 5 - z 8, — 24. 44, 3 J 

5; 23 Vs 15.51, 3 7 
o , . 8,37 i 25, 22, 5 ME 
k 688 0, ; SDS 

Denne Obfervåtion er (dt aſitker formedelſt Skyer. — EAR 
Ea 



Om Soel—⸗ Pletterne. 
— N⸗ en. 

DDen 14 Septembris Fig, 228 
Soelens førfte Rand i h. 11. 34. 2I 
Pletteng 34. 56 
En nye ik £ oe i 34. 59 

56 

Ban 35. 56 
k i - 36. O 

; 0 —— SANS 
Folgende Rand — 36. 30 
Soelens Diameter i 10, 6o Skruegange 
Pletten ß fra Soelens nedre Rand ESS if 

' ' ; 6, 62 i 
h ! ; i PLOT i 
P SN FIDE — 
k — KR DE i 
(0) . 8,56 då Mrs 

Den 17 Septembris' Fig. 23, 
Soelens forſte Rand h. 11.32.36 
Pletten ſ 32 43 

Mr Li ; ' 333 
t BENENE 
] (is å | 23. 30 

p 33. 36 
E ; ' 33. 50 
v Båg 23 
og u . . 34. 26 

aa . . 34. 27 
Folgende Rand — 34. 44. 
ARE Dameter 10; 59 Skruchange 

Pletten x 4491 i ; 
E mu — 8, 35 Bl ES 
l ; å 3,77 i , 
P . — 6, 44 
i . St 74, JO , 

— 5,76 

” Ds . 6,03: 
6rOS is 

LJ 

o0 

515 

5 BD 

19. SI, 5 

20, Ar 2 

21.19, 1 

23:22; $ 
4. 58, 6 

2%. 57); £ 

32". 6,4 
mø — 

5. 18, 9 
iX 2%; 8 

19. 31, 5 
22. 44, 3 
17. ir 8 
338 15, 9 
18. 20, q $ 

kiks ( var ſaa liden, at Ohbet, ſom allerede var udmåttet , Eunde ey fage 
te paa den, for at faftfætte dens Sted fra Soelens nedre Rand. 

tt 2 Den 



EEN 
— Dim 18 — Fig. —— KORS 5 

Sooelens forſte Ram . i 5 iJ3 ARR] 
Pletten p — — —— ae 7 
En nye Hera ogmd | 3 on | HE vat 19 

En nye ze? NG im” 40; 0" —— 
ø 40. 6 

* 40. 48 Fy F 

u og en ie Met c RARE FRR SAGER 

Re BE FØRER * brad is 41, 6 san] BE: 
— — — Als dar Ai: — 

Folgende Rand —— — 4 … 
Soelens Diameter . ; 10, 56 Skruegange F ET LÆSE 

Pletten fra Soelens nedre Hand J — —— 
ike NERE SE Tuk 

> — ål 6,76 J 
gg . * 118122 i 

0 ———— tk ARE 21. 35, 4 
u og v CR J J * — 49, 4 
Cc, * SSR BR 5, 82 4 19758, SE 

nogq & gg 8 SED SE SK EDER 18. 6, 6 

1 

— 

Den 22 Septembris Fig, 247 | 
Soelens ſearſte Rande 3 RE SE 
PlettenJ AES — 1,47 i —— 

LEE 1. 54 NE få 
RARE * J. 55 E 7 4 

PEDE. bue  KORLÅS sn 7: 

— J 233 sas 

- en 2. 438 — 

2.49 
2.50 

RRS. SK 
⸗ FRE 3. 25 ; 0 

: RE 3. 30 
3. 40 : — 

sag Se —— 
3.49 —J—— 

J 

AN 

fg 5 wa 

Ka 

—3 

+ | . 

gr 3 Bak HERRED ST 
3 = dolgende Rand ; iz 



—321 

ng m Soel Pletterne 517 
Soelens Diameter : 10, 56 ; Sfruegange . 2 32, 09 
Pletten! uk Soelens nedre Rand se gg eg UNE. gE & 

ACR s si AI M. 4,85 J 
CA ANE . & 54,01 & ⸗ 15. TI, 3 
— s — DER RE ER TEE ØE 
k —— 3, 85 i 11,40, 4 

udg v Wj i RD, 3 e | ; He ele ne 925 FR. 4 ao; + 8, 00 . . 24.15; 2 
— 2 . J 4) 94 . : 14. 598, 7 
4 en Sy og ⸗ e 15. 20, 4. 
b > É 6 Sp 31 ø 6 16, Sp 9 

Cc og 2 Nude g 72718 

; Den 26 Septembris Fig. 24. 
Soelens forſte Rand h. 2. 58, 20 
— 3 i 58. 41V 

; . " 58, SI 
En nye Mlrh Mk. k 58. 54. 
En nye Plet o , — 59. 16 
* nye Di et p Sl i 50. 20 

2 , É 59. 21 

æg 6 59.2 

i, , ' 59. 39 
| ; ; FO 45— 

En nye —F — 
Folgende Rand 0. 27— 

| Soelens Diameter ; i 10, 57 Steicaræ 32. 210 m 
Pleuen xfra on lens nedre Rand. 5,73 RÅ 131,4 

y 6, 01 SK DERS 133 
h i Ø å 67 ; in 20.13) 3 

SØ P — 3,11 9.25; 7 
z , AL 7,51 £ 22. 46, i 

sad : å hk , 3 Y 7 Se gs 10.491 4 
KLAP ; i ANS RYTI; i 13,49, 5 

El p , 8, 20 — 24. 51, 6 

Syge 3 | Den 



En nye Plet q | pind 

Soelens Diameter ; 

org ——————— 

EAN h. 12, 19.28. Soelens 8 forte Hand. 1. 78 
Pletten x — —— —— i 2 10.42 

——— 

II. 16 

J 11, 22 
FF IT, 37 

11.46 

11, 58 
org; 2 

= É be pk vi RER 2 
nm Met g Å Rg ET AMS 
Følgende Rand J 

Pletten x fra Soelens nedre Rand 

AE De 

ENE AES DEAR ME 

54 31 

5, 52 

2, 67 

7011 

421 

* CA . 6, AT 

8, IO 

LÆ” 93 

. z FAR s 

* . 

Diſe Pletter øre uden Fvivt De famme å re fandtes i Soꝛlen Den 5 ne 
- 

10, SÆR: 

nt. 19 

rør 

12: 35— 
10, 60 Skruegange 

6, 14 

J9 

5; 26 

Li LSE NS pe — 

Ad dy AR — JAREN p 
* lg AE NET FS, Vu, — — —* Må — * 

8* * ⸗ SEN —“*8 

sr * dt: 

SÅ ar blende 
9% Kane — Må ENN HYT GES 

* LJ 

/ » 44 id 
g * 114 kr 

£ "4 hd 

Å * 

al — 
4 

ON rr — 

— Er 

. el 
* * 
- ur 4 * 

F mg … pen 

* N gt JE 

. et 
i: 

i. 
, 
—* 

s VE 4 
i s 

Fm 

K 

— — 

—59 
i —J "57! LÆ i 

0, 76.44 I 

Rn ø 
ye er 4 

18. 36, 9 

& . 8 44 TØ å 

— ER ' 21. 331 ER 

3* 9% Tal, RI 
fra nsten BR 12. 

15. 56, 8 nm 

DRE 2 ER SÅ ME 
. 24.337 4 

RENEE D É 

+ & 

2 + 



Soelens forſte IR 
Pletten * 

Zoo —— Folgende Rand 
Soelens Diameter 

æ og a 

mm nos 

” omk Soel Plet terne. 
— — — — — — — 

Den 28 Septembris Fig. 24. 

0 

* 

uns Bi ogy mr Soelens nedre Rand . 

0 

h. 52 18. 37 
38. 44 

18. 47 

” 0. 46 

— — — ⸗——— 

10, 55 Skruegange 
5,00 É 

54 63 
2, 54 . 
2, 84 

3, 61 

4, 72 

DÅ) 98 e 

5, 85 

o 

Denne Obfervarion ev lide uſikker formedelſt Skyer. 

—— forſte Rand 
Pletten p 

mmm — 

Folgende Rand Kj 

4 

Den 1:Odtobris Fig, 25, 

fh 1%926/48 
ya tr 

27. 23 
27. 47— 
28% 3 
28: g 

28. 37V 

128,57: 

e 

| 
31'.59",3 
5 
17. 4; 
7. 42; 
8. 36; 
10,56, 

14. 18, 
245016) 

17. 44, 

* 
— 

i 

RO CWOYNE AT må km SA 

Soelens 



520 | Om Soel⸗Pletterne KER 

Sorens Diameter 2 Så | 70, 60 SGT 32.. 8“,2 
| —— 86 Soelens nedre —— Caen 2 å Br 

/ ! Af J ad ; s — «0 . 
— ? KS . — É g 4 49 —— * 62% 13. 36,8 

h —— hate ne fø SR al EK 22. 29,77 [ 

— — * 7, 68 2 7 fr RR 17,700 
l — ZERO ln "OR RR, FOR 

Dun g Odobris J 0 RE i; ' 
Soelens forte Rand RER! SSR 
Pletten h 9 Fr 2 3 RREERE 

8 J RA" s 50. 23 
Ek. SAVEN Pr 95 SO. 43V . 
1 ; KAR * Sr. 16— ———— er BR 

Følgende Rand RE ———— 
Soelens Diameter BSA En Te Skruegange Hanke laget san 
Pletten h fra Balle mdre Rand NER FSA DARREN ER 279 

gg , n Hs 4; 56 . s —… 13.49; 5 
Ck Fig mede NG RR 4 Tse HEHE 313 
—J st ed . J ————— 26, 13, 5 ad 

. Den mi Odobris Fig. 25, TEGN | 
Soelens forſte Rand J væ AKU 's ) 
Pletten  " ! J — 50 GEDSER 5 RER 

b DØ i onn 42. 45V J PISKES ske 4 

c 43. 47V Få — 

— 43: 59 
44. 23 fø OM 

Folgend Rand 44 24 2 * 
—5 Diameter A6/6 Skr uegange no ———— 
Pletten a fra Soelens nedre ER — ” 15858748: Å 

b . t 71 4 . — 2 
"ag ars , Br 10 2426 

d id) å & 76 ø . 26, 33; SÅ 
Den overſte Hand af Pletten r røg, 2 i . i må 4778. 
Dens nederſte Rand gt 

Formodentlig ev Pletten r "et i: "Boden i Bigger of Jann Mandid J— 
Enden af Julio, — 



Om Srel Pletterne. — 521 
FEER AØT PISA EET SENG AAN GE SDR RED 

Sa Den 12 Oftobris Fig. 5. 

Soelens forfte Rand h 12. 39:53 
Pletten a i i 40 11 

b ove Hi ne 40. 14 
ve KR NE Se 41. 130 
d f é ) ad. 31 

— r ey . s41. 56 
En nye Pletm HER BEDS SNE 

En nye Plet y Dø ; 2 0 : 
Følgende Rand ER å 42. I— 
Soelens Diameter —… . 66 Olien 321130 6 
Pletten a fra Soelens nedre Rand DOS On zo. 40, 6 

Ro ; . 6, 93 i . BT. 0, 6 
c 7, 48 MG 22, 40; 5 
71 NERE 8,46 —— 25.38, 9 

Den overſte Rand af r BE. …… 0 25, T 
Dens mette Rand MS ml 6 g 13. 56,9 

6, 25 . : 18. 55, 9 
Den — Rand af Pl etten y i 6, 41 RE 19, 26, 6 
Dens nedre Rand En RØN : 13.44, 1 

Den 13 Odobris Fig. 25. 

Soelens forde Ram ne EET De Ds MÅ: 
Pletten a ide 52.2 
| io Me i mø J— 

EL Li 3 

É be 666 
ku man i b 5 
Din forſte Rand afr BENE 
Sens folgende Rand . 54. 11 

m — J eu MLS 

sd BØN 9 54. 18 
Folgende Rand af Soelen . — 

Uun, Soelens 



VRE V je. skeer er, jr eN 
kys > 9 

— 

522 sd sy 

k TE mme — 

| Soelens Diameter … — 

Sorens forde Ram — 

STATION FOSSER LÆSER 

Pletten a fra Soelens nedre Sam | 
4 LE VRE 

Den overſte Rand afro ; 

Dens nedre Rand 
eN REE — 

Den overſte Rand af y 

Dens nedre Rand +» ae 

RER 

ms sy OY 

| 19. 6,0 

ve dis send: 49177 

ar i 21/244'2 

—2—— 
15. 35, 9 

49. KA. 

3805552 CE REE 

ms rig CE Sr dg PE 
* 18. 15, 0 

Den 14 Odobris Fig. 25. * 

— b.13. 13. 10 

ar MU AB 
14. 22 
1425] 

En nye Plet x ; 14. 30 

En nye Plet 1 PA Nå EAR — 

Den forſte Rand affe —, » 14. 56 

14. 59 
156 

AGE 

Dens følgende Rand 
> 

; y AU | É 

Soelens følgende Hand 2» 
LÆS 

- Je 

st 

15. 200 

* 

ma 

2 

< 

J — J— ix 

fi: 

* 

Fr nine Kg 
1 ig KA Ej 

— 

— 18. 584 z AA 



” Om Soel Pletterne. 523 
Soelens Diameter |, ig 10, 67 Gfrugange ,  327.20",9 
Pleiten a fra Soelens nedre Rand. 600 . . 13.11, 4. 

b — GS 4 TD 8 SS ED 
Cc ne re i. 6, 57 , > 19.55; & 

d . i | ds 0% ul 83. 481 0 
6 va, 62 i Bo Me 

k i å 4,95 KNN rd 
i . ks SL 06 te TS å 15. 20, 4. 

Sen — Rand af r ——— i 18. 29, 6 
| Dens me Rand 3 Ga 6, 85 s DOSAGLIE |, 
| Å, : Sy, 98 3 18... 7,8 
Æg — Rand afy ; —6 — 19. 55, I 

Dens nedre Rand i — Sy 85 ……—— 77.444 2 
Pletten y havde i Dag fordeelt fig i mange ſmage Pletter. 

Du 15 Odtobris Fig. 25. 

Soelens forſte Hi ; h, 19,17. 19 
Pletten d ; 13, 17— 
En nye Met g foderet. vB Tr 

En nye Wen 18.2 
Den forſte Rand af r Å * 19. 53 
Deus folgende Rand 18. 56 

⸗ 18.58 

Den forte Rand af — 19. 3 
ORIS følgende Räͤnd 2, 19.12 
Soelens følgende Rand 05. 19. 28 
Soelens Diameter | 10, 59 SÉruegange 7 327, 67,4 
Pletten d fra Soelens nedre Rand RT ra 48 X 21. 46,0 

8 . 4, TI ; H 12.27, 6 
. 7 «OA . ; 21. 20,6 

Den Rand af IN É ; 5, SI i. å 16, 42,3 
Dens NG: Rand J — 16. 16,8 

KDE Al 55, 48 g 

Den — Rand af v i 6, TO — 18. 29, 6 
Deng nedre Rand JJ— ; 16. 16,3 

lun 2 Din 



—— 

Soelens forſte FAGRR 
—— b 

r — 

J 
En nye Plet Z 
Tvende ER Rued og æ 
En nye Piet a 
"En nye Plet v 

Folgende Rand 
Soelens Diameter . 
—— fra orne nedre Rand 

£ 
09 Z 
d 

2 -$ 

Denne — er fidt uſtker ſormedet Skyer. 
Den 23:Odobris Fig. 26., 

Soelens ferſe Rand h. 13. 19. 43 
Pletten b 

5 ER og c 

…— 
3266 
—2 
94 

— 
san 

Folgende Rand 

[4 

* 

0 

5 
32. 13 

32, 23 
32. 3% 

32. 38 
32.47 
33. 4 
33. 33 : 
33.37 
10,64 Sfruegange. 
Øg | 
3,38 
71 99, 

4; 19 
8, TI 

4; 54 
ga Eg 

20, I 

20. 14 
20 yg 
— 4 

20. 39 
20. 44 

bs AR 
21+ 13 

21. 19 
2 
24% 264 

21. 26 

21/27 

21, 44 «+ 
5 55" — 

[ 3, gg 

— 19 BREDE — 5* BO name 

| — 3 ——— 

Ud 

” art 

9. 31, Ea É 
— RO, I4, sg 

21. 29 4 
12,48, 2: 
Sae 354. 

J 15. — * å 

13. 454 
28. 9, 

* 

—— SÅ 

Soelens 



Om Dit Soel Plet terne. | DE 
Soclens Diameter — . ; Cy bå Seeungane — “5 
Pletten b fra Soelens nedre Rand . ML ben AD DES Sand rnB 

d ; | Å An Ø 20.720,17 
c 1, 94 ; É 50 53,70 
e i É 6,44 , 3 19..3I, 5 
f É 77 24 ; ST, 57 1-0 

i . Tr Æ . s 21, 28178 
logh & t 7; 84 23. 4612 

< e 7145 22,35, I 
mogn , [ 2422 . 6. 43, 8 
o og p ' 3, 27 . 25. 4; 3 

q ; . fr tdi i 16,55; O 
Fr sg: . , 6, 62 : Or i ——— 
—— — i se g i 4, 3) y 16, 13; 2 

2 
Den 25. Odtobris. Fig. 27. 

Cocins forfre, Rand. 2... h. 1354. 32: 
Zen forſte Plet af Samlingen B  . 54. 46 
Sen førfte Plet af Samlingen  . "54. S4 
Den ſidſte af B 57 
Den forſte lg lingen D i 2 B yenda 

& 55. 46 
ron LN af Samlingen. D Tan 5. 50 

É | 56. 7.3 
; ' J se. 19 

Rden — Rand af ED ØE DERE 50, 45 å 
Sooelens Diameter å i — 700 Okruegange 302156) 4 
Den overſte Plet af Samlingen B  . 6,45 ; 19. 33, 3 
Den nedre af ſamme Same i SST | 15.47,7 
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Ob fø rva tion 
over 

Ve neris Gang 
Nerbi Svelens. Skive 

Den 3 Junii 1769, 

anftillet i i Wardohuus 
efter | 

den Stormægtigfte og Allernaadigſte 

Konge til Dannemark og Norge ꝛc. ꝛc. 

Kong Chriſtian den Syvende 
Befalning, 

og 

— det Kongelige Videnſkabernes Selſtab i SUSE 
Den 24 November 1769. 

ta af 

MaximiLian HELL? 

Oberſat af det Latinſte det Danſke Sprog 

af 
HENRICH HovinGHore, 

Til de Stiernekyndige. 

De jeg i Aaret 1767 tænkte paa intet mindre, end at forlade min Plads ellee 
| Obſervatorium i Bien formedelft Den rare, men før mig i Wien uſyn⸗ 
lige Obfervation af Veneris Gang forbi Soelens Stive, og altſaa havde faſt 
beſluttet at forblive, hvor jeg var, efterat jeg allerede havde afflaget tvende 
udenlandſte Indbydelſer, ford — af andre Stiernekyndiges Obſerva⸗ 
| yy tioner 



538: Obſervation ———— 
tioner at foretage Beregningerne over Solens Parallaxe; blev mig af Hang 
Excellence Or. Greve von Bachoff Hans Kongelige Danfe Majeftæts Envoye 
ved det Keyſerlige⸗Kongelige Hof i hang. allernaadigfte Hoffes Navn foreflaget 
en nye og gandife uventet Indbydelſe, meget overeensſtemmende med en mig 
medfodt Beglerlighed af giore mig fortient i Den lærde Verden, i Kraft af hvil 
Éen jeg paa Kongelig Bekoſtning og med Kongelige Inſtrumenter fulde, hvis 
jeg havde Lyſt, komme hoyt op imod Norden, ligeſom de andre Danſte til denne 
Obſervation beſtemte Aſtronomer, og Det ſkulde ſtage mig frit for at forfoye mig 
til Wardehuus, ſom det fornemſte Sted paa den nordiſte aſtronomiſte Skue— 
plads; Sandelig her blev min faſte Beſlutning, ingenlunde at lade mig bevæge 
til at forlade Wien for denne Obſervations ſtyld, uformodentlig paa eengang 
tilintetgiovt, faa jeg, uden at agte min tiltagende Alder, De med Reyſen for 
bundne Befværligheder og Livs⸗Farer, eller den for mine foage Kræfter farlige 

umilde Luft, ſom herffer i Norden, føgte og erholdt min Stormagtigſte Keyſer⸗ 
indeg og Dronnings Marice Thereſic, og Stormagtigſte Keyſers og 
Konges Joſephi den Andens Tilladelſe at reyſe, bragte mit Keyſerlige⸗ 
Kongelige Obſervatorii Sager i Rigtighed og udvalgte P. Sajnovics, cen i 
Aſtronomien velerfaren Mand af min Orden til Reyſe⸗Selſtab. Jeg tiltraadde 
herpaa frimodig og uforfagt min Nordlandſke Reyſe, til hoilken den allernaa— 
digſte Konge af Dannemark rigeligen betalte Omkoſtningerne. Hans Excellence 
Hr. Griv Thott, Hans Kongelige Majeſteets Geheime⸗Raad i det Kongelige 
Geheime Conſeil, havde forud vifeligen paa allerbeſte Maade foranſtaltet alle 
Ting til dette hele lærde Tog, () og Den berømte Danſke Profeffor Aſtrono⸗ 
"miæ Ar. Etats⸗Raad Horrebow havde forſynet mig med de udvalgteſte Inſtru- 
menter fra det Kiobenhavnſte Obſervatorio. Jeg kom, efterat al Livs Fare 
ved Guds Biſtand var overſtanden, friſt og ſund til Wardohuus den 11 Octos 
ber 1768. Her blev mig, endſtient haftig, dog et til aſtronomiſt Brug meget 
begvemt Obfervatorium opbygget, ſom imod Formodning blev fuldføre og fær 
Dig til den 23 December, hvorpaa jeg ſtrax begyndte mine aſtronomiſte, phyſiſte 
og andre Obſervationer, ſom jeg uden at lade nogen. Leylighed fare, omhygge⸗ 
lig, og, fom jeg troer, ikke uden Nytte fortſatte til forſt i Junio i Aaret 1769, 

. fom 

(* Denne hoye og af den lærde Verden meget vel fortiente Miniſter, Videnſtabernes og 
lærde Mands fande va ſtorſte Fader, ſom ſels til alles Forundring befidder den grun— 
digſte Indfigt i alle Videnſtaber, bang omhyggeligſte og vifefte Omſorg for dette lærde 
Fog, og hang vindſtibeligſte Anordninger og Foranſtaltninger for alle det vedkommende 
Sager, ffal i mit ſtorre Verk over min Reyſe blive forelagt den lærde Verden og de 
taknemmelige Efterkommere, ſom viffeligen vil beundre den ſtore og forfigtige Eftertanke, 
fom han havde brugt i at beſtemme alle Rødvendigheder til Reyſen forud. 



— — — —— TEE ENE EESTI SEES — — 

ſom nærmere ſtal aferes, naar min —— kommer TR hvorudi je g 
vedeligsagrer at berette alt, hvad jeg har foretaget mig. Imidlertid vil det for⸗ 
modentlig ikke være uangenemt at erfare nogle Hoved⸗Indhold af mine Arbeider, 
fom ved Leylighed af dette lærde Tog ere foretagne for at forøge og forfremine 
Videnſtaberne og Konſterne. Diſſe har jeg indſtrenket til nedenfiaaende Ma⸗ 

terier. J mit Verk over dette færde Tog ſtal man altſag finde beſkrevne: 

FE 

En nye Theorie om Nordlyſene. (9 

II. i 

Theorien og den rette Aarſag til. det nordiſte Havlys, ſom paa Norſtk kal—⸗ 
des Wride | 

III. 

Et nyt Forſog ved Hielp af Obſervationer med Barometeret at beſtemme 
Jordens Figur, og hvormeget den er indtrykt ved Polerne, eller ——— 
— Liniens Diameter og Jordens Axel imellem Polerne. y 

| IV, | 

Obſervationer angaaende Landets og de nordiſke Hers Tilvære, eller det 
nordiſte Havs FormindfÉelfe, tilligemed geometrife Opmaalinger, og om de 
nødvendige Følger af denne forunderlige Tildragelſe i Naturen. 

V. 

Luftens Breknings Storrelſe under 70 Graders — — ved 
Alfronamulte — 

VI, 
Sehnder ige Zildragelſer ved Magnetnaalens Misviisnings Forandring, 

ſom ſteede ikke allene dagligen, men endogfaa timeviis under den ſamme 70 Gra⸗ 
ders Brede, ſamlede ved Dag⸗ og Natte⸗Obſervationer, ſom kand være nyttige 
til at forbedre Theorien om Magneten og Seyladſen. 

VYyy 2 VII. 

(> ER ogſaa fFal blive indføre i det. Kongelige Kiobenhavnſte Videnſtabernes Selſtabs 
rifter. ig; NEN OVA j 

"CH Sal indføres i det Kongelige Trondhiemſte Videnſtabernes Academies Skrifter. 
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Mat 

Aftronomige Obſervationer over mange Steders Brede i Funmorten, 
Mordfandene, Norge og 5 ſom tiene til at rette og forbedre Landkortene 
over diſſe Lande. () 

VIII. 

Obſervationer over Magnetnaalens Misvüsning under forffiællige Mes 
ridianer og Breder anftillede af mig paa den Nordlandſte Reyſe, fon kand 
blive F pe til at — forbedre om Naalens Mis⸗ 
viisning 

IX. 

an AUDI ale af —— paa Nordcap, og andre beromte Fielde i 
Norge, ligeſom og over Flodens Langen⸗Elvps 98 ſom løber igiennem 
Norge, mee ved Hielp af Barometeret. 

King 
Geometrig Opmaaling af den navnkundige Øe Wardse 

XI. 

Boarometer, og Thermometer⸗Obſervationer næften- for et heelt Aar, ſaavel⸗ 
ſom og over Vindene og andet Vairligt beſtandig ——— baade paa Reyſen 
og i 

XII. 

Underſogning om det Lappiſte i Norden udſpredte att: Spindle, dets 
Sprog og forſkicellige Dialekter. 

Jeg har ikke heller. forfomt de Ting, ſom hore til enten at oplyſe, eller 
formeere Dyre⸗ og Plante⸗Rigernes, i Beſynderlighed Conchyliernes, Urternes 
og Soe⸗Gevexternes Natur⸗Hiſtorie og andre endog i Oekonomien meget nyttige 
Obſervationer. Men da diſſe ingenlunde hore til nærværende Materie om Vene⸗ 
rig Giennemgang, faa har jeg allene. vildet nævne dem forud, at "Ba lærde | 

WVerden 

(”): Diffe ſtal indføres i det Kongelige Kiobenhabnfte Selſkabs Skriſter. 

( HDiſſe Obſervationer ſtal ogſaa indføres i det ſamme Kongelige Selſtabs Skrifter 
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Werden kunde fee, at Denne Reyſe ikke Fulde have blevet gandſke unyttig og 
frugteslss for Videnſtaberne og Konſterne, om jeg endogſaa, ligeſom de andre 
imod Nordpolen afſendte Obſervatores, formedelſt Luftens Umildhed ikke havde 
opnaget Hoved⸗Henſigten af Denne Reſe, ved hvid lykkelige Udfald det imid— 
lertid dag har behaget Det Guddommelige Forſyhn at opfylde den. allernaadigſte 
Konges Onſter. 

Det, ſom jeg nu i Forveyen holder for nodvendigt af erindre de Stierne—⸗ 
kyndige om iHenſeende til nærværende Materie, nemlig Veneris Giennemgang, 
vil jeg kortelig forelegge: Da mit Obſervatorium i Wardohuus, ſom jeg agter 
at beſtrive i mig Verk over denne Reyſe, var opbygget, fan var min forſte 
Omſorg, efterat jeg havde beſtemmet Poli Hayden, at lade opmure en faft og 

"tillige accurat Gnomon ellev aſtronomiſt Middags Linie; Hoyden af denne 
Gnomon var neften 6 Fod, hvorpaa ſtod et i Wien forfærdiget Metal⸗Inſtru— 
ment, hvor igiennem Sobilledet (fulde falde. Ni Fod fra Denne blev en an: 
Den perpendikulair Tværmuur opbygget, ſom Fulde modtage. Soelbilledet og 
havde en meget fin Silketraad til at foreftile Middags-Linien, og paa det man 

deſto noyere Eunde fane Randen af Soelbilledet, lod jeg ſage er glat afhovlet 
Bræt faft paa Muren, hvilket var meget net overlimet med hoidt Papier, og 
under Den opſpendte Middags-Traad bled Der ogſag nedlagt et ligeledeg med 
hvidt Papier overlimet Horizontal-Bret; Paa Obſervations-Tiden bleve alle 
Obſervatorii Vinduers Skudder tillukkede, at man deſto noyere unde fee 
Soelbillederne i Morke; Med et Ord, jeg fivæbre paa alle muelige Maader at 

- forebygge, af intet (fulde mode, ſom kunde giore Brugen af min Gnomon tvivl 
agtig eller utilforladelig. Det er de erfarne Stiernekyndige nokſom bekiendt, 
til hvor ſtor Nytte denne aſtronomiſte Gnomon fremdeles kunde være mig, ikke 
allene til af underſoge og rette mine tvende Perpendikel-Uhre, men endogſaa til 
andre aſtronomiſke Obfervationer, Dog var mit fornemmeſte Oyemerke med 
denne Gnomons Indretning, ey at efterlade noget, i Mangel af hvilket Obſer⸗ 
vationen af Veneris Giennemgang, ftulde blive forhindret ved det i i Wardohuus 
neſten beſtaͤndig umilde og uſtadige Bæir, Thi da denne Obſervations lykke⸗ 
lige Fremgang, naar endog alt ander ev i fin fuldkomne Rigtighed, beroer paa 
en vigtig og noye Kundſtab om det aſtronomiſte Uhr, og man i Mangel af 
Middagé. Linien ſkal erlange denne Kundſtab ved Soelens eller Tirftiernevnes 
correſponderende Hoyder, hvor let kunde det da ikke hende fig, at der faavel 
mange Dage for, ſom ogfaa paa Obfervdations: Dagen ſelo, eller de følgende, 
ingen correſponderende Hoyder kunde haves, endſtiont Solen ofte kunde ſtinne 
klar i Middags⸗Stunden? jeg veed meget vel, at man kand underſoge Uhrets 

Y99 3 Tilſtand 
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Tuſtand ved Udregning, naar man tager een eller anden Heyde af onde af Gode ne 
en Quvadrant, hvis Beſtaffenhed man kiender. Men det kunde dog hende fig, 
at Himlen kunde beftandig være overtrokken med Skyer, og diſſe kunde adſprede 
fig juft i de Oyeblik Bersreiſerne ſtulde gaae for fig, faa at. Obſervator ingen 

. Tiid fik til at tage nogen noyagtig Hohde af Soelen, i Beſynderlighed under 
Dette umilde Himmelſtrog, hvor en Obſervator ikke længe kand forlade ſis paa 
Uhrets Tilſtand. 

Foruden denne Gnomon var jeg ſorſynet med tvende Perpendikel⸗ Uhre, af 
hvilke jeg havde bragt det eene, fom var mit eget, med mig fra Wien, og det 
andet, fom var forfærdiget af den navnkundige le Rov, fra det Kiobenhavnſke 
Obſervatorio; De med hver i fær foretagne Prover, Retninger og adftillige 
med Dem anftillede Forſog i Henſeende til ——— eller —— forbehol⸗ 
des til min Reyſe⸗Beſtrivelſe. 

geg var og forſeet med tvende ———— ſom jeg førte med mig, af hvilke 
Den eene var neften af 3 Fods Radius, forfærdiget af den berømte Konſtner 
Ar. Ahl efter den Tegning, ſom Ar. de Ia Lande har beffrever i fit aftronos 
miſke Verk Com. IL Num. 1827. Gig. 149... Den anden var omtrent 2 Fod, 
fom den berømte År. Capitain Niebuhr var beredvillig at laane mig, med” 
hvilken denne erfarne Aſtronom og Ingenieur havde paa fin nyelig fuldendte 
Reyſe foretaget mangfoldige og meget noye Obfervationer ; med Denne famme 
Ovadrant har j jeg ogſaa formedelft ders magelige Indretning felv giort mange 
Obſervationer i Wardee, og ligeledes alle dem / ſom jeg anſtillede paa Reyſen. 

Ved min Afreyſe fra Bien havde jeg forſynet mig med mange meget gode 
aftronomiffe Kikkerter, ſom vare forfærdigede i Wien tilat bruge i i Wardehuus. 
Foruden diſſe havde jeg fra Det Kiobenhavnſte Obſervatorio en 10 Fods Dol⸗ 
londſt Kikkert, hvis Objectiv dog ikke var forſynet med noget. Mikrometer, 

af hvilken jeg betiente mig til at obſervere Bersrelſerne. Jeg forbigager de 
andre Inſtrumenter, ſaaſom: et meget nyttigt ſtort Traad Mikrometer, ſom 
var forfærdiget i Wien, tvende 3 Fods Kikkerter, ſom vare forfynede med 
Traader, og vare til at befæfte i Meridian⸗Muren og ſtille efter viſſe Fixſtierner, 
tvende Inſtcumenter til at tage correſponderende Hoyder med, Magnetnaale, 
Barometere, Thermometere, enElektriſeer⸗Maſtine, ſom var bleven mig med: 
Deelt af Hans Excellence Hr. Geheime⸗-Raad og Stift⸗Amtmand Storm i 
Chriſtiania for at underſoge Overeensſtemmelſen imellem den elektriſte Materie 
og Nordlyſene, tilligemed mange andre f. e. Uhrmager⸗, Smede; 0. a. Inſtru⸗ 

menter, 
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menter, ſom jeg agtede ſelv at betiene mig af i Nodsfald paa et Sted, ſom er 

neſten unddragen al menneffelig Selffab og Konſtnere. Der blev altſaa intet 
glemt, ſom kunde behoves ſaavel til denne vare Obſervations, ſom til den hele 

- Nenfes lykkelige Fremgang. | 

Det ſtager endnu tilbage, at jeg legger alle Ting oprigtig for Dagen, ſom 
jeg formener at henhore til Noyagtigheden af Veneris Giennemgangs Obſerva⸗ 
tion, og dens Nytte til at beſtemme Solens Parallaxe, hvorudaf de Stierne⸗ 

kyndige kand fee, hvad og hvor flor Troe, de kand fæfte til diſſe mine Arbeyder. 
Jeg bor altſag berette forſt: Den Kiobenhavnſte QOvadrants Underſogelſe, 

med hoilken jeg ſtrax Derefter beſtemmede Det Wardohuſiſte Obſervatorii Brede 

og Luftens Brekning; Derneſt pag hvad Maade jeg fandt det Wardehuſiſke 
Obſervatorii viſſe og ufeylbarlige Brede, derpaa ſkal jeg handle om det QBardøs 

huſiſte Obſervatorii Længde eller Meridian⸗Forſtigllen imellem Det og de for; 
nemſte Europgeiſte Obſervatorier, nemlig det Greenvichſte i Engelland, det Pa— 
riſiſte iFrankrig det Kiobenhavnſte i Dannemark, Det Petersborgſte i Ruds 

land, Det Stokhoͤlmſte i Soerrig, det Wienſte i Oſterrige, og det Ingolſta⸗ 

diſte i Tydſtland, ſom ſkal beftenimes af Obſervationen over Soelens Formor⸗ 
kelſe, ſom indfaldt den tredie aſtronomiſte Dag i Junio. Eſterat jeg derneſt 

haver talt lider om Maaden at obſervere Berereſſerne i Veneris Giennemgang, 
fkal jeg vidtloftigere berette Obſervationen ſeld af Veneris Giennemgang, ſaale⸗ 

des fom den ev loben af i Wardehuus, ligeſom og Obſervationen af Soel⸗For— 
morkelſen tilligemed alle dertil benhorende Omſtandigheder, fan tydelig, fands 
| færdig og oprigtig, ſom Det ſommer fig i Sing af ſtorſte Vigtighed. 

—……… Den Kipbenhavnife Qvadrants Underſogelſe. 
Fen aftronomife Qvadrant, hvilfen jeg havde bragt med mig fra det Kioben⸗ 

hoaonſtke Obſervatorio til Wardse, fom jeg tilforn haver ſagt, var gandſte 
| nye forfærdiget, og kun faa Dage for min Afreyſe fra Kiobenhaon fuldfort af 
Den erfarne Konſtner Hr. Ahl. Folgelig kunde jeg ikke i Forveyen foretage 

nogen Underſogelſe, Rectification eler Beſtemmelſe af dens Feyl, hvorved jeg 
kunde fage Kundſtab om Nonagtigheden eller Feylene af Inddelingen og af 
Winkelen imellem Den derpaa heftede Kikkerts Axel og Perpendikelen. Hertil 
kommer endnu, at, endfiont alle Ting havde fin fuldkomne Rigtighed, kunde 
den dog let være bleven beſtadiget pan Reyſen fra Kiebenhaon til Zrondbiem, 
i" Da den biev fort 100 Mile og derover til Lands over de ſteile nordiſte Fialde. 
Altſaa maatte alting underføges, Om nemlig; I, Qvadrantens Inddeeling i 
Hr Grader 
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Grader og Tiendedeele af Minuter var accurat? II. Hvor flor Afvigelſen var 
imellem Perpendikelen og den tilheftede Kikkerts Axel? III. Hvor flor Vinkelen 
var af Mikrometerets Aabning? IV. Din Horizontal⸗Traaden i den faſte Kik—⸗ 

kert var perpendiculair og Vertical⸗Traaden parallef med Ovadrantens Piano? 
V. Om Oxadrantens Metal Apel, paa hvilfen den dreyes op og ned, var i alle 
Stillinger perpendikulair til Moadrantens Plano, det er, om vadrantens Planum 
bliver ſtedſe Den famme WVertical⸗Cirkel, naar den drenges omkring Apelen. 0, f. v. 

- Men hvorledes ſtulde man foretage denne Underſogelſe pan et Sted, der formes 
Delft den umilde Luft ev det vanfkeligſte Den Europeiſte Verden og endnu ikke 
beſtemmet af nogen Aſtronom? Sandelig alle Methoder, faa mange man end 
fæfev i De aſtronomiſte Skrifter vare fra October Maaned, jeg kom til Wardoe, 
indtil Julii Maaned gandffe unyttige og ubrugelige." Det var plat umueligt at 
foretage Qdadrantens Underføgelfe ved Objecter paa Jorden formedelſt Meng⸗ 
Den af Snee, de heftige Hvirvelvinde og beftandige Storme, fom i hele Uger for; 
byder at komme ud af Huſet, ſom og formedelſt Dagenes Korthed fra October 
indtil Martio. Men fulde denne Underſogelſe ſtee ved Soelen eller Fixſtierner⸗ 
ne, faa fattedes jeg Den nødvendige Grund til min Regning, nemlig Luftens 
Breknings Storrelſe, ſom forſt ffulde beſtemmes, om den var forffiællig eller den 
fanme, fom i de Aſterrigſke Lande, efterſom den endnu ikke var faſtſat af nogen 
under faa. ftor en Brede? Men denne Underføgelfe forudſetter Moadrantens Be⸗ 
ffaffenhed allerede befiendt af Obſervator, baade i Henſeende til dens Inddeeling 
og øvrige Omſtandigheder, ligeledes forudfetter den en noye beſtemmet Poli 
Hoyde, hvilÉen jeg Dog forſt ffulde beſtemme. Jeg fane mig altſaa indviklet i 
en vildfarende Kreds og i en meget forvirret og vanſtelig Labyrint, hvoraf jeg 
neppe havde noget Haab at redde mig. | 

Jeg greb derfore Sagen an paa følgende Maade. Forf maatte jeg noye 
beſtemme Vinkelens Storrelſe af Mikrometeret, ſom fad paa den fafte Kikkert 
paa Ovadranten, ſom jeg ogſaa troer at have faaet paa Det noyeſte ved igien⸗ 
tagne Maalinger af Soelens Tverlinie, ſom ffal blive anforte i mit Verk over 
Denne Reyſe; thi Ovadrantens Beſkaffenhed og Den fiældene klare Luft vilde ikke 
tiltræde at beſtemme den ved Fixſtiernernes Giennemgang, fom ere i Æqvator 
ler nær ved den; Da jeg nu bande beſtemmet Mikrometerets Vinkel og Bellas 

bet af Skruegangene og deres Hundrededeele, holdt jeg for nodvendig forſt for 
alle Zing at beſtemme Pol Hohden ſaaledes, at Straalebrekningen ikke ſtulde 
giore Den uſikker, og derneſt tillige at underſoge alle ſamtlige Mvadrantens Feyl, 
hvoraf de ogſaa maatte reiſe fig, i det ringeſte ved een af Dens Inddeelings 
Punkter, og det paa denne Maade, —J——— 4 

| org 
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Af Hr de fa Cailles Fortegnelfe over Firftiernerne udſogte jeg mig tvende 

nær ved Iſſepunkten culminerende Fixſtierner, den eene fydlig, og den anden 
nordlig paa Himmelen, fom havde ſamme, eller neſten ſamme Graders Afſtand 
fra Iſſepunkten, eller omtrent lige mange Graders Hoyde over Horizonten; 
Diſſe fandt jeg at være z i Dragen imod Sanden, og Ø i denlille Biorn, ſom 

culminerer i det overſte Stykke af fin Cirkel imod Norden, hvile Stierners 
Hoyde over Horizonten var imellem 859, 5/, og 85%, 15", hvorfore jeg, Da 
Quadrantens Perpendikel ftod accurat paa Afdeelings Punkten 859, beſtemme« 
De De øvrige Minuter og Sekunder ved Hielp af Mikrometro; Men da jeg bes 
fandt diſſe flere ætter igientagne Obſervationer overeensſtemmende, beſtem⸗ 
mede jeg Qvadrantens Feyl deraf i denne 85? Afdeelings Punkt, og derved den 
accurate Poli Hoyde paa folgende Maade. 

Til Exempel ere Obſervationerne af bi Den lille Biørn, ſom culminerede 
imod Norden den 24 April, og & i Dragen imod Sonden den 25 April. da var: 

Den ſynlige Hoyde af C i den lille Biorn, ſom culminerede imod Norden 
—— "LÆ KEDE | 

Og, da Ovadranten var omvende, 

Den fynlige Hyde af & i Dragen, (om culmincrede imod Sanden 

Da nu Wirkningen af Brekningen i Denne Heyde, ſaavel i Henſeende tilPp i den 
lille Biorn, ſom til x i Dragen, er meget liden, hvilket Cand fees af Breknings⸗ 
Tavlerne, og jeg har befundet ved flere end 200 Obſervationer, (fon jeg Cal 
anfore i min Repfebeffrivelfe) at Virkningen ev neſten den ſamme under 70 
Graders Brede, ſom under Breden af en 48 Graders Parallel, har jeg rettet 
Diffe tvende Obſervationer, ved Hielp af Hr. de la Cailles Breknings-Tavler, 
fom jeg hav indrykket i mine Ephemerider. Nemlig, til en Hoyde af 85? paſ⸗ 
fer fig nu en Correction af 6 Sekunder i det mindſte. 

J Alt ſaa 

Hoyden af Pr den lille Biorn, efterat Brekningen er fradraget —85. 15..43“. 
Hoyden af x i Dragen, efterat Brekningen er fradraget . —85. 5. 25. 
Altſag er den obſerverede indſſuttede Bue af diſſe tvende Fixſtierner — 9. 38. 52. S. 

313 Fremdeles 

— 
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Ad Fremdeles er 

Den rette Declination afpi i den lille Biorn, ——— Fre ma 
Hr de la Cailles Fortegnelſe over ——— alle 
Den 24 April 1769. — / 61 ér at. P, 

Rutationen, ſom fodrer til denne Dag, AA —4. 6. 
” S — 

Alſaa den ſynlige Declination af Ø i den lille Blorn 75. 559. 2. 
og Complementet til dens ſoulige LEGE UL — ly * o. 8, Be 

Ligeledes Mt 
Den rette Declination af 4 Dragen, efter Hr. 

de la Cailles Fortegnelſe over Fixſtiernerne, paa 
den 25 April 1769 Hee, 16. 

Nutationen GR Kote arr Sen 
Afvigelſen J———— —— 0.0, 

Altſaa den ſynlige Declination af æ —— DE 6 
og Complementet af dens ſynlige Declination 36 
Eomplementet af den ſynlige Declination af Biden 3 

lille Biorn ; Å ” 14.54. 0.8, N. 

Altſaa Forffiællen eller den ſynlige indſluttede Bue fer — ——— 
Men den indſluttede Bue er efter Obſervationen — 9. 38. 52.0. S. 

Altſaa er den Dobbelte Feyl af Qvadranten paa 857”. Hoyde Co. I. 49. 
Haloparten eller Den rette Feyl ———— 
hvilket cv faa meget, ſom QOvadranten i Denne Punkt siver Dopverne mindre 
an, end De ere, 

Det er og klart, at denne Ovadrantens Feyl er en —— eler For ⸗ 
ſticellen af alle dens Urigtigheder, de maae have deres Oprindelfe fra Perpendi⸗ 
kelens eller Kikkertens Fr Aſvigelſe, eller af Sradanen — i den J 
g85de Grad. 

al 

Men, at man ikke Kal bilde ſig ind, at jeg her en Forſeelſe, idet na 
jeg underſoger Obadrantens Feyl ved Hielp af en 48 Graders Bredes Paral⸗ 
lels Brekning, omendſtiont det er endnu uviſt, om denne kommer overeens med 
en 70 Graders Bredes Parallel, eller ikke? og ydermere Brekningens Under; 
ſogelſe forudſetter nodvendig en Kundfſkab om Quadrantens egne Feyl, hoorudi 

Brekningens 

ae 
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Brefningens 8 Birkning i in gen igen Indfiydelſe haver, - faa holder jeg for nødvendigt, 
hev at erindre, at Denne min Methode er meget forffiællig fva Den almindelige, 
hvor de Stiernekyndige pleye at underſoge Qvadranteus Feyl ved at vende den 
op og ned. Thiſi den fædvanlige Methode tager man Fixſtierner, hvoraf nogle 
culminere imod Sonden, andre imod Jorden under forſticellige Hoyder, bed 

hyvilken Methode det ev fornødent, at Luftens Brekning maa være beſtemmet og 
noye bekiendt. Anderledes forholder det fig med min Methode: thi, Da jeg uds 
vælger Fixſtierner, ſom have — Hoyder, ſaavel 1 den ſydlige, ſom nordlige Me⸗ 
vidian, mag Virkningen af Brekningen, hvor ſtor den end er, være juſt den 
famme for Ben Fixſtierne, ſom culminerev imod Sonden, ſom for den anden imod 
Norden, og følgelig maa LYvadrantens Feyl blive Den ſelvſamme, eller ikkun 
ffielne i nogle faa Sekunder, ihvad for Breknings Tavler man end bruger; ja i 
Folge Denne Methode ſtal Det og ydermere blive klart, at Brekningen under 70 
Graders Poli Hoyde ev neften den ſamme, ſom under en 48 Graders Parallel, 

Eſter denne Maade hober] jeg derfore underſogt de flefte Inddeelings Punkter 
paa Ovadranten ved mangfoldige Obſervationer, ſom jeg haver giort, af hvilke 
— findes anfort pag den — Taovle. 

— . Tavle. 



⸗ 

548 
Tavle. 

oſerverede Fiſtieruer i den boig Merdian suk Den . Kiobenbavnfte Qvadrant. 

Obſerva⸗ Dbferverede Sr. dele Den rette Deelina Nutatio⸗ Dens Fi 
"tions-Da- | Hoyder. Cailles tion paa Sbletal: nen tilt Uberras lige Declination. 

gene. ref |Dagen af Or. de la Dagen, me 
| ning. |Cøilles Fortegnelſe 

over Sir fliernene. 

14 Nart. 1,567, 99,52'.51".2. 0. —3/.7. — 5.0, 

14 Mart. |32. 43. 24. |1. 43. 113. 5. 29. 2. N. —5. 9.|— 5. 7. i 5. la 
17 Matt. |42. 10. 49. |1.13. 122. 33. 14. 58. 0. 3. | A 33. 14. N. 

IMNer nernes 
| Navne. 

| 

8 Krabben. 

ai Løven. 

ni Tvillingerne. 

må Tvillingerne. 

di si Krabben 

[3] Søde 

yi vi Herkules. 

CA iOphlucho 

vi Jomfruen. 

»i Bootes 

«då Dragen. 

HØRESSK 

«i Caſſiopea 

y i Caffiop i Caffiopea. 
di Ni Caffiopea. 

si Caſſiopea. 

i Perſeo. 32. 58. 36. 1.42. |52 

[8 i den lille Biørn. 85. 15. 49. jo. 6. 175. 

— i Perſeo. 29. 24. 53. |'- 57. 149 

ri Werfeø. 19. 44 19. 12558, 130) 

den 42de Grad z og » i Tvillingerne imod Sønden med - i Caffiupea imod Norden. EJ 
den 85de Grad « i Dragen imod Sonden med 2 i ben lille Biørn imod Norden. Ek Å| 

By tøven. | 

4 i Caſſiopea. 
— — — — 

— 

Obſervation 
— 

17 Mart. 42. 14.3 3 I. 13. |22.36. 44. 6. P. —0.6.| c 0; 0,|22. — 44. N. 

18 18 Mart. 38. 37-30. 1. 23. (18 

— — — 

25 April. 19. 28. 4. kb 0,19.44.9. &.|—6. 6.| + 6. 5. 

25 April. 39. 11. 37. 1. 21. 19. 33. 57.3. R.|- —— 

25 25 April. 85. 5, 27. 10: 0. 6. |65. 

Nordlige Fixſtierner, ſom ſpare fil i de e ſydlige den 24 24 April. i 

5 1 (SOLER — 
. 27.38.6. |+6.7./—:0.'7.159. 27. 5. R.t 

39. Så Hs Mir 2 A SØ, 

389.15'.42/' [1.247.579 
35: 39. 14. |I. 32. |55- 

39. 50. 49. |I. 20. 159 

4251163 

Altſaa haveg under (amme Hoyde ”overeensfemmende: É i i 
Y den i9de Grad 7 i Jomfruen imod Sonden med = i Perſeo imod Norden. ” RER 
Iden 29de Grad 6 i Krabben imod Sonden med « i Perſeo imod Rorden. » 
% den 32te Grad & i Løven og « i Ophiucho imod Sonden mød 7 i Perſeo imod Norden. 

IJ den 3ste Grad 4 i Løven imod Sonden med « i Caſſiopea imod Rorden. i; 
J den 38te Gradd i Krabben imod Sonden med 2 i Caſſiopea imod Norden. |a 
É 3 den 39te Grad xy i Herkules og » i Bootes imod Soaden medy og d i Caffiopea imod Norden. 

J— 

— — 
18 18 Mart. 35. 29. 49. 1. 33. 115, 51. 44. 0%. (6. 7.|— 7. 2.15. 51, 30. R. 
18 Mart:|39. 29. 25. |1. 21. (19. 42.35 0. R.|—2. 8.113. 1./19. 42. 19. R. 
18 Mart. 32. 22. 52. |I. 45. 12. 44. 47.6.N. feE IO: FBE: ri |12. 44. 35. M. .N. 

6. 7.-3.-"1—4. 6.— 3.'5.175. -5. 59. Ni RU) 
RAR +4.2./— 1. 8.|49. I 21. Bal 

xliernernes (on-| 

—m—ær —Æ——- 

99.5 2 420 R. 

I 

| 

oo: Or io. 45.6.| 1 ' 

19. 33. 47. R: SR 
165. 28. 55, 28. 56. .N.1 

——— 
o. 0. 29 1 6, 9.15. $. 

I. 42, 6.38 BME 1. 39. R.| Ul 

Feer em 25.9 = 6.8. [62 3r 19,8. |; 
35—.8… 83" ERE 5 Rs 30; DEER 

924,6 bed 5. — I. 7.139. 19. 26. FE 
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Af Dilfe i den ſorſte Tavle anferte og fra Brefningen corrigerede Obfervationer findes Qva: 
drantens Feyl paa ovenmeldte Man de. 

| J den 19de Grad af Inddeelingen. 
| Af 7 i Jomfruen imod Sonden, o Øg s i Perſeo imod Norden. 

— afvi Jomfruen190.25.42. Den ſynl. Decl. af 7 i Jomfruen 09. 10. 45,.S. 
Complementet 70 34. 18. Efterat go Grader ere tillagde 90. 10.45. 

Hoyden af s i Perſeo . 19. 41. I9. Den ſynl. Dec. af «i Perſeo 39. 19. 26. P. 
Complementet hug ser le 4T. Complementet g oe gl 

Den indfluttede Bue mm TAO 2, Den intfiuttede Bue  . 140. SE, 19. 
— Efter Udregning É 140. Si. I — 

Deſn dobbelte Feyl CO 740 
Halvparten eller den rette Fool .… 50, 

J den 29de Grad af Inddeclingen. 
AF 4 i Krabben imod Søuden, og æ i Perſeo imod orden. 

pel af fi Krabben . 290. 29.. 19.. Din fyn. Decl. af Fi Krabben 9%52 42). M. 

J | 
i 

Complementet 60. 30. 41. Complementet BO, 7.19. 
Hoyden af « i Perſeo j 29. 22. 56. |Den ſynl. Decl. af «i Perſeo ARON, 

Complementet 60 37. 4. | Complementet - mdt OL 5830: 

Der indfluttede Bue . 131. 7. 45. (SDN indflnttede Due. Arter se] 
| Efter Udregning LER SN 

Din dobbelte Feyl .  . . T. 48. 
— den rette Feyl — 

J den 32te Grad af Inddeelingen. 
| Af x — og « i Ophucho imod Sonden, og 7 i Perſeo imod — 
Hoyden af⸗ i Loven . 3268. 41. 41“. Den ſynl Deel. af ør i Loven 13% 5. 819, 
Complementet 57. 18. 19. Complemontet 76. Sj — 
Hoyden af 7 i Perſeo > 32. 56.54. Den ynl. Dicl. af y i Perſeo 52. 35. Io. N. 

Complementet ———— Complementet. 37324 50: 

Den indſluttede Bue 114. 21. 25. Den indſluttede Bue DA — 

Efter Udregning — 214. 10.42. 1) » 

Den dobbelte Feyl eg MER 
5 Føalvparten den rette Feyf.. 514, 

| Li geledes 

boyden af ⸗ i Ophiuche. . 329.217. Den ſynl. Decl. af ai Ophiucho 12. 4 35. . 
| Complementet - di 57. 38. 53 Cumplementet MDA 0: (syden af 7"i Perfes 32. — 54. |Den ſynl Dec, af i Perſeo 52. 35.16. 8. 
| Complementet — Complementet Ene Er nå 

Den indfluttede Bue Na 10 fn 59. (Den indfluttede Bue II OG TS, 
Efter Udregning . 114. 40. 15. 

| Den dobbelte Feyl i AE 
Halvparten, ben rette Feyl, 52% 

| , Big: — I den 



50 reg Obſervation 
den te Grad af Ynddeelingen. ; 

j AF i Løven imo) Sonden ug mi Caffiopea mod Mortem É 
Heyden af 2 i Løven- ; 352.28',197. Den ſynl Decl. af 2 i Loven 15.51.. 30. ot. 

Complementet — "eg 553 
Hoyden af «i Caffiop:a . 35. 37.42. Den ſynl. Ded. af i Caſſiopca 55. 16. 4. N. 

Complementet 54 22.18. Complementet 24.43. ig i 

Den indfluttede Bue HT nel 54. 2. |Den indfluttede Due . 108.52. 26. 
Efter Udregning £ 103. 52. gg) | . 

— 

Den boble Fol L see 
Halvparten, den rette Zell  . — 

J ben 38te Grad af Inddeelingen. | 
AUF I i-Krabben imod Senden, oa 2 i Caffiopea imod Norden. | 

Hoyden af Di Krabben j 389.36! 7"! i Den ſyal. Decl. af di Krabben ;B 59'.19"". NR: 
Complementet SI. 23. 53. Complementet J—— 

Hoyden af 4 i Caffiopea  . 38. 14. 18. Deu ſynl. Decl. af 4 iCaffi ſiopea —— 52. 33.N. 
Complementet . 5145, 47. | Complementet i LON A-Ø 

Den indſluttede Bue .: 103. 9.35. |Den indfluttede Bue — . 103. 8. — 
Efter Udregning 03. 8. 8. 

Den dobbelte Fed - . 1.27 
Halvparten, den rette Feyl 4321 87 ZR. AE 

. g den 39te Grad af ——— 
Afp i Herkules, og 7 i Bootes imed Sonden, pg y og di Caſſiopea imod Norden. 

Hoyden af vi Herkules3909049. 4. Den fynl. Decl. afy i Herkules 199.427. 19. N. 
Complementet 50. 4056. Complementet — — 

Hoyden af / i Caſſiopea . 39. 49. 29. (Den ſynl. Deel. af 7 i Caffiopea 59. 27. 35. N. 
Complementet 50. 19. 37. Complementet 30. 32. 25. 

Den indſluttede Bue100. 51.27. Den iudfluttede Bue 4% 100. 50, 76, | 
Efter Udregning å 100. 50. 6 i 

Den dobbelte Feyl å LOE + 1 
Halvparten, den rette Fegyy. LAOS | | MA 

Ligeledes. 
Heyden afyi Herkules — 390. 19.. 4. Den ſynl. Dec ar i Herku! es 1929.427.19/', 4 

Complementet . —— — Complemcutet 490. 2: 47 ME 
Hoyden af di Caſſiopea ; 39. 23.24. Den ſynl. Der!. af si Caffiopea 59. — 

Complementet — 50. 36.36, |. Coiuplementet — EN 21. då 

Den indfinttedeBne … . 101. 17. 32. Den indſluttede Bue . 101, 16. 4. 7 
Efter Udregning . 10%, 16); . ' MM 
Den dobbelte Feyl —— 

Ligeledes. 

Halvparten, den rette Feyl — i LEN 
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— — — —— 

Lime ledes. 

Senden af i Bootes . 390. 10. 18. Dea ſyul Del. af 1 i Bootes 199.3347. 

85496 nplemcntet — . J 
| Hoyden afvi Caſſiopea — 39. 49. 29. Den ſyal. Dec Gi fritCafftonea 5027-35 N. 

Complementet 50 10, 31. | Complementet ' — 

Den indſluttede Bue 101,0. 15. (Den indfluttede Bue 7. 100. 58. 33. 
Efter Udregning mk on mo0l 58 Nag 

—— —ñ — ——— — 

| Den dobbelte Feyl 
mm denrette eo! j ARE, 

(= 

— — — 

| Ligeledes. 

Hoyden af ai Boss —.  390.107.167, Den ſynl. Decl af ri Bootes 199.33/.47. N. 
| Complementet 50. 49.44. SAMIR TØR OR EY 

Hoyden af Ri Caffiopea .… 39.23.24. "Den fynl. Dec. afd i Caffiopea 59. 139. R. 

— .. 5 59 36.36. |, Complementet 20050 IT. 

Den indſluttede Bue 401. 26. 20 | Den indfluttede Bue NOR 2). 34. 
Efter Udregning 2" VI MOL 24 34. | 

HEE Byte 66 
| Hjalvparten, Den rette gFey 53. 

| Middel⸗Fey! sen ef diſſe fire SN. 46. 

— — —— — — 

J den 42de Grad af Inddeelingen. 
Ufa og « i Tvillingerne imod Sonden, Ug 2 i Caffiopea imod Norden. 

HGoyden af ⸗Toilingerne 422 936. Den tynde af ai Toillingerne 220. ro TAL Pl 

Complementet —— | Complementet 67. 26. 45. 
| Goyden af ⸗ i Caſſisp BR SAR Bas JO Ren MISSER AR 3 I Eaffiopea 62. 31,19: 

Complementet KR SÆR SANTO — 8 

Den indſtattede Bue 94. 57. 24. Den indſluttede Bue SEE 
1 Efter Udregning p 94: 55.27 

' Den dobbelte Feyl 
Halvparten/ ben rette Feyl —— 

| ) Ligeledeg. 
tanden af mi Tdillingerne "2. 4290.13/ 257.) Den ſynl Deel ale iTvil ingerne 229 36441, 

omnplementet 47.46.35: * Complementet 67. åd 16, 
Hoyden afsi Caffiopea . .” 42.53.00. Den ſynl. Deel. afsi Caffi open 62. 31. 19. N. 

+ Compinnet  . 477.00: Complementet HE MDR Sk AT. 

Den indfluttede Bue É "94. 53: 35. Den indſluttede Bue RENTEN Sa 
| Efter Udregning Å 94. 51. 57. ; 
i Den dobbelte Zyl  . SDR ae CR 
Halvpartn den rette Fey 4909 

Middel Feylen af begge. or 4 | 
1* Qvadran⸗ 
| 



— RR Obſervation 
— — — — — — — —— — —— — ——— — — 

Quvadrantens Feyl, beſtemmede ved Obſervationerne. 

J Inddeelingens iode Grad af yi Jomfruen, og e i Perſeo — so”. 

ED i Krabben, og oa i Perſeo — 54. *8 
32 . . af « i Løven, og y i Perſeo — 514. 

32 . . af« i Ophiucho, og y i Perſeo — 52. 

35 . af Qi Løven, og « i Caſſiopea — 48. 

38 « +. af di Krabben, og P i Caffiopea — 433. - 
29 . . afyiHerkules, og yi Caſſiopea — 412. 
39 . «+ af yinerbuleg, og di Caſſiopea — 45. 

39 .. afniBooteé, og yi Caffiopea — 481, 
39 . + afniBootes, og di Caſſiopea — 53. 

42 . +. afnigvillingerneog <i Caſſiopea — 58. 

42 , + af /iLTvillingerne, og si Caſſiopea —49. 

DR af o iDragen, og P i den lileBiorn—s4E. 

Altſaa⸗ er det klart: J. At den af Obſervationerne uddragne indſlutte de 
Bue af alle diſſe Fixſtierner ev ſtedſe ſtorre, end den udregnede Bue, hvoraf be⸗ 
viſes, at Ovadranten giver de obſerverede Hoyhder i alle Deng ovenanforte nd; 
deelingspunkter mindre an, end de virkelig ere, | ; 

II. At de befundne Urigtigheder i de fotſtiellge Inddeelingspunkter i£ ke 
ffielner meget fra hinanden, faa at denne Forſticel, enten kand henregnes til Ob; 
fervationerne, celler Beſtemmelſen af Fixſtiernernes Sted og deres Redu⸗etioner, 
hvoraf videre folger, at, da neſten Den ſamme Feyl forekommer i alle diſſe for— 
ſticellige Inddeelingspunkter, og det til den ſamme Kant af —— det 
er, altid manglende, faa, figer jeg, følger heraf, at Lvadranten ikke haver 
nogen ſynderlig Fepl i Inddeelingen , men at Middel⸗Feylen af Dem alle sal 

bor alleneſte tilſtrives den faſte Kikkerts Axes Aſpvigelſe fra Inddeelngens Be⸗ 
gyndelſespunkt. 134 | 

III, Da Feylenes Storrelſer, naar man antager Breingen for en Pas : 
rallel af 48 Graders Brede, og begynder fra Den 19de Grad af Inddeelinge n ti til 
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……… ver Beneris Gang forbi Soeleus Skive. 553 
Den 35de ikke viger meget fra Feylen ved den 85de Grad, hvor der neften ingen 
Brekning er, fad troer jeg denne Overeensſtemmelſe af Feylene bevifer tydelig, 
at Brekningen under 70 Graͤders Brede ev noget nær Den ſamme, ſom Den der 

er beſtemmet under en Parallel af 48 Graders rede. Øg det ffal endog af 
flere end 200 i Denne Henſeende anſtillede Obſervationer blive beviiſt mit Verk 
Dyer denne Reyſe, at Brekningens Storrelſe under 70 Graders Brede er juſt 
Den ſamme, ſom den man haver under 48 Graders rede, hvorom jeg ſelv 
ſtedſe tvivlede, førend jeg foretog mig Denne Underſogelſe, ſaaſom jeg holdt for 
Den maatte være ſtorre formedelſt Den tettere Luft, Dette vigtige Tvivlsmaal 
var juft Den fornemſte Aarſag, hvorfore jeg tilbragte Vinteren i Wardoe. 

Om det Wardohufiffe Obſervatorii Brede 
— eller 

Poli Hoyde. 

Sfterat jeg havde taget mange Hoyder afde Fixſtierner ax i Dragen imod Son⸗ 
ne” Den, og af Ø i Den lille Biorn, efterat Ovadranten var vendt, imod Nor⸗ 
Den, ſom culminerede begge ikkun 4 Grader fra Iſſepunkten, og jeg havde bes 
fundet, at diſſe Hoyder fremmede overeens paa nogle faa Sekunder, troede jeg, 

at kunde bruge diſſe tvende Fixſtierner, hvori Brekningen ikke kunde være meget 
merkelig, fom en Grundvold til mit Wardohuſiſte Obſervatorii Poli Hoydes 
none Beſtemmelſe, uden at frygte nogen Vildfarelſe. Da jeg fremdeles havde erfa⸗ 
ret af de i Den forſte Tavle anfsrte, og endnu af flere end 200 andre Obſervationer, 
ſom ſkal forekomme i min Reyſebeſtrivelſe, at jeg ogſaa fik de ſamme reder 
paa nogle Sekunder nær, kunde jeg ingenlunde tvivle om Noyagtigheden af 
Denne min Beſtemmelſe. Jeg vil altſag forelegge mine Udregninger og Bereg⸗ 
ninger over mit Obfervatorii Brede, og det forft af Obſervationerne med Fix— 
ftierneene.x i Dragen og B i den lille Biorn, og derne af de andre, ſom jeg 
bar indbefattet i Den forſte Tavle, og forbeholder mig mangfoldige andre Ting, 
ſom i fin Tiüd ſtal komme for Lyſet. Lad derfor være: 

Aaaa Hoyden 



554 Obſervatinon 
Hoyden af Dragen imod Sønden, obſerveret Den 25 Apr. 317 

Brekningen. Hr, de la Cailles Tavll˖er . — 6. 
Heyden, eſterat Brekningen ev fradragen 7785. 5. 25. 

ØR Ovadrantené fundne Feyl, fom ſtal tilleggge 14. 
Dreen rette Hoyde af x i i Drageee 6 

Den ſynlige Declination af x i Dragen — 8 
Æqvatoré Hoyde me — 19. 37. 231; 
Wardoes Poli Høle 70. 22. 368. 

| Af Obfervationen med Ø i den lille Biorn. 

Hoyden af P i den lille Born imod Norden, obſerveret den 24 Apr. 857-157. 49 
Brekningen or Øg 3 ——— 

Hoyden, efterat Brekningen er fradragee 0 85. 15.48 
Qvadrantens Feyl, ſom ffal tilleggss . — 4 

Den rette Hoyde AUG. NR —— — 
Complementet lagt til 90 Grader — . DH ege kær nar, 

Den ſynlige Declination. 1. Tavle.. . —1 

Wqvators Hoyde Fe 19. 3723, 

Poli Hoyden  - 70. 22, 361, 

Da jeg nu ved mange Obfervationer af diffe tvende neften verticale og paa 
forſtiellige Kanter culminerende Firftierner haver fundet den Wardohuſiſke Poli 
Hoyde paa nogle Sekunder nær den ſamme, holder jeg den for aldeles rigtig, 
og jeg troer ikke heller, at nogen erfaren Aſtronom kand falde Denne min Beftems 

melfe i Tvivl, formedelft den af Hr. de la Cailles Tavler faſtſatte og her af 

mig brugte 6 Sekunders Breknings Correction for en Parallel af 43 Gradere 

Brede. Thi det gior aldeles intet til denne min Beſtemmelſe, naar jeg nemlig 

paa Denne Maade obferverer tvende ellev flere Fixſtierner under ſamme Hovde 
imod Sonden og Nord, enten jeg bruger nogen Breknings Correction eller ude 

lader den gandſte, hvilet jeg ſtal bevife med følgende Beregning, ved hvilfen 
jeg ikke bruger nogen Correction for Brekningen. 4 "ØM 

ØRNE 
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Den obferverede Havde afa i Dragen, hvorudi, Brekningen nen 

ev indbefatter å 6. 
Complementet af Hoyden 4. 54. 29. 

Den obſerverede Hoyde afP i den lide Biorn, hvori Bu, 
ningen er indbefatter Nr 85. 15. 49. 

Complementet af Hoyden i 4. 44. 11. 

Summen af Complementerne eller den 9 indffuttede Bue 13 9. 38. 40. 
Men den indſluttede Bue imellem æ i Dragen og Ø i Den lille 

Biorn er efter Deres ſynlige Declination. 1. Zavle, . 9. 37. 3 

Altſaa den dobbelte Indbefatning af Ovadrantens Feyl 
og Brekningen i —— 

Halvparten heraf, ſom ſtal tillegges 43 30 
Altſaa 

Den obſerverede er af ei — — Brekningen 
er indbefattet RE te LE 

Summen af Ovadrantens Feyl og Brekningen, ſom ſtal tillegges 483. 

Zen rette Hoyde af x i Dragen . ;- 85. 6. 198. 
Den ſynlige Declination. 7. Tavle É ; 65.28.56. 

WAquators Hoyde 19.37. 234. 
Poli Hoyden ————— 

Ligeledes beregnes den af Pi Den lille Biorn, nemlig: 
| Ren obferverede Hoyde af P i den lille Biorn, hvovi SDN 4 

mk 

— ev indbefattet 859. 157.49". 
Summen af QOvadrantens Feyl og Brekuingen, ſom legges ti 486. 

Den rette Hoyde af P i Den lille Biorn 85. 16. 371. 
Complementet af den ſynlige Hoyde lagt til 900. 644322 
Den ſynlige Declination af Pi den lille Biorn. 1. Tavle. 75. 5. 59.0. 

Wquators Hoyde 
Poli Hoyden 

Denne er juſt den ſamme, ſom foregaaende Beftenmetfe, hvorudi Breknin⸗ 
gen blev beregnet. Saa at, naar man efter Denne min Maade obſerverer tvende 
Fixſtierner, ſom culminere under ſamme Hoeyde, den eene imod Sonden, den ans 

den imod Nord, kand man neſten have ſamme Poli Hoyde, uagtet man ikke 
bekymrer ſig om Brekuingen, Det er at ſige, endſtiont man ikke fradrager Brek— 

| ningen fra Obſervationen. Denne min Merhode troer jeg af være af ſtorſte 
Aaaga 2 Nytte. 

HR 
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Nytte. I. Fordi den ikke udfordrer nogen Kundffab om BreÉningen, U. At 
man ved Firftierner, hvis Brekning maa gierne være ſtor eller liden, naar de > 

Éun have over 20 eller 30 Graders Hoyde over Horigonten., kand beſtemme Poli 
Hoyden lige faa noye, ſom ved verticale Fixſtierner, Der have ingen Brekning. 
TIL At man kand faae Den ſamme accurate Poli Hoyde med den urigtigſte Oba⸗ 

drant, endogſag naar dens Feyl ere ubekiendte. Hoilket lettelig ſees at være en 
Ting af ſtorſte Vigtighed i den aſtronomiſte Udovelſe, ſaaſom man paa denne 
Maade kand oplsſe det nyttige Problem, nemlig: Ted enhver urigtig Ovas 
drant, hvis Seyl endog ere uübekiendte, at beſtemme den noyeſte Poli 
Søyde ved Sirftierner, ſom ikke ere verticale, i hvor ſtor Brekning de 
end have, udenat bruge nogen i Tavlerne forekommende Correction for 

Brekningen. Men, at jeg ved Exempel kand bevife Vigtigheden af Dette Pros 
blem, vil jeg forſt anfore Beregninger over Poli Hayden efter De i ovenftanende 
ifte Tavle nævnede Fixſtierner, og derudi bruge De i famme Tavler beſtem ⸗ 

mede Brekninger, og betiene mig af Qvadrantens tilforn fundne, og til enhver 

Obſervations Grad foarende Feyl; Og derneſt vil. jeg udregne ſamme Poli 
Hoyde af de ſamme Fixſtierner, uden at fradrage dem Brekningen, eller bruge 
nogen Correction for Qvadrantens allerede fundne Feyl. Altſaa: 

F— … 19 Graders Hoyde. 
Af yi Jomfruen imod Sonden, ogs i Perſeo imod Norden. 

Heyden af y i Jomfruen, naar Brekningen er fradragt1802542. 
Ovbadrantens Feyl, ſom legges tii. —— 

i 
. ER 

Sen rette DØDE 
Dens fynlige Declination imod Sonden, ſom legges til . 10. 45. 

Aquators Hoyde J 19. 37. 17. ' 

Poli Hayden : i i Hr, RE EN 
Ligeledes beregnes Den af = i Perſeo imod Norden. | — 

J 29 Graders Hoyde. 
Af P i Krabben imod Senden, og a i Perſeo imod Norden. 2 

Hoyden af P i Krabben, naar Brekningen ev fradraget  299%20719", "I 
Lvadrantens Feyl, ſom legges til K SK 
SYN NNE Duyde J — 
Den ſynlige Declination imod Nordhen 9.52. 42. I 

Xquators Hoyde Mu EL, 19. 37. 31. så 
Poli Hoyden * TEE NEN 70 22429. ER 

Ligeledes beregnes den af i Perſeo imod Norden. 1 
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32 Graders Hoyde. 

AF a i Løven og & i iOphſucho⸗ imod Sonden, med yiPWerfeo imod Norden. 
BHodyden afa i Loven, naar Brekningen er fradragenn 30.41“. 41“. 
| OQwbadrantens Feyl, ſom legges til 51. 

Den rette Hende IR ; | PN: DN 0. ER 
| Den ſynlige Declination imod Nibe. ; He TRE 8 

| Wquators Hoyde 19.37. 24=, 

| MWoli Hoyden 3 ; oma: 392, 
Af gi Ophiucho. | 

| Hoyden af æ i Ophiucho, naat Breknis gen er fradraget Å 32,21), 7. 
Qoadrantens Zeyl, ſom legges til —— 

Den rette Hoyde — 32. 21, SY. 
| Den ſynlige Declination imod Norden 2 IA 50. 

É Wquators Hoyde 19.37. 24. 
| Poli Hoyden —6 
|. Ligeledes beregnes den af y i Perſeo imod Norden. 

J35 Graders Hsyde. 
AfBi Løven imod Sonden, og & i Caffiopeg imod Norden. 

Hoyden af B i even, naar: Brekningen er fradragen . 359,28',16/7, 
Qoadrantens Feyl, ſom legges til å 48. 

Den rette Heyde ie: ; DE 38,20, 4. 
Den ſynlige Declination imod Norden i 15,57, 30, 

| SFatators Hoyde BER i 19. 37. 34 
| Poli Hoyde OL 29,26, 

Ligeledes beregnes den af « i Caſſiopea imod Rover. 

i 338 Graders Hoyde. 
| Af di Krabben imod Sonden, og É i Caffiopea imod ——— 
Heyden af di Krabben, naar Brekningen er fradragen Å 38.367, mitt, 

i 

Qvadrantens Feyl, ſom legges til 9 434. 

Den rette Hoyde HH 00 2836 ol, 
19 Den ſynlige Declination imod Syren — TOCA 

Wquators Hoyde on y RO BR, 312. 
| Poli Hoyden i 70. 22. 28!. 
| Bigeledeg beregnes den af Ø i Caffiopea imod oder 

KE Aaaa 3 i ER 
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7 39 Graders —S 

Af YVi Herkules imod Sonden og y i Caſſiopea imod Norden. * 

af y iHerkules, naar Brekningen er fradragen 3919. AV I 
Quoadrantens Feyl, ſom legges til —— Age 412, 

Den rette Hoyde 39. 19.457 
Den ſynlige Declination imod Norden 19. 42. 19. 

WMAquators Hoyde SN 19.37. 26:.Å 
Poli Hoyden 70.22. 331. 
— beregnes den af. vi am iopea imod Norden. — 

2339 Erda Zoyde. 

Herkules imod Sonden, og d i Caſſiopea imod Norden. 

Hoyden af y i Herkules, naar Brekningen er fradragen Eg ig 4”, i | 
Quoadramens Feyl, ſom legges til 4 
Zen rette Hoyde . 64 
Den fønlige Veclination imod Norden . 3 42. 19% 
— * 4937. 30. — 
Poli Hoy 0,722, 30. HE 

Ligeledes —— den afdi Caſſiopea imod Norden. 

J 39 Graders Hoyde. 

Af ni Bootes imod Sonden, og Yi Caſſiopea imod Morden 

Hoyden af ni Bootes, naar Brekningen er fradragen 
Qoadrantens Feyl, ſom legges til * 

——6 
48* 

Den rette Hoyde ti 34 
Zen ſynl. Dec. imod Norden ; … 19. 33.474 RER 
Wquators Hoyde | ; ret RØST. RE 
Poli Hoyden | Ser 22.423. HE | 

Ligeledes — den af * i Caſſiopea imod Norden | ' 1 



J 39 Graders Hoyde. 

— over Veneris Gang forbi Soelens Stive. 

Af ni Bootes imod Sonden, og å i Caffiopea imod Norden. 

Hopden af ni Bootes, naar Brekningen er fradragen 
; Obadrantens Feyl, ſom legges til 

Zen rette Hoyde 
Den ſynlige Declination imod Miden 

Wquators Hoyde 
Poli Hoyden 

Ligeledes beregnes den afd i Caſſiopea imod Norden. 

6 

$ 

% 42 Graders Hoyde. 

539 

19. 37. 

Ht ni Toillingerne imod Sonden, oge i Caſſiopea imod Norden. 

Hoyer af 1 i Zvillingerne, naar Brekningen er (re 
Lwadrantens Feyl, ſom legges til 

Den rette Hoyde — 
Den ſynlige Declination imod Norden — 

Wquators Hoyde 
Poli Hohyden 

Ligeledes beregnes den af si Eaſſiopea imod Norden, 

& 

'g | | J 44 Graders Sgyde. 
—— 

Voyden af pi Toillingerne, naar Brekningen er fradragen 
Ovadrantens Feyl, ſom legges til 

Den rette Hoyde i 
Den fynlige Declination imod Poe 

| Wquators Hoyde 
| Poli Hoyden 
| Ligeledes beregnes Den af si kaſſopea imod Norden. 

' 

e 

dar, 91, 

53. 

i BØLII. 9. 

— 
22 

F een 38. 

— — — — 

| Af u i Tvillingerne imod Sanden, og « i Caffiopea imod Norden. 

DE 0 BLY LE 

19. 37. 

Tand Øs 
423.14, 14. 

DN RG As 

30, 
70220 

J 
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i MURER Obeweumn 
355 Graders GøydE 

af «i Dragen imod Sonden og 8 i den lille — imod⸗ Norden. 41 
Haves allerede Poli Hoyden tilforn — * AR 70, 22', 36" Å 

Naar de urin: en Tavle ere de folgende: * 

——— —— 22 J 
— — — 

i RD 

; Tavle | 

Som — Poli Hoyderne af Ooſervatonein naar Brekuingen er franragen | 

Graden. | | | Poli Sep. | 

19. Af yi Jomfruen imod Senden p ogs i Perſeo imod Norden 709,22'.43". 

29. Af CB i Krabben imod Sonden, og æ i Perſeo imod Norden 70.22. 29. 

32. Af ai Loven imod Sonden, og y i Perſeo imod Norden 70. 22. 352] 

32. Afoi Ophiucho imod Sønden, og y i Perſeo imod Norden 70. 22, 36. 

35. Uf Pi Løven imod Sonden, og i Caffiopea imod Norden 70, 22. 26, É 

38. Ufdi Krabben imod Sonden, ogPi i Caffiopea imod Norden 70. 22, eg i 

39. Af y iHerÉules imod Sonden, og y i Caſſiopea imod Norden 70, 22. 337. Å 

39. Af y i Herkules imod Sonden, og å i Caffiopea imod Norden 70, 22. 30. i 

39. Af ni Bootes imod Senden, og Yi Caſſiopea imod Norden 70. 22. 4250 

29. Af ni Bootes imod Sonden, og å i Caſſiopea imod Norden 70. 22. 38 

42, Af 1 i Toillingerne imod Sonden, ogs i Caſſiopea imod Norden 70. 22, 39k. | 

42. Af piTviflingerne imod Sonden, ogs i Caſſiopea imod Norden 1 70. 22. 30. 

Middel⸗Hoyden af dem alle —— 70. 22. 35. 

35 Af mi Dragen ined Sonden, og iden illa Biorn imod Norden 7o. 22, 6 | 

Ek ! 

| 

" 
9 

Hk. 
E | 

N 



dl 

over Veneris Gang forbi Soelens Sfive. 561 
Jeg har allerede erindret, at man neften kand faaeden ſamme Poli Hoyde 

af de obferverede Hoyder, uden at fradrage Brekningen, ellev være underrettet 
om Svadrantens Feyl, naar man Éun bruger ſaadanne Fixſtierner, ſom obſer⸗ 
veres under ſamme Grad af Hoyde imod Sonden, ſom imod orden, hvilket 
jeg har beviiſt med ovenſtaagende Beregninger over & i Dragen og Bi den lille 
Biorn. Til at beſtyrke denne Sandhed og Methode, vil det ikke være utienligt, 
endnu at fremføre ét Exempel af Udregningerne over de i iſte Tavle anforte Fix⸗ 
ſtierner, af hvilke den beregnede Poli Hoyde ſtal ikke ſtielne over et par Ses 
kunder fra den rette, endſtiont der er over en halv Grads Forftiæl paa deres 
obſerverede Hoyder, faa de folgelig have en forFiællig Brekning, fornemmelig 
under 32 Graders Høyde, hvor Brekningens Virkning ev meget ſtor. Dei 
Den 1fte Tavle anførte under 22 Graders Hoyde culminerende Firftierner ere Dø 
x i Ophiucho imod Sonden, og y i Perfeo imod Norden. 

Den obſerverede Hoyde afæ iOphiucho 32.227,52 Den ſynl. Decl. 120. 44.. 35... N. 

Complementet Compl.. 77,15. 25. 

Den obſerverede Hoyde af yi Perſeo 32. 58. 36, Den ſynl. Decl. 52.35. 10. N. 

Complementet7. 1:24.  Compl. . 37.24. 50. 

Summen af Compl.ell. den indl. Bue 114. 38. 32, Sum̃en af C. 114, 40, 15. in 

Den fønlige Bue efter Udregningen 114. 40.15. . 

Den dobbelte Forſkicel 04 47, 

Haloparten i sit, 

Da Summen af Complementerne er efter Obſervationerne mindre end 
Summen af Complementerne af De ſamme Fixſtierners ſynlige Declinationer, 
faa feer man heraf, at de obſerverede Hoyder ere faa meget, ſom denne halve 
Part, eller 515" givne ſtorre an af Qoadranten, end de virkelig ere, hvilken 

- Halvpart ev en Judbefatning af Brekningen og Ovadrantens Feyl; vil man 
Derfore have Den rette Hohde, maa Man trekke denne halve Part 513“ fra den 
obſerverede Hoyde. Mu er 

3666 Den 



562 Obſervatin 
Den vhinverede Oohde afa i Ophiucho Fame 

Halvparten, ſom fradrages fg ! ——— sm — 

Den rette Hoyde i 9— åj 32,22, —— jer 

Den fynlige Declination —— EEN * 

Waquators Hoyde —5 — 19. 37. ånd 2 

Poli Hoeyden ……. — — 70.22, 347. 

Tilforn af Hayden , hoor Brekningen var fradragen 7072230. 

… Alan dorkiuen 

Men denne Forffiæl af 15 Linie imellem diſſe tvende Udregninger har fin Ops | 
rindelſe Deraf, at Brekningen af Hr. de la Cailles Tavler for Hovden af x 1 

Ophiucho er 17. 45/7, Derimod for Hoyden af y i Perſeo 17, 42”. ſom ex 
3“ forfiællig, fordi der ev en Forſtiel af 35". 447. imellem diffe tvende Fixſtier⸗ 
ners Hoyder, Da, de dog i Regningen antages at: have ſamme Brekning. Heis 
man derfore udvælger Sirftierner, fom have ſamme Hoyde i den ſydlige, ſom J 

nordlige Meridian, eller hvis Forſtigl i det hoyeſte ikke er over 10 Min uter, 
fornemmelig naar de ikke tages under mindre end 30 Graders Hoyde, faner 
Det klart, at man maa fane ſamme Poli Hoyde paa 1 Sefundnær af de Hoy—⸗ 
der, hvor Brekningen ikke er fradraget, ſom af de; fra hoilke Brekningen er 
fradraget, hvilket følgende Tavle befræfter, udi hvilfen Poli Hoyderne af Obs Å KH 
ſervationerne i den 1fte Tavle, ſom ere befriede fra Brekningen, ſammenlignes 

med de ſamme Poli Hoyder, uddragne af Obfervationer, "hvori Brekningen 
ikke er fradragen. US DE: 

See 



over Zeneris Gang forbi Soelens Skive. 563. 
—J— | : Poli Hoyder af Obfervaticnerne 
la See Den * Tavle. foruden Brek⸗ med Brekning. 
Grad. ning. 
19 Af ri Jomfruen imod Søn bek og =i PerfeoimodMorden. … 70%.22'. 43". 700. 221. 42"), 
" 29. 3ifP 1 Krabben imod Ssuaden,oge i Perſeo imod Norden. 70. 22. 29, 70. 22. 29%, 
32 Ufa i Løven imod Sonden, og v i Perſeo imod Norden. 70. 22. 353. 70. 22. 35. 
132. Ake i Ophiuchs imod Sonden, og vi Perſto imod Norden. 70. 22. 36. 70. 22. 342. 
| 35. M 6 i Loven imod Sonden, ogæ i Caffiop:a imod Norden. 70. 22. 26. |70, 22. 252. 
38. Af di Krabben imod Sonden, og 6 i Caſſiopea imod Norden. 70. 22. 283.170. 22. 29% 
39.Af y i Herkules imod Sonden, og v i Caſſiopea imod Norden. 70. 22. 332. 70. 22. 34. 
| 39. Af vt Herkules imod Sonden, og å i Cafficnea imod Norden. 70. 22. 30. 70. 22. 30. 

| 29. Af 7 i Bootes imed Sonden, og v i Caſſiopea imod Norden. 70. 22. 423. 70. 22. 42. 
| 39. Af» i Bootes imod Sonden, og å i Caſſiopea imod Norden. 70. 22. 38. gr 22. 38. 
42. Af vi Tvillingerne imod Sønden, og si Caſſiopea imod Norden. 70. 22. 393.170. 22. 383. 
"42. Af mi Tvillingerne imod Sonden, oge iCaffiopeaimod Norden. 70. 22. 30. 170. 22. 29. 

| Middel Hoyden af dem alle FO: 22, 347 170. 220 324, 
| eller å 70. 22. 35. | 

85: Ufa i Dragen imod Sønden,vg 2 i den lile Biorn imodRovden. FO. 23-20. 170 22-26 

Da det nu er klart af ovenanforte Methode og Beregninger, at Dvas 
drantens Inddeeling er temmelig accurat i Den 19. 29. 32. 35. 38. 39. 42. åg 85 
Grads Afdeelinger, faa har jeg af denne Aarſag udregnet Breden af Wardo— 

| huus af de obferverede og i den iſte Tavle anførte Firftierner paa den fædvarlige 
| Muade, nemlig ved at ſammenligne De ſydlig og nordlig under forffiællige Hoy⸗ 
| der culminerende og fra Brekningen befriede Firſtierner, hvilke jeg bar indbe⸗ 
[Jans i folgende Taovle. 

Bbbb 2 DR Tavle II, 



— Tav 

Det Barbebufifte Obſervatori i Poli Hoyder, 
rl den fydlige og nord | 

Sydlige KLD 

Nordlige GERE —— P ip 
i Tvillingerne. i Tvillingerne. i Krabben. vande RE vi 

Sirſtierne. — — — — — — — 
Voli Hoyde. Poli Hoyde. | Pol Hoyde. Von Søde. mr Er: Yoli Døde. Høyde. | 

—— — 2 om 22/. 282. 82. |70e. 22! 302”. 37.| 70%, 221, 2 22), 251, 700.22. salget 
— | 

B i Caſſiopea. 70. 22. 413. 70. 22. 32. 70. 22. 34. 70. 22.282. |70. 22. 36. 
— — REE —— — — — — —— — — rr REE EA 

y i Caſſiopea. 70. 22, 46. |70. 22. 362. så. 70. 22. 382. |70. 22. 33. |70. 22. — 
— — — ——— — — — —— — 

di Caffiopea. - 70. 22. 4. 70. 22. SR (70:22. 24 170,3. SE 70. at 36 | 
— — — Å mer — 

lad ” 

⸗ i Caſſiopea. 70. 22. æg 70. 22.30. Ny. BA RB mg] SDS 262, |70. 22. 34. | 

y i Perſeo. 470. 22. 41. 1705 22,313. 170.24; 332 |70. 22-28. 170, 22.352 

Bi den lille Biorn. 70.22. 40. 70. 22. 30. 70. 22. 323. 70. 22. 27, 70; 22, 242, | 
———— | ——————— — —— — —— — — —— — FIN i 

« i Perſeo. — — — Te. 22.527, (70: 22. 29. 70. 22. 232. 70. 22. 31. 4 
— — — — 

si Perſeo. 70. 22. — 70: 22. 36. |70. 23.38.1706: 23: 323. 70. 22. 4— i 
— — — — — — ] — 

Poli Middel⸗Hoyde. 70. 22. 413. 70. 22. 314. 70. 22. 33%. 70. 22. 70. 22. 35: 
— — — — — — 

Eller uden Brok. * 22. 42. 170. 22. 32. 70. 22. 34. |70. 22. 28. Sa 22. — 
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—— — — — 

fem — 
| beregnede af de i Iſte Tavle anforte Firſtierner 

lige Meridian. 

— — — — — Fixſtierner. 

ie ry | Y 0 y & Poli 
i Loven. i Jomfruen. i Herkules. i Ophiucho. i Bootes. i Dragen. | Middel 

cm 

Voli Hoy Hoyde. Voli verde Pali Heyde. Ba Poli Heyde. Poli Hoyde. Poli Hende Bonde. 

70 — —— 35“. — — 707.23". — 

8. 20 22307022. 36 

Eg i 

709,221.3421 |709,2 231 — 708.22. — 
— — 

— — — 

70: 22: 38. 170. 22. 38. he 22. 35. 

J J 70 2234 1/70. 22.: 435. 7: 22. SÅR. * 22. 41. 1 1 PR 
70. 22. 425. 70. 22. 425. 70. 22. 392, 

70. 22. 291. |70. 22. 39. |70. 22. 30. 70. 22. 363, ” 22. 38. |70. 22. 38. |70. 22, 34å. 

ie 

| 70 22 273 Be: 22. 3%) 170..2%, a85; 170) 22, 3451 170. 22.361" hy0 225 36 70, 22 så 

1 — 20: 170.22. 393, 70 22, 29%. 70. 22. 36, 70. 22. 373. 70. 22. 373 70. 22, 343 

| EET 28 VO. .22 DE vill 23. 583. * 22. 35 7. Fa 

| —— 7852— bel — — FA 22433: kan 22. 30. 

— 7022. 375 | 70 DD. 342" 
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r 

m Det Wardohuſiſte Obfervatorii Længde a 
eller i 

Meridian⸗Forſkicel. 
Vi have følgende bekiendte'aſtronomiſte Methoder at udregne Stedernes geo⸗ 

graphiſte Længde paa: J. Bed Obſervationerne af Mercurii eller Veneris 
Gang forbi Soelens Skive, men diſſe rare Obſervationer udfordre hele Aar⸗ 
hundrede. II, Den accurateſte og meſt brugelige Methode, ſom jeg har beſkre— 
vet i mine Ephemerider for Aaret 1764. og endnu vidtloftigere for Aaret 1765, 
hvilfen udfordrer Fun en let Regning, nemlig af Obfervationer over Jupiters 
Drabanteres- Formorkelſer; Men da det Wardohuſiſke Obfervatorii nordlige 
rede er 70%. 22', 36", og altſaa Wquators Hoyde og for liden, nemlig 
19%. 37' 24”, og Jupiters ſydlige Declination er meget ſtor, nemlig 16 og 17 
Grader i December, Januario, Februario og Martin, (thi i April, May og 
Junio er det beftandig Dag i Wardehuus) faa var Jupiter neppe 3 Grader 
over Horizonten, naar den gif igiennem Meridianen, hvorudover der var aldes 
led umueligt at foretage nogen Obſervation i Wardoehuus med Jupiters Dras 
bantere. III. Lenzdens Beſtemmelſe af Maanens Formorkelſer regnes 
imellem de noyagtigſte Methoder, Denne har jeg ligeledes forklaret i mine 
Ephemerider for Aaret 1764. Men den totale Maanens Formorkelſe, fom jeg. 
giorde mig Daab om at obfervere den 23 December 1768, giorde de tykke 
Skyer og Rægnvæiret uſynlig for mig i Wardehuus. Den IV. Methode er 
den parallactiſte ved Firfiernernes Formorkelſer af Maanen, eller ogſag naar 
De komme Maanen meget nær, og endelig ved Solens Formorkelſer, fom er 
Den uviſſeſte og uefterretteligſte af Dem alle, hvilet jeg haver beviift i mine Ephe⸗ 
mevider for Anno 1767. Men da jeg havde ſadt mig for, intet at forſomme, 
ſom paa nogen Maade funde tiene til at beftemme den Wardehuſiſte Længde, 
fod jeg mig ved P. Sajnovics beregne alle de Formorkelſer, eller nermere 
Sammenkomſter af Fixſtiernerne (endog deres af den ste Storrelſe,) ſom kunde 
indfalde i November, December, Januarii, Februarii og Martii Maaneder. 
Men det var mig dog alligevel ikke mueligt, at obſervere nogen af dem, efterdi 
Luften var altid tyk og opfyldt med Skher og Snee. Ikke heller kunde jeg 
maale de Fixſtierners Afſtande, ſom fode fængere borte fra Maanen, eller 
Maanens Afftand fra Soelen, efter den til Soes brugelige, endſtiont ikke fulde 
tilforladelige Methode, efterdi jeg fattedes et Dertil begvemr Fuftrument. 

. ODet 

—— 

* 4 

———— — 
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over Veneris Sang forbi Soelens Skive. 567 
Ddeet faldt altfaa lykkelig ind, at Himlen var meget klar, da jeg baade 
obſerverede Veneris Sang forbi Soelens Skive, det er, alle dens Berorelſer, 
og tillige Soelens Formorkelſe, af hvilke Der Wardeohuſiſte Obſervatorii Længde 
ffal beſtemmes, og det meget noye og tilfocladeligt af Veneris Giennemgang, 

naar førft Soelens Parallaxe er none beftemmet, og ligeledes af Soelens For: 
morkelſe, ſom heller ikke ſtal vige meget fra den rette. 

Jeg vil altſaa udſette det Wardehuſiſte Obſervatorii Lengdes Beregning 

af den obſerverede Veneris Gienneingang, indtil jeg faner beſtemmet Soelens 
Parallaxe none af Denne Giennemgang, og foretage De parallactiſte Beregninger 

af dei QBarpshuués og andre Steder giordte correlponderende Obſervatieher 
med Solens Formorkelſe, og dertil betiene mig af Den ſedvanlige Vonagefimal 

Methode, efterdi Den udfordrer kortere Regninger, endftiont den ev ligeſaa accus 

vat, fom den beromte Ar. de la Landes vidtloftigere Methodus altitudinis 

& azimuthi , fom jeg allerede har afhandlet i mine Ephemerider for Aaret 1764. 

Og da det i Begyndelſen af Soelens Formorkelſe er umueligt at obſervere det 
rette Oyeblik, naar Maanens Bland ſynes at røre ved Soelen, ſom jeg fiden 
fÉal bebiſe om Veneris udvortes Beroretſe, naar den gaaerind i Soelen, vil 
jeg allene bruge? Enden af Formorkelſen, ſom er obferveret paa adſtillige Steder, 

ſom Den der alleneſte med nogen Mopagiighed kand obſerveres. 

den Enden af Formorkelſen obferverede jeg i ji Wardohuus med eng: Fods 
Kikkert, uden at ſeyſe ooer Sekunde: 

"Efter den rette Tiid : ; ; 23, 22.35. 
P. Sajnovics med en ypperlig 103 Fods Kikkert. 23. 22. 36. 

Men da nu Forſticellen imellem den Wardohuſiſte og andre Steders Mid: 
Dags Linier, ſom allerede ere faſtſatte ved tilforladelige aſtronomiſte Obſerva— 
tioner, endnu ikke engang loſelig ev beſtemmet ved nogen Obſervation, ev der 
ingen anden Maade tilbage, paa hvilfen man omtrent kand beſtemme den forud, 
end den hypothetiſke efter den fan kaldte dobbelte falſte Sætning, naar man nemlig 
antager tvende forffiællige Differencer i Tiden fra en allerede noye beſtemmet 
Meridian, f. Er. fra den Pariſiſte Meridian, og udregner Tiderne, da man 
ved Hielp af de parallactiſte Beregninger underſoger, hvilken der var den rette 
Tiid i Paris, ſom ſoarer til den Tind, da Enden af Formorkelſen blev obſerve⸗ 
vet i Wardohuus, eller, ſom ev det ſamme, den rette Tiid i Paris, da den 
ſynlige Afſtand imellem Soelens og Maanens Middelpunkter i Wardohuus 

var 
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"par faa ftor, ſom Summen af Soelens og Maanens fynlige halve Toerlinier; 

Denne befundne Forffiæl i Tiden, er ogſaa den føgte -MeridiansForfiæl i den 
rette Sild imellem Paris og Wardehuus. * 

At jeg nu kunde forkorte den alt for fore Vidtloftighed Regningen, ſom 
De forffiællige og maaſkee alt for vildfarende Hypotheſer udfordre, og ſaaledes 
fpare et fangvarigt og overflødigt Arbeyde, ſammenlignede jeg forſt mine Obſer⸗ 
vationer over Veneris inderſte Berorelſe i Udgdangen, med den inderfte Berøs 
relfe, ſom var obſerveret af den beromte P. Mayer i Petersborg ,, og da For 

ſtkicellen af den parallactiſte Virkning ved denne Berorelſe imellem Wardohuus 
og Petersborg neppe kand beløbe fig til 40, fane jeg ſtrax, at det Wardohu⸗ 
ſiſte Obſervatorii Meridians oſtlige Afſtand fra Den Petersborgſte var omtrent 
2/40", i Tiden. Nu er Afſtanden imellem Den Petersborgſte og Pariſiſte 
It. 527. o i Tiden, altſaa ligger Wardohuus omtrent It, 547. 50” fra den Pas 
riſiſte Meridian. Gt TG SE 

Jeg antog altſaa tvende Hypotheſer til de parallactiſte Beregninger, den 
førfte 2 Minuter mindre, nemlig it. 527. 40, Den anden ligeledes 2 Minuter 
ſtorre, neml. it. 567,40”, Da jeg derpaa havde beregnet Saelens og Maanens 
fynlige halve Tværlinier og reduceret Dem til Den Wardohuſiſte Parallel, ſamt 
anbragt de andre parallactiſte Beregninger i Henſeende til Jordens ſpharoidiſte 
Sigur, befandt jeg Tiden i Paris, Da Summen af Soelens og Maanens halve 
Fværlinier var 327, 40", i Wardohuus, eller Tiden af den obferverede For⸗ 
morkelſes Ende, at have været 21t. 277, 4577 Men den fande Tiid i Wardo⸗ 
huus var 23t. 227. 357. Naar man altſaa drager 21f. 277, 457. fra 231, 227.35”, 
bliver Forſtigllen i Tiderne tilbage 1t. 54% 50”, hvilfet omtrent er faa meget, 
fom det Wardohuſiſke Obſervatorii Meridian er mere oſtlig, end den Pariſiſte 
Meridian. | * SPØG 

Denne Methode, nemlig ved at antage dobbelt fall Sætning af en obſer⸗ 
veret Formorkelſes Ende, at udregne Meridian⸗Forſtigllen, ſom forudſetter 
Maane⸗Tavlernes Noyagtighed, ev meſt bekiendt og bliver meſt brugt afde 
Stiernekyndige, naar de ingen correſponderende Obſervationer have, ſom de or⸗ 
dentlig kand ſammenligne med hinanden, uden at forudſette Maane⸗Tavlernes 
Rigtighed. Men da den tredie aſtronomiſte Dag i Junio var faa onſkelig klar, 
fom den kunde være for Obſervationen af Formorkelſens Ende, neften over hele 
Europa, blev den paa de flefte Steder obſerveret meget noye af de færdigfte 
Stiernekyndige, og da jeg allerede ved Brev⸗vexling haver bekommet REE 

er⸗ 



Obſervationer, ſom ere anſtillede; nemlig i Greenwich i Engelland af Den be- 
romte Kongelige Stiernekyndige Hr. Maſtelyne. J Paris af Ar, Meſſier en 
meget erfaren Stiernekyndig ved Soe⸗Etaten. J Kiebenhaon af den Kongel. 
Aſtronom Ar. Etats⸗Raad HGorrebow. AStolholm af de berommelige Mænd 
Hr. Wargentin og Arv. Ferner. JPetersborg i Rusland af Den beromte P. 
Mayer. J Wien i Aſterrige af PD. Pilgram, ſom foreſtager mit Embede i 
min Fraverelſe, og Jr. Sambach en velerfaren Aſtronom. J Ingolſtad i 

Tydſtland af P. Aman. Hyilke Steders Meridian-Forffiæl haves meget noye 
beſtemmet af de tilforladeligſte Jupiters Drabanteres og andre Obſervationer, 
faa vilde jeg ikke efterlade noget, ſom kunde henhøre til den mueligſte accurate 
Beſtemmelſe af Meridian⸗-Forſticellen imellem det Wardohuſiſte og de overs 

… hævnte Obſervatorier, i Beſynderlighed det Pariſiſke. 

Af denne Aarſag holdt jeg for man maatte underſoge Forfiællen ved en nye 
og meere tilforfadelig parallactiſft Merhode, ſom ikke forudſetter Maane⸗Tavler⸗ 
nes Rigtighed, nemlig af Soelens og Maanens rette, eller fra Jordens Mid— 
delpunkt obſerverede Conjunctioner, uddragen umiddelbar af Obſervationerne, 
hvilke (Fulde fammenlignes med hinanden, og faa noye beregnes, at end ikke en 
tiende Deel af en Secund maatte forſommes. 

Da jeg nu antog Forſtigllen imellem Wardehuus og Paris It. 547, so!” 
fom jeg oven ti havde fundet ved Den almindelige Maade at være næften vigtig, 
udregnede jeg følgende til den parallaÉtiffe Regning nodvendige Grunde, af Ar. 
de la Cailles Sol: Tavler og Ar. Mayers ſaavelſom mine egne i Aaret 1764 
udgivne Magne⸗Tavler. DN ng i 

over Veneris Gang forbi Soelens Sfive. 5669 

Ccce | Enden 



570 J Obſewatin 
Enden af dormorkeln Wardohuus bſervercde ig rn Den 

rette d AN 23t. 22. 35. 
Breden i Wardehuus 3 2706.22. 3607, 

Maanens rette Lengde . en 29.14.2651", 
Maanens rette Brede” o. 52. 39. N. 
Maanens horizontale — SParallare —— 2. 
Parallaxens Reduction til den Wardehuſiſte Perau "Rg, 

Soelens horizontale NY TELE NY ESRB es ; . mm 8, 
Maanens horizontale Parallare fra Soelen 60.56. 
"Maanens harigontale Fværlinie i 33 JB) 

Maanens Togrlinies Forogelſe under den bſerverde 
Hoyde, ſom legges ti | 3 HØR 

Maanens ſynlige Toærlinie i Enden af —— NB Ed, ca 
Soelens Tværlinie g 7— 312136 
Maanens rette Fimebevægelfe —— —— SA ve 

Soelens rette Timebevegeſſſee 2.23. 
Maanens retteFimebevægelfe fra Soelen 9 ig 35. 34. 

Hoyden af Nonageſimo — 41.52. 30. 

BAL EDT REE i 76: 53,04. 
Maanens ſynlige Afſtand fa ERNE ; 2,58; 0. 

Maanens Længdes Datalare 1 rå 666 
Maanens Bredes Parallaxe GS MAS 6. 

Lad nu Siden AB i den retvinklede Treangel Fig. 1. foreſtille den ſynlige Afftand 
imellem Soelens og Maanens Middelpunkter eler Summen af deres halve Dia— 
metere i Enden af Formorkelſen, ſom blev obſerveret Wardohuus = 32", 467, 
Land fremdeles Siden BC foreftille Maanens ſynlige Brede, ſom her er faa flov — 4 
ſom Forffiællen imellem den rette Brede og Bredens Parallaxe — 77. 227, 
Altſaa ffal Siden AC foreftille Maanens Lengdes ſynlige Aſſtand fra Soelen, 

reduceret til Ecliptica. Nu hav man i denne Treangel Siderne AC og BC 
og Den rette Vinkel ACB. Heraf beregnes Vinkelen BACZ 129,57, 457: 

aner 9 =77: 2 

Heraf 

8 



over Veneris Gang forbi Soelens Skive. 571 
Heraf beregnes videre Siden Gær — —— 567. fom er Ma ranens Middel 
punktes ſynlige Afſtand fra Soelen i Ecliptica, nu er Længdens Parallaxe 
1'. 457, fon, kal legges til zu“. 56”. og fages Da; laanené Middelpunktes ALL ige 
Aff * fra Soelen ved Enden af Formorkelſen 33 sa, 

Altſaa faldt Maanens Conjunction med Soelen ind forend Formorkelſen 
var forbi, hvis derfore Maanens befundne Afftand fra Soelen —33*. 41”. 
i Cirkeldeele, bliver forandret til Tiden ved Maanens Time BR fra 
Soelen (357. 34“.) fager man Den dertil fogrende ZiidD ——56'. 49”. hvilfen dra⸗ 
gen fra Den rette Tiid den i Wardohuus obſer rverede Formorkelſes Ende, fm 
ev 231. 22 — 35 giver Den rette Conjunctions Tiid for den QBardehufifte Wes 

Ul .Af Formorkelſens Begyndelſe, obſerveret 2it,22/, 47)", 
udregnes Conjunctionen 22t 25.44". Og at der flet ingen Tvivl [kulde ſtaae 
tilbage, foretog jeg diſſe Beregninger med ſtorſte Noyagtighed, igientog dem 
adſkillige Gange, og ſammenlignede dem med De Beregninger, ſom P. Sajnovics 
havde giort for fig ſelv efter ſamme Methode. Med ſamme Fliid og Omhygge⸗ 
lighed ere alle de andre Conjunctioner udregnede, ſom herefter ſtal anføres, hoilke 
ere uddragne af ——————— Ende, obſerveret paa adſtillige Steder, Men 
Maanens Længderog Breder for hver Obſervation i fær ere beregnede af Tavlerne 
efter Meridianernes Forſtiel fra Paris. Soelens og Maanens Timebevægelfer 
ere udregnede efter De Steder, hvor Soelen ag Maanen vare cen Time før og 
cen Time efter Conjunctionen. Maanens Tværlinier og horisontale Parallaxer 
ere antagne faaledes, ſom ethvert Obſervations Sted maatte udfordre. Maanens 
Togrlinmers Sorftorreli er ogfaa bleven beregnet af Maanens Hoyde over Ho⸗ 
rizonten paa hvert Sted ved Enden af Formorkelſen. 

Jeg anforer nu hev alt dette — r tilligemed Elementerne af min pas 
rallactiſke Beregning, fom leg har brugt, at de Stiernekyndige deraf kunde fee, 
hvorvidt man kand forlade fig pag diſſe mine Beregninger, og at de ſelo kand 
vegne dem efter, om De have Lyſt. | 

Ccce 2 Forſte 
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Forſte Gu 
til — over den rette Conjunction for den Greenvbichſke Meridian af 

Obſervationen over Formorkelſens Ende; anſtillet i Greenvid) af den 
Kongelige Aftronom Hr. Maſtelyne den 3 Junii 1769. 

Enden af Formorkelſen i Greenvich obſerveret efter den rette Tiid 20t. 23.30. 
Greenvichs Poli Hoyde tag sir: 58", 30/1, 
Maanens rette Lengde i å 2913 25. 
Maanens rette Brede — 0, 55.50. N. 
Maagqnens horizontale ægvatoriffe Parallaxe i > 61,23: 
Reductionen til Den Greenvichſte Parallel: - g —11. 
Soelens horizontale Parallae ks HEN] 
Maanens horisontale Parallaxe fra Soelen —6. 
Maanens horizontale Zværlinie 33:40, 
Maanens Tværlinieg Forøgelfe under den obſerverede Hohde 22. 
Maanens ſynlige Fværlinie i Enden af Formorkelſen 333.52. 
Soelens Tværlinie ag, 98, 
Maanens rette Zimebedegelſe fra Soelen .. 4 
Hoyden af Nonageſimo —346. 
Nonageſimus 39.41.35. 
Maanens ſynlige Afſtand fra — 24.36.51. 
Maanens Lengdes Warallare É d 26. 39. 7. 
Maanens Bredes Parallaxe 38. 52. 7. 

Heraf 
haves den ſynlige Afſtand imellem Soelens og Maanens Middelpunkter, eller 

Summen af deres halve Togrlinier i Enden af Formorkelſen . 327.45”, 
og Maanens ſynlige Brede 16. $7. 

Altſaa haves i den retvinklede Treangel Siden AB 32), 57, 

Siden BC=16. 57. 
Heraf udregnes Vinkelen BAC= — — 

Vinkelen ABC 58. 49. sr. 
Og heraf findes Siden AC eller Maanens Middelpunktes woltge Afſtandi 

Peder | ; 68113728 1/73, 
Nu er Længdens Parallaxe * ——37. 

Altſaa Maanens Middelpunktes Afftand fra S—— I. 21. 6. 
Diffe 1/, 22/7, forandrede til Tiid efter Maanens Timebevægelfe fra Soelen 

— 348 blive: 2", 18”. ſom dragne fra den rette obſerverede Tiid af Formorkel⸗ 
ſens Ende 20t. 237, 30”, give Den rette Tiid af den rette Conjunction my Den Green 
vichſte Meridian — 20f, 217, 12/7, helse g 

Borte 



over —— 3 Gang forbi E Soelens S Stive. Re 
Forſte Grunde 

til Beregningen over Den rette Conjunction for i den Parifife Meridian 
anftillede af Hr. Meſſier den 3 Junii 1769. 

Enden af Formorkelſen i Paris obſerveret efter Den rette Tiid . 20t. 277,24, 
Poli Hovden É . 48". so! 147. 
Maanens rette Længde ' ; 24. 13.48.44). 
Maanens rette rede É é 6. 838 
Maanens horisontale Parallaxe åg ; 61. 23, 
Reductionen til den Pariſiſte Parallel É ig — 10. 
Soelens horizontale Parallaxe — 8, 
Maanens horisontale Parallare fra Soelen . ; 61. 5. 
Maanens horizontale Zværlinie 23.30. 
Maanens Tværlinics Forogelſe under den oͤbſerverede Hoyde — 
Maanens ſynlige Zværlinie i Enden afF ormorkelſen 23.54. 
Soelens Tværfinie : É 3138. 

Maanens rette Timebevægelfe frå Soelen i SAS DE ts DRE 
Hoeyden af Nonageſimo — 5 
Nonageſimus — 38.39. 16. 
Maanens ſynlige Afſtand fra Sonagefims ike 35. 27. 25, 
Maanens £ængdes Parallaxe : : SR DS, 3. 
Maanens Braedes Parallaxe 36.3.5. 

Heraf 
haves den ſynlige Afſtand imellem Soelens og Maanens Middelpunkter, eller 

Summen af deres halve Tyarlinier i Enden af Formockelſen — 32.. 46. 
og Maanené fynlige Brede — 28. 

Altſaa haves i Den retvinklede Treangel Siden AB—32'. 460, 
Siden BCX 19. 28. 

Heraf udregnes Vinkelen BAC, 36% 26.567 
Vinkelen ABC. 53.33. 4. 

Og heraf findes Siden AC eller Maanens ane He: Afftand i 
Lengden 1581“. 4 26. 21 

Nu er Maanens Lengdes Parallaxe ——— 

Altſaa Maanens rette Aſſtand fra Soelen i £æ
ngden ⸗ ER (1 ga, 

Soelen (357. 347) blive — — 3', 12”, fom lagde til den ob ne vette Tiid af 
Formorkelſens Ende 2ot, 27", 24. give den. rette Conjunctions rette Tiid for Den 
an: Meridian 20t. 30”, 36”, 

; Ccce 3 Forſte 



orſte Grunde 
til Beregningen over den rette Conjunction for den Siobenpavnge Meridian af 

Obſervationen over Formorkelſens Ende, anſtillet af Hr. Etats⸗Raad 
Chriſtian Horrebow og andre, den 3 Junii 1769. 

Enden af Formorkelſen i Kiebenhabn obſerveret af Hr. Etats⸗ 
man Horrebow efter den rette Tiid — 21t. 30! 55. 

af Ar. Johnſon 21, 30. 50. 

si SAGEN usa do 2 0N 3. 
Sorgse 21. 30, 58. 

Aasheim 21. 31. 0. 

— 

Poli Hoyden — 40.45. 
WMaanens rette Længde ni Ar ST røn 2 ET. 
Maanens rette Brede Kiin £: —M. 
Maanens horizontale Parallaxe —— 

Reductionen til den Kiobenhavnſke Parallel 315 . — 13. 
Soelens horisontale Parallaxe Mr ved — 8. 
Maanens horisontale Parallare fra Soelen 3 —J 
Maanens horizontale Toarlinie —— 
Maanens Fværlinies Forogelſe under den EM DAR: Hoyde rn sc BERN 
Maanens ſynlige Tværlinie i Enden af Formorkelſenn 33:57. 
Soelens Togrlinie ON ng 31. 38. 
Maanens rette Timebevagelſe fra Soelen .: 35. 34. 

Hoyden af Nonagefimo fa pE rl ens 26; 
Nonageſimus nn 5 53.41.37. 
Maanens ſynlige Afſtand fra Nonageſimo 20.38.22. 
"Maanens Lengdes Parallaieeeeeeeee 16.45.3. 
Maanens Bredes Parallare Mal, Mate byge 3 

Heraf | 



AT 
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Heraf 

haves Den fi lige Afftand imellem Soelens og Maanens — eller 

Summen af deres halve Tocrlinier 32. 477.5— AB, 

— Maanens fonlige Brede 7 i T0-A46. 0 BG 

Heraf udregnes Vinkelen BAC—30, 45,95. 

Vinkelen ABC 59.14.25. 

Hvoraf findes Siden AC— iggol, 35 297, 101,3, 

Maanens Længdes Parallare .. 16.45. 3 
— — 

Maanens fra Soelen i Lengden 11. 25. 0. 

Differ". 25”, forandrede til Tid efter Maanens Timebedaelſe fra Soelen 

| ae) blive 197, 207, j Tiden, ſom dragne fra den obferverede rette Fiid 

af Formorkelſens Ende, give den rette Conjunction efter Or, Etats⸗Raad Hor⸗ 

rebows Obſervation ⸗21t. 111.357, 

Ar. Johnſons Z 21 11. 30. 

+ Natlps 272 ITF, 33, 

, Sorges . — 11. 38; 

Aasheims Zar, 11,40% 

| Forſte 
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Forſte Grue | 

til Beregningen over den rette Conjunction for den Sikke Meridian 
af Obſervationen over Formorkelſens Ende af Ar. Wargentin 

den 3 Junii 1769. 

Enden af Formotkelſen, obſerveret i Stokholm efter den —— 2et. 41.537, 
Poli Hoyden g Mag 599.20', 30!", 
Maanens rette Længde 6 LADA 2. * ÅRS TT. 
Maanens rette Brede ås J——— 54: 8.N. 
Maanens horisontale Parallaxe — J 
Reduction til den Stokholmſke Parallel — 14. 
Soelens horisontale Parallaxe * — 8. 
Maanens horizontale Parallaxe fra Soelen Kante rå" det 
Maanens horizontale Iværlinie 33.30. 
Maanens Fværlinies Forogelſe under den cblerreteb· + 26. 
Maanens fynlige Tværliniei Enden af Formorkelſen REE Se sd 
Soelens Togrlinie 31.38. 
Maanens rette Timebevægelfe fra Soda : 35.34. 
Hoyden af Nonageſimo HER — 43443. 
Nonageſimus 61. 2.46. 
Maanens ſynlige Afſtand fra Nonageſimo — 
Maanens Længdes Parallaxe 44 us DA og. 
Maanens Bredes Parallare Ene my 39. 16, 6. 

haves den ſynlige Afſtand imellem S sele J Maanens Middelpunkter, eller Sum: 
men af deres halve Toarlinier i Enden af BRS, ss sr AB. 

Og Maanens fynlige Brede 34: 53, ÆG BBC. 
Heraf udregnes Vinkelen BAC 269. 56" s! ÅL ars 

Vinkelen ABCZ63. 3. * 
Og heraf findes Siden AC1753“, 6.29". rn 6. 
Nu er Maanens Længdes Warallare — 10 30 

Altſaa Maanens rette Aſſtand fra Soelen i Længden— 18. 34. 1. 
Hoilke 187. 347. 1. forandrede til Tiid ved Maanens — fra 

Soelen (357. 34.) blive 31“. 19”. i Tiden, ſom dragne fra den obſerverede rette 
Tiid af Formorkelſens Ende 22t. 4 53” give den rette Conjunction for den Stok⸗ 
holmſte Meridian— 21t, 337.347, 

Det ſamme findes efter Ar. * Obſervation. 

Forſte 



over Veneris Gang forbi Soelens Stive 577 
— — ——— — — 

Forſte Grunde 
ti 77 over den rette Conjunction for den Peter sborgſte Meridian 

af ie ng sled over Formorkelſens Ende, anftillet i Petersborg 
af Or. P. Mayer Den 3 Junii 1769. 

— Enden af Formorkelſen obſerveret efter den rette Tiid . 231,6 7.14, 
Poli Hoyden Re DÅ 59% 561, OM, 

Maanens rette Længde ; 3. mo) 18 AB 22, 
Maanens rette Brede — 53. 26. N. 
Maanens een e Parallaxe i É 61. 22. 
Reductionen til Den Petersborgſte Parailel — 14, 
Soelens horisontale Parallaxe — 8. 
Maanens horizontale Parallaxe fra Sorlen 61. 0. 
Maanens horisontale Zværlinie 2 33; 30. 
Maanens Tværlinies Forogelſe under den vbſerverede Hoyde 77 
Maanens ſynlige Toaerlinie i Enden af Formoerkelſen ea, 57. 
Soelens Tværlinie —— 31,38. 
Maanens rette Timebevægelfe fra Soelen 34 
Sanden af Nonageſimo É ? 51,29. 26. 
Nonageſimus —. 
Maanens ſynlige Afſtand fra Sonagefimo Ds Sov 45. 
Maanens Lengdes Paralar BE sg. 0, 
Maanens Bredes Parallaxe 37.47. 2. 

Heraf 
haves den ſynlige Afſtand imellem Soelens og Maanens Middelpunkter, eller 

Summen af deres halve Tyarlinier i Enden af For— 
maorkelſen le 14 Ar ka seemed 24 DÅ 
og den ſynlige rede £ ETS, 36. SBC. 

Heraf findes Vinkelen BAC. =— 288, 30/. så, | 
Vinkelen ABC. 61, 29. 8. 

Deraf beregnes Siden AC— 1728, 428". 48" 4. 
Men Maanens Længdes Parallaxe er — 2. 58. 0. 

Altſaa Maanens rette r == FUE — 
Hvile as sod, forandrede til Tiid ved Maanens Timebevagelſe fra Soelen 
35. i Tid, ſom dragne fra den obfervevede rette Tiid 
ar Formorkelſens Ende =—23t, 6', SA give D Den rette ——— rette Tiid for 
Den Petersborgſte Meridian —22t. 22.. 39. 

KU 

Bo É Forſte 



| — — 
til Beregningen over den rette Conjunction for den Wienſte Meridian af 

Sbksrngeloken over — Ende, a anftillet af P. Pilgram 
og Hr. Sambach den 3 Junii 1769. 

Enden af Sormorketfin obferveret efter den rette Tiid — 2it. 28.42. 
af Dr. Sambach su SØREN SO. 

Poli Heyden tyr SL 48.126,32". 
Maanens rette Længde 9— 2,13, 32. 0 
Maanens rette Brede 5 — 55.550. N. 
Maanens horizontale Parallaxe SND Ve 61,234. 
Reductionen til Den Wienſke Parallel ; Af — IO, 
Soelens horisontale Parallare AX sg Be 
Maanens horisontale Parallaxe fra Soelen 61. 5. 
Maanens horizontale Togrlinie ovre BØDE 

Maanens Tværlinies Forogelſe under den obſerverede Højde 229. 
Raanens fiynlige Toarlinie i Enden af Formorkelſen 3359. 
Soelens inie 31. 38. 
Maanens rette Timebevegelſe fra Soelen — 
Hoyden af Nonageſimo 7. 46.185. 

Nonageſimus 4384 
Maanens ſynlige Afſtand fra — 243449. - 
Maanens Længdes Parallare . Ar 27530. t, 
Maanens Bredes Parallaxe SS i 32. 13: 5. 

Heraf 
haves den ſynlige Afſtand imellem Soelens og Maanens Middelpunkter, eller Sum⸗ 

men af deres halve Zværlinier i Enden af Formorkelſen SEAT AB, 
og Maanens ſynlige Brede — 36. årg BC. 
Heraf udregnes Vinkelen BAC— 468. 2). —* | | 

Vinkelen ABC 43. 56. 23. | 
Deraf findes Siden ACZ 13667, — 22", 46/1, 
Nu er Maanens Længdes Parallare=2r. 30. 

Altſaa Maanens rette Afſtand fra Soelen i Læng gen— 
Hovilke 1“. 167, forandrede til Tid ved Maanens Timebevagelſe fra Soelen J 

35'. 34”. udgiore en Tiid af 2", 8”. ſom dragne fra, Denn rette Tiid efter Obſer va⸗ 
iſonen give den rette Conjunction. 

Efter P. Pilgrams Obſervation 21t. 267, 347, 
Hr. Sambachs Obfervation 21, 267,42”, 

id Feorſte 
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| Forſte Grunde ADD 

til Beregningen over den rette Conjunction for den Ingolſtadſte Meridian 
af Obſervationen over Vormerkelſens Ende anſtillet af P. Aman 

den 3 Junii 1769. 

Eide af Formorkelſen, obſerveret efter den — ar, ma 
Poli Hoyden —0 
Maanens rette Længde. ⸗ me Te HL BETS SI 27. 
Maanens rette Brede RR, SA SR 
Maanens horisontale Parallaxe ; 61, 23. 
Reductionen til den Ingolſtadſtke Parallel — JO, 
Soelens horizontale Parallaxe | € — 8. 
Maanens horisontale Parallaxe fra —— GT. 5: 

- Maanens horizontale Sværlinie 33.30. 
Maanens Toarlinies Forogelſe under den vbſerverede Hoyde ——6 
Maanens ſynlige Tværlinie i Enden af Formorkelſen É 33. 56, 
Soelens Iværlinie : 31.38. 
Maanens rette Timebevægelfe fra Soelen 35.34. 
Hoyden af Nonagefimo å Å J 
Nonageſimus —4 
Maanens ſynlige Afſtand fra Vonaeſmo —— 28. 8. 53- 
Maanens Længdes Parallaxe i å HE RES 5, 

"Maanens Bredes Parallare f ; É 34684 
Heraf | 

haves den ſynlige Afſtand imellem Soelens og Maanens Middelpunkter, ler Sum: 
men af Deres halve Tværlinier i Enden af — AR GAB: 

Og Maanené fynlige Brede 3 ye 21. 545 BC. 
Heraf udregnes Winkelen BAC— 41? IGN 4 

Vinkelen ABC 48. 3. lun 
Heraf findes Siden AC 1463", 5.24, 237. 5. 

Men Maanens Længdes Parallaxe er 23. 51. Abe 

Altſaa Maanens rette Afſtand fra Soelen i Lengden o. 32. o. 
Svilfe 32/7, forandrede til Tud ved Maanens Timebevægelfe fra Soelen 

(35”. 34.) udgisre en Tiid af 54''. ſom dragne fra Den obſerverede rette Tiid af 
Formorkelſens Ende 21t.77, 41” give den reite Conjunctions rette Zuid for Den 
Sngolftad ike Meridian zit, 67.47”, 

Dddd 2 — 
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| Anſga har man 55 rigtige — umiddelbar og lige frem 
beregnede af Obſervationen over Formorkelſens Ende. 
bes i Den rette Tiid af Formorkelſens B ndelſ AR | É 

af Formorfelfens Ende ' CM 22. 25. — 
Middel⸗Conjunctionen af diſſe 6 

ex Greenvich af Hr. Maſtelynes Obfervation Mabel ør 20. 21. 12. 

3 Maris af Hr. Meſſiers Obfervation BEDE 46. 
Z Kisbenhavn af Hr. Etats⸗ Raad Sorrebowo Sbftrvarlon DERES 3S- 

af Hr. Yobnfen ; « ——— 
Karup RR en rer 212 11,33, 
Sorse Pelle Ade, * 27, 11.38. 

… Zasbeim 3 hr ET, By 
J Stokholm af Hr. Wargentin og Se Ferner 21.33.34 . 
& BE tersborg af P. Mayers Obfervation  .0 0; 222222.39. 

J Wien af P. —8 Obſervation 4 
af Or: Sambach k "21.26.42. 

J Ingolſtad af P. Amans Obſervauen — 21. 6.47. 
era 

haves folgende Meridian⸗ Forſticl imellem ———— og nyelig benævnte 
Steder. 
Den rette Conjunction Wardohuus jbl AAU ST STER 

i Greenvich re eds yen 215, 58. x 2, 

Forſticellen imellem Wardohuus og Grenvid — : —— 

Wardohuus Ve 5 —— —— 

Paris — 20.30. 36. 

Forſticellen imellem lem Waͤdehuns og Paris VE RER ————— 

Wadehuus PT ————44 

Kiobenhavn 238. 

Forffiællen imellem Warddehuus og Kiobenhavn 

Wardohuus ——— v o dr Ve PTE 

Stokholm 

ai: imellem Wardehuus og — 3 — SITES 

War⸗ 
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Wardohuus are 25445), 

Petersborg — 2 

ForFiællen imellem Wardehuus og £ Petersborg . MR Sas 0 vr 

Wardehuus i i 3 | 22t. 28.45 
Wien efter P. Pilgram 3 DB SR 

Forſticellen imellem Wardohuus og Wien — —— 
efter Dr. Sambach i É 0:59. 3 

Wardohuus NG 22t. 25.45. 
Ingolſtad DE GLAT 

—— imellem nr Bande hus og Ingolftad — . Buen 480 SE 

Altſaa ev 
Wardoes Meridian⸗Forſkicel fra Greenvich bryn ds, mob 41.33), Oſtig. 

fra Paris — ————— 
fra Ingolſtad 1. 18, 58. 
fra Riobenhavn Å FAO, 
fra Bien $ Å O: 59. 2: 
fra Stokholm . i a * 11. 
ſfa Heee— 3 6 

Saaledes ferholder Forfieue en ſig af Obſervationen Se Formorkelſens 
Ende Den 3 Junii. Nu vil vi eſterſee, hvormeget Den nævmer fig til Den Mes 
ridian⸗ Forſticel, ſom man har beſtemmet tilforn af andre Obſervationer, nemlig 
imellem Paris og foranforte Steder. 

Efter Obſ — Forſkiel. 
ter feroatienen ilforn beſtemmet. Forffiær, 

Imellem Paris og Petersborg. ; if sal 3 1É, Fat GØR d EetR | 

Dtofholm. ……. 1. 25807 G1. LSE * 
Wien 0... 56.10. — 

Ingolſtad . — 0. 36. 10, EARTH 
Greenvich O. 9. 24. o. 9. 17. *7. 

Imellem Paris og Kiobenhavn 2338 man af Denne Obfervation 4 40. 59. 
eller 41/4", Da man hidindtil haver holdt den for at vere 41“. 41/7, Dog troev 
jeg Denne ha beſtemmede at være tilforladeligere, ſaaſom den er udregnet paa 
gen noyagtigere Maade, og Det efter Hr. Erats-Raad & dotreborvs meget accu⸗ 
rate Obfervation, 

Dodd 3 Af 
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Af Meridian⸗Forſticellenes Samm enligning uddragen af denne Obſervation 
med den allerede tilforn beſtemmede Forffiæl fra den Pariſiſte Meridian er det 
klart, at diſſe komme temmelig overeens; Naar man altſaa antager De allerede 
— Forſticel, faaer man følgende Meridian⸗Forſticel imellem Wardohuus 

Efter Obſervationen — 
imellem Wardohuus og Paris dig it. 55.. 9), 

efter Obſervationen i Greenwich SEEREN 
* Stokholm — 

Petersborg RENEE TR 
Wien ... 
Ingolſtadt 1. 55. 8. 

Middel⸗Forſkicellen af dem alle . —— 

Daog troer jeg, at man bør foretrekke de mindre Forffiæl for de ſtorre, og 
antage Forffiællen imellem. Paris og Wardehuus it. 557. 6“. ſaaſom den ſtem⸗ 
mer meere overeens med de Petersborgſte, Stokholmſte og Ingolſtadſte Obſer⸗ 
vationer, hvilke Steders Meridian⸗Forſtiel meeſt nærme fig til den allerede bes 
ſtemmede, fom jeg tilforn har viiſt. Naar man da nu antager dette, er der 

imellem Qardshuus og Paris 3. å URE RER 
LTTE re) JER SER SERÆSEET MISES 2 
Ingolſtad ——— RER Hg 
Wien — O. 58. 56. 
Stokholm 0. 52. 11. 
Petersborg ⸗ O. 3. 6. 

reg haver nyelig viiſt, at Meridian:Forfiællen imellem Paris, Greenvich, 
Petersborg, Stokholm, Wien og Ingolſtad, fom jeg haver beregner efter Obs 
ſervationen over Enden af Formorkelſen, fremmer paa faa Sekunder nær over⸗ 
eens med den tilforn beſtemmede og tilforladelige Forſtiel, hvilfen Overeens⸗ 
ſtemmelſe vel kunde tiene til Beviis, baade at Obſervationerne vare tilborlig 
iverkſatte, og min brugte Methode ſikker og ufeylbar, og folgelig kunde den af 
denne Obſervation uddragne Meridian⸗Forſkicel regnes iblant de viſſe og upaa⸗ 
tvivlelige; Men da. jeg allerede tilforn 1767. haver beviiſt i mine Ephemerider 
fra Pagin. 272 til 290, at den parallactijfe Maade undertiden og i viſſe Til⸗ 
fælde er meget uſikker og uvis formedelft De, Dev anførte Aarſager; Saa, ende 
ſtiont jeg med ſtorſte Rimelighed kunde ſlutte af Den foromtale —— 

dk | melſe, 
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melſe, at den parallactiſte Methode neppe kand være urigtig i Henſeende til denne 
Formorkelſe og de Obſervationer, ſom deraf ere giorte andenſteds, vil jeg dog 

ifke betiene mig af Den, i Beſynderlighed Da altid Denne Toivl Éand blive tilbage, 
om ikke Denne parallactiſte Methode kand være uſikker og ubegvem i Henſeende 
til min Obſervation i Wardohuus, omendffiont man af Formorkelſens Be⸗ 
gyndelſe fager de ſamme Sider for den rette Conjuuction, ſom de der beregnes 
af Obſervationen over FormorÉelfens Ente. Det vil derfore ikke være af Weyen, 
at føge et nyt Beviis paa Visheden af min Merhode, og. deraf MaaneTavlers 
nes Urigtigheders Overeensſtemmelſe, fom beregnes af diſſe Obſervatisner, thi 
naar De Urigtigheder, ſom udregnes efter Den Wardohuſiſte Obſervation, ſtem— 
me neſten overeens med De Urigtigheder, ſom udledes af de andre Obſervationer, 
faa feer enhver, at de parallactiſke Beregninger ere lige ſaalidet utilforladelige & 
Henſeende til Obfervationen i i Wardehuus, ſom i Henſeende til De andre Obſer— 
vationer, i hvilke de foraarfage ingen Feyl, ſom er beviift af Overeensſtemmelſen 
imellem den udregnede og den tilforn beſtemmede Meridian⸗Forſticel. 

p. Mayers Maanetavlers Urigtigheder, ſaavel i Senſeende til Læng. 

den, ſom Breden beviiſte af Maanens beregnede rette Conjunctioner 

meed Soelen efter Obſervationen af Soelens Formorkelſe 

den 3 Junii. 

Maanens Conjunction udregnet efter Tavlerne for den 
Pariſiſke Meridian hill 20t. 32.. 32. i den rette Tüd. 

Efter Ar, Meſſiers Obfervation i Paris. 20. 30. 36. 

Forſticellen Ziden .  . 1.56. 

Diſſe 17. 56”. forandrede til Cixkeldeele, ved Hielp af Maanens Timebe⸗ 
vægelfe fra Soelen, udgiore 1'. 87. 7. i Cirkeldeele, ſom fattes i Maanens 
Længde, naar man regner Den efter Tavlerne; naar man derfore legger diſſe 
1/87, 7. til Maanens udregnede Længde efter Tavlerne, faner man (ved et nyt 
argumentum latitudinis) Maanens Brede mindre Z 0", 8”, hoilke den af 

Taovlerne udregnede Brede er for ſtor. | | 

Efter 
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efter den Petersborgfte Obfervation , J— FT Den KI KL 
— den rette Conjunctiom 11127 mm 20t. 30 39. 

Efter P. Mayers Tavler — * > i 

Forſticellen i Siden , 
Diſſe giore 17, 6”, 9. i Cirkeldeele, ſom —— fide for ide efter Tab⸗ 

lerne, og heraf kommer igien Bredens Urigtighed, fom — o'. 8". for ftor. 

BR den Stokholmſte Obfervation reduceret til den arie SMetidian, 
baren den rette Conjunction 2ot 30. 39. 

Efter P. Mayers Tabler20. — 

Forffiællen i Tiden —S— 
Og i Cirkeldeele Bun 6. 9. ſom Lengden findes for lider, 2 , og df, 8. ſom 

Breden findes for for. 

Efter den Greenvichfke Obſervation, reduceret til den Darififfe Meridian, 
haves den rette Conjunction 20t. 30.. 29 i 

Efter P. Mayers Tavler —— Fud 32. 

Forffiællen i Tiden 
* 

Og i Cirkeldeele 17, 13”, ſom Langden findes ag wn og åk 8", 2. ſom Bre⸗ 
* findes for ſtor. 

— — ñ — — 

Efter Ar. Sambachs æren i Wien, reduceret til den — Me⸗ 
ridian, haves den rette Conjunction — 

Efter P. Mayers Tavler É do: 324 32; 
Borffiællen iSiden — 

Og i Cirfefdeele— 17, 11”, 0. ſom Længden findes for liden, So hem 
Breden findes for for. : 

Efter Den Ingolſtadſke Sbfervarion, reduceret til den Pariſiſke —J—— | 
Den rette SAR b 20, folder", å 

Hu P Mayers Sailer I SST gø sl SE 

i Forffiællen i Tiden 
Og i Cirkeldeele 17, 8”. 7, ſom Længden findes for den, og bryg * el Bre⸗ 

Den findes for flor, 
Efter 
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Efter Obfervationen i Wardohuus, reduceret ceret til Den Parifiſte Meridian, 
haves den rette Conjunction re 2ot,20', 39), 

Efter P. Mayers avler. i 20, — 

Forſkicellen i Tiden SA SEE BEDE I 

Og i Cirkeldeele = 17, 6”, 9. ſom Længden findes for liden, og 0”, Be, ſom 
Breden findes for ſtor. 

Diſſe Feyl under eet ——— ere da følgende 

Feyl i Længden. Seti iBreden. 
Efter Obſervationen i Wardohuus SUNESEN 6110, 01,80 

ål Petersborg 4 —— 6. 9. 0. 8. O⸗ 

Stokholm . EAR so LO 80 
i Paris i FS rr 0181. Os 

Snoolftad st Ske] anes ge 08,00. 
Wien SE ig EO TT 08, 
Srenvig  . Å BRA Ok 0, 842, 

Naar man nu ſammenligner diſſe Feyl, ſeer man lettelig, at den Wards⸗ 
huſiſte Obſervation giver juſt den ſamme Feyl an i Tavlerne, ſom den Peters⸗ 
borgſte og Stokholmſte, og neſten ſamme ſom den Pariſiſte og Ingolſtadſke. 
Hooraf man mage ſlutte, at de parallactiſte Beregninger maae være lige faa ſikre 
og tilforfadelige ved Den Wardohuſiſke Obſervation, ſom de tilforn ere beviiſte af 
bæve ged Den Petersborgte Stokholmſte, Bar ififke og Ingolſtadſke Obfervas 
tion, og følgelig«£and Den fundne Meridian-Forſkicel imellem ovenanforte Steder 
og Wardohuus ikke vige fi ynderlig fra den rette. 

Merk. Storrelſen af de ſaaledes fundne Feyl, kunde — nogle 
Sekunder forffiællig, derſom den ſegtes paa en anden Maade, nemlig ved For⸗ 
morkelſens obſerverede Begyndelſe og Ende, men denne Maade har jeg ikke kun⸗ 
det betiene mig af, efterdi Formorkelſens — —— ey bleo obſerveret paa alle 
forbenævnte Steder. ' 

Følgende Poſter ſynes endnu at give nogen Anledning til at tvivle om de 
parallactiſte Beregninger é Tilforladelighed. J. At Maanens rette Længde efter 

Tavlerne er brugt i ovenſtagende Beregninger, til at finde Maanens ſynlige 
Afſtand fra Nonageſimo, Da dog de nyelig anførte Obſervationer viiſe, naav 
man antager en Middelfeyl af Dem me at den af Tavlerne udregnede Længde 

eee er 
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ver 17, 11“. mindre end den rette. Men Formulen fil den parolactiſte Bereg⸗ 

ning viiſer tydelig, at Denne Urigtighed i Tavlerne, ſom gior Maanens Affrand 
fra Nonageſimo 1/71”. foranderlig, kand neppe udgiøre en forſticellig Paral⸗ 

laxe af reller 2 Tiendedeele af 1 Sekund i Henſeende til Den deraf udregnede 
" Længde, og altſaa kand den udregnede Meridian-Forffiæl neppe ffiælne 3 eller 
4 Tiendedeele af en Sekund i Tiden. II. At de ſamme Obſervationer viife, at 
Maanetavierne give een Brede, fom er 8“ ſtorre, end Den rette, men den rette 

- Brede bliver brugt, ſaavel i Beregningen over Lengdens Parallaxe, fom over. 
Maanens Middelpunktes ſynlige Afſtand fra Solen i Længden, der beregnes af 
Formorkelſens Ende, og altſaa maa Siden AC i Treangelen ABC, hvorpaa 
Den rette Conjunctions Udregning beroer, være foranderlig. Jeg har derfore 
gaaet en nye Vey og ved igientagne Beregninger føgt forſt de rette Conjunctiong 
Sider af Tavlernes rettede rede, og. fiden af dem en nye Meridian⸗Forſticcl, 
hvorved jeg bekom neften Den ſamme Meridian⸗Forſtigel imellem Wardohuus og 
foranforte Steder, ſom jeg tilforn havde fundet, endffiont jeg fandt Conjunctions⸗ 
Tiderne 9 eller 10 Sekunder tiligere. Thi jeg fik: — 

Imellem Wardohuus og Parii 1t. 557,12, 
* Greenvich nyd SER MAD 

Stokholm —J SM DRE I 
Petersborg . — J—— 
Bi— — D —— 

| Aeſſtasd I. 19. 3. 

Og naar de reduceres til den Pariſiſte Meridian J 
— 5 haves: — 

Wardohuus fra Paris UNG it. 567, 727), 

Soonnnn 
Petersborg FARS ES per” "dis 
Wien J 

Ingolſtad Er 

Middel: Forfiælien af Dem alle 1. 55. 11. 

Efter Obfervationen i Greenvich |. i ———— 

"Denne Middel⸗Forſticel er juſt den ſamme, ſom den tilforn fundne: Heraf 
kunde jeg altſag flutte, at Meridian-Forffiællen imellem Wardeohuus og bes 
nævnte Steder ey maatte vige meget fva De rette; og, alligevel tor jeg ikke . 

holde denne min Beſtemmelſe for vis og upaatvivlelig, efterdi jeg veed, hvor 

uͤtilforladelig den parallactiſſe Methode er, ſom kand ſees af mine Ephemerider 

| NARRER 
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for ANaret 1767, i Beſynderl ighed da jeg kke haver havt Leyl t Leylighed at foretage 
Beregningerne over de rette Conjunctioner af alle mine Obſervationer over Pha⸗ 
ſerne, ſom ſkal anføres i min Rennbeferivel fe, hvoraf jeg kunde uddrage en 

Middel⸗ Conju: iction. Jeg holder altfaa Den Meridian⸗Forſticel for den ſikkerſte, 
fom jeg i fin Tiid agter at beſtemme NH Obſervationen over Veneris Giennem⸗ 
gang felv, (naar forſt Soelens Parallaxe ev beſtemmet, ſammenlignet med Obs 
ſervationer, ſom ere anftillede paa andre Steder, i Befpnderlighed i Amerika. 
Thi Det, ſom jeg her haver talt om Den Wardohuſiſte Meridian⸗-Forſticel fra de 
andre Meridianer, har jeg ikke derfore anføre, fordi jeg trode, at Den aller» 
noyeſte Meridian⸗Forſticel var nodvendig til at beregne Soelens Parallaxe af 

de Obſervationer over Veneris Giennemgang, hvor man havde obſerveret begge 
De inderſte Berorelſer; i hoilket Tilfælde den beromte Halley har allerede tilforn 

bebviiſt, at Meridian-Forfiællen ikke var nodvendig. Men jeg har allene vildet 
beregne Den, af man i Det ringeſte Eunde have cen til geographiſt Brug tilftecE 
kelig Forffiæl i Forveyen, hvoraf man temmelig noyhe kunde beſtemme Øen 
Wavrdoeé geograpl hiſte Længde. WVil man altſaa — den forſte Meridian 
over Øen Ferro og ſette Meridian⸗-Forſticellen imellem Wardehuus og Paris 
i Siden 1t, 55* mn ellev i Cirkeldeele 289. 467, 30”, og imellem Maris og Øen 
Ferro 79. — 45“. ſom den findes i Connoiflance de Tems, faa bliver 
Wardohufes Længde fra Øen Ferro, eller den forſte geographiſke Meridian 
487. 40", 15. Nu er Petersborgs geographiſte Længde fra Øen Ferro —47?, 

"5345", Altſaa ligger Wardohuus —46.. 30”, i Cirkeldeele af Æqvator, 
meere oſtlig, end Petersborg. 

Om Maaden 
at obſervere de optiſke Berorelſer paa i Veneris Gang 

- forbi Soelens Stive. 

Zorend jeg taler om Obſervationerne felv over Berorelſerne imellem Veneris 
og Soelens Rande, Mae jeg beretter mine Forſog med Uhrene, Kikker⸗ 

ternes Indretning til denne Obſervation og andet hidhenhorende, holder jeg det 
for nyttigt at anfore forſt noget, om Maaden at obſervere Weneris Berorelſer 
med Soelens Rand, hvilket nodvendigen maa vides af følgende Aarſager. 
I, Fordi det endnu itke ev afgiort imellem de Stiernekyndige, hoilket Oyeblik 
af Den obſerverede Tiid de forfaae ved Det Ord Bergrelſe. II. Fordi de flefte 
Obſervatores angive deres obſerverede Tider af Berorelſerne for tilforladelige, 
da De Dog ingenlunde kand holdes for ge være de rette Berorelſes Tider, men 

eee 2 eve 
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ere enten tidligere, eller ſildigere, end de rette. Der mag altſaag forſt beſtem⸗ 
meg, hvad der forſtages ved de Ord: Den rette obſerverede Bersrelſe? Der 
neſt maa det underſoges, OM det ev mueligt at obſervere De rette optiſke Be⸗ 
røvelfer, det err Om man kand ſee dem med Øynene, eller ep? Endelig maa 
det viſes, hvorledes en Obſervator begoemt og uden Toetydighed kand og bør 
udtrykke De af ham obſerverede Oyeblik, fom fædvanlig holdes for de optik Be 
rorelſer. Thi mig ſynes, at forfiællige Obſervatores bruge det Ord Berorelſe, 
faavel ved Veneris udvendige fom indvendige Indgang i forſtiellig Bemerkelſe, 
og gandſke tvetydigt, hvilfer jeg haver fat mig for at bevife her. Men jeg vil 
allene handle om det Ord Den optiſte Berørelfe ſaaledes, ſom det bruges af 

de Stiernekyndige Obſervatores ved Obſervationen over Veneris Gang forbi 
Soelens Skive, eller over Soelens Formorkelſe i Maanens Gang forbi Soelens 
Skive, det er om Veneris, eller Maanens fynlige Skives optiſte Berorelſe ved 
Soelens fynlige Skive. 

Da Soelens, Maanens eller Veneris Kugler ere langt fra Jorden, og 
folgelig af optiſte Grunde forekomme Tilſtuerne, der betragte diſſe Kugler paa 
orden, fom flade Skiver eller runde Brikker ("), hvisRande foreſtille en Cir ⸗ 
kel, faa holder jeg for, man maa domme om diſſe himmelſte Legemers, ligefom 
om tvende phyfiffe Cirklers optiſte Berorelſe. Nu ſynes tvende Cirkler, enten 
De ere lige, eller ulige ſtore, optice at røre ved hinanden uden til, naar deres 
Omkredſe komme hinanden oprice faa nær, at man ikke kand fre noget 
"Rom imellem de Deele af Omkredſen, ſom ere hinanden nermeſt, wen 
de ſynes ligeſom at være foreenede i en phyſiſt Punkt, dog ſaaledes, at 
Tilſkueren ſlutter, at den eenes hele Omkreds flager uden for den an= 
dens hele Omkreds. Thi hvis man ſeer endeel af den eenes Omkreds inden. 
for den andens Omkreds, ſiges De at ffiære, men ikke at rore hinanden. Men 
ffal Tilffueren Damme herom, er det gandſte nødvendigt, at han maa kunde 
fee begge Cirklernes Omkredſe. Thi, naar han feer fun den eene Cirkel: Rand, 
men den anden Cirkels Omkreds er ufpnlig for ham, hvorledes kand han da 
demme, at diſſe ere hinanden optice faa nær, at der ikke ſees noget optiſt Mel⸗ 
lemrom imellem dem? Nemlig ingen kand ſammenligne tvende optife Sing ved 
Det blotte Syn, naar han fun ſeer Det eene, og der andet er ham gandſte uſyn⸗ 

, MR ligt. 

( Naar Soelen finner paa Maauen, kand man vel igiennem meget forſtorrende Kikkerter 
fee den ligeſom neget ophavet, eller ſom en Kugle, men her taler jeg ikke om Maanens 

eller Veneris lyſe, men mørke Kugle, hvis Ophavelſer man ey Tand blive vaer, hage 

man beſtuer dem igiennem fværtede Glas. — 
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ligt. Naar man altfaa tager den forſte ydre optiſte Berorelſe af Maanens 
Skive 1 Begyndelſen af Soelens Formorkelſe, og meget meere af Weneris 
Skive med Soelens i den udvendige Indgang i Denne Bemerkelſe, ſaa ſiger 
jeg, at den er plat umuelig at obſervere; Thi Tilſtkueren kand I diſſe Sammen: 
komſter hocrken ſee Maanens eller Veneris Skiver, naar De eve uden for. og 

hær ved Soelen, efterdi de da ere gandſte morke; Men, naar ban ikke kand fe 
diſſe Brikker, hvorledes kand ban ba ſlutte, at deres Omkredſe ere optice fag 
nær ved Den ſtinnende Rand af Soelen, at Dev ikke ev noget optiſt Rom imel⸗ 
lem Den? Det er altfag plat umueligt atifee De Oyeblik, paa hovilke Den forſte 
ydre Berorelſe af Soelens og Veneris SÉiver gaaer for fig, naar Den tages i 
Denne Meening, Det er at ſige, det lader fig aldeles ikke giore, at obſervere 
Weneris forfte ydre Berorelſe med Soelens Skive. — 

Heraf ſeer man nu, hoor tvetydigt de Obſervatores tale, ſom ſige fig at 
hane obſerveret Veneris ydre Berorelſe i Indgangen paa et vift ØyebbÉ, Thi 

Den forſte opiife Berorelſe med Soelen ev, ſom jeg nu haver beviiſt, gandſke 
umuelig for enhver Tiſſtuere at ſee, thi hvorledes ſtulde Det ſees, ſom ikke kand 
ſees? 

— nu en Obſervator holder Den Tiid for den forſte ydre Berorelſe, 
naar Soelens ffinnende Rand ſynes ligeſom atvære lidet indtrykket af Maanens 

eller Veneris morke Skive, det er: naar Veneris eller Maanens morke Rand 
ffiærer Soelens ſinnende Omkreds, faa er ſandelig den forſte ydre optiſte Ge 
rorelſe, ſom er ſteet i Forveyen, allerede forbi, men naar? det vil vel ingen 
Stiernekyndig vove at beſtemme tilforladelig; Bed en idelig og langvarig Hpelſe 

erhvervet ved mange Øbfervationer over Soel-Formorkelſernes Begyndelſe, 
ved Sundffab om Kikkertens Forſtorrelſe, og den allerede indſunkne Deel af 
Maanens Rand og Dens bekiendte Bevægelfe i fin Kreds, Cand en over Obſer⸗ 
vator nel omtrent giætte fig til Oyeblikket af Den forbigangne Berorelſe, ſom 
ellers ev ham plat umuelig at obſervere; Denne Gigtning af den ydre Berorelſes 
Oyeblik treffer, naar man obſerverer med en middelmaadig Kikkert, omtrent 
ind paa 10 Sekunder, men, ev Kikkerten meget god, paa 6 eller 5 Sekunder, 
ſom jeg allerede haver viift i mine Ephemerider for Aaret 1765. | 

Men hvad ffal man domme om Sidens Angivelſe af Weneris ydre Bero— 
relſe ved Indgangen i Soelens Skive. Jeg har nyelig viiſt, at Veneris morke 
Rands forſte ydre optiſte Berorelſe med Soelens ſtinnende Rand var umuelig 
at obſervere. Naar derfore en Obſervator i Veneris Giennemgang ſeer Soelens 
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ffinnende Rand lidet indſtaaret vet af Ben Veneris mørke Skide, * er ſandelig den 
forſte ydre optiſte Berorelſe allerede paſſeret nogen Tiid tilforn; men naar? 
Kand man feyle omtrent 10, eller i det vingeftes Sekunder, i Henſeende til 
Maanens forſte optiſte Berorelſe med Soelens Skive, ſom jeg tilforn haver 
ſagt, ſaa maa man til viſſe feyle 60, eller i det mindſte 40 Sekunder, maar 
man vil angive Tiden af WVeneris førfte ydre forbigangne Berorelſe, efterſom 

diſſe Feyl forholde fig til hinanden forkeert, ſom Haſtigheden af Maanens Be: 
vægelfe til Haftigheden af Veneris Bevægelfe, nu veed man, at Maanens Be⸗ 

vagelſes Haſtighed ev neften 8 Gange faa ſtor, ſom Veneris, eller fom 53930: 
656T, og altſaa maa man altid ſtage i en Uvished, i det ringeſte af 40 eller 30 
Sekunder, om den forbigangne ydre Berorelſe, fordi Venus er faa langfom i 
fin Bevægelfe, at Den i en Tiid af 60 Sekunder ikkun vandrer 4 Sefunder i 
fin Cirkelbane. Hertil kommer, at denne Urigtighed bliver endnu ſtorre, efterdi 
Veneris Omkreds er faa liden, naar den bliver betragtet i Sammenligning 
med Maanens, thi den forholder fig neften fom 1: 32. Fremdeleg møde ogfaa 
andre Omfrændigheder, ſaaſom Soelens og Veneris Omkredſes ffiælvende Be⸗ 
vægelfe formedelſt Horizontdunſterne, Øynenes Svaghed 0, a. m. Naar man 
derfore forudſetter alt dette, ſeer man lettelig, at den meeſt ovede Obſervator 
mag være i en Uvished af 1 Minute, eller i det ringeſte 57 Sekunder. 

Og Dette er Den rette Aarſag til den ſtore Forffiælimellemde angivne Tider 
(ikke De obferverede, ſaaſom de ikke kand obſerveres,) af Veneris forſte ydre 
Bererelſe, ſom er bleven anført af flere Obſervatores paa. et og det ſaͤmme Sted. 
Thi 6. at de have betient fig af forfiællige Kikkerter i Henſeende til For⸗ 
fisvrrelfen og Klarheden, faa have nogle mindre svede af dem, givet de Tider an 
for den obſerverede Berorelſe, naar en Deel af Venus allerede haver været 
indgaget i Soelens Skive. Audre meere ovede have af den bekiendte Veneris 
Bevagelſe, og Den Deel af Weneris Skive, ſom de fane i Soelen, ſluttet til 
Den forſte ſorbigangne, men for Dem uſynlige, Berorelſes Tiid, og ſaaledes til— 
kiendegivet det forbigangne Oyeblik, ved ar ſlutte fig til Tiden, paa hvil- 
ken de have holde for, at den —— og uſynlige Berørelfe haver 
maattet gaae for ſig. 

Herudover have de Stiernekyndige —— faſſſat en Regel , wed hvilken det 
bliver ſtrengelig forbudet at betiene fig af Obſervationerne over den faa kaldte 
Veneris forſte ydre Berorelſe i Indgangen, til at beſtemme Soelens Parallaxe. 
Dette har jeg holdt for nødvendigt i Forveyen at tale om den faa kaldte ydre 
Beroxrelſe, at jeg Derved kunde yitre mine Tanker om flige Obſervationer. 9 

Be. 
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vil jeg Éortelig fortælle min Meening om Obſervationernes Noyagtighed over 
Veneris indvendige Berorelſe i Indgangen. 

Tvoende ulige Cirklers indvendige optiſte Berorelſe, det er, naar den mins 
dre Cirkel kommer inden for den ſtorre, ſluttes at ſteet, naar Randen af den 
mindre Cirkel kommer den inderſte Rand af den ſtore CirÉel optice ſaa 
nær, at man mel kand fee begge Omkredſene hele, men der dog ikke fees 
noget opriſk Mellemrom imellem Manden af den mindre og ftørre Cir- 
bel i den phyſtſte Punkt, hvor de ere hinanden nærme. Skal altfaa- 
Weneris forſte indvendige Berexelſe med Soelens Omkreds tages i denne 
Mening, tor jeg driſtig ſige, at den morke Weneris forſte indvendige Berorelſe 
med Soelens ſtinnende Rand ikke kand obſerveres, (thi jeg Cal herefter viſe, at 
Det er naturligviis umueligt,) men at man maa ſlutte fig til den, og Det ikke 
uden en Feyl af 15 eller ro Gekunder i Siden. Aarſagen hertil er Denne. 

Eſfterdi man maa flutte fig til, at den morke Veneris indvendige Bero— 
velfe, naar den gaaer ind i Soelens Skive, ſteer, i det Den morke Veneris 
Mand forenes ſaaledes med Soelens indvendige ſtinnende Rand, at begge 
Rande fynes vel hele og ubeſkaarne, men Dog ſaaledes, at der ikke ſees meere 
noget optiſt Mellemrom imellem Randene af Den morke Venus og den ſtinnende 
Soel, faa er Det klart, at Denne Slutning eller denne Sammenligning nod⸗ 
vendig forudfetter Denne anden Slutning, neniig af Randene af Soelens og 
Veneris Skiver mage være fuldkommen hele, Nu vil vi Da fee, om en Ob: 
ſervator med mindre, end en Uvished af 10 Sekunder i Tiden kand være for: 
ſikret om, at Randene ere hele. 

"At man deſto bedre kand forftane mine Tanker om Tilforladeligheden af 
Den Slutning, at Randene af den ſtinnende Soel, og den morke i Soelen ind⸗ 
frædende Venus ere hele, faa lad i den anden Figur Kikkertens Aabning være 

» K, L, M, Q, CirbeldeelenE. c, F, G- foreftille en Deel af Soelens Skive, 
hvis Sthkke c, P, Q, R, ſom ſees i Kikkerten, ev Den Deel, hvor den morke Venus a, c, b, d, opholder fig i Indgangen, og flager midt i Kikkertens 
Aabning, det ev Da klart, at en Obfervator ſkke kand giore fig nogen Slutning 
om. Berorelſen imellem Veneris Rand c, og Soelens Rand P, c, R, i 
Punkten c, uden ved at Mutte fig til at Veneris Tyvagrlinie c, d, dragen igien— 
nem Berorelſes Punkten er ligeſaa flor, ſom den hertil perpendikulaire Togrli— 
nie af den ſamme a, b, det er, hvig man antager. Veneris Omkreds at være 
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at feyle I nogen af fine Deele, men den feylede, hvis Veneris Zværlinie c, * 
kunde ſees at være mindre, end dens Zværlinie a, b. Den anden Slutning, 
om Soelens Omkredſes P, c, R, fuldkomne Rundhed kand en Obſervator ikke 
giore paa anden Maade, end naar han feer, at Buen P, c, gager ſaaledes 
uafbrudt fort med Buen c, R» at der ikke meere ſees noget Udbrud eller Ind; 
ſnit BunÉren c. Naar dette da forud er faſtſat, ſtal det fremdeles blive klart, 
hvormeget man kand forlade fig paa Noyagtigheden i Tiden af * Obſeroa⸗ 
tion over Den indvendige optiffe Berorelſe. | HA 

Da en Obſervator efter det blotte — —— bor otte om Weneris Tocer⸗ 
linie c, d, er ligeſaa ſtor, ſom Tvarlinien a, b, det er: om Weneris Omkreds 
ev nu fuldkommen Cirkelrund, faa feer man lettelig, at denne Rundheds Be⸗ 
ſtemmelſe maa nødvendig blive forbunden med en Feyl, efterdi Det formedelſt 
Veneris langſomme Bevægelfe er naturligviis umueligt at ſige Tiden noye, naar 
Veneris Togrlinie c, d, bliver juſt faa ſtor, ſom Tvcrlimen a, b, eller, 
hovilket ev det ſamme, at bemerke det Oyeblik, naar Venus faaer en fuldkommen 
rund Skikkelſe, thi ligeſaa mart funde angives Tiden, naar Veneris Toærlinie 
c, d, er endnu noget, endſtiont lidet, mindre end Tvarlinien a, b, at altſaa 
en Obſervator ikke kand være vis paa Noyagtigheden af Dette Ønebli€, ſees 
ligeſaa let, ſom det er let at begade en Feyl af 1 Sekund ved at beſtemme * 
neris Omkredſes fuldkomne Rundhed efter det blotte Oheſyn. 

Jeg vil derfore ſette den mindſte Feyl, ſom en vel ovet —— kand 
begaae, naar han efter Oyeſynet beſtemmer Veneris Omkredſes —— 
Rundhed, at være alleneſte omtrent Sekunde i Cirkelen, eller Deel af 
Veneris Zoerimie, ſom han feyler, naar han troer fig at have ſeet Togrli. 
nierne a, b, og c, d, at være lige ftore; faa siger jeg ; i Dette Tilfælde 
har Obſervalor nodvendig feylet 15 Sekunder i Tiden, i Angivelfen af den 

rette Berorelſes Tiid, ſom han har ſluttet, at den optiſte Bersrelfe ſteede, 
forend den virkelig optice er gaaet for fig, thi, da Venus gaaer ikkun 4Se— 
kunder i Cirkelen frem I fin Bane i en Tiid af cen. Minut eller 60 Sekunder, 
naar Den gaaer med fin relative Gang forbi Soelens Skive, faa er Det Hart, 
at den nødvendig udfordrer 15 Selunder i Tiden til dt giennemgaae et Rom af 
een Sekund i Cirkelen. Men nu kand en Obfervator neppe paa een Sekund 
nær forlade fig paa Oyeſynet, naar han derved ſtal beſtemme, om Veneris 
Omkreds er fuldkommen heel, altſaa kand han heller ikke under én Feyl, i det 
ringeſte af 15 Sekunder i Tiden, være vig paa den rette indvendige optiſte Be⸗ 
rerelfe, Derſom man nu me betragter Banffeligheden ved — be⸗ 
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fremme Fuldſtendigheden af Soelens Omkreds, eller om Buen P, c, af 
Soelens Rand gaaer uafbrudt fort med Buen c, R, fan bliver Uvisheden i af 
beſtemme Det rette Oyeblik af den rette indvendige optiſte Berorelſe endnu ſtorre; 
Hertil kommer endnu aubre Omfrændigheder ved Obſervationen, ſaaſom Soe—⸗ 
lens Nerhed ved Horizonten, hvor Horizomdunſterne foraarſage, at Soelens 
og WVeneris Rande ſynes af være i en ſtielvende Bevegelſe, eller naar Ran⸗ 

dene ikke kand fees tydelige og ſtarpe formedelſt mellemkämmende Driveſtyer; 
Hoad Noyagtighed ſtal man da domme flige Obſervationer at have, der af 
forfiællige Obſervatores ere angivne over Den. indvendige Berorelſe? Hvad 
Overeens ſtemmelſe Eand vel flige Obfervationer have, endſtisnt de ere anſtillede 
af flere Obſervatores pag eet og Det ſamme Sted Med lige gode Kikkerter? 
Man mage altfaa flutte, derſom den indvendige Berorelſe i Veneris Indgang 
ſtal tages i Den nu forklarede Meening, eller derſom Obſervatores hane brugt 
Ordet den indvendige Berørelfe i denne Meening til ar tilkiendegive det af 
Dem obſerverede Oyeblik af Denne Berorelſe, Tand de ikke forlade fig paa Deres 
Obſervation, uden med en Uvished af 15 eller i det ringeſte 10 Sekunder. 
Svis derfore faa er, at nogle Obſervatores, ſom paa denne Maade endog pag 
Det ſamme Sted have obferveret Den inderſte Berorelſe, fremme overeens inden 
diſſe Srændfer.af Tiden, f. E. 8 eller 7 Sekunder eller endnu nærmere 4 eller 3 
Sekunder, faa holder jeg fandelig for, at man meget ſnarere mage tilffrive Dette 
en Hendelſe af cen lykkelig Gigtning, end at det Derfor ſtulde være mueligt at 

obſervere fag noye, og jeg troer det vil ſtee, naar de Obſervationer blive bes 
kiendtgiorte, ſom ere anftilede over denne ſaaledes forſtaaede Berorelſe paa de 
Steder, hvor Soelen var nær ved Horizonten, (hvile Steder ere Frankerige, 
Engelland og Spanien) ſtal de ſtille meget meere fra hinanden, end paa 15 
— ja maaſtee De neppe vil komme hinanden vaa so eller 40 Sekun⸗ 
er nær. 

Derſom man nu holder det Oyeblik, naar den, faa kaldte ſtinnende Traad 
af Soelens Rand, ſees at fremſtinne ved Veneris morke Rand, for Tiden af 
Veneris indvendige Berorelſe i Indgangen, faa ſeer man let, at dette Oyeblik 
kand obſerveres meget noyere end Den tilforn forklarede optiſte Berorelſe, men 
man feer tillige, at Det Oyeblik, paa hvilket den ſtinnende Traad af Soelen la⸗ 
Der fig tilfyne i Veneris Indgang, ikke er det rette Oyeblik af Den indvendige 
optife Berorelſe, men at det er fildigere, og følger paa den rette Berorelſe. 
Thi, Da en Obſervator ikke kand fee Denne ſtinnende Traad af Soelens Rand, 
førend Veneris morke Rand ev kommet en liden Deel af Soelens Tværlinie 
bort fra Soelens Rand, ev det klart, at det Oyeblik, paa hoilket Veneris 
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morke Rand ſoreenes optice med Soelen, er allerede forbiegaget, Det er: Den 
rette optiſte indvendige Berorelſe bor allerede være gaaet for fig tilſorn. 

Altſaa er det Ord Berstelſe 99 uvif og tos: ydigt, naar Obſerato⸗ 
res bruge det til at tilkiendegive Tiden af Veneris totale Indgang, ſom jeg har 
beviiſt det at være tvetydigt i den udvendige Indgang; Thi da nogle Obſervato⸗ 
res domme, at den indvendige Berorelſe ſteer, naar de ſynes at ſee Veneris og 
Soelens Omkredſe Cikelrunde, andre tvertimod holde det for Berorelſen, naar 
De ſee Den ſtinnende Traad af Soelens Rand ved Qenerig morke Rand, hoilke 
Oyeblik ere fandelig meget forffiællige, ſaa feer manlet, at hvis diſſe forſticllige 
Obſervatores betiene fig af det ſamme Ord Bergrelſe, faa mage dette Ord være 
uviſt og tvetydigt, efterdi man veed ikke, hvad. Maade de har betient fig af til 
at obſervere og beſtemme Beroxelſen, enten de hav dommet, at Berorelſen 
ſkeede efter den forſte eller den anden Meening. Men denne dobbelte Bemerkelſe 
af: det Ord Berorelſe kand og mage foraarfage en betydelig Forffiæl imellem 
Obſervationerne, ſom endog ere giorte paa eet og det famme Sted. Det er 
altſaa ikke at undre over, om man finder en Forffiæl af 20, 30 eller 40 Se⸗ 
Funder i Tiden imellem Obſeroationerne over Den faa kaldte Berorelſe. 

Da Veneris indvendige Berorelſe ſynes ey at give den obſerverede Tiid 
noyere an, end paa 15 eller i det mindſte 10 Sekunder nær, naar den obſerve⸗ 

res paa den forſte Maade, men giver den. meget viſſere, nemlig. paa 4 eller 5 
og undertiden paa 3 eller 2 Sekunder nær i Tiden, naar Den obſerveres paaden 
anden Maade, naar nemlig den ffinnende Traad af Soelens Rand lader fig til 
ſyne, (thi at Glandſen af den lyſe Traad burde paa ſamme Oyeblik lade fig til⸗ 
fyne for alle Obſervatores, ſom obſerverer paa eet og det ſamme Sted, ſtrider 
aldeles, ſaavel imod Obſervationerne ſelv, ſom imod det jeg har afhandlet 4 
mine Ephemerider for Aaret 1765 om Kikkerternes Virkning, fom blive brugte 
til Denne Obfervation). Da nu, figer jeg, Obſervationerne over denne ſtin⸗ 
nende Zraad i Indgangen efterlader fig kuns en Uvished af faa Sekunder, end; | 
ffiont diſſe Tider ere noget fildigere , end De rette Tider af den indvendige optiſte 
Beroxrelſe, fan have De Stiernekyndige meget rigtig faſtſat denne Lov, at til en 
Underſogelſe af Vigtighed, ſaaſom Soelens Parallare, ſtulde man ikke betiene 
fig af den paa den forſte, men anden Maade obſerverede Berorelſe. 

Hvad jeg her taler, ſaavel om den udvendige ſom indvendige Berorelſe i 
Weneris Indgang, haver jeg allene fagt, at, naar de Stiernekyndige giennem⸗ 
læfe mine Obſervationer over alle Berorelſerne, de da kand vide Grunden og 
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Narfagen, hvorfore jeg med frie Forfær haver holdt mig fra at bruge det uviffe 
og tvetydige Ord Bergrelſe, naar jeg beretter de obſerverede Oyeblik i Veneris 
Indgang, og i fleden for Dette tvetydige Ord, heller haver udtrykket min Obſer⸗ 

vationg Maade med tydelige og. upaatvivlelige Ord, hvoraf de kand fee, at jeg 
vigtig haver obferveret Berorelſen, tagen faabel i Den forſte, ſom anden Meening; 

Thi ien Ting af fan fror Vigtighed, ſom denne Obſervation er, holder jeg for, 
en Obfervator bor betiene fig af vene, tydelige og noye beſtemte Ord, efterdi 

intet er formeget, ſom paa nogen Maade fand tiene til Denne Obſervations 
mueligſte Vished. 

Men, endffiont jeg haver holdt mig fra at bruge det tvetydige Ord Bers⸗ 
relſe i min Obſervation over Veneris Indgang, troer jeg Dog beqvemmelig af 
kunde bruge det i min. Beretning om Udgangen. Efterdi man haver kun cen 
Maade at obſervere Veneris Udgang paa, og denne er den fifferfte og tilfælleds 
for alle Obſervatores, kand det Ord Zerørelfe, ſom bliver brugt, faavel i 
den indvendige, fom udvendige Veneris Udgang, ikke være uvift og 
tvetydig. Thi Da alle Obfervatores holde for, og det virkelig er faa i fig felv, 
at Den indvendige optiſte Rjererelfe i Veneris Udgang ſteer paa det Oyeblik, 
naar Veneris morke Skive, fom fred i Soelens Skive, biiver ſaaledes foreenet 
mod Soelens ſtinnende Rand, at man paa Kanten af Veneris mørke Rand 

ikke meere kand fee nogen ſtinnende Traad af Soelens Rand, der er: naar den 
ffinnende Traad forſoinder, thi i dette Dyeblik feer man ikke meere noget optifé 
Mellemrom imellem Soelens og, Veneris Rande; og, Da man ikke behøver nos 
gen Beſtemmelſe af Soelens ellev Veneris Omkredſe, om de nemlig nu hade 
tabt Deres runde Skikkelſe, eller om Venus mangler noget paa et Sted i fin 
Omkreds o. f. v. for at obſervere, naar Soelens ſtinnende Traad forfvinder, faa 
kand der ikke flage nogen anden Tvivl om Visheden af Berorelſens YAyeblik til⸗ 

bage, end den, ſom har ſin Oprindelſe af Kikkerternes Forffiællighed af Luften, 
"om den ev klar eller fuld af Skyer, og endelig af Soelens forſticellige Hoyde 

over Horizonten; Hvis derfore Himlen og de andre Omſtandigheder ere for 
deelagtige for De Obſerverende, holder jeg for, at denne indvendige Berorelſe 
kand obſerveres faa tilforladelig, at man maatte forundre fig derover, om flere 
Obſervatores, ſom obferverede paa et og ſamme Sted med lige gode Kikkerter, 
kunde ſticelne 4 eller sr Sekunder i Tiden. Efterdi Himlens Omſtendigheder 
vare meget fordeclagtige, ſyntes mig Denne Berorelſe gik faa haftig for fig, at 
jeg ikke kand tvivle om, at jo Obſervationen pag en Sekund nær er vig. 

Ffffa alf 



596 53 un Nee ng Hi 
Af ſamme Aarſag kand ogſaa Oyeblikket af Veneris totale Udgang, lige⸗ 
ſom og Enden af Soel⸗Formorkelſerne allene obſerveres paa een Maade, ſom 
er meget tilforladelig og tilfelleds for alle Stiernekyndige, thi den ſteer da, naar 
man ikke feer meere noget Indfnit eller Spor af Venus i den Kant af Soelens 
Omkreds, hvor Venus gaaer ud, Det er; naar Soelens Omkreds fees fuld⸗ 
kommen ffarp og rund, og dette Oyeblik er og mage kaldes Veneris udven⸗ 
dige optiſte Berørelfe i Udgangen. Altſaa har det Ord Berørelfe i den 
totale Udgang en vig og beſtemmet Bemarkelſe, ſom er tilfalleds for alle Obſer⸗ 

vatores. Det ſees ogſaa, uden at jeg har nodigt at fige det, at denne udven— 
Dige Berorelſe 1 Veneris totale Udgang kand ſormedelſt foranførte Aarſager 
obſerveres neyere, end, Den indvendige Berorelſe i Den totale Indgang, naar 
Den obſerveres paa den førfte forhen forklarede Maade. 

Vil nu nogen, af det jeg tilforn haver ſagt om den indvendige Berørelfe 
ved Veneris totale Indgang, flutte, at jeg har vildet beviife, at Obſervationerne 
over Veneris totale Indgang, ſom de Stiernekyndige falde den forſte indven⸗ 

dige Berorelſe, ikke ere bequemme til nohe at beſtemme en Ting af ſtorſte Vig⸗ 
tighed, ſaaſom Soelens Parallare, fordi Berorelſen, naar den er obſerveret paa 
den forſte Maade, er underkaſtet en Tvivl af 15 Sekunder i Tiden og derover, 
og paa den anden Maade ligeledes i det ringeſte af 4 eller 5 Tids⸗Sekunder, 

men Den reite optiſte Rersrelſe af Veneris og Soelens Kande kand ikke obſer⸗ 
veres tilſorladelig i den totale Indgang; Saa vil jeg have Dem erindret om det, 

ſom jeg tilforn haver ſagt, nemlig: at De Stiernekyndige have giver den Lov, | 
gt man ikke mnae betiene fig af andre, end den paa den anden Maade obſerve⸗ 
rede Berorelfe til at beſtemme Parallaxen. Men, endffiont denne paa den ans 
Den Maade obferverede Berorelſe kand være underkaſtet en Uvished af 4 eller £ 

Sekunder i Tiden, i Henſeende til forſkicelige Obſervatores, faa ftiger dag denne 
Uvished ſicelden over 3 eller 2 SeFunder i Tiden, og, naar man fremdeles an⸗ 

— sager Førffiællen af Giennemgangené varende fra den ene. indvendige Berorelſe 
il den anden at bære obferveret paa ſaadanne fraliggende Steder, hvor der | 

haves Den ſtorſte Forffiæl af de parallactiſte Virkninger, kand 2 eller 3 Sefun« | 

der i Tiden neppe forgarſage udi den deraf beſtemmede Parallaxe en Udished aff 

Ss Deel af den hele Parallaxe; hvilken Noyagtighed bliver endnu ſtorre, naax 
Den bliver deſtemmet af denne Veneris Giennemgang, hvis de ved Sydpolen | 
obſerverende have været fan lykkelige at kunde obfervere den, end den Eunde has | 
ves af Benerig Giennemgang i Aaret 1761, om man endog vilde ſette, at begge 
Berorelſerne vare obferverede nøye paa cen Sekund nær i Tiden, ſom Halley 
onſtede, og det, paa ſaadanne fraliggende Steder, hvor Parallaxens Virkning 

var 
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dar allerſtorſt; Thi Parallaxens ſtorſte Virkning i Aaret 1761 udi Korffiællen 
imellem hele Giennemgangens Barende kunde ikke obſerveres hoyere, end 12 cllev 
13 Minuter, (naar man antog Soelens Parallaxe 10”), da man Derimod i 
Dette Aar maa finde en Forſticl af 24 Minuter i Siden imellem Giennemgangens 
obſerverede Varende ved Nordpolen, og Den, ſom vi vente at være obſerveret 
KR ven ſydlige Deel af Sydhavet, naar man antage Parallaxen allenefte 9 

ekunder. 

— 

Obſervationer | 
henhørende til Uhrenes Tilſtand den 2den, 3die og 4de Junii. 

SReg havde, ſom jeg tilforn haver ſagt, tvende aſtronomiſte Uhre, det eene af 
nå Dem, ſom var mit eget, havde jeg bragt med mig fra Wien, hvis gode 

Beſtkaffenhed var mig allerede tilforn befiendt af 2 Zars Brug pan mit Obſer⸗ 
vatorio; det andet, fon jeg fi fra det Kiabenbavnffe Obſervatorio, var for⸗ 
ferdiget af Den Pariſiſte Konſtnere le Boy, hvilfer ſtulde have den Egenfab, 
at det ikke burde forandre fin jævne Gang vd Luftens Varmes og Kulds For 
andringer, efterdi det tar ferſynet med en ſammenſat Perpendikel. Men, (at 
jeg ſtal fortælle Sagen, ſom den er i fig ſelv,) har jeg ikke kundet opnage denne 
Neyagtighed i Wardohuus, endffiont jeg, men forgieves, forſogte alt, hvad 

mueligt var. midlertid ſammenlignede jeg Det dog hver Dag, og undertiden 
flere gange om Dagen med det Wienſte i al ten Ziid, jeg opholdt mig i War⸗ 
dohuus, ſom jeg ſtal fortælle vidtloftigere i min Reyſebeſtrivelſe, naar jeg hands 
fer om Perpendikelens tiltagende Haſtighed, ſom foraarſages af Tyngden under 
Den Wardohuſiſke Parallel, hvilfen maa underſoges ved Perpendikel Uhrene. 
Diſſe tvende Uhre havde jeg opſtillet, faa fænge jeg opholdt mig der, i det Va⸗ 
velfe, ſom jeg felv beboede, hvorfra jeg havde en Indgang til Obſervatoriet, 
igiennem hvilken jeg ey allene kunde hore min Tienere tælle, naar den ſtod aaben, 
men jeg kunde endogſag felv meget got here Perpendikelens Slag; Thi jeg Eunde 
ikke have Uhrene paa Obſervatorio formedelf den umilde og uſtadige Lufti War⸗ 
dohuus, i Beſynderlighed da den er faa opfylde md ſaltagtige Dunſter fra 
Havet, at de hænge fig i Mangde pag Klæderne og pan Kroppen. Denne 
ſalte og fugtige Luft gav mig nok at beftille med af bevare mine ovrige aftronos 
miffe Inſtrumenter fra at roſte, hvilfe nødvendig maatte flage paa Obſerva— 
torio, thi jeg maatte neften ſmore Dem hver Uge med Bomolie, hois jeg ikke 
vilde have Dem bedervede. 

STEDER —— 
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Til Obſervationen af WVeneris VA betiente jeg mig Da af mit 

eget Wienſke Uhr, fom jeg Den 24 Maji, nemlig 8 Dage for Veneris Gien⸗ 
nemgang, lod bringe paa det.nordiffe Obſervatorio, hvor Obſervationen fulde 

anftilles, og fatte det paa en meget faſt Foed, ſom ſtod allevegne frit, noget fra 
Obſervatoriets Zrævegge, at Obſervatoriets Zrævegge ikke ſtulde forſtyrre Uhret 
i fin Gang, i Fald de bevægede fig i ſterk Stormocir; desuden at Vinden, 
ellev Den fugtige Luft ikke (fulde trænge fig ind til Uhret, ſoobte jeg ſterkt Seyl⸗ 
Dug Dobbelt uden om Futteralet, og bag ved Perpendikelen hengte jeg et Reau⸗ 
muriſt Thermometer, at jeg kunde vide, hvor ſtor Forffiællen var paa Varmen 
og Kulden. Min Perpendikel⸗Stang er. vel enkelt og uſammenſat, men. dog 

hamret faa haard, at jeg ved 2 Aars Erfaring har befundet, at Uhret forandrer 
neppe fin Gang pag een Sekund, endſtiont Thermometeret ſtiger, eller falder 3 
eller 4 Grader, i 24 Timer. Med et Ord: jeg efterlod intet, ved hvis Fors. 
ſommelſe kunde foraarſages nogen Udished om Uhrets Tilſtand. Da jeg frem 
Deles i nogle: Dage ikke havde kundet obſervere Soelen, efterdi Himlen var 
overtrokket med Skyer, ſtillede jeg Viferen paa dette Wienſte Uhr efter det Kio⸗ 
benhavnſte Uhr, ſom ſtoed i Varelſet, Dets mig omtrent bekiendte Forfiæl fra 
Soelens Middeltiid, og fatte Perpendikelen Gang. Da jeg nu ſaaledes havde 
bragt det Wienſte Uhr i Gang, lod jeg det gage beftandig til den 2den Junii 
og ſammenlignede det ofte med det Kiobenhavnſte. Da hendte det fig lykkelig 
og gandſke uformodentlig, at jeg meget got kunde obſervere Middagen den 
2den Junii med min Gnomon eller Middagslinie, ſom jeg har beffreven i Fors 
talen, ſaaſom Himmelen efter Klokken 11 var gandſte frie for Skyer. Men 
Da var: | ; ” I 

Efter det Kisbenhavnſte Uhr | 
Soelens forſte Hand ved Meridian-Traadenn. 12t.41. 0 
Soelens ſidſte Rand ved Meridian⸗Traaden amin ca 

. Giennemgangens Qarende . . 2. 17t. 
MHaloparten dL SØ 

Alſaa Middagen efter det Kiobenhavnſte uUuUh 2: 12.42. 83. 
Da nu det Kiebenhavnſte Uhr viiſte . aen] ANN DS 
Viiſte det Wienſtee MT —— 

Altſaa Forſkicellen 
Hoilke, dragne fra det Klobenhavnſte Ufhrs Middag 

Tiid, give Middagen efter der Wienſke Uhr — 58. I4E, 

' | Paa 
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Saa denne Dag kunde jeg ikke fage correſponderende Hoyder af Saelen, efterdi 
Soelen ikke kom frem fra Skyerne, førend efter Klokken 11, om Formiddagen. 
Men fra Middag af ogtil Klokken 6 var Himlen meget klar, hvilket gav mig god. 
Forhaabning at Eunde Dagen derpaa obfervere Denne rare Veneris Giennemgang. 
Da denne klare Simmel faldt mig meget beleyligt, beſynderlig efterdi Der ſages 
endeel Pletter i Soelen, betiente jeg mig af denne Leylighed til at underſoge 
mine Kikkerter, og efterſee, om de vare i Stand til den Dagen derpaa fore⸗ 
ſtaaende Obſervation. Jeg underføgte altfaa ved Soelpletterne, ſaavel den 
Dollandſke 10 Fods Kikkert, hvilfen jeg havde faaet i Kisbenhavn, ſom mine 
egne, der vare forfærdigede i Wien, og fom jeg havde bragt med mig, og fors 
fonede dem alle med de oculair Glas og med De Blændinger ved Objectiv⸗Glaſſene, 
hvorved jeg fik baade en tilſtrekkelig Forſtorrelſe og kunde fee klareſt, og Soel— 
pletterne ſtarpeſt og tydeligft. Og, dajeg, vedat ſammenligne den Dollandſte 
Kikkert med min Wienſke, befandt, at hiin ep giorde faa god Virkning, ſom 

"Denne, og jeg dog (fulde bruge Den til mine Obſervationer over Berorelſerne, 
faa ſtar jeg adſtillige Blandinger eller Skiver, ſom jeg havde afcirklet paa ſtift 

Papiir, fatte cen efter en anden ved Objectivet og underſogte Dem ved Soelplet— 
"terne og beholdt den, med hvilfen Soelpletterne ſyntes mig ſtarpeſt og tydeligſt. Paa ſamme Tild om Eftermiddagen beſtemmede jeg ogſaa ved Hielp af Soelens 
Hoyde Meridianens Azimuthal⸗Vinkel med et Tegn, fom jeg havde fat paa den 
fydlige Deel af Øen Wardehuus, paa det jeg kunde erholde Meridiancirkelens 

rette Sted, eller Nord; og Sydpunkten paa det Sort over Øen Wardohuus, 
fom jeg havde opmaalet, hviler i fin Tüd ſtal blive ſtukket i Kobber. Efter 
Klokken 6 om Aftenen blæfte en Sydoſt Vind og Himmelen blev overtrokket 
med de tykkeſte Skyer, ſom giorde mit fattede Haab om den paafølgende Dags | 
Klarhed vaklende. 

Barometeret og Thermometeret ſtod Den 2den Junii ſaaledes: 
Det Wienſte Baro⸗Det Reaum. Thermome⸗-MDet Reaum. Thermome—⸗ 

meter. He tov, ſom hengte imod | tev, ſom bengtei Skygge. 
Soelen. | 

Kl. 7. Morgen . 28'.2!", Klokken 7, Morgen + 7. Kl. 7. Morgen + 4. Over 
i 0 28 2. FRØ NON HAN NE HET 
12. Middag. 28.3. 667 
Eftermiddag 28. 33. 

683 FO JE ER 4, ten 

Det Reaumurſte Thermometer, ſom hengte paa Obfervatorio bag ved det 
Wienſke Uhr, flod hele Dagen imellem den zdie og 4de Grad over Fryſepunkten. 
md Zen 
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Den zdie Junii. 

Endſkiont Himmelen i Gaar Aftes Klokken 6 blev bedekket med de tykfefte 
Skyer, begyndte Skyerne dog at fordeele fig Klokken 3 i Morges. Men ſtrax 
derpaa blev Himmelen igien gandfke ſtiulet af Skyerne; Omtrent Klokken 7 om 
Morgenen begyndte mit Haab, at Himmelen ffulde blive klar, igien at reiſe 
ſig; Men da de laveſte Skyer forſoandt, vare de overſte i ſtor Mengde tilbage, 
hoilke vare gandſke hvide, og flagrede hiſt og her med haſtig Bevegelſe, ligeſom 
Nordlyſene, naar de undertiden lade ſig ſe om Dagen, igiennem hvilke Soelen 
ſtinnede meget dunkel efter Klokken 9 om Formiddagen. Jeg forſogte derfore 
vel at tage Soelens correſponderende Hoyder, men jeg fik Dem ikkun meget util⸗ 
forladelige, efterdi Soelens Rande ikke kunde ſees tydelig. Henimod Klokken 
halogaaen Tolo, Da diſſe Nordlyslignende Skyer forſvandt, ſtinnede Soelen 
klarere, ſaa jeg igien lykkelig erholdt Middags⸗Obſervationen paa min aen 
eller Middags⸗Linie, ſom var ſaaledes: 

Middags— Obſervationen efter. det Kiobenhavnſke ube. 

Soelens forſte Rand ved Meridian⸗Traaden 12t. 42.. 45. 
Soelens ſidſte Rand ved den — 2. 45. 2, 

Giennemgangens Varende  . * —— 
Halvparten * Hak uk 

Den rette Middag efter det Kiobenhabnffe Uhr 12. 43.531. 
Da det Kisbenhavnſte Uhr viiſte si 42.46.22 
Viiſte det Wienſte — 12. 1.0. 

Forfſkicellen 0. 45. 227, 
Altſaa Middagen efter det Wienſke Uhr 63 

Det Reaumuriſte Thermometer, ſom hengte ved det Wienſte uhr , ftod 
hele Dagen imellem den 3die og 4de Grad over Iryſepunkten. 

Barometeret ſtod og hele Dagen paa 28 Tomme 3 Linke. 
Thermometeret, fom hengte imod Dhermometeret, ſom sml i 

Soelen imod Sonden. imod Norden. 
Klokken 7. Morgen + 6. Ligeſom i Gaar. 

IC. . DT, | — 

12. Middag. + 28. , i 34 
4. — 

Klokken 
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Flokken; n 3 om Efterm ddagen blev Himlen igien ſen igien overtrokket med SÉper, 

ſom betog os om en iykkelig Obſerdation af Giennemgangen. Men efter 
Klokken 6 gav den os et ſtorre Daab igien, hvilfet | jeg hærmere Cal fortælle é 
min Obfervarion over Veneris Giennemgang. 

Eſterdi jeg obſerverede Middagen den 2den og zdie Funii, da jeg ingen cor⸗ 
reſponderende Hoyder kunde fage, feer man ler, til hvor ſtor Nytte den aſtro⸗ 
nomiffe Gnomon var Mig; it i Mangel af Denne Havde jeg flet ikke fundet 
vare vig paa Uhrenes Tilftand ved Obſervationen af Veneris Giennemgang; 
J Shnderuohed Da man i hele May⸗Maaned neppe tvende gange kunde obfers 
vere Soelen i Meridianen, og endnu mindre kunde faae correſponderende Hoyder 
af Soelen i denne hele Maaned, jeg. har altſaa denne Gnomon, ſom jeg med 
god Forſigtighed havde opſat, ſaavelſom den klare Luft at takke for de lykkelig 
erholdne Obſervationer, baade over Veneris Giennemgang og Formorkelſen, 
hois — beroede paa en henne, Kundffab om Uhrenes Tilſtand. 

Den ade Junii. 

Fra Klokken halogaaen 4 om Morgenen, efterat jeg iykkelig havde obſer⸗ 
veret Veneris Giennemgang, forblev Luften gandſte klar og reen hele Dagen 
indtil Klokken 3 om Eftermiddagen, hvorfore jeg og lykkelig fik obſerveret 
Soelens correſponderende Hoyder, Soelens Formorkelſe og Middagen paa min 
Gnomon. | 

Middags⸗Obſervationen paa den aſtronomiſte Gnomon efter det 
Kisobenhavnſke Uhr. 

Soelens forſte Rand ved Meridiantraaden , 4435. 

Soelens ſidſte Rand ved den | ; 1246. s21, 

Giennemgangens Varende . 0. 2. 171. 
Salovarten sm j 5.87, 

Den rette Middag efter det Kiobenhavnſte Ufr 12. 45. 433. 
Da det Kiobenhabnfke Uhr viiſte — ——— 
Viiſte det Wienſke | — 

Forfiællen S 0. 46. 56. 
Altſaa Middagen efter Det Wienſte Uhfr . dk ET. SB. Rd. 

Gggg Soelens 
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Soelens correſponderende Hoyder efter det Kiebenhaonfte Ur 

Soelens | Formiddas | Efrermids | Middagen Correctio⸗Den corrigere⸗ 
overſte gen. Dagen, " | uden Cor⸗ nen. | de Middag. 

Rands | rection. —— 
Hoyde. 
360. 10!, |9f. 527.247", 3t. 297.287, 12t. 457. SÅR se i 2), 1128, 451.418. 

20. 9.55. 54. 3. 35. 59. —9* 45. 56%. —— 2. |12. 45.42. 3. 
30. KRESTEN SAN DN. IRAN. 6. USM 

idol” HO) 10, 10 3 STE 47 11245563. 15-14. SP KAAS AER 
so. |I0. 2. ſo. |3. 29. 4. 12. 45. 57. — 14. I. 1/12. 45.42. 9. 

37. 0. |10. 5. 33. |3. 26. 20. |12. 4%. 56:.|— 14. 1. 12. 45.42. 4. 
10. 110, 8. 18. |3. 23. 35. 112. 45: 56— LÆ DST SÆRT ERR 3. 

. | Middel⸗Middagen —. 12. 45.42. 3. 
Efter MiddagssLinien . 12. 45.43. 7. 

Vorffiællen 2 os SER 

Da jeg havde taget den ſidſte Soelens Hoyde om Formiddagen, nemlig 
KI. 10. 8'.. 178”, obferverede jeg Soelformorkelſens Begyndelſe KI. 10, 8727!", 
med den Kikkert, der fat paa Qvadranten, ſom jeg brugte til at tage de cor⸗ 
refponderende Hoyder. Men, efterdi en Deel af Maanens Skive ſages allere⸗ 
de i Soelen, fluttede jeg af dens Storrelſe, at Formorkelſens rette Begyndelſe 
var gaaet for. fig 5 eller 6 Sekunder tilforn, hvorfore jeg gav mig fra de core 
reſponderende Hoyder til at obfervere Phaſes. Efter den ſidſte Stilling, nem⸗ 
fig Kl. 3. 397. om Eftermiddagen, blev hele Himlen og Horizonten bedekket med 
faa tykke Snee⸗Skyer, at de neften giorde Dagen til Nat. Det Thermome⸗ 
ier, ſom hengte ved det Wienſte Uhr, ftod hele Dagen lige indtii Middagen 
Klokken 12. imellem den 4de og ste Grad over Fryſepunkten. 

— Af diffe Obfervationer, ſom jeg giorde den 2den, 3die og 4de Junii, vil 

jeg nu vife der Wienſte Uhrs Tilſtand, ſom ſtod paa Obſervatorio, or hvilfet 

jeg anſtillede Obførvationen over Veneris Giennemgang, og vil jeg da tillige 

ogſag vife Det Kiobenhavnſte Uhrs Tilſtand. | 

Set 
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Det Wienſke Uhrs Tuſſtand. 
| Den daglig tiltagen⸗ 

| de Haſtighed. 
Den rette Middag efter det Wienſte | 

Uhr den2denJunii  . > 11t,58/, 7437, — . 6: 
| any Bun SN MR sad SSB EN ne . 

us end 18. 47å BAR eG 

Men nu var Middeltidens daglige tiltagende Haſtighed fra den 2den til 
3dige Junii — 9“. 4. naar man altſaa Drager diffe 9”. 4. fra Uhrets tiltagne Has 
ſtighed imellem den 2den og 3die Junii, bliver 7/7, 3. tilovers, ſom er Uhrets 
— mme over Middeltiden, 

Ligeledes. 
Middeltidens daglige tiltagende Haſtighed fra den zdie til ade Junii > mg/l, 6 

naar man altſaa Drager diſſe 9”. 6. fra Ubhreté tiltagende Haſtighed imellem den 
3die og 4de Junii, bliver 6”, 7. tilovers i fom ev Uhrets tiltagende Haſtighed 
over Middeltiden. å 

Da altfaa Uhrets tiltagende Haftighed imellem den 2den og 3die Junii 
7. 3. ikkun ffiælner 6 Ziendedeele af 1 Sekund fra dets tiltagende Haſtig⸗ 
hed imellem den zdie og 4de Junii, ſom var —6“. 7. Hoilken Forffiæl neppe 
kand undgaaes ved en aſtronomiſt Obfervation over Middagen, faa feer man, 
d Uhret havde en jævn og altſaa meget 90 Gang, hvilet og kand beviſes 
aaledes: 

Middagen obſerveret den 2den Junii nå us DT 53) AE + 

Zen rette Middags Middeltiid un RT Sy, 32, 0, 
Forſtigllen o. o. 42. 8 

SMiddagen obſerveret zdie Junii Tit, 830 
Den rette Middags Middeltiid 57. AT. Å. 

- Forffiællen 0, 0. 49. 6. 

Middagen obſerveret den 4de Junii . 7] malsggt An USE 
Den rette Middags Middeltiid . 1157655 1.0) 

Forftiællen 0. 0. SØ | 

Sggg 2 | Altſaa 
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Altſaa haves — paa den tiltagende SEES over SMiddeftinen, 
fl 

——— * —— sg — 73 den tilt, Haſtighed over Middelt. 
* * — —6. 7. Ba bavn over Middelt. 
% 2 di e 0 —56. 3. i 

Da nu diff g tiltagende Haftigheder ere Éun 6 Diendedeel of I Sekund ſor⸗ 
ffixllige, faa maa Uhret endeligen have en jævn Gang. 

Det K Kiobenhaonfke Uhrs Tilſtand. 

Middagen efter Middags-Linien — — Den —R— 
den aben Junii re 
Den. zdie unn SE HL 444391] 
Den 4de Junii. . 12, 45:43. år I. 50, 4, 

Men nu var Middeltidens daglig tiltagende Haſtighed frå den 2den til 3die 
zunii —9. 4. naar man altſag Drager diſſe 97. 4. fra Uhrets tiltagende Has 
ighed imellem den 2den og 3die Junii bliver 17.357773, — * er * 

tiltagende Hoſtighed over gt: 

| ” Ligeledes. | * 
Middeltidens daglige tiltagende Haſtighed fra den dietil de gun⸗ * 6. 

— 

naar man altſaa Drager diſſe 97. 6, fra Uhrets tiltagne Haſtighed imellem den Å 
3die og 4de Junii, bliver 17. 4 6. Da nu den tiltagne Haſtighed over Mid⸗ 
deltiden imellem Den 2den og zdie Juni —15 — 3. er mindre end den daglig 
tiltagende Haſtighed imellem Den zdie og 4de Junii. ſom ev 17, 40”, 6. faa feer 
man, at Uhret haver havt en ujævn. Gang, og at det ſnart er gaaet for haftigt, 
ſnart for langſomt ; hvilfet jeg titfulde haver erfaret, og indſeet af mange Obſer⸗ 
vationer, ſom jeg anftillede af den Tiid, jeg opholde mig i Bardehuus, hvor⸗ 
fore jeg ikke heller torde betiene mig i bet bed Obſer vationen over Veneris 
Giennemgang. 

| Obfervation ] 
øver Veneris Gang forbi Soelens Sfive den 3die Jumii. 

Jes ſagde for, at Himlen den zdie Junii fra Klokken 3. om Eftermiddagen 
til Klokken 6. var overtrokket med meget tykke Skyer, dog havde jeg ikke 

gandſke tabt Haabet at erholde Obſervationen, hvorfore jeg og holdt alle Ting i 
Beredſtab, 
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Beredſtab, ſom jeg ir jeg troede ar være nodvendige til ef IvÉ feligt Udfald — denne 
Obſervation, og forglemte ikke heller mine Venner i MEN fom jeg vilde 
ffulle være Vidner fil Obſervationen. () Diſſe havde jeg indbudet til Klokken 
halvgagen room Aftenen, p jan De Dilkagar, at de ſfulle foring le ſig og forblive 
imit Verelſe, hvorfra Sndgange n vat til Obfervatoriet, indtil jeg kaldte dem 
ud pan Obſervatoriet, naar vi nemlig forſt havde of ſerver ret de forfte Berorel⸗ 
fer, at de ikke ſtulle * os under Obſervationen. Iwidlertid, da Soelen 

omtrent Klokken 6 om Aſtenen begondreat komme frem af Skherne/ lod jeg De 
Zorgrewing komme ln Obferdatorict, ſom havde været Ammanuenſis hos 
Biſkoppen i Trondhiem Hans Honjærværdighed År. D. Gunnerus (*) og 
havde grundig Kundffab i Botaniken; ſamme var fulgt medos til SB DEA NS 

Gggg 3 eſterdi 

— Jeg havde indbudet Commendanten over Beſotningen i Wardoehuus Heygdle og Vel⸗ 

baarne Hr. Major von Eckleff, ſom beviifte mig den ſtorſte Godhed og Beredvillighed, i 

åt være mig behielpelig, ikke allene med de Folk af Beſctningen, ſom forſtode Haand 

verker, men cudog i at forfaffe mig de fornsedne Materialier til mit Obſervatorii Byg: 

ning, faa at jog ellers neppe. havde faaet noget Obſervatorium. Jeg lod ogſaa indbyde 
Hr. Capitain Sigholt, ſom biviide mig og mine Medhielpere mange Artigheder. Hans 

Pelarverdighed Ar. Kauring, Praſt paa Wardee, en Mand, ſom er al Berommelſe 

værd, ſom levede i en hofſig, venlig og fortroelig Omgang med os, al den Tiid vi op: 

holdt os der. Hr. Lieutenant Fiſcher, en meget redelig Mand, ſom længe Bavde boet i 

Wardehuns; Hr. Rening, Material Forvalter ved Beſetningen, ſom boede i ſamme 

Huus, ſom vi. Hr. Mercator, ſom har hiemme her paa Stedet, og Beſatningens 

Feldtſtier. Jeg ventede ogſag paa Amtmanden over Finmarken År. Hagerup, ſom 

” fulgte med os til Soes fra Trondhiem til Finmarken, og paa den Tiid opholdt fig pag 

Veyen til Wardohuus under Rordcap før paa fit Embeds vegne at vifitere Finmarken 

med de ovrige Kongelige Betientere, hoilken jeg onſtede af være nævværende ved Obſer⸗ 

vationen, men vi maatte for denne Gang undvære hans behagelige Narvarelſe, ſaaſom 

han formedelſt Modvind ikke kom til Wardohnus ſor der at holde Ting, Me paa tre⸗ 

die Dag Ek Veneris Giennemgang. 

*) Denne og berømte Biffop, ſom tillige er Vice-Praſes for det af ham oprettede 
Kongelige Videnſtabernes Selſtab i Trondhiem, hans mig beviifte Artigheds og beſyn⸗ 

derlige Kierligheds Prøver ſtal jeg med ſtyldigſte og taknemmeligſte Verommelſer fortælle 
den lærde Verden i min Reiſebeſtrivelſe. 
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efterdi han var beſtikket af Ar. Stiftamtmand Grambow () i Trondhiem til 
at beſorge alle Ting for og paa Reiſen; jeg viiſte ham, hvorledes han fulde ſtille 
Kikkerten efter Soelen, forfølge Soelen med den, og paa hvad Maade han 
ſtulde obfervere Berorelſen. Jeg vilde nemlig allene, at han ffulde være et oyen⸗ 
ſynligt Vidne til vore forfte Obſervationer, ſaaſom han ogfaa ſtulde obſervere 

tillige med os. Jeg ſagde ham da i Henſeende til Den forſte Berorelſe, at han 
allene ſtulde bemerke det Oyeblik, naar han, efterat Venus allerede var ind— 
gangen, fane et fvagt Los fremblinke fra Soelens Rand imod den morke Venus; 
eg overlagde og med P. Sajnovics og Ar. Borgreving, at, hvis det hendte 
fig, at Soelens og Veneris Rand fulde gittre eller bæve, efterdi Soelen var 
faa nær ved Horizonten, ffulde vi bemerke det Oyeblik i Den totale Indgang, 
naar vi førft ſage ct lyſt bævende Skin eller ligeſom en liden Flamme ved 
Soelens Rand, hvor Venus gif inn; Da vi havde -overlagt Dette, og fat 
vore Kikkerter i Beredſtab, forlode vi Obſervatoriet og toge et fidet en ng 
Maaltid til os, havende dog nogen Forhaabning om at erholde Obſervationen. 
imidlertid begyndte Himmelen alt meere og meere at klare op i Beſynderlighed 
fra Sydkanten med en ſagte Sydveſt Vind, der, ſom Erfarenhed haver lært 
mig, pleyer at føre klart Veyr med fig; Henved 1 Qvarteer tilg vare vi trende 
Obſervatores tilligemed Tieneren, der ſtulde tælle efter Uhret, allerede igien til 
ſteede paa Obfervatorio, hvor jeg forſt ſammenlignede Uhrene, nemlig mit 
Wienſte, fom ſtod paa Obſervatorio med der Kiobenhavnffe, ſom hangte i mit 
Varelſe, en nødvendig Forſigtighed, at, hois der ved en uformodentlig Hen- 
Delfe ſtulde, medens Obſervationen varede, hende fig noget, ſom kunde forſtyrre 
mit Wienſke Uhr, form ſtod paa Obſervatorio, hvorved Obſervationen kunde 
blive uvis, jeg Da kunde, enten fortſette den med det Wienſke Uhr begyndte 
Obſervation efter det Kiobenhavnſte Uhrs Gang, eller og haftigen rette det 
Wienſte efter dDiffe tvende Ubres mig bekiendte Forhold mod hinanden. 

Det Kiobenhavnſke Uhr viiſte 8.59. 53. 
Viiſte det Wienſfte . SES 

Forfiællen 0. 4553 
Himmelen 

(") Hvis vife Anordninger og Forauſtaltninger, ſom jeg ffal befiendtgiøre til hang ſtorſte 
Berommelſe i min Reiſebeſkrivelſe, jeg aldeles man takke, at jeg i Aaret 1768. kom lyk⸗ 
kelig til Wardoe imod alles Formodning i Trondhiem, og at vi der havde Overfladighed 
paa Levnets⸗Midler, hvormed han havde forfynet og i Trondhiem, at vi kunde føre dem 
med 7 ) 
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Himmelen var endnu ikke gandife klar, Dog var der temmelig klart omkring 

Soelen, undtagen at nogle Drive-Skyer hindrede, ſom med en haſtig Fart 
gik fra Sonden til Norden og ſamlede fig ſammen i en meget lang Skye imod 
Norden. Endſtkiont jeg vel vidſte, at den forſte Berorelſeikke vilde ſtee, forend 

Klokken 1 QOvarteer til 10, begave vi og Dog henimod Klokken 9 til Kikkerterne, 
ſom ſtode i Beredſtab, ſatte Tieneren paa fin Poſt ved Uhret, og oppebiede 
den udvendige Berorelſe. Da det er umueligt, ſom jeg tilforn haver ſagt, at 
obſervere Den forſte udvendige Bersrelſe, og den altfag er neſten til ingen Nytte, 
vilde jeg ikke udmatte, eller foæffe mine Oyen ved for megen unyttig Soelens 
Beſtuelſe, efterdi jeg vilde beholde Dem i Stand for deſto noyere at obſervere 
Den forſte indvendige Berorelſe, ſom var af ſtorſte Vigtighed, jeg tog Derfor 
eng: Fods Kikkert, ſom var forfynet med et Traad⸗Mikrometer, hoilken vel 
var ypperlig, men Dog ikke faa god, fom de tvende andre. P. Sajnovics 

fik en 1o: Fods Kikkert, ſom var næften af ſamme Godhed og Forſtorrelſe, og 
fom mig ſyntes endnu noget klarere, end den Kiobenhavnſte Dollondſte 10 Fods 
Kikkert. Jeg fatte Hr. Borgrewing for at lade ham obfervere Den forſte uds 
vendige Indgang ved den Dollondſke Kikkert, ſom jeg forſt ſtillede felv efter den 
overſte Deel af Soelen, (i Kikkerten den nederſte Deel) hvor Venus ſtulde 
gage ind og bod ham, ſtedſe at beholde denne Deel af Soelen i Kikkerten, og, 
faa fart ban ſage nogen fort Punkt ligefom at gnave eller afbryde Soelens 
Rand, ffulde han haſtig raabe og byde Tieneren, ſom ſtod og paſſede paa Uhret, 
at han ffulde tælle Sekunderne og Minuterne. Det famme lovede P. Sajno⸗ 
vics at vilde giore. Imidlertid forfulgte jeg beſtandig Soelen med min 3: Fods 
Kikkert, fage kun undertiden der igiennem, men paſſede paa ſtedſe at beholdeden 
ſamme Rand i Kikkerten, at jeg, naar de andre gave Tegn, af Den Deel af 
WVenus, ſom ſages i Soelen, kunde ved en Giærning beſtemme Hyeblikket af 
Den udvendige optiſſe Berorelſe. Imidlertid blev Himlen klarere omkring 
Soelen, og Skyerne dreve, fon jeg for ſagde, haſtig til Norden. 

Da vi altſaa efter Klokken 9 ftode rolige og ſtille ved vore Kikkerter og 
oppebiede Indgangen, raabte Jr, Borgrewing, ſom beſtuede Soelen med 
Den Dollondſte Kikkert, forſt paa Tieneren, og bod ham at tælle efter Uhret, 

thi ban ſage noget ſort, ſom gif ind i Soelens Rand, ilkun faa Sekunder ders 
efter raabte P. Sajnovics det ſamme, jeg faae haftig efter dette givne Tegn 
igiennem min Kikkert, og fane Venus allerede at være indſynket i Soelens 
Rand med en Deel af fin Iværlinie, fom jeg efter Tykke beſtemmede at være 
2 Sekunder af Cirkelen, hvoraf jeg fluttede, Da 15 Sekunder i Liden fvare til 
ax Sekund af Veneris Cirkelbane, faa maatte Din forfte udvendige optiſte 

REN Berorelſe, 
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fem ſom ev umuel ig at — ns * —* TET Then 
tilforn. 

Men da fk —95 og AN Sajnovice taabte, — Win 
Uhr, efter hvilket Tieneren talte aa eg, 

Altſaa er den rette udvendige optiſke Vererilfe, form ey lader FAAR 
fig obſervere, gaaet for fig i 2 9. 14. 47 

Den ſynlige Hoyde af Soelens Rand, hvor Venus gik ind rt — 
var 37. 

"Himmelen var meget klar — Seelen, man kunde tydelig fe Sud . 
pletterne og Bonus. —— * 

Da næften Haloparten af —5 var gaaet ind i Soelen, late vi os 
fremdeles til at obſervere den totale Indgang. Jeg brugte den Dollondſte 10 
Fods Kikkert. P. Sajnovics Den benævnte 10: Fods og År. Borgrewing 
Den 8: Fods, ſom var forſynet med Mikrometeret; Bi havde polerede Glas⸗ 
Skiver, ſom vare faa got foærtede, at vi kunde bruge eet og det ſamme Glas 
enten Himmelen var noget klarere eller morkere. Da nu den totale Indgang 
nærmede fig, og Soelen var kommet neften 1 Grad nærmere til Horigonten; 
begyndte Soeleus Rand at ffiælve lidet, men denne Bevagelſe var fan liden, 
at Den ſyntes mig aldeles ey at kunde giore Obſervationens Noyagtighed tvivl⸗ 
ſom, jeg obſerverede altſaa Veneris totale ———— med den Dollondſke Kik 
kert ſaaledes: 

Veneris Rand rs nu allerede i igien at faae fm cirkelrunde | 
Skikk elſe 32/, 357, 

(") Nu Hutter jeg åt Veneris og Soelens Rande ere fuld⸗ 
6 cirkelrunde, og dog fader Soelens Finnende Traad fig 
ikke tilſyne 9.32. 42. 

() Nu fees Soelens ſkinnende Traad og Venus er allerede BENTE fre 
gandſte indgaaet. — 9. 32.48. 

| P. Sajno⸗ 
(F) Dette Hyeblik holde nøgle Obſervatores for Den indvendige —— 

(7) Andre kalde dette Oheblik den indvendige Berorelſe, begge Have Uret, ſom jeg tilſorn 
haver viiſt. 
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P. Sajnovics ob ſerverede med fin ro: Fods Hikkert ſaaledes: 

Venus ſynes iglen at fane fin Cirkelrunde Omkreds94.32.. 30 

Veneris totale Indgang, da Soelens ſtinnende —— lod 
ſig fre | ; : | Sy 3% 45: 

år. Borgreving obſerverede med en 81 Fods Kikkert den 
totale Indgand BRA JO: 337 TO) 

Hayden af Soelens Rand, hvor Venus ſages, efreratden 
var indgaaet — 6366— 

Da vi havde obſerveret Indgangen ſammenlignede vi 
Uhrene, og 

Da det Kiobenhaonfke Uhr viiſte10. 23/ AT: 

ik Det Wienſte — anne, — 

Forffiællen +. 0. 45: 58. 

Da Weneris totale Indgang var forbi, indlode vi vore Fremmede paa 
Obſervatoriet, ſom nu ikke uden Fornoyelſe —— Venus i Saelen. Jeg 

begav mig imidlertid til den Kiobenhavnſte Qvadrant, ſom allerede ſtod i Be⸗ 
redſtab i Haab om at kunde RMA cen ellev anden Poſition af Venus i 
Soelen efter Den Fouchiſte Methode. Men den langagtige og meget tykke Skye, 
fom jeg tilforn haver — allerede okken gte bedekkede Den hele Kant af 
Himmelen fra Mordbeſt til Hae hengte ligeſom faſt for at ſtiule Soelen, 
ſom allerede var nær ved Den, og omtrent > Minüter efter den totale Indgang, 
kom Solen ogfan tæt til Den, og unddrog fig vores Oyeſyn tilligemed Venus, 
faa at jeg ikke HE Tüd til at beſtemme nogen fuſdkommen Poſition af Venus 
efter Den Fouchiſte Methode, men, endfiont Himlen ogfaa havde været gandſte 

- Flat, faa længt Giennemgangen ABE SD havde jeg Dog ikke kundet beſtemme 
nogen vis Poſition fra Klokken 10. til Klokken 2. om Morgenen, og det af diſſe 
Aarſager: Fordi Soelen, (hvilket er Dem vel bekiendt ,der veed hvad Sphæra 
obliqua er,) fom paa denne Ziid nærmer fig til Den nordlige Meridian, neppe 
kand forandre fin Hoyde 10 Minuter i Cirkelen i ct SOvarteers Tiid, altſaa 
kunde Den Fouchiſte Methode, ſom udfordrer en haſtig Bevagelſe af Soclen i 
Hoyden, flet ikke være til nogen Nytte paa denne Tiid i Wardohuus. Men 
at beſtemme Afftanden imellem Veneris Rand og den nærmefte Rand af Bid 

Hhhh med 
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med et Mifromefer kunde iÉÉe lade ſig giore formede Soelens og Veneris Ran⸗ 
des betydelige Ryſtelſer og Zittren, ſom blev foraarſaget af Horizontdunſterne, 
i Beſynderlighed Da Giennemgangen var halv forbi, efterdi Soelen Da var 
neppe 3 Grader over Horizonten. Endſkiont Himmelen altſaa efter Yudgangen 
var forbleven klar indtil Klokken 2. om Morgenen, ſom var flænge efter Sam⸗ 
menkomſten, kunde dette Dog ikke have fort nogen Nytte med fig i Henſeende til 
Obſervationen, formedelft de Omftændigheder,. fom følge med Sphæra nimis 
obliqua, hvoraf man feer, at denne Omftændighed, nemlig den tykke Skye, 
fom ſtiulede Soelen, eſterat Indgangen var forbi, ikke kunde være Obfervas 
tionen til nogen Hinder i dens Witte eller Fuldſteendighed, naar alleneſte Den 

indvendige Berorelſe i Udgangen blev lykkelig obſerveret. Thi ved diffe tvende 
obſerverede Dyeblik, nemlig den totale Indgang, og den indvendige Berørelfe 
i Udgangen, blev baade Oyemedet af dette lærde Tog opnaaet, og den aller⸗ 
naadigſte Konges Onſker opfyldte; Ja end ydermeere af diſſe tvende obſerve— 
rede Oyeblik kand man meget noyere udregne de ſorſte Grunde til Theorien om 
WVenus, end man kunde regne Dem efter alle andre noyeſte Opmaalinger og 
beſte Poſitioner, naar man ikke havde faaet diſſe tvende Obſervationer, hvilket 
er de erfarne Stiernekyndige nokſom bekiendt. — | 

Denne tykke Skye, ſom hengte ligeſom faft henimod Norden og bedekkede 
Soelen neſten beſtandig fra Klokken 9. 40' til Klokken 3 om Morgenen, var juſt 

Den ſamme, fom hindrede de andre i diſſe nordlige Lande fig opholdende Obſer⸗ 
vatores, at de ikke kunde obſervere Bersrelſerne, og fom betog mig al Haab 
om at obfervere Udgangen, fan at jeg havde troet, Der ikke var meere at haabeet 
ihkkelig Udfald af min Reyſe, hvis jeg ikke havde forladt mig paa Gudé bes 
ſynderlige Styrelſe, hvis Forſyn ikke allene jeg, men ogfaa alle tilfædeværende 
Fremmede tydelig fane at velfigne vore Foretagender, i det den bortjog denne 
fæle Skye for Obfervationen over Udgangen. Thi henimod Klokken 3. om 
Morgenen, Da alle Ting ſage endnu flet ud, og Soelen fad endnu langt inde 
bag Skyen, reyſte fig haftig en fagte Sydoft Vind, ſom forrykkede Skhen af 
fit Sted, og drev den henimod Nordveſt, Da Soelen var i Nordoſt. Her bes 
gyndte da mit bedrovede og nedflagne Sind ligeſom at leve op igien, og blive op⸗ 
fyldt med Den ſtorſte Glæde over at fee Haab til at kunde obfervere Udgangen, 
ikke heller blev jeg lenge i Tvivlsmaal, thi det varede neppe er Qvbarteer, ins 
Den vi fade Soelen komme ud fra Skyen, og gaae frem i den Kant af Himme⸗ 
len, fom var allevegne klar, (thi ſoruden denne Skye, ſom allene opholdt fig i 
Nordkandten, var der ikke mindſte Skye at fee. paa Himmelen ;) Venus var 

da længere fra Soelens Rand end dens egen hele Togrlinie, faa at der var 
meere 
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meere en; : Sie tilbage, inden Den indvendige Berorel velfe fulde 2 (kulde fee. Bi ſatte fatte 
Derfore vore Kikkerter i Stand og begyndte at betragte Soelen med Venus. 
Soelen ſyntes faa klar, at jeg aldrig havde feet Dens mindfte Pletter tydeligere, 
Venus ſaages faa tydelig og ſtarp, at jeg ikke kunde forlange SÅ hence; Desuden 
vare Veneris og Solens Rande gondſte ſtille og uden al Bevagelſe; Thi 
Soelen, ſom nu var i en Hoyde af 9”. 307. var allerede over Horisontdunfers 
ne, den ſagte Vind, fom jeg tilforn talte om, havde ogſaa reent lagt fig og 
Luften var gandſtke ſtille. Under diffe onſtelige Omftændigheder obſerverede jeg 
følgende ANBUE ii Udgangen med. den Dollondſte Kikkert. 

Tiden efter Uhret. 
REN Veneris Rand nærmer fig til Soelens SEA — 

ſeer jeg ligefom en fort Draabe at dannes imellem Veneris 
morke Rand og Soelens (See Fig. II. A.).. 3 15t. 267, 6”, 

Jeg feer denne Draabe formindſtes merkelig . 15. 26, 12. 
| Fraaben forfvinder i et Oyeblik og flyder ligeſom ud, 

og Soelens og Weneris Rande flyde fammen i eet, og alt⸗ | 
fag gager den indvendige optiffe Berorelſe for fig É i 15. 26. 1%, 

P. Sajnovics obferverede Med en 10: Fods Kikkert 
den indvendige Berorelſe tilforladelig 1268 
Hr. Borgrewing med en 3: Fods Kikkert Den inde : 
vendige Berorelſe 15. 26. 10. 

Zen ſynlige Hoyde af s oelens Rand, hvor 
Venus ſaaes, var — 9). 43'. 

Denne indvendige Berorelſe ſyntes mig at gane faa haftig for fig, at jeg 
ikke har Aarſag at tvivle meere om 1 Sekund i Ziden. Den famme forte 
Draabe, ſom jeg fane, berettede P. Sajnovics ogſaa fig at have feer. 

Da vi faa lykkelig havde faaet Denne indvendige Berorelſe, fode vi vore 
nærværende Venner endnu beſee Venus, for at fornoye deres Nysgierrighed, 
Da endeel af Den allerede var gaaet ud, og de kunde alle ikke nokſom roſe fig af, 
hvor tydeligt og HUN De kunde fee ſaavel Soelens, ſom Veneris Billeder, 

Da Venus nu nærmede fig til den totale Udgang, forfoyede vi og igien til 
vore Kikkerter, og obſerverede Dens totale Udgang paa denne Maade. 

Hhhh 2 ALT REN 



Tiden efter Uhret. 

pl —— 15t. 44. 22“. 
Den tilforladelige Uggang.19.44. 26, 

P. Sajnovics med en ro: Fods Kikkert, Den til⸗ ERNIE: 
forladelige Udgang MOR | — —— 

Hr. Borgrewing med en 83 gods Kikkert den tik | 

FG fane med min Dollondfke Kikkert den uviſſe Be 
rorelſe — on 

forladelige Berorelſe * sen 15. 44. 20, 
Den ſynlige Hoyde af Soelens Rand, der, hvor 

Venus ſages at gage ud, var 1. 100,. AO 
| Derpaa ſammenlignede vi igien Uhrene SE —— 

Fa det Kiobenhavnſte viiſte — 66 3. 
Viiſte det Wienſte * KE LG 

Forffiællen -. 0. 46. 23. 

Da diffe Ting vare lykkeligen aflobne, tog jeg med glad og fornoyet Sind 
venlig Afſkeed med mine Fremmede, fom hadde været eyenſynlige Vidner til 
Udfaldet af denne Obfervation, og, ſom onſkede os til Lykke, Da de fane, at 
den allernaadigſte Konges Onſter imod af Formodning fan onſtelig af Gud 
vare opfyldte. J—— | | 

Førend jeg anfører Fortegnelfen over diffe obſerverede Tidspunkter, redu⸗ 
cerede til Den rette Tiid, maa endnu erindres dette. Forſt at Obſervationen 
ikke fulde blive falſt formedelſt Tienerens Skiodesloshed, ſom ſtod ved Uhret 
og talte, faa fane baade jeg, ſom var normeſt ved Uhret, P. Sajnovics og 
Ar. Borgrewing, hver for fig, til Uhret, faa ſnart pi havde antegnet noget 
bſervations⸗Oyeblik, for at erfare om Tieneren talte ret. For det andet ops 
tegnede enhver af og for fig felv hvad han obferverede, faa vi hverken med Ord 
eller. andet Tegn tilkiendegave hinanden noget, førend De overleverede mig deres 
Papirer. 
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med Soelens Rande. 

Tiden Reduction Den reg 
— — til den rette Tiid. 

ienſkee Tiid, ſom 
J Indgangen. id RE rillege, | 

—⏑ —— 

Det obſerverede Oyeblik af P. Saj⸗ 
novics, og År, Borgrewing I den uds 
vendige Da en Deel af WVeneris 
Toarline ſaaes allsvede — 
Rand i i j 9: 15. 17.11. 22, 8.19. 16. 39. $ 

Da jeg holder for, at denne Deel * 
lober fig til 2 Sekunder i Cirkelen, faa 
troer jeg, at den førfte udvendige, Beros 

relſe, ſom ikke kand obſerderes, er feet 
30”. i Tiden tilforn, Deter |. .… 9. 14. 47.11. 22, re: 16, 9. 8. 

Mig ſynes med Den Dollondfte Kik⸗ | 
kert, ar Venus fader neften fin Cirkel | D 
runde Skikkelſe igien — 9032 35: [1 22 6936. 

(7) Nu Holder jeg for, at Veneris 
og Soelens Omkredſe ere fuldkommen 
runde, Dog ſees ikke Soelens seg : 9 
Traad endnu 9. 32. 41. 22, 6.9. 34. 4. 6. 

) Denſtkinnende Traad af Sorte . 
Rand lader fig tilſyne, og 5 øl, Jul 
mm) indgaaet. NDA] Pads 6. 6. 

Hhhhz3 P. Sajno⸗ 
) Andre Obſervatores holde dette Oyeblik for den indvendige Berorelſe i Udgangen. 

EF Derimod holde andre Obſervatores dette Hyeblik for den indvendige Bersrelſe, begge 
have Uret, Må jeg tilforn haver viiſt. 
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— — — — 

Tiden Reduction Den rette 
Sk sg —* vre Tiid. 

ienſte Tiid, ſom 
I Indgangen. J—— 

En 7— RE nm GER 14 . 

P. Sajnovics ſynes, at Venus 
fager fin fuldkomne Oukreds. 

Veneris fuldkomne Indgang, da 
Soelens ſtinnende Traad lod ſig ſee 

Hr. Borgrewing Veneris fuld⸗ 
komne Indgang — 

Den ſynlige Fryd af Soelens 
Rand, der, hvor Veneris totale nv gang 

ſteede, var i b 67,33", 

J Udgangen. 

Da Veneris Rand narmer ſig til 
Soelens Rand, feer jeg med den Dol—⸗ 
londſte Kikkert, ligefom en fort Draabe 
at dannes imellem Veneris morke Rand 
og Soelens (See Fig. II. A..., 

eg feer denne Draabe formindſkes. 

Draaben forſoinder i et Hyeblik, og 
flyder ud, og Soelens og Veneris Rande 
flyde ſammen i eet, og altſaa fkeer den 
rette optiſte Berorelſe i Udgangen. . - 

P. Sajnovics obſerverede med en 
zot Fods Kikkert den tilforladelige Bero⸗ 

relſe mooangen. * —2 

Obſervation 

9. 32. — 619. 33.52. 6. 

9. 32. 45-/1. 22. 

9: 33. SA 22. 

] 

15,26. iel I. 18. 6 115,27, 30.6, 

ig mal . 1856435 2. 25.6. 

15. 26, 18. I, pre 6. 527366, 
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J Udgangen. 

GHr. Borgrewing med en 8% Sp 
Kikkert Berorelſen 

Den ſynlige Hoyde af Soelens 
Rand, der, hvor Venus ſages at gaae 
ud, var ; ; 99%.43'. 

Jeg obſerverede Weneris totale Ud⸗ 
gang med Den Dollondſte Kikkert, men 
uvift : ; 

Tilforladeligt 

P. Sajnovics den tilforladelige to⸗ 
tale Udgang 

| Ar. ……— Den totale Ud⸗ 
gang 

Den ſynlige Hoyde af Soel lensRand, 
der, hvor Venus gik ud, vac. 100.4.. 

— Reducuon Den rette 
efter Det til den rette Tiid. 

Wienſte Tiid, ſom 
DE | tillegges. 

mm FE 4, le ak 

15. 26.10. EF. 184 6: 15.297,28. 6. 

f 

15.44. — 40.4 

6 

15. 44. 260. 1. 18. 4. 15.45. 44.4. 

15. 44. ale 18. 4. 15.45.45. 4. 

15. 44. 20.1. 18. 4. 115,45.38.4, 

Endſkiont Hr. Borgrewings Obſervation er forffiællig fra min og P. 
Sajnovicfes, er den dog overeensftemmende med Virkningen af den Kiefkert 
han brugte, med hvilken han nodvendig maatte fee Den HRMREN Berorelſe i 
aan RR , men i Udgangen tidligere, 

Altſaa 



616 Obſervation 

jø: Altſaa haves fo haves Følgende. 
—— min — med den — 10 Fods Kikkert. 

Den rette Tiid. 
mi. SS FØRNE 

CBeneris Tocerlinie forat paffereGodlen i Indgangen ——. 
| iUdgangen .. 0. 18. 7 8; 
Fra den ſaa kaldte indvendige Berorelſe i Indgangen, da jeg 

fluttede, at Veneris Omkreds var fuldkommen rund, til 
Den indvendige Berorelſe i Uddange. * 56:53. 37 0 

Fra det Hyeblik, da den ſtinnende Traad lod ſig tilſyne i den 
totale Indgang, til den indvendige Berorelſe iUdgdangen 5. 53.25.0. 

Fra den forſte udvendige Berorelſe til den gun j 6. 29, 34. 6. 

Efter P. Sajnovicſes Obſervation med en 10; Fods 
J———— Høg | 

Veneris Zværlinie behøvede for at paſſere Gveleni Indgangen 47578. 
iUdgange6888 

Fra det Hyeblik i den indvendige Indgang, da han ſluttede at 
WVeneris Omkreds var fuldkommen ms til den indven⸗ 
dige Berorelſe i Udgangen 5. 53. 42.0. 

Fra det Oyeblik, da Den ſtinnende Traad (od fig tilfonej Ind⸗ 
gangen til den indvendige Berorelſe i Udgangen . — 

Fra den Nøgen gate til Den ſidſte . å 6. 29. 35. 6. 

Been — - - — — — — — — — — 

Efter Ar. HERE SS KNEE med en 8: —* — 
Kikkert. fra 

Veneris Zoarlinie behøvede for at paſſe ere Soelen i — 18.22.8. 
i Udgange 0, 18.9 

Fra dentotale Indgang til den indvendige Berorelſei iUdgangen . 5.52.56.0. 
Fra den forfte udvendige Berorelſe tit Den fidfte — 6. 29. 28.6. 

Obſervation 
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É ; — Obſervation 
ver Soelens Formorkelſe den zdie Jumi, da Vairet 

| var klart og frille. | 

Fenne Obſervation anſtillede jeg med en gt Fods Kikkert, ſom var forſynet 
— med et Traad⸗Mikrometer, hvis halve Vinkel indſluttede en Bue af 
16", 22", hver Skruegang eller Hundredeele udglorde 427. 29. Formerkel⸗ 
ſens Begyndelſe obſerverede jeg med Den Kiobenhavnſte Qvadrantes 4re Fods 
Kikkert, hoormed jeg den gang tog Soelens correſponderende Hoyder. Medens 
Jeg maalede Phaſerne, vaklede Stativet noget, efterdi Soelen var temmelig 
hon, og Kikkerten fag lang, nemlig 83 Fod, hvarfore jeg ikke kunde beſtemme de 
24 opmaalede Phaſer med Den Noyagtighed jeg onfede, men jeg ſtal dog anfore 
Dem i min Reyſebeſtrivelſe, og haaber ikke, De ſtal være fan uviffe, De jo dog 
kand være til Nytte. Men baade Begyndelſen og Enden obſerverede jeg meget 

Formorkelſens Begyndelſe obſerverede jeg med den Ry 
Kiobenhavnſte Ovadrants 4re Fods Kikkert, da en Deel Den rette Tiid. 

af Maanens Tværiinie allerede var indgaaet Å i 2it. 22“. 47. 

Enden obſerverede jeg tilforladelig paa Sekund med 
en 8 Fods Kikkert Sd ; | 53; å% 35. 

P. Sajnovics med en 10 Fods Kikkert 23. 22. 36. 

Jeg flutter, at Begyndelſen maa være feet s eller 6 Sekunder tilforn. 
Klokken 22, 217. 51”. da Formorkelſen var ſtorſt, maalte jeg dens Storrelſe 
med Mikrometeret, Da Den var 227, 27. eller 8 Tomme 55". 

Det Reaumuriſke Thermometer, form hengte imo) Soelen medens 
; Formorkelſen varede, viiſte: 

Ved Formorkelſens Begyndelſſe .- ad DAT, 
Da Formeorkelſen var ſtorſt SEN gå * 15. 

Da Formorkelſen var forbi 2. i + 19, 
Om Aftenen Klokken 11. . i * 3 . 

STE I Og 



rommelſer og de ſtorſte Takſigelſer, ved hois Goranftaltninger og anſeelige Om⸗ 
koſtninger fil dette lærde Tog, de vil faae Oplosning paa et vanſteligt Spors⸗ 
maal, ſom er af ſtorſte Bigtighedi den lærde Verden, og, fom fra Verdens Begyn⸗ 
Delfe indtil nu ikke have været fuldkommen at oploſe, nemlig det Sporsmaal om 
en beſtemmet og tilforladelig Storrelſe af Soelens rette Parallaxe, eller Jor⸗ 
dens rette Afſtand fra Soelen; Herpaa beroer igien den fibre Kundſtab om det 
hele Planet⸗Syſtems reite Storrelſe, de himmelſtke Legemers indbyrdes Virk⸗ 
ninger, deres Bevagelſer og Periodiſte Baner, og hvor utallige Indflydelſer 
Denne Kundſtab kand have paa Det menneſtelige Kions Fordele, er De Lærde 
nokſom bekiendt. MR 

ge 
* 
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Geograph 
i Finmarken, Nordla 

beſtemmede ved aſtronomiſte Obſervationer 
hafa fi af 

MAXIMILIAN HELL, 
og overgivet | 

Det Kongelige Videnſtabernes Selffab i Kiobenhavn 
den 19 May 1770. 

af det Latinſke Sprog overfat pag Danſt 

af 
HenricxH HOVINGHOEFEF, 

SYgaar man veed at Stederne i Norge eller Nordlandene aldrig have været 
noye beſtemmede paa nogen geometriſt eller aſtronomiſt Maade, kand man 

ikke undres over, at alle de Kort ere fulde af meget betydelige Feyl, ſom man 
haver over diſſe nordlige Lande indtil Aaret 1761 eller 1763, da Or. Wangen⸗ 
ftein udgav fine tvende forbedrede Kort; Thi De Beſtemmelſer, man haver af 

Soefolkene, ſom beſeyle Farvandene omkring Diffe Lande, ere alt for uviſſe 
baade formedelſt Den utilſtrekkelige Maade de bruge, og deres urigtige Inſtru—⸗ 
menter, i Beſynderlighed Da De mage ongefær ved Gisning faftfætte, hvor langt 
Stederne ligge fra Havbredden. Den berømte Homans og hans Arvingers 
Fortieneſter i Henſeende til Geographiens Forbedringer ere enhver bekiendte, 
men naar man vil ſammenligne Stederne i det Homanniſte Kort over Norge, 
Nordlandene og Finmarken med de Opmaalinger, fom jeg haver anftillet paa 

min Nordlandſte Reyſe, ſtal man erfare, hvor utroelig falffe De ere, Efter 
Somans Stort er Breden i Chriſtiania (Hovedftaden i Norge) 60%. 34/. ſom 
jeg dog ikke haver fundet ſtorre end 59”. 407. 587. Homan fætter Trondhiem 
under en Brede af 65%, 24", fom jeg haver. fundet 63%. 267. 127. Wardoe 

Siro haver 



620 ts gere 
Wardoe haver jeg beftemmet at ligge under en Brede af 70%, 227, 367, fom 
Soman fætter under en Parallel af 70% 40". Nord⸗Cap, ſom er den yderſte 

nordlige Grandſe af Europa, ligger efter Homan under 712%. 40. Brede, hvis 

Brede jeg dog ikke haver fundet ſorre end 719, 117,30”, Altſaa hader Goman 

fat Trondhiem 7%, 58". eller neſten 30 tydſte Mile meere nordlig end dens geogra⸗ 
phiſte Beliggenhed udfordrer. " Øg naar man ſammenligner Trondhlems Byes 
Beliggenhed med Nord Cap, Det yderſte Forbierg af Europa, faa finder man, - 
at Trondhiem og Nord⸗Cap er troffen 1% 297, det er 22 tydffe Mile formeget 
fammen i de Homanniſte Kort; og ligeledes findes alle de andre Steder for; 
keerte og forvirrede, faa at de Homanniſte Kort over diſſe Lande kand holdes 

- for at være af ſamme Beffaffenhed, ſom Kortene over de Lande i Aſien eller 
Amerika, ſom hidindtil ere den lærde Verden lidet eller intet bekiendte. 

Dog alligevel maa man ikke flutte af diffe Homanniſte Feyl, at de lærde 
og i Mathematiken vel erfarne Mænd, ſom Dannemark aldrig haver favner, 
fulde enten gandſke have forſomt Denne faa nyttige Deel af Geographien, eller 
og tracteret ben fom en Gag af ingen Betydenhed; Dannemark haner fandelig 
havt faavel i forrige, ſom i Beſynderlighed i dette Aarhundrede meget erfarne I 

Mænd, hvis ſtore Fortieneſter i Geographien vil geraade dem til ſtorſte Be⸗ 
rommelſe, naar de, ſom man haaber, blive engang udgivne i Trykken, end⸗ 
ſtiont de ere hidindtil ikkun lidet bekiendte i den lærde Verden, efterdi de ligge If 

endnu ſkiulte i deres utrykte Manuſcripter. på Ål 

Syoor ſtore Fortienefter iblant andre den berommelige År. Melchior Ras | 

mus haver erhvervet fig, ved at beſtrive de nordlige Lande, ſom tilhøre Kon⸗ 
gen af Dannemark, benife tydelig de tvende openanforte Hr. Wangenſieins 
Kort, hoilke, ſaavidt jeg troer, ere grundede paa den berømte Or, Bami efs & 
terladte Manuſeripter. Det forfte af bem, ſom kom ud i Aaret 1761 indbe⸗ 

fatter hele Norge ogi en aparte Deel Nordlandene og Finmarken. Ved at 
efrerfee Stedernes Beliggenhed i Norge befandt jeg, at de kom temmelig overs, I 

eens med mine Opmaalinger, hvoraf jeg ſaae, at dette Kort var indrettet efter 
Den beromte Bami tegnede Kort og efter deres Opmaalinger, fom vare beor⸗ 
drede til at beſtemme Grændferne imellem Norge og Sverrige. Derimod ſage 

jeg, at den Del af det Wangenſteinſke Kort, ſom indbefatter Nordlandene 
og Finmarken var gandſte urigtig, og ingenlunde bygt paa Hr. Rami Arbeide. 

Hr. Wangenſteins andet Kort, ſom blev udgivet i Aaret 1763: indbe⸗ | 
fatter kun den Del af Jorge, ſom kaldes Aggershuus. Hoad den *9— 

r. 



Geographiſke Breder. 621 
Hr. ceming nning haver hol holdt for nodvendig at erindre imod dige Kort, ka kand 
fees i hans ypperlige og lærde Afhandlt ig, fom ev indført i det beromte Kone 
gelige Trondhiemftke Viden aft abernes Selſtabs Skrifier for Aaret 1762. 

A min Afhandling om fan Gang forbi Soelens Skive, fom je 9 nnelig 
haver obforveret i Wa bety 3, haver je eg opregnet Tolv Artikler, ſom ſtal af; 
J— Befkrivelſen ny Reiſe, ſom je 9 agter at udgive, Iblant diſſe 

Kond No. VIL fo — Aſtronomiſte Obfervationer oder mange Sie⸗ 
ders Brede i Finmarken, — Møorge og Soerrig, ſom tiene til at 
rette og forbedre Landkortene over diſſeb eLande, ſom ogſaa ſtal indføres i det Kon⸗ 
gelige Kiobenhaonfte —— abernes Selſtabs Skrifter. Jeg haver 
indbefattet diſſe ifol gende DI ade, og fremß at dem, ſom den Grundvold, hvorpaa 
ak synd, oner diſſe Lande ſtal bygges, naar de engang komme for Lyſet. |: 

Men diſſe Broder haver jeg — net paa min Nordlandſte Reiſe ved 
Hielp af Or. Capitain Riebuhrs Ovadrant, ſom han brugte i ſamme Sens 
ſeende vaa Den Arabiſke Reiſe. Denne: £<rxadrant ev forfærdiget af Den beromte 
Profeſſor Matheſeos og erfarne ——— Br, M layer i Gattingen, Ang var 
meget bequem til geographi BE Brug. Den tr dj 52 Zods Radius, og Randen 

er af Meſſing, hvorpaa ere — igne tm Es! Cirfrer cen Tomme fra hinanden, 
gen og Den ſamme Minde lpunkt, Den er inddeelt meget neye i hver Grad for f i, 
og i hver ti Minuter af Grader; imellem diſſe tvende Cirkler paffer en Nonnius, 
fom er forbunden med den bevægelige Gifkcer, hvilfen inddeeler hver Minut 
igien 130 Sekunder paa begge Cirklerne. Men Denne Nonnius ev fag accurat 
inddeelt, at en. vel ovet Obſervator kand fi ikkert bemerke lyder 15de Sekund. 
Den hele Maffine tilligemed Foden er giort af Jern og Den er indrettet faa. for⸗ 
deelagtig, at Maſtinen kand fam menſett: es Daa et Ovarteers SUD, naar den 
ſtal bruges, og paa et Qvarteers Tiid igien tages fra hinanden og pakkes ind i 
Reiſefutteralet. Quvadranten haver et Trafutteral for ſig felv, hvori den 
ligger faa got og ſikker forvaret, at man ikke tør befryg te at Qoadtauten Fulde 
tage nogen Skade, om den endog giorde ct betydelig Fald. Kikkerten og de 
ſmag Stykker, ſom hare til Ovadranten,. giæmmes i et Futteral for fig file, 
og Jernfoden eller Stellet ligger ligeledes i et aparte Futteral. 

Da jeg havde giort mange Prover med Ovadranten i Wardohuus, 
fandt jeg Kikkertens Axes Aſpoigelſe fra Puncto Nonageſimi af være 1/ 30. 
ſom den giver Afſtandene fra Iſſepunkten ſtorre, elle ik Hoyderne mindre an, 
end de bivtelig ere. Menat Denne Ufvigelfe i i Kraft af Qbadrantens Indretning. 

iii 3 og 



62 ; Nogle Steders 
og Brug altid Men være Den famme og uforanderlig ' fkal man erfare af Qva⸗ 
drantens egen Beſtrivelſe, ſom ſtal forekomme i min ReifebefFrivelfe ſom jeg 
agter at udgive, — 9 ſeer man let, at jeg uden al — kunde beholde den 

ſamme Afoigelfe i mine Beregninger. 

— eg maatte bruge den Methode at —— efrer, fom —— 
baade i Henſeende til Stederne og Tiderne vilde tillade. Nemlig at maale 
Soelens overſte Rands ſynlige Afſtande fra Horizonten, naar den gif igiennem 
Meridianen; Thi Der [od fig ikke gisre at bruge nogen anden i Junii, Julii og 
Auguſti Maaneder , dajeg paa min Reiſe fra Wardehuus til Trondhiem ikke 
kunde obfervere nogen Fixſtierne, efterdi Soelen neften altid var oven over: Ho⸗ 
rizonten. Ikke heller var det mueligt fra Trondhiem til Kiobenhavn at bruge 
anden —88 endſtiont jeg havde vel kundet obſervere Fixſtiernerne nogle 
Timer om Natten; Thi baade Regnocyret, og i Beſynderlighed den vanffelige 
og haftige Reiſe over de ſteyle Nordiſte Fiælde, forhindrede mig gandſte at bes 
tiene mig af dem; thi det hendte fig meget ofte, at jeg maatte klavre hele Mike 
til Fods over Fiældene, og naar jeg derved udmattede mine Kræfter, maatte 
jeg nødvendig have nogen Dvile ; for at vedergvæge mig igien. . 

Men endffient diffe Breder ere beſtemmede ved Soelen, naar den gik igien⸗ 
nem Meridianen, holder jeg dog de fleſte af Dem for, at være tilforladelige paa 

— 15 Sekunder nær, i Beſynderlighed, naar jeg fik flere paa eet og Det famme. - 
Sted, og følgelig ere de faa noyagtige, ſom behoves til geographiſt Brug, bes 
fynderlig Da jeg meget noye baade haver underſogt og beſtemmet de forſte Grunde 

| Så Beregningerne, ſaaſom Straalebrekningen, Qvadrantens Feyl og Soelens 
Declination. 

Efter Obſervationerne og Beregningerne haver jeg anfort en Samling af 
alle de Breder jeg haver obſerveret, hoori det Tegn ſom findes paa nogle 
Steder, betyder, at Breden er vel ikke obſerveret paa Stedet ſelv, men dog far 
nær ved Stedet, at naar man vil bruge nogen Reduction for Feylen imellem 
Obſervationsſtedet og det angivne Sted, kunde den neppe blive 30 Sekunder. 

Og diſſe Obſervationer ere den Baſis eller Grundvold, hvorpaa de nye 
Landkort ffal grunde fig, ſom jeg agter ſaaſnart mueligt at udgive i Wien over 
Finmarken, Nordlandene og Norge, og underkaſte det Kongelige forter ond 
neg Surffabs Dom. 

Poli 
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Poli Hohder 
1 øbferverede pe den Nordlandſke Reiſe 

Aar 1768. 

D: fire D Dage jeg holdt mig pi € Ehritlia * var Luften meget tyk de forſte tre 
Dage, Den fjerde Dag, Det er den 17 Julii, fatte jeg Hr. Niebuhrs Ovas 
drant op pia Altanen pan Hr. General von Velſters Gaard, ſom laae ſtrax 

pe) Madame Munkes Gaard, hoor vi logerede, her fik jag Soelens Rands 

Aſſtand fra Iſſepunkten, da den gik igiennem Meridianen 389, 33* oOo”, Men 

endeel fornemme US ØDE ſom kom til og under Obſervationen, foraarſa⸗ 

gede, at Altanen ryſtede, og altſaa kand vel være en Feyl af 20 eller 30 Se 

Funder i Obſervationen alitfaa var: 

Soelens overſte Rands Af ſand fra Aſſtpunkten, da den 

gik igiennem Meridianen 385.2337 0! 
Ovadranmens 3 Feyl SEE AO, 

Rn korrigerede Aſtand . 38:31 309, 
Soelens overſte Rands fynlige Hoyde 51,29, 30, 
Mefvactionen — Soelens Paraͤllaxe 48. 

Soelens overſte dands rette Hoyde 51:27. 42, 
Soelens halve Zværlinie i . — 15. 482. 

Soelens Middelpunktes Hoyd —— 
Soelens Declination 21,6 58. 

Wgqpators Hoyde 30. 4. gi 
Poi iHoyden 59. SS. 

Men at denne er nogle Schunder for flor, ti [fiendegive Obſervationerne 
Aaret 1769. 

Den 25 Julii 1768. 

Da jeg reiſte fra Tofte til Fokſtnen, og Jeg var oven paa Dovre; Fiæld 
når ved Weyen, omtrent 20 Minuters Reie fra Steder, ſom kal deg Fokſtuen, 
fik jeg Soelens overſte Rands Afſtand, da den gik igiennem Meridianen 
422. 16 so”, Siedet Fokſtuen giorde under Magnetnaalen en CBinkel med 
Obſervationsſtedet omtrent 689, fra Jorden henimod Oſten, hvorfore Stedet 
— neppe kand være sen Minut nordligere end Obſervationsſtedet. 
* 

Soelens 



24 | Nogle Sted Sieders 
So elens overſte Rands obferverede Mand Yi, — —V ⏑⏑⏑⏑—— —O—‘— 
Oxadrantens Feyl —— —— 
Den corrigerede Afſtand ig 4. 15, 20, 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde 47. 44. 40. 
Refractionen — Soelens Parallaxe v 32 49 

Soelens overſte Rands rette Hoyde i df: i 47.43. ST. 
Soelens halve Tværfinie ; NER vs eV vo 
Soelens Middelpunktes Hoyde Ps ——— rr MARS 
Soelens Decination: 11, 1 — 149. 32. 20. 

qpyators Hoyde — er ag os 27. 55. 43 . 
Poli Hoyden * ars — 4 
Fokſtuen omtrent « é | 62. 5512087. 

Trondhiem 1768. 

Den 1. Augufti. 

—— Vagtergangen af Bor Frue⸗Kirketaarn, tog jeg i År, Preſdent 
VYordahls og andre Herrers Narvarelſe, Soelens overſte Rands Afſtand fra 
Iſſepunkten, da den gik igiennem Meridianen, med Hr. Nieen 
—2 var pag ſamme Tiid td ved nogle tynde Skyer. 

Da var den , . — 18/. — * | 
Quadrantens Feyl — —— 

Den corrigerede Afſtand ss rese vw J 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde — 4433. 07 
Refractionen — Soelens Parallaxe sg rr Mol MM 
Soelens overſte Rands rette Hoyde * —— 
Soelens halve Fværlinie — —4 
Soelens Middelpunktes Hoyde i 44. 26. 10. 
Soelens Declination YA — 17. 52 40. 

Waqyvators Hoyde — PAGE 26::33.:230 2 7 
vel Hoyden — — 63. 26. — 

Samme 



— Geographiſte Breder. 625 
ESamme Sied og ſamme Dato, men om Natten, blev Tirftiernen y. 

4 Svanen obſerveret. 

Da var dens Afſtand fra hals . vd 255566 
SObvxadrantens Feyl — 1.30. 

En 23. 53.30. 
Den fynlige Hoyde 66. 6. 30. 
Refractionen — an. RED 

Den rette Heyde - 66. 6. 0. 
vi Svanen, dens vette Deelination — 39. 31. 40. 9. 

Aberrationen . + 2.8. 
Nuatiengnenn Sa 

Den ſynlige Declination”  " . ” 29. 31. 48. I. 
Dens rette Hoyde — 66. 6. 0. 

Waqvators Hoyde i seu — 26. 34. 12. 
Poli Hoyden i . ; 63. 25.48. 

Samme Sted den 2 Auguſti. 
Himmelen var gandſte klar. 

Soelens overſte Rands Afſtand, da den gik igiennem Meridianen 457.347. 0. 
Ovadrantens Feyl — 1. 30. 

Soelens overſte Rands corrigerede Afftand kr ——6 
Dens ſynlige Hoyde 
Refractionen — Soelens Warallare Eee É — 1. I. 

Soelens overfte Rands rette Dove, ÉN DN 44. 25. 29, 
Soelens halve Tværlinie —— 66449 

Soelens Middelpunktes Hoyde sek, FOR 4OS 
Soelens Declination É AN 17.370 

Æqvators Hoyde ARN : morer 
Poli Hoyden — 26. 28. 

| | Den ſerſſeee 163.0260 30. 
Den anden i : 63. 25. 48. 

Middelhoyden af dem alle 63. 26.15. 

KEE — Den 
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rom dig; ; September 1768 

Ca vi fenlede til * Fugeloe, tog jeg ——* Middelpunktes Hende, mi 
da den gik igiennem Meridianen, med av Hadleyſt Sertant ſom var giort af 
Fræ, og allenefte inddeelt i Minuter. 
Soeiens Hoyde pår SE * EEN be 27. 52. of, 
Formedelſt Oyets Hoyde ERE 

Soelens fynlige Hyde BER — ES: 

Refractionen — Soelens Parollane er 4 490 
Soelens rette Hoyde 3 — 
Soelens nordlige Declination É SE de 75 BRET 

Evas Hoyde BIN EEBNE 2 SON 1 "ØR, 44. TY. 
Poli Hoyden — De egne CASA vår: 534 

Den 12. September. 
e Med Hr. Niebuhrs QOvadrant. 

% en Fifferhytte paa den nordlige Deel af Engelse imod Walsholm, ſom 
laae neden ved Bierget, og var omtrent 400 Skridt nordlig fra Stegen Kirke 
og fra Hr. Laugmand Riſtes Huus, fandtes: 
Enten overſte Rands — da den gik igiennem Meridianen SENGE are > PR 
Quvadrantens Feel i . —— 
Den corrigerede Afſtand * C —— 

Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde LAK HEE SENT HEE 
Refractionen — Soelens Parallaxe sn —— 

Soelens overſte Rands rette Hoyde lg KAREN SUT TE eg 
Soelens halve Tværlinie. ; — —48 

Soelens Middelpunktes Hoyde —— pi) 56. 
Soelens nordlige Declination — 29 — J 55: 6. | 

—*— Hoyden *— | i * "eg 58. 4 

Den 22. September. 
- Bed Lodinge Kirke I 

Da vi ſeylede, tog jeg Soelens Middelpunktes Hoyde med den —— 
Sextant, Soelen var den gang ſaaledes ſtiulet af Dunſter, at man ikke kunde 
Må dens Billede lydelig, Da var: hj 

Soelens | 
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3 40.0! 
Geographiſke Broder. 

Soelens Middelpunktes Hoyde el 
Formedelſt Gyets Højde BA EN Ad ; tor Øl 

Soelens ſhnlige Hoyde i ø 21 38.0. 
Refractionen — Soelens Parallare Æ g 71235 
Soelens Middelpunktes rette Høvde 527, 25.256 
Soelens nordlige Declination : 3 — 2.36. 

Wapators Hoyde — 27. 32.49. 
Poli Hoyden VRD | * 68. 27. 1. 

Den 29 September. 
Mauer⸗Sund. 

J Kiobmandens Huus, med Ar. Niebuhrs Qvadrant. Himmelen var 
gandſte klar. 
Soelens overſte Rands Afſtand fra Iſſepunkten 6770. 15.. 30”. 
Ovadrantens Fenl — all 

Den corrigerede Afſtand Be SR EN 
Soelens overſte Rands ſynlige Horde i 0 017.46, Ons 

Refractionen — Soelens Parallaxe — 3. 6. 

Soelens overſte Rands rette Hoyde ér 77 42. Sår 
Soelens halve Tvoærlinie 3 —— 

Soelens Middelpunktes Hohyde 17 SI. 
Soelens Declination SDR, 2. AT. 20. 
Æ-qvators Hoyde i VER 34 20 48. 1RE 
Poli Hoyden eg 69. SI. 49, 

Zen 2, October. £ 
Da vi ſeylede under Øerne Jelmsoe henimod Maasee, tog jeg Hoyden 

med Den Hadleyſte Qvadrant. Soelen var paa ſamme Tiid meget lav, faa at 
Straalerne, ſom Haver kaſtede tilbage, forhindrede Synet meget. Da var: 

NER Soelens 
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Talvig i Finmarken. 

Den 23 Julii. | 

J Ar. Paus Huus, om ligger omtrent 1000 Norfke Alen eller Gas 
Sanden paa fra Kiobmanden Hr. Bredahls Huus. Nu foare 100 Fod i 
Meridian⸗Cirkelen tilr Sekund; Altſaa ligger Hr. — Sø 207, 9 

end Kiobmandens. Her fik jeg da 
— 

Soelens overſte Rands Aſſtand fra Iſſepunkten, da ben gik 
igiennem Meridianen 5 466. 45“. 15. 

Qvadrantens Feyl — TE. sa Hj 
Den corrigerede Afſtand 49. 43. 45. 
Soelens overſte Rands ſynlige Hyde— 4016. 15. 
Refractionen — Soelens Parallaxe 0) DN PARRE ER 
Soelens overſte Rands rette Hoyde 40.15. 3. 
Soelens halve Fernie TE SE nr SE se 
Soelens MiddelpunÉees Høpde 0 2 0 3859 74, 
Soelens Declination i . J 
WEqpvators Hoyde — HEE 57 5 
Poli Hoyden al oe ae 

Ultfaa ligger Kiebmandens Huus, hvor den beromte Hr. Holm tilforn 
Kal have anſtillet Obſervationer, under en Brede af tg rer al segl 

Oilten, 

et Landgode i —* , hvor den Kongelige Amtmand over Fiamorken vefis (| 
derer. Bed dette Steds Afftand fra Talvig, og ven Vinklernes Spmaaling 
fandt jeg Poli Hoyden omtrent. UK 5 * NE SLA 

Loppen, 



i i J—— Breder G3T 
Enger ar FE SS 

Loppen, en De, ſom ligger beftli igt Finmarken. 

Den 29. Julii. 

Tet ved Kirken. Luften var meget klar og ſtille. 

Soelens overfig Rands Aſ (eno fra Iſepunktten 6 2546 
Qoadrantens Feyl —— 
Den corrigerede Afftand ST. 24. 15. 

Soelens overſte Rands ſynlige Heyde 38; 35. ÆT. 
Refractionen — Soelens Parallaxe hr 
Soelens overſte Rands rette Hoyde — : J— 38.34. 28. 
Soelens halve Tværlinie Al 2 14: 

Sjselens Middelpunktes Hoyde i 38. 18. 39. 
Soelens Declination. 1840. 48. 
Waqpators Heyde — 
Poli Hoyden J 5 

Segelvig. 

Paa Grandſerne imellem Nordlandene og Finmarken, 

Sen so. Fuliiz 
Bed en gammel Laplænders Hytte. Luften var meget klar og ſtille. 

Soelens overſte Rands Afſtand fra Iſſepunkten, da den gik 
igiennem Meridianen —1.30.. om, 

Lyvadrantens Feyl 
Den corrigerede Aſſtand — 512830 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde ie 388 (FO 
Refractionen — Soelens Parallaxe. ty Rk IL7 
Soelens overſte Rands rette Hoyde 38. 30. 13. 
Soelens halve Zværlinie ; Å — 15. 49. 
Soelens Middelpunktes Hoyde 2 SR TÅ ae 
== Declination 18. 26. 43. 
Waqpvators Hoyde —— 19. 47. 41. 
Pol Hoyden øre MMS Le. TOR 

Tromsoe. 
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* DT levned 
Sen 4. Auguſti. 

klar og frille. 

Soelens overſte Rands Aſſtand fra Ilſwunlien da Ven gif 
igiennem Meridianen 

S Bem Belærværdighed Provſtens Huus ved Kicken Luften var meget 

Er ig CA 
Qvadrantens Feyl * T, 30. 
Den corrigerede Afſtand 52. 12. 40. 
Soelens overſte Rands ſynlige Heyde ET PU REEESR 
Refractionen — Soelens Parallaxe "Bål — I 18 
Soelens overſte Rands vette — SER SVG 37. 46. 2 
Soelens halve Tværlinie É — 15.49 
Soelens Viddewunktes Hoyde By. 30513. 
Soelens Declination 1017. 8.39. Ål 
Æqvators Hoyde 3 tg sr ØRE AR 
ml Sonden . MG 69. 38. 26, 

OR MIO Dyroen. 
Den 8 Augufti — | 

—5 et Bondehuus i i Den nordlige Havn paa venne He. Sooelen var ſtiulet 

bag nogle tynde Skyer. | EL 

Soelens overſte Rands Afſtand fra Iſſepunkten⸗ da den gik 
| igiennem Meridianen ; 52%.47'. is” 
Qvadrantens Feyl ise SO 
Den corrigerede Afſtand * — — 

Soelens everſte Rands ſynlige Hoyde i iklg — 37 150 
Refractionen — Soelens Parallare i 8 —— 1,20. få 

Soelens overſte Rands rette Hoyde 1877 1259-00 
Soelens halve Tværlinie 9 ——— 

Soelens Rodelpunktes Hodee 11 
Soelens Declination Me —* 16. 22. 
Wqpvators Hoyde ARNE AD | — goes ABE 
Poli Hoyden ——— i eg, SAN 
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—— — Landegod. | 

Den 22. Auguſti. 
Paa den yderſte ſydlige Deel af Hen, ved en velhavende Bondes Huus. 

en, var fuld af Dunſter, og Vinden forftyrrede Perpendikulen noget i 
ang 

Soelens overſte Rands Aſſtand fra. Iſſe me ' da den gik 
iglennem Meridianen —— 

Ovadrantens Feyl — 

Den corrigerede Afſtand 524.60 
en ſynlige Hyde . VEDR 374 46.0: 
Refractionen — Soelens Parallaxe 

Soelens overſte Rands rette Hoyde ; 37. 4 42. 
Soelens halve Tværlinie ; 2 rd. de 

Soelens Middelpunktes Hoyde VON DB SE, 
Soelens Declination DM —— an BER SÅ 
Æqvators Hoyde 6 
Poli Hoyden ' 9. 23, 16. 

Arense. 
Den 14. Auguſti. 

Paa den nordlige Feel af Pen, i et Duus, ſom tilhørte en Kiobmand i 
Trondhiem. Soelen var bedekket med nogle tynde Skyer. 
Soelens overſte Rands Afſtand fra Iſſepunkten, da den gik 

igiennem Meridiauen 520. 38.. 0. 
OQvadrantens Feyl | : ——— 

Den corrigerede Afſtand 5% 36. 30. 
Soclens overſte Rands fønlige Havde 5 — 
Refractionen — Soelens Parallaxe <A 20 

Soelens overſte Rands rette Hoyde 37. 22. 10; 
Soelens halve Toerlinie — IS. 52. 

Soelens Middelpunktes Hoyde I Bone GER 
Soelens Declination ——— 

Waqyvators Hoyde —— 22.51. 16, 
Poli Hoyden — 67. 8.44. 

L (fi Rodoe. 



ir REED 

: Den 37. Auguſti. 

Sy Sognepræftens Huus ved Kirken. Himmelen var meget klar. 

Soelens overſte Rands Afftand fra Iſſpunkien , Da den gif 
igiennem Meridianen Es ET gå 

| Ovadrantens Feyl RR er — — 

Den corrigerede Afſtand ASS 5 3 Tag eg 
Zen ſynlige Hoyde — 36. 55. 40. 
Refractionen — Soelens Parailaxe 5 — sed UK FRED 

Soelens overſte Rands rette Hoyde 36. 54. 19. 
Soelens halve Tocrlinie — 15. 52. 

Soelens Middelpunktes Hoyde Møn —— z36 38. 2 
Soelens Arte Ng 4 13. 1817 

Ægvators Hoyde ty 25 20. 40: 
Poli Hoyden — 66. 39. 50. 

| Dynoes. 

Den 19. Auguſti. 

Set Huus, ſom tilhørte en Capitaine, der var Eyere af denne Øe. Him⸗ 
melen var meget Far, dog blæfte det lidet, hvilfet forhindrede Perpendikulen 
noget lidet i ſin Gang. | 

Soelens overſte Rands Afftand * Iſſepunkten 53.171,15), 
Quoadrantens Feyl — 30, 

Den corrigerede Afſtand 531545 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde tar j 36.44.15. å 
Refractionen — Soelens Parallare RER "so — 123, 1 

Soelens overſte Nandé rette Denn i &: 16-42-52 
Soelens halve Tværlinie sl — 15.53. 

Soelens Middelpunktes Hoyde Mn | — VV— 
Soelens Declination aA ge ml 

WRaqpators Hoyde 234. 
Poli Hoyden BEN * — — — 

Samme | 
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Samme Sted. 
Den 20 Auguſti. 

Luften var meget klar og frille. 
Soelens overſte Rands Afſtand fy Iſſepunkten … 
Ovadrantens Feyl 
Den corrigerede Afſtand —— — 53 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde 36. 24. 45. 
Refractionen — Soelens Parallaxe lie — ku 

Soelens overſte Rands rette Hoyde — 36.23. 21, 
Soelens halve Tværlfinie j . 1 38.053. 

Soelens Middelpunktes 36. 7. "28. 
Soelens Declination 12.19. 28. 

Wqpators Hoyde 23. 48. 0. 
Poli Heyden 6626 

635 

537, 36,45, 

Den forrige . 66. 12. 15. 

Middelhoyden 66, 12. 8. 

Alſtahaug. 
Den 21. Auguſti. 

Bed Kirken. Luften var klar og ſtille. 
Soelens overſte Rands Afſtand fra Iſſepunkten, da den gik 

igiennem Meridianen 
Quadrantens Feyſ 

Den corrigerede Afſtand 
Soelens overſte Rands ſynlige Heyde — 
Nefractionen — Soelens Parallaxe NER 2 

Soelens overſte Rands rette Hoyde 
Soelens halve Toarlinie 

Soelens Middelpunktes Hoyde 
Soelens Declination 

Æqvators Hoyde 
Poli Hoyden 

Qffl 2 

Bo 
tan Ek 30. 

143. 48: 304 
3s6rar 38 
een I . 24. 

— —— —— 

30 

FEER 

36. 413 
II. 59, 24. 

ned; vd: 40. 
"65. 55011, 

Brønge. 



6. NNE 
Bren⸗e 

SÅ | — Den 22. Auguſti. 
J Sognepræftens Huus. Luften var meget klar og file 

Soelens overſte Rands Afftand fra fi epunkten, Da den gif 
igiennem Mevidianen An ; 33233 15. 

Quvadrantens Feyl NED] —* —— 

Den corrigerede Afſtand SOE 53. 31. 45. 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde 44 NDA - 36. 28. 15. 
Refractionen — Soelens Parallare — 

Soelens overſte Rands rette Done. ; rr se 36400 
Soelens halve Tværlinie | irer HE 

Soelens Middelpunktes Hoyde J— I 
Soelens Declination J —— 39.11, 
Rqeators Heyde ———————— 
Poli Hoyden OR 2 65, "280 12, 

2 Neroen. 
Den 24. Auguſti. 

J et Giæftgiver Huus, ſom figger paa. den Kant af Hen, hvor Borgerne 
fra Trondhiem holde Markeder, hvilfet er omtrent 1000 Skridt fra rettet 
Kirke imod Norden. Himmelen var meget klaxr. 

Soelens overſte Rands Afftand fra Sane: Da Den gif 
igiennem Meridianen 530 — 45 

Ovadrantens Feyl i ———— om I, 30. 

Den corrigerede Afſtand i — — 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde en serne 12 
Reſractionen — Soelens Parallare um km 22, 

Soelens overſte Rands rette Heyde STAN AAN 36. 23. 23 
Soelens halve Tværlinie i ses 15 530 
Soelens Middelpunktes Hoyde EN 36, a7ergød 
Soelens Declination HAR ” — ———— 

Ægqvatots Heyde SERBERE RE 
Poli Hoyden 

— 

Biornoe. 
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Gepographiſte B Breder. | 637 

Biornoe. 

Den 25. Auguſti. 
g et Huus, fom hørte en Borger tili Trondhiem. Luften var klar og 

fine.” 

Soelens overſte Rands? (and fra Iſſepunkten. 10 od 405 40. 45% 

Ovbadrantens Feyl 

Den corrigerede Afſtand 53. 49: 150 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde É 36. 20. 45. 

Refractionen — Soelens Parallare å sl gl ed 

Soelens overſte Rands rette Havde — ; | n 36,19, 22. 

Soelens halve Toarlinie FB i — 

Soelens Middelpunktes Hoyde lg 136. 2328 
Soelens Declination. sko seen 

MEgqpvators Hoyde — 25. 26, 2. 
Poli Hoyden 64.33. 58. 

EVER 
en 28. Auguſti. 

JF et Huus, ſom hørte en Borger til i Trondhiem. Luften var klar og 

Soelens overſte Rands Aſſtand fra Iſſepunkten, da den gif . 
igiennem Meridianen 42430. 

Ovadrantens Feyl | | j LÆS 

Den corrigerede Afſtand Så, BAT HO, 
Soelens overſte Rands fønlige Hoyde ARLY SENE LAN ERE 
Refractionen — Soelens Parallaxe. en DS 

Soelens overſte Rands rette Hoyde nu 5 35. 35. 36. 
Soelens halve Tvarlinie == Hr 

Soelens Middelpunktes Heyde —— —— 
Soelens Declination ARME 9.34. 13. 
qpvators Hoyde 25. AS. 28. 
Poli 89000 i va 64. 14. 32. 

LAll 3 Wallerſund. 
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) — 

— Den 22. Auguſti. RG ef 

J Sognepraſtens Huus. Luften var meget klar og ſtille LT SNERRE 

Soelens overſte Rands Afftand fra Iſſe —2 da * gik 
igiennem Mevidianen Å i 58.33. A 

Ovadrantens Fepl SE SER j gr ARE JFR 

Den corrigerede Afſtand | 245 30 DEDE 7$3. 31. 45: Å 
Soelens overſte Rands ſynlige Heyde 36. 28. 19. 
Refractionen — Soelens Parallaxe ir ren Re FRR 
Soelens overſte Rands rette ene VE — 26. sk" 
Soelens halve Tværlinie natt, ber Dr REE 1 SSR 
Soelens Middelpunktes Hoyde ER 26. mæ 9 | 
Soelens Declination OSSE HR 1. 31, 39877, | 
Wqyvators Hoyde — 2431. 41 
* ene — GERE É 65. 28.11, JE 

Nersen. 
Den 24. Auguſti. E 

CX et Gieſtgiver Huus, ſom ligger paa den Kant af Hen, hvor Sorel 
fra Trondhiem holde MarÉeder, hvilet ev. omtrent 1000 Skridt fra Neroe 15 
Kirke imod Norden. Himmelen var meget klax. — al Ø 

— 

Soelens overſte Rands Aſſtand fra —— da den gif : 
igiennem Meridianen 539. 530) 45". 

Qvadrantens Feyl Are — 

Den corrigerede Afſtand ok ——————— 5 235. 148) 
Soelens averfte Rands ſynlige Havde ss gs ler 24. 45. 
Reſractionen — Soelens Parallaxe * i sn ET 22. : 

Soelens overſte Rands rette Hoyde DELT unge 0— 
Soelens halve Tværlinie ' É LN cer Eels ZAM 5: * 

Soelens Middelpunktes Hoyde 75 
Soelens Declination ADA Åke pg 20% 58. 8 
WXqpbators Hoyde | lg | Tr "Allie 
Yoli Hoyden É ØRE —— 



ſtille. 

Soelens everſte Rands Afftand fra Iſſepunkten, da den 

Biornoe. 

Den 25. Augufti: 

Geographiſte Breder. 637 

gJet Huus, ſom hørte en Borger tili Trondhiem. Luften var klar og 
fie.” 

Soelens overſte 
Obadrantens Feyl 

Den corrigerede Afſtand 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe 

Rands Afftland fra Iſſepunkten. 

Soelens overſte Rands rette Hoyde 
Soelens halve Toarlinie 

Soelens Middelpunktes Hoyde 
Soelens Declination. 

WMopators Hoyde 
Poli Hoyden 

Bokkelſund. 
Zen 28. Auguſti. 

J et Huus, ſom hørte en Borger tili Trondhiem. Luſten var klar og 

igiennem Meridianen 
Ovadrantens Feyl 

Den corrigerede Afſtand 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoͤyde 
Refractionen — Soelens Parallaxe. 

Soelens overſte Rands rette Hoyde 
Soelens halve Tovarlinie 

Soelens Middelpunktes Hoyde 
Soelens FJeclination 

Wqvators Hoyde 
Poli SCA 

— 

* 3 

LAll 3 

6 3 

røg 3 

> 

3J 
⸗ 

gø 

gif 

53" — 45“. 
30 

150 

SN: 
— I, 23. 

Fy 10, 225 
— BES SÆ 

36: 3428. 
10.37.1269: 

25 26. 2 

64.33. 58. 

54. 24. 30. 
130, 

SAD LO, 
— 

35. 37. 0. 
1,244 

35. 35. 36. 

— 

Wallerſund. 
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Waller fund. 

Den 29. Auguſti. 

3 Siæftgiverhufet. Luften var klar og frille. 

Soelens overſte Rands Afftand fra Iſepunluen, da den gik 
igiennem Neridianen Pk 7 AE KL 

Qvadrantens Feyl * GET er HUSER 

Zen corrigerede Afſtand i i 54. 21. 10, 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde KENN sg 35» 38. 50. 
Refractionen — Soelens Parallare 7... — 
Soelens overſte Rands rette Hoyde 
Soelens halve Fværlinie 9 rn et Se BÅS 

Soelens Middelpunktes Hoyde . * 35. 21. 31. 
Soelens Declination — AKSER 
WRqvators Hoyde SE. — mv TR 
Poli Hoyden | 63. 51. 20. 

Stadtbiog i Sreland. 

Den 30. Auguſti. * 

J Gieſtgiverhuſet. Soelen var bag ved nogle tynde Skyer. 

Soelens overſte Rands Afſtand fra Iſſepunkten, da den siÉ 
igiennem Meridianen ; i 547.21, 30". 

Qvadrantens Feyl i j — 1. 30. 

Den corrigerede Afftand. BR R ——— 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde ag. "BLD BØR 39040, 0; 
Refractionen — Soelens Parallare J 1055" 

Soelens overſte Rands rette ge. . 2 35:38. 36. 
Soelens halve Tværlinie ; dab AE ds 

Soelens Middelpunktes Hoydde 35.22, 41. 
Soelens Declination NEN ens —— 
WRqpvators Hoyde ÅRE É Age ST BØ TR 
Poli Hoyden * 63. 28. 38. 1 

Trondhiem. 



| 

i 

eo 868 
Trondhiem. 
Den 6 September. 

8 et Huus kaldet Roningshoff bag ved den gamle navnkundige Sogne⸗ 
kirke, og altfaa i den ſydlige Kant af Byen. Luften var klar og frille. 

Soelens overſte Rands Afftand fra ——— da — gik 
igiennem — 6 

Obadrantens Feyl i LØN ; ED ae. 

"Den corrigerede Afſtand i. , 56. SI. 30: 
Soelens overſte Rands fynlige Afſiand ne — 33. 8. SO 
Refractionen — Soelens Parallaxe — 

Soelens overſte Rands rette Hoyde — 
Soelens halve Tvarlinie — 15. 56, 
Soelens Middelpunktes lag ——— 32.50. 59. 
Soelens Declination — 

Wapvators Hoyde na ; 26. 33. 59. 
Poli Sonden eg É 63.28. 1 

Samme Sted. 

Den 7. September, 

Soelens overſte Rands ene fra Hen ; ——— Dø SN 
Ovadrantens Feyl i mrs 
Den corrigerede Afſtand | : 7— 13. 45. 
Soelens overſte Mands fynlige £yoyde i — 
Refractionen — Soelens Parallaxe. — I. 38. 

Soelens overſte Rands rette Hoyde 0032. 44,37, 
Soelens halve Tværlinie ; j i — 15. 56. 
Soelens Middelpunktes Hoyde HM ur 1 Saba TE 

Soelens Declination — J 
WMWqvators Hoyde ne . —— 
Kg Heyden 63. 25. 45. 

Samme 



me eee øgle Saue 
Samme. 

Zen 8. September. 
Luften var klar og ſtille. 

Soelens overſte Rands — fra ————— * ER EUT TS — — 
Quoadrantens Feyl 1 SO 6 
Den corrigerede Afſtand | 0) jen, TE SEERE 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde pr * 32. 23. 35. 
Refractionen — Soelens Parallaxe —— 

Soelens overſte Rands rette Hoyde ens HOBER Nede 
Soelens halve Tværlinie — "alias; vr Frk SK 

Soelens Middelpunktes Hoyde — seg vre ve A 
Soelens Declination , ; — 31. SI, 

Waqvators Havde , Er 51 26.24 9, 
Poli Hoyden ER — Hale 

Samme Sted. —— 
Den 9. September. 

Himmelen var klar, men det blaſte noget, hoilket forhindrede SES 
Ten lidet i fin Sang. ) 
Soelens overſte Rands Afſtand fra Iffepunfren, Da ad gik 

igiennem Meridianen 58%, Fra 
Qoadrantens Feyl NONE , sa TOVE 

Den corrigerede Afſtand 57. 59. 0. 
Soelens overſte mt ſynlige Heyde 2 le 1) 3 
Refractionen — Soelens Paralare 0. + 3302. 

Soelens ovevfte Rands rette Hoyde 9. 23 
Soelens halve Togrlinie ; ” rr: 55105700 

Soelens Middelpunktes Sk Alm . J 
Soelens — pa —— 

3 Hoyden i ) 63: ogs! va si 
… Men ven forſte var 63. 26. 1. 

Den anden 6 
Den tredie . 63. 25. 517 

Altſaa Poli Middel: * 6 25. "sod 
Naar 
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aar man ſetter, at Obſervatlonsſtedet ligger om ligger omtrent 1000 Alen eller 200 
Fod, det er, 20”, i Cirkeldeele imod Sanden fra Midten af Byen, faa blis 
ver Poli Hoyden midt i Byen Trondhiem — 63%, 267, 10”, 

Bor Frue Kirke ligger neften i Midten af Byen i Henſeende til Middags 
Linien, ſammeſted fandt jeg Poli Middelhoyde af trende Obſervationer, ſom 
jeg giorde forrige Aar 1768, neml. 637, 26. 15”. hvilken femmer meget vel over⸗ 

eens med de foranſtaaende. Af diſſe 7 Obſervationer er altſag den noyeſte Poli 
Hoyde i Midten af Byen Trondhiem 63. 267, 12“. 

O pde alen. 

Den 16. September. 

Tet ved Kirken. Det var Regnvceyr, og Soelen kom kun frem i Støs 
detal, dog troer jeg ikke Uvisheden ved Obſervationen kand være ſtorre end 30”, 

Soelens overſte Rands Afſtand fra Iſſepunkten —6 
OQvadrantens Feyl mg: — — I. 30. 

Den corrigerede Afſtand | å | 59. 51. 30, 

Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde ; 7 32838 
Reſractionen — Soelens Parallaxe 

Soelens overſte Rands rette Hoyde SIN Geller hen AO: sonde 

Soelens halve Zværlinie mi, : — 15. 59. 

Soelens Middelpunktes Hoyde DE 29. 50. 45. 
Soelens Declination BE sn DEN BE GE 

WMWqpypators Hoyde | ng s ; Hs 27. 22: 46, 

Poli Hoyden —— Hun ESTATE 

Mmmm Losnes. 



me Losnes. 

Den 21. September. 

3 Gieſtoiberhuſet. Himmelen var klar. 

Soelens overſte Rands Afftand fro Iſſepunkten is 
Ovadrantens Feyy — 

Den corrigerede Afſtand DS 

Soelens overſte Rands ſynlige Heyde —— — 

Refractionen — Soelens Parallare FS … 

Soelens overſte Rands rette Hoyde — 
Soelens halve Tværlinie —— 

Soelens Middelpunktes Hoyde 
Soelens Declination : ”a 

Wavators Hoyde — RR 

Poli Hoyden 

Lille Hammer: 

Den 22. September, 

J Giæftgiverhufer. 

Soelens overſte Rands Afſtand ſra Iſſepunkten. > 

Ovadrantens Feyl 
5 

Den corrigerede Afſtand —* 

Soelens overſte Rands ſynlige 

Refractionen — Soelens Parallare SAM 5 

Soelens overſte Rands rette Hoyde >” SAME 

Soelens halve Tværlinie — 

Soelens Middelpunktes Hyde — — 

Soelens Declination 

Xaqvators Hoyde 
Poli Hohden J 

7 

. 

ma. HM 

28. 33. 50. 

61. 26. 10, 

— I, 30. 

20535. 30. 7 

28. 59.29 

28. 51.31. 

——— ——— 

"DISSE I. 30. 

60. 37. 0. 
29. 23. 0. 

Sy. ST, TåS 

29. 5. ET; 

O, 31. 21. 

609.44/. 20, 

60, 42. 40. 
29, 17. 20. 

— 1. 50. 

— 176. -T, 

— 

61. 8.29. 

Chriſtiania. 



mm REE ERE 

Soelens Rands HAR fra Iſſepunkten. 

Geographiſte Breder. — 
Chriſtiania. 

Den 28. September, 

J Mon: Munkes Gaard, hvor Dans Excellence Hr. Geheimeraad Storm 

Hr. Prof Matheſeos ved Cadet⸗Academiet bare nærværende, Luſten var 
lar og | dille, 

Soelens overſte Rands alike fra Iſſepunkten 7 ir) Br 49 ON. 

GEL — 

Qoadrantens Feyl — — I. 30. 

Den corrigerede Afſtand — — 61. 47. 50. 
Seelens everſte Rands ſynlige Hoyde 28.12. 10. 

Refractionen — Soelens Parallare ta ar IS 

Soelens overſte Rands rette Hoyde 28. IO, 14. 
Soelens halve Tværlinie — orm 16: 2, 

Soelens Middelpunktes Hoyde SE 27.54. 12. 
Soelens Declination 

Wqpvators Hoyde SN 9 30. 9. 58. 
Poli mk ER | JR 59. 54. 2. 

Samme Sted. 
Den 2. October. 

* 3 — 66 
Qvadrantens Feyl RE 30. 

Den corrigerede Aſſtand | Bu 63. 22. 30. 
Soelens overſte Rands ſynlige avle Nee n BES Be: 30 
Refractionen — Soelens Parallare . uw er 
Soelens overſte Rands rette — i É 26. 35. 26. 

Soelens halve Tværlinie — 

Soelens Middelpunktes Hoyde — 0 8. 26.19. 23. 
Soelens Declination. RD EN "an. TÆR 

Waqvators Hoyde e 30. 6437. 
Poli Hoyden NØ | 59.54. 23. 

Den forrige var 59. 54. 2. 
J Aaret 1768.. 59: 55. 4. 

Poli Middel Hoyde 5 59. 54. 30. 

Mmmme Sudrepin 
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Sudrepin ved Feiderſche⸗Siad i Norge. 

Den 4. October. 
Sruvdrepin er et Sted i Norge, ſom ligger imod 8 omtrent en halv | 
Miil Veys fra Byen Friderichs⸗Stad, og imod Sonden en Fierdingvey fra et 
Sted, ſom kaldes Kioberg, hvorfra der gaaer en Broe over en Arm af Floden 
Slommenelo. Obſervationen blev anſtillet paa Marken tet ved Veyen, efterdi 
Middagen var Da forhaanden, 
Soelens overſte Rands Afſtand ny Ifepunkten 630. 30.. 10. 
Quoadrantens Feyl —.30. 

Den corrigerede Afſtand —F A 63. 28. 40. 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde 26. 31. 20. 
Refractionen — Soelens Parallaxe. "in i sm 2430 

Soelens sverfte Rands rette Hoyde 26. 29. 17. 
Soelens halve Tværlivie ——— sg 16. 4; 

Soelens Middelpunktes Hoyde — 26. 13. 13. 
Soelens Declination ele 

WXqvators Hoyde —J— — 45. 92 
Poli Hoyden 9. 1478 

Da nu Friderichs⸗ Stad ligger en halv Miil * Sene i ele 3 Minu: 
ter fra Obſervationsſtedet, mag Poli Hoydeni i Byen —— Stad i Norge 
være 590. 11', 10". ' 

Helle i. Sverrig. | 
Ved Strandkanten ved et Sund, ſom kaldes Soindſund, obſerverede jeg 

en Svenff Tolders Huus om FWatten imellem. den 5. og 6, October følgende 
Fixſtierners Afſtande, da De gik igiennem Meridianen. 

ry i den ſtore Biorn —— re eg 
d. i den fore Biorn ng i 6% 3440 
é, i den ftoreeBiorn 63. 41. 0. 

Heraf beregnes Von veppane å 
> øf y. i den ſtore Biorn RE SERENE 

d. i-Den ſtore Biorn 131759. 5290 0 
z, i Den ſtore Biern | re 59. 55 [ 

Middel⸗ ——— aben alle . —— 
Nu er Frid erichshall neſten i en lige Linie imod Oſten fra — 

ſtedet, dog ligger det nogle Sefunder meere nordlig, altſaa ev Poli Hoyden i. 
veiderlchohat — SA 

Hee 

* 

zl 

25/8 å 
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| Hee i Sverrig. . 

Byen 7 LY FORET. 
— Sted er et Bondehuus, ſom ligger tet ved Veyen, eller at Skfleſted 

— 2 1000 Skridt fra en Kirke, kaldet Hee, imod Norden. Dette Sted 

ligger desuden Sovenſte Mile imod Sonden fra Helle i Sverrig. Luften var 
klar og ſtille. 
Soelens overſte Rands Afſtand fra sinker eg ; 64. 6. 50" 
QDvadrantens Feyl | en ' ER ae 
Den corrigerede Afftand 
Sorens obverſte Rands ſynlige Hende RU p 25454, 40: 
Refractionen — Soeelens Parallaxe MDR — — 2. 7. 

Soelens overſte Rands rette Hoyde 4 25. 628 330 
Soelens halve Tocrlinie — — 16, 5. 

Soelens Middelpunktes Hoyde — Age PE 25 36; Ialt 

Soelens Zerdlination ; —— 5. 41,56. 

Wapators Hoeyde (Te — — ——— 
Poli Hoyden BE : 7530 ln. 30: 

Quiſtrum i Sverrig. 
Den 8. October. 

Et Skifteſted, ſom ligger imod ? Norden 2 Svenffe Mile fra Byen Udevella 
Her obſerverede jeg i et Verelſe i Vartshuſet, ſom lage imod WVeſten. 
var klar og ſtille. 
Soelens overſte Rands Aſſtand fra Iſſt punkten BE el I KOGE SÅ 
Qvadrantens Feyl — 1, 230. 

Den corrigerede Afſtand Sne 64. 14. IS. 
Soelens overſte Rands ſynlige Hede 
Refractionen — Soelens Parallaxe åg ; — 2. 
Soelens overſte Rands rette Hoyde å SA Br 3; 39 
Soelens halve Zværlinie. 0. É — 16. 5. 

Soelens Middelpunktes Hoyde — esse SN 
| Gvelens Declination Å Sø ik SEGS 

qvators Hohyde — — 32, 28. 
Poli Hoyden 8. 27. 32. 

Og da Byen Udevalla li gger Sonden omtrent 2 Svnke Mile eller 
9 Minuter i Cirkeldeele fra Znbaonſtche ; maa Poli Heyden i Byen 
—* være = 580. 18', 3 

Mmmm 3 Pridſekron | 
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Aeſdfcttoue i Sverrig. 
Den 10. October. dj 

Pridſekrou er det nærmefte Sted imod Oſten ved den naonkundige Bye | 
Gottenborg, Det er et Giæftgiverhuus og er Skifteſted. Gottenborg ligger en 
halv Miil Veys derfra imod Veſten, neften under ſamme Parallel. Altſaa 
maa Poli Hoyden i Pridſekrou neften være lige faa ſtor, ſom i Gottenborg. 
J Pridſekrou obſerverede jeg: 
Soelens overſte Rands Afſtand at: Iſſepunkten ss 642.15'.45”. 
Quadrantens Feyl JA ———— mere 

Den corrigerede Aand Sar 64. 14. 15: 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde 25. 45. 45. 
Refractionen — Soelens Parallaxe si Mern MG, 
Soelens overſte Rands rette Hoyde DAM * ise 1 PR DA 
Soelens halve Tværlinie AR > TEE ES RER | 
Soelens Middelpunktes Hoyde — 25. 27. 33. 
pi gg Declination 6. 50, 24. 

qvators Hoyde —8 
Poli — 57 . 41. 53. 

Kongsbaka i Soerrig. 
Den 11. October, É 

Denne liden Bye ligger imod Sonden omtrent 21 Svenfke Mile — Got, : 
tenborg, her obferverede jeg i Giæftgiverhufet. Luften var klar og ſtille. : 

Soelens overſte Rands Afſtand Iſſepunkten 64. 24. 50. 
DQvadrantens Feyl — — 1.30. 
Zen corrigerede Afftand 2 | 64. 23,20: 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde —J —— 
Refractionen — Soelens Parallare 2. AS Fa PR SEG EA 
Soelens overſte Rands rette Hoyde Ma . "85. 34 3110 å 
Soelens halve Toarlinie — 166 
Soelens Middelpunktes Hoyde 218 
Soelens Declination i * — OGRE DERE ER 

Wgvators Døde — SONAR +32. 314,43 "4 
Poli Hoyden * 57. 28: 174 

Warbierg 
— — 
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Warbierg i Sverrig. 
eden 12, etab. 

Byen tilligemed Slottet ligger pan et Bierg. Her obſerverede jeg i et 
Ginfgiverhuus ; fom tigger i den nordlige Deel af Byen. 

| Solens overſte Rands Aſſtand fra Ihfehunlian Kl å 64.24) 15 

Ovadrantens Feyl ere LE 

Den corrigerede Afſtand 64, 22. 45. 
Soelens overſte Rands fynlige Højde DE ; 25.70 19, 
Refractionen — Soelens Warallare + oo. g md 9 

Soelens overſte Rands rette Hoyde 2843806; 
Soelens halve Zværlinie i j mr 

Soelens Middel ſpunktes Hoyde 25.18. 59. 
Soelens Declination Eee 
Wavoators Hoyde MS RÅ 324 54: 52. 
Poli Hoyden sæ 5 8 

Bakkagard i i Sverrig. 
Den 13. October, 

Et Skifteſted. 

Soelens overſte Rands slang fra Iſſepunkten 64.3). 30", 
Ovadrantens Feyl mu 308 

Den corrigerede Afftand | n bange mo 
Soelens overſte Rands fønlige Havde i så 25:30:10: 
Refractionen — Soelens Parallaxe Bi in 90 GO] 

Soelens overſte Rands rette Hoyde — — 
Soelens halve Tværlinie . n — 16. 7, 
Soelens Middelpunktes Hoyde 025,11, | 
Sooelens Declination 6 , —7. 58. sæ 

qyators Hoyde 23. 10, 7. 
Polt Hoyden 56. 19. 53: 

KH uw — Helſing⸗ 
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—— Helſingborg i Soerrig. 

Deſn 15. October. 
Jet Gieſtoiberhuus i den ſydlige Del af By. ae: 5 

Soelens overſte Rands Afſtand kr: Iſſepunkten ——— 
Quadrantens Feyl SUT ane — 
Den corrigerede Afſtand . "SE sne GERE El 
Soelens overſte Rands fonlige Hopde. 4 gi: 720 vas ed es 
Refractionen — Soelens Parallare sn Er ad ETTER GE 
Soelens overſte Rands rette Sene søs 1 DUE "TT TEDE Er asE SSR AES SE 
Soelens halve Tværlinie ” — gr — —— 

Soelens Middelpunktes Hohdde . SE 25. 15.30. 
Soelens Declination BL —4 

Wavators Hoyde 
Poli Hoyden MARR ; * 8 56. ig 574; Å 

——— 1770. 

S den Keyſerlige Kongelige Miniſters Gaard paa Amatienborg, sbfrve $ 
rede jeg følgende med Hr. Niebuhrs Qvadrant. 

Den 10. Januarii. 
se — —— 

ad —— — »… at — 

55 Sr —— 

do 2 

——— 
— — 

* 

Luften var klar. AS RACER 
Sooelens overſte Rands Afftand fra Iſſ epunkten 778160. so. 
Quvadrantens Feyl —— 
Den corrigerede Afſtand havd 77. 15. "20 
Soelens overſte Rands ſynlige Hoyde 12: 44. 40. 
Reftactionen — Soelens Parallaxe urne. mr Se KAR RSS 
Soelens overſte Rands rette — — 12.40. 25. 
Soelens halve Tocrlinie J 
Soelens Middelpunktes Boe, å — ——— 24 — 1 
Soelens Declination 5 —— 
Wqpvators Hoyde Mg så ORDE — AØT ERE RER 
Poli Hoyden st ti, ; 55. 40. 42. | | 

1 



É — —— Bede mu OR 

Den 18. Januari 

| Luften var klar og ftilte. : | 

Soelens overſte Rands Afſtand — Iſſepunkten . * 30. 
Qvadrantens Feyl 30. 

Den corrigerede Afſtand HU 75. 50. 0. 
Soelens overſte Rands ſynlige — 14. IO. Os 
Refractionen — Soelens Parallaxe — 3. 48. 

FRR Eee. De 28 75. — 14. 6. 12. 
Seelens halve Tvær' ie in Me TØ TØ: 

Soelens ———— bone pb : il 38, 49. 530 
Soelens Declination — — 

Wqpvators Hoyde 34. 18. 47. 
Poli Hoyden La ' sake 55. 41, 13, 

Den 19. Januarii. 

Luften var klar og ſtille. 

Soelens overſte Rands Afftand fra Iſſepunkten 73830. 
QOvadrantens Feyl BE REMAKE OT 

Den corrigerede Afftand 5, 37. 0. 
Sooelens overſte Rands ſynlige Hende Rg : I4. 22, 0, 

Reſractionen — Soelens Parallaxe sm EL LA 

Soelens overſte Rands rette Hoyde 
Soelens halve Toarlinie * mm GTS: 

Soelens Middelpunktes Hoyde — TA DS 
Soelens Declination i BOL EGE 

Xqvators Hoyde Mile É 24. SAG OR 
Poli Hoyden | — 55. 40, 48. 

SMD ERE HEN Den 



Den ar, Jauuarii. 

Himmelen var fuld af Dunſter. 

Soelens oderſt Rands al ig ——— —J— 75. LUE 30. 
OQvadrantens Feyl SE ns — Tee, 4 

Den corrigerede Afftand i ESPE Es SUS TRE AE 
Soelens overſte Rands ſynlige rs i ig 24, 48.408 

Refractionen — Soelens Parallare 1 uns — 3. 40. 

Soelens overſte Rands rette kla — — — 
Soelens halve Tværlinie ku ra — 16.18 

Soelens Middelpunktes me rd : 114. 28. 42. 
Soelens Declination ed e 7 

WRqvators Hoyde 00 —å | … seen — 
Poli Hoyden — ig gb 55. 41. 23. 

Den 28. Januarü. 

Luften var noget fuld af Dunſter. 

Soelens overſte Rands Afſtand Iſſ wunkten — 
OQuadrantens Feyl — — 1.30. 

Den corrigerede Afſtand * 
Soelens overſte Rands ſynlige — —— 
Refractionen — Soelens Parallaxe ; — 3. 20. 

Soelens overſte Ramds rette Hoyde BEN sin her ben JØDER 
Soelens halve Tværlinie Bl 61 

Soelens Middelpunktes Heyddde 
Soelens Declination -. |. . — 18. 6. 35. 
Waqpators Hoyde 8 — 

. ” FE y 

Poli Hoyden 55. 40.43. 

Den 
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Den 15. Februarii. 

Luften var El ar og ſtille BR 
Soelens overſte Rands Afſtand fra Iſſepunkten 67 
Quvadrantens Feyl EK au — 1. 30, 
Decn corrigerede Afſtand 67. 55. 40: 
Soelens overſte Rands ſynlige 4 22 4. 20. 

Refractionen — Soelens Parallare — 

Soelens overſte Rands rette Hoydde — 22. 1.48. 
Soelens halve Zværlinie — — at) 
Soelens Middelpunktes Hoyde * 21.45. 34. 
Soelens Declination 12, 33. 28. 

Wapvators Hoyde 34. 19. 2; 
Poli Hoyden — 55. 40, 58. — 

Eſter den ifte var 55. 40. 42. 
Be de SN NVE GI, 13. 
. 30 954 40. 48. 

SN. AT, 230 
| Tue dr. SAD: 43. 

Poli Middel⸗Hoyde af Dem alle 55. 40. 58. 

Samling af de Poli Hoyder, 
ſom ere obferverede AA den Nordlandſke Reiſe. 

Stedernes Navne. | GO, MS. 
Kieoebenhavn Kurv j (55... 40. S84 
Helſingborg i Sverrig AT (56, 2, 
Bakkagard i Sverrig — 5640, 53. 
| OBarbierg t Sperrig 6 s & 7. 5 Be 
Koöngsbakka i Everrig RR Aa i S74 98 ER 
J serrig STRA SO: 
Pridſekrou i Sverrig SKE ISF DST RA 
Udevalla i Sverrig PÅ — —— (sg. 8, 30 

Oviſtrum i Sverrig 
Hee i Sverrig — KA ; 58 AT, 36 
Helle i Sverrig É. Kaas . got 5. ØR 

Nunn 2 Frederichs⸗ 



J——— Nogle Sted Steders 16 Seogrchhiſ BVreder 
Stedernes YYavne. —— G. M. S. 

Frederichshall i Norg Kg — deg 8, 50. 
Frederichs⸗Stad i, Norge . ED 9. 5 SEE Cs 
Sudrepin i Morge 2 — EEK 
Chriſtiania i Norge . SKE. SØ 
Lillehammer i Norge ” | . É i, SS SER an: TØ 
Losnæg i Norge 55 en AED 61, 26, 10; 
Fokſtuen i Norge ” . . — «LENE ST 
Opdalen i Norge 6. 
Trondhiem i Norge > | — 6 
Stadtbiog ſtrax ved Trondhiem — 63. 28. 38. 
Wallerſund, en Øe i Nordland — F— 63. SI. 20. 
Bokkelſund, en Øe i 3 64. 14. 32% 

Biornoe, en Pei Nordland”. . : Kg 64. ” 33. 68. 
Nerøen, en Øe i Nordland 3 * 64. 50. 38. 

Bronoe, en Øe i Nordland dy ) 65. 2871, 
Alſtahoug, en Havn i Nordland 5, "ge RR 
Dynøe, en Øe i Nordland i —— 66; 12% 8; 
Rodoe, en Oe i Nordland . STK 66. 39.50, 
Arenoe, en —— Ar VR MAE ERE SY 
Fugeloe, en Øe i Nordla: . . bet, HE) SEG 

Landegod, en Øe i Nordland — EET NT 
Stegen, en Havn i Nordland É ie 67." 582 al 
Lodingen, en Havn i Nordland —— 68. 27. 11. 
Dyrsen, en Øe i Nordland — EEN I HR TU 
 Fromgéøen, en Øe i Nordland ;ø ad 69. 38. 26. 
Mauerſund, en Øe i Merlano J——— — 69. 51. 49. 
Alten i Finmarken ki É g —— 68. 
Talvig, en Havn i Finmarken — 
Segeloig, en Havn, ſom er Grændfen imei Finmarken ogNordland SØ 12; 19, 4 
Loppen, en Øe i Finmarken ; Øre 7 age SYRER 
Wardoehuus, Obſervatorie KA hare: 23. 46; 
Hammerfeſt, en Havn i Zinmarben — ve 3 
Maasoe, en Øe i Finmarken ”Åj å Fo: sys 
Kielvig, en Havn under Nordkap. ER SØ 71.0 XÆ0 
Nordkin, et Forbierg i Finmarken ae 71. 6. 0, 
Nord⸗Cap, den yderſte een af Europa mene me" RER FIL, 40. 

* * * 
Jonan«" | 
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JOHANNIS SAINOVICS 

Bepviis, 
— 

Ungarernes og Lappernes Sprog 
er det ſamme. 

Overſat af det Latinſke ved 

M. R. FLEISCHER, 

Til det Kongelige Videnſtkabernes Selſkab. 

De Kongelige Videnſkabernes Selffab vil maaſkee forundre fig over, at 
jeg, ſom ellers bar giort de Mathematiſte, og i Beſynderlighed, De Aſtro— 

nomiſke Videnſtaber til min Hovedſag, forelægger det en Afhandling, ſom horer 
hen til Sprogkonſten. Men derfom Det holder det værd at underføge Tingen 
noyere, ſtal det fee; at det ey har kunnet havt ſtorre Grund til at vente af nos 
gen anden en Underſogelſe af Dette Slags, end af mig. Thi man ffal aldrig 
fage beſtemt Overeenſtemmelſen imellem Lappernes og lingarernes Sprog, med 
mindre den, ſom anftiller denne Underſogelſe, enten er en fod Lap, ſom ophol—⸗ 
Der. fig iblant Ungarer, eller en Ungar, ſom lever iblant Lapper. Alt, hvad > 
endog de lærdefte Mænd af andre Folkeſlag kand fige herom, bliver allene ved 
rimelige Gisninger, og kommer aldrig faa vidt, at det kand anſees for afgiort 

med nogen Vished. Og heraf træner jeg det er kommet: At endſkiont allerede 
for lang Tiid fiden Hr. Rudbeck den Yngre, og efter ham mange andre have 
i Deres Skrifter tydelig gotgiort, at Finnernes og Lappernes Sprog kom over⸗ 

"gens med Ungarernes, har dette dog meget lidet, eller flet intet giort de Lærde 
opmerkſomme. J det ringeſte vare der mange af dem, der, da jeg var kommet 
tilbage fra Finmarken, og paaftod Dette ſamme, aldeles ey vilde troe mig; men 
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andre toge det ey i Betœenkning at give dette Navn af en nye Opfindelſe, ſom 
noget, Dev havde været ubekiendt i faa mange Aarhundrede. Thi endffiont hine 

"Forfattere have ſagt, at der var nogen Liighed imellem diſſe Folkes Sprog, 
kunde de dog hverken beſtemme, hvor ſtor den er, ikke heller beviſe, hvad De 
fagde, af tilforladelige Grunde, Da faa — dem lat Finſt og Lappiſt, men 
fler ingen Ungarf: 

Men jeg, ſom har SAVE Den nLykke at fodes i — af Ungarfke Forel⸗ | 
Dre, og at opdrages Der ; og, ſom i mit Fedrene Sprog i mange Aar har fore 
— offentlige Embeder, fik desuden en meget ſtien Leylighed til at underſoge 
Lappernes Sprog, da den ærværdige Pater Jeſuit Or. Maximilian Hell, Keys 
ſerlig Kongelig Aſtronom ved Univerſitet i Wien, blev afſendt af Den Stor—⸗ 
megtigſte Monark ti! Dannemark og Norge, Kong CARISTYAYLT den 
Syvende, til Vardehuus for at obfervere Veneris Gang forbi Soelen, og 
han valgte mig til af giore fig Selſtab paa Reiſen: Da tog ig til Finmarken, 
og opholdt mig dér næften egt Aars Tiid. | 

Men her havde en Ungar Leylighed til at omgaaes med Lapper, at i fam; 
menligne Deres Udtale med Ungarernes, holde begge FolÉeflags Ord imod hver» 
andre; Og, hvilfer ev det fornemſte, at ligne Maaden fammen i at konſtruere 
Nomina og Verba, ſamt bruge Affixa og Suffixa. WVed alt dette haaber jeg 
at jeg ſkal faaledes beviſe: At ün garernes og Lappernes Sprog er det ſamme, 
at ingen Lerd, efter at have læft denne min Afhandling, ſkal meere tvivle herom. 

Men at jeg vel har anvendt min Fliid paa denne Underſogelſe, derom 
kand jeg neppe bære. nogen Toiol, naar jeg betænfer: at der handtes om 

” Det Folks Sprog, ſom efter Diftorieffriverneg almindelige Samtykke har 
værer det førfte, der fordum har beboet dDiffe vidtloftige nordlige Riger, 
og indbefattede ſtore Landſtrekninger under ſit Herredomme: Som ogſaa 1" 
diſſe Tider ſtrekker fig ud fra den yderſte Kant af Europa mod Weſter og 
Nord, igiennem Finmarken, Lapland, Finland, Tartariet, i en ſammen⸗ 
hængende Rad lige til Aſien. Og omendſkiont dette ſamme Sprog har i 
mange Aarhundrede ligeſom ligger ſtiult i Morket iblant de Folk, ſom vi nu 
kalde Lapper, og man nu kunde troet, at det allerede var undergaaet i Mangel 
paa al Dyrkelſe; har det Dog havt en bedre Skiebne i den Svenſte Provintz 
Finland, men ifær i der 6! omſtrende RNige Ungarn; Hvor der allerede fra Kong 
dittilæ og St. Stephan den Ferſtes Tider har fæftet Sæde,. øger ypperlig” 
dyrket i faa mange Aarhundrede, fan at det giver intet af de oſtlige eller veſtlige 

Sprog 



mr er det ſamme. —— 655 
Syrog noget efter, men tilforladelig overgaaer mange, bande i Ordriighed, 
og i net Korthed, ſamt i lykkelig at udtrykke De inderſte Gemytsfornemmelſer. 
Dette har jeg juſt ſagt af Den Aarſag, for at opmuntre Dem, ſom Hans Kone 
gelige Danſte Majeſtet, og Hans Hsye Miniſterium, har anbefalet at dyrke 
Finlappernes Sprog: Og at de ikke ſtal tenke, at de have med et vildt, ubspe 
ligt, og af Rips Raps ſammenflikket Sprog af giore, men fuldkommen være 
oderbeviiſte om, at Lappernes Sprog overgager, ſom i JÆlde, ſaa og i de finefte 
Regler, og De ſtionneſte Udtryk, ja i Sodheden ſelv af Udtalen, naar det vet 

"behandles, de flefte andre, og fandelig fortiener ey allene af reddes fra Under 
gang, men og at dyrkes meer og meer, ſaavidt mueligt. Men omendfient 
jeg deed, at Lapperne i Finmarken komme overeens med Lapperne i Soverrig og 
Rusland, men at de alle komme overeens med Finnerne, i Sproget, og jeg des⸗ 
uden vend af. tilforladelige Beviisgrunde, at Finnerne, men i fær Carelerne, 
ſom kaldes ſaaledes af Carelen, en Provintz i Sverrig, komme nærmeft til 
Ungarernes Dialekt, faa ſkal jeg Dog i nærværende Afhandling tale allene om 
Lapperne i Finmarken, og Ungarerne, bande at Verket ikke ſtal blive for ſtort, 
og fordi; derſom jeg fager viiſt, at diſe Lapper, ſom ligge længe borte fra 
Ungarerne, dog komme overeens med dem i Sproget, flyder Det ſom af fig. 

— felv, at ogſaa Lapperne i Sverrig, Rusland, og Finnerne, ſtemme overeens 
| med Ungarerne. Men hvad Nytte Den lærde Verden, i fær Hiſtorien, vil have 
heraf, er faa klart og aabenbart, at jeg her ey bov vife det. Det er derfore 
det eeneſte, fom jeg vil bede det berømmelige Kongelige Bidenffabernes Selſkab 
| om, at det vil værdige gunſtigen at optage Denne min Gave, ſom et Beviis pag 

min ſtore Xrbodighed. 

at: 6.7: | É 

Ungarernes og Lappernes Sprog fan være det ſamme, uden 
; at de bør forftage hverandre, naar de tale, 

Det forſte Spoesmaal mange giore, naar de hore tale om Overeenſtemmelſe 
imellem diſſe Folks Sprog, er: Om en Ungar kan forſtage Lapperne, naar 

| 
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"ner meget fra det gamle, vide de beft, ſom ere kyndige begge, De gamle 
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656 Beviis, at Ungarernes og Lappernes Sprog 
Folkeſlag, nemlig det Ungarſte og Lappiſte, har i gamle Dage udgiort eet og det 
ſamme Folk, og har talet det famme Sprog, og den ſamme Dialekt: dog da 

de allerede fra Aar Chriſti Fire hundrede, og altſaa i Fretten hundrede Aar og 
Derover, have været adffilte ved en vidtløftig Landſtrekning, og have hverken i 
Tale eller Omgiængelfe havt nogen Samquem med hverandre, ev dette en 
aabenbar Følge, at ffulde en Ungar i diſſe Tider forſtaae en Lap tale, da 
maatte cen af diſſe to Hendelſer have indtruffen, nemlig: Forf. Enten (fulde. 
begge Folkeſlag, ſaavel Det Lappiſte, ſom det Ungarſte, have bevaret deres forſte 
Sprog i fulde Tretten hundrede Aar, uden at der. fulde have liidt nogen mer⸗ 
kelig Forandring og Forſtiel i Dialekten; Eller: For det andet. Har det forſte 
Sprog liidt nogen merkelig Forandring iblant Lapperne, ſtulde den ſamme Fors 
andring have foregaget fig med det hos Ungarerne. For har Lapperne kiende⸗ 
lig forandret deres forſte Dialekt, men Ungarerne ikke, faa er Aarſagen let at 
fee, hvorfore De ikke forſtgae hverandre tale; Men endnu meget mere, derſom 
medens Lapperne forandrede deres forſte Dialekt, have og Ungarerne forandret 
deres, men paa en anden og forfficlig Maade, Det førfte af diſſe to Ting, 
nemlig: At begge Folk have bevaret deres førfte Sprog i retten hundrede 
Aar, uden at Det (fulde have undergaget nogen kiendelig Forandring, ffal ingen 

let falde paa, ſom kiender noget til Sprogenes fædvanlige Omſtiſtelſer. Shi 
Det feer allene ved Tiden, at Udtalen i mange Ord bliver forſtiellig, Stavel⸗ 
ferne af andre forandres, omfærtes , udelades, nogle ved Det De fielden bruges, 
gaae uformerkt lidt efter lide af Mode, og blive forældede, indtil de gandſke 
gaae i Glemme, da andre bomme i deres Stad, hvilfe den idelige Brug har 
giver Borgerſkab. Desuden plener det alletider at foraarſage ſtore Forandrin⸗ 
ger i Sprogene, at man beflitter fig paa Nethed og Korthed ; faa det altfaa 
ey ce underligt, at de efter mange hundrede Aar have faaet en nye, og fra den 
forſte meget forſtiellig Skikkelſe. Det er viſt, at en nu levende Tydſt al 
have meget ondt ved at forſtaae de Gamles Skrifter, og at det nye Danſt ſtiel⸗ 

Normanners Sprog er gaget ſaaledes af rug, at man har maattet overfætte 
Lovene felv af den offentlige Ret fra det gamle i det nye Sprog (") Kan 
endog blomſtrende Sprog lide faa ſtore Omſtiftelſer, uagtet Den offentlige Rets 
tergang, Bitenffaberne , Bogtrykkerierne, ja Inſcriptionerne i Stenen felv bes 
ffytte Deres Vedvarenhed; hvor ſtore Forandringer har da ikke Lappernes Sprog 
maattet igiennemgaage, ſom uden at have nogen Midler, Der (fulde bevare 9 

| Jat 

() Dette har Hr. Sorenſkriver Paus i Finmarken giort, en Mand af en udbredt Læening, 

og ifær kyndig i Fadernelandets Oldſager. 
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ren allene ved: mundtlig Underviigning, og ved at læres fra cen til en anden, 
hvorved letteligen noget glemmes, maattet forplante fig i Tretten hundrede Aar 

| vtil Efterkommerne? Jeg ev fuldkommen overbeviiſt om, at der gamle, baade 
Lappiſke og Ungarſtke er forandret: Og havde denne Forandring værer ſteet efter 

begge Folkeſlags ſamtlige Overlæg og Samctykke, det er: Sande Ungarerne 
giort De folvfamme Forandringer, ſom Lappe rne, var intet i Vehen, at jo 
en Ungar endnu kunde HE, en Lap tale, ligeſag vel ſom de nu levende DanfÉe 
forftaae hverandre. Men hvo fan falde paa, at dette virkelig (Fulde være ſteet? 

Rye Forandringer, ſom det Danſke Sprog har lidt i Tidens Længde, ere juſt 
ved Omgang forplantede, og blevne bekiendte over der hele Rige, og — 
af enhver: Men hoo gav Ungarerne Underretning om de Forandringer, Lap⸗ 
perne giorde Norden? Hvo formaate dem til af giore de ſamme Forandringer, 
Sa det er en afgiort Sag, at diſſe Folk have ingen Omgang havt med hverans 
Dre, ingen Gælledfab, enten i Videnſtaber, ellev i Rettergang? Altſaa, mes 
dens Lapperne forandrede deres førfte Sprog, kunde Ungarerne og forandre 
Deres, men man mage troe, at de have giort deres Forandring pag en anden og 

forſtiellig Maade; Saa at det altfag ingenlunde bør ſynes underlige, at en 
Ungar ey nu forftaaer en Lap, men. fnarere var hoyſt forunderligt, og en ri⸗ 

mede fig med den Omſtiftelſe, Sprogene ſedvanligen ere undertkagede om de 
i vore Tider forſtode hverandre. 

Da jeg har ſagt dette i — for at —— nogles Sporsmaal, til⸗ 
ſtager jeg reent ud: At jeg ey har forſtaaet Lapperne i Finmarken tale. Hvor⸗ 
fore det Rogte var ufandfærdigt, ſom gik her i Byen i Kiobenhavn, at jeg 
. havde forftaaet, og fnafÉer med Lapperne. Men hvoraf det har havt fin Oprins 

delſe, ſtal jeg ſiden fage Leylighed til at forcælle. Bilde nogen imidlertid af mit 
Svar drage den Slutning: Sølgelig er Lappernes er ſerſtilt, og andet 
Sprog, end det Ungarſke! Dam maatte jeg tenke om, at han dømte alt for 
Hovedkuls. For, omendſtiont Beviſet er ſoleklart, at forſtiellige Folkeſlags 
Sprog er det ſamme, naar de — hverandre tale, duer Det Dog intet, og 
beviſer flet inter, om man ſiger: Forſkiellige Folkeſlag forſtaae ikke hveran⸗ 
Ore, følgelig ere deres Sprog færfkilte, og fremmede fra hverandre! 
Sandheden heraf bevifer feg med folgende Exempel: En Tydſt, Engellænder, 
Hollender, Danſt, forſtage ikke hverandre tale, Dog er Det klart, at alle diſſes 
Sprog ere komne af det t Tydfke, og ere i fig ſelo Todſke. En fan Latin, dog 
forſtaaer han ikke en Spanier, Franſtmand, Italicner, men hvo vil beviſe 

Heraf, at diſſes Sprog ere forſkiellige og aldeles fremmede fra det Latinſte. 
Alle tilſtage, at Moſchoviternes, Bolia trmge og Bohmernes Sprog er ag 
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felv Illyriſt, og dog have diſſe Folk meget befoærligt ved at forſtage hverandre, 

"Og for at omme nærmere til Sagen: En Søe Lap (") i Finmarken føvs 
ſtaaer ikke en FieldeLap, (*9) Lapperne i Finmarken forſtage iffe Lapperne i 
Soerrig, Lapperne igien, ſom boe i de adſtillige Svenſte Provintzer, forſtage 
ikke hverandre; kand man derfor giore Den Slutning: Altſaa have Søe-L aps 
perne et andet, og forſkielligt Sprog fra Field-KLapperne? Lapperne i 
Finmarken frå Lapperne i Sverrig?, Og faa mange Lappiffe Pros 
vinger, ſom der ere i Sverrig, faa mange ſarſtilte og forſtiellige Sprog 

; ere der, hvoraf ethvert Lappiſt Folk bar fir eger. ens Slutning, der. 
fætter fan mange forffiellige Sprog iblant beflægtede Folkeſſag, er baade i fig. 
felv urimelig, og imodfiger ogſaa deres Beretninger, fom med megen Umage 
pg lang Erfaring have lært diſſe Folkes Sprog, og have befundet, ar de vare 
eet og det ſamme Sprog, men bleve holdte for ſarſtilte og forſtiellige, alleneſte 
formedelſt de forfficlige Dialekter, og foranderlige Maader at udtale Or⸗ 

dene paa. 

Men om Lapperne i Finmarken har jeg det tilforladeligſte Widne Ar. Leem, 
Profeſſor i det Lappiſte Sprog i Trundhiem, ſom før har været Miffionair i fire 
Jar, og Præft til Altens Menighed i Finmarken i fer Aar, Efterat han havde 
forrettet i. ti Aar paa dette Sprog, lagde han Haand paa. et Verk, fom aldrig 
nok fan berommes, og var den forſte, Der foretog fig at bringe de Finmarkſke 
Lappers Sprog i Regler, oplyſe Det ved Anmerkninger, og ſtrive en Gramma⸗ 
tik, ſom ſiden blev tryÉr i Kiobenhavn Aar 1748, og nu er i manges Hænder. 
Denne berømmelige Forfatter havde meget vel lagt Mærke til, at Soe⸗Lapperne 
i Finmarken, og Field-Lapperne ey forftode hverandre; Og dog henregnede 
han ikke dette til Forſtiellighed Sproget, ſom de giore, Der ey vide bedre, men 
erkiendte, at det kom allene af Forffielighed i Dialekter. Hvorfore ban i For 
talen advarer fine Difriple: At De ikke maatte lade Modet falde, derſom, hvil⸗ 
Éet han ſaae forud vilde fee, eſterat De havde lært Sproget af denne Gramma⸗ 
tik, og begyndt at omgages med Lapperne, derſom de da, figer jeg, ey for⸗ 

ftode dem tale, og han tilfoyer Aarſagen, at det nemlig vilde hænde. fig formes. 
Delft Den Forſkiellighed i Dialekterne, ſom befandtes ikke allene. imellem Fields 
og See lapperne, men endogſaa imellem Field-⸗Lapperne felø, og endnu lange 
meere imellem Soe⸗Lapper, ſom boede ved forfficllige Havbugter. Ba, for at 

| i FOR ve 

C) De Faldes Soe Lapper, ſom boe ved Havbugterne, og leve af Fiſkerie. 

(>) Field-Lapperne vanfe omkring i SFovene og Biergene med deres Renebyr, uden at have 
noget viſt Opholdsſtæd. MB 

— 
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være fine Diſcipler paa Logen Maade behieipelig , handler han fra € — Side 371. i 
hans Grammatik til Side 383. vidtloftig om denne Forſtiellighed, i hvilke 
rd, Cafus Må Tempora dette almindelig indtræffer, af hvilke Bogſtavers 
Udeladelfe, Omfætning og Tillæg det kommer, og vifer paa hvilfen Maade 
cen Dialekt Fan ved maadelig Skionſomhed, og ved at forbinde Jagtagelſerne, 
omſtiftes til cen anden, paaſtagende aabenbar, at alle diſſe Lapper have eet og 
Det ſamme Sprog, og at al Forſtiellen bør allene tilſtrives de adſtillige Dialekter. 

Heraf er Der klart, at deres Beviis gielder intet; ſom ville ſtutte deraf, at fordi 
Lapperne ey forſtage hverandre tale, derfor have de, ethvert SolÉ. [et fig, 
fir færftilte og forſtiellige Sprog. 

Men hvad ſtal man dømme om Lapperne i Sverrig? Det er en afgiort 
Sag, at diſſe, ſom beboe forſtiellige Provinger i Sverrig, ey forſtage hvers 
andre; ffal man derfor holde for, at det Svenſke Lapland er inddeeit i lige faa 
mange færffilte og forſtiellige Sprog, ſom det har forſtiellige Pro vintzer? Ja 
ſaaledes ſtulde man teenke, naar man vilde ſſlüutte paa ſamme Maade, ſom De, 
Dev ey ere kyndige i Sprogene. Imidlertid ſlutter Av. Hogſtrom langt ans 
derledes i fin Afhandling om Svenſt Lapland, ſom forſt blev udgiven paa 
Sven, og fiden overſat paa Tydſt, og tryfe i Kuͤbenhaen paa Danſt Aar 
1748. Denne Mand var i mange Aar baade Misfionær og Præft iblant de 

Svenſke Lapper, forſtaffede fig i den Tiid ſtor me i Det Lappiſte Sprog; 
" Og han taler Side 410 ſaaledes: 

Ar der i dette Sprog ere mange Slags Dialekter, det er. overalt bes 
ti Ejendt. Men at de dog i Sagen felo komme paa eger ud, og at Udtalen allene 
" fornemmelig ofte forvolder, at den eene Lap ikke forftaaer Den anden, det er 

44 jeg ſom ofteft bleven var. Man fan juſt ikke nægte, at man jo ogſaa finder, 
at pe ulige Dialekter have gandfe adſtillige Terminos paa eet og famme 
4 Begreb, faa og undertiden adſkillige Begreb paa cen og (amme Terme; men 
11 faa har jeg ogſaa obſerveret, at ofte de Ord ; fom baade Folke og ligeledes i 
"al Sproget færdige Præfter have forſikret mig i den eller den Lapmark ikke at 
4 atvære brugelige, har jeg felv fiden faaet af Lappens egen Mund at høre, 

endſtiont han alligevel felv, naar jeg har ſpurt ham, har ſagt forud, at han 
ikke forftod i Dem. At man ogfaa i forrige Cider herudi ofte har bedraget fig, 
| 44 Fand jeg merÉe af Scheffero, fom beretter, at i Steden for Wara, Tocli, 
(44 Seibig, Nifu, &c. ſom man taler i Pite-Lapmark, bruges i Torne Lapmaͤrker 
Taerdar, Wirte, Owre, Kab, &c. da alligevel baade diſſe og de andre 
| u pa ere overalt bekiendte, og betegne een og den ſamme Sag, dog med noget 

Oooo 2 Forſtiel. 
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| Bevils, at Ungarerne og g Lappernes Sprog 
* Forſtlel Shi Taerdar betyder er Sie et Field, men Wara et — Niſu en 
F— Ovinde, Kab en e ig 

Samme Forfatter hav Side 411, følgende: ” Naar man forfaaer at 
1 [æmpe fig. efrev enhver Dialekts bekiendte Egenſtaber, og ved, hvorledes . 
“ andre Sprog pleyer at ffee, at literæunius organi facile inter fe permu- 
i tantur, fag og hvilke ſamme ere, og hoorledes de i den eene eller anden 

Dialekt pleye meſt at forbyttes, faa finder man ved noyere Eftergrandſtning 
faa Ord i Den ene Dielekt, ſom enten med noget forandret Udtale, eller i 
Henſeende til deres Radices og Forbindelſe med andre, ikke ſtulde — 

“ De ovrige.“ 

Sid. 413. Fortfarer han ſaaledes: “ For Reſten ke jeg for min Part 
fundet, at hvor adſtillige Dialekter Der findes i Lapland, faa er dog For⸗ 

“ ſkiellet ikke faa ſtort, ſom i Svenſten; thi det hav hændt mig, af, omend; 
4 ſtklont jeg meente mig temmelig vel at forſtaae det Svenſte Sprog, ſom er 
tt mit Modersmaal, faa hår jeg Dog truffet Svenſte Nybyggere, med 
il hvois Sprog det faldt mig vanſkeligt af komme til rette, og har i Forſt⸗ 
dl ningen maat tale Lapſk med Dem. Men, fom jeg efter en fort Tiid kunde 

merke, at deres Tungemaal var reent Sbeuſf „fkiont noget brudt, faa 
4 tvivler jeg ikke heller, at jo den ene Lap meget let og ſaart lærer at finde fig i . 
il den andens Dialekt, fom i Begyndelſen forekommer ham vanfkelig at forſtage. 
ii Og hvad Schefferus ſagde om det Finſte og Lapſte, at den, ſom forftod alle 
“Dialekter af det Finffe Sprog, ffulde finde, at de vare i Grunden eet og 
4 Det ſamme, omendfkiont de i Udtalen differerede ; bet har jeg ofte fundet ved 

de Lapſte Dialekter; fan at jo ſtorre Indſigt jeg har faaet i Sproget, jo 
"41 mindre Gorffiel hav jeg fundet paa Dialekterne, faa og, at ingen har klaget 
i meere over Deres Uliighed og Banftelighed at forſtaae Dem, end de, ſom havde 
“giort mindſt Fremgang udi Sproget.“ 

Endelig flutter han ſaaledes Sid. 414: Som jeg i alle de adfkillige dapfke 
Boger, fom allermeeft i Orthographien have været ueenige, har ikke fundet 
“ faa ſtor Ulighed, fom i nogle Svenſke Skrifter, hvile Tiid efter anden ere 
41 udfomne efter de DialeÉter, ſom i adſtillige Sveuſte Provintzer tales: fan” 
W tvivler jeg ikke, atjo en vis antagen Dialekt (fulde med Ziden i alle Lapmar⸗ 

ker med ſamme Sikkerhed bruges og forſtaaes, ſom cen Bibel i hele Sv 
” vig, i hvad endeel enten af Vankundighed eller roere herimod have 
u havt eller endnu have at indvende, 

Hvad 
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Hvoad De vil ſige hertil, ſom vil allene heraf beviſe, at de Svenſte Lapper 

føle forſtiellige Sprog, fordi Lapperne af forſkiellige Provintzer ey forſtaae hvers 
andre, det feer jeg fandelig i€fe. . . De vil maaſtee fige: At det en endnu 
er afgiort, om ikke i Det mindſte Lappernes Sprog i Finmarken er et andet og 

forſklelligt Sprog fra Lappernes i Sverrig. Den beſte Maade at oploſe dette 
Toivl paa, tænfÉer jeg er, at holde den Grammatik, Hr. Profeſſor Leem har 
ſkrevet til Lappernes Nytte i Finmarken mod de Grammatiker, ſom ere fore 
færdigede for de Svenſte Lapper. Af diſſe ſidſte have vi To, Den eene udgav. 
Ar. Fieldſtrsm i Stokholm Jar 1738, og den anden Hr. Ganander ſam⸗ 

meſtæds Aar 1743. Befinder man ved at ſammenligne diſſe, at de fornemſte, 
og Hovedſtykkerne i Underviisningen komme overeens, og at der ingen anden 
ſynderlig Forſtiet ev, end en Forffiellighed i Ortographien og Dialekterne; Saa 
maa Dommen blive denne: At det Sprog Lapperne i Finmarken bruge, ev det 
ſamme, ſom Lapperne i Sverrig have. Dette Arbeyde bør jeg dog ikke tage 
mig paa, da År. Leem allerede i Forveyen har forrettet det, ſom han fortæller 
reent ud i Fortalen til hans Grammatik, ſamt bevidner, at han har befundet, 
at, Dialekterne undtagne, er der ingen Forſkiel imellem Lappernes Sprog i 
Finmarken og i Sverrig. Og heraf tænker jeg Det er beviiſt, at forſtiellige 
Folkeſlſags Sprog fan være der ſamme, omendffiont de ey forſtage hverandre 
føle: Det er: Ungarernes og Lappernes Sprog fan være Det ſamme, uagtet 
jeg ey har forſtaaet Lapperne tale. Og at altfaa dette Enthymem: En Ungar 

forſtaaer ikke en Lap tale, følgelig have de forſtiellige Sprog, er et utig⸗ 
tigt og ugyldigt Beviis. 

> 

Om Ungarernes og Lappernes Sprog er det ſamme, bør ikke 
underføges af diſſe Folks Boger. —— 

Eſterar det ev viiſt, at der ey kan dommes om et Sprogs Obereenſtem⸗ 
melſe, eller Forfkiellighed deraf, at forſkiellige Folkeſſag ey forſtagae hverandre, 

meene nogle Konſtdommere, at de mage gage en anden Vey, ſom er let nok, 

| 

| 
| 
] 

og ikke heller. gandſte uvis, derſom Reften foyer. Nemlig: Je ligne Skrifter, 
fom eve udkomne hos begge Folkeſlag, ſammen, og fee de, at den ſamme Wes 
Ning er uüdtrykt med De ſamme Ord 1 begge Skrifter, faa erklære de Sprogene 
for at komme overeens; i anden Fald, betragte de Sagen ſom afgiort ved Dette 
Beviis, og faftfætte, at Sprogene ere fortEiellige, ifær derſom dem enten fattes 
Lyſt, eller Tiid fil gt anſtille videre KRAGE DS Men dertil, at i Boger af 

| 5009 3 "fer 
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eet Slags, de ſamme Meninger fan anſees for afſtrevne med de ſamme, eller 
næften de ſamme Ord, holder jeg Tre Ting for nødvendige, 

Forſt. At begge Bøger have 1 deres Land Ord for Reenhed, det er: at 
en Bog f. E. en Lappiſk, ev ffreven med Ord, fom ere virkelig og ægte Lap⸗ 
piſte, og ligeledes en Ungarſt Bog indeholder virkelig Ungarſte Ord. For, 
Derfom Der i en Lappiſt Bog forekommer en Mængde Ord, fom nyligen ere! 

opfundne af de Herrer Misfionærer, ſom have forfarted Bøger, og ere af et 
andet Sprog omdannet i Lappiſt Skikkelſe, høo vil da forundre fig over, at diſſe 

ikke findes i Den Ungarſte Bog? Men det ev viſt, ar de Lappiſte Boger, ſom 
ere kun fan, enten ere Bonne⸗Boger, ellev henhørende til Den chriſtelige Lære, 
Siden nu Lapperne for: Misſiongrernes Ankomſt intet kiendte til den ftore Gud, . 
Det evige Liv og Troens Hemmeligheder, og havde ikke begvemme Ord til at 
udtrykke diffe Sing, faa var det nødvendigt, at deres Lærere gave diſſe Ting 
Mavne, tagne allevegne fra, forklarede for Folket Bemarkelſen af diſſe nye 
giorte Ord, hvilfe de lode trykle, og gave Lapperne at lexe uden ad; Saaleg 
Des have De lært at Ealde den fande GUD Ibmel, eller Jumala, et Navn, 
ſom er taget af Lappernes gamle Aſfgud: Saaledes er Ordet Hellighed (Paſſatas) 
ladt dem tilbage af deres overtroiſte Feſter. Jden Sted lærde man Ungarerne, 
Da de omtrent Aaret 1000. under Kongen, St. Stephan den Forfte, antoge 
Den Chriſtne Religion, at falde GUD Iſten, og at udtrykke det Ord Selligbed 
ved Szent. De andre til Religionen og Troen henhørende Ord, i hvor Unga⸗ 
rerne end have faget dem. fra, have de vift ikke faaet dem fra de Norſte; Saa 
at de nødvendig i flige Ting meget maae være forffiellige. Jeg maatte være 
uendelig , derſom jeg vilde opregne alle de andre Ord, hvilke, omendſtiont de 
findes 1 Lappiſte Bøger, ja bruges ogfaa i daglig Tale hos Lapperne, dog ins 
genlunde kan anſees for af have Lappiſt Oprindelfe, men i Tidens Længde ere . 
laante af Deres Naboer, enten de More, eller Svenffe: Saadanne ere i det 
ringeſte alle de, fom paa nogen Maade henhøre til Videnſkaberne og Konſterne, 
famt til Krigsſtanden, Statskonſten, Agerdyrkningen og Soe⸗Videnſkaben. 
Ligeledes er det ikkun af Rogte, at Lapperne kiende til de fleſte Fedevahre, fire⸗ 
foddede Dyr, og Fiſte. Selv det Ord Brod (Leibe) vil jeg neppe troe vir⸗ 
kelig er Lappiſt; thi foruden at det har en ſtor Overeenſtemmelſe med Det Tydſte 
Lab, og det Moſchovitiſte Gleba, maa det tages i Betragtning, at diſſe Folk 
have nu i faa mange hundrede Aar manglet det egentlig faa faldte Brød, og 
endſtiont jeg tilftaaer, at de i gamle Dage, da te beboede bedre Lande, have . 
brugt Brød, mener jeg dog, at Napvnet fiden er undergaget, Da De ey havde 
Tingen mere.  hyordanne det end er, ev Lappernes Sprog opfylde med faa 

mange 
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"mange nye Ord, faa at endog i den forte HErrens Bøn forekomme Syv. 
Memlig 1. + . . Du fom er i Himlene. 2. Helligt vorde dit Vavn. 
3. Tilfomme dit Rige. 4. Giv os i Dag vort daglige Brød. . 5. Sorlad 
pg vor Skyld. 6 Gom vi og forlade vore Skyldnere. Leed os ikke i Sriftelfe. 
Diſſe Ting beroede viffeligen paa hans Tykke, ſom forft overſatte HErrens 
Bøn paa Lappiſt. Ja i Overfættelfe af flige Ting bruge Misſiongrerne ep 
allene nyegiorte Ord, men endog gandffe forſtiellige Forklaringer. Jeg vil 
anføre Gronlandernes HErrens Bøn, ſaadan fom den er overfart paa Tydſk 
af Hr. Anderſon i hans Efterretninger om Island, i den Tydſte Udgave. 

WVatter unſer, der ift im Himmel, dein Namen werde (mit Lob) erhoben 
von den Menſchen, das dir zugehoͤret, laß herkommen, in dem Worte von dir 
(handelnd) unterweiſe uns. Wen du etwas wilſt im Himmel, laß das auch 
alfo geſchehen auf Erden. Gieb ung heute unſer Speiſe. Zoͤrne nicht, weil 
wir untuͤchtig, und div ungehorſam geweſen find. Die auf uns zuͤrnen, auf 
dieſelben zuͤrnen wir nicht. Vertheidige uns vor dem Teufel, was nit taugt, 
Taf uns nicht beruͤhren. Himmel, und alle Dinge gehoͤren dir. Du biſt groß, 
und preiswuͤrdig allezeit Amen. Fader vor, der er i Himmelen, dit Navn 
være (med Lov) ophsyet af Menneſket. Hvad dig tilbører, tillad at 
omme. Underviis os 1 Ordet (fom handler) om dig. Derfom du vil 

noget i Himmelen, faa lad der og fee faaledes paa Torden. Giv os i 
Dag vor Spiſe. Vredes ste, fordi vi have værer unyttige, og big 
ulydige. Paa dem, fom ere vrede paa os, vredes vi ikke. Sorfoar os 

for Dievelen. Lad os ikke røre der, ſom er unyttigt. (ondt) Simmel 
" od alle Ting børe dig til. Du er flor, og altiid priisværdig. Amen. 
Zeg gaaer andre Bevifer af dette Slags forbi. Jeg vil ikkun anføre cen An⸗ 
… mærEning af Or. Woldike, fom i den anden Deel af det Kongelige Kioben⸗ 
haonſte Videnſtabernes Selſtabs SÉrifter taler ſaaledes: De Danſke Misſio— 
narii, ſiger han, bar i 24 Aar indføre flere Danſte Ord i der Gron⸗ 
landſke Sprog, end de gamle Morſte i bele 400 Aar, i hvilke de har 
| Jeveti Grønland, Men om fligt ogfaa er ſkeet hos Lapperne, og der har 
- gæret lige fan ſtor Nodvendighed i af detſtulde ſtee der, ſom hos Grønlænderne, 
" hvad vil man da undre fig over, at de ſamme Meninger udtrykkes med andre 
Ord i de Lappiſte Boger, end ide Ungarſte? 
| J 

| Det andet jeg mener er nødvendigt for at Eunne, ved at ligne Bøger 
ſammen, demme om et Sprogs Overeenſtemmelſe, er at begge Boger ere 
frevne paa Den ſamme Dialekt. Thi ligeſom Forſtiellighed i Dialekterne gior, 

at 
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at de y forſtaae hverandre tale, ſaaledes er Den og ſtyld i, at de ſamme Mé 
ninger ſynes udtrykte med forſtiellige Ord. Dette hænder fig meſt under de 
GDinftændigheder, derſom denne Forſkiellighed i Dialekten beſtager for en flor 
Deel i Bogftavernes Udeladelfe, Omfætning og Omſtiftelſe af ſaadanne Ord, 
ſom i Talens Sammenhang pleye ofte at igientages, og ſettes ved Siden af 
hverandre. Saadanne ere Pronomina, Suffixa, Interjectioner, ſamt Hielpe⸗ 
Verba; Thi da diſſe ofte forekomme, omendſkiont der med ethvert for fig fore 
gader ikkun en liden Forandring, Dog, naar de i en lang Sammenhæng ſtage 
ved hverandre, ſynes De at foraarfage en meget ſtor Forſtiellighed. Jeg havde 
aldrig fuldet paa gt denne Danſke Conſtruction: Giv mig en Drik Vand, 
udgiorde ſamme Mening, ſom Gib mir einen Trunk Waſſer, derſom jeg ikke 
af Dialekternes Forſtiellighed havde erfaret, at Bogſtaverne i diſſe Ord blive 

paa adſtillige Maader omſkiftede, og havde lært denne Omſtiftelſe ved nogen 
Erfaring. Nu da; Eſterſom der er klart af forrige $, at Der maae være nogen 
Forſtliel i Dialekten imellem Ungarerne og Lapperne, fan var det nødvendigt, 
at den, fon vil ligne Bøgerne ſammen, forſt noye underføger, hvori Forſtiellen 
beftaaer, af hvilke Bogſtavers Omfætning, Omſtiftelſe, Udeladelſe 0. f. v. Den 
har fin Oprindelfe, ja han burde 'gigøre denne ſamme Forandring i cen af Bo⸗ 
gerne; Saa kunde han omfider domme, om de ſamme Meninger ere udtrykte 
med de ſamme, eller næften ſamme Ord. 

Dog ikke engang da ffal han være i Stand til at domme herom, med 
mindre de ſamme Regler ere fulgte i begge Bogers Udffrivning: Og dette er 
Det Tredie, fom jeg før erindrede, var fornødent. Thi omendſtiont Forſtiellig⸗ 

hed i Dialekter foraarſager i Skrifter en flor Forſtiel, er den dog langt ſtorre, 
ſom kan foranlediges af Uovereenſtemmelſe i Skrive Rigtigheden. Øg er denne 

Forſtiel noget vel mærkelig, fom den er i Denne Tilfælde, er al den Umage ſpilt, 
ſom man anvender paa, at fane diſſe SÉrifter til ar komme overeens. Dog, 
ſom jeg fiden ffal tale noget udforligere om Leems Lappiſte, og Den Ungarſte 
Skrive⸗Rigtighed, vil jeg her allene erindre: At aldrig har nogen Ting kunnet 
været underkaſted flere Omverlinger og Forandringer, end det Sprog, hvorom 
jeg taler, hidindtil har været ſtrevet efter forfficllige Regler. Enhver Skriftfor⸗ 
fatter tiltager fig Ret til at danne fig en Skrive⸗Rigtighed efter eger Tykke. ) 
Dette er noget Ganander for længe fiden har beſogret fig over, og, for at vie | 
hvor ftor Grund han havde dertil, anfører han i hans Grammatik fem forſtiel⸗ 

() fr. Ihre har i hang Afhandling om den Lappiſte Skrive Rigtighed allerede i Aaret —— 

todelig igiennemheglet denne ſelvytagne Friehed, og den Vilderede, ſom kom heraf. 
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— lige Forfatteres Skrivemaader, ſom viffelig eve hverandre meget ulige, nemlig 

Tornges, Grans, Lunds, Sielftrøms, og eng til, ſom ey har villet være 
fit Ravn bekiendt; Her ere de! 

dyr Skrive-Rigtighed. | 

Tornses. Grans. CLunds. Fielſtroms. Den Ubengvntes. Paa Danſk. 

Atze. Aggie.  Atze, Attie. Ackie, Fader. 

Jietze, Jegg. ——"Jedz. … "Et, eøje, Jegie. Selv. 
Oidzod. Auggud. Oitzot. Adtiot. Aggiod. At faae. 
Ziatzie. Kiatzie. Ziatze. . Tiatz. Giatze. Vand. 
Kotzot. Kuggud. Gaeckiot. Kotiiot. Kotzot, Ar kalde. 
Zialme. Gialme. Zialme. Tialme. Gialme. Gye. 

Men endſkiont nogle Svenſkes Skrive⸗Rigtighed viger en gandſke fra Ungarer⸗ 

nes Maade at ſtrive paa, viger Den Dog meget derfra i at udſtrive De Stavelſer, 
paa hvilfe, fom fit egentlige Merke, dette Sprog kiendes fra alle andre, baade 

Oſtlige, og Veſtlige. Men den Skrive⸗Rigtighed, ſom Ar. Leem bruger, ev 
faa forfiellig fra Ungarernes, at derſom jeg afſtrev en Ungarſt Conſtruction 

efter hans Regler, er jeg fuldkommen vis paa, at ingen Ungar, en allene forſtod 

Den, men kunde ikke engang læfe og udtale den. Saaledes, for Exempel, fulde 

ingen Ungar forftaae diſſe Ord: Azhiam Zhioordaiaa megien. Men fÉrev 
jeg. Atyam Tsordåja megyen, faitede han ſtrax denne Mening: Min Fa⸗ 
ders Hiord gaaer, Be 

Skulde nogen, da Skrive⸗Rigtigheden er fag forſkiellig, fane Lyſt til at 
ſammenligne en Ungarſt Bibel, eller HErrens Bøn. med difje Bager paa Lap⸗ 
piſt, (for mig maa han gierne giore det) han vil uden Tvivl erklere diſſe Folkes 

ESprog for at have flet ingen Overeenfremmelfe med hverandre; Men dette 
"hans Udfigende grunder fig paa et Beviis, ſom Konſtdommere, der have Lunds 
ſtab i Sprogene, næppe ffal antage, da, for at Damme om et Sprogs Overs 
eenſtemmelſe, ikke andre Bøger bør lignes ſammen, end de, ſom ere afſtrevne 
paa Folfetø egentlige Sprog , med den ſamme Dialekt, og næften efter de ſamme 
Skrive⸗Regler. 
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At Ungarernes og Lappernes Sprog er det ſamme, beviſes af den 
Liighed, der er i af udtale Ordene paa. ] 

- Chi lære af daglig Erfaring, af man allene paa Udtalen Fan kiende eet 
Folks Sprog fra det andet, faa at, naar man hører. dem tale paa ſorſkiellige 
Sprog, omendſtiont man ey forſtaaer Sprogene, fan man dog fet domme, at 
Diffe have eet; De Andre et andet, de Tredie Der tredie Sprog. Saaledes, der⸗ 
fom man hører tale Hebraiſt, Greſt, Latin, TydfÉ, fan man ſtrax paa Lyden 
Fjende Forſtiellen imellem Sprogene, For næften ethvert Sprog har, i at 
bruge viſſe Vocaler, Conſonanter og Stavelſer, noget beſynderligt for fig felv, 
og fom er det faa egentligt, at det en findes lige Danne i andre. J det ringeſte 
har det Ungarffe en faa befynderlig Udtale, at det endog herpaa. allene tilſtræk⸗ 
kelig kan beviſes at være forſtielligt fra alle pangrændfende Folks Sprog. Og 
Dette kan være Aarſagen, at endffiont adffiillige fremmede Sprog bruges hiſt og 
hev i Dette vidtløftige Rige, nemlig Hebraiſt, Greſt, Latin, Illyriſt, Tydſt 
med mange andre Sprog, ſom komme af diſſe; har dog ingen, det jeg veed, 
fuldet paa at bevife Det Ungarſte Sprogs Overeenſtemmelſe med noget af Ddiffe. 
Toertimod de flefte Ungarer pleye at fige om deres Sprog, at det er fodt uden 
Moder, ev en Jomfrue uden Dotter. Dette er vift, at det maa tilffrives 

denne befpnderlige Udtale, at lettelig ingen UdenlandE fan, endog af Den længfte . 
Omgang, lære dette Sprog ſaaledes, at man ikke, faa fnart han begynder at. 
tale, kan hore ſtrax paa ham, at han er fremmed, med mindre cen, maaffee 
fra Barns Been bliver opdraget iblant Ungarer. Dette giøre de mangfoldige” 
Wocaler, ſom Ungarerne frem for andre Wationer bruge, ſom og nogle klar 
lydende Conſonanter, hvilfe at udtale bag efter, ihvorvel de falde meget bløde, 
forekommer dog de flefte Udlændinge ſom næften ugiorligt. Desuden. bliver og. 
Det Bogſtav & brugt paa adfkillige og mangfoldige Maader. Dette fan tiene 
til Beviis: De Bogſtaver P, L, N, T, naar der kommer Y efter, blive klar⸗ 

ydende, ſom i Ordene: Gyöngyetském, (min lille Ædelfteen) Mely, (Bryſt) 
Nyåjas, (ſmigrende) Atya, (Sader) hvilkes Udtale ey læres uden ved Konſt⸗ 
greb. Desuden udtales anderledes: S6, (Salt) Sz6, (Røft) Zhido, (en få 
Zebreer) anderledes Ts, ſom: Tsatsago, (ſladderagtig) anderledes Tz, få 
ſom: Pitziny, (liden.) Hvor ſtor Vanſkelighed Fremmede finde, hvor ſaa— 
danne Bogſtaͤver og Stavelfer ſtode ſammen, det bide vi Ungarer beſt. Men 
lad os høre, hvad Hr. Leem mener om den hos Lapperne brugelige Udtale. 
Eſterat han da har tilftanet, at Lyden i det Lappiſte Sprog er gandſke forſtiellig 
94 fr — og 
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og anderledes, endialle andre, ham bekiendte Sprog, ſiger han videre Side 378. 
i hans Grammatica: “Ikke den befte Mefter fan ſtrive Dette Tungemaal faa, 
i at hans Bogſtaveren faa aldeles til Punkt og Prikke foarer til Lappernes 
si Udtale, ar Læferen derefter fan udnævne alle Lappiſte Ord juſt, ligefom de 
i! af Lapperne pronunceres.“ Men omendffiont Or, Forfatteren figer her nos 
get formeget, faa er det dog aabenbare, at Den Lappiſte Udtale maa være gandſte 
beſynderlig. J det ringeſte klage Diſciplerne i Trundhiem-⸗-Skole, at man jam⸗ 
merlig dreyer Tungen paa dem, naar de ſtal lære at efterligne den Lappiſte 
Udtale; for der bliver nok aldrig nogen, ſom fager Den aldeles ret. Ikke deſto⸗ 
mindre, omendſkiont Lapperne have en gandſte beſynderlig Maade at udtale 
Ordene paa, forekom den mig dog faa bekiendt, at naar jeg hørte, dem tale, 
bildte jeg mig ind, at jeg var i mit Fadreneland iblant Ungarer. Jeg mærkede, 
at Lapperne havde alle Ungarernes Vocaler, ligeledes de klarlydende Conſonan⸗ 
ter, og at Bogſtavet S og Z havde den ſamme og adſtillige Lyd, og forekom der 

+ ligefan ofte, Men deres Ord, fom falde de Norſtke vanſteligſt at nevne, havde 
jeg ligeſag flor Vanſtelighed med at udtale, fom en fod Lan, det er, ingen. 
Jette ſamme mærkede Lapperne, og bildte fig fuldkommen ind, at jeg forftod 
Deres Sprog, famt kunde tale med Dem, om der behovedes, og udſtrote det 
Rogte, ſom fiden udbredte fig til Klobenhavn. Men ifig ſelv var Anlednin⸗ 
gen til Denne Underſogning Denne. —— 

Medens vi blev opholdte af Modvind i Mauerſund, ſom er en Havn paa 
Gjrændferne af Finmarken, beføgte vi Kiobmanden paa Stædet; Desuden var 
og tilſtede Hans VWelærværdighed Ar. Daaß, Misſionair iblant det Folkeſlag, 
fom lever af Fifferie ved Kyfterne af Havet, ſom gager op dertil, og kalder fig 
Det Careliſte, ſamt ſiges at være fordum kommet herhid fra Carelen. Een af 
diſſe Carelier, ſom af en Hendelſe kom ind i Stuen, laſte paa Misſionairens 
Anmodning Fader vor. Men hvad ſteete? Foruden nogle Ord, ſom vi fuld⸗ 
kommen forftode, var Maaden at udtale De andre paa, faadan, fon man eg" 

kunde vente, uden af en Ungar. Dette beſtyrkede Ar. Parter Hell gandfke i 
fin Formodning, at det FinlandfÉe og Lappiſte Folfeflag ftod i Forvandtſtab 
med det Ungarſte. Og fra den Tiid af (fyndte han idelig paa mig, at jeg, da 
han var beffæftiged Med vigtigere Forretninger, ſtulde underſoge, hvad nævs 

mere Overcenftemmelfe-Ungarernes og Lappernes Sorog havde ſammen. Men! 
Hoad Ben ffulde jeg tage, for at komme til denne Underſegelſe? Jeg havde 
ingen Hielpemidler ved Haanden meer end en Lappiſt Grammatik og Lexicon, 
CLeem havde udgivet, efterſom Dans Excellence Or. Geheimergad von Storm 
havde været ſag hoflig at tilbyde og diſſe Bøger, uden vor Begiering, Da vi 
BT Ppyp 2 reyſte 
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reyſte over Chriſtiania. Da jeg aabnede denne Grammatik, ſage jeg en ſtor 
Hoben Regler, men fom var ffreven paa Danſk, hoilket jeg ep forfiod. Saae- 
jeg i Ordbogen, fandt jeg De Lappiſte Ord næften revne allene med Bocaler, 
og Conſonanterne vare fatte i fag forunderlig en Orden, atjegpag ingen Maude 
kunde komme efter, hvorledes de kunde læfeg, eller udtales. Jeg tilſtager, 
jeg lod Modet falde, og for ey at giore intet, giorde jeg noget ander, Men 
Hr. Water Sell igientog fine forrige Anmodninger, og fandt vi undertiden ect 
eller andet Ord i Ordbogen, ſom ved en liden Forandring kunde være Ungarſk, 
giorde vi og flor Image med at underføge dets Bemærkelfe, for at fee, om 
Det og heri kom overeens med et Ungarſt. Men denne Underføgelfe koſtede, ſom 
jeg fagde, alt for megen Umage. Thi da de Lappiffe Ords Bemarkelſe faner | 
i Ordbogen paa Danſk, fom jeg en forftod, faa maatte jeg forſt oplede diſſe 
Danſke Ord paa Regiftevet af Nucleus Latinitatis, og ſaa igien efter Dette 
Regiſter kaſte op i Nucleus: Latinitatis, for at fane at vide, hvad diſſe Ord 
betydede paa Latin, hvoraf jeg omſider kunde ſlutte, om det Lappiffe Ord, ſom 
fyntes tillige at være UngarlE, havde Den ſamme Bemarkelſe hos begge Fols 
keſlag. Dette Arbeyde, fom for fig felv ey var behagelig, blev endnu mere 
Fiædfommelig Derved, at mange Danffe Ord, ſom forekomme i Ordbogen; 
fandtes ikke 1 Nucleus; Som og, at jeg ofte, efterat have tilendebragt en heel 
Underſogelſe, befandt, at det Lappiſte Ord, ſaadan ſom jeg lidet havde forans 
Dret Det, af det Eunde være Ungarſk, ey bemerkede det ſamme hos Ungarerne. 
Eaa maatte jeg da igien færte andre Bogſtaver i Staden for nogle af de for⸗ 
rige, og begynde hele Underſogelſen igien forfra, og endda ofte var ligeſag 
uhældig med mit andet Arbeyde. Hvad Under, af jeg anden Gang tabte 
Modet? Men faa kom nogle Lapper fra Biergene, ſom ligge Ti Mile oppe i 
Landet, til os med deres Rensdyr. Da for at fyldeſtgiore Ar. Pater Sells 
CBillie, (fom endog i Henſeende til Maaden felv at udtale pan, blev ved at for⸗ 
ſikre, ar Ungarernes og Lappernes Sprog var det ſamme) hentede jeg: adſtillige 
Lapper ind i Kammeret, og fpurte Dem ved en Tolk om Navnene paa adfkillige 
Ting. Men ſtrax, foruden at jeg overalt mærkede, at Udtalen var aldeles 
Ungarſt, fandt jeg, at mange, endog i Bemarkelſen ſelv, kom overeens med: 
De Ungarſke, og altſag virkelig vare Ungarſke. Jeg afſtrev Dem derfor alle efter 
Den Ungarſke Skrive⸗Rigtighed, og opſatte Dem noye paa Papiir. Fordi jeg i 
giorde Dette ridt, og det traf ind, at Lapper af forſtiellige Dialekter kom der 
paa Øen, fik jeg en temmelig ſtor Fortegnelſe paa de meſt forſtiellige Ord, og 
fom i fin Tiid fan blive til fortræffelig Nytte. Og ſaaledes, da jeg nn ikke 
heller felv tvivlede om Sprogenes Overeenſtemmelſe, gav jeg mig af al Magt, 
fan vidt De nodvendige Forretninger Det tillode i Ferd med Underſogelſen. 

år E Forſt 
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sina $. 4. 

Om Leems Lappiffe og Ungarernes Skrive⸗Rigtighed. 

Naar jeg tåler om, Leeme Lappiſte SÉrive-Nigtighed, maae ingen tenke, 
åt jeg vil forringe Denne, agtbare, og af det Lappiſte Folk velfortiente Mands 
Roes. Den Fliid, han har anvendt pag at polere dette Folk, ſaadel ved hang 

Di Aars Tieneſte, ſom udgivne Skrifter, () fortiener altid hoyligen at roſes. 
Imdlertud tænfer ikke Ar. Forfatteren felv, at hans Grammatik er. ſaa fuld⸗ 
kommen uden mindſte Sept, at der ey (fulde være nogle Poſter, ſom han ſelo Havde forandret, eller i Det ringeſte havde onſtet vare anderledes, derſom han 

| Havde varet forſynet med beqvemmere Hielpemidler til at ſtrive den. Sandelig, 
derſom han endog havde havt den ringeſte Kundſtab om den Ungarfe Skrive— | SRigtighed, eller han havde kommet over Ungarſte Grammatiker, da tvivler 
jeg ingenlunde paa, at han jo havde vildet ſtrevet fin Lappiſte Grammati i em 

ie rasen ' BABES rr: langt 

Iblent andre er hans Verk om Lapperie i Finhratfen det bigtigfte, hvori han fortælrer 
obonm deres Leyemaade og Sæder, ſamt oplyfer det med Kobberſtykler, udgivet i Kioben—⸗ 

4 
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langt anden Form og Skikkelſe Men i faa ſtor en Fraliagenhed ba baade til gands E 
og Vands var dette neppe at onſte, end fiden af haabe! Hr. Forfarteren maa 

Derfor optage det uden Fortrydelſe, hvad fom i følgende ſtal anføres, enten oe | 
hang Skrive⸗Rigtighed, eller om Regler i hans Grammatik. 

J hans Skrioe⸗Rigtighed bruger Hr. geem Fem Voealet (felofydende) 
a e. * o. u. men Diphtonger (dobbeltlydende) (fandelig et. ſtort Antal) Ni og 
tredive, nemlig: aa, ae, 21, au, ee, ei, eu, 12, 132, iae, ial , iau, ie, 
ice, iei, ieu, il, 10, i0e, eoĩi, iou, iu, iui, iuo, oa, oaa, oaai, oe, oi, 
ou, Ud, uaa, ue, uei, ui, uo, uoi, uou, uu. Saa Vocalerne med 
Diphlongerne udgiøre tilfammen 44 i Tallet, Da der ey ere mere end 17 Cons 

ſonanter. Paa denne Maade at afſtrive de Lappiſte Ord, maatte det nodven⸗ 
Dig ſtee, at ikke allene Ord, men hele Linier, ja gandſte Sider bleve falde af | 
WVocaler, fon man ſkal blive vager ved endog føfelig at fee i de Lapvilfe Bogens 
Dette, foruden at det falder den- Skrivende kiedſommeligt, da han maa afø 
ſtrive forte Ord med: mange Bogftaver, ſamt Udgiveren koſtbarere, at lade 

det trykke, ſoraar ſager det ogſaa Leſeren en Uleyligded, ſom jeg ingenlunde bor 
forbiegaae. Thi da Læferen feer i de fleſte Ord tre, fire, ja ogfaa fem Vocaler 
ved Siden af hverandre, bliver han raadvild, hvo Der beholder fin Lyd ſom 
Bocal, hvo der lober ſammen til cen Diphtong med foregagende, eller følgene 
De, og hvilet følger. heraf. … Om Ordet beſtager af to, eller tre, eller fire Sta⸗ 
velfer. f. E. i Ordet Vuoigi (Smør) der maa han med Foye ſtage i Tvivl, om 
Det beftaaer af fire Staveſſer: Vu-0-i-gi, eller tre: Vuo i-gi, eller to: Vuoi- 
gi. Jeg har af Lappernes Mund lært, at det ér kun een Siabelſe, og udtales 
aldeles paa famme Maade, fom hos Ungarerne Vai, (Smør) Ligeledes maa, 

han blive forlegen med Ordet Zhioaarve , (orn) om det beftaaer af fire Sta⸗ 
velfer, og bør læfeg Zhi-o-aar-ve, eller tre: Zhio-aar-ve,. eller to: Zhioaar- 
—— Ungarerne udtale det i cen Stavelſe: Szarv. (Horn) Paa ſamme Maade: 

ere Vocalerne i mange andre Ord pakkede paa hverandre fom i en Dynge, 
og bringe Læferen i en Vilderede, ſom han ſkal have meget ondt for at finde ud 
af, med mindre man fætter, at han forſtaaer Ordene, og altſaa det Lappiſte 
Sprog ſelv. J Beſynderlighed er det aabenbart, at Ungdommen, fom lærer. 
at ftave, af at lægge ſammen, foraarſages herved ale for ſoert et Arbeyde. 
Men Da jeg tænkte paa, Hvorfra denne faa ſtore Mængde Vocaler meſt maatte 
komme, faldt diſſe Aarſager mig i Tankerne. Forſt: Fordi eee 
er af Naturen meget. Élingende og lydelig, og har en Mængde Ord, ſom beſtage 
af flere Vocaler end Conſonanter. Desuden udtales Vocalerne af Dette Folk 
med faa adſkillig og mangeſlags Lyd, at Latinernes ordentlige Vocaler og Diph⸗ 

tonger 
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ſDnder ep forflage til at udtrykke den. Herudover bruger Hr. Sielftrøm i 
hans Grammatik for Lapperne i Sverrig ni Vocaler: Op er 1, ou, Dy aͤ, dd, > 
og femten Diphtonger al, ai, au, aͤu, UA, ål, et, uo, UD, ui,oi, du, oͤi, ue, eu. 
Sen Den Finniffe Grammatik hav otte Vocaler, og ſexten Diphtonger. For 
der ander: Fordi Ar. Leem, for at udtrykke et vift Slags Lyd, ſom Lap⸗ 
perne have for fig felv i deres Vocaler, bruger den ſamme Vocal fordoblet, 
aa, ee, ii, m. m. Denne Maade, at udtrykke Vocglernes forfiellige Lyd, 
Fan være meget god i et Sprog, hvori forſtiellige Vocaler ſieldnere omme ſam⸗ 
men, fom det Danſke, f. E. Men i et Sprog, ſom har mange Vocaler, det 
er: i hvis Ord mange og adffillige Vocaler forekomme alligevel jevnſides, fan 

" Denne Maade, at adffille Vocalerne fra hverandre, ikke bruges, uden at for 
aarſage Leſeren ſtore Uleylihheder. Den tredie Aarfag bar jeg fornummet er, 
at Hr. Leem udtrykker en vis Lyd nogle Conſonanter have, ſom Ungarerne 
kalde Klarhed i Lyden, ved at lægge til ſaadanne Conſonanter Det Bogſtav 1, 

eller je. Der er Bogſtavet i ingen Vocal, ikke heller udgisr det en Stavelſe 
smed foregagende Conſonant, men vifer allene, at denne bør udtales noget ans 
derledes, end den pleyer hos andre Folkeſlag. Ligeſom da diſſe klarlydende 
Conſonanter forekomme meget ofte hos Lapperne, ſaaledes møder og Det Bog⸗ 
ftav i alt for ofte i i Leems Skrive⸗Rigtighed. Saaledes f. E. 

Saa tidt det Bogſtav N bliver klarlydende hos Lapperne, færter han der 
Bogſtav i til det, i Ordet Niaalom (jeg ſlikker) hores ikke Bogſtavet i, ikke 
heller ev det et Ord af tre, men af to Stavelſer: Maaclom. Ungarerne, ſom 
jeg ſiden ffal viſe, ſtrive: Nyalom. (jeg ſtikker) Det famme gior Ar, Leem, 
ſaa tidt ſom Bogſtavet G bliver klarlydende i Begyndelſen af Ordet. Hvor⸗ 
fore Giærmom (jeg kommer til Fornuftens Brug) beftaaer ikkun af to Sta⸗ 
velſer, efterſom Bogſtavet i ikke høres. Ungarerne ſtrive Gyermek, og bes 
| tegne Dermed er Barn, eller den ſom kommer til Fornuftens Brug, Bliver 
Bogſtavet P klarlydende i Enden af Ordet, faa tilfohyer Leem det foruden 
Bogſtavet i nof en anden Vocal, fom Vaggie. (Dal) Ungarerne kalde en 
| Dal Volgy. 

"2 Foruden Bogſtaverne N, og P, blive ogſaa hos Lapperne T, og L, klar⸗ 
| Iydende, ligeſaavel fom hos Ungarerne. Men at diſſe blive klarlydende, ſynes 
| mv. Leem ikke nok at have mærket, ifær hvad Bogſtavet L angager. 

Da Hr. Leem var kommen til at udtrykke Bogſtavets S Lyd, ſom ſande⸗ 
| lig er adſtillig hos Lapperne, fandt han faa ſtor Vanſkelighed for fig, at han 

In FRANS i j udbryder 
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udbryder diſſe Ord: ” Wonfkeligheden i Lappernes Fun Tungemaals demaals Sethographie 
og Udtale foraarſages fornemmelig af den ſteerke Sibilo, og Aſpiratione, ſom 
Mangſoldi ge Ord forekommer ; og det fan hyppig, at den ikke allene fore 
kommer undertiden to gange i eet og det famme Ord, men endog i nogle bes 

W findes paa 10 Sræder udi een og ſamme Stabelſe. Og figer han: Ikke den 
beſte Mefter kan ffrive dette Tungemaal fan, at hans Bogftaveren-faa alde⸗ 

1 [eg til Punkt og Ptfkke foarer til Lappernes Udtale, ar Læferen derefter kan i 
"udnævne alle Lappiſte Ord juft, ligeſom de af Lapperne pronunceres.“ Om 
faa er, faa maa Ungare fandelig have havt meget gode Skrivemeſtere, da jeg 

har lært af egen Erfarenhed, at ingen Lappiſt Udtale, i hvor vanſkelig Den end 
maa forekomme Hr. Leem, evt fig felv faa vanſkelig, at jo enhver ung Ungar, 

"Der Fan ſkrive (ſom de fan næften alle) fulde færdig kunne optegne den paa Pas 
piir, og det ſaa noyagtig, at han kunde, naar har lyſtede, igien oplæfe den af | 
Papiiret, med en Zone, ſom fuldkommen lignede Lappernes. Men at og ens 
hver anden, fom ey er en Ungar, ſkal funne udtale et Ord, ſom er ſaaledes 
revet, ligeſom en Ungar, 1 Det er jeg vift ikke Borgen for. Men at komme til⸗ 
båge til Sagen. j 

Bogſtadet SD tillægger Bon Den famme Lyd, fom det har hos Latinerne 

8, eller Zh falder han en Hvislen med Afpiration ; og midt i Ordene, 
ſiger han, ev der ingen Forſkiel imellem dem, dog 1 Begyndelſen af Ordene til⸗ 
lægger han Bogſtaverne Zhi en beſynderlig Udtale, og forffiellig fra Shi, men 
hvordanne den er, figer han ikke. Endelig gior han Forſtiel imellem dzhi, og. 
tzhi, ſom ffal læres af Brugen. Men af dette er Det igien aabenbare, at Bog⸗ 
ſtavet i i at udtrykke Lyden af Shi, Zhi, dzhi, tzhi, ev næften at anſee, ſom 
overflødigt, og tiener intet til andet, end til at re SAR Zal, og Den 

- Deraf flydende Forvirring. EVA 

Men om der kan, og bør raades Bod paa dette Onde, det —* jeg aldeles 
kommer mig allermindſt ved. Og det er ikke heller i den Henſeende jeg har ſagt 
Dette, men derfor allene, at det fan ſees, hvor ſtore Befværligheder jeg har 
havt at drages med, endog i Henſeende til Leems Skrive⸗Rigtighed allene, da 
jeg underføgte Overeenſtemmelſen imellem Ungarernes og Lappernes Sprog. J 
dens Stæd have mine Landsmænd Ungarerne en Skrive⸗Rigtighed, ſom er 
ypperlig dyrket i mange hundrede Aar, er kort, let, beſtemt, dannet og beghem 
til at udtrykke alle Lappernes Toner og Sr HR Det er for en, ſtal vi kor⸗ 
teligen fane at fee, — 
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ØR bruge da i Ungarn Latinernes fem Vocaler: a, e, i, 0, u» 0, Uu, dife e 

Vocaler ſatte vi undertiden en acut Accent over, å, e, i, 6, ti, hvorved 
De fane en forſtiellig £yd fra Den forrige. Derſom Ungarerne rive to Prikker 
over o ogu, 6, ü, faa ffal De udtrykke haarde, ag Ungarerne egentlige, To⸗ 
ner. (*) Heraf feer man, at Ungarernes accentuerede Vocal gielder det ſamme 
ſom Leems Diphtong, der beſtager af to Vocaler, og at Ungarernes Vocal 
med Prikker over, betyder det ſamme, ſom Leems Diphtong af fre Vocaler. 
Følgelig, hvor Ungaren fætter en accentuered Vocal imellem to Vocaler med 
Prikker over, der lader ban fig noye med tre Vocraler, Da Leem derimod maa 
have otte. SMeni Dette træffer vel neppe ind. Zerimod hænder det fig ofte, at 
en Vocal med Prikker over, fættes ved Siden af en accentuered, eller gen ace 
centuered ved Siden af cen anden, tom og er accentuered. J forſte Fald maa 
Leem bruge fem Wocaler, i Det andet fire, i begge hav Uigaren nok af (0 3 
En ForÉortning, ſom viſt ikke er at foragte, 

Denne Fordeel har og Ungarernes norvgrende Skrivemaade, at, hen⸗ 

der det at Bogſtavet i bliver til een Stavelfe med foreganende eller efterfol⸗ 

ES 

gende Vocal, og altſaa taber den Kraft, den havde ſom Vocal, at, figer j eg, | man ffriver da ey Bogſtavet i, men j. (jota) (**) Saaledes ſtrive de ikke 
| Fozdie, (hans Kok) men Fozøje, Leem ſtriver Vuosshiuoie. Herved ops 
hæves aldeles den Tvivl, ſom maatte foraarſages Derved, at Vocalen i kom til 

at ſtaae ved Siden af een anden Vocal. Havde År. Leem fundet for got, at 
bruge denne SÉrivemaade, havde han af De ni og tredive Diphtonger kunnet 
udelukket omtrent Tive; For faa tange ev Det, Der dannes Derved, at Voca⸗ 
len i tilfohes andre Bocaler. J Begyndelfen af Ordene iagttager han og juft 
" Dette famme noye, og river ikke iegn, (Jis) men jegn, ligeſom Ungarerne 
fkrive jeg» (Fis) hoorfore han ikke ogſaa gior det ſamme midt i Ordene, maa 
ig felv beft vide, Men nof om Vocalerne. 

Hos Ungarer forekomme fire klarlydende Ernie j ve FYN Ti 
At diſſe eve klarlydende, Detegnes ved at fætte det Bogſtav y til Dem. Gy, Ly» 
"Ny, Ty, og altſaa er y hos Ungarerne hverken en Vocal, eller Conſonant. 
At man hos Lapperne finder diſſe ſamme klarlydende Conſonanter, det har jeg 

— — — 

Pi 

||| 
ON 

allerede tilforn erindret. 
Bogſtavets 

(”) Nogle fætte over. Vocalerne o og u, det lidet Bogſtav e. 

) De Gamle Have undertiden brugt y i Staden for j. | 

Sagg 
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Bogſtavets S adffillige Lyd fordarfager ingen, Der er kyndig i den Ungarſte 

Skrive⸗ Rigtighed, nogen Vanſkelighed; Thi naar Leem antager fem forſtiel⸗ 
lige Zoner hos Lapperne, ſom ffal udtrykkes ved s, sh, zhi, dzhi, tzhi, antage 

Ungarerne Sex, ſom ſtal udtrykkes ved S, Z, SZ> Zs, Ts, T2, jeg har ogſaa 
virkelig fundet den. ſiette Lyd iblant Lapperne. Men Det er at mærke, at de 
gamle Ungarer have udtrykket Lyden ts, ved cz, eller cs (”) De fleffe nye bruge 

NERE + lav 

ae 

… deres Skrivemaade ikke Bogſtavet c> men i Detg-Stæd i andre Tilfælde Bogs 
ſtavet K. Dette er ogfaa at mærke, at Bogſtavet S har ikke ſamme Lyd, ſom 
hos Latinerne, men ſom Tydſkernes ſch. Men vil de udtrykke den Lyd, fom 
Fydfferne, eller Latinerne betegne ved. S, ſtrive Ungarerne Sz. Bogſtavet Z 
lyder haardt hos Ungarerne, vil de udirykke den Lyd, ſom Tydſternes Z har, 
ſtrive de Tz, Begge Deele ere ſteete med en fornuftig Sparſomhed; Thi da 
Syden, ſom al udtrykkes ved Bogſtaverne S, elleve Z, meget oftere forekom⸗ 
mer i det Ungarffe prog, end den Lyd, ſom ſtal afſkrives ved SZ, og TZ 
have de, for at beflitte fig paa Korthed, helft vildet udtrykke de Zoner, ſom 
ſieldnere forekomme, ved to Bogſtaver. Og dette mag være nok fagt om 
Skrive⸗Rigtigheden. For nu ev det aabenbare, at den Ungarſte Skrivemaade 
er tilſtrekkelig til at udtrykke Lappernes Toner, og at altſaa De Lappiffe Ord 
Fan afſtrives efter den Ungarſte Skrivemgaade. Og det maa jeg nødvendig 
gisve, naar jeg vil viſe, at det, eller Det Lappiffe Ord er Ungarſt. Thi frem⸗ 
fætter jeg for Ungarerne de Lappiſte Ord ſaadanne, ſom Leem ſtriver Dem i 
hans Ordbog, ſkal de hverken ſorſtage at læfe, eller udtale Dem, men vil for⸗ 
ſkyde dem, ſom udfændiffe; Men bruger jeg i Stæden- for Leeins Bogſtaver 
andre, fom vel have ſamme Lyd, men komme overeens med Ungarernes Skrive⸗ 
maade, ffal Ungarerne baade kunne læfe og udtale, og forftaae Lappernes Ord, 
og troe, at De ſtage i Forvandtſkab med deres eger Moders Maale —— 

Leems Lappiſke Orthographie rettes efter Ungarernes 
Skrive⸗Rigtighed. 

Da jeg i det følgende ſtal beviſe Overeenſtemmelſen imellem Ungarernes 
og Lappernes Sprog af den Mængde Ord, ſom ere gandſte de ſamme hos begge. 
Foſteſlag; Men de ſelvſamme Ord, naar de ſtrives efter. forſtielige SÉrives 

i K Regler, 

€) Nu følge vi Ar. Paris Papai, hvis Lexicon Latino-Ungaricum nyelig igien er oplagt i 
Tyrnav Academies Bogtrykkerie, og tillige forøget med det Tydſte Sprog. 
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Regler, fynes om neg ſom forftiellige og færffilte: Saa feer jeg en Nødvendighed. for 
| ml at rette Leems Skrive⸗Rigtighed eſter den, ſom Ungarerne bruge, det er, 

hvor jeg ſtal afſtrive De Lappiſte Ord, da i Stæden for de Bogſtaber, Leem 
bruger, at betiene mig af Ungarffe, ſom have ſamme Lyd. For ar kunne giore 
dette, maatte jeg frem for andet giore mig de Bogſtavers Lyd bekiendt, ſom 
Leem har brugt. Men hvorledes ffulde jeg komme efter Dette, da Or Leem 
| glemmer det til mundtli g Uuderviisning, at lære Lyden af de flefte Bogſtaver? 
Siden jeg Da ingen Leremeſter havde, Dar jeg mig faaledes ad. Jeg giorde et 
| va, af mange Danffe Ord, ſom i Nomenclator foavede til viſſe Lappiſte. 

Diſſe, naar Lapperne inrellemfunder kom til vor Øe, fremſatte jeg for Dem bed 
en Fortolker, for at fee, hvad Lapperne vilde fige De betydede. Det traf, ſom 

ofteſt ind, at de nævnte det famme Ord, ſom ſtod i Nomenclator. Ligeſom 
hu Lapperne udtalte dem, afſtrev jeg Dem noye efter den Ungarſte Skrivemaade, 
og ſammenlignede dem med de Lappiſte Ord, ſaadan ſom Leem havde ſtrevet 
Dem i hang Nomenclator, og da faae jeg ſtrax, hvilke Ungarſte Bogftaver 
foavetil Dem, Leem har brugt. Eſter mange ſaadanne Forføg opfatte jeg mig 
en almindelig Tabel, fom jeg kunde folge, for Des magligere at afſtrive Leems 
Lappiſte Ord efter Den Ungarfe SÉrive-Rigtighod. Men ſom denne Label 

har koſtet mig for Arbeyde, fan giorde Den mig nu ogfaan en ypperlig Nytte, og 
Aal giore herefter, derſom det er GUDS Billie. Men for Dem, ſom fulde 
maaſtee fane Lyſt til at ſammenligne de Lappiſte Ord med De Ungarſte, er denne 
ſamme Zabel faa nodvendi 9, at jeg tør fige, deres hele Arbeyde ex uden denne 
gandſfte Filt. Her er Den! 

Forſte Tabel, 

Som vifer de Anmerkningek, der. ere fulgte i af afſkrive de Lap⸗ 
piſte Ord, Leem har brugt, efter den Ungarſke 

Sfrive - Rigtighed. 
I Stæ: Bor ſtri⸗ 
Den for ves. 

Bogſtavet 
be ål Mingdverne udtale Bogſtavet A med en lav dyd, ligeſom 

de Danſte AA. Folgelig i Staden for Leeme KA 
ſtriver en Ungar A, ; ; AR TA 

REE 2, Skal 
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DÅ — | TTT TY Gtær Ber ſin⸗ : 
— —— ves. 

ogſtavet 
2, ESbkal Bogſtavet udtales klinger, betegne Ungarerne | 

det med en Acut Accent A', Leem ſtriver uden Ace 
cent A. A. A.. 

3. Da Ungarerne og Lapperne udtale Bogſtavet A ii en i, 
lav Lyd, og fom nærmer fig til O, fan ſtriver Leem! —J 

undertiden Bogſtavet O, hvor en Ungar vilde fætte A. O. — 
4. Det er viſt, at — Æ Schn det ſamme, ſom Unga⸗ — 

rernes Bogſtav E. Æ E. 

5.Efterſom Ungarerne * udiale Bon⸗ E' med! 
en Lyd, fom nærmer fig til I, faa fætter Leem —* 
tiden I, hvor en Ungar vilde frive E' i 

6.|Leems — 5 i fig fe til Ungarernes OA, eller SR SES 

"| OOcller —— 
7. Hvor Leem ÅD UO, der er gierne ungarecnes U nok, rr] pb: 

| undertiden maa man færte ö. É UVO. U, öõ 
3. Det er viſt, at Leems NI (naav der kommer en Boca : 

efter) udtrykker en Ungar bed NY. NIL + NY, 
9. Saatedeé ſtal man Mabnå i Stoeden for "ok GI frise * 

GV. e GI. GY, É; ; 

0. Leem erindrer, at GN ſkal, —— hos Sstaliænerne, 
— med et Slags klar Lyd, Ungorerne ſtrive 
N É: 

34) Hoꝛdi Leem ikke hok har eg d krave Lyd, ſom slag 
Bogſtaverne T og L have baade b lingarerne og in MEL. 
Lapperne, faa forſemmer han undertiden at udtrykket 
Den, undertiden fætter han nogle Confonanter fil, ſom 
giore Udtalen vanſkelig, og Dette giver tilÉiende, at 

[I 
| 
I 

Ungarernes klare Lyd ligger derunder, Men undertis | 
den bruger han ZHI, : ke BE ke 

12. Bogſtavet S hos Leem ſtrive Ungarerne SZ2 2. 8. 82. 

13. Bogſtaverne SH; og ZH,. lyde me Leem/ ligeſom S S | 
"| hos Ungarerne. aar SL el: 



er det ſamme. 677 
J Stæ- | Gør feris 
den for ves. 

Bogſtavet 

— — — — 

14. —— — hvor de ——— af 
Ordene, ffal en Ungar forandre til TS, ; LHL STS; 

15. Ceems DZHI [yder fom Ungarernes 28s. 0. DZMI. 
16. Leems Z, og TZHI udtrykke Ungarerne ved TZ. . £. 

17. Den Lyd, ſom Ungarerne udtrykke ved Z, hvilfen ikke 
i allene De Danſte, men ogſaa de yde ikke have, ly 

ſom Lapperne bruge, hav jeg feet, at Leem fnart t 
trykker ved S, ſnart ved SS, eengang ogſaa ved SK. 
Følgelig har jeg i nogle Tilfælde i Staden for S, eller! | 
SS, eler SK, mgatter ffrive Z. +. — SS SK; Ls 

N Sa 

At man ſaaledes kan fætre eet Bogfiav for eet andet, uden at Ordet ſtal 
faae en anden Lyd, vet har jeg lært af at hore Lapperne tale. Fat afffrive de 
| Lappiſke Ord, ſom folgende Fortegnelſe indeholder, paa UngartE, betiener jeg 
| mig aldrig af flere, end hoyt af to Slags af diſſe Anmerkninger— Thi De Ord, 
hvori jeg havde maattet bruge flere, dem har jeg med Billie gaget forbi, for 

ey at falde bemærlig for Qæferen, Der maa lade Øyet allene, og ikke Hret tilses 
| lige ; dømme om sen imellem et —— og Ungarſt Ord. 

le ol 

Om Forfkielligheden af Dialekterne i —— 

Bed at følge foregagende Tabel kan næften alle de Lappiffe Ord, ſom 
Leem har anfort, ſaaledes afſtrives efter den Ungarſte Skrive Ri gͤßheb, at 
en Ungar baade fan fæfe Dem, og udtale Dem fuldkommen ligefom en indfød 
Lap. Men fatter han og ſtrax deres BemærÉelte? Hai mange Hø ban den 
ſtrax, men iffe i alle, og dette kommer fig af Dialekternes Forſtiellighed. At 
Ungarerne og Lapperne heri eve hverandre noget ulige, der kan ikke nogen foruns 
| Dre fig over, naar han betænker, at diſſe Folkeſſag have værer adſtilte fra hin— 
| anden isen Tiid af Tretten hundrede dar, uden at have nogen 5 eller 
| Samtale med hverandre. Hav Finnerne en forſtiellig Dial fra Lappernes, 
har Lapperne felv i de adſtillige Svenſte Provintzer hver ſin Dialekt for ſig, 
| findes denne ſamme Ullighed imellem Field-Lapperne i Finmarken, og Soe⸗ 
—— i Finmarken ; faa maa Der jo nodvendig — være nogen imellem 

£.9449 3 Ungarerne 



tiene fig af t, faa de i Stæden for Zeit fige Ciid. Man fkal aldrig finde hos 

: 
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Ungarerne og Lapperne. Men Forſtiel i Dialekt pleyer at giore ſaadan en For⸗ 
andring i Ordene ved at lægge Bogſtaver til, ſette andre i Staden, tage fra, 
o. ſ. v. at den, ſom ikkun forſtager den ene Dialekt, har ont for at forſtaae 
Ordene af den anden Dialekt. Hvo vilde for Exempel vel ſige, at Vand be⸗ 
tydede det ſamme ſom Waßer, naar han ikke var bleven vaer, at nogle Ord fors 
andre ß til te, hvoraf bliver Watter, andre omſtifte Bogſtaveter tihn, nu har 
han Batten, og andre igien udelade Bogſtaverne tte, heraf faner han Vand 
ud. Ligeledes, hvo der ikke ev kyndig i Dialekterne, og veed, at Ordet Mor 
gr Det famme fom Moder, og Dette igien (om Mutter, han vil troeom Ordene - 

- or og Mutter, at De flet ingen Overeenſtemmelſe have i Bemerkelſen. Man 
veed De Danſte aldrig bruge Det Tydſte Bogſtav z, og i Stæden for dette bes 

de Danſte Lyden af De Tydſke Bogſtaver ſch, men i Staden derfor ſt, og de 
ſige ikke Fiſch, men Fiſt. De forandre og vf tilp, ogſch til g, fan dei Sto⸗ 
Den for Pfeil fige Piil, og Flucht Flugr. Desuden giore De Danſke og Tydſte 
faa ſtor en Forandring med Vocalerne, faa at man næppe fan bringe der i 
Regler. Og bog formager alt Dette aldrig de Lærde til at give der Danſke 
Sprog ud for at være et ſerſtilt og forkicligt Sprog fra det Tydſte. Saadan 
en idelig Omſtiftelſe og Udeladelſe af Bogſtaver, ſom jeg nys viifte ev imellem 
De Danſtke og Tydſte, har ikke Stæd imellem Ungarerne og Lapperne. Thii 

hvyvor mange Toner og adſtillig Udtale Ungaxerne end have, faa have Lapperne 
dem og, lige faa mange, og de felvfamme. Dette er et unægteligt Beviis, at 
Dev ev mindre Forſtiel imellem den Lappiſte og Ungarſte Dialekt, end imellem 
De Tydſkes og Danſtkes Udtale. Men hvad de andre Omſatninger af Bogſta—⸗ 
øerne angager, ſom forekomme hos Lapperne og Ungarerne, tør jeg fige, af 
naar Man veed, at rette fig efter enhver Dialekts Egenſkaber, og hvorledes 
Bogſtaverne af eet Tale⸗Redſtab letteligen omſtiftes, Det eene til Det ander, og 

hyad diſſe ere for nogle, og hvorledes De indtræffe i forſtiellige Dialekter, ſaa 
ſiger jeg, tør jeg paaſtage, af man fnart intet Ungarſt Ord ſtal finde, fom jo 
ogfua findes enten hos Finnerne, ellev Lapperne i Sverrig, eller i Det ringeſte 
iblant Lapperne i Finmarken. Men fulde Dev endog findes nogle, blive diſſe 
virkeligen faa, og man ſkal ligeſag lidet deraf kunne beviſe, at diſſe Sprog ere 
forſtiellige, ſom at det Tydſte og Danſke ſtaaer i ingen Forvandtſtab ſammen, 
fordi der hos begge Folkeſſag findes Ord, ſom ingen Liighed have med hver⸗ 
andre. Men ac ikke nøgen ffal fige, arven faa fuldftændig Indſigt i Dialekter⸗ 
ne var mere at ønffe, end at vente af mig, fan vil jeg bede ham betæenke, ati 
vor Tiidsalder ere allerede mange Bøger ſtrevne for diſſe Folks Nytte, ifær 
Srammatifer, hvori kyndige Mænd have Tüd efter anden, og —— 

| z rytten 
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Tehkken beklendegiort deres Jagttagelſer angagende Dialekternes Forftielighed, 
ſamt hvori denne be flager; Saa at man ved retteligen at forbinde diſſe Jagtta⸗ 

gelſer gierne kan forſt Farre fig en vig: ig Kundſkab om Forf —— i Dialekter, 
liden et ſtort og bekoſteligt Arbeyde med ater reyfe igiennem diſſe Landſfaber. Og 
for at overbeviſe Cæferen herom, vil jeg anfore De Anmarkninger, fm nogle 
hade giort ——— Lapmarken, angagende Forfkieligheden i Dialekterne. 

Folgende har Dr. Ganander: “ Bogſtaverne inddeles efterſom udtales, 
it igiennem ved Hielo af Tungen: E.N D, T.ef Ganen: ]. G C.KTæns 
11 derne: 8 Z. R. ——— BER E MP W: Bogſtaverne, figer bon D.G 
dd ve, af eet Tale⸗Redſkab ombyttes letteligen med hvcrandre, gabe⸗Bogh fås 

verne tieſt, undertiden oaan T Cunge-og Tand: Bogſtaverne. Si op⸗ 
lyſer han med Exempler, men dem gager jeg for Kortheds eyld forbi. 

r. Fielſtrsm taler i hans Grammatik ſaaledes: /Forfkiell en imellem 
— EM befager fornemmelig Eu I, nogle Bocal ers Omſkiftelſe 2. i 

"1 nogle Ords adſtillige Bemærbelfe. "3. i Endelſen af nogle Cafus og Tem- 
(I pora, Den oſtlige Dialekt forandrer den nordliges a til i, ellev og, naar 
VOrdene begynde af en Vocal, fætter Bogſtavet i foran dem. Undertiden 
udtrykker cen Dialekt Te Ord ved en Vocal, fom en anden udtaler med en 

Diphtong. —— fingularis numeri endes bog nogle paa s, hos andre 
paai Accufativus lader nogle endes paa m, andre paa b. Naar Cafus 
mediativus endes paa Stavelſen in, lægge de nordlige Det Bogftav 3 dertil, 
Den forſte Perſon i Verba endes hos de fleſte paa am, eller om, hos nogle 
paa ob, hos andre paa of. J de flefte Verba ſluger den ſydlige D dialekt den 
“ ſidſte Vocal af den anden og tredie Perſon i Præfens indicativus, ligeſom 
ogſaa Den fidfte Vocal af Imperativus.“ Men af ſamme Slags kan man 
ſee i He. Fielſtrsms Grammatik. 

Den forhen omtalte År. Søg frem, — den Kundſkab, han havde om 
De forffiellige Dialekter, har antegnet følgende: “Naar man veed, hvorledes 
W Literæ Bumaph pleye at ombyttes og bruges i i Steden for lyoera ndre, faa 
kan man letteligen fe, at jackab , jackap » jackam, jackaf, og jacsaw 
i! ev eet og det ſamme Ord: Ligeſom tintet, tiptet, tiftet gæeb, sgæw;, 
gawa o ſ. v. Med De ovrige Bogſtavers Ombyttel ſe har det (amme Be⸗ 

EL ſkaffenhed. J Staden for dat: ſiger man tat. J Stæden for afde: aſſie. 
| J J Stæden for Golm: Kolm. Saa maa man ikke hellev forglemme at give 
Agt pag Bogſtavernes beſynderlige Ombyttelſer og eng? » fom 

ruges 
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bruges udi ſomme Dialekter Saaledes bliver De Sydliges tk hos tk hos de Nord⸗ 

! flige ombyttet tifrk. Derfore ſige andre i Stæden for botkanet, ratker, 
abro, dabredet: borganet, rarket, arwo, tarwetet. Ligeſaaledes ere 

i mange. Bogftavers Tilſcettelſer i vifje Ord og i viſſe Lapſte Dialekter ikke 
” ubrugelige, J den Henſeende finder man ide Søndre Lapmarker, at de 7 
” gierne ſotte j foran for en Deel Ord, ſom begyndes af en Vocal. Saale⸗ 
" Des eve de Sydliges jæno, jenem, jelet, de ſamme Ord, ſom de Nordliges 
æno, ænam, æler. Lg fom de Sydlige lægge noget: til en Deel Ord, og 
uw Derfore blive uforſlaael ige for de Nordlige, je pleye atter De Nordlige at 
have deres Tillæg i viſſe Dvd „ikke allene ved Enden, eller Begyndelſen af J 
Ordene, men ogſaa i Midten: Det er befunden, at deres harbma, jære-" 7 
” mack, ædno ev det ſamme, ſom de andres harma, jærmak, jæno. Jeg 
kunde anfore mere af en Finniſt Grammatik, ſom cv udkommen i Abo, ſom 
og en Eſthiſt, trykt i Halle, men dette, jeg har anſort, for at overbeviſe Læfes 

ven, maa være nok. Men hvad den Forſtiellighed angager, der er i Fields og 
Soe⸗Lappernes Dialekter i —— det hav jeg meent jeg burde afhandle i 
en S for fig ſelv. 

— 

0 "5" 

— 

— 

Cæferen venter maafkee, at jeg ogſag Fal tale noget om Dialekternes For⸗ 
ſkiellighed i Ungarn. Men da Ungarerne underholde en beſtandig Omgang med 
hverandre, faa merker man ikke i deres Tale til nogen faa ſtor Miighed, at den 
Fan Faldeg en fovfticllig Dialekt. Der ere fag Ord,” ſom udtales. anderledes 
paa denne, end. paa hiin Side af Donau, men de forftaae hverandre alligevel 
meget got, Det ſamme J—— om de Ziebenbuͤrgiſche Ungarer, ſom kalde fig 
Székel yianer, eller Siculer. Thi foruden nogle Ord, fom de have for Dem 
felv, adffille diſſe fig lidet fra de andre Ungarer i Udtalen allene af nogle Vocaler. 
Men hvilken Udtale ev Den befte, det afgior aldrig de Sproglærde. Siculerne 
fige, at hos dem tales det reneſte Ungarſt, men det ſamme paaſtage Ungarerne, 
azygerne i ſer, ſom boe i. Midten af Riget. Dog har Greovſkabet Caftro 
Ferreo givet Ungarn en virkelig Cicero i Pater Jeſuiten FrancifcusFALUDI, () 
og Ziebenbuͤrgerne felv mane tiltage, at Hr. Johannes Molnår kommer denne 
nærmeft, naar de læfe hans Verk om de Gamles underfulde Bygninger, 
ſom er fÉrevet paa Ungarſt. Men fom jeg ſagde nt Siculernes Sprog er det 
felvfamme, ſom de andre Ungarer bruge i Ungarn, faa ev der paa den anden 
Side ingen viol om, at det ——— eller —— Sprog ig FUGE ( 

orſtielligt 

( N Han har ſtrevet paa Ungarſt en Hof Mands Pligter, (Udvari Ember) ſom og ae Hof⸗ 
Dantes (Udvari Afzf-6ny) ret ſmukt. 
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er det ſamme. 69% 
— — — 

Og jeg kan ikke nok forundre mig over den haand⸗ 
gribelige Vildfarelſe nogle Hiſtorieſtrivere, ſom ſtrive i diſſe Nordlige Egne, 
begage, haar de efter Ole Rudbeck den ERidre (i hans Atlantica Tom, 1. 
Cap. 3. $. 18.) ſige, at det Sclavoniſte, eller Slavoniſte Folkeſlag ev det famme 

ſom det Ungarſte. Wel er det fandt, at det Slaviſte Folk beboer et ſtort Stykke 
af Ungarn, men naar man undtager nogle faa Ord, ſom de have laant af hver⸗ 
andre, har dereg Sprog flet ingen Liighed med det lingarffe. Diſſe Skribenter 
giorde rettere, om de udledede det Sclavoniſte Sprog af det Illyriſte, men det 
Ungarffe fra de gamle Scyther. Men da Dette ikke meget vedkommer Hoved⸗ 
ſagen, vil jeg ikke tale mere derom. — 

Ga DE 

Om Lappernes forffielfige Dialekter i Finmarken. 

At der iblant Lapperne i Finmarken findes forfficlige Dialekter, det har 
— Baade jeg ſelo erfaret, og det viſer Ar. Leem vidtloftig. Forfkiellen er ikke ſaa 
ſtor iblant Field-⸗Lapperne, da De have dog nogen Samqvem med hverandre, 

naar de til viffe Tider komme ſammen til Markeder paa beſtemte Stæder. For⸗ 
ſtiellen er ſtorre imellem Soe⸗Lapperne, efterſom de bog ved adſtillige Havs 
bugter, og meget fielden beføge hverandre. Men Uliigheden ev allerſtorſt imel⸗ 
lem Soe⸗ og Field Lapperne, da diſſe leve gandſte afſondrede og adſkilte fra 

hyoerandre. Men hvori denne Forſtiellighed beſtager, Det viſer ſamme Lr. Leem 
meget vel i hang Grammatik. Jeg har ſamlet hans Anmarkninger i folgende 
Zabel. Ved Hielp af Dem kan enhver letteligen forandre et Ord af cen Dialekt 
til gen anden, Samme Tabel ſtal jeg betiene mig af, naar jeg vil viſe, at mange 
Ord, ſom ere virkelig Ungarſke, findes ogſaa hos Lapperne. Thi oſte er et 
Ord, ſaadan ſom det udtales efter FieldLappernes Dialekt, det Ungarſte 
uliigt, men forandrer man det lidet efter diſſe Anmæerkninger, faa at det om⸗ 
dannes efter Soe⸗Lappernes Dialekt, fag er det gandſte eens med Det Ungarſte.“ 
Æg dette troer jeg viſt Læferen gierne tillader mig, for enten jeg viſer at et Field⸗ 
Lapſt, eller et Soe⸗bLapſt Ord kommer overeens med det Ungarſte, er lige mes 
get, fiden ingen tvivler om, at jo bande Kyſt⸗og FieldBoerne ere Lapper. 

£ SOE | Anden 
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| Inden Tabel, g ; 
— foreftiller de Anmarkninger, hvorefter et Ord af Field⸗ 

Lappernes Dialekt, kan forandres til et Ord af 

SoeLappernes Dialekt. 

See Hr. Leems Grammatik fra Sid. 731. til 788. 

J Stæ [Kan fkri⸗ 
" Den før ves. 

| MÅ: : Bogſtavet 
I, Hoor nogle udtale B der udtale undre det fomP, . t B. 
IL: Bogſtavet D udtales af andre fom T; D; TET: 

TIL Forekommer Bogſtavet B føran for M, faa forandre 
ſoinme det til M. BM. MM. 

IV. Ligeledes derſom D fager * for N, da ibid) am 
tt. nogle det til N. . DN. NN. 

V. |$ Stæden fr B, eller P, bruge andre V. Se GER ser 
VI. F. ombyttes ofte med V. F.35 1 An 

Wed at holde diffe to Anmærkninger — — — 
er det klart, at Seko F iltes | forandres ik er 

| til B. , å — 4 RE 

VIL Leem beretter, at ide! fom nogle udtale ig F, ud⸗ 
fige andre fom K. EF; — 

VII. Booſtaverne G, og K veed man bruges i —— G. K. 
IX, 1% nogle Ord, erindrer Forfatteren, bruge — Z, it i 

andre 8 (Ungarernes 82) Z 8 
X. |Endffiont Leems ZHI har almdtidetig — Lyd, ſom Ungarernes 

TS, faa have dog nogle udtalet det ſom S, andre ſom Ungarernes 
ZS. F. E. Zhialme have nogle udtalet ſom Tsalme, nogle ſom 
Selme, andre Szemme. Men Ungarerne vide, hvor nær beflægtede 
diſſe Udtaler ere. 

Foran nogle Ord, ſiger Leem, færte ſomme ved en Aphæreſi is det 
Bogſiab S eller —— 82 

— — 

XT. 

sd 
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>. BK DT ev ikke ufæddanligt, at ſomme fætte en Vocal imellem to Conſo— 

nanter. 
XIIL, Den Figur Syncope, figer atter Leem, ev ogſaa brugelig hos Lapper⸗ 

ne, faa at de i Stæden for Lokkuju vim fige Lokkum, 

XIV. Foran Bogftavet M fætte ſomme det Bogſtav L» hvilfet ogſaa fkeer 
hos Ungarerne. 

XV. Jeg har ogſaa mærket, at Eſtherne, Finnerne og Lapperne — foran⸗ 
dret Ungarernes EF i Begyndelſen af Ordene til P. 

Omendſtiont jeg ved at bruge nogle af diſſe Anmerkninger, i fig klø ey 
har giort andet, end at jeg har forandret Ordet fra een Dialekt til en anden, 
faa har jeg Dog feet, at de Lapſke Ord ere med det ſamme kommet til at ſtaae 
ligeſaadanne, ſom Det endnu er brugeligt hos Ungarerne. Hvad, om man og 

, fog De Ombyttelſer i Betragtning, ſom jeg forhen har viift ere befundne imellem 
De Svenfe Lappers og Finnernes Dialekter? Wiſt er det at mange Ord vilde 
da komme tilat ligne De Ungarſte, ſom nu ſynes ingen Overeenſtemmelſe at have. 

| §. 8. | 

At Ungarernes og Lappernes Sprog er det ſamme, viſes af de 
Ord, ſom begge Folkeſlag have tilfelles ſammen. 

Alle de, ſom tage fig paa at beviſe Overeenſtemmelſen imellem forffiellige 
FolÉeflags Sprog, pleye at forfærdige en Lifte paa de Ord, fom begge Fo £ 
bruge ſammen. Dette feer jeg og at jeg bør giore. Dog førend jeg ſtriver 
Fortegnelſen, tœnker jeg, at jeg nødvendig forud maa erindre Dette, 

Forſt anfører jeg ikke paa denne Life noget Lap Ord, ſom ikke Taaer i 
Leems Nomenclator, ikke heller noget Ungarſt, ſom ikke findes i Molnars 
Ungarſte Lexicon. Og det derfor at ikke nogen fEal tænke, at jeg med Forfær 
urigtig har anført enten Lapſke, eller Ungarffe MUN, for ar fane Fortegnelſen 
des ſtorre. Ja endog mange Lapſte Ord, ſom have Liighed med Ungarſke, og 
fom jeg har lært af at høre Lapper tale; har jeg beholde tilbage i min Tegnebog, 

| Dø jeg ikke fandt dem i Nomenclator, 

- Sov der ander, har jeg mod Fliid udeladt af denne Fortegnelſe alle de, 
| "faavel Lane, ſom Ungarſte Ord, ſom man paa nogen Maade bunde migræne 

— —— 

Rrrr 2 for 
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for ikke vare Fol ſkets egne, men laante af andre. re. Saadanne efte i de, ſom hen⸗ 
høre til Religionen og Troens Lerdomme; ſom og de Navne, der figte hen til 
Statsvægnet, Krigsſtanden, Oeconomien og Agerdyrkningen; koen: hale 
paa Jordfrugter Fedevahre, Boeſtab i Huſene o. ſ. . 

For det tredie, naar jeg formedelſt Forſtielligheden i Dialekterne betiener 
mig efter den anden Zabel af Bogſtavernes Ombyttelſe, Omfærning, Tillæg, 
har jeg føgt at gisre Dette ſielden og med Forfigtighed, vel vidende, at mange " 
misbruge Denne Friehed til af fane ud af hvad der endogfaa er, hvad Dem lyfter, 
Men med ſamme Konſtgreb, ſom diſſe ville beviſe Liigheden af Ordene, robe 
De og deres Ulii ghed. Jeg, omendffiont jeg kunde benytte mig af De famme A 
Ombyttelkr, fom jeg forhen har vüſt findes hos de Svenſte Lapper, har jeg 
Dog med velbetenkt Hu holdet mig derfra, og brugt allenefte Dem, ſom Ar. 
Leem tydelig figer, og med Exempler beviſer ere Høre imellem Soc og 
Field⸗Lapperne i Finmarken. 

For der fierde, hav] jeg ikke meent jeg burde folge deres Maade, ſom an⸗ 
føre Ord, ſom forffiellige Folkeſſag bruge, hvilke vel ere eens, men betyde 
hver fit, ſom et. Beviis at Sprogene komme overeens. Derfor bemævfe de 
Did, jeg har fat paa min Lifte, enten gandfke det ſamme, eller næften det fams 7 
me, hos begge Folkeſlag. Thi havde. jeg ikke villet bekymre mig om Bemærk 
fon, men kun afſkrive alle de Lapſke Ord, ſom ogſaa findes hos Ungarerne, 
men i en anden Mening, fan havde jeg kommet til at — ſnart den hele 
Nomenclator. i. 

gor det femte, efterſom Hr. Leems Lapſte Nomenclator ikle ev en fuld⸗ ø 
ffændig Ordbog, og indeholder ikkun faa ſammenſatte bg afſtammende Ord, 

. faa maa Læferen ikke fortryde paa, at der ogſaa i min Fortegnelſe forefomme — 
fammenfatte og afſtammende Ord noget fieldnere, end han maaſtee onſtede. 
Men denne Mangel kan tilſtrækkelig blive oprettet, naar Leems ſtore Lappiſte 
Lexicon kommer for Dagen. J 

Hor det ſiette, omendfkiont i Følge 2 —— 1 Zabel, det Leemfe 
Bogſtav A gielder det ſamme, fom Ungarernes accentuerede Bogftav A'” J 

ſaa er dette dog ikke brugeligt i Endelſen af Verba, thi diſſe er der vift udtales 
af Lapperne med-en lav Lyd, og ſom nævmer fig til O. Og var det iÉÉe for å 
Kortheds ffyld, burde dette i den Keemſte Skrive⸗-⸗Rigtighed udtrykkes ved et 
dobbelt A. Ungarerne udtrykke det rigtigen ved et enkelt A. Ikke heller ſtal 

Sj HØR i 
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nogen fiære fig om, at nogle Ungarffe Verba endes paa Bogſtavet K, da alle 
Lapfke Verba endes paa M; Denne tilfpneværende Uliighed hæves ved 5 11. 
Desuden har det Leemſte Bogſtav s, ſom gielder det ſamme ſom Ungarer⸗ 
nes s2, i Enden af nogle Ord virkeligen den ſamme Lyd i den Lapſte Udtale, 

ſom Ungarernes s. | |. Hog 

Til Slutning derfom jeg ikke noyagtig nok har overfat paa Latin den Be⸗ 
markelſe af nogle Lapſke Ord, ſom der ftaaer paa Dante i Nomenclator, fag 
beder jeg den gunſtige Cæfer om Forladelſe paa mine Fortolkeres Vegne. 

| FORTEGNELSE 
van Hundrede og Halvtredfindstive Ord, ſom Ungarerne og 

Lapperne have tilfelles. 

| Det Tal, ſom ſtager foran der Lapſke Ord, tilfiendegiver Siden i den 
Lapſke Nomenclator, hvor det følgende Ord ſtager. Efter Tallet kommer det 

' Lapffe Ord, ſaadan fom det fFrives af Leem paa anforte Side. Derpaa 
| følge de Anmærkninger af den forſte Zabel, hvoraf jeg har betient mig for at 
fage det foregagende Ord afſtrevet efter den Ungarffe Skrive⸗Rigtighed, og diſſe 

" betegnes med Danffe Tal. Men de Romerſte Tal tilfiendegive Anmarknin⸗ 
gerne af Den anden Zabel, hvorefter der Lapſte Ord kan forandres til en anden 
Dialekt. Den næftfidfte Bille indbefatter de Lapſte Ord, revne ſaadan, 
ſom det ev brugeligt i Ungarn. Endelig foreſtiller Den ſidſte Bille de Ord, ſom 
Ungarerne nu bruge, ſaadanne fom De eve at finde i Molnärs Lexicon. 

Det LapffeOrd | Molnårs Un⸗ 
ffrevet efterden | garſte Ord. 
Ungarſte Or⸗ 
thographie. 

304. Ælam, ſtal efter Anméerkning 4. krives Elam, Elem. 
Llam, betyder hos Lapperne jeg lever, hos Unga— | | 
| rerne hidder dette Elem, eller Elek, 
| Æled, efter Anm.4. Eled, menefter Anm. IL! —Elet. Ellert" 
Fa det ffrives Elet. Hos Lapperne betyder det! 
Livps Tid, hos Ungarerne Liv. | 

Rrrr3 Ælle 
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Det pfteOro | D Molnårs Un: å 
ſtrevet efter den | garſte Ord. 

I Ungarffe Or: 
| tho⸗graphie. 

Ælle, efter Anm. 4. og naar Bogftabet, Det] Ele. LIG. 
eene 1, udelades, Ele, betyder paa Lappiſt leven⸗ i 
de. Ungarernes El6 betyder Det ſamme. 

Ælle, efter Anm. fom før, Elo. Med dette! EIo. Elẽs. 
Navn, ſiger Leem, betegne Lapperne deres Mid— | 
ler, Rigdomme. Ungarerne kalde Eles Dro- 
viant, Forraad af Mad og Drikke, Sødevabre. 

Dette er Lappernes Rigdomme. 
Æletam, efter Anm. 4. Eletam- belnber jeg Eletam. Eltetem. 

gior er leve, Paa Ungarſk beryder Eltetem det — 
ſamme. Jeg bliver levende igien hidder fag . 
Lapperne Elafzkam ; hos Ungarerne Elesztem FE la) am, | Elefztem 

377. Nielam bør efter Anm. 8. fÉrives Nyelam. Nyelam, | Nyelem. 
—* betyder baade hos Ungarerne og Lapperne jeg F 
ſluger. 

Af Verbum Nyelem nedſtammer Ungarernes 
Nyely et Sprog. Synes nogen, at dette falder 

. for haardt at udtale, faa er han faa god at udtale 
det Ord Niuovzh, er Sprog, fom flager Sid. 604. 
af Nomenclator. Eet Sprog falde Lapperne Gyel, 
hvilet mere nærmer fig til Ungarernes Nyelv. |. 

Nielatam efter Anm. 8. Nyelatam, paa Lapf og! 2 Nyelatam, | Nyeletem. 
Ungarſk jeg tillader at opfluges. 5 2 

486. Niaalom ffal efter Anm. 1, og 8. nodoen- Nyalom. Nyalom, 
Dig ffriveg Nyalom. Det betyder gandſte det ſam- — 

| 

me baade hos Ungarerne og Lapperne, nemlig jeg 
ſlikker. 

Af dette Verhum Nyalom udlede Lapperne 
Nyalme en Mund. Ungarerne falde Savl Nyål.| 

Niaalotam bør efter Anm. I. Og 8. RR 

Nyalotam, men fan efter 3. ſkrives Nyalatam. Be 
tyder 

Nyalatam. Nyalatom. 



er det ſamme. | 687 
—— |DetLapfeOrd | Molnårs Un⸗ 

revet efter ben | garffe Ord. 
Ungarſtke Or: 

thographie. 
tyder høg Lapperne jeg tillader at ſtikkes. Hol 
Ungarererne ev Nyalatom det ſamme. 
| Niaalodam bor ligeledes efter 1 og 3. Anm. Nyalodam. ene 
ſkrives Nyalodam. Hos Laopperne er det jeg ſlik⸗ 
ker langſom, med Betcenkſomhed. Hos Unga⸗ 
rerne er Nyaleodom gandffe det famme. 

349Solve, efter Anm. 12. Szolve. Betyder | 
N hos Lapperne Mundvigen. Hos Ungarerne hidder 
Munden Szåj, hvori de komme overeens med Ca— 
relerne, ſom falde Munden Szu. Eſtherne kalde 
ogſaa Munden 8Sæui. Men Roſt hidder paa Un⸗ 
garſk 820. 

——— Zulom ; kan efter: nm. IX. Ørives Sulom, Szulom, " Szolom, 
og ſtal efter Ann. 12. ſtrives paa Ungarſt Szulom. | 
Beiyder hos Lapperne jg taler. Dette kalde Un> 
garerne Szolok, eller Szolom. 

Å 

| Szolve. Szåj. 

Kårodom, | Kåromko- 
dom. 

| 27, Karodom, efter Anm. 2. Kårodam, bety⸗ 
der hos Lapperne ,-jeg be epotter, forbander. Ka- 
romlom, Kåromkodom have: hos medens Den| 
| famme Vemarkeiſe. 

390 Shiaalom ffulde efter Anm. 1. og 13. ſtrives Tsalom. Tsalom, 
| Salom, men fan efter X. ſtrives Tsalom, og fom- 
mer til Punkt og Prikke overens i Bemarkelſen 
| med Ungarernes Tsalom; Nemlig det betyder hos 
| begge jeg fladrer, narrer, ſpiller, en Bedrager.] 

|x Shiaalas ffrives efter — og 2. Anmerknin⸗ 
i ger "Tsalås.. Det betyder baade hos —— og 
| £apperne Sladder, Bedragerie. . 

| Shiallo, efter forrige Anmærkninger FM Tsalo..… 1. Tsalø. 
ſaavel hos Ungarerne, fom hos Lapperne, en Be⸗ 
| drager. 

Å Behager 

Tsalås. |  Tsalås, 
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Det Lapſte Ord Molnårs Un | 
ſkrevet efterden | garſte Ord. 
Uugarfe Or⸗ 

Jcthographie. 
Behager nogen at afſtrive Ordene: Shiaalom, i vw 

Shiaalas , Shiaalo, ſaaledes efter Den Ungarſke Or 
thographie i Kraft af Anmerkning X, at der kom⸗ 
mer til atftaae Szolom, Szolås, Szolo, faa blive! 
De endda Ungarffe, og betyde: jeg taler, Tale, 
talende. 

284. Aalon dafte. Sammenſat af dafte, Been/ Alon, | * Au. 
og Aalon. Betyder hos Lapperne And, Paa VE 
Ungaͤrſt ev åll en Rind, Hage. 

319. Bouvs ſkrives efter Anm. 3. og 12. Baufz.! Baufz. 
Betyder hos Lapperne en Læbe. Ungarerne kalde 
vef en Læbe Ajak, men Overlæben hidder hos dem 
Bauſꝰ. 

660. Zhialbme kan efter Lappernes Udtale ſkri⸗ Szemme, 8 
veg Salme, eller Szemme, og betyder et Oye. Dette | 
kalde Ungarerne Szem, men Finnerne Szilme, 

Eſtherne Szim , Carelerne, ligeſom Ungarerne, Szem. 

189. Giet efter Anm. VIII. Kiet, betyder en —— 
Zaand. Eſtherne ſige Kazi, Finnerne Keszi, men 

Carelerne Kez, og Ungarerne Kéz. 

12. Garniel efter Anm. 8. og VIII. Karnyel. xearnyel 
Betyder hos Lapperne en Bilbue. Ungarernes Kar- 
myil er fammenfat af Kar, en Arm, og nyil > vet 

ligeſom de vilde ſige Armens Aabning. Imidler⸗ 
tiid kalde Ungarerne ogſaa en Albue Kar. 

356. Nikke falde Lapperne en Nakke, Hals, Nikke. Nyak. 
paa Ungarſt bidder det Nyak. 

auvgos efter Anm. VIII. Nauvkos. Betyder, —— Nyabos. 
hos Lapperne haardnakked, ſtivſinded. — Und” | 
garſt er Nyakos Det ſamme. 

Kez, 

sy 

62. 
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|Det LapfkeOrd I Un— 
ſtrevet efterden | garſke Ord. 
Ungarſke Or: le 

3 i thographie. 

62, Mieelg bør efter Anm. 11. ſtrives Miely. Miely. Mely. 
Hos Lapperne betyder det et Bryſt. Paa Ungarſt 
hidder det Mely. 

0 Vouor er paa Lav Blod. Finnerne kalde 
Blod Veri, Eftherne Verri, Ungarerne Ver. 

Vuoris betyder hos Lapperne blodig, hos Un 
gaverne hidder Det véres. Men ſtrives Leems 
Vuoris ure Anm. 7. Vöris, faa kommer det over; 
gens med Ungarernes Vörös rod, af rød ig 

Vuor, Ver. 

Vvuoris. 

169, Saeppe efter Anm. 4. og XL E'ppe. Be! Epe. 
tyder baade hos Lapperne, og Ungarerne, Galde 

, 133. Mirko efter Anm. 5. Merko, kan og efter 
VIII. ſtrives Mergo. Paa LavfÉ betyder Det Sor: 
gift, hviler hidder paa Ungarſt Meéreg. 

"568, Vuodnom betyder paa Lap jeg jager 
Vilde, hvoraf et vild Dyr hinder hos dem Vuod, 

hos Ungarerne Vad, Jeg jager kalde Ungarerne 
" Vadafzom, 

2067. Sorv. bør — Anm. 3. og 12. fkrives: Szarv. Szarv. 
Hos Lapperne betyder det en Hiort. Ungarerne kalde 

"en Siort Szarvas. 

209. Zhioaarve ſtulde efter Anm. 6. og 14. ſtri Szorvye. 
ves Tsårve, men kommer efter Anm. X, til atfkri 
ves Szérve, hidder er Horn hos Lapperne. Hos 
| Finnerne Szarvi et Horn. Eſtherne fig, 
' Sgarv, aldeles ligeſom Ungarerne. 

| Zhioaarvos efter ſamme Anmarkninger Szor— ——— 
vos, betyder hos Lapperne Hovedet af er Rene: | | 
dyr med fine Horn. Horned hidder pag Ungarſt 
Szarvos. 

Mergo. 

Vuod. 

Szarvas. 

Szary, 

Szarvos, 

— — —— — — —— — Er ER SES IKERRESE F 

— SETE Eg: 

| 
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408. Zhiorra efter Anm. v4. Tiorma;, betyder paa T sorra. | Tseorda. 

Lapfken Stof Rensdyr. Paa Ungart er Tsorda | i 
en Flok Horn Ovœg. | ad sk | 

389. Niuol efter Anm. 8. Nyuol, — hog| Nyuol, Nyil. 
Lapperne en Piil. Finnerne ſige Nuol, Eſtherne KR CR 

Nool, Ungarerne Nyil — LS DEER 
Dolge efter Anm. II. dage) betyder en Fier. Tolge. Toll. 

Ungarerne kalde en Fier Toll. —* 

401. Bæfe bør efter nm: 4. og 12. nødvendig Fefze. ! Fészek, 
ſfkrives Béfze: og efter Anm. VI. Fåéfze. Betyder ' 
hos Lapperne en Bede. Ungarerne fige Féfzek. > 37 

89. Manne —— efter Anm. 2. ſtrives Mane, Måne; | Mony. 
og, betyder hos Lapperne et Wg. Eſſtherne fige! Ø 

Munna, Finnerne Muna, Ungarerne Mony 

271. Vuosshiam bor efter Anm. 7. og 17. ſtrives Fözam. Fôzom. 
Vésam, men ſtrives efter V. Fösam, eller efter X. 
Fözam. Betyder baade hos Lapperne, og Unga⸗ 
rerne jeg koger. Ås 

Vuosshiatam efter ſamme Anm; Fozatam, be-! Føzatam. | Føzetem, 
tyder hos begge: jeg lader koge. » 

Vuosshius efter forrige Anm. Fözus, betyder| Fözus. 
baade hos Lapperne og Ungarerne Kogen. 

Vuosshie efter Anm. ſom for, Foze. Saale!  Føze, 
des falde Lapperne en Kok. Hog Ungarerne hid: 
der en Roger Fözö, thi en Kok falde De egentlig 
Szakåts. Hos Lapperne er Szøkos en Ting, ſom 
under Kogningen opfoolmer, | r 

331. Malees bør efter Anm. 2. ffriveg Malés. Mäles. Måle, 
Hos Lapperne betyder det alt Slags Mad. Unga; > ——1 
—* kalde en Art ſod Kage, ſom Almuen br | ' 

i 4 —2 ⸗ 

" 498. 

) 

— 

* 

* 
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498. Vuoigi ſtal efter en Laps Udtale ſtrives Vo5. Voj. Vaj. 
Det betyder hos Lapperne Smør, Finnerne og 
Eſtherne fige ogſaa Voj, Ungarerne Vaj, Smør. 

373. Toppetalam betyder hos Lapperne jeg op⸗ Toppeta- 
ammer, opdrager, og ſynes at være beflægrermed| lam, | 
" Tåplaiom, ſom hos Ungarerne betyder gandſte det! | 
ſamme. mn | 

98. Bæresh, efter Anmarkn. 4. og 13. bør endelig! Béres. Béres 
fſkrives Bæres. Hos Lapperne betyder det alle Huus— 
egne, faa mange, ſom høre hiem i er uus. 
Ungarerne falde et viſt Slags Tieneſte-Tyende 
Bires. | 
8. Sakko, efter Anm. 12. ffrives Szako.. Hos Szako, 1 Szakok. 

Lapperne betyder det Herkomſt. Og de have mange | 
ſmukke nedſtammende Ord, men fom nu ey mere ere 
befiendte hos Ungarerne. Der eeneſte Ord, De endnu 
bruge i ſaadan en Mening, ev Szakott. SJvorfore:! 

ågyåbui Szakott, bemerker hos dem: Sød, afler af! 
" der Ægteftab. 

0 141, Giærmom bør efter Anm. 4. og 10, ſtrives 
" Gyérmom. Hos Lapperne bemærker det, jeg kom 
mer til Fornuftens Brug, af Stamme Ordet 
" Gyérme, Sornufe, Forſtand. Ungarerne kiende 
" hverken Dette Ord, eller dets Stamme, eller de an: 
dre Derivata. Dog ev Navnet Gyermek meget 
bekiendt, hvormed debetegne Børn, eller dem, ſom 

komme til Fornuftens Brug. Hoo ſtulde vel. 
have troet, at man hos Lapperne ſtulde ſoge efter 
Oprindelſen og Stammen til dette Ord? Men Un— 
garerne ffal finde mange fleve af dette Slags, der 
ſom de behage at igiennemlæfe Leems nye Lappiſte 
Lexicon. —— ul 
| Ssss 2 137. 

Tåplålom. 

(; 
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ſtrevet efter den garffe Ord. 
Ungarffe Or É 
thographie. 

Mieel. — 137. Mieel, betyder hos Lapperne Vid, Nem— 
me. Eſthlænderne falde Det Meel. Ungarerne * då i: 
ſom ved et Anagrama. " . * | 

Ligeſaadant et Ansgramma giore de af MA Lay) Kerefz, . Szekér, 
piſte Kerefz, ſom betyder en Lappiſt Slæde. (Pulk) 
Thi Ungarerne falde Vogne og Slader Szeker. 

284. — ſtrives Anm. 7. og TE "Tuo- Tuodom. Tudom. 
dom. Hos Lapperne betyder det jeg veed. Hos | 
Ungarerne ec Tudom, eller Tudok det ſamme. 4 

Duodatam > efter famme Anmarkni uger Tuo- Tuvdatam. Tudatom. HA 

datam, betyder jeg gisr ar vides. Hos Ungarerne | 
har. "Tudatom ſamme Bemarkelſe. 

Duttevas, betyder hos Lapperne den Ting, greenen Tuttas. 
(om vides, kiendes. Hos Ungçarerne ev Tuttas 
en bekiendt, almindelig kundbar Sag. ——— HA 

Tuodos, efter Anm. 7. Tudos, betyder hos Tudos. Tudos. i 
begge Vidende, Riendende: —J—— 

s21. Biſom, efter Anm. 17. Bizom, betyder hos bror palle Biri 

Lapperne: jeg ſtaaer faſt. Men ho Ungarerne: 
seg forlader mig faft paa. , 

Bifoladam, Bifodom, Biſotam. Jeg ſtræ⸗ Bizoladam. Bizodalom. 
ber efter at være faft. Hos Ungarerne findes og; | 7. SÆR 
fag Ord, form ligne diſſe: Bizodalom, Biztam. 

522. Biſſol, efter Anm. 17. Bizol, betyder hos Bizol Bizony. 
* rne faſteligen. Ungarerne falde faſteligen, SØ 
viſſeligen Bizony. —— AU | 

110, Onokoſtam, efter Anm. 3. Anakofztam,!' Ana! ofz- Gyano- É 
Lapperne jett mistænker. Det ſynes at ram, kolzram, 

ærme fig til Ungarernes Gyonokofztam, jeg har —— 
mistœnkt, jeg mistænker hidder hos Ungarerne 
Gyanokozot. 

— — — — — 
653. 

— 
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63. Onokosat, efter famme Anm. Anaboszat, Anakosat. Gyano- 
betyder mistenkelig. Ungarerne falde Mistanke |" kogzås, 
Gvanokozås, og misræntelig Gyanokozo. 

109. Vikke, efter Anm. 5. Vekke, betyder hos Vékke. Vérke, 
Lapperne Vildfarelſe, Scy. Hos Ungarerne er 
Vétek, eller ogſaa Vérke, det ſamme. 

252. Vaidam, Vaidelam, betyder hos — Vaidelam. Vådolom, 
jeg flager, anklager. Ungarerne fige Vådolom. | 

478. Zhiaskom, efter Ynm. 14 Tsaskom, bes! Tsaskom, Tsapom. 
tyder: Jeg ſlager, ſieber Ungarernes Tsapom | 
bemarker Det ſamme. tå 

— — — — — — — — — 

536. Finans. efter Anm. 2. og 12. —— Rin- 
tam, betyder: Jeg floger. Ungarernes RangafZ-| gaſztam. 
tom er jeg træffer frem ogtilbage, hvilfergierne 
ſteer, hvor. Hug uddeles, i | 

626. Væratam, eſter Anm. 4, Vératam, ev hos Veratam. | Veretem. 
Lapperne Jeg ſtraffer, giver Hug. Hos Unga— mee 
rerne betyder Veretem jeg gior er fase Sug. 
Men jeg giver Sug, kalde É Verem. 

536. Schiiggom, og efter Anm, 12. Si; som, men; Tsigom. Tsigåzom,. 
of X. Tsigom, betyder — BÅL erne jeg ſtraͤffer, 
revſer. Som ooſaa Tsigolam, Tsigodalom. Un⸗ 

garernes Tsigåzom er jeg leder Daa Dine:Bæns 
| Een, Tsigåzo,en B øddel, Tsiga, dennes rt i 

SÉrue. 

185. Zhiærom, efter Anm. 5. Zbiirom, og ef  Sirom. | 
tov X, Sirom, betyder jeg grader. Ungarernes i 

Ran- 
galztom. 

Sirom, 

Sirom ev Det ſamme. : 

| Ziærolas, efter (amme AnmærEninger Siro-| Siroläs. 
… lås». betyder iGraad, Ungarerne falde Den Sirolås,| 

Siratås > Sirås, 

——— 

Ssss3 … Zhiæto: 
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Zhiærotam, efter forrige og 3. Anmærkninger] Siratam. Siratom. 
Siråtam, betyder hos Lapperne jeg græder, hos * 
Ungarerne jeg begræder. 

252. Biegom, er hos Lapperne jeg hyler, og Biegom. | Bögok. 
bruges ligefaavet om Dyr, fom om Menneſker. Un 
garerne fade Det Bigok, 

194. Buoshie, ſtrives efter Anm. 7. og 13. Bufe,| Bufe. . |” Bifos, 
Hos Lapperne betyder Det Bitterhed Snerre. 
— falde Sindets Bitterhed Bu, og Bufos! . | 
itter. | cen 

176. Addom er hos Lapperne jeg giver, til Adom. Adom, 
lægger. Jeg holder ikke med dem, ſom mene, at k 
det kommer af Latinernes adlo, jeg giver til; ef; 
terſom Ungarerne ogfaa ſige, Adom, jeg giver, 
tillægger. 

Addetam , betyder jegg——— Unga⸗ Adetam, Adatom 
rerne ſige Adatom. | k 

— Adde, betyder den, ſom giver, Paa Ungarff! Ade. — ——————— 
Ado, — 

Ungarſt kunde det bemerke en given Ting; Thi 
egentlig hidder en Gave Ajåndék. 

Addaltas, Sindelsn. Saadanne en Drikke A daldas. A'ldomås. 
Penge falde Ungarerne Aldomas. i 

230. Mæredam, efter Anm. 4. og II. Méretam, Méretam. Méretem. 
betyder hos Lapperne jeg maaler. Hos Ungarerne 
er Méretemj jeg tillader at maales, men jeg maa⸗ 
ler kalde de Mérem. 

Mærre, efter Anm. 4. Mére, betyder et Maal: Mére. Mirå, 
Ungarerne falde det Merõ, eller Mertek. 

653. 

Adaldak, betyder paa Lappiſ en Gave. Paa — 8 daldak. 

ſ———x — 
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653. Arvo, betyder Priſen paa en Ting, fom! Arvo. Ar, 
er tilfals. Ungarerne falde Det AT, Aro, Aru— 
lok, jeg falbyder. | 

"497. Zhieppe, efter Anm. 14. Tsepe, menef;| Szepe. Szep. 
"ter X. Szepe, betyder hos Lapperne fmut, konſtig. 
Ungarernes Szép ev det ſamme. 
206. Amees, efter Anm. 4. og IX. Amez, be! Améz. Méz. 
tyder indſylted i Honning. Dette Ord bruges 
egentlig om Rgtefolk, fom om man vilde ſige: Min 
|: allerſodeſte! Paa Ungarſt hidder Honning Méz. | 

(sr Loigic, ſkal efter Anm. 10. ſtrives Loigy, Loigy. Ligy. 
| betyder mid, blød, ſegemodig. Ungarernes 
Lågy. ct aldeles det ſamme. 

624, Uigio, efter Anm. 9. Uigyo, betyder und⸗ 
ſeelig, eentoldig, og er vanſteligt at udtale, lige 
ſom Ungarernes Egyigyd, der betyder gandſte det 
ſamme. 

222. Bilam, efter Anm. V. Vilam, betyder hos 
Lapperne jeg glimrer, lyner. Hos Ungarerne er 

Villam et Lynild, af det Verbum Vilamlok, jeg 
"dyner, blinker. 

Vielgad , hos Laprerne et Lys, Sviidhed. 
Ungarerne falde et Lys Vilåg, lys. vilågos. 
| 536, Suongiar, efter Anm. 7. og 10, Sungyar, 
en Soelſtraale. Hos Ungarerne ev Suggår gandſte 
det ſamme. 

| 49. Shiælgad, efter Anm. 4. og X. Tsélgad, be; 
' tyder hos Lapperne ſtraalende, ſtraalefuld. Un 
"gaverne falde en Stierne Tsillag, 
| 35. Zavagak, efter Anm. 16. og VI, Tzafagak, | Tzafagak. ———— 

betyder Baand afuidene Craade, med Lin⸗Traͤade gak. 
, fom Lapperne haver hængende foran uns i 

Der 

Uigyo, | Egyigyd, 

Vilam. Villam. 

Vielgad. Vilig. 

Sungyar. Suggar. 

Tselgad. Toillag. 

— — — — Se Re 1 
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der Baltet. (See ln 8 Nomenclt pag. 36.) | 

Molnärs Un- 
garſte Ord. 

Diſſe ere ogſaa i Brug hos Ungarerne, ; og kaldes, * 
Tzafrangaßk. 

183. Rontzas> efter Anm. 3. Rantzos, betyder Rantzos, 
hos Lapperne ſammenfoldet, hos Ungarerne ryn- 

Raͤntsos. 

ket, foldet. 

278 Gaure, EJE rå bliver Göre, Göre. 
og betyder hos Lapperne krumt, boyet. Ungarerne 
kalde dette Gorbe. 

58. Vuofs, efter Anm. 7.og V. Buvs, betyder | Bu 2 Büv. 
bog Lapperne gavmild , breed, hvilket hidder hos 
Ungarerne Büv. | 

Gårbe, 

? 

"1593. Kuorras, efter Anm. 7. Kurås, betyder tom. Kuras. üres. 
Ungarerne kalde der tres. — 

42. Ruddoi, efter Anm. IL Rutoi, betyder hog| Rutoi. Ric. 
Lapperne den, ſom gierne befudler fig. tk mg 
verne falde dette Rut, 

Rudodom, kan efter Anm. II. ffriveg Ruto-| Rutotom. 
tom, betyder jeg ſmitter, anſtryger. Ungarernes 

Rutitom. 

Rutitom er aldeles det ſamme. | : J 

620. Ruodzh, efter Anm. 7. og 15. Ruty, be! Ruty. Rit. 
tyder ſtyg, grim. Hos Ungarerne hidder bæslig 7— 
Rut, Hæslighed Rutsåg, jeg begegner med. 
Skieldsord Rutélom. 

481. Poikom, betyder hos £ Ca apperne jeg harker Poikom. 
ud. Ungarerne falde jeg hatker ud, ſpytter ud 
Pokom. 

Poik, betyder hos Lapperne det opharkede, Poik. 
hos ungarerne Spyt. 

374. 
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04877. Ælam, Åh er Anm. 4. Elam, betyder hos! Elam, Elek. 
" Lapperne jeg forbliver, ephoiter mig paa et i 
" Sræd. Hos Ungarevne bidder ogſaa jeg forbliver 

| Elek, ligeſom jeg lever ber. 

165. Mæggam, efter Anm. 4. Mégam, betyder! Megam, | Megydk, 
hos Lapperne jeg gager, ſpadſerer. Hos Unga: 
rerne ev Megyök det ſamme. — 

Balgom, Balgadom, jeg vanker bid og did. Balgadom. Ballagok. 
| Ballagok ev hos Ungarerne aldeles Det ſamme. | i . 

(4. Aagam, med Afpiration foran Hagom, bety) Hagom. Hågok. 
| Der hos begge jeg gager, klavrer op. å 

Aagodom, med Aſpiration foran Hagodom, Hagodom. Hågodok. 
| je gaaer langſom. Hos Ungarerne betyder Hå- 
| godok alde les det ſamme. 

(492, Gud] o, fFal hos Lapperne bemærke Sejt Gudjo, | Gunya. 
| dug, et Slags Væv, dg Her Eee breder over | 
deres DIE Pak. Datker | ſelv falde Ungarerne Gu- 
| nyax menGelrer, ſom ſtrax forfærdiges af detre 
Sejldug, Gunyho, 

i: 73. Vagie, bør efter Anm. 9. rives Vagv, og!" Vagy. Völgy. 
betyder paa LappifÉ en Dal. Paa Ungarſt hidder Br 
| en Dal Volgy. 

Var, betyder rå Lapperne et Bierg, ſom ge! — Vår, Vår, 
meenlig ev ſtenigt, hvorfra man har en lang Udſigt. 
Ungarernes Faſtninger ere ſom tieſt anlagte paa 
Bierge, og Dem kalde de Vår, Byer med Volde 
og Wiuur om Våros » og Dette Ord Var forekom⸗ . 

| 
| 

| 

| mer ligeſaa ofte i et Laandkort over lingarn, fom i 
| et over Finmarken. 

| Vardom, Varodom , — jeg ſtager paa ——— 
| et Bierg, ſom pag et VagtTaarn, og feer 10, 
| Titt Varom 
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Vårom betyder paa tingarft jeg venter, varter/ vå 
og et Vagt Taarn hidder Vårta. 

73. Metze, betyder en Mark. Ungarerne kade Metze. | Mezé. 
Den Mezo, | — | 

26. Ride, fkrives efter Anmerkn. 5. og II. Rete. Réte, Ret. 
Hos Lapperne er det en Eng. Ungarerne kalde den 
Ret. ; | 

- 198. Garde He Anm. 2, og VIH, Kårte, betns| Karte, Kert. 
Der er Gierde. Hos Ungarerne er Kert en Hauge — 
med Gierde om, og jeg færter Gierde om „kalde 
de Keritem. 

497. Suine, efter Anm. 12. Szuine, betyder hos! 
Lapperne Heſte⸗Rumpe, (en Urt faa faldet) * 

——— — — — Szuina. Szena, 

de torre, og bruge i Handſter og Skoe, før at holde Kul 
Den ude, og er Hoe meget liig. Ungarerne falde Søe 
Széna, j 

73. Autzhia, efter Anm. 16. Autza, betyder 
hos Lapperne en ſnever Dal imellem to øve. Un: 

garerne kalde en Gade, ſom beſtager af to Rader! 
Sufe, Utza. 

632. Zhiaetze, efter Anm. 14. og. 16. Tsatze, 
betyder hos Lapperne Vand, og har meget liden 
Overeenſtemmelſe med. det Ungarſte Viz. Men Fin⸗ 
nerne falde Vand Vezi, Eſthlenderne Vefzfzi, 
Carelerne Vez. å 

Aut?a. Ucza. 

Toatæe. Viz. 

565. -Faule, betyder hos Lapperne en Søe. Un⸗ 
gaverne falde Flode Folyo-viz, fom om de vide 
fige flydende Vand. 

402. Arve, efier Anm. 2. Arve, paa Lappiff 
Regn. Ungarernes Arviz er Vandenes haſtige 
Ooerſtyllelſe. 

Faule. Fol. 

Arve. Axviz. 

5371 



ev det ſamme. | 699 
Det LapffeOvrd | Molnårs Un⸗ 
ſtrevet efterden | garſte Ord. 
Ungarfe Dr 

lede. Paa Ungarſt hidder det Kép. 
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537. Revzhia, betyder hos Lapperne en Strand⸗ Revtsa. 
bræd, ſom er frie for ſtore og ſmage Stene, eller, 
hoor Landgangen fra Baadene falder maglig. 
Ungarerne falde et Vadſted, og hvor man fan 

ſette over Gloden med en Baad, Rév. 

240. Jegn> bemærker hos Lapperne Jis. Un⸗ Jegn. 
garererne kalde den Jeg. | 

Vuodzkie, efter Anm. 7. og VI, Fodzhie, Fodye, 
omen efter 11. Fodye, Leem figer, at det betyder 
Jis. J fig felv bemærker det Froſt (Aarfagen til 
Sig). Hos Ungarerne bidder Sroft Fagy. 

— IVuodzhiom, efter de famme Anm. Fodyam. Fodyam. 
Her har Leem Ret, naar han figer, at det betyder: 

| jeg feyfer til. Dette ſamme hidder paa Ungarfk 
Fagyok. 

273. Basked, eftev Anm. 17. og VI Fåzed,!| Fazed. 
betyder hos Lapperne: Singerne Érille af Ruld. 

Det er volde, falde Ungarerne Fazik, og jeg fryſer, 
Fazok. 

283. Zhiidn, ſtrives efter Anm. IV. og X. Szinn. 
Betyder paa Lappiſt Kul. Ungarerne kalde det 
Szen. 

46. Kov, efter Anm. V. Kop, betyder er Bil; 

Szinn, 

Kop, 

453. Top, bemærker en Skede, denne kalde Top. 
" Ungaverne Tok. 

207. Zhieek- efter Anm. VIII, og X. Szeg, bet:  Szeg. 
tyder hos Lapperne et Hisrne, hos Ungarerne et 

Som. Men er Higrne falde Ungarerne Szeglet. 
347. Luokko, efter Anm. 7. Luko, betyder et Luko. 

Hul. Daa Ungarſt hinder Det Lyuk. 

Tttt 2 583 

| 

Rev. 

Fagyok, 

Fazik. 

:”Tok, 

Szeglet. 

Lyuk. 
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Daukom, efter Anm. VIL Daugom ; jeg! Daugom, |. Dugom, . 
ville, rilſtopper. Ungarerne kalde der Dugom. 

289. Lok, betyder hos Lapperne en Laas. Un- Lok. Lakat. 
—— kalde den Lakat, Finnerne og Efihlænderne | 

Lucku. 

Deraf kommer det Lappiſte Verbum Lobatam, Lokatam. Lakatolom. 
jeg lukker i Laas, hvilfet Ungarerne kalde Laka- * 

tolom. 

528. Duorbom, Sea Anm. 7. Dorbom, — — Dorbom. Dobom. 

at kaſte ſmaa Stene ud. H0$ Ungaverne er Do-| 
bom, jeg kaſter ud. 

528. Kedge» betyder hos Lapperne en Sceen.| Kedge. Ko. 
| —— falde den Kö, Carelerne Kov, Finnerne AR 
Kövi. 

647. Lieſſo, betyder langſomt, ſagtfardigen Laſſo. Laffin. 
— Dette hidder paa Ungarſt Laſſan. 

, Laazhiidam, efter Anm. 1. og X. Lafli- Lafidom. BEN GELLER 
— ØDE jeg ſagtnes, giver efter af Hidſig— | 
hed. Ungarernes Laffodom er gandffe det ſamme. 

197. Jottel, betyder hos Lapperne haſtigen, Jottel. Tottel, 
ſnarligen. Hos Ungarerne betyder jöttel, jötr, | 
ban kom ſnarligen ,haſtigen, ret ſom ved” en 
—— af af foreggaende Ord, ban kom kom⸗ 
mende. 

371. Jorgom, Jorgidom, betyder: jeg dreyer Jorgom. Forgom. 
om ſom er Hiul, driver rundt. Dette udtrykke 
Ungaͤrerne ved Forgom, Forditom, Forgatom. 

539. Vaanam, efter Anm. 1. og 3. Vonam, bee Vonam. Vonom. 
tyder hos begge; jeg trekker, udſtrakker. —— 

Vaanatam, Vaanatalam, Vaanadaddam, ſiger Vonatam. 
Leem bemarke Det. ſamme, ſom ovenſtaaende. Hos 

Ungarerne 

Vontatom. 
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ſkrevet efter den | garſte Ord. Ungarſke Ov 

- thographie. 

ungarerne ev Vantatom, jeg tillader at trættes, | 
| Vo: nogatam, Vonzom, jeg trakker. 

- 1290. Rokkal, betyder hos Lapperne en RoE;| Rokkal, | Rokka, 
" Rol:ka hidder aldeles det ſamme hos Ungarerne. 

268. Zhiuolm, efter nm, 7. og 14. Tsolm,| ”Tsom, |. Tsomø, 
| men efter XIV. Tsom. Saaledes har ogſaa en 
Lap udtalt, det betyder hos Lapperne en Anude. 
Denne falde Ungarerne Tsomo. 

| Zhiuolmam, efter de famme Anm. Tsomam, Tsomam, | Tsomom. 
betyder bog begge, jeg giør Knude. 

Zhiuolmodam , efter Anm. ſom før, ”TTsomo-! Tsomo- Tsomo- 
dam, betyder hos Lapperne jeg binderiAnudbeln! dom, :— zam. 
garerne kalde Det Tsomozom. | 

562, Zhiagges, efter Anm. 14. og VIII. Tsakes,| 'Tsakes, "Tsåk, 
beryder hos Lapperne en Sæt, Ungarerne falde den 
Zsåk. Molnår ſtriver Såk.. 

342. Gask, efter Anm. 12. og VIII, Kaszk, be! Kaszk, Kåszt. 
tyder det mellemſte, midderſte Steed, Köſet 

betyder Det ſamme hos Ungarerne. 

23. Vaala-Kest, efter forige Anm. Vala-Kefzt,| — Vala- 1; 
ſammenſat af Keszt ae ellemſte Stced, betyder Keszt. Koszt. 
hos Lapperne inden for Skulderbladene. Dette 
ſamme hidder paa Unga Vala-Kåfzt. kø 

195. Bælle, efter Anm. 4. og VI. Féle, betyder! — Fele, Fl, | 
| hos Lapperne der halve. Hos Ungarerne er Fel 
| Det famme. 
HL 187. Vare, efter Anm. V. Båre, en Onſke⸗Par⸗ Baͤre. Bar. 
tikel, gid! Ungarerne ſige Bår, 
lil st — eller Erydi> efter Anm. 17. Eridy,  Erijdi, Eredgy. 
e hos Lapperne, paf dig bin Vey herfra! Ve) 

Fri 3 gage 

t 
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Molnårs Un⸗ 

garſte Ord. 
Dets Lapſte Ord 
ſkrevet efter den 
Ungarſke Or: 
thographie. 

* 

gaae bort! Det kommer overeens med Ungarernes 
Eredgy, ſom betyder det ſamme. 

Fuos, efter Anm. 7. Fus. Lapperne bruge det Fus. 
til at jage Sunde bort. Ungarerne betiene fig 
ogſaa deraf, til at vife Menneſter fra fig. Hundene 
gienne de bort, ved at ſige: Tzoki 

539. Boddo, betyder hos Lapperne Tid ; — Boddo. 
kalde Ungarerne udo, Ungarernes Hi ſimaade 
o üdõot! men Lappernes buorre idet, 

612. Niarzo, bør efter Anm. 8. ſtrives Nyarzo, Nyärzo. 
betyder hos Lapperne den Tiid, Sneen optøet. 
Ungarerne kalde Sommeren Nyar. Forend denne 
toer ikke Sneen i Finmarken. i | 

649. Dalve, er paa Lappiſt Vinter. Denne! Tåalve, 
kalde Ungarerne Tel, men Soraar Tavaſz. 

— Ja, en Lap har udtalt der Ije, det betyder Ja. 
Nat. Finnerne fige Yo, Ungarerne Ej, hvoraf 
E'jel om Natten. 

8. Nogom, betyder hos Lapperne jeg hviler. Nogom. 
Hvile hidder paa Ungarſt Nyugodalom, jeg hviler 
Nyugszom. 

Aigie, bør efter Anm. 10. ſtrives Aigy. Det! Aigy. 
betyder paa Lappiſt let Søvn. Paa Ungarfk hidder 
Sovn alom, men en Seng kalde de agy. 

560. Vuoijom, efter Anm. 7. og V. Bujom, Bujom. 
betyder paa Lappiſt, ſaaledes at komme under 
Vandet, at Tingen bliver borte for Øynene. 
Paa Ungarff ér Buvom , eller Buom i Almindelig⸗ 
hed, jeg liſter mig bort fra eens Oyne. 

Fuss. 

idé, 

Nyar. | 

Tel. 

| Ej. ⸗ 

Nyugszom. 

A'gy. 

— 

* 

å —F 

— 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — am | Bujom. J 

J at giore Forſtiel imellem Graderne af Blodsforvandtſkab, og at give 
Dem Navne, er det Lappiſte Folkeſlag ligeſaa * og overflodig, ſom Unga⸗ 

revne. 
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rerne. Thi. naar Ungaren falder fin ældre: Broder Bätya, fin yIngre ötse, 

ſin ældre Soſter Néne, den yngre Huga; Saa have Lapperne et Ord til at 
betegne en Farbroder, ſom ev ældre end Faderen, eet andet, hvormed de til 
klendegive en yngre. Iligemaade falde de en Moſter, ſom er yngre end Mos 
deren anderledes, end Den fom er ældre, anderledes Børnene af en ældre 

" Broder end af en yngre, Heraf ſtal jeg anføre nogle. 

En Saber hidder paa Lappiſt Atzhie, eller Atye, paa Ungarſk Atya. 

(En Moder kaldes hos Berg⸗Lapperne Ædne, hos Soe⸗Lapperne Ænne, 
og Nuvnet kommer overens med Ungarernes Anya. Men at man nu kan fee 
"| Liigheden i affixa; En Lap falder: Min Sader, Atyam. Min Moder, 
" Ænnam. in Sader, Atyäd. Din Moder, Ænnåd, aldeles ligefom Un— 
garerne. Thi hos os fige vi og Atyåm, (min Sader) Atyåd, (din Sader) 

" Anyåm, (min Moder) Anyåd. (din Moder) 

|: En Broder falde Lapperne Veelj, eller efter forige Anmarkninger Fél. 
Dette Ord betyder hos Ungarerne der halve, og de bruge det, naar de vil 
nævne en Huſtrue, da falde de hende Felefæg, ligeſom det halve af fig. Lap: 
| perne falde en Huſtru Akka, et Fruentimmer i Almindelighed Niszszon, 
| Ungarerne Aszszony. | 

Afkom kalde Lapperne Menna. Ungarerne give en Sønne;Zone det 
| Mavn Meny, én Sœſtemse Meny-Aszszony. 

En Far og Mor-Sader hidder paa Lappiſt Aigie, eller vettere Agy. 
Ungarerne kalde en Far⸗Og Mor⸗Fader os, men en Proder⸗Kone A'ngya, 
For Reſten er Agg hos Ungarerne en ldgammel Mand. 

| En Sar: og Mor⸗Moder hidder hos Lapperne Akko, hos Ungarerne 
ükkö, men en gammel Kiærting kalde Ungarerne A'gno, | 
| 
| 

i En Søfter: Søn falde Lapperne Nep. Ungarerne falde en Sviger⸗ 
Moder Nap. | | 

| SEns Bones Søfter kaldes hos Lapperne Sivju, hos Ungarerne hidder en 
" Mands Broder Si. 

En 
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En Saderseller Moder⸗ los paa. Lappiſt Gaarb Gaarbes eller rettere — i 

Paa Ungarſt Arva. 

Det Barn, ſom kommer til Verden ved JE: Vare 78 ioner hos begge i 
Vabarts. 

Skulde nogen ſynes, at Cale Lappiſke Ord vige for (angt fra de tingarfe, É 
han Fan ſikker udelade dem af denne Fortegnelſe; Der blive Dog over Hundrede ” 
tilbage, hvilkes Overeenſtemmelſe med De Ungarffe end ikke Den ſtrengeſte Dom⸗ 
mer ſtal kunne kalde i Tvivl. Og omendſtiont dette er i fig ſelo et ſtort Antal, 
fan ſtal det dog blive langt ſtorre, naar jeg giver Reſten, jeg har opſkrevet 7 
min Tegnebog, fom og den Mængde, Der er ar finde 1 Leems. ſtore Lappiſte 
Lexicon, og jeg ffal ved Leylighed underſoge, i Trykken. Thi nu tillader hver⸗ 
ken den Korthed, jeg: har foreſat mig at beflitte mig paa i Denne — J 
eler Mangel af fornøden Tiid, mig at være vidtloftigere. " 

| S. 9. É 

At Ungerernes og Lappernes Sprog er det ſamme, beviſts Afa 
Declinatio Nominum, Comparatio Adjectivorum, Dimi- 

nutivorum Dannelſe, og Brugen af Toelle O. 
(Numeralia.) 

Endſtkient jeg har anført temmelig mange Ord, og havde kunnet fete 
endnu langt flere, hvoraf man viſt klarligen fan fee, at det Ungarfke og aps 
piſte Sprog komme overeens mid hverandre, fag har jeg Dog holder for, at jeg 

ikke burde ſtandſe her. Jeg vil gage længere frem, og underſege endog diſſe 
Talens Parter Nomina, Pronomina og Verba efter Sprogkonſtens Prove. 
Kan jeg viſe, at ogſaa diſſe Talens Parter bruges paa eens, eller næften eens 
Maade, af- begge Folkeſlag, faa. feer jeg nu intet mere af væve tilbage, (om 
Leſeren kunde udfodre til ſulddkommen at beviſe min Paaftand. 

Om Nomen. å 

Her er tre Ting at betragte: Genus, (Kionnet) Numerus, (Faltet, — 
ſiges om) og Endelſen af Caſus. Hog Ungarerne er der ingen Forſtiel paa 
Genus, hverfen i Henſeende til Artifel, eiler Endelfe. De Navne, ſom til 
legges Dyrene af forſtiellig Kion, ere færffilte, og tilkiendegive for fig felv. 

enne 
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denne Forkicllighed. Det ſamme ere alle diſſe Sprogkyndige eenige om, at 
være Brug hos Lapperne og Finnerne, og de forklare fig ikke ilde, naar de 

ſige: At alle Lappiſte Ord henhøre til alle Genera. Numeri ere for nerværende 
Tiid has Ungarerne To: nemlig Singularis, (naar der tales ikkun om een) og 

" Pluralis, (naar Det ev meer, end een). Foruden diſſe har jeg endnu hos Lap⸗ 
perne i Finmarken fundet Dualis, (naar der tales om To) noget, ſom næften ev 

| fædvanligt i alle Oſterlandſte Sprog. Sandt at fige, giorde denne Uliighed 
mig noget uroelig. Thi jeg fengtede for, at fagde jeg, Det ey var længe ſiden, 
at Numerus Dualis var gaaet af Brug hos Ungarerne, jeg da ſtulde fige noget, 
hvorfor jeg ingen: Grund havde, og ſom maatte forekomme nogle mindre troe⸗ 
værdigt. Medens jeg var bekymret herfor, faae jeg i Hr. Gananders Grams 
matik, fom cv ſtreven for de Svenſte Lapper, og fee! der fandt jeg Sid. 12. 
Denne Anmerkning: Mærk! figev han, Daalis forekommer allene in ſtatu 

— øjfjixo.… Siden efter læfte jeg Or. Fielſtrsms Grammatik igiennem, ſom lige 
ledes ev ſtreven for Lapperne, og mærkede, at hvor han handler om Nomina, 

. taler han ikke eet Ord om Numerus Dualis, Men Sid. 52. har han diſſe mærkelige 
Ord: Omendſtiont Numerus Dualiss Verba itte megereri Brug, bar jeg dog 
villet anføre der ber, åt, om det engang ſtulde forekomme, der da ikke 
(fulde være gandſte ubekiendt. Og den Sinniffe Grammatik, fom er kom⸗ 
men ud i Albo, melder ingenſteds, enten i Nomina, eller Pronomina, eller 
Verba om Numerus Dualis; Som dette Numerus ogſaa ey er at finde nogens 
ſteds iden Efihiffe Grammatik. Efter at jeg har feer Dette, faa kan jeg gandſtke ſikker paaftaae, at Numerus Dualis ev faa meget mindre i Brug, ſom de Folk, 
Der have dette Sprog, ere længere borte fra Bord; Og efterfom det allerede 

mangler i Finland og Eſthland, bor man ikke føge efter det i i Ungarn. Hvor⸗ 
ledes Endelfen af Cafus ev hos Lapperne i Finmarken, ſtal jeg udifrive af 
Leems Grammatik. Men det ev at mærke, at jeg med Billie gaaer Ablati- 

" vus forbi ſiden jeg et ander Stad ffal tale derom. 

Numerus Singuldris. — Numerus Pluralis, 

Nominat, ev foranderlig. Nominat. paa k. 

Genit. ſom Nominat, Genit. paa i. 

Dativ. paai. Dativ. paa di, 
Accuſ. fom Nominat, Accuſ. paat. 
Vocat. ſom Nominat. Vocat. ſom Nominat. 

Hui | Er 
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Er det faa, t fad, ſom Leem fig figer, at regelre at regelret har t hav Nominativus, Genitivus, | 

"Accufativus og Vocativus i Singularis Numerus eens Endelſe, fan gietter jeg, 
af det Lappiſte Sprog nu er i Aftagelſe. Thi ſtal man allene af Forbindelfens 
Mening flutte fig til, om er Ord fraaer i Genitivus, eller Accuſativus, eller 
Nominativus, bliver Talen ligeſom deres, Der f. CE: iÉÉe tilgavns forftaae Las ” 
tin, og udfige alle Ord i Nominativus. Denne Formodning beftprÉer Or. 1 
Leem felv, naar han figer Gid. 14. i hans Grammatik: At der findes nogte I 
uregelrette Ord, fom vige fra den foregaaende Regel, og anfører tre Crempler, I 
hvori Genitivus og Accufativus virkeligen ere ſerſtilte fra Nominativus. Hvad I 
om diffe heller burde gielde ſom * for de — 5* * * er ikkun en 
Formodning. | p 9— f 

Førend jeg taler om Den Endelſe af Cafus, fom er — —— Å 
vil jeg ſtrive De Endelfer til, ſom Efthlænderne, Finnerne og Lapperne Sver⸗ 
rig bruge, Deraf ffal man fee, hvor meget man kan, og bør joſt i Dette å 
Stykke give Dialekternes Forſtiellighed Fyld for, da alle Lærde, og de For⸗ 
fattere felv, ſom have ſtrevet Grammatiker for diſſe Folkeſſag, bevidne og til⸗ 
ſtaae eenſtemmigen, at det er Dialekten — hvori diſſe Folles —— ere i 
hinanden ulige. 

Den Eſthiſte Dialekt Den Sinniffe i Abo. Sielſtrome Bappifte. Å 
Nom. er foranderlig. |Nom. er foranderlig. Nom.er foranderlig, E 
Gen, paa a. ? Gen. paa en, in. |Gen. van. 
Dat. paa als al. Dt. paa le Dat. pads» i. 
Ace. paa t. Acc. paa a 2357, Ace, paa m, b. 

Plurahs, ; » Pluralis, J———— Pluralis 
Nom. paa ad. yen paa t. Nom, paa h. ; 

Gen, pag.1. 
Dat. paa id, it. 
Acc. paa id, it; 

Gen pag ten. 
Dat. paa lie, 
Acc. paa a. 

Gen. paa atte. 
Dat. paa le, aile. 
Acc. paa aid, id, 

Hr. Fielſtrom lægger dette tif: ” Dativus og —— har to Sell 
" Endelkr, paa s og im» paa m og b.  Hvilfer kommer af Dialekternes 

Uliighed. Thi den Sydlige Dialekt har i Dativus s, i Accufativus m 
i Sten den Nordlige hav Dativus paa i, Accuſativus paa b. Dette er ogfaa | 
" brugeligere, faa at den forſte 5 pad s og m veed ingen af i heele Lap⸗ 

” marfen, 
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1 4! marken, Dem undtagne i Angermannien.“ Efterſom der heraf ev klart, at 
| Cafus ikke have den ſamme Endelſe hos Lapperne i Finmarken, ſom hos de ans 
| Dre, ja at Lapperne felv i Sverrig ey ere enige; hvor er det Da at tænke, at 
Lapperne (Fulde komme overeens med Ungarerne? J det ringefte danne diſſe 
| Nominativus Pluralis fuldfommen paa ſamme Maade, ſom Ungarerne. Shi 
ligeſom diſſe, for at fage Pluralis, legge til de Ord, der endes paa en Vocal, 

Det Bogftav k» fan giore Lapperne ogſaa; og ligeſom Lapperne foye til de Ord, 
Der endeg paa en Confonant, den Stavelfe ak, eller rettere aak, faa foye Un— 

garerne den Stavelſe ok til, hvilfe efter tredie Anmoerkning af forfte Tabel 
| Have eens Lyd. Naar en Ungar fulde giore Pluralis af det Lapviffe Ord 
Rokkaduſa, faa vilde han fige Rokkadufåk, og naar han udtaler Ordet 
+ Zhioaarvos, ellev Sarvos (fom har Aorn) i Pluralis, figer han Sarvaſok, 
aldeles ligeſom Lapperne, ſom er at fee af Leems Grammatik Sid. 1, og 5. 
Fremdeles endes Genitivus i Numerus Pluralis hos Lapperne paa i, hos Une 
| gaverne paa e, hvilfe Bogſtaver man igien ſeer af femte Anmarkning paa forſte 
Tabel, have den ſamme Lyd. Hos Leem endes Dativus paa 1, Accuſativus 
ligeſom Nominativus, hos Ungarerne endes Dativus paa nak, eller nek, og 
Accuſativus paa at, eller et, eller ot, og Pluralis ſtielner iſke fra Singularis, uden 
| Henſeende til Forogningen, da diſſe Stavelſer legges til Nominativus Pluralis 
(ſom faner eet Bogſtav eller Stavelſe mere). Deraf feer Læferen tydelig, at 
Lapperne i Finmarken komme mere overeens med Ungarerne, end med Eſther⸗ 
| ne, Finnerne og Naboe-Lapperne i Sverrig, hyvilket viſt neppe kunde ventes. 
Ja diſſe ligne hinanden endog mere, end De Tydſte og Danſte ligne hverandre. 
Thi foruden at De Danſte, i Sræden for de Tydffe, naar de declinere No- 
| mina, fætte Artiklen der, die, das foran, fætte de Artiklen bag efter, faa fore 
binde de den desuden ſaaledes med Nomen, at en Tydſt neppe kan forſtage dem. 
1 Shi naar Tyodſtken figer: der Herr, des Herrn, figer den Danſte: Herren, 
Herrens. J Pluralis ſiger Tydſten: die Herren, der Herren; men den 
Danfke: Aerrerne, Herrernes. Det bliver da endog i Dette Stykke ſandt, 
| at Der er mindre Forſtiel i Dialekt imellem Lapperne og Ungarerne, end imellem 
de Danſke og Tydfke. 

| Om Nomina Adjectiva. 

| Heri bør to Ting komme i Betragtning: Sammenligning igiennem Gra⸗ 
| der, (Comparatio per gradus)-og deres Forbindelſe (Conftruétio) med Sub- 
| ftantiva. Men i hvov mange Regler end Ar. Leem foreſtriver, hvorledes man 
| ffal bære fig ad at danne Comparativa, faa fan det dog lade, fom at han enten 
ARE Uuuu 2 | havde 

— 

| 
| 

| 
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havde ſtrevet dem allefammen for Hngarer, -eller havde taget Dem af Ungarernes 
Grammatiker. J det ringefte ligeſom hos Ungarerne, efter den adſtillige En⸗ 
delſe, ſom Gradus Poſitivus har, faa endes Comparativus enten paa Den 
Stavelſe abb, eller ebb, eller obb» men altiid paa b; Sag ſteer det og ligele⸗ 
des hos Lapperne. F. E. — 

Paa Ungarfk. Poaa Lappiſt. 
Tilzta (reen) Comp. Tifztåbb, Boaanda (riig) Comp. Boaandåb. 

ures (tom) Comp. üreſſebb. ? Kuoras (tom) Comp. Kuoraſeb. 

Egyigyd (enfoldig) Comp. Egyigydbb. Uigio (enfoldig) Comp. Uigiob.; | 

Men det Fan jeg. ikke vet komme efter, hvorledes det er kommet fig, at. ] 
omendffiant Lapperne danne deres Gomparativa aldeles paa famme Maade, 
ſom Ungarerne, faa er der dog en mærkelig Forſtiel imellem den i Henſeende til 

Maaden, af giore Supgrlativa pag, . Shi i .&tæden for man hos os i Ungarn > 
danne Superlativus, ved at fætte, foran Gradus Comparativus den Partikel leg» 

f. E. Nagy, (flor) Nagyobb, (ftørre) leg-Nagyobb, (ſtotſt) lægge Lars 

perne Den Partikel mus til deres Poſitiva, ſom Boaanda, (riig) Boaandab, lå 

- (figere) Boaandamus, (rigeſt) Men foruden diffe Superlativa bruge Lapper⸗ 

ne af igientage det famme Adjedivum, Boaanda, Boaanda. (riig, riig) 
Fhite findes ogſaa hos Ungarerne, men fielden. . Denne Talemaade forekom⸗ 

mer hos Dem hyppigere, og Den foreener med fig en beſynderlig Eftertryk, gt de 
nemlig fægge Comparativus til Gradus Poſitivus, eller Comparativus, f. E. 

i Stæden for ſmukkeſt, fige de ſnukkere, end ſmuk (Szepnel Szebb) eller” 

ogſaa: fmukÉere, end den ſmukkere. (Szebbnél Szebb) Hvad da Lapperne 

gore med deres Poſitixa, det ſeer man Ungarerne giøre med deres Compara- 

tiva; Om ey maafkee Lapperne giore ogſaa Dette feldfammes “ 

Forbindelſen af Adjectiva med deres Subſtantiva vil forekomme dem, ſom 

ere mindre kyndige i de Oſterlandſkte Sprog, aldeles ſelſom, ja endog. urigtig. 

Thi omendfklont de Lappiſte Adjectiva, naar de fætteg uden Subftantiva, det 
ev, naar Subftantivum underforſtages, declineres ligeſagvel igiennem Cafus 

og Numeri, ſom Subftantiva felv ; Saa dog, derſom Adjectivum ftaaer uds 
tryÉkelig ſat ved Siden af Subſtantivum, kommer det hverken overeens med det 
i Numerus, eller Caſus, men førtes altiid i Nominativus af Numerus Sin 

sularis. Og en Lap ſagde ikke: Jeg bar gode Bøger, men: jeg bar god 

Bøger. Men Denne ſamme almindelige Regel foreſtrive de Ungarſte Sprogs | 

on i 4 færde,” N 
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lærde, og Ungarerne iagttage den i daglig Tale faa nope, at derſom nogen i 
Stæden for: Szép konyveket lättam, (jeg har feer ſmuk Bøger) ſagde: 
Szépeket konyveket låttam, (jeg bar (ee; ſmukke Bøger) vilde han ikke ens 
gang blive holde for en Begyndere i det Ungarſte Sprog. - Dog, derſom Sub- 
ftantivum underforſtaaes, ſom, derſom Det er et Sporsmaal: Avordanne 
Øgger har du feer? (mitsodås konyveket låttål?) bov Adjectivum, hvovs 
ved Der fvares, komme overeens med Subftantivum i Numerus og Caſus, i det 
man ſiger: Szepeket, (ſmukke) men ikke: Szep, (ſinuk) Bette ſamme paſſe 
Lapperne flittig paa. 

Om Diminutiva. 
Lapperne bruge, efter Leems og Gananders Fortælning, meget hyppoig 

Diminutiva, ſom de nemlig, hoori det Lappiſte Sprog har fin ſtorſte Zir— 
lighed. Diſſe ſamme Sprogiærde berette, at Diminutiva dannes ey allene af 
valle Subftantiva og Adjectiva, men ogfaa af Comparativa. Hvor hyppige Diminutiva ere hos Ungarerne, og hvov ziirligen de bruges, Det vide de fely 
beſt. Molnår bevidner i hans Grammatik: At der næppe.findes eer Ord i 
Det Ungarſte Sprog, fom ey ved viſſe Bogſtaver Fan blive til et Dimi- 
nutivum. Men Perefzlenyius i hans Grammatik, ſom er udgivet i Tyrnav, 
kalder det en behagelig Formindſtelſe bes Ungarerne, ſom er tilfelles 
ſaavel for Sulſantiva, ſom for Adjediva… Men Lapperne giore et Diminu- 
tivum, Ved at lægge til Ordet tzh, eller efter Sſe⸗Lappernes Diglekt, sh, Af 
det jeg tilforn har ſagt om Skrive⸗Rigtigheden, og af Lappernes mundtlige 
Tale, har jeg lart, at diſſe Bogſtaver have den ſamme Lyd, ſom Ungarernes 
Ts, eller S. Men nu bruger Ungarerne joſt diſſe Zoner tilat danne Diminu- 
tiva. Øg fordi Ungarerne vide at danne mange Diminutiva af egt og det ſam⸗ 
me Ord, (fom af Leäny, (en Dige) Leånka , Leäntſa, Leånotska, (en lille 
Dige) faa feer det, at man træffer hos Ungarerne ey allene Soc og Field: Laps 
pernes Diminutiva, men og desuden andre, ſom endſtiont de ikke findes | i Leems 
Grammatik, faa tvivler jeg dog ikke om, at de ere i Brug hos Lapperne. Thi 
Det var formeger for cen Mands Bindffibelighed, at opdage alle Hemmelighe⸗ 
derne i et freminet og fag vidtloftigt Sprog. 

Om Tælle-Ordene. 
| hk Konſtdommerne have altiid holdt det for et ſtort Beviis pag, at forſkiellige 
Folkeſlags Sprog kom overeens, derſom de mærkede noget Slags Liighed i 

| Uuuu 3 Telle⸗ 

En — denne ad i 

— — ——— —— 

J 
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Beviis, at Ungarernes og Lappernes Sprog 
Telle⸗Ordene; ne; Hoorfore man feer i deres SÉrifter, at de helſt have begyndt 
med Sprogenes Sammenligning fra Toelle⸗Ordene. 
og, at de, ſom forftaae flere Sprog, omendſtiont de meget vel kan forrette, 
hvad de ffal, paa et fremmet Tungemaal „, faa Dog, derſom det af en Hendelſe 
kommer for, at de ffal tælle og giore Overflag, tage de, uden af mærke det; 
deres Tilflugt til deres eger og Moders Maalet, og beregne paa Fadrene⸗ 

Men hvor meget Lapperne komme overeens med Ungarerne i Talle⸗ 
Ordene, det lader jeg Leſeren domme af underſtaaende Zabel. 

Lapperne i Finmarken. Ungarerne. | Lapperne i Sverrig. 
—— 
Guoft. 
.Golm. 
MNielja 
Vit. 
Gut. 

, Kautze. 
., Autze, 
i — OW cosp AM PB UI RD fm fe 

Derſom man i diffe erindrer fig den forſkiellige Skrive Rigtighed, og til 
lige den adſtillige Udtale, ſamt hvorledes Udtalen af cer Ord fer kan omſtiſtes 
til Udtafen af et andet; Saa feer man, at der Lappiſte andet TælleeOrd tem⸗ 
melig ligner det andet hos Ungarerne, ſamt at Tælle- Ordene 4, 5, 6. fomme i 

Men det Lappiſte 8, ſtager i Forvandtffab med Ungarernes 9, 
Ungarernes 10, Tiz er vel de andres Ti 

vel overens. 

— Zhieezhia. 

Nyoltz. 
Kilentz. | T i2. 

og Ungarernes 8, med Lappernes 9. 
ulige, men betenker man, af Finnerne kalde Elleve Mi-Toizta, faa ſerr man, 
at Ungarernes Tiz kommer overeens med — eller rettere Toiz; thi En⸗ 
delſen za er ſnarere Svenſt, end Finniſt. 

Til af udtrykke hoyere Tal, f. E. 20, bruge Lapperne ————— Laage, 
eller To gange Ti: Til at uüdtrykke 21, auft goaalmad Lokkai, eller eet vil 

" Der tredie Ti 0. ſ. . Denne Maade at udirykke de ſtorre Tal ved at forbinde 
faa mange Ord, bevifer tilſtrekkelig, hvad Skribenterne berette om Lapperne, 
at de nemlig ikke lettelig tælle over Ti, men flet intet vide af Tuſend⸗Tallet. 
SR | de fulde bruge de hoyere Tal lige faa ofte, ſom Ungarerne mage, 

Ackt. 
Queckt, 

” Kolm. 

Vit: 
Kot. 
Giegie, 
Kackze. 
Atze. 
Lacke. 

Nelje. | 

Men og Erfarenhed lærer 

1 Caxi. 

Viiſi. 

Finnerne. 
Yxi. | 

Colme. 
Nelja. 

Cuuſi. 
Seitzemen. 
Cahdexan. 
Vhdexen. 

Kkymmenen. 

tenker 
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tœonker jeg, De havde vel allerede for lang Tiid fiden beflittet fig paa Korthed, lige⸗ 
fom Ungarerne have giort. Diſſe udtrykke 20 ved Huſz, 21 wed hufzon-egy, 
og 1000 ved Ezer; Thi Tallet 100 (Szåz) kommer temmelig overeeng med der 

Lappiſte Zhioette , ellev Szate, men meget mere med Finnernes Szåd, 

Jeg bør ey forbigaae den gandffe beſynderlige Maade, diſſe Fælle-OQrvd 
bruges paa, ſom beftaaer deri, at, hvorſomhelſt et Talle-Ord, ſom betegner 

flere end cen, foyes til et Subſtantivum, der fætte hverken Lapperne, ikke heller 
Ungarerne Subftantivum i Pluralis, men det forbliver altiid i Singularis. Fol—⸗ 
gelig kunde en Lap, eller Ungar ikke vet fige, jeg giver dig fire Søger (adom 
néket Négy Konyveket) men bør fige, adom néket négy könyvet, (jeg 

| giver dig fire Bog. Denne Maade forekommer vel ved forſte Oheſyn noget 

i 

; 

| 

fremmed, men man feer dog letteligen, at Den ev meget overeenſtemmende med 
| fund Fornuft. 

6. 10, 

At Ungarernes og Lappernes Sprog ev det ſamme, beviſes af den 
lige Maade i af bruge Pronomina, Affixa, og Suffixa, 

ſamt Præpofitioner, 

Ligeſom Pronomina bruges i ct hvert Sprog ofte, faa foraarfage de, ders 
| fom de endog lidet forandres i forfficlige Dialekter, en flor Ulighed i Talen, 
Saaledes, at en Tydſk vanſtelig forßaaer en Danſt, kommer for en ſtor Deel 
deraf, fordi deres Pronomina ere noget forandrede. Shi i Stæden for 

en. Tydft figer: 7 udtaleren Danſt det; 
NS Må ELSA ene — jeg. 
mir — — — mig. 
von mir — — — af mig. 
wir — — — vi. 
un$ — — — os. 
er — — — han. 

Lapperne, Finnerne, Eſtherne, og Ungarerne ere hinanden og noget ulige 
| 4 Pronomina>» men dog ikke faa meget, at man ikke kan fre, at det er Forſkiel⸗ 

lighed i Dialekten at tilregne. Lapperne i Finmarken udtrykke Pronomina 

| jeg, du, ban, vi, J, de, ved: mon, ton, fon, mii, tii, ſü, men Un— 
gaverne, 
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garerne, ved at D at ſige: x*c ti, ok, Og altf — altſaa a er Pluralis vi, og J 
eens hog dem begge: 

Relativum ſom, hvilken, hvilket, er to Res hos Ungarerne, ki, og 
mi, og diffe begge have Lapperne ogſaa, ja de have endog beholde den beſyn⸗ 
Derlige Maade at forbinde diſſe Relativa paa. Thi derſom det Subftantivum, 
hvortil Relativum ſom farer, er en levende Ting, bruge Ungarerne ki; Der⸗ 
imod betegner det Subftantivum, hvortil Relativum ſom ſoarer, en livlos 
Ting, bruger man Partiklen mi. Jeg fe ſagde ikke ret paa Ungarſt: mi fzol? ” 
(hvo taler?) men bor ſige: ki ſzolꝰ og igien figer man ikke kiefett? (hvad " 

faldt?) men mi efett? Samme Regel foreſtriver Leem om Brugen af Lap⸗ | 
pernes ki, og mi Sid. 84. og de følgende i hans Grammatik. 

Den Lappiſke Partikel — eller ſom de Svenſke Sproglarde fkrive den, | 
ez, eller egie, betyder han ſelv, ſamme Partikel ez bemerker hos Ungarerne 
han: Foran Genitivus heraf egien ſette de Svenſte Lapper der Pronomen 
Mo, og fage Moegien ud, (jeg felv) eller (egen) og heraf tvivlce jeg ikke paa, 
at det Ungarffe Magam (jeg felv) ev kommet. For Reften, ligeſom Ungarerne 
i Staden for Poſſeſſiva min, din, fin bruge Genitivi af Pronomina jeg, 
du, han; Saa giore Lapperne og; Hvilfet Dog er at forſtaae om de Tilfel⸗ 
De, hvor Fingen, ſom eyes, underforſtaaes. Thi ſettes Eyendommen udtryk⸗ 
kelig, ſom: Bogen er min, faa mage man ikke 1 Stæden for Poſſeſſivum 
min, bruge Genitivus af Pronomen jeg, men man bør af Subſtantivum 
Bog danne fig et Poſſeſſivum ved Hielp af noge Ientan 9*— * til det 
i — Som nu Aal viſes. | i 

Om —— Poſſeſſiva. 

Heele Kraften og Fynden af det Sprog, hvorom jeg taler, beſtaaer i ret 
at bruge de Partikler, ſom man ffal færte til Ordet i Enden. (Suffixa) Diſſe 
foraarfage ogſaa dem, fom vil lære Sproget, en overmaade ſtor Van ſtelighed 
Da De bruges i Mængde ikke allene i Nomina, men ogfaa i Verba og Adverbia. 
J det ringefte finde De Sproglærde ſelv, naar de vil beſtemme ved Regler Grus 
gen af diſſe Suffixa, ſamt deres Adffillighed og Forſtiellighed, „ikke liden Be— 
—4 for ſig, og dette er Aarſagen, at de ey ere eenige om at faſtſætte, hvad 

(an man ſtal følge, og hvad man har at iagttage, for at komme til eet og det 
amme Maal. Hr. Leem afgior Sagen fort, og maafkee efrer Tingens Ban 
ſtelighed alt for bort, For han figer; At Poſſeſſiva, min, din, fi — 

eders, 
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eders, Deres, ffal udtrykkes ved at lægge til Nomen, naar det allerede er fat 
i fin Cafus og Numerus, følgende Partikler, am, ad, es, æmek, æddek, 
æfek: Men derſom Nomen ſtager i Dativus Caſus, ſtal man lægge diſſe Ens 
delſer til det: Aſſam, aflad, aſſe, aſſamek, afladek, aſſaſek. Og hermed ev 
han klar med den hele Lære om Nomina Poſſeſſiva. 

Saaledes de ikke til hos Ungarerne; Hos dem optager altiid For⸗ 
klaringen over Poſſeſſiva den ſtorſte Deel i Grammatikerne. Thi omendſtiont 
Poflefivum af den forſte Perſon dannes undertiden, ved at færte bag til No- 
men den Partikel am, ſom Atyam, (min fader) faa fÉeer Dette dog ikke overs 
alt, thi ſommetiden ſtal man færre Partiklen em bag til Ordet, ſommetiden 
om, fommetiden im, nemlig efter den adſtillige Endelſe, Ordet har, naar det 
ſtaaer uden Forbindelſe (nomen abfolutum;) Ligeledes omendſtiont man un— 
dertiden, til at udtrykke et Poſſeſſwum af Den anden Perſon, bor ſette til 
Enden af Ordet Den Partikel ad, ſom: Atyåd, (din Sader) fan er Det Dag til 
andre Sider ed, til andre od, hvormed Order i Enden ſtal foroges, ale efter⸗ 
ſom Ordet endes naar det ep ſtager 1 Forbindelſe. Men til at udtrykke Poſſeſ- 
fivum fin, ſom horer til den tredie Perſon, ev Sufficum ſnart a, ſnart es» 

ſnart i. Det famme gielder om Poſſeſſiva af Numerus Pluralis, nemlig; 
vor, eders, deres. Fil at udtrykle diſſe bruger man Suflixa, ſom eve hinane 
"Den aldeles ulige, ſaavel formedelſt de adſtillige Endelſer Ordene have i fig ſelv, 
og uden for Sammenhæng med andre, ſom og formedelſt Adſkillighed af Per⸗ 
ſoner, ſamt Forſtiellighed af Numeri. ht i Poſſeſſiva haye Ungarerne fire 
Tilfælde at agte paa. 1. Om baade Eyeren, og der, han ever, flager i 
Singularis, fom min Sader. 2. Om Eyeren ftaaer i Singularis, og det, - 
ban ever, i Pluralis ; ſom mine Sædre. 3. Om Æyverne faae i Pluralis, 
Tingen, de eye, i Singularis, fom vov fader. 4. Om baade Æverne, 
og Tingene, de eve, (tagen Pluralis, fom vore Sædre. F-hver af diffe 

Dilfeelde ere Partiklerne, ſom ſkal færtes til Enden af Ordet, forffiellige, og de 
bor virÉelig være det, derſom man forudfæiter, at Sproget er vel dyrket. Saa⸗ 
ledes i Fald. y 

r. Min Sadet, Atyåm. Din, Atyåd. …—— sans, Atya. 

"2, Mine Sædre, Atyåim. — Dine, Atyaid. Hans, Atyål. 
3. Vor Sader, Atyåink, Eders, Atyåtok, …… Deres, Atyok, 

4. Vore Fadre, Atyaink. Eders, Atyaitok, Deres, Atyaiok. 

FE Xxxx Andre 
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714 - Bevtis, at Ungarernes og Lappernes Sprog 
Andre Nomina, ſom endes anderledes, end Atya, have, ſom jeg har 

ſagt, andre Partikler til Suffixa, men dem gager jeg forbie for Kortheds 
Skyld. i ; j: åt 

… Ra der hos Ungarerne i at danne Poſſeſſiva er fag ſtor Adſtillighed og 
Mængde af Wartifler, hvoraf man gior Suffixa, derimod hos Lapperne ere 
kun faa, og diſſe blive altiid de fammeog uforandrede; Mener jeg, at man bør 
flutte, at en ſtor Deel Suffixa er forgaaet hos Lapperne, ſaa de have fun be 
holdt faa tilbage, og ſom de uden Forſkiel og Forandring fætte bag alle Nomina, ” å 

Men derſom de Suffixa, hvoraf Ungarerne nu omftunder have en ftor Mængde FH 
frem for Lapperne, aldrig have været virkelig til hos Lapperne; vad rimeli⸗ 
gere, end at Ungarerne, fom i faa mange hundrede Aar fortraffelig have dyret, 
deres Modersmaal, have indført dem for Ziirligheds, og en leitere Udtales 
ſtyld? Sa jeg er endog fulden paa den Formodning, at det, ar Der forekomme 7 
flere og mere foranderlige Suffixa i Ungarernes Grammatiker, end i Leems, 7 
Éan komme deraf, at nemlig de, fom have ſtrevet de Ungarſte Grammatiker, 
have forftaaer Deres Modersmaal fra Grunden af, og lært Ungarernes adſtil⸗ 
lige Mander at tale paa fra Barns Been af, ſamt væver forfpnede med For⸗ 

rand baade af gamle og nye SÉrifter, () og folgelig bedre have indfeet denne ” 
Forſtiellighed af Suffixa, hvilken de ey have ment burde forbicgages, men 

have foretaget fig nsyere at afhandle deres Grammatiker. Og dette have de 1 
fandelig giort ſaaledes, at ingen Udlænding, ifær derſom han manglede Bøger, 
fkulde lettelig ſynes at kunne giore Dem det efter. BUE RÅ 

Om Suffixa Verbaliar 

Ar. Leem hav rettelig mærket, at Suffixa ogſaa lægges til Verba, og at I 
diſſe blive til et Slags Poſſeſſiva. Derforé afhandler han denne Lare Sid. 105. 7 
og følgende, noget. vidloftigere. Han figer at dette træffer almindelig ind i de É 
Verba, hvormed man beder, onſter, befaler 0. ſ. v hvilke hos Latinerne fyre 
ut (at) efter fig: F. E. jeg beder, ar du vil give. Jeg befaler, ar du 7 
gaaer. At i diffe Fald udelades Conjundtionen ut i: det Lappiffe, og det 
Verbum du vil give, ellev du gager forbindeg med Suffixum af den anden 

i VWVWerſon 

¶ Til de gamle henføres med rette Verdens Kroͤnike, udgiven paa Ungarſt af Stephan 
Székely i Cracov 1558. De nyere ere de mangfoldige Verker af Cardinal Påzmåny. 
Kalds Ovetfættelfe af Bibelen, trykt in Folio i Tyrnav. Gyöngyöſes ſmaa Poetiſte 
Verker, ſtrevne paa Vers, o. f. v, "SÆR 
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Perſon. Men han har meget ondt for at beſtemme, hvorledes man ſkal bære 
fig ad med at danne dette Suffixum. Som tieft fulde det ſtee ved at lægge nos 
get til Den anden Perſon af Imperativus. Men denne almindelige Regel ind 
ſtrenker han ved mange Undtagelfer, ſom han nemlig gior i Henſeende til En⸗ 
Delfen af Verba, faavel i den forſte, ſom i den anden og tredie Perſon af Tem- 
pus Præfens i Indicativus; Ogſaa Denne igien i Henſeende til Endelſen af Im- 
perativus. Ungarerne conſtruere ikke allene de Verba, hvormed man beder, 
øniter, befaler, men og hotentialia, ſamt det ſommer, det bør, aldeles 
paa famme Maade, ſom Lapperne; Nemlig ved at udelade Sammenbindilfess 
Ordet (Conjundtionen) ut», (hvilken Latinerne bruge her ſom tieſt) og lægge til” 
Det folgende Verbum et Sufſixum, ſom vaffer fig hertil. Saaledes: det ſom⸗ 
mer fig, at jeg feer: (illik lätnom) ligeſom der ſommer mig at fee: Dette 
mia udtrykke De ved Sufixum om: Siges Der: dig, udtrykke De det ved 
Sufixum ed, 0. f. v. Ligeledes forholde de fig med at danne andre uden flor 
Beſocrlighed af Infinitivi af Verba, ſom tydelig ev forklaret i de Uagarffe 

Grammatiker. 

J 

Om Suffixa Adverbialia. 
MÅ J Dette Sprog forekomme to Slags Adverbia, nogle Fan kaldes Præpo- 

fitioner, ſom fætteg foran Ordene, og ſtyre adffillige Caſus: Andre ſettes 
"til Enden af Ordene, og blive til eet Ord med dem. J fig ſelv Falder man dem 
ikke heller Præpofitioner af anden Aarſag, end for faavidt De gielde Det ſamme, 
fom det Slags Partikler, man i andre Sprog giver Navne af Præpoſitioner. 

| Fil de forſte, eller De ſom virkelig ere Præpofitioner, pleye ſaavel Unga⸗ 
rerne, ſom Lapperne at lægge Deres Partikler am, ad m. m. i Enden, for fags 

ledes at viſe, af hvad Perſon og Numerus det Pronomen er, til hvilket Præ- 
poſitionen henhorer. F. E. Efter hidder paa Ungarſt utån: Qil jeg fige: 
efter mig, lægges Partiklen am, fom betegner den forſte Perſon, til Adver=. 

KJ 

bium utan, og jeg ſiger: utånam. Mellet (hos) ved at lægge em til, bliver 
Mellettem. (bos mig) Men her ev det og at agte, at der ere dere Partikler, 

. man bruger til Suffixa, hos Ungarerne, end hos Lapperne, ſom jeg tilforn 
har ſagt. 

Én Om Præpoſitioner. 

Næften i alle Sprog har man diſſe Præpoſitioner: Af, udaf, med, i, 
fra, on. Til diffe Præpofitioner ſvare i Laͤppernes, eller Unggrernes Sprog 

Xxxx 2 — nogle 
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nogle Suffixa, ſom foyes til Enden af Nomina. Øg hertil henhøre de Cafus, 

ſom de flefte Sproglærde falde Ablativi, og ſom jeg forhen med Forſat forbies 

gik. Thi naar Leem figer, at Ordet Rakadufa (en Tale) har i Ablativus 

Rakaduſain, eller Rakaduſaſt, gielde Partiklerne in og ft i fig feln det famme, 
fom med og af; fom om man. fagde, med Tale, af Tale. - Diſſe ſamme Suf-" ” 

fixa anfee de Svenſte Grammatik⸗Skrivere ſom forſtiellige Endelſer af Caſus. 
Derſor ſeer man hos dem, foruden de fer ordentlige Caſus, ogſaa anfores Lo- 

cativus, Mediativus, Factivus, Nuncupativus, Penetrativus, Inſtructi- 

vus m. m. Men Hr. Leem forklarer fig faaledes : “ $ Den Sted af Prepoſi- 
" tioner i det Latinſte Sprog forandres ikke; Men ved det at der betegnes 
i" quies in loco, eller motus ad locum, ſtyrer diverfe Cafus, da fyrer de 
nn gayppiffe Præpofitioner altid den ſamme Caſum, hvad heller der betegnes Fl 

quies in loco, eller motus ad locum; Men mange af dennem forandres, 7 

"1 og anderledes udnævnes, naar der betegnes quies in loco, anderledes, naar 
derbetegnes motus ad. locum.“ Alt dette forholder fig ogſaa hos Ungarerne 

ligeſaaledes; Og det feer man af dette eene Exkempel: En Ungar ſiger: Træ, fa: 

af Træ, fåtol: udaf Træ, fåbul: fra Træ, fårol: md Træ, fåval, i Sræs 1 
"den for Træ, faért: til Træ, fåhoz:-bos Træ, fånål; ovenpaa (fupra " 
lignum) Træ, fåra: over Træ, (fuper ligno) fån; i Træ, fåba: iøditTiæ, 
fåban: forandrer til Træ, fåvå, ERE 

— —— — — 

— 
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At Ungavernes og Lappernes Sprog er det ſamme, beviſes af 
J 

Conjugationen af Hoved⸗Verba, ſamt af Hielpe⸗Verba. al 

Hoad Antallet af Conjugationerne , Ordenen, Modi, Tempora og ” 
Maaden at danne diffe paa er angagende, at diſſe Sing komme mere an paa " 

Grammatik Skriverens Indfald, end Sprogets Natur, ter feer manendog heraf, J 
at man finder Grammatik⸗Skriverne afhandle Dem enhver paa fin Maade. J 
Verba fremfætter Ar. Leem Tempus Præfens, Imperfectum, Perfectum, 
To Plusqvamperfedta, og eet Futurum; det er Sex Tempora. Hr. Si 1 
ſirom har Zo Tempora Præfentia, ligeledes To Imperfeéta, Eet Perfedtum J 

Plusqvamperfectum og Futurum,  tilfammen Syv Tempora, Molnår fætter 
i hans Ungarſte Grammatik det forſte og cider Præfens, det forſte og andet 
Imperfectum, det førfte, andet og tredie Perfectum, det forſte og andet Plus- 
qvamperfectum, og Futurum, gi Tempora i alt. De Tempora, fg | 
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et Def ſamme. HG 
hav anført, ere enten enkelte, (fimplicia) ellev ſammenſatte, (compofita) 
nemlig af Hoved⸗Verbum, og et Hielpe⸗Verbum. 

8 Om Tempora T de enfelfe V erba; 

Den forſte Perſon af Tempus Præfens ſiger Hr. Leem endes paa om, 
eller am, undertiden paa im. Ar. Fielſtrom taler Sid. 5701 hans Gramma— 

tik ſaaledes: ” Set at Præfens endes paa am og om, ev iffun en Angerman⸗ 
niſt Dialekt, andre forandre denne Endelſe til ab, eller ob, de i Lul til af, 
eller of.“ Derpaa foretager ban fig med ſtor Moye at foreene diſſe Endelſer 

ſammen med hyoerandre. 

Om Ungarerne har jeg dette at ſige. Deres Verba endes paa om, nogle 
paa em, naar den Accuſativus, Verbum ſtyrer, enten er fat udtrykkelig hos, 
eller i Det ringefte underforftanes. Som: Tudom a Magyar nyelvet, (jeg 

forſtaaer der Ungarfte Sprog) Men har Verbum en ubeſtemt Forbindelſe, 
uden at have nogen Accufativus, end ikke engang underforſtaget, faa forans 

dres Endelſen om, ellev em, til ok, eller ek, f. E. jeg forfager paa Un⸗ 

garſk. Tudok Magyarul) Dette er en Regel, ſom ingen Ungar tillader at 
"handle imod. Og maafkce havde Hr. Fielſtrom, derfom han havde anbragt 
"Denne Anmarkning, lettere vedet fig ud af Den Vanſtelighed, han bar for at 
foreene Endelſen of, de bruge i Lul, med Endelſen om, andre have. Desuden 
maa mærkes, at hos Ungarerne betragtes kke allene Endelſen af Tempus Præ- 

fens paa om, ok, em, ex, men næften af alle Tempora, og alle Perſoner, 
ſamt begge Numeri, ſom virfelige Suffixa. Aarſagen er, Ungarerne forudfætte, 
"at den tredie Perſon af Præfens i Indicativus ev Stamme Ordet (radix) til alle 
Tempora og Perſoner, Det og alle de, der ſtrive Grammatiker for Oſterlandſke 
bræt giore. Ganander antager ogſag Den tredie Perſon af Præfens i In- 

| 
| 

| 

dicativus, fom Stamme Ord til aile de andre Tempora, Men Siultrøm 
"tager feyl, i det han vælger Infinitivus, og Ar. Leem endnu mere, naar han 
"wil have Imperativus dertil. For Todeligheds ſtyld: Ungarerne fige ål, åd, 
| nyal, (ban lever, giver, fliffer) heraf danne de alle andre Tempora og 
Perſoner, ved af lægge forſtiellige Sudixa til, i Folge de forſtiellige Perſoner. 
| EBil de fige jeg lever; lægge De Sufixum ek til Ordet él, og deraf bliver 
| élek, (jeg lever) men ubeftemt. Vil de fige jeg giver, faa lægge de til Or— 
| Det åd Sufnxum af den forfte Perſon om (derſom Accuſativus underforftaaes) 
og faa bliver det til-adom (jog giver, nemlig den, eller den Tina) og ſaale⸗ 

des gager Det fremdeles til med De obrige Perſoner. Men diffe Suffixa ere hos 
' ' Xyry 3 | Ungarerne 



78. Bevis, at uUngarernes og es og Lappernes Sprog 
— — — —j— 

Ungarerne langt ſangt flere , , og mere foranderlige, et , end hos £apperne, og og Det af fame 
me Aarſager, ſom jeg anførte i forvige Paragraph. 

Men ———— for nogen den forſte Perſon af Præfens; han fan let Page | 
fig den tredie Perſon af Verbum, for at fane Stamme Ordet til de evrige. 
For han behøver intet andet, end kaſte Den ſidſte Starelſe om ok, em, ek, 
bort; Det ſom bliver tilbage, er Stamme⸗Ordet fil alle Tempora og Perfoner. 
Og dette bør man ogſaa giore, naar man vil ſammenligne de Lappiſte Ord, jeg 
forben har anført paa min Lifte, med de Ungarſke. Da ffal man fer, at om⸗ 
end ſtiont Verba eve hinanden undertiden ulige i Henſeende til Endelſen, naar de 
ſcettes i den forſte Perſon, ere De Dog ikke længer hinanden ulige naar man 
(fun paa foromtalte Maade) opſoger Den tredie Perſon, eller Gramme: Ordet 
ſelv. En Lap ſiger: élam, (jeg lever) en Ungar élek, (ligeledes jeg lever) 
diſſe Ord komme ikke overeens, men leder man efter Stamme— Ordet, faa bliver 
Der hos begge él; (ban lever) Saa at denne Uliighed ikke lage i i Verbum — 
men allene i Sufficum am og ek. 

Ikke heller ber nogen kigre fi ig Derom , at naar man paa Denne Maade ſo⸗ 
ger efter Den tredie Perſon af Verbum, træffer man almindelig, at Den endes 
paa en Confonant, da dog hos Leem den anden og tredie Perſon ſom tieſt en⸗ 
des pan en Vocal. Thi man maa agte, at den endes ogfaa hos Ungarerne paa 
en Vocal, ver ſom Accufativus enten flager udtrykkelig hos, eller underfor⸗ 
ftaaes. Bel kalder man ban — (ubeſtemt) el, men ſtager Accuſativus hos, 
ſtal man ſige éli, f. E. a Vilågot. (ban lever ce fornsyelig Liv.) Men 
Ar. Sielftrøm erindrer Sid. 62, At Wocalen af den tredie Perſon i Præſens 

ſluges i de fleſte Verba af den Sydige Dialekt: Hvad om alle Lapper følge 
Ungarerngg Regel, og undertiden fluge, undertiden udtale Denne Vocal, tittel 
fom — forbindes i en beſtemt, eiler ubeſtemt Mening? 

TTewmpus Imperfectum endes hos Leem paa den Stavelſe i im. Hos 
Molnår ere Tempora Imperfecta fammenfatte, men det førfte Perfectum endes 

paa ek, eller ém, hvilket ſidſte kommer Lyden af im meget nær. 

⸗ ⸗ ⸗ ⸗ . g —— har ſaavel hos Ungarerne, ſom Lapperne, en meget uſtadig 
Endelſe. Dog endes Ungarernes Imperativi næften aldrig paa en Vocal, men 
gierne paa Conſonanter, af haard Udtale, og ſom der behøves en Ungar, eller 
Lap til at udſige. Saadan et olvass, (læs) félly, (frygt) adgy , (giv) 
OTeZZ > (vogte) tarts. 1690109 Zil diſſe Imperativi lægge Leem, og de Sornſte 
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ga vetoret fe dn DD 
Grammatik Skrivere almindelig en Vocal, fom jeg træner, for at giore dem 
lettere at udtale, Ikke desmindre erindrer Fielſtrom, atten fidfte Vocal fluges 
af Den Sydlige Dialekt, og at man figer Gol, (bør) Börr, (d) Dack, 
(giør) Raps (luk op) Saa at Imperativi af denne Dialekt ere aldeles 
Ungarſke. 

Præſens i Infinitivus endes hos Lapperne paa t, hos Ungarerne vad i, 
men conftrueres hos begge ved Hielp af Suffixa i forſtiellige Numeri og Per— 

ſoner, ſom jeg allerede tilforn har erindret. Keem Danner Gerundium pag 
diin: Logadoediin, (ved at læfe) Supinum paa shiet, eller ſet, ſom Lo- 
gashiet, eller Logaſet. (as læfe lectu) i ; 

Hr. Sielftrøm ſiger at begge dannes af Lapperne paa an, ſom jackeman. 
(ved af trog, i at troe) Hos Ungarerne falde nogle Det ſom endes paa ån, 

"eller én, Gerundium, andre Participium :- Låtvån, (ved et fee, ſeende) 
hyoilken Endelfe mere kommer overeens med Den Svenſt-Lappiſte. Men, Parti- 
cipium Futurum danne Ungarerne pag andå > eller end, ſom lätando, og 
Dette har Liighed med Leems Gerundium. For Reſten fige vi olvaſſott, (fælt, 
for ar læfe) fom igien kommer overeens med Det Lappiſte. Dog udtrykke diſſe 
Folkeſlag De Ord Latinerne udfige i Gerundia og Supina, hellere i Infinitivi, 

Om Syielbe-Verba, BA 

——Slf Soved-Verbum og et Hielpe-Verbum > ſom lægges. dertil, veed man 
"at de ſammenſatte Tempora dannes. Saadanne "ere hos Lapperne Perfecta, 

Plusqvamperfecta, og Futura. Zil at danne et Ruturum, brugede det Hielpe— 

Verbum kalkam , (jeg bør, ffal) (paa Ungarſt hidder ben ber, ffal kel,) 
hvilket hav en meget ſtor Liighed med den Danſte og Spenſte Dialekt, for diſſe 

bruge ogſaa det Syielpe-Verbum ſkal, til at danne Futurum: Jeg Pal gigre 

der. For at danne dette Tempus, bruge Ungarerne det Hielpe⸗Verbum fo- 
gok, fogom, ligeſom jeg fanger an, begynder, hvorfore: fogok tseleked- 
ni ligefom jeg begynder nu at iore, det er: jeg Bal gisre, udfgre. Ellers 
bruger man ogſaa Præfens Indicativum, wed at færie Partiklen meg foran, 
| fom: meg tselekszem. (jeg ſtal giøte) Ye ovrige Tempora bruge Lap⸗ 
| perne det Hielpe. Verbum Lem: (jeger) Og for at viſe dettes Hoereenſtemmelſe 

| med det Ungaiffe Hielpe⸗Verbum,Gil jeg her ſtrive til af Keem den hele Con- 
| Jugation af dette Verbum. AUT G ONSEG 

7 

J 

1 " Indicativus. 
(| 
| 
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bre Sevi, at at Ungarns og og Sappermes Sprog 
- — Indicativus. 

lem, lek, 12, jeg er, du er, ban er. 
leigyém, leigyek , lei: jeg var, du var, han vat, . | 
lem lémåtz , lék lémåtz, lélémåtz, jeghaver været, du haver værer, ban g 

haver værer, 
leigyém lemåtz , leigyek lémåtz, lei lemåtz,… jeg havde vent. do havde |: 

vœret, han havde været. 

Conjuncuvus. 
Tæller ork Aber jeg ér, du er, ban er. 
…liftsem, liftsek, liftse, jeg var, du var, ban var. 

mit ori? den nens — 
i | 

— 
* 4 

led — —— 
are 

let, af være. ssp np iek vi | 

Hos Ungarerne. 
— støst 

Indicativus. 

nen — leszen. Betyder egentlig: jeg bliver, du bliver, —— Å 
Lok, ove lol, lél, låvel., dom, len. jeg var, du var, han var. ; 
Tottem, lettem , Lrtel, lettel, får, leit jeg er bleven, Ouer bleven, ban 

. er bleven.” Ek 
Lett legyek. lett legy, jett —8 jeg havde været Ku du havde 

vævet bleven, ban bavde værer bleven, 

Conjunctivus. 

Legyek, ledy; — jeg er, du ér, ban et 
— lennél; lenne, fr var, du var, — —** 

fab Imperativus. * 
CSE GE hj 
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Lenni. at være. — — —JV 
— —7 barticpiuüuün.. 

Lott, eller lett. værende. | | 



er det ſamme. — 
Nu ev der (Feet nogen Forandring iUdtalen, tager man det i Betragtning, 

faa feer man at de komme fortreffelig obereens. Men at Udtalen bør omme i 
"Betragtning, Det billiger endog Keem ſelv, naar han figer Sid. 387. i hans 
Grammatik, at Lifzhjim, eller Liſtsem udtales af andre Livlim, eller Liylem. 
Endelig ev Imperativus eens hos Dem begge. 

Derſom en Ungar desuden betænker, at Ungarernes Præteritum Perfe- 
ctum ingenlunde vegelmæsfig udledes fra den tredie Perſon af Præfens Léfzen, 

|. men meget mindre fra den tredie Perſon af Verbum Vagyok, (hvilket egentlig 
. betyder hos Ungarerne jet ev) faa tænferjeg, vil han biefalde min Formodning: 
At Præfens Tempus af det Verbum Lem er gaaet af Brug hos Ungarerne, 
hvoraf de endnu huve beholdt tilbage Præteritum Perfectum, Lettem. 

Men hvad Lappernes Præterita Perfecta aßgager, fan haver jeg her en 
Anmarkning at giore af ſtorre Betydenhed. Diße Tempora ere hos Lean 
altiid ſammenſatte, nemlig af Præfens Tempus af Hoved» Verbum, og Hielpe⸗ 
Verbum Lem. Saaledes har Addom (jeg giver) i Præteritum lem addom. 
(jet baver giver) Hos Ungarerne ev det andet Præteritum Perfectum ifke 
ſammenſat, men udelades regelmmæsfig fra den tredie Perſon af Præfens Indi- 
cativum, ved at fægge til Det mart Den Stavelk tam, fnart tem. Saaledes 

ſige Ungarerne adom, (jeg giver) ad, (ban giver) adtam, (jeq haver 

TTT VS 

⸗ —— 
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Givet) adatom, (jeg gives) adatattam, eller ved Syncope, adattam. (jeg er 
givet) Diſſe Endelſer forekomme vel ifÉe i Leems Grammatik der, hvor 
han handler om Conjugationer, men hvor der tales om Derivativa Verba, 
 forefinder man alle diſſe Endelfer, og det i for Mængde. Saaledes figer Leem 
Sid. 309. at af Logam, (jeg læfér) kommer Legatam, af Logatalam Loga- 
taddam, af Lokkalam Lokkaladdam, af Rattafam; (jeg bryder) udleder 
han Rattaſaddam, af Laanom (jeg beder) Låanotam, o. ſ. v. og diſſe ned; 
flammende Ord, figer Leem, have gierne ſamme Bemarkelſe, ſom deres 
Stam⸗Ord. Men da jeg veed at i Lappernes Sprog forandres Ordene He 

markelſe endog ved at lægge faa Bogſtaver til, faa er det næpve, jeg kan over⸗ 
| tales til at troe, at Diffe betyde eet og det famme. SF det vingefte maatte Ungas 

rerne anſee diſſe nedſtammende Verba for Præterita Perfecta af fine Stam⸗ 
Verba. Øg omendffiønt jeg tilfacer, at Lapperne bruge nok faa meget de 
ſammenſatte Præterita Perfecta, efterſom Letheden ſelv, hvormed de dannes, 
vped at lægge Hielpe⸗Verbum lem til Præſens Tempus, gior dem yndede; Saa 
Fan det dog gierne være, at de ogſaa, ligeſaavel ſom Ungarerne, have enkelte 
Præterita, ſom nu ere ſieldnere i Brug, og anſees af udlændiffe Grammatik— 

VYyyy Skrivere 



2 … Beviis, at Ungarernes og Lappernes Sprog 
Skrivere ſom nedſtammende Ord, og ſom Verba af Præfens Tempus. Om 
faa er, faa have Ungarernes Conjugationer en fuldkommen Overeenſtemmelſe 
med Lappernes Conjugationer. Imidlertiid have Lapperne en beſynderlig og 
egen Maade at conſtruere Verba paa i en benægtende Mening. Til at uds 
trykke en benægtende Mening, bruge de at forbinde Benægtelfen med Hielpes 
Verbum Lem, og giore tillige nogen Forandring i Hoved;Verbum, ja de uds 
fige endog Pronomina jeg, du, ban, i en benægtende Mening anderledes, end 
ellers. J Dette Stykke, tilſtager jeg, have Lapperne noget befpnderligt frem 
for Ungarerne, Men efter at have været adfilte i faa mange hundrede Aar, er 
Det og en gandife nødvendig Følge, at imedens det ſamme Sprog frifter hos 7 
forſtiellige, og fra hinanden afſondrede Folkeſlag, forſtiellig Skiebne, faa maade 7 
mange Ting forblive ved Magt hos Det eene Folk, ſom gage af Minde hos det 
andet, allene fordi de iffe bruges. Men derſom diſſe Folkeſlag efter en lang 
Fiing Forlob holde deres Sprog imod hverandre, og ligner Dem ſammen, faa 
al de ikke uden Smerte erfare, hvormeget de have havt, og hvor meget de 7 
have miſtet. Og hvor fornødent Dette er, feer enhver, til at udziire begge Fol⸗ 
Fcfigs Sprog, og give det fin forrige Glands igien. Endelig, hvad de Verba | 
angaaer, ſom tilkiendegive Overlag (meditativa), Begyndelſe (inchoativa), 
Formindſkelſe (diminutiva) o. ſ. v. tre Lapperne og Ungarerne hverandre faa 
flige heri, at man endog heraf meget tydelig kan beviſe, at begge Folkeſſags 
Sprog er det ſamme. F det ringefte ſtal Ungarerne, naar de fage Leems ſtore 
Lexicon at fee, paa det klareſte Fiende deres eger Sprog deri igien. - Thi Da Hr. FE 
Leem er frem for nogen anden Ordbog-SÉrivere, vidtløftig og flittig i at ops 
regne de nedſtammende Ord af Verba; ſtal de i Dette Verk efter ethvert Stam: 
Verbum finde ien meget lang Rakke alle Slags nedſtammende Ord. Men - 
heriblant ſtal Ungaren ſtrax fee, at de Lappiſte Overlægs:Ord ere virkelig Un⸗ 
garſte. Begyndelſes Ordene ere ligeledes Ungarſte, og Igientagelſes Or⸗ 
dene Frequentativa) bruges aldeles paa ſamme Maade, fom hos Ungarerne. 
Desuden ſtal han og blive vaer, at Præteritum Perfectum er i alle diſſe, ſaa⸗ 
vel Stam⸗Verba, fom Overlegs⸗, Begyndelſes⸗, Igientagelſes⸗Verba aldeles 
Ungarſt: At Tempus Præfens Paſſivum, fom og Præteritum Perfectum Paſ- 
ſivum, i ethvert af diſſe Verba, er pag det noyagtigſte dannet og afbildet efter 
Ungarernes Regler. Saa at jeg altfaa for at bevife for UngarerSandheden af 
* Satning, ey hehover andet, end at forelægge for dem det oſtomtalte Lexicon 
at ſee i. 

Desuden kan Ungarerne i dette Leems Lexicon blive en temmelig ſtor ; 
Mængde Stam⸗Ord vaer, hvoraf Ungarerne endnu have Spiirerne, i” de 
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er det ſamme. mp 493 
have miftet deres Stamme. Ze ffal finde, at Lapperne ziirligen bruge mange 
nedſtammende Ord, fom i det nu brugelige Ungarfe vilde holdes for nyegiorte, 
Da De Tog ere meget gamle. De ffal mærke, at vore flefte Verba af tre Sta— 
velfer eve To⸗Stavelſes⸗Ord hos Lapperne, og (hvilket folger deraf) at næften 
i alle Verba udgior den tredie Perſon af Tempus-Præfens (hvilken er Stam⸗ 
men tilde andre) ikke mere end cen Stavelſe. Øg dette er en væfentlig Egens 
fab, det Ungarſte Sprog har for fig felv. Men var det mit Gorfæt at afs 
handle alt dette udførlig, vilde nærværende Verk blive alt for vidtløftige. Jeg 
vil Derfor rette mig efter Lenligheden, og ende denne Afhandling, naar jeg forſt 
har anført nogle berømmelige Forfatteres Meninger, ſom allerede for mig have 
paaſtaget, at Det Ungarſke og Lappiſte Sprog havde Overeenftemmelfe med 
hverandre. Thi faa feer Leſeren, at hverken ev min Sætning nu forſt opfun— 
Den, ikke heller et Hierne Spind af mig allene. Og Dette bliver et nyt Beviis, 
ſom tiener til at beſtyrke dens Sandhed. 

Mk Sidſte 6. 

At Ungarernes og Lappernes Sprog er det ſamme, beſtyrkes 
af nogle berømte Forfatteres Mening. | 

| Omendſtiont jeg, Da jeg var kommen tilbage fra Finmarken, tilſtod me 
den Beſtedenhed, fom jeg burde, at jeg ikke (hvilket Rogtet havde udſpredt) 
"havde forftaaet Lapperne tale, faa bekiendte jeg dog tillige, at det Ungarſte og 
Lappiſte Folkeſlags Sprog var eet og det ſamme, men at der ikke kunde bevifes 
"uden ved et Skrift, ifær for dem, ſom ikke forſtode begge Folkeſlags Sprog. 
Re flefte Lærde raadte mig da, at forfærdige ſaadant et Skrift, men at jeg og 
ſkulde være i Stand dertil, giorde de mig mange Løfter om at være mig behiel— 
pelige i at anffaffe mig de hertil fornodne Bøger. Men fordi de vifte fig ligefaa 
"huvtige i at holde deres Ord, ſom i at love det, blev jeg i fort Tiid forſynet i 
"Mængde ikke allene med Lavpiffe, men endogfaa med Finniſke, Efthiffe og 
| Ungarffe Grammatiker og Ordbøger. Foruden diffe fik jeg nogle berommelige 
Forfatteres Verker, hvori omendſtiont de ikke bevife, at det Ungarſte Sprog 
| kommer overeens med der Finniſte og Lappiſte, faa fige de det dog faa tydelig, 
at jeg ikke heri fan tilegne mig ren af en nye Opfindelfe, men nok maaſkee 
af at have giort Tingen vis og beviislig. J hvordanne dette end er, vil jeg inde 
befatte diſſes Meninger i denne 8, og tillige antegne de Mænds Navne, fom jeg 
' hav at takke for at jeg har faget diſſe Skrifter, ſom kom mig faa vel til pas til 
| | VYyyy 2 mit 

J 
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mit Forehavende. Og dette har jeg giort af den Aarſag allene, for af give dem 
et offentlig Bebiis pag min Taknemmelighed. : | — 

Iblant diſſe mage jeg nævne forſt Hans Hoy-Gravelige Excellence af 
THSGOTCT, Geheime⸗Raad i det Geheime Conſeil, og Praſes i dette Konge⸗ 
lige Videnſkabernes Selſtab. Thi foruden at jeg har ham at takke for Leems 
Grammatik og Nomenclator, faa har han ogfaa laant mig en liden Afhand⸗ 
ling af Sonnen Ole Rudbeck, ſom fører denne Titul:- Specimen Ufus Lingvæ 
Gothicæ, og er udfommen i Upfal Aar 1717. Deri Sid. 77. vetter denne Hr. 

Forfatter Votton, ſom figer: At det Eſthiſte og Lettiſte Sprog ere Dias 
lekter af det Finniſke, men at der Ungarſke ev aldeles forſtielligt fra alle 
Europciſte. Han taler ſaaledes: “Jeg tør neſten ſige at Denne berommelige 
Mand ikke tilborlig har underſogt det Ungarſte Sprog, og ſammenlignet det 
ii med det Finniſke, da jeg har befundet det Ungarſke og Finniſte Sprog at 
1 ære hinanden faa nær beflægtede, at man med Rette fan kalde Dem For⸗ 
vandte. For at lægge dette tydeligere for Dagen, har jeg her villet opregne 
nogle Ord, fom forekomme i daglig Tale, og følgelig ere mindre Forandring 
” underfaftede, og lettere have kunnet bevares, hvoraf man fan fee det Un— 
garſte Sprogs Overeenſtemmelſe med det Finniſte. Diſſe ere“ 

Det Danſte. Finniſte. Ungarſte. | Danfte, Sinniſte. Ungarſte. 
Skye. Pilwi. Felho. Nat. YO: AE GR 
En liden Skye. Suma. Homäly. Lys. Walkæus. Vilag. 
Regn. Sade. Eſſs. Aften. |Ecbo,… JEnve, 1 
Sig, JJeæ. hes. Hored. 1] FO; 0 

Riimfroſt. |Hærme, Harmat. Hierne. Aju. |A'gyvelø, 
Bimer TTolwE "|TEL" Mund. Si TS å 
Tider. |Ohauxet, |Vakfzem, || Fiſt. Cala. "Hal. 
Gummene. Ibenæ. Iny. Vand. Vezi.  |Viz, 

Strube. Curcku. Toroß. Balte. Wye. tov. 
Nakke. Niſca. Nyat. Laas. Lucku. Lakat. 
Haand. Kæfi. KE. LISEG0R) kiwi. |Kø. J 
Hierte. s8Sydan.  |Sziv, Kul ſyſi. Sen B 

Bug. Vatza. Has. Troe. Uſco. MHit. 
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m6 Beviis, at Ungarernes og Lappernes Sprog 
Det Danſte. Finniſke. Ungarſte. Danſte. Finniſte. |Ungarfte. 

Ret. Ockeus. |Szokås, Hul. Lauku. Lyuk. 
Vidie. Vitzaus. Veſaſcõ. Ildſted. Totto. |Tiz, 

Saavidt Rudbeck. Og omendffiont han paa dette Stæd ſammenligner 
det Ungarſke med det Finniffe, faa figer han dog ogſaa dette Sid. 83. at det 
Finniſke kommer overeens med det Lappiffe, og anfører Scheffer at være af 
famme Mening. Det er altfaa aabenbar, at alle diſſes Sprog ligne hveran— 
Dre, Men fordi de Ungarffe Ord, hvilke han af Mangel paa en bedre Ordbog 
har taget af Megiſſer og Calepinus, vare ſtrevne meget urigtigt, har jeg rets TT 

Ted, hvad Feyl der var begaged i Skrivningen. ; 

Hr. FHRE ffriver meget ſmukkere i denne Materie. Han har for kort 
Tiid fiden 1769. udgivet i Upfal fit Gloſſarium Suio-Gothicum, hvilket Verk 
Dr. Conference-Raad LUXKDOBSS har været fåa god at laane mig. -$ For Hf 
talen hertil taler denne Forfatter faaledes om det Finniffe og Lappiffe Sprog: få 
Til Slutning fulde jeg tale noget om det Finniſte Sprog, og dettes nær 7 
Forvandte, det Lappiſte.“ Derpaa vifer han, at derte Finniffe Sprog er TE 
langt ældre, end det Gothiſte, eſterſom dette ſidſte er førft indbragt i diſſe Lande 
af Odin; Men Finnerne og Lapperne holder han for at have været De Mordiffe fø 
Rigers førfte Beboere, og af Hunniſt Oprindelſe. “Thi, figer han, jeg mes Fl 
" ner ikke at man paa anden Maade kan giore Fede for, hvorfra den kiende⸗ 
" lige Litghed er kommen, ſom man marker imellem det Ungarffe og Finniſte 
” Sprog, og fom er faa flor, at det er berettet mig fra en ſikker Haand, at i FE 
'/ den Krig, vi nyelig førte i Tydſtland, kunde nogle Finniffe Soldater, form 
" vare bragte over til Ungarn, inden meget fort Tiid tale med Landets Ind⸗ 
” vaanere, Baron Leibnig har allerede for mig mærket denne Overeenſtemn ⸗ 

melſe, og efter ham Egenoiph med flere, men ifær har Hr. Jobannes 
Velin, forfærdiget en ſtion Fortegnelſe paa Finniſt⸗ Ungarſkte Ord, en Mand FE 
” der forhen var en Ziiv for Akademiet i Abo, og fortiente en bedre Skiebne. 
” San fanfede nemlig af Molnårs Ungarſke Lexicon dem ſammen, ſom han mer⸗ 
” fede havde Liighed med de Finniſte, og diſſe fylde mange Sider. Jeg vil. 
” anføre Denne liden Prove. .· —— 
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728 Vevit, at Ungarernes og Lappernes Sprog 
Det Ungarſke. Danſke. Sinniſte. 2 

rélig eleyvenn. Halo levende. | Puolieleve, ” AE 

Ferto. En Soe. hel TR Vince, ged. 
Fo, sidst HC Hoved. GÅ Pæ. Muiadi AJ 

xFölh.. (Ad Jord. * 24 Peldo, en Alger. of. mm 

i” Dif anførte fortfarer ſamme Forfatter) tænker jag Det ev * nok, at 
i" diſſe Landſkaber, uagtet de have fan mange andre Folkeſlag, og faa mange 
Slags fremmede Sprog imellem ſig, ſamt have varet adſtilte i faa mange | | 

hundrede Aar, have ikke deſtomindre fær meget tilfælles i Sproget? — —— 
(i Thi d et gaaer ikke ARDO, fom med Maddehgt⸗ at de fodes i — og 
af fig felv. dy 4 

Jeg uiſtaaer ogſaa, at jeg er Era; Raad. von 1 TEMLER meget forbuns — 
Den, i det han ved at laane mig mange Finniffe og Lappiſte Bøger har ſtaffet 
mig ypperlig Htlelp:til at udarbeyde mit Beviis-⸗Skrift. Iblant diffe Bøger TI 
var Der en Beſtrivelſe over Det Rusſiſke Keyſerdom, trykt i Stokholm Jar 1730. 
udgiven paa Tydſt af Hr. Strallenberg. Denne Forfatter leverer og en ret 
ſmuk Overeenſtemmelſe imellem diſſe nordlige Folkeſſags Sprog. Men Side 32. Al 
af dette hans Verk taler han ſaaledes: ” Man mag vide, at Der i Den nordlige 
” og oſtlige Deel af Curopa og Aſia findes fornemmeligen Ser Folkeſlag, ſom 
1 Dog i Europa alle tilfammentagne gage under det Ravn Tartarer, nemlig i å 

Europa ere de Morduiner, Scheremiſſer, Permekker og Wotyaker, og i å 
Aſien de derhen hørende Wogulitzer, Oſtiaker og Barabintziſte Fole, fom I 
tillige med Finnerne, Lapperne, Eftherne, de — Sekter og faa over⸗ 
blevne Liewer eller Lifer i Curland alle tilfammen have i Begyndelſen uds 
giort eet Folk, og i gamle Dage have hort til de ſaa kaldte Hunner eller Un⸗ 
her, ſom dog ingen Tartarer ere.” J Sprogenes Harmonie Zabel erin⸗ 

drer han igien, at alle diſſe Sex FolÉ i fig felv til det Ungarſte og Fin⸗ 
niſte Folkeſſag, og ligne diſſe i Sproget. Og for at viſe dette, ſammenligner 
ban mange Ord af diſſe Ser Folkes med de Ungarſte og Finniſte. Jeg vil lade 
. noye med allene at udſtrive her de Ungarſre bg HUMUS ſom han — il 
anført. 
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… Men fordi diffe tre Mænds Skrifter, fom jeg har opregnet, nemlig Kud⸗ 
beck, Ihre og Strallenberg findes næften allene i ftore. Bogfamlinger, faa TT 
har jeg ogſaa villet anføre Buͤſching, hois Jordbeſkrivelſe ſnart er i alles Hender. 
Men han, naar han handler om Finland, og Fitilænderne, faa ſiger han reent 
ud, at deres Sprog er allene i Dialekten forſtielligt ſra det Efthiffe, og foms 
mer overeens med Lappernes og Ungarernes. KREERET 

Foruden Buͤſching maae jeg nævne SCSFJØLIJITG. Denne Danfe TT 
Skribent fortæller i hans lærde Afhandſing om de Nordiſke Solfes Øprins 

delſe, ſom han gav-ud pag Danſt Aar 1769. i Slutningen af Cap. 1. nogles 
Meninger om det Ungarffe Riges Oprindelfe, og derefter fætter han neden i en, 
Note: Daa Grund heraf har endeel anfeet Sinner og Ungarer for at 
være af fælles Herkomſt. Men fordi han ſamme Stad henvifer til Hr. Wel⸗ 
dikes Afhandling om der Ungarſte Sprogs Overeenſtemmelſe med det 
Gronlandſke, faa har jeg meent, jeg burde, ſige Leſeren, at Hr. WMøldite 7 
in enlune har pagftaget nogen ſaadan Overeenſtemmelſe. Jeg har havt Afs 
handlingen felv til Laans af Hr. Chriſtien HHRREBOW, Etatz⸗Raad, 
og Aſtronom ved dette Univerſitet (og hvis ſtore Hoflighed og Venſtabs Prøver 
jeg, altiid med, Taknemmelighed ſtal erindre). Skriftet fører denne 3 

æde amme & ae RR RS MEE må JE 



ev det fanme 731 
Om der Grønlanofte Sprogs Oprindelſe, og ders Uliighed med andre 
Sprog. Ikke heller drifter Forfatteren deraf fig til, at uddrage af de faa 
Ting, fom Grønlænderne have tilfælles med Ungarerne, denne Slutning: At 
deres Sprog nogentiid har værer eet og det ſamme. Desuden har jeg 

med Fliid igiennemleſt ſaavel den Grammatik, fom det Gronlandſte Lexicon, 
Ar. Dovel EGEDE, Profeſſor idet Gronlandſte Sprog, har udgivet, og 
befundet, at Det Ungarſte Sprog er gandſte og aldeles forſtielligt fra det 
Gronlandſte. DUN god 

| Ligeſom Denne min Afhandling. ſkulde til Bogtrykkeren, gav Ar. Confe⸗ 
vence Raad SUSAN mig et nyt Beviis paa fir Venſtab, ved at fende mig 
et lidet Skrift, ſom gandffe nyelig ev udkommet i Goͤttingen i dette famme Aar 
2770, nemlig; Filcheri Quæftiones Petropolitanæ. Heri taler Forfatteren 
ſaaledes: “Men Scytherne, og jeg kalder dem egentlig med dette Navn, ſom 

sl tale Sceythiſt, men diffe tale Scythiſt: Eſtherne, Finnerne, Lapperne, Sy⸗ 
41 vanerne, Permierne, Morduinerne, Tseremiſſerne, Voterne, Vogulerne o. ſ. v. 
ii lle diſſe have eet Sprog ſammen, hvori Dialekterne vel giore nogen For⸗ 

4 fFiellighed, men Dog ikke ſtorre, end at Man jo letteligen kan kiende, at de alles 
ſammen have een og den ſamme Moder.“ Derpaa leverer han en harmo⸗ 
niſt Tabel paa De Ord, diſſe Folk bruge, og viſer, at de ere Ungarſte. Alle 
diſſe feev man han har taget af Strallenberg; Men den Gisning, Fiſker yttrer 
"om Ungrernes (Ungarernes) Oprindelſe, ftaaer mig ikke an. Ar. P. SÆLGE 
ſkal viſe og en ſandfoerdigere Mening, naar han fager meddeelt den lærde Ver⸗ 
den fit Verk, Det Lærde Tog faldet. Dette har jeg noget vel fildig overſendt 
Bogtrykkeren, for at indrykke helſt pag Dette Stad. 

Heraf tenker jeg DA, at det er klart, at min Satning ikke er faa nye, at 
man ikke allerede tilforn har Fundet læfe den hog andre, Men efterfom den ikke 
var tilftræbfelig beviift, har Den ikke nok giort de Lærde opmærffomme. One 
Sr. P. Georgius PRAVx, fom har ſtrevet Aar⸗Krsniker for Ungarn, har 

ſeſtet nogen Troe til det, hine have ſagt, ſtal jeg ikke kunne ſige for nærvær 
rende Tiid. Ikke heller veed jeg, hvad Tanker Pater Jeſuiten Ar. Stepha⸗ 

nus RAPRIMAI, en Mand, ſom er meget vel beloben i de Ungarſtke lærde 
Sager, er af. WViſt ev det, at de ovrige Ungarſte Skribenter, hvoriblant 
Proeeſten til de ſaa kaldte Gudelige Skoler, Innocentius DESERICIUS, 
udmarker fig baade ved fin Lærdom og Dyd, fon og BELJUS, Der er For⸗ 

" fatter til en meget ſmuk Beſkrivelſe over adſtillige Steder i Ungarn, ſamt Ty- 
"mon, Hevenyeſſius, Otrokotſius, ——— Iſtyanfius, Bonfinius, o. f. v. 
| 3333 2 tale 
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732 Beviis at Ungarernes og Lappernes Sprog er det ſamme. 
tale Det jeg veed) ikke eet Ord om Finnerne og Lapperne. Jeg vil allene am 
fore NTOLLTARS Ord, fordi de ere falde af Redelighed og Oprigtighed. 
Efterat Denne Mand havde udbredet fit Modersmaals Ere ved fir ypperlige 
Lexicon Latino-Græco-Ungaricum, ſtrev han en Ungarſt Grammatik, form 7 
er udfommen i Hanov, og ſom jeg aldrig havde ſeet, forend Hr. JuſticeRaad 
de LYLTGÆJIECIK meddeeite mig Den med mange andre mig meget nyttige I 
Smage⸗Skrifter. SF Fortalen til denne Grammatik ſtriver Forfatteren faale 7 
Dig: “Sporger nogen mig ad, til hvilfer-Sprog man ffal henføre det Un- 

gaurſtes Oprindelfe, eler med hvilke Det er beflægtet, vil jeg bekiende, at jeg 1 
ifkke veed det. Thi jeg feer, at de, ſom i diſſe Tider udgive Polyglottiſte Sam⸗ 
1 linger; og henfore ethvert Sprog til fin Stamme og Claſſe, driſte fig aldrig I 
4! til at beftemmé noget med Vished om det Ungarſke. Det even afgiort Sand 

A hed, at dette vort Sprog flager tingen Forbindelſe med de Europeiſte. Men 
dl om der i de Scythiffe Egne af Afien ere nogle: Folk endnu, ſom tale vort 
41 Syunniffe Sprog, Det veed jeg flet intet, ” "Saaledes taler Molnår, fom 7 
Dog var en Ungar! Men herefter tænker jeg, mine Landsmænd ſkulle ſtrive an · 
derledes herom, SÅ | BE TS LD) 1141 

Imidlertiid derſom det berommelige Kongelige Videnſkabernes Selſkab 
værdiger gunſtigen at optage og bedomme dette mit Beviisſtrift, (og dette Bi⸗ 
fald maae jeg anſee for en meget vigtig Sag) faa har jeg, hvad mig ſeld 
angager, Aarſag til hohligen af glæde mig. Men den fore Nytte, ſom den I 
Lærde Verden, Hiſtorien ifær, vil hofte deraf, er allene at tilſtrive Hr. Pater 
Maximilian SÆLL. HAN har af egen Drift fort mig med fig tilde Fin⸗ 
markiſte Kyſter. HAN sår den forſte, der raadede mig tilsat give mig Færd I 
med denne Underſogning. HAN opmuntrede mig til at fortfætte den, da jeg 
havde begynde. HAN har ffaffed mig Roelighed, gaaet mig til Haande med I 
fine Raad, og ved den Anſeelſe, Han ſtod i, udrettet, at jeg har kunnet fuld. | 
føre den. "I faa mange Henſeende er dette: Verk HANS, Og Han ffal ab I 
Drig aflade tillige med mig at anraabe GUD, at han for der almindelige Beſtes 
ſtyld, til Regenternes Glæde, og for hang Guddommelige Navns Ære, længe I 

vil bevare alle diſſe Folkeſlag, og giore dem gudfrygtige, lykkelige og blomſtrende. 

” Regiſter : 



— 

susende Sae msn: 
EVE ESS ESSENS SEES TED See 

— ore —— ag 

Regiſter 
over de i den 

i. og X. Tome forelommende Materier. 

DE Afſtodende Kraft, Afhandling om den X. 351 
ER Ske 2 ev ingen Vis primitiva X ib. 

DÅ vice aſbeen des IX. I00Neuton er Autor fil den ——— 
Abbot (Kar! i) har fkrebet Kong Sverres Lip 1" Neutons Saber DM vi — 

Levnet paa — — X. 353 
Abſalon —— hang Kirkelob IX 236 … hans Argumenter bevife ingen X. 355 

| hans Teſtament ; IX. 39 —— hans Beretninger om De Nor⸗ 
| ——— renee rr DE 
| nm ig Rg uge begyndes 1671. db — Agerdyrkningen var i temmelig god Stand i 

Adamus Bremeniis har ſkrevet Hiftoria Eccle- me det X. Seculo … IX. 129 
ſiaſtica Septentrionis øg de Situ regnorum Ahl forfærdige en Ovadvant i Bisbenhavn, 
feptentrionalium — | IX 30 fom bruges ved Veneris — —— 

HA — vation i Wardoehuus X. 542 
—* ſoger Amazonerne i Norden X. 55 Albinovanus, ſee Pedo, 

bø hans Beffrivelfe over LRorge anfø | Alva faccharifera pag Islandſk Sgl vorer i 
| *8 IX, 140 Island X. 250 
Adelmus Pahietinen fane Natet 807. cen AK Ole Borchs Brftrinel fe øver ben X.253 | 
let Soelen X. 469 Alſtahou s Poli Heyde X. 652 
JE ggevær & IX. 121 | Wltens Pali Hoyde ib. 

WXgypterne udbredte deres Gudsdyrkel ſe til de Alypius Antiochenus en Gradſt Skribent i det 
lænaft bortliggende Lande £ IX. 4 ! - IV, Seculo 

— — 

— 

AÆinochus, en Engelft Munk, levede 1120. i |. . . troer af Verdens Ende er ved — 
Odenſe, har beſtrevet den Danſte Sange, St. nien X. 246 
Knuds Lv og Lenet g DE Amalgamation, derved at bekomme Solvet, 

Wrenpriis X. 425 lærte Fernandes de Velaico førft rer 
| AEtbicus, en Gother hans Corrmographie — k ne 425 
den iik ſom Julii Oratoris X. r befunden atienlig ved de 
| i * den herr ham øf — bergſte Solv⸗Verker EN ERR: ib, 

FS X,222!. . . bruges i Ungern ; bs 
— 3333 Aman 



En. 

Aman obførv.ver Benéris Giennemgang og Sod | A 
Formorkelſen 1769. i Ingolſtad X.569.579 t. 

Ammianus Marceſlinus. Gee Marcellinus. 
Ancherſen har ſkrevet Vallis hr Deæ 

29 
cœrulea vover v Grønland, Den 

beffrives DÅ 
— hypnoides føre Is land ib. 

tetraquetr aer en rar Urt, voxer hære 

oder) 

land 
Anonymi Catechefis Theotifca er —— 

Eccard IX. mo 
… Anthericum — voxer i Island X.439 
Antiochenus. Sge Alypius. 
Antonius Diogenes har ſtrevet Incredibilia de 

Thule Infula Fx. 288 
… hans Værk om Thule beſtaaer af 24 

Bøger, hvilfet er Fun en Roman IX. 166 
IUqvitanfte Sprog, om det finder man — | 

Efterretning af alle i IX 
Aranea. See Spindel. 
Arbeyds Fod. See Fod. 
Arbutus alpina findes i Island og Brøns 

land z 
3 uva urſi ligeledes 

"Are Frode den ældfte Joiandſte Skribent X. "54 

* 

ib. 

Arenaria ciliata heſtrives REE ONE EN , B. 
Arenses Poli Heyde X. 652 i 

Ariſtoteles Kundffab om de Nordiſke Lande | Babkagaards Poli Heyde ir X6 
IX. 154. 326 Balanus. See Bierg-Ruur. 

— hans Beretning om Vorden mane af Baltia eller Bafilia, hvad føren Øe de Grædffe | 
hans Sfrift de Mundo X. 398 Sfribentere derved forſtdd IX. 175 

Armoriſt Sprog, deraf er endnu 8: tilovers 
i Bretagne iX. 

Arna Magnæus bar fkrevet den Siæll· noſt⸗ 
Kronike TX. 

Arndes (Stephan) var den forſte Boothite i 
Slesvig X. 159 

Urnifæus, en Elfkere af Botaniken X 413 
Arnkiel (Torgillus) handler om Urner i hans 

Cimbriſche Heyden⸗Antiquviteten IX. 26 
Arnoldus Lubecenſis continuerer Helmoldi 

Sclaviſte Kronife til Aaret 1200. IX. 31 
Artemidori Beretning om Norden IX. 345 
Afcaris (Inteft.) longiſſima heſtrives 173 
.pelagica heſtrives X, 174 

U 7 

MRNesgiſter 

— Ko | 

— — ——— — — — REE SE er Be ER —— —— 

— — ——— 

e e z 

1 

- 

Afcenfius" —— — — 
kerie kom Saxo Grammaticus forft 
yſet ud 

: habde i Lion holdt Forelæsninger? PR 
Grakiſte og Latinffe S 

Aſien derfra er hele Verden blevet ringen 

ike af Tang kand bruges bg at giore Bias 4. 
X. 252 

Aſkomanner hvem vare?” IX. Tor 
Aſſeroi Inſcriptiones Siælandicæ anfores IX 27 
Aſtrometer. See Heliometer, 

Aſtronomie, Mangeler i dea L. 541 
Auguftinus (Antonius) gior endeel Penge —24 

Runiſke Inſeriptioner befiendte i fine Dialo- 
8 

Auftriaca Sidera, faaledes Faldtes Soelpletter⸗ 
ne — X. 472 

Avarini, hvor: de boede X. 52 

XII. Seculo 

—— procumbens øg ——— 

de 

nen 

Botaniſke Haves Vedligeholdelſe 

Sted ved Academic. . 
—* beorgher "Ada —— dart 

—— 310 

Bayers 

Barfoeds Eſterretniag om de af ham indpode 

Rg Å 

— Mening om Pafinabernes ——— 

og 
Aſcidia (Moluſea) Beſkrivelſe over tvende X. | 

409 
. (Tomas) kommer i Simon æra > 

— og 
4 

IX, 22 EH 

Averrhoes fase noget ſortagtigt i Solen i Set HH 
. 9 1 

Avieni Skrift er ikke hans eget Foſter x. 229 
x. 479 É 

2 498 7 
Barometeret forandrede ſi igen ved Yørdfkiælvet É 

379 | 
Bartholin har ſtrevet om Dannebrogs Orde⸗ ix 

48 Ka 

— (Rasmus) giver en Capital filen 1 



Regiſter 
— Mening om Sinnernes 3 fjerfomfi 2 X.58 | Bierg Trold bildte man fig fordum ind at f for 
Belidors Negelangaaende Rammebukken X. 364 aarſage ſlem Lugt og andet Ondt i — 
Belius paaſtaaer, at det Ungerſke SM ſtam⸗ X. 406 

mer ned fra det Scythiſte å IX, 6 | Biergverke haves ikke i ike 1x 34 

Bercher er den forſte, der grundig — iLVaorge vare endnu ingen opfundne i 
Metallrncs Lyprindelfe ; X, 415 |. det XI. Seculø ib, 

0 holder Schwaden for en — Bilde (Claus) blev ſendt til Worge 1535. 
Bierg-Sæd ib, 2 33 

Beregning over Nedramningen GE EGE ERR sn blev atter ſendt til Vorge 1539. for "Ta 
ae Dver den Skade Kong Erik tog ved | holde Herredag Ar 

den ulykkelige Krig i Bolfteen . IX, 655[. 2. … (Dfve) faner Brev fra Biſtoy En— 
Berger (£iv-Medicus de) hans Beretning om gelbrecbifen x 33 
—— Chriftians J drodning IX, 508 AN Re fetter fig imod den beftutee de 

å Be vetning om en > Cnles SDR i Vorſtke Krig X37 
SR X. 510 — Pol Hoyde 652 

MeD hans Indbydelſe fra Inoculations: Biſrners Mening om Finnernes — 
Huſet X. X.6 
2 K hans Brev til Conda — Bircherodi Cordati Lcones er ey endnu 5 

gaaende Indypodningen . IX. 50 3 IX. 47 
"Bergos, hvad Plinius derved forfiaaer IX. 247|. . . han har fkrevet om ElephantOrdenen 
| Beringius (Vitus) ſtrev 1660. fin Florum Da- IX. 

nicum IX, 

Bernſteen blev efter Taciti Beretning allene 
ſamlet de — i haus Tiid IX, 177 

—* bles efter Philemons Vidnesbyrd pp; 
| gravet i Sceythien IX. 182 

Jvxar de gamle Sraker bekiendt ſom et 
1 Nordiſ Produet 69 
Jblev brugt til Ajacis Bo an, IX. 220 ATA 

HE 2 Jeg os i tore Styller i Bisben/ Bøger 99 SÉrifter , hvad Oplysning give 
| havns Canal IX, 181 : i et Lands Hiſtorie IX. 2 

3 
— har Udgivet en Samling af Danfte 
My nfey IX, 28 

le 0 haver udgivet Befkrivelſe over Franſte 
Mynter ib, 

Blikſprut en Fiſt, ſom Torſten er meget be⸗ 
gierlig efter X. 187 

Bloch (Øens) har ſkrevet Hor ticultura: en - 
CAR 

———— Varoneſſe de) lader fig indpøde |. . . udgivne i det Sarifte Sprog IX, 12 
9 X. Age … . De nødvendigflei de Orientalſke S Gys 
Bersrelerne i Veneris Giennemgang, hvorle⸗ IX. 
des obſerveres X. 587 
le se + Obfervationer over bem fO0arbosbuus | i 

Biarmerne beprydede deres Dode med Guld og 
Seolv, hvormed de begrove den 1X. 123 
— i Heimskringla holbdes for så være 

1 ældre end Otheri Skrift i 230 
|Bierg-SOIE ere underkaſtede mange ——— 
|" øg Farligheder i . 404 
Bierg⸗ Loppe, Beſtrivelſe øver en F 

— nebvendiaftetilgtlære detJetantfte 
Sprog [RGS 

i ſom tiene til at opl yfe den samle Danfte . 
Hiſiori⸗ IX. 
J fornodenſte tilat lære det — 
Sprog 
20. trykte i det Yslandføe Sprog IX. i 
Bouftaver, de Zetruriſte komme i Henſcende 

til Figuren tildeels overeens med Runevne 

. 57 
23 

. nogle af dem ſynes at være gatinfte 
Bierg: Ruur, Befkrivelſe over et Sug X, 6 eller Græfte i ; 

Be 



gegſten 
— —— e te — — 

Bogſtaver, Monumenterne heorpaa de — Brede, adſtillige Steders Geographiſte 
ere ældre end de aldſte Romerſke, ng altfaa | mede paa Ar. Pꝛoſeſſot ges orbunoſt⸗ 
kand de ingen Connexion have med Gotherne Reyſe X. 619 

IX. 23 Bretteshæs * en Fiſkerplads under — | 
ae formodentlig indførte af Phoeni⸗ g * 

cierne ib. Brønges Poli Hoyde 652 
sa song fag blandet med Grædfke ib, Brygde Fifferiet bar ey været bekiendt Sa 20 

de Preufifte haver Bayer ede Å sad . X. 202 
Commentariis Petropolitanis å 4 den er almindelig. 1 Io a 12 Alen lang 

. … …. fre formodentlig opdigtede af — X. 203 
ib. fanges ile uden i flle Havblik X. * | 

Bogtrykkere vave i Beghndelſen lærde SegnD .……e— hvorledes fanges . A 
X. 154 Buchwald Balthaſar Johan) folger fin RR | 

SØM adſtillige anfores * XT 55 der Johan Buchwald i Embedet ——“ 
Bohedſch mener, at hans Argus er det (amme m6 dl 

Dyrt, fom Leyus marinus »Aldrovandi og. i (Johan) Peter Kyllings — | 
— Jonfioni, hvilfet igiendrives 22 | ved den Botaniſte Have ; | 

Bor kelfonde Poli Hoyde 652Bue⸗Tare, en Søcvært beſkrives X. — 
Bonjour har ſtrevet om det Coptiſte Sel — ket DENGES: HH] — for Creaturene ib. 

4 Bulanes, hvor de boede 521 

Borbonia Sidera, ſaaledes ide Sorel Pletterne | Surfer (Jochum) en berømt Urteſamlere i dl 
X. 472 | - Dannemark - X. 396 " 

Borge Things Bov > j IX. 135 | Burton har famlet Levningerne af det gamle | 
Borrichius (Olaus) var i Botanifen en Diſcipel Perſiſte Sprog i i fin Leipfana veteris rare i 
af Simon Pauli X. 404 Perficæ 4 GE 

.. ſtiftede Collegium Mediceum i Hare Busbecq anfører nogle Crimmifte — (om 
1689. X. 405 kom e overeens med Tyoffe.…. X.s Bi 
—— troer, at Purpur: Farve af Snegle ikke Buurfelſke indfores ”j Datinemart ørs- 

bor vegnes til de gandfle tabte Konſter X. 20 af Pedar O i 
. . . hans Oratio de Experimentis Bptegg Buxhori ice Ligheden imellem det ks 4 
ceis anſores — Perſiſte og Tydſte Sprog med —2 
— Andreae) Ledor i Trondhiem ib, 4 HH 

Boryſthenes lober midt igiennem Zerere Bygnings Maade, den gamle Danſke mt Øl 
Scythien X, 562 Byfchings Staat von Daͤnnemark handler 

Bradtea ti kaldtes Penge, ſom kun vare myntede allene om — Forfatning IX. 47 4 
paa den ene Side EX ØE 

2. bleveførft ſlagne i Engelland ie Hen 1 > , Be, i 
rico I, ib, C. Fre DR RR 

8 ert ed i Tydfkland i Keyſer — Tiid ib. 1 

indførtes i Dannemark under Walde- Cadix. i Spanien ev ſtiftet af Phoenicierne 

* 

mari Regiering ib. IX, 224 
Brændeviinsbrænderiets aſſlafeſt hvad att Calmarſke Forbund imellem ale 3 Rordilleg | 

te kunde føre med fig . 120 Riger 1397. 48 
rand (Matthias) cen af be J———— Campanula uniflora beſkries * ra 432 

i Bisbenhavn X. 159 | Capella (Marcianu s) en Afrikaner, levede i 

Breve, der Wardsehuſi iſte Objervatoi be i det ste Seculo i Rom og ſtrev fin S Syng 
. e 24 ſtemmes ABs don , 

i Carl 



| 
| 

Ceſtiſte Surog var fordum giænge i ialle veſtlige 
| Lande i ie —— IX, 8 
0... hav pelet fig imange Grene ib, 
2. + findes formodentlig nu omſtunder reneſt 
” + Felano i IX, 10 
Ceraftium alpinum vorev 1 Island og Grøn: 

land X. 449 

Carl den IV. — hans Stad fæfielfe paa 
Tolden til Gottorf, udftede til Sræverne af 
Holſteen, HZenrik pg Nicolaus Wismar 

X 130 
Carthaginenſerne ſtamme ned fra Phoenn 

| clerne.… IX, 22 
Hvene sø de have bragt Ku nerne med fig fra 

| Afrika til Spanien ib, 

Cafaubonus (Mericus) udleder det Plattydike 
Sprog af det Hebraiſte 3 IX, 72 

Caflinus mener, at fer ſamme Pleti Soelen 1702, 
- for ſaaes 1695. X. 473 

le se hans Methode af obſervere en Tranii- 
us TX. 20 

VÆRRE Anmerfninger, over Denne hans Me⸗ 
thode ING 530 

Ceremonier, heormed Kong Oluf modtages af 
fin Moder % ſta og Stiſ⸗FKader S me Stig 

IX. 119 

Chalons har ſtrevet et got J i Det 
Urmorifte Sprog Å IX. 9 

Chazarer øg Uzer joge Patzina zkerne fra 
Wolga X. 264 

Chriftendome Balben TX. 731 
Chrittiania i Norge dens Poli Hoyde X. 652 

Chriſtiani ILT, Receſs af 1536, derved bleyNorge 
ikke giort til en Proving af Dannemark X, 29. 

en Artikel deraf anfsres X. 31 
hyldes af be Sondenfiæeldſte Torsda⸗ 

gen for Pintzedag 1535. X. 34 
Chriſtiani IV, Rigens Met og Dele, deri findes 

mange af de gamle Kongers Love IX, 36 
Gape⸗Brev pan en Profſeſſor⸗Reſidence 

anføres 463 
2... Slisdeng Gave Byen paa den Bota 

niſte Haveplads ved Academiet X. 464 
Brev til Otto Krag og Docterne Sas 

bricius Worm på Sol —— Dr, Otto 
ports ; X. 466 

Agagaa 

EDER IE SEE BEER — — —————D — — 

Cd . 

Regiſter 
Chriftiani IV, Brev til Docterne, Finke, Pali/ 

Stougaard og — ——— Dr. 
Otto Sperling 467 

. Brev til Otto Krag af fil [tale E. BED 
Sverling ib. 

X, 128 
— boi lger Dr, Otto Sperling, at hand 
maa bekomme en Lammeſtinds Kjiortel og en 
Bibel X. 68 

Chriftian VIL gi iver en Capital til den Botanſte 
Haves Vedligeholdelſe X. 409 

Ch: iſtopher Na Bayeren giver Kißbenhavn 
Stads Ret 36 

EL var den forſte, ll tog en faſt Reſi⸗ 
dence, hvortil ban udvalgte KDE nbavir 

Be 

Chr onologie den — deri babes intet [ore 
duer, undtagen hvad ſom findes i Fer 
Værter - 46 

Chryſtaller, om de ere et Foſter af- — 
IX. 

Chytrzi (N.) Delici fæ irinerarig anføres —— 

Cimbrerne deres Boepal efter Melz Beretaing 
IX. 208 

REE Meßſehitiſt Folk af DA 
Cdtern e af Tydſtland ; — 

0. om de ere Clevne udjagede af Der 
Halvøe ved en Vandflod. IX. DØ 

Cimbrifte Halvoe, Ptolemæi, Plinii, Taciti 
og audres Beretninger om den forenes IX, 203 

Cléſſelii Antiqvitates Septentrionales IX, 47 
— Bugt, om derved menes den 

lige Deel af — IX, 227 
Cobold, hvi de Arſenikal ſte Ertzer kaldes (aale: 

des IX, 42 
| Codanonia, om Mela derved har forſtaaet Hol⸗ 

ſteen og Iylland IX. 204 
. .Oprindelſe til dette Pavn — IX. 205 

Collegium Mediceu m — 1689. af OR DØ 

X. 405 
Cornus Svecica x 4.29 

Correétores i Bogtrykkerierne vare i i Beghndel 
fen lærde Mænd X: 155 

LDR set Exempl er anføres af Zeltner 
å — X. 156 

Crabtrius 

Chriftiani V, Forordninger om Maal og Vægt 

3 



*— | Rehlſter. SR, 

å Son: 1629. T Darii Zyſtaſpis Tog til Scythien 
; ar obſerverer Dog — 

Crag (Niels) Chrifiani TIL. —D— 
en 

Beretning af ham underſoges . 34 

Ja.Croze foretager fig at udarbende Singles 

s— Lerieon giemmes i Ma⸗ 

nufcript paa det Kongelige Bibliot — 
24 

Cc hals acaulis vører i Island 
Fe he: 

Citer Genrich) —*— af SHavebortning pg 

vare Planter. J X. 413 

⸗ 

Danckwerts ——— 
— 97 

ſchreibung 
16 

Dannefæ | rå — 

annesiceld hvad v 

— —* — hvorſor den ey ſaa got 

kand blive udarbeydet ſom de vranſten * 

Engelſke 

— Tiſiand anfores af Adams 

107 
det efter Kong Mn Død - vorfor 

brat fig under Kongen af — 
maatte give. 

od 

ve pg Norge, om diſſe Niger er 

— ſtrevet nøgen god almindelig —
 

Danſke Falbe i forrige Fib
er Denniv 4 

man anftes for De trofaſteſte Folk
 i — 

ſette fig medi Engeliand i det fn
 Se 
90 

is et ſtort Blodbad anrettes * dem 

llænderne 
* udvælge Kong Magnus i YTorge, eg 

' hellige Olai Søn til Konge i Sarde ke eden, 

« FR deres Haardhed i Sæder ude 

Svend Eſtrithſen 
om de have 

rika i K Kong 
e handlet | paa — — 

9 mine. Tiid 
102 

— — 

90 | 

NO 

SÅR 

* 

.om det gik igiennem hele — 
” eller Fun en Deel deraf ag X. 

Aarſagen hvorfore Beer mener, at ben 
fon ikke over Tanais X. g 

Dauciones Ptolemai, derved forſtaaes de — 
X. 307 

"Decimal: god. See Fod. 
Deguignes Mening om Patzinakernes Her⸗ 

komſt X. 309 

— priori. bør fy — IX. 41 
Dentalium. See Ruur. 

Entalis Linnei 17 
Dialekterne deres Forfkiellighedi —— 

677 
Lappernes forffiællige i Sinmarten 

X. 681 
Diapenfid” —— en meget rar Plante beferis MM 

veg 431 MM 
Dietéricius, Sperling⸗ Eftermand ved den Kgs 
taniſke Have og Børnehufet 42 
Diodori Siculi Kundſtab om de nordlige Lande 

IX. 170 

"anføres i . £ . — 189 1 

— lus, hans Kundſkab om de nordlige San: il 
ve - 348 

Anmerkuinger over hans Beretninger 

Diplomata, høad der behøves til at bedømme 
bem 38 

Domkirken i Trondhiem det fornemſie Sens 
nument og Antigvitet af Medio Ævo 1 hele 
orden kv 

Donau og Dnieper Patzinakernes —— 
X, 26 

Dorgſey en Fiſt X SÅ 
Doris (Molufc.) bodåenfis beſttibdes —X so, 
Dragvod, et Fiſker Redſtab 198 
Druſi Germanici Tog i Nordſoen befries 

af Pedone X, 207 

kg. Cedd Beretning derdoin X. 209 
Drusbuller, naar de forſt aabues, give en hæs 

lig Stank fra ſig IX. 408. 
Dumna, hvad Plimus derved forfiager 1X. 247 

Dykter 

55 

XX -asg" i | 

— oplyſer Hiftorien meget IX, 37 

' — 2 

hans Efterretning om de Syneyborerg i x 1 

———— * * 3 ins * * * ” —— æn 
J 

* 

—B — Re SET va 



ig : egagltter | 
| SETE hvorledes bøv giores IX, 5 TX 37 Ephorus, en Greff Hiftoricfrigere, hans Lunds 

foreſlaaes af Hugenio — 
Dykker⸗ Compagnie oprettes af Rusfifte i 

ſkab om de Nordiſte Lande IX. 329 
Epigia, om derved bør forſtaaes Fenningia X, 59 

Svenſke Kisbmend IX, s12 | Epilobium alpinum gg anguſtif oliur DER 

| ks Klokken ſom BE * I83Idland ng 
må Dyrrer Konſtens Vigtighed 512 — heſkrives 

Dykker Logte. See Grund Aegte. Erato(thenes" foreſtager det Ylepandrinfte Bibki — 
er e ved Fiſkerie IX, 518 othef IX. 342 

Dynges Poli Hoyde X. 652 se hans g dundſtab om de Nordiſte Lande 
DSyr Tiid i Dannemark under Kong Olufs IX. 343 
Regiering IX — forføger at heſtemme de geometriſte eller 

Bærrene Poli Hoyde X. 652 HAD Mile X. 146 

' E. oe 

| Æbbe —77 — X. 392 
Wsyptiſke Guds 

4 
| Edda Sæmundi ſkreveti i Begyndel ſen af Tate 

Edda, deri findes Spor af den 
dyrkelſe 

angiver Jordens Storrelſe IX. 343 
fer! faringer, Uuderfogning angaaende de phyſi⸗ 

Falfe i i Ylmindelighe d 337 
SR ſom ſynes at bevife, at Vis inertiz i — 

Erik Bliver Konge i Dannemark efter hans —* 
Seculo IX, 535 der Oluf : IX. 15 

gede (Profeffor) har ſamlet et ſmukt Herba- var en lærd Herre og talede adſtillige 
rium i Grønland i X. 419 Sprog IX. T16 

Egenolph paaſtgaer, at Lappernes og — gior et Tog til enden og ſtraffer Soe⸗ 
rernes Sprog er det ſamme Roverne IX, 115 728 

Electriſke Øer, om derved forſtaaes de Dane 
IX, 1980 

…… gier en Reyſe til det hellige Land R16 
.gibr en Pillegrims Reyſe til — 

| Elevatio vapor um beviſer ifke vim — iyam IX. 
originalem 356 i hans Tiid kunde man kiebeen Sy 

Elpheg Erke— Biftop) bræbes af! de Da — Korn. før een Penge ib. 
hand ikke vilde betale dem 60 Talenter Sud r under hans Regiering begyndte de ik 

lige Tog . LA, fø 
: fendte 1500 unge Mo: Mænd un i | Elzeviri Respublica Die : IX. 46 

Emiſſio luminis beviſer ikke vim repulfvam Ori- Anforſelaf Printz Svend til de hellige Tog iL. 

| ginalem X, 356 . Døde i Aaret 1105. pag Cypern IX 116 

Engelbrechtſen (OTe) Erke⸗ Siſcop i Vorge, Erik af Pomeren (Konge) meddeles Staender⸗ 
ſoger af giore Førerningen imellem Danne- neg Vidnesbyrd i Jylland og Slesvig i den 

— gi Å 

e (2 CJ Ud 0 &- CJ 

mark pg Norge til intet i X, 32 Slesvigfte Sag X, 130 
1, . … ftiller fig an fom han var paa Kong. . tilkiendes Hertugdommet Slesvig af 

Chriſtians Partie X. 33 Keyſer Sigismundo BED OK 0] 
| Ængellenderne have myntet be førte Penge i rå . hans Kronike udgives IX. 33 
i Vorden IX. Ericus Upfalienfis, Gpenſk Hiſtorieſtriver, Me 
| Ængelfte Punds BDærdie van adſkillige Tider ſtrevet endeel til den Danſke Hiſtories Oplys 

IX 651? ning IX, 33 
| Eningia , det ſamme ſom Fenringi a, IX; 235 Erik og Svend, vende Brødre og Jarler vegiere 
lse. . Dit Detved forſtaaes Sinland IX. 236 ſaavel over de veg egen A deelaf Rorge, om og 
| Ephergerides Naturæ Curioſorum BENDER, foreſtaae Kongernes af Dannemark og Sver⸗ 
J 404rigs deres Andeel IX, 117 

Maaaa 2 Erling 



iegiſte 

Erling Skiaglſen, Kong Olufs Singer, hvor: hvor TT Sinnerne flamme ned fra Huner el * —— 

ledes han regierer fin Huusholdning ib. X. 58 
fErugiængene forædle fig og blive mægtisrei |... den Mening at be flamme ——— 

Sybet IX. 431 bræerne igjendrives IX, % 

0. hvileten altid even faft Regel 1X.432 |. . . have forfi beboet Volhynien og Lår 
. .. Dom forædles, naar andre Gange forenes | thauen X 52 

med Hovedgangen ME KRAER kaldes Sør — af Paulo — J 

Eſſenbek Kloſter ved Randers i Iylland fif | og Skritiphini af Procopio X.59 BH 
tes af S Stig vent ske IX,.97|. . . deres og Lappernes Sprog Fommer 

Eulers Beſkrivelſe over Vis inertie, X. 342 | . overens med Ungarernes X. 653 BM 
i haj illen han formilder X, 350 N hderes Sprog er indfort af Odin X. 

Ezanthemata foraarfages af en G—— eller |. Lighed imellem deres Sprog vø det 4 
medfølgende Feber X. 453| Scyxythiſte 15 

Sif, om fand leve i ] Mari mortuo IX fyn —J 
Sifterierne, ev et af de vigtigſte Nærings Mid: 

bor i lev i de Nordiſte Lande IX. 121. X.177 
Saber Micolai) ſamler Urter i Veftindien |. . . taber fig efter Garabruget F 1833 

X. 4231... Uarfagen hertit i X. 185 7 
Sabricius (Doctor) hans Beretning * Den |. . . Forbedringer derved X,316 å 

Holſteenſte Indpodning 497 Siftez Vahre, Nordlandſte, deres Erport 1 

Fabricius Johan) ſage Soehleer art Xx,3u å 

1711. og ſtrev en Tractat derom — X. 4711. .. endeel afhentes til Trondhiem ib, 

Faculæ Solares X. 472|. . . men den vette Export feer til [Bergen 
Farenheits Thermometers Fortrin for de Reau⸗ i X 32 Å 

murſke Thermometere X. 334 da⸗ Transport Ble SE 

Fedthuden (Tunica cellulofa) dens Nytte i det Siuven (Jørgen) bliver overdraget at * 
menneſtelige Legeme ki IX. 474 | Sanffe Urter X å 

Sen betyder en Morads, deraf have Sinnerne | Elateyar-Bok et koſteligt Islandſt SEEGER | 
faaet deres Navn X. 52 —— 

Sernev obferverer Venerig Giennemgang og Flode, den Danffeunder Song Svend befErives 
Soelformorkelſen 1769. i Stokholm X.569 IX. 89 

Feyl ved de nye Reaumurſte une Flora Medicea ſkrives af —— Poſcholan 
* 329 X. 405 "| 

PE bor iffe tilregnes Reaumur, men hans Flue, Befſkriveiſe over cen ſom lober pan Bandet | 
Efterfølgere X, 331 IX. 572 ME 
— "MØD. DE Zomanniſte Kort over Totge LE DØR Sang paa Sandet bevifer —— | 

X. 619 Vim repulfivan originalem Ek: 

Fialdſtroͤm ſtriver zen Grammatika før de | Slynder-Sifferiet. tiener til almindelig Borbfold 9 
Svenſke Lapper 9— 661 i Nordlandene X, 199. 

Siæremat beffriveg X. 26|. . . Maaden at fange den paa XH 200 & 
Linlandſtke Havbugt, der forgaaer mange Sfibe | FlyveSand, driver. 8 tilbage „naar den 

i Eſterhoſten — pa nedrammes de X. 37340 
Finnernes ældfte Sæbe og Herkomſt Fod, Arbevds A 

vare de — Rigers forſte —— BE RET 7 rele ; — 
IX, 15, X. RER Fod⸗Maal, Danſt > cor) — — 

.. deres Tog 52.. …. Deng Inddeeling Te sale oa 

Fod⸗Maal, 



800) Neal, — deri ved Kong — 
ſtian V. Forordring X. 139 

sen Forordningen af aden SMartii 
1695. ib. 

— heſtemmes ved F Forordningen af Io Ja⸗ 
nuari 1698 ib, 

| SOREN) et Sted i Norge, dets Poli Hsyde 
— X. 632 

golkemengden var kun liden i Dinnenart 
i Fong Svend Eſtrithſens Tiid IX, 107 

. . . iYrorge var iffe ringe i Song Olufs 
Tiid IX, 121 

| Fontani har fe krevet Dichonarium Latinum, 

| EL & Polonicum Re 

Forbund imelle Dannemark, Norge og 
Sverrig ſluttes paa Andreg Apoſtoli Dag 

ra fmen rv 

ss PIERRE NEREEER 

1536 . å X: 40 

Formica omnivora Linnci 4 

0 . . cæſpitum 
Linnei 

i ib, 

Forniotur, Konge i Linland X. 55 
SorhuftSiutninger for fra bor bruges de 

Varſomhed i Legekonſten — 

Worm og Reſenius at være udgivet af 
Waldema HO) E . — IX, 2) 

i: ÉN Køng Waldemars om Sal IX. 69 
É ge af Waldemars anføres 

FSortegnelſe paa 150 Ord, fon Lapperne pg 
| Ungarerne have tilfæll OA X. 658 

nag de i det Kongelige Tnoculations- 
NE: judpodede Børn til Mar 1760. IX. 494 

1, . . paa dem, fom Dr. Jenſenius haver 
indpodet til midt i Aartt 1764. IX, 496 
| Fouchys Methode at obſervere en Tranttus 

IX, 528 

Anmerkninger ove r denne Methode 
| & IX. 530 
É Frankiſte Sprsg, derfra nzedſtamme de fleſte 
heoytydſte Dialecter nere 

| Frater Nigels i Sora hang Riim— Kronike 1X.33 
å Zrederichoͤhalds Hoyde — 
Frederichsſtads Pol ek É 
| Frederich 11, hans Privilegier for den 17 le 

e e 

Hø ea  e 

Sovordning om Jernbyrds Afſtaffelſe mene * 

IX. 67 

Regiſter. 
du Fresne har ſtrevet ———— medjæ &in- 

fimæ Græcitatis IX. 14 

. 5. ev nødvendig fil at forſtaae denn nidlere 
Hiſtorie ib, 

Zribytteriet, ſom var meget gierngs i Danne⸗ 
mark og inner blev af iFafret ved Den ae 
Troes Judforſel X. 84 

dets Affkaffelſe Aarſag til Dane 
Videnſtabernes og Konſternes Opkomſt ib. 

Frictionens Beregning udfordrer ſtorſte Agtſom⸗ 
hed ved Maſkiner IX. s52 

In Meh andcr " fvæbe af faftfælte bens | 
Theorie ibe, 

: Vanfkeligheder, ſom forckomme ved 
dens Beſtemmelſe . 555 

.. . om den forholder fig form Trytningen 
eller ſom Fladerne 556 
dens Storrelſe ved Bit gel lens Be⸗ 
gyndelſe — 
…. bens Tilbert i Forhold af Fladernes 
Storrelſe 

dens Tilvaxt ved tiltagende —— 
eder 

dens Tilværtes Beſtemmelſe ved til a⸗ 
gende Geſpindighed — IX, 562 

RR Ge dier ved tiltagende ma BA UL om⸗ 
ſider beſtandig X. 564 

beſtemmes ved at (ammenl: — 
en faldende Krafts Trykning IX, 567 

hvorledes beſtemmes ved et Planum in- 
clinatum ib, 

i Forſeg angaaende ben giores med 
Haſpelen (ax aln peritrochio) 1570 

St; ſerne bar beboet Tydſtland flæng ET Tacin 
Tider IX, 11 

Frode (Ure) af ham haves en kort ON paa 
Islandſt 31 

den ældſie Islandſte — 54 
Seæmund) ) har ſtrevet den alt de Edda 

paa Vers 
Frolte en Søn af Kai røg Fader til Snær Den. 

gamle X. 55 
— Gaav, ſaaledes laldes en ſterk Damp, 

| d . 

I del af 14 Febr. 1582. g X. 401 fo i ſtreng Kulde ſtager op afen froſſen Ser 
" Frencelius har udgivet Free Sorabi- . ig 
KN SA . . IX, 13 | Sitgeløes Poli Hoyde SR 

Aagaagaz3 Fundinn 



SNE j . . 
nen aan Rn RA ED eee 

Sundinn YZorregur, deraf læres megeti Hen⸗ Genealogi ; Den Danſte deri haves intet ſom 
ſeende til Norges aldſte Hiſtorie IX. 34| "buer 

rå 

Sybrfætning i Biergverkerne TX. 430 (1 TD femmel ig oplyſes af Torfæi Birte 
ye Den fand anſees ſom Aarſag til og RamiNo: veégia antigva & Ethnica F 47 

IX. 440 Gen tiana amarella og — X. 433 Schwa 44 
Sybr kr i fil Advarſel for Site IX 9. .0.… aurta år 

———— beſtrives 3 
—— beſtrives * 434 

G. — — zerg X 437 

: , tenella beſtrirssxX.438 
Gadus callarius (Tare⸗Torſe) bliver rød paa Seographie ingen god haves over Dannemark 

Sfindet af Søeværterne X. 251 og Vorge , IX. 46 
Galilæus var den førfte, ſom kiendte S oelpletterne Seographiſke Breder beſtemmede paa adſtilli⸗ 

Aar 1610 X. 470 ge Steder af Profeſſor vell paa hans Nord⸗ 
22 befÉylder Scheiner for at have begaact | Tandfte Reyſe X. 619 

furtum litterarium - Leængder, hvorledes beſtemmes X.566 471 
—— kalder Satellites Jovis Sidera Medicea . Videnflab uddøde naſten med Ptole⸗ 

k AV RR X. 206 I 
— Øg Sudeni vare beſlegtede — Fin⸗Germanier, deres egen Mening om deres Her⸗ 

nerne SÅ komſt | 

Gallien og Sermanien vare De ide Ro: havde efter Taciti Vidnesbyrd 
mere ubeliendte IX, 152 
Gallier og Belvetier betiente ſig af —— 

Bogſtaver X. 
ſik deres Bo ſtaver ved Omgang id 

Græter fra ———— IX. 
Sanander ſttiver J——— før — 

Ørammatici Krønike. 

trykkere Kiobenhavn 159 
Gilder, Henſigten af be gamle Danſke IX. 116 

Lapper X, 651 
Gandini Srundlære for Koppernes Judpodning gelbrechtſen i Norge . 33 
anfores —— — IX. 467 Gleſſariſte Øer, hvilfe Plinius dermed: mener 

igiendrives — — IX. 468 IX, 2 
Gange, underjordiſke i Dannemark og VNor⸗ 

ge kand regnes til de eldſte Tiders ——— IX177 

endeel findes endnu i Norge ib. 
tilſtrires gemeenlig Munkene for EY 

igiennem at beføge Nonnerne . 
.… DM de ere fra be Hedenſke Tider E; 

Dbjervatorio , beſtrives 

— 

— — — — — — — — — —— — —— — — — — — — — —— — —— — — 

. (2 

— i Viergoarkerne have ME, været | Gople X. 157 
Seidler må X. 428 Gor, Thori Søn, ; hans Tog x. 551 

Gaffendus ſaae 1631. Mercurius atter fork i! Gordius See Oveiſe. 
Soelen IX. 374 | Goskenii Manuductio ad lingy am Efthonicam, 4J 

Gert. (Breve af HZolſteen) førlænes med trykt i Reval X 
Slesvig X. 104 | Gotherne have formodentlig bragt Runerne med Å 

Gsiftlige bleve i gamle Dage fornemmelig bugte fig fra Spanien i — afdet ste Se" Å 
til at nerve Lovene . RS CNI BR HR OT 

; g Botherne i 

Bogſtaver IX. or å 

Geysmer (Thomas) har continneretSaronis 

GShemen (Gottfried af) een af de før ſte Boy i 

Giſe —— faner Brev fra Biffop En- 

Sleſur ſaaledes kaldte de dte: BGerifiencn i 

Slotte en Maade at ſike da 20r 
Gnomon, indrettet paa det Wardsehuſiſte J 

ROTE 
Godeſchalk (Fyrft) bliver ihielſſagen X.…162 
Soe, Thori Datter, bliver bortſtiaalet 551 



Riiſter 

— se, hvor nær de vare bellægtede med | Gr med | Grav-døye, i dem Hades fon om ofte Urner med 
vore Nordiſte, bør beſtemmes af Sprogene Aſte og brændte Bien udi, undertiden ogſag, 

IX. 5| men ſielden mn Beenrader ib, 
Sothiſke Sprog, var de almindelig mente 0. tudeel flige Hoye ere. ikke Begrabel ſer, 

de tvende Nordiſte Riger. men have været brugte til Domſteder eller 
su. sm faldetaf Worm bet Rune Sprog iD | Offerpladſe ib. 

Sottenborgs Poli Høyde 6 deres Hoyde faftfæeér Rudbet de⸗ 
Graagaas, Song Magni Lov, deri findes for reg 2Slde ib, 

modentlig meget Handelen angaaende IX, 135 Gros dargent et Slags Mynt IX. 670 
(ler Or Den velte.er mere fil ib, fr LK HOHE DDIS el" lg Myont blev forſt 
Sraaſey Zifkeriet ev et vigtigt Fiſterie X. 10 flaget i Frankrig af St. Louis 1X, 669 
lær begyndes ført i May— Maaned og varer Srote⸗Tallet, den Flamſke ell ev Nederl anpfte 

til Uugni i X, 197 Mynte⸗Regning — 
Sradernes Storrelſe i Meridiauen X. 146 1.1.0 Dev ført 4 Pund Grot, et —— 
J Scorrelſe og Vært udi det Danfie Ørot og Penninge⸗Grot IX. 665 
(|. Clima X. 152 !... . bruges i det Eſterrigſke, Meder— 
| Grækerne, de gaͤmle, ſynes at have føacten | landſtke, Sranterige og Engelland IX, 666 
Slags Underretning om de Nordiſt ke on0ge 15. var:nær bleven fulofommen antaget i 

af Pythias Maſtilienſis IX, 158 Farten NA E i re 

14 4 beree aldſte Sfribenterg anſage vor | Grotto de Cane, en merky erdig Grotte i bet: 
Norden fon tvende flore Her IX. 194 VNeapolitanſte IX. 402 

havde nogen Kundſtab om Britan— | ØrubeBælger, Ventilatores IX. 445 
Grvube, Begt 9— om dens indvortes Tilſtand 

? — 

nien ſaaſom de vidſte, af be RE deres Tin der: 
TX. 151 IX, 44 

bereg Kundſkab om de Nordifke Lan: | Grundborer fil at underføge Jordl —— 
de aftog tilligemed Phoeniciernes Nordiſte 37 
Handel IX. 191 Grundløgte til at illuminere Havets Bund 
i Gram troer, af Ruaunerne ere ældre i Spa: TX, 

nien end Romernes Herfkab der i —— Gvunovanveti Bingverferig hvorfra det fu 
| 22 mer IX. 434 
og at de Svanfte Runer ere de gamle | GSule Things 2 ov Be — 

Celtiberers Bogſtaver ib, | Gunnerus Giſtopi J— hans Ind⸗ 
i. … . mener, at de Danſke have faaet bereg | figti Botanifen i L o 
" Runer fra Engelland ; IX, 20 12.0. beftennme Th etyorum rett eChn fact 
Baz hans Oration om Lerdommens Til | efter Ariſtotelis Lære Wi ig 

| fland i Dannemark i De midlere Cider er for, | Gutæ Prolemæj derved forfine Sotherne 
treffelig AR — IX, 307 
J — viſt, hbormeget det Angel | Guttorm førærer et Sal bil ſlede af 7 lens 
Saxiſke Sprog tiener til at iyſe — Hooyde til St, Oluf Hvileſted IX, 120 
' X, 13| Gylden, de forſte bleve flagne i Soreng 
Sratehede (Svend) Konge, ham liltrioe en Å IX, 628 

| tryft Slesvigſt Stads Ret IX, 36, SMD adffillige Slags ib. 
Sraveſandes Argumenter til at bevife Vim re- Gynther Auaufi) pote fer j Risbenbavn 
| pulfivam IX . 361 | ener et ſmukt Herbarium X. 417 
Grav⸗HZoye, deraffindes endeel Dannemark — Gythones, de rved —— Ptolemæus 5 be nor 
| fra de Hedeanſte Zider SR ther 52 

— — 



2 Renme — 
— — — —— — —— — —— — —— — — 

H. 
Haandverker og Konſter deres Tilſtand un 

der Kong Svend Eſtrithſons vd Manden 

Zadorphs Rümkronike giver nøgen Bø ** 
. den Danſtke Hiſtorie 23 
dagen, Konge i Norge/ levede fun —— 

Zagen Adelſteen (Konge) hans Løve ere be gide 
iNorge 95 
Bach Magnuſſen Konge) hans 34 

Lov findes paa Dani Debes Færoa — eſerata 
— — Abs 

Hales Stephan) hans Forſog — guf 
tens In-øg Exſpiration anfores IX. 442 

Hambergers Begreb om Vis inertiæ X. 342 
Zammer feſtes Poli Hoyde X. 652 
Zammer, hvilfen er beft til Nedramningen 

Xu 37, 
Zandelens Tilſtand iDannemark i det ute 

Seculo ———— 
— Danſkes i Kong Svend Rvitb) 

ßns Tiid, derom findes kun lidet i Hiſtorierne 
iX, 102 

maa dog have været anſeelig ib, 
; drives ſamme Tiid af de Danſke paa 
adſtillige Steder IX. 103 

….… . Køng Chriftian II. ftræber at bringe 
den Nederlandſte i Drift i — NDE 

. 666 

— dens Tilſtand iVorge i det Se⸗ 
culo, derom haves mere Efterretning end om 

* . 

* Danſke IX, 116 
RE bens Tilftand i Kong Oluf ben Zelli⸗ 
8g0 Tiid X122 

— —— fornemmelig dreven af Indbya⸗ 
gerne i Pigen i det ute Seculo 

. . … bens Zilftønd under Køng — 
Regiering 139 

sell BED forſthrret ved Krigen med Dan 
nemark IX, 140 

É Islandernes i det 1ite Seculo paa. 
VNorge IX, 124 

Sarald Zein, Kvitfeld mener, at han afftaffebe 
Jernbyrd IX, 75 

- 

Harald, Kong Knuds Søn, —— efter ſin 
Fader Konge i Engelland IX, O7 

Harald, Svend Eſtrithſens Søn, bliver 
Konge i Dannemark efter fin Fader 1X,1og å 

varen god/ men ingen firidbar Konge ib. 
Døde i Aaret 1079. IX, 109 

Zarald, Kong Magni Farbroder af KNorge 
erhverver ſtore Rigdomme ——— Krige 

134 
hville han deler med ſin —— | 

hvorimod han bekommer den halbe Ded | 
af. Vorge ib, J 

bliver Konge i Norge efter fin Broder | 
Son Magnus 136. å 

fører Krig med Dannemark * 137 ål 
hans Fløde befÉrives X. 13$ ll 

. + føger at finde Slutningen af dl | 
Sun og bet flore Nord⸗Hav 1 
Bare Knud, Kong Knuds Søn, —— 

efter fin Feader i Dannemark 
kommer tillige paa Thronen i Engel 

Son 

. . 

"| Tand eftev fin Broder Harald ib. 
. . hæver Skat af de Engelſfe b. 

holdt daglig aabent Taffel ib 
; udſtyrer fin Soſter Gunhild faa præg: | 
— at han Derved udfømmer meme d 

hans Endeligt i IX. og & 
Zavamal og Voluspa i Edda holdes for at 

være ældre end Otberi Skrift IX. 30 

Haver, Botaniſte, ——— i Italien i bet 16de 
408 Seculo X: 

; indrettes i: Bisbenhavn i Aaret | 
16008” ib; 

anlegges paa Roſenborg X. 410 . 
.”.. Chriftian IV, giver Skiede og Gave⸗ 
Brev paa den Academiſte uge — 

RTE Bartholin (Rasmus) —— en Ca⸗ 
pital til den Academiſte Haves —— ol⸗ 
delſe X. 400 
.,… Chrifian VIL. giver en Capital — 9 
Academiſke Haves Vedligeholdelſſeib 

.Botaniſt, anlegges gen —— af 
Grev Holſtein 



J—— Regiſter. 
— Klingenberg anlegger en Urtchave | Herba Britannica —— IX. 319 

ven gøpe Riis i Tyei Jylland X. 412. | gevmanniGegreb om Vis inertiæ X. 242 
gZavets Aftagelſe "TX. 201 Hermannidis (Rutgeri) Defcriptio Daniæ 
Zavets Bund, — hvorved man kand ſee IX. 46 

tydelig, hvad der ligger i IX, 514 —— Boepal i YITelæ Tiid TX, 211 
J—— hvorledes beſt illumineres om — Herodoti Befkrivelſe over Scythiens Grændfer, 
| X, 517 — Beliggenhed ꝛc. i X. 62 
Gavets Længde, hvor nohe and haves ix: — Fortelung om det Sc — — 

| gavl ungeved Thule, bvadvar . IX. 161 
— FO paa deRxete ag3 at va nå Kundſtab om — 

fanges meget fede i Hundedagene b. L. 153. 323 
Zebraiſke Bøaftaver , diſſe ff Hebraerne idet |. . . Bar faaet fin Kundſkab om de —— 

Babyloniſke Fængſel af Chaldæerne IX, 22 Lande af Phoenicierne . IX. 157 
Hee, et Stedi Sverrig, dets Poli Hoyde X. 651 | Herredag, angagende Kongevalg, holdes * 
geims-Åringle, ſaaledes kaldes Snorre Stur⸗ benhavn . 
—— log ØN IL. 16 k øervarar , Tandnama på Éhuiftenoome 

—* er et af de ælde STordifte — ST ere formodentlig ſtrevne 1 det Fe Se 
| X720 culo 32 
"Sel (Maximilian) obſerverer Veneris Giens | Heſiodi Sundal om Loren — Så 
mnemgang 1769. i YWardøehuus X. 604 | Sefte Tare. See Kurve⸗Tare. 
Selle, en Fiſterplads i Nordlandene under | — Sprog, deraf er intet tilovers uden 
Vaagen X. 186 | nogle Inſcriptioner IX.7 
| Belle, et Sted i ———— dets Poli Bang "Hickehi Thefaurus antiquæ Litteraturæ Sep- 

X. 651)! tentrionalis, deri giver han — 
Selb vlynder Fiſterit X. 199 | tiftifk Grammatica IX, 112 

. + hav i rette Sæde i Senjens Fogte |. . . ligeledes en Angel. Saxiſt Grauma⸗ 
rie X 20I tica TX; 
— en Art Kikkert, fomafmalertven: |. . . haver indrykket og formeret oner 

- De Billeder af Objectet i IX. 544 |  Jonæ Grammatica Islandica i fit Thefauro 
… ……. dets Brug og Indretning ib. IX. 16 
. … ….- Dets Fortrin før andre Micrometere ib. Sielpemidler ſom fattes til den —— Hi⸗ 
.. .Forbedringerne derpaa IX, 5461 ſtorie IX. 18: 
eee …  Slaffenes Afſtand fra hverandre deri, | Sillerioner, uvift hvad vare for Folk IX, 224 
maa ikke forandres, efterat Skruegangene ere | Sippardhus, hans Kundſtab om de mor te 
beſtemte IX. 548 Lande X. 344 

Engellænderne bilde fig ind at opfinde | Sirdmænd, hvad derved forſtodes 144 
det i Aaret 1754, dadetlænge tilforn ve⸗girdſkraa, dén Vorſkte, er et koſteligt Monu⸗ 

ret bekiendt Xx. 545 ment, ſom viſer Tilfanden i —— tar 
Selmoldus flutter fin Slaviſte gin med | Dage X. 36 
| Aarst 1170 å IX, — — la Hire, hans Mening om Soel pletterne X.474 
Øe Ifinaborgs Poli Hoyde Hirri. See Sciri. 
entelſer r, merkvcerdige, bleve iffe tilberig in mirrien, ef Landſtab i Lifland X. 52 

| fennede af vore Forfedre å X. 361 | giftorie, adſtillige Danſtke Sly lse x 
Senrik, Hertug til Slesvig BE Kong ſtrevne 
Waldemar Atterdag ſin Indlosnings Ret tilt... adſtillige Danfte andſtaherc. færdes 
H Pr Slot i X. 1281 becſtreyne 

Bbobb giſtorie 



— 

nes Regiſter. 
Diſtorie, adſtillige Danſte Steders Kirke⸗Hiſtorie Horroxius (Jeremias) en Engelſt NRronom 

ZAR dd IX, 45 | x, udvegner fine Ephemerides efter Landsbergs 
Kroes Vanſkeligheder, ſom møde ved at ffrive | Tavler — IX, 375 

den gamle Danſke og Norſte IX, 1/1. . .' var den eeneſte der, ſom Afironom, 
.…..… et Lande, udfordrer flørfte Barfomhed | obſervercde Veneris Giennemgang 1639. 

ved dens Forfattelſe e —22 LLR — 76. 520 
Kilder, hvoraf den tages IX. 2 | Horticultura Danica ffrevet af Sans Bloch 

Dannemarks, hvi den en faa godt Big —— . 414 
"Bliver udarbeydet ſom Frankrigs eller Ængel | Hortus Chriftianæus udgives af Sperling i 

ANDS ASA i im fb Maxret 64 : 
Ziſtorieſtrivere, Monſter paa en EGNER 

. 4 SAG GARE 
gougs Olden er yngre end Brande Olden 

RÅ SER X. 49 |. j ' id 
Hvorledes han bør anſess 1X. 53 | gøyer udgav 1719. paa Tydſtẽ fil Compendium 

— 

IX. 26 

. . + hvad Egenſtaber han bør have IX, 49 | af den Danfke Hiſtorie 1X. 44 

Sler eller Wgi, SorniotursSøn | X. 55 Zroar, en Kiobmand, meget vel lidt af Kong 

Zogſtroms Afhandling om Svenſt Lavland | | Svend — ——— mg 

y ES en X. 659 | Sroſſa Paunglar, en Islandſt Søe GSevært | 

Ssyer (Dr. genrid)) beſtrev adſtillige Norte RE — ——— 

Planter * 395BumlePlantningen drives i Fyen og Norge 
Hofholdning, Kong Olufs af Norge IX. 144 mt Ve ng RER BENS — X. 414 

voffets Indretning i Trondhiem i Knud Bummerlignende Inſect, Beſtrivelſe over et 
den Zelliges Tiid IX. 127 J—— 

Holbergs Dannemarks Ziſtorie er den beſte, Huskarleſtevne, hvad derved forſtaages X 96 i 

NO ør 

ſom endnu haves ne IX. 44 Susmans Kort over Siælland X. 140 
… »,… Dannemarts vg Norges Beſtri⸗ | Svalen arbeyder undertiden i Malſtrommen faa 

velſe er et umiſteligt Verk IX, 47 den ſpruder Blodet fra fig, og man kand høre j 
Sollandſke Sprog, dets Oprindelſſe IX, om dens Brolen langt bort. X. 198 | Zolm Etats Raad) lader aftegne og beſtrive de Øvede var en almindelig Sæd i Norden i det 

— 

Danſte Svampe xX. 418 rate Seculo fg j TX: 137% 
BZolm (Tycho) har ſtrevet Prodromus Floræ | verken Kiſn (genus neutrum) haver Sted I 

Danicæ 5 BE X. 418 | iblant Myrerne væ Ge X21 
Zolſtein (Johan Ludevig, Grave af) anleg⸗ Hvidſiria⸗ov IX. 35 Øl 
ger en botaniſt Have paa Ledreborg X. 422 | vidfirie Thing holdtes i Rommorige ib." 
gomans Kort over Norge, Feyl ved dem ans | Bvitfeld (Arild) var af Kongelig Byrd 1X.52 

føres ; ; J. 6191. . . har bejbrevet den Danſke Lovhifforie 
$omeri Kundſtab om de Nordiſke Lande | 3 — IX. sr 

: ; TX, 157. 3191 + + + Paaftaaer at Waldemar I. har givet I 
Zoppener Jens Alexanderſen har ffrenet en baade den Skaanſke og Siællandfee Lyø 

Forklaring over Danfte og Norſte Mynter | J - IX. sy 
. Bang IX, 639 |. . hyvillet er uden Tvivl en Trokfeyl 

gorrebov (Prof. Peder) udgiver en Tractat i f ÆLE : IX: sg" 
under Titel, Tubus cancellatus Romeri |. . . imodfiger fig ſelv. IX, 52. 54 

g d Fi IX. 5451 2.” giendriøes i TX) 60 
. » » (fÉrats- Raad Chriftian) obferverer |. giendriver dem, ſom mene at Walde 

Veneris Giennemgang og Soelens Formor⸗ mar IT, har givet den Siællandfte og 
kelſe 1769. i Bisbenhavn X. 569. 574! Skaanſte Lov tilligemed den Iydſke IX, 55 

Zvitfeld i 



— — — — — — — 

prog i ) i 
Davnet, hvad derved forſtaaes 

| Jernbryd, om ar været brugeligt i Danne 

| æ e e 

— 

Regiſter. 
rr (REID) hans Be oretning om det Sia 

viſte Oprør i Naret 1066. X. 15 
J leg —— afſtaffet under 

Waldemar IV, : IX, 72 
hxvilket sy kand være rigtig ib 
Å har ikle af fig felv tillagt de Ord ſom 

" en Provintz i Chrilbam III. Receſs, ſom 

han beſtyldes for af Scheid, men derimod 
har han udeladt en Condition X, 30 

……. ….… hang Hiftsris gaaer fil 1559 IX, 40 
Hvitfeld (Ebriftopber) commanderer ben Fio⸗ 
de, ſom Chriſtian III. ſendte til Norge 

X. 

Syde, hvad derved. forftanes ; IX. — 
pelberuſe eller Saturniſte Sav, derved 

fortages Nordſden IX. 292 
vyſtaspis. See Darius. 

4 

Jablonsky, hans ſtore Indſigt i det Coptiſre 
Sør: — 4 

Jenſen Vicolaus) holdes af Pontanus' for 
den førfte Bogtrykker X. 158 

mark | IX. 74 
HE. søge en brugefigt i Siælland, da YOaL 

demar I, blev'Enevolds Konge IX; 75 
derom tales ikke i den Siællandføe Lov 

IX. TD 

foreſkrives i tvende af Kong Knuds 
Forordninger ib. 

5. Kong Anud giver en Lov ud om Jern⸗ 
byrd IX, 

Ehe 

| 74 
J— faſtſetter i Kong Knude Vitterlags 

Ret allene i in caſu criminis læfæ Majefta- 
tis - ib, 

— findes i den Staanfte Lov IX. 72 
afftaffes ved en Forordning, ſom fig 
des HEDT ve) Den Skaanſke Lov ab. 
SAR forbydes i Norge, Island og Sver— 

IX, 73 
— —— See Rock- Bafons. 
— paaſtaaer, at Lappernes og — 

Sprog er det ſamme X. 726 

Bbbbb 2 

Ihre paaſtaaer, at —F ordifte Spreg har 
i fin forſte Oprindelſe været Celtiſt X. 17 

Ild og Vandprover forbydes alle Geiſtlige ved 
et almindeligt Kirkemode i Rom IX, 76 

Ilds⸗tys, hvad derved forſtages IX, 127 
Snopodning, om Forberedelſen kand anſees 

ſom Aarſag til dens ykkelige Udfald IX. 459 
. . om dens lykkelige Udfald bør tilſtrives 

forſtiellige Legems Arter, Alder er Aarets 
—— X. 460 

eller om dens lykf lige tb Fals bader 
paa Bolningen af Saarene IX. 467 
i om Roddets Udflydelſe af de giorte 
Inſnit giov noget til dens ſykkel Be Udfald 

— 

— — 

— —— — 

CJ s 

X. 4063 
Eg MO DER forføges paa allerede Indpodede, 

uden Fremgang IX. 490 
Indpodnings⸗Huſe, tvende Kongelige ftiftes i 

Risbenbavn É ib, 
Indpodnings⸗Maader, forſtiell lige IX, 464 

den Chineſiſtte bl bliver LD, dt for» 
kaſtet i Engelland gen 

X, 31 | Indpodnings Regler i Henſeende til Bal g af 
— Alder og andre Omſtandigheder ſtemme eg 

overens med Erfaringerne IX, 461 
Inertiæ Vis, Neutons Forklaring derover 

HERR SE, A. 341 
ev indført i Phyſiken af Kepler 
; i X. 342 

. ſtrider imod de antagne Bevagelſes Love 
X. 348 
X. 349 
X. 242 

i Germanien 
VD 

0 E I » 

ev unyttig og overflødig 
Å Eulers Forklaring derover 
Ingavoner vare be ſorſte Folk 

e E 2 bd 

* 

Snfcriptionet, endeel findes i Norge, men flere 
i Dannemark IX. 19 

… Svenfte, ere udgivne af Bureo, Ve- 
relio, Peringfgxiold , Olao øg Andrea 
Celfio ib; 

å Bogſtaverne, ſom findes paa dem, faldieg 
Runer 

0» Sproget er Nordiſt, eller det 
kaldte Islandſte 
— findes vs i —— 

IX. 20 

Inſcriptio⸗ 



—— De fleffe Runifke eve iffe ældre 
end fra det gde Seculo 1x, E 

Inteftina (Vermes) — 

ZJorgen 
Mordngborgs Amt paa Godſets Forbe⸗ 
dring X. 414 

Johannes Scotus, Biſkop i Meklenborg 
. 161 

Johannes Magnus, Svendſt Erkebiſ ftriver 
en Svendſt Rigs⸗Hiſtorie, hvori en ſtor Deel 
er opdigtet IX, 40 

giendrives af Svaningio under — 
af Petro Parvo Roſefontano 

Jomala, Biærmernes Afgud, ubolhndres af 
Sør Roveren, Thore Hund TEX 12 

Jordbeſkrivere, Alexandrinſke, have uden 
Tvivl havt beſt Kundſtab om vor Norden 

IX, 31 7 
— hvorfra de have havt Deres Efierrel 

nin 
— Aſiatiſre) deres Kundſkab om de 

NMordoſtlige Lande af Europa fil; de * 
Scythernes Indfald i Aſia 

Jord! Loppe, Beſtrivelſe over en — 
578 

Joroſtialv blev fornummet i Dannemark 
— 1759 IX. 362 

dets Beſtrivelſe IX. 366 
2. . "Tildragelfer ved det i Siælland 1X. 365 
. . hyvor mange Stød derved blev ſornum⸗ | 

met IX, 366 
hyor⸗ lærge det varede IX, 267 

. . var iffe lige ſtork alleyegne IX. 368 
… . Cffe.ter ſom bleve —— derved 

IX, 367 
——— hvad Direction det havde 
$ foregaaende Uarfager eller. Tegn ſom 

obferveredes før Fordffiælvers Begyndelſe i 
Siælflano IX, 363 

; hvad der fulgte efter det IX, 371 
gigt i Schweitzerland obſerveredes 49. | 

det ?de Seculo IX. 2362 
... hvor mange i Schweitʒ obſerveret i 

nærværende Seculo ib. 
om der Henſeende til Jorden ere fa: |. 

X, 362, 371 delige ØR 

Regiſter. 

Peintʒ) anvender F — 

— — — — 

— — —— —— 

. Cd 

ib, | Juncus fpicatus og trifidus voxer i Island | 

— 
IX. 369 | Rattegat opfluger aarlig endeel Skibe IX. 51 få 

| Jornandes anføres X. 59 
Soter, det famme ſom Gocher X. 55 
Irland, derigiennem trekker Strabo ſin Nor⸗ 

derſte Parallel IX. 184 
Isleænderne vil ey betale Kong Oluf Serreffat 

og Ylæfeftat IX, 124 
— var ubekiendt i nogle roode Aar efter 

Chriſti Fodſl IX. 163 
de Pisles Methode at obſervere en Tranfitus 

IX: 527% 
Anmerkninger over denne Methode 

X. 530 
Iſteret (Omenturh) dets Nytte i det menneſte⸗ 

lige Legeme RX.4753 
Julius Orator ſtiller Thule fra Britannien | 

og de Orcadiſke Øer” j X. 216 - Æ 
er bekiendt undertvende Navne X. 217 

— hans Beretning om Norden > tagen 
af gamle Skribentere klit X. 218 

J X438 
triglumis og biglumis ere fundne af 

1 

. . 

Bõnig ib. 
Juslenius har ſkrebet et Lexicon Fennicum 

B dy, Andet > 55 

Kaas Niels) blev af Kong Friderich TE, ſendt AR 
til — — for at befordre Chriſtians 

X. 40 

ba, ——— en Fiſterplads under Vaagen 
X. 186. 

Kallen en Fiſterplads under Vaagen ib” ål 
Kari, Sornioturs Søn 

Keder troer om en vig Guldmynt, at den har | 
været af Othins, men andre tilffrive dende 
gamle Konger i Thracien IX, 5 | 

"ind Author til Vis inertiæ X, 342 Bl 
: fane en Plet i Soelen — "Fan k: 

469 
i ſom han biſder fig ind at være Mer- | 

curius, der gaaer igiennem Soelen 1X. 3745" 
. + blev førft i Aaret 1612. overbeviiſt Ll 
at der vare ere Sbelpletter X. 



Regiſter 
| Keyſler tåler om Gravhsye og Urner i Hans | Ønud den Store, Konge i Dannemark, op⸗ 

Antiqvitates Septentrionales + IX, 26 muntrer de Lærde ved Belsnninger IX. 94 
Rielvigs Poli Hoyde X/6521. . . lader fin Svøger dræbe i St. Lucii 
Bierti Svendi ved Kong Oluf den Stilles | Kirke i Roeskilde £ IX. 93 

Hof, hvad vare i IX. 144 |. gior 1027. en Reyſe til Rom, paa 
" Rigbenhavn, ber holdes Herredag i Anleduing hi lfen han lader fre fin ſtore Gavmildhed ib. 

af Kongevalg , ; X535 7. brager til Norge i Aaret 1031. med 
.… Dens Poli Havde i X. 651 en ſtor Flode, for at undertving⸗ det ib. 

holdt et ſtort og talrigt Hof IX. 95 Kirke, den forſte, i Randers bygges IX, 97 
| .holdt en ſtaaende SMilice af 3000 . …. . St Laurentii i Lund bygges uns 

der Bing Svends FE IX, 87 Mand ib, 
Kirke⸗Lov, den Skaanſte, naar ev ſerevet udgiver Vitberlags Rotten IX. 35. 

IX, 561... udgiver en Jagt⸗Forordning IX, 06 
Kirke⸗ Ret, den Skaanſte, Haandſtrift deraf AND ſorſte, ſom i Dannemark lod 

giemmes paa Univerſitetets Bibliothek i mynte Penge ved Engellendere IX, 24 
— — — — — — — 

(7 e e e e 

benhavn hvorved han førandrede den gamle 
mu ar forfattet: af Niels non Maade at handle paa i IX, 94 

IX. s7|. . . fra hans Tiid have vi næften Wynter 
Klædedragt, 8 Kongernes i gamle Dage IX. af hver Gønge i By mee IX, 25 
adſtillige gamle fornemme Norſkes, Knud den Zellige følger fin Broder Sarald 

beſtrives IX, 119 |. paa den Danſte Thrane ; IX. Io9 
* ſom bleg indført i Xorge i Kong |. . .' under hang Regiering bleve adſtillige 

Olufs Tiid beffrives ; IX, 144 Steder og Breninge oprettede IX. 110 
TSK brugel igej gongmagnigider iNors . . odelegger Soeroverne IX. 109 

X. 148. . . varGeiſtligheden meget tilgedan IX. 112 
Rlevenfeld arbeyder paa Monumenta Scar nen- |. …… hantthæver Kobene , ved uden Perſons 

|x Ga pg; Jutenfia IX. 2 | Anſeelſe at ſtraffe Miegierninger IX. 109 
" Klingenberg Paul) anlegger en Urtehave ved giver Fremmede be (amme Rettighe⸗ 

oyerüs i Tye i Jylland — der, ſom Indfødte IX, 110 
Knud den Store, Konge Dannemark, hans |. . . holdt god Venſkab med Udenland⸗ 
Flode, hvormed han. drog til Bale; | kr. ib, 

beſtrives bel nen paalegger en meget ſtor Skat IX, 12 
biindtager Engelland og afifafer al|. .… …. -myrdes 1086. 1 St. Albani Kirke i 

| KFvibytterie der, for at giore Landet ſikkert ib. Odenſe i IX, 113 
. .. lod omfomme Soerovere paa tredive | Anytlinga Saga, et af de eldſte Nordiſte 

Skibe ib. — ter IX, 30 
br =. føger,. at udflutfe det Had, ſa om var ind⸗ beſkrive r den Danfſre Hiſtorie fra 
groet imellem de Ængelfte og Danſke X. 92 Gorm af indtil Knud den VI. IX, 32 

1. od vverſette de Engelſke Love paa er ſtrevet omtrent 1300. ib. 
atin, for at bruges — i Engelland ſom Konig, en Danſk Botanikus, bliver Misſions— 
Dannemark ih. Medicus i Tranqvebar X. 423 
.giorde i Aaret 1019. et lykkeligt HR Kåniga capitata (K, Islandica indere ves 

mod Venderne X, 428 
BBS * ſig en Forfremmere af den * Kongsbakka, et Sted i Sverrig, Det. Poli 
ſtelige T ib. Hoyde . 651 

99 On Beſkyttere af lærde Foll IX.94 Kongebergs viergverk, dets Xlde 437 

Bbbbb 3 Kongs⸗ 



eger. i 
Kongsbergs Ertsbierg/ 

Art det fornemmelig Arn — 422 — ates med den i X. 482 
… … . bin fand regnes til Montes primævos + Bop; SÉat. er meget gammel i — 

eller Antedi ilnvianos IX. 42 IX I24. 

. Eſterretning om dets Jadehol den⸗ Born: Magaziners Opretlelſe Torge Forflag 
de ib, | dertil IX, 120 
RER hvad derved vindes er idel gediegen Kort Bshms over Donau og Græfenlano 

Solv IX, 424 X, g1 
Kopperne ere ch altid lige farlige IX. 472 ; Homanns over Norge, deres Be⸗ 
..er ingen nødvendig Sygdom, re mins fkaffenhed X. 619 

Dre den tilbringes ved Smitte X. 4711. . . B0manns over. ukraine —— 
se . i det menneſtelige Legeme en — X. 94 

gvembhed til at tage imod dem LAS Busmans over Siælland . 140 
2. denne Sygdoms Heftighed Stor— — Soprenſens over Veſter— —* 

relſe, — dependerer 473 Sa ib. 
2. . blivedrfto farligere, ip flørre ——— | UHENT Strahlenbergs over Ruͤsland X *7 
hed til dem der findes i den —— — . .. Wangenſteins tvende Kort over 

X. 452 VNorge X. 620 
.bderes Tal og Matur forværres fle for: i: Schønnings Erindringer, ahganende 

bedres af Udbruds Feberen . 1BX. 454 | deWangenfteinfte | 
… 0... om den Ufundhed, fom drives ud af | Kraakebold (Echinus efculentus) — Sa: Å 

Legemet ved dem, har været der før ib, Krantz (Albert) har ſtrevet en General⸗ Banes 
e … . Deveg Cuur, om er deſto fuldkomnere, om Norden Xiog 7 

jo flere Kopper uddrives EX ØS VINE hansChronica Regnorum hate 
. … ….” de fammenløbne ere de værfte 1X. 456 rum ib. 
. ſammenlobne renſer Legemet ikke faa — BASA Metropolis, Vandalia og Saxonia ib 

godt ſom de adſpredte IX. 457 Krang (David) har i fin Groͤnlandſte Be⸗ 

indpodes pag adſtilligei i Dannemark | frrivelſe anført so af Landets Pianter X. 419 å 
iX, 491 Krigs-Artikler oprettes af et gaper gun i 

hr or Indpodning horer ey under det | Roestilde oa d 

Theolugiffe Forum ” IX. 449 | KrigsfolE, de gamle Danfte, , deres omgå 
- Koppe- Giften, pan hvad Maade Naturen for | — befkrives 

milder den IX, 475 | rigers Begreb om Vis inertiæ ing * 4 
—betage⸗ fin Skarphed af rese ved | Rulfinsstii Mening om Patzinakernes Her⸗ 
Indpodningen X. 476 komſt og Oprindelſe 

— 

—— bringes i mindre Mængde SEN sl Kununglef, derved ſorſtages be Kongelige Do 4 
pen ved Indpodningen end ved naturlig Smitte mainer eller Taffelgodſer 

77— 
Koppe⸗ Materie, hvilken er beſt at bruge til 250 Ø 

Indpodning, enten gammel og giemt eller friff | Kylling (eder) haver fkrevet en Catalog 
IX. 4851 . vover Gyldenlunds Planter X. 406 | 

“* ſlemarted, om bør bruges bed Ju: , «. hang Viridarium Danieum ib, Æ 
podningen 4811. . .. blev Kongelig Botanicus X. 407 

. . indtages i varmt PI, — —— . blev derefter Alumnus Collegii Wal- 
Medicamenter i Sialland IX. 487 Bøge nu —JJ — ib, 

— 

—— 

Kurve⸗Tare, en Rorſt Sør Gevært, beſtliver 



f Re giſter. | —— 

— Leibnitz holder Liigheden imellem det Perfilee og 
— Sprog ey for at — ſtor, ſom 

Læger, hoi de gamle Srædfie ey afhandle Kop: almindel foregivis 4 
perne IX, — hbolder Finnerne for ordens forte 

ERE. DE, have forgiæves ſegt at udfinde Aar⸗ — IX. 15 
fagen til Jadpodningens J— Ude | .… paaſtaager at Lappernes og — 

X, 459 | mnes Sprog cv et og det ſamme X. 726 
Legemidler viſe ikke alletider ſamme Birkin. ember Nicolaus) br Slottet T Torning 

i IX. 50 | x T10 

Lepas. See Bierg Ruur. 
Lepisma. Ste Bierg Loppe. 
Lepus Marinus Adrovandi (Sſe⸗are) X.10 

.den beſerives STE 
Lexicon, Teutſch, Lateiniſch und Rußiſches 

er udgivet i Petersborg 1731. IX: 13 
Lhuyds Archæologia Britannica, derudi findes i 

en Armoriſk Grammatica 
Ligurier bleve uddrevne af Gallien til Stalierr 

Lægetonfen, det viffe deri er lært ved Exen pler i 
og Erfaringer IX. 451 

Zængde, det Wardsehufiſte Obſervatorii be— 
fiemmes X. 566 

adſtillige Maader, at udregne de geo— 
graphiſte ib. | 

5 ago —— et Band nær ved Grotta del | 

Can IX. 445 
— Poli Heyde X. 652 
CLandore, Slat af de handlende Sfibe ved en Vandfiod X. 241 

k IX, 124 | Lille ammer i Norge bets Poli Goyde 
Bangebet (GaFob) har oplyſt mange Monu- | X 652, 

| menta Medii Ævi i det Danſte Maga zin Limax papillofas Linnei, See Doris bodåentis 
Liquor Metallorum æthercus IX 16 
Loca averna, høgd Steder Lucretius —— 

med dette Navn — IX. 4 
2.000, en liden Fiſt, ſom Torſken É me ve. 

begierlig efter ; X. 187 
Lodingens Poli Hoyde X.652 
Lodig, Guld eller Selv, hvad derved for taaeg 

| 

IX, 28 

| Lappernes Sprog, ſorftie lige Dialecter Devi 
658 

J— Eremyler derpaa X. 682 
Jees erkomſt IX, 15 
" Laftanofa haver ſtrevet et færdeles Verk over 

endeel Penge med Runiſte AR ER ioner 

— Luſens Beſkrivelfe F 
den giver Anledning til Karefangften 

X. 695 
B.gonæs i fTorge, dets Poli Hoyde X. om 
Bogi Sornioturs Søn 

25 | Lofodens Diftrict midti Nordiandene, FRE 
| —— paluſtre vover i Is land og ne riets rette Sæde X.178 
| X. 441 | Zovyens Poli Heyde ; —— 
Leems Cappiſke Ordbog IX. 15 | ove, vore gamle tiene meget til at oploſe 

| …. hans Kappiſte Srammatica — * Hifforien —— 
GS as: ORDE eldſte og Hedenſte ev intet fil 

1... Stive Rigtigheden deri —— overs uden hvad Saro anfører ib, 
| 669-|. .-. Jslænderne fif deres æ'dfle fra Nor⸗ 

tettes eſter Ungarernes Onhheen phie ge ved Ufliotur IX, 135 

| 674 . ben Islandſte af Kong Magnue 
| Leibnitzes Forhold for Erkelens Ovadratur Zakonſon er trykt paa gammel Islandſt 

| IE 
Fase: gjør Forſlag til at — Soro⸗ Kong Edvards Enge ffe, overſettes 

genes Genealogie IX, 3 |- pan Latin og indføres i Dannemark IX, 79 

Rov, 

€ s 

i Elvene 



Regiſter. 

CLov⸗Hiſtorie, alt det ſom er bekiendt af vores Magnus, en Danft Printz, ſom var beſtyldt 

Ludolfi grammatica ruſſtea er erDirS reg, 

Lumbricus marinus. See Siæremat. 

gamle, have vi af Sarone — . 1X, 63) for Forræderie, vil iffe beviſe ſeuſtedigbed | 
CLucii Mening om Patzinakernes Herkomſt ved Jerubyrd 

X. 308 
Lucretius ſetter Aarſagen til Biergfolkenes 

Uleyligheder i Metallernes fEadelige —— 
tioner IX. 

Vorge, jager Svend af den Norſtke Throne 
og beſtiger den ſelv 1X. 133 

bliver i Viborg udvalt til Konge i 
Dannemark eſter garde Knuds Død 

13 IX. 9 
J—— de Cataneis SENGE DIRK RARE holder en Sammenkomſt i Slesvig ib. 
Luft, ſtille om kand anſees ſom et Forbud for * opholder - fig meſt i Trondhiem 

Jordſtiælv IX. 26 Xz 134 & 

É den er tykkere neden i Bierg⸗ Grubeene, 
og altſaa beqvemmere til at blandes med frem 

mede Deele Å "TX. 443 

undertvinger de oprsriſke Vender, (om 
beboede Jomsborg øg vare Soerovere 1X,98 

. udi hans Tiid findesRiøbenhavn nævnet 
! under Navn af Havn i Knytlinga Saga ib, 

Lunge eller Lever⸗Havet, hvad de Gamle der; 
ved forſtode ; IX. 208 Sar Svend Ulfføn idelig Opror IX. og 

Lyclinis alpina voxer i Island og Gronland dode i Aaret 1047. IX. 99. IX, 136 
nwogle af hans Mynter anføres IX. 99 Ng Ey 8 x. 44 

petala findes i Sronland ib. | Magnus, Kong Zaralds Søn, blev tilligemed 7 
Lyſchender (Johan) folger Petrejum i " Oluf hang Broder, Konge efter Faderens Død 

ſine Antiqvitatum Danicarum — IX, I4E 
9 han dode kort efter han var kommen 

. (Olaus Chriſtopherſen) hang > ME til Regleringen ib. I 
Kongers Glægtebøg bedømmes IXia2 |. . Bilegcergvigen mebDannemart IX, 42 UW 

Lyfimachia Corymboſa beſtrives X. 440 Magnus, Kong Oluf den Stilles Søn, blev 

— BEER MT rt Bevis paa 4" SØDE Has Bede magen Songei tTorge dd 
Vis repulfiva He, xX. 3551 efter haderens Død mir DU reg ål 

J i Magnus 

Magnus, Kong Oluf den Zelliges på vå 

under hans Regiering fliftede ans 

Rov, den — er Forbedret af Er af J—— — i: FRR M 
Menved IX, 58 | å — 

rare Ar ve den er givet 1X 59 Nat og Vægt — Chrilſtiani V. SENER. | 
. . er formodentlig yngre end Svitfeld | derom X, 138 Ø 

mener IX, 60 | Maanens forffiællige Aſſtande fra ———— 
den Skaanſre og worſte, Uvidhe d, ledes findes IX. 542 

naar de ere givne OG FLS av AR Vanfkeligheder derved IX. 543 
.… . ben Skaanſke, maa være — for kand findes ved Maanens Diameters 
Waldemari I. Tiid IX, 69 | ————— ib. 

om den er ſtrevet af Kong Knud VI: . … Diameter ;. almindelige Methode * 
IX 67 ” femme den paa å « 

— er formodentlig ældre end Hvitfeld Uraafses Poli Hoyde X. 
mener IX. 60 | Madurternes Dyrkning i Dannemark, ſor⸗ 

Lovene vare neſten gangne af Brug ener bedret ved Amagernes Ankomſt X. ; 
de fore Krige 64 | Magnet, fom var forfynet med faa meget den 
KFng Erik Emund fatte SÅ ea kunde bære , beholder fin Byrde ved Jord⸗ 
deres forige ARK — ib hæle IX. 370 

cd 

OFRENE EESEEHE 



| Wragnus akonſon, (Ko 

Marcellini (Ammiani) Beretning ym 

LL... den føder levende Unger 

ja Sinde Rss Da ra 

ke LØ 

—— Kong den Stilles S Søn, p ban | Marklsodig den Svenftes Bø: Vardie ad⸗ 
forer de Danſte Krig iX, 148 

begynder Krig med be Svenſte ib, 
bringer Grkenßerne under ITorge ib. 

iige,) udgiver ben Is—⸗ 

e e 

lande Lov 5 IX. I 

udgives af Arna MTagnao IX. 29 
Magnuſſen (Gisle) lod komme Have Froe fra 
Dannemark til Island X. 414 

WMalapertius Falder Soelpletterne — aut 
ſtrigca 472 

Mallets Beſtyldning imod Zolbergs7 eee 
marks Siftorie ev ugrundet IX. 44 

,. —…—…. hav ferevet ſaavel Introduction til den 
Danſtke Hindrie ſom Hiſtorien felv til Chri 
ftophori Bavari Sød ib. 

Mancelli Lettiſches Woͤrterbuch, ev trykt i 
Riga IX, 75 

Wianne Camles i i olland og Falſter X. 414 
Mannoir Gulianus) har ſtrevet ef Armoriſt 

Vocabularium IX, 

Hunerne 

X. 58 
| Marcianus "Capella, See Canella. 

VE Ar an Hue hans Beretning om 
er I. 351 

2, år betin fig af Piolemæi Skrifter 
til at forfatte fig Periplum Maris —— 

Marfluens Befkrivelſe 

Margrete (Dronning i Dannemart) forlæ⸗ 
ner Grev Geert til Solfteen med Hertug— 
dommet Slesvig : X. 104 

re 2 hvilket: legges hende, endſtigut uden 
Grund til Laſt X. 105 

. … " hendes Henfigt paa reg. nodte 
hende dertil AD 
. … . efter Hertug Seerts Død ftræber hun 

at bringe Slesvig til Kronen igien X. 124 
| Hunnen, Oprindelſe til dens Deeling 

IX. 648 

p Morkfün / den Sranfes Dærdie paa adfillige 
Tider IX. 650 

| Marklsdig PR hoad derved forſtaaes ”1X, 671 

17. 36 
Magnus, Konge i Norge, hans Teſtan hente 

X. 6. 

Cecee 

a adel 
lige Sider . 650 

Marklybſe, Dens VPardie paa Fiber 
IX. 649 

Marketallet, den Cybſte, eller Sae Sæder, 
nes Mynte Regning IX, 614 

Marſeille DÅ Masſilia, der — tet en 

GradſtColonie scoAar | — —J—— 
Martin KM — nogle Urter J KR es 

eſterladte Samling ——7 
Maſcovs Mening om pasinaternes Herkom̃lt 

X. 208 

Maſſageter vare tilforn bekiendte under Ravn 
øf Zuner pg varer å IX. 5 

Maſtelyne obſerverer Veneris SGiennemgang 
og Soelſormork Tjen 1769. i Greenwich 

X. 569. 572 
M⸗ auerſunds Poli Hoeyde X, 652 
Mayer —— Ven?ris Giennemgang og 

Soelformorkel ſen 17 69. i Petersborg X. 569. 
577 

Be urigtigheder ved hans MaancZavler 
2 . 583 

Meduſa. Gee GSople. 
Wieisnifte Sprog eller det Zoytydſte arſees for 

den zürligſte Dialect! blant alle Lydſte X. 12 
Mela —— levede i ek Claudi Tiid 

: . 193 
Sig hans Beſkrivelſe over de VNorduge 
Lande anfsres ib. 

Mela (Pomponius) hans Beretning om Nor⸗ 
den underføges IX. 1096 

. … hans BefErivelfe over Thule kommer 
overrens med Pyther Beretning IX. 212 
hvilke Nordiſke Folk og Stder 
Der ſorſtaaes under de af ham — 

Mereurius er elleve gange bleven Obielvet es 
Soelen X. 374 

BTK, obſerveres i Aaret 1661. Lede af 
Hevelio, Zugenio, Mercator ug Strete 

IX. 375 
UNDGÅR obferveres i Soelen 167%, af sed 

Gallet pg Beauchamp 
obſerveres Agr rage, af Vive 

ib. 
o åd 0 

bauer og Kirch 

Mercurius 



Mercurius ob user Godin 1697. af Caflini, i 

la — Wiaraldi, Wuͤrtzelbauer og Fon⸗ 
IX. 375 

få — obferveret i Aarene 19723 ; 1736; 

) 1743) 1753 og 1765. af adſtillige — 
nis 
— Ovbegfolv) kaldes Ar fenicum flui- 

dum 417 

Meridian, hvorledes noye beſtemmes nn . 384 
Meridian Sorfiæl, det Wardøebufiffe Ob⸗ 

fervatnrii beſtemmes X. 566 
Meridian⸗⸗Gradernes Storrelſe X. 146 
4 bliver opmaaled af Norwood X; 149 

Meſechitiſke Sprog, derfra nedſtamme de Nor⸗ 
diſte —o 

Meſienii Scandia , udgives af Peringftiold 
——— 

WMesſier obſerverer Veneris Giennemgang og 
Sböelformorkelſen 1769. i Paris X. 569. 579 
Metaller, gediegene, om de have deres Op⸗ 

rindelſe fra en underjordiſt Brand IX. 427. 
— 5 

— vin kand anſees ſom Forbud for $ — d⸗ 
3 

Mie us, hans Danfie Hi ſierie kom fa: paa 
Latin 1638". 442 

Meyer haver ſamlet endeel, beſynderlig Dan fie 
Inſcriptioner 19 
Wiicbelfen Magiſter VNiels) hans — 

anføres X: 394 
Middag, beſtemmes ved correſpondere nde Hoy⸗ 

der IX. 38 

Middel, ſom bruges imød Bierg⸗ —2 
IX. 

Migmaur Kiar 
Mil, antages før 24000 Fod efter — 

fe. Styrmand Bog X. 139 
hvor mang: Stadier den holder -X. 62 
vin bør maales med Maaleliæde eller 

- . 

Miievoan X. 142 
Wiilevæle, Diftancen imellem adſtillize onn ing 

557 iøbenhavn å X. 141 
Mile vogn XX. 2— 
Mållers Cimbria litterata — IX. 47. X. 166 
Moluſca, ved de Norſte Strandbredde fi: des 

adſtillige X. 10 

Roegifter Ål: 

— 

NØ = AS 

SEM] SE 

me —  … . . 

Monoculus, lus. Gel — — Se —5 
ſ marchicus, beſkrives xX.175 Æ 

Monumenter, adſtillige ing, fom — WS å 

SAN, fold tiene til at oplyſe et Lands bore 

Se derved forſtaaes gainfe Penge Snferiptiøs 
ner oß gamle Gyguninger UILX. 19 
. abſtillige opgraves iDannemart, fom 
ey kand holdes før at sære Danſte IX. 28 

Montfaucon, har udgivet —— * la 
Monarchie Françcoiſe. Ko 4 

Morduini, deres Sprog kommer E med 
Finner nes | 

Morild, hvad derved forſtaaes Xx. 539 
Morimarufa, om derved forſtaaes Nord Sten J 

X 222 | 

Morfinus, en Danſk Doctor X. 394 
Moſchnaæs, et anſeeligt Fiſke⸗Stedi Lofoden 

X. 180 J— 

Muſurus (Marcus) Erkebiſpi i Malvaſia, var 
tillige Corrector i Manutũ | 
nedig X. 755 

Muͤllers Flora —— X. 419 AIJ 

Mynter, de aldſte bleve prægede paa begge 
Sider, de fenere fun paa cen, men de aller ⸗ 
ſeeneſte igien paã begge Sider 1R. 25 El 
J af Kobber, haves ikke fra de ældre ig J. 
er AM 

BEER eldſie ere af puurt Sølv. * | 
— men de nyere ere alt mere og mere blame Å 

dede med Kobber AM 
. —. deres Forbedring bør filferiveg. al 
Oldenborgſke Stamme ib. Al 

de gamle tiene ikkun lidet til vor Hifto- DE 
ries Oplysning ib AR 
…. Nogle, ſom tilforfødelig ere af Køng 1 
Knud og myntede i Dannemark IX, 95 fl 
een, hvorpaa flager et ſtort N, tilegnes 
Kong Nicolao IX; 2540 

een af Kong Oluf den Belliges be 
ſtrives 120 

see sst ØGE Kong Eriks —— be 
ſtrives på aftegnes 635 

. . . dens Prøve anfores . 



* 

Aeg 

Wynter, endeel —— vor Torden, fon 
formodentlig ere udenlandſte IX, 24 

Lg . Sudberstning om adſtillige gamle 
Danſke deres Prove J 

af Carthago gg Coſſura, paa dem 
findes Bogſtaber, ſom have flor Overeens⸗ 
ſtammelſe med de Spanſte Runer IX, 22 

Mynt, Dannemart ag formodentlig —— 

Ad 

fif deres egen i det Ute Secnlo 8 
Mynte⸗Foreening, Stadernes 698 
……. . Unmerfninger over den — 700 

imellem Srounns Philippa og Stæ⸗ 
708 

Un merkaiager over den IX, 706 
Mynte Regning ben gamle Nordiſte befob af | 

Marker, Grer pg Grtuger IX: 636 
; bruges endnu i Svervig og Is— 

land ; ib. 

& blev uvis ved Sammenb landing af 
fremmede 651 SSL 

Mynte⸗ Rettighed tilegnede Bi ſperne — — 
derne ſig i de nyere Tider 25 

HMiyrebøe kaldes paa Ni erſt Migmaur Tue 
—— 

Myrernes Huus holdning og Levemaade X 
| Hanner og Hunner faae Vinger om | 

Sommeren, men Averfenfiønnet ikke X. 2 
Befkrivelfe | over et Slags ib, 
naar deres Xortslantelfes Verk er for bi, 

jager Hverken fionnet Hannerne og Hunnerne 
ud af Myreboen —— 
J——— Mening | om Vis inertiæ 

X.3 
É Arqumenter fil at beviſe den afføder 

” Kraft (Vim repulfivam) 559 

Dr. 
NMaeaſeſkat, beſtod i cen Penge eller 10 Alen 

Vadmel for hver Mands Næfe » IX. 125 
Vedramningen, Beregning over den X. — 
53 2? hvilken Hammer beſt dertil bruges 

derne 
. -e 

e . 

e 

— 

0 . 0 
N 

id 0 
CJ 

. 0 

. 

å Xx. 372 
———— IX, 113 
Néreis, See Skollorm. | 
…… «+ …. ferruginea heſtrives X. 169 

iſter. 
— 

rejs, pelagica Linnei É X. 10 
Nerigon, hos Plinius, derved forſtaaes Norge 

e IX. 249 

VNerens goli Boyd. Ø X. 652 
Neuton, Author fil den afſtodende K vat 

X, 352 
. hans | Forkla vi SU ober Vi is inner —— 

—— 
BARER VI Vi repul fiva X 353 

Ticolaus (Greve) bygger en Be ra, kadet 
ene, en halv Miil fra Flensborg 

X. 109 
Nicolaiſen in aderholder en Urtehave RES 
Niehuus, en Bor nær ved Slens sborg, byg⸗ 
98 af Greve VNicolaus X. 109 

— — Sage, en Islandſt Overſettelſe 
af nogle tydſte Vers, ſom inde selen: 
— — 33 

6 
dy Jobler, naar de förſte bleve ſlaeane IX, 615 

adſtin ige ſlagne i Engelland IX, 618 9 od 

Noed, et Fiſter Red ſtab ie X. 104 

Vioedfep, en Fiſt paa — ſom en — 
X. 196 

Nollets F For ſog ved Grotta de Cane == A47 
hans Feyl ved ve Reaumurſte Ther⸗ 

KE 

i nu antaget af hans Efterfolg 
— 

Nor , Thori Søn, hans Tog for af oplede fi 
Safe g X. 55 

Norbagge (Svend) tygger Roeskilde Dom" 

mometere 33 
er 

JE 

ve 

322 
n 

kirke af Steen IX. 110 
VNordcaps Poli Sande X, 652 
VNordkins 9* Hoyde ib. 
Nordlandene, Forſlag til en Handeldplads 

Anleggelſe Deri 319 
Nordlige Lande, de gamle Græfe ERR 

meres Kundffab derom kand ey bal været 

* 

ſynderlig ſtor 151 
. hyad Kundſtab man har havt om dan 

fra Ptolomai og indtil de faa faldte n y uidlere 
Tider X 206. 

Vordlyſet, bes Aarſag IX. 605 
— Anmnmerkunger derover IX. 608 

Nord⸗ Søen, Romernes ankomne om den 
208 

Norge 

X 

Cecce 2 



Reoiſter. Se 
iTorge er ved Chriftiani IU, Receſs iffe blevet Ørsnæs, en Fifterplads anDer Vaagen X. 186 

en Probintz af Dannemark, men ef gr Oſtenas giorden, en Fiſterplads under me — 
for ſig ſelv RE ger 

Kv omtr blever til en Provintz hvorledes Olaf Skautkonning lod mynte Penge å 
da igien til et Nige —— Sverrig af Engellendere1VX. 

erklæres af de D anſke K Konger for et ; Olavius (Magnus) har ſtrevet et Sean. 
frit Kaar⸗Rige X. 48 Lexicon IX. -43 

— deles er Kong Gluf — Oldenland Gendrich Bernhard) regnes af 
Dod iX, 116 4 - Linnæo blant de Danſtke Urtekiendere X. 416 
FT ASER Belſtand under Kong — Old Sterling, den Engeevre 

Regiering IX. 149 X. 618 
Norvood opmaaler Gradernes Storrelſe førend | Oluf; Kong Svends Søn, —— 
Picard —F X. 1491. bliver Konge i Dannemark efter fin Broder 

X ; Knud IX. 13 

— FEST Et: dloſt af de Danſke fra Flan⸗ 
| Bi dern, hvor hans Broder havde ladet ham 
— over BenerisGiennemgang i are — fængfle ib. 

7761. anføres IX, 37 HVA under hans SHegiering var — Tiid i 
. . … Dver Veneris Giennemgang den 3% | Dannemark 114 

nii 1769. anftillet i YOardstbuus X. 604). . teater den Norſke Kong Olaf ven 
. . vver Berørelferne i Veneris Giennem⸗ Stiles Soſter Ungigerthur IX. 1422 

"gang, hyorledes bør anſtilles KS 172, Futte forinedelft rrege me — * Å 
. . . Udtog af dem over Veneris Randes Jule⸗Aften i 114 

Bersrelſe med Soelens Rande i Wardse-⸗· døde i Aaret ogz. —* 105 
huus X. 613 Oluf den Hellige beſtiger den Norſke Throne 

; over Soelens Formorkelſe den zJuni efter de tvende Jarler Erik og Svend 
1769. i ——— es 3017 TX. 18" 
— nogle henhørende til Uhrenes — tvinger ſi ne Underſaatter til at antage. 
—S—— 597 den chriſtelige Troe ib, 

Obſer vatorium bygges i ———— — bær ve for Yslændernes Om— A 
X. 540; vendelfe 1X.-0 4 

derpaa indrettes en rer X. 541 Omf den Stille, Konge i Worge, legger ſg 
dets Brede beſtem mes X. 553 | eſter Studeringer — 
bets Længde befterimes X. 1566 under bang Regiering kom Riget ten 

Oddur (Munk) levede 1116. Island; har blomſtrende Tilſtand IX. 142 MB 
ſtreret Den Norſte Konge Oluf — — . Handelen i Norge tager tilunder ham 
ſons Levnet paa Islandſt IX. 3 IX. 145 

Odin oa hans Medfolger⸗ kom —— — hans Tiid anlegges Bergen X.a⸗ 
fra Tanais eller Don Floden —— . hans Bygninger og andre Subretnine 2 

. indfører Sinnernes Sprog X. 726 | IX, 743 GE 
Øver (Prof: flor) har fundet Sibaidia procum- adſtitige af hans Anordninger anføre 

bens i Norge Ø X. 431 IX. 46 
Ører, ** mange gik paa een Mark IX. — fager Ingirithur Kong Svend af 
Gre⸗Tallet, derved forſtages vor Nor⸗ Dannemark hans Datter til ægte IX, 42 i 

diſte Mynte Regning É X. 614 | Oniscus, re Skrukketrold. ; 

Ørtuger, hvor mange gif pag en Øre ls 638 | Opdalens Poli Heyde. x — 

| Oporinus 



— 

— 

ie . 

Oporinus (Ffohannes) Proff eſſor Ungyæ Græcæ 

i Baſel, bliver Bogtrykler ſam meſted X.I55 
. Oprør, —— ſelds Beretning om del Sclaviſte 

i Jalei 1066. X. EN 
Orientalſke Sprog, de fornoden le 99. be 

Bøger i dem anføres £ IX, 3 
— Rør. See Ruur. 
Crofii Beretning om Den Thule X. 225 
Orphei Argonautica, om ev five vet i Orphei 

Navbn af Onoma crito ; TX. 534 

Oſterſons Gloffarium er ey tilſtrekkelig til BE 
forklare de gamle Love i IX. 13 

Oftiafer, et Folk, bejlægtet med Finnerne 
Sø 

Orheri øg Wulftani i Periplus ben ælde afd w. 
Fans for egentlig anggge den Dan! — 

orie IX, 
Otfridi Evangeliet paa Det grankifke Svrøg 

Ty. — 
Othincar, BiſpiRibe, ehne neſten — Deel 

af Vendſyſſel 94 
Othin. See Odin. 
Ottringer, et Slags TiTebaade X. 204 
Overdaad, Auorduinger derimod bør — med 

Forſigtighed 85 
Ovidius Falder, Sermanien orbem novwn 
J — IX, 218 

Ove (Deder) indfører Bardervigſte 09 — 
feldſte Roer i Dannemark X, 396 

| Palmeriue anfsres X. 62 
ralthenii IA idorus paa Frankiſt TX. I 
Papaver radicatum Ge. beſtrives Xx 455 

Paralaxis reticuli telefcopici, hvad derved for 

ſtaaes IX. 549 
Soelens See Soelens Perallare. 

Parthenays Danſte Hiftorie fon ud 17720. 
paa Sranfi 5. . i IX. 

Paſtorii Mening om Patzinakernes Herkomſt 
X. 30 

PaninaEerne vare for nemmelig i Anſeelſe 1 det 
X. Seculo X. 260 

ſtamme ned fra de Iſſedoner eller 
Maſſageter 4— AX, 263 

£ 

Mu 

— 

Regiſter. 

| race | Paginaferne nogle nyere Skribenteres Mening 

| 
G id id e 

! 

Cecce3 

om deres Herkomſt 507 
xurindelſe til deres Ravn — X. 266 
— idfte Sæde 66 
deres andet Sæde bed Yaik og Wolga 

i DE 262 
e 0 deres tredie Sade efttratdei i Aaret 900 

are forzjagne af be Chazarer og Uzer, fat: ig 
ad) fig ned ved Donau og — ev X, 264 

hvor de inddeelte figig SN 

— ek over dette deres d; 6 
dfer X, 
es Sæder pg Magt — 
—— i det Seculo? 

— Scculo X X. 
i det Seculo X, 
i Def XII. Secr ulg X 

Flora æconomica 

. (Simon) overdrages Urkel 
nemark 

Paus haver og udgivet be ælde 
Love 

des i Kobber og Pectiniter, 
ME 

Pederſen (Chr iſten) hans B Bogom Hrievande fr 
trykt in 40, £ XT 394 

Pedo Abinoranus har heffrebet Druſt Ger— 
manici Tog i 1TordSser idet Berg X. 207 

—— grunde len gamle SkribentereBe⸗ 
retning mg X. 210 

Denge, fom vare i Brug i Køng OL uf den 
Helliges Tiid TX: 12 
ſom Printzeſſerne fif til Medat, om 
ved den forfinet en emeſt Spebaille eller en 
Capital IX. 69 

med Runeſt vig findes mange i Spa⸗ 
IX "o7 

ligeledes nogle i i Engell: nd ib; 
Denni ige, hvor mange gif paa en Øre IX, 59 
Penninge Grot, hvor mange gif ED — 

—— — 

i» O 

X. 

—— i — 
400 

—— fø 
IX 36 

Jern⸗ e ved 
IX 

Pauli 
e - 

nien 

0 e 

ling⸗ Grot ne 

Perinaftiolo haver tidgivet Mon um 67 
dica pa Uilerakenfia jf Ix 

Permecki, derved forſtaaes de berømte dial 
met" æ ig XX: 57 

Petrejus 



. Sesifter. 
Petrejus (Nicolaus) firæber at gisre den 

Danſte Hiſtorie ælbre end fine Forgieungere 
X. 41 

Peuceeſ derved Hua Thule IX. 337 
Peucers Mening om Patzinakernes Her fot le 

X. 308 
Peucini pg Baſtar rner, om de vare eet og bet 

famme Folkeſlag — X. SI 
Dennes Mening om fe heler Her⸗ 

Pig. See Spinbel lignende feet. 
Phinni, ſaaledes Falder Ptolomæus Sinnerne 

X. 52 
Phoenicier, de gamle giorde ſtore Soe⸗ — 

af deres Sprog er mindre låne nd FA 
af det gamle Wgyptiſtke ; ib, 
, de havde langt bedre Kundſtab om de 
Nordlge Kande end Grakerne og Ro: 

merne IX, 155 
ER FR Uras DE oørettde Colonier paa begge Gider 

af Middelhavet 4 
have fliftet den navnkun dige Bye FR: 

i Spanien X 22 
fomme til Søes til Ængelland 1X, 4 

. .om de have. indført Runerne i Spa: 
nien —22 

Lebninger af deres Sprog er — 
de Søldanis, Reinelius, Majus, øg Sap- 
puhnius X. 5; 

Phrugundiones, hoor de boede X. 52 
Phyſiken grunder fig paa Erfaringer IX. 361 
Pilgram obſerverer Veneris Gienn emgang og 

Svel⸗ — 1769. iWien X. 569. 
578 

Planam, en Hule i Bohmen af farlige Egen: 
ſtaber IX. 408 

Planeter, ere fvende Slags 1X4:273 
de hoyere Fomme % Conjunction bag 

sg e 

(2 . 

2 . + 

— 

Soelen 
REE DT NE ere allene Venus og —— 

curius ib. 

— Afhandling om rare. i Island og 
"… ØGrønleno .. 2393 
Plato, hvad Kundſtab han har havt om de 

Nordlige Lande 5 IX. 326 
— 

Plinii EDT om de Fork Lande an⸗ 
fores IX. 215 

i ; hvoraf vådeel er taget af ældre Skri⸗ 
—* — 218 

hans Beretning om Sinnerne X ': 
stå: han Følder Havet imellem Germånien 
og Britannien Inane nature 

. 50 

IX. 

han paaſtaaer at ilddampninger: — 
af Sølv; Biergverkerne i fær ere ſtadelige 

IX. 407 
Podura, See Jord Loppe og SfeL oppe. 
Poli oyde, det w — Obſerva orii 

Kdl 

beſtemmes X. 553 
* Aeb [arveret i eunftahous 635 

Alten X. 630 
Arende 4 X. 633 

ie ØRER rt. X. 647 MH 
i it JØDIØLRØR LIE CRER x62P? 
på .Bobkkelſund ib. 
— Bronðe X. 636 

.Chriſtiania X. 623. 643 
— 634 Og 
* … Dyrsen X. 652 

Fokſtuen stn X. 624 
É . Frederichshall X. 652 
; g Frederichs Stad ut 
å Fugelse ig X. 626 
É .  Gottenborg tå A. 61 

Hammerfeſt % X. 629. 
5 Hee PBR X. 645 
. . melle — X. 644 

.Selſingborg. X. 648 
! .Rielvig Er. X. 62 
å .Kiebenhavn X. 648. 651 

.Bongsbakka sur: kg 
4andegod fa X. 633 
7. Bille Zammer X. 642 
. Lodingen AS X. 626 
, Losnœs 2354 X. 642 
i . Boppen * R. 636 

… Maasſe — X. 629 
.Mauerſund X. 624 

É …”Vierøen Å X. 636 
Å — p — X. 628 
ctin— ib. 
—len 



i Polk dont bilder fig ind af Soren gik ned med 
en ſterk Suſen i Havet ved Spanien IX, 

Pridſekron i Bear Dens Pot — 

Pontoppidan Procantz fer) har udgivet Mar- 

ed 
FALD 

forſoger, at beſtemme de gesgrappijke 
Mile X. 146 
Poſcholan (Gudman) Alumnus mi ii Me- 

dicei, hans Stridsſtrift under Titel: Flora 
Medicea X. 7405 

| Potentilla nivea-findes i i Grønland X 450 
Hr: &  bejkvings X. 451 
É i, proftrata, beſkrives X. 45 

| Poulfe, ſaaledes kaldes den af St — Gru— 
berne opſtigende Schwaden 409 

— 

2 
re re ae — — — —— — —— — — — ——— —« —— — ẽ 

. la 0 

—— Regi ſter. 

— vboyde obferv: ret i Pridſekron X. 646 Drinn forfærdiger — eiti ie ke MR i 
DENNE BEN DER RDG 645 Holland 334 

å …Ré0øe sur. 63Æ] Mrmwilegiet, om Kiebſtederne i det XL Et 
4 Segelvig X. 631 hade hast ; IX. 128 
5 . Stadbidg |. X. 638 | Proguhio: deri: s bevifer ingen Vim repulfivam 
É Stegen — X. 652 originalen 2356 

ER Sudrepin X,.644 | Ptolemæus" levede midt ide adet — ce lg 
Er aa EL ber: ER i X. 630 IDA 281 

i. Tromsgen 6 Dans Kundſkab om de —— ans 
; Trondhiem X — 625. 629/641 de er v hun liden 284 

Udevalla — hans Berctning om — X52 
; Wvoallerſund 68 betiener "fig af ældre Gfribentere 
kursen Nar berg i X; 647 IX, 282 

Wardsehuus følger i fin Gesgraphie Maryni m TA 
|: Polybi us levede i Schionis Africani — rium — 

J66666 Eſterretninger bør anſees fnug 
— Ban Kundftab om de Nordliges ande ældre en) Strabonis, Plinii, Melæ Tir eg 

IX, ISI IX. 284. 
Polygonum vivinar um voxer i Island Xx Ar 440 hans Beretning om Tibevii Bed uven 

Pomponius Mela. Ste Mela, Han anføres — | IX. 200 

3 X: 65 ……u Dom man vedh jans Thule fan — —— 
Pontani Chorographi ag TX. 46 Ba IX, 296 
5 han hav ſtrevet fin Danſte Aiftorie suk hakker Sted vine es Længde — Bre⸗ 

paa Latin TX, 42 De milk Geographie 286 
0 e id beftemmer den længfle Dags — 

mora Danica IX, 27Ppaa adſtillige Steder X 29 95 

Mer le fhrevet Jen Danſke Kirkehiſtorie med ham uddøde den Geographifte 
. IX. 44 Videuſtab — 206 

is UR hans Gefta & Velligia Danorum Anmerkninger over dit ved dheftede Kort 
| extra Daniam : bx 47 over Diolemæi — TX: 31 
(es, har giurt fig fortient af Uvtevidenfta- | Pund Grot, dets Perdie X,674 
| X. 4191. . . var foranderlig i KR 675 

Purpur⸗garve af, Sneåle. bør ev regnes tilde 
gandſte tabte Konſter X, 21 

Pyrola rotundifolia, vover i Island og Gron⸗ 
land X442 
Pytheas Maffilienfis lebede omtrent 300 Aar 

for Chriſti Fodſel IXIvsg 
han foretog fig en Reyſe tilbe Nord⸗ 

lige å — ib. 
hans Eſt Lerret ninger om de Nordlige 

Bande og Din Thule IX 159 
er den førfte Skribent der nævner Thule 

IX? 16%. 340 
fetter Thule under ro: co æftivo 4 

Steden for under Circulo ardico IX, 341 

0 se 

od bed id 

bad od e 

e id 

Pytheas 



Reiſter SR" | j 
Frie Mallilienfis beretter af €bbe og Tlød | Reaumur, hang FHermometers Stand ved For 

fliger og falder ved Britannien til 20 Albuers morkelſen den 3 Junii — i Wardsehuus 
SONDE TE AR Elen IX. 341 | X, 617 

| Reff Poveh var Rector e tatis Hafnien- 
| fis i Aaret 1508 X, 155 

SÅ ir SEAT SDR SY 5* crykkede ſiden Bøger 2 
Regnar Lothbrok lod i Permia fine Bedrifter Å 

Ovadrant, den Danſke af Inſtrumentmager —— med Bogſtaver IX. 23 
Ahl forfærdi jede underſoges Xx.543/4 hans Viſe findes i Wormii — Å 

* 30 
Repulfiva, Vis corporum er bygget paa en fal je 

. dens Feyl beſtemmede ved —— 
nerne 

Ovægfølv: VerÉer , derved —— * Grund Xx 339 1 
derlig Sqhwaden 1X, 414 Roſens Fiord i Tromſen der haver nu paa 
Ovarn og Spath anſees ſor Matrices metal, + nogle Tider jævnlig været en Mængde af 

lorum 1X3428 
Ovartz eller Spath⸗ Dekker paa Vand €ana 

i ler, anfees ſom en Virkning af Vandet vore gamle Danffe Monumenter. … IX, 27 
g — 430 

X. 8 
ban hav udgivet Infcriptiones Haf- 

Oveiſe (Gordir us) 
: — et Stød i Svertis, dets — 

Hoyde X. 651 
Refiftentiæ Vis er ugrundet 2 X.3 

X. 

Cimbriſche Srab⸗Hůgeln 

Ribers Slade Ret er meget gammel 1X. 36 
Ridder Ordener, om de — | 

X. 48 

Rixe, Enfe Hertuginde fil Slesvig 7 udnævner 
Kong Waldemar Atterdag til ſin Varge 

— udgives efter hans Død 1719. rr * 
berg 44 
— echior hans Forti 45k Øg de 

Nordlige £ andes Beſtriveſſe X. 620 
hans Norges Beſtrivelſe IX. 46 
Rammebukken, Regel, angaaende dens Virk⸗ 
ning *. 364 
om det er beſt at bruge en tung Dam: 

mer, ſom falder fra en liden Heyde, eller en 
lettere, ſom falder fra en ſtorre Hoyde X. 372 

Rantʒov Genrich) beførger et Ubgave af et 
Poem. de virtutibus herbar ms X-6 

Ranunculus. hyperborens beſtrives X, 458 

Rigitze. See Rixe. 

X. 12 

under Vandet paa adſtillige Steder X 7235 
om de ere giorde med Menneſtens 

Rav og Rakling, hvad derved forſtaages X. 201 til Dannemark Hi: X, 396 
É hvilfen er pen delicateſte X. 202 | Røeaat en Sse⸗Inſect 8 X 197 

falder alleneſte paa det eneſte Sted | Rodfiſt fle ved Saltens Strøm X. 205 
Sandsøe X. 201 | Rodme, ol bferverrt paa Himmelen, om kand an⸗ 

RKeaumur, hvorledes han indrettede se" Ther; ſees (om Forbud for Fordftiælv — 363 
mometere J—— 

Sild X, 101 ål 
Retenii Atlat Banien er udgivet for at oplyſe 

nienſes EAD — 3 

vort Poli are. —6 

== 

Rheita. (Ant. Mar, Schylæus de) falder —* 4 
falffeSatellites Jovis Sidera Urbanodavana RA 

472 
Rhode (Detlev) handler om Gravspene i hans A 

Rock-] — Sette⸗Sryder) findes i Kliyperne | 

; ænder: og af de gamle Druider, eller dan⸗ | 
nede af Naturen fels ved Vandet ib. 

Xodffiær Fiſterſet X. 189 

Rami Gonæ) Rorfte Kongers Hiflorie IX. " | Rhbyzelius har revet Mogothia —— 55 Al 

| Roer, Bruurielfte og Bardervigfte —— 



| é . - 

| 95 ; 
z hvilket Fiſkerne hoide for et — 

Regiſter. 
Rømer, Etats— 55 hans Opfindelſer ved | ed | Rudbece (Ole den yngre) hang Mening ift 

Milevøgnen 1143 4 
SERENE 0 opfundet Øskometeret IX, 545 
Rom indtages afde Gaͤlier . X. 242 
Romere, de gamle, vare ikke komne over Elben 

IX, 153 

— evobrer Britannien i Keyſer —— 
ni Tiid X. 200 

efter den Tiid faae de Efterretninger 
om TVorden derfra i 

. …. De have flet ingen Londſkab havt om 
vor Torden pen Chriſti Cider iX. 185 
. . de gantie havde deres Kundſkab pi de 
uren Z ande af de gamle Græjke Skri⸗ 
ent IX, 191 

s 0 

— * 

$7> 

g IX, 201 
— deres Kundſkab om Norden i Mele 
Tiid X. 195 
——— i Dlinii Tin IX, 219 

i Caciti Tiid TX, 261 

— 

br | hvorfra de havde Deres Kundſkab i 
Taciti Tider IX, 263 

Lg 3 4 EVER Indbildning om Nord Soen, 
at den var Gudernes Bolig 1X, 271. X. 208 

| Rotterdamus (E:asmus) var Corredtor i Ma- 
nutii Bogtrykkerie i Venedig X, 155 

Roſtrenen har ſtrevet et Dictionaire i det Ar⸗ 

moriſte Sprog IX. 9. 
Rovfiſẽe, Aarſag til Fiſkerernes Aftagelſe efterdi 

de andre Fiſt ſtye de Steder, hvor bilje op⸗ 
holde ſig X. 186] 
i De fornemfiei Nordlandene ere Brygde, 
Springere, Haae eller Sep, Zaabrand, 
Ssatiering , Haamar ꝛc. ib. 

opholde fig, gierne paa” Sildfiordene 
1 

* (4 

== 0 

Tegn 
Rovſugle, blive undertiden dragne Fa 

Havets Bund af ſtore Helle⸗Flyndere, udi 
hvilke man har fundet Brne⸗Klser faſtſide 
deude 260 

Rubeas, om derved forſtages VNordcap 8 
Rudbeck (Ole den yngre) paaſtaaer af Lapper⸗ 

⸗ 

De Faldte de flørfte t7 Tordlige HRK i 

nes og Ungarernes Sprog er det ſamme 
X. 724 

Dodd 

Finnernes Herkomſt kr 46 
Rumex — voxer paa Jolanofe 5 Bi iælde 

439 
Rundfiſt * 138 

Runer, ſaaledes kaldtes de Golbiffe Bogfia: Ek 
af de Gamle ix 5 

BEDE bade ſtor Lighed med de Samariten fe 
Bogſtaver IX: 22 

vare brugelige i Spanien for Romer: 
1383 Did FX. 25 

be Engelſke ſynes at være meget ældre 
end de VNordiſte IX, 20 

fones at være komne fra Frankrige i 
" Ængelland ib, 

2. Gram holder før at de Engelfke 
Druides allerede have havt Runer ib, 

hvilket kunde være. troligt, hvis hos 
dem fandtes DR FRANS X22 

de ere Førnne fra Permia langs Duina 
Floden ind i Siberien Å IX, 22 
; af dem findes ingen Spor i Rusland, 
Lifland eller Finland 

Runeſteen IX. 
Runifke Monumenter, hvide ikke nu fie 

Der findes i Svanterige see LN vo 
Runolphi (Jonæ) Linsvæ Septentrionalis Ele- 

menta, ev trykt i Kibenhavn IX. 16 
gt . hans Grammat:ca Islandica ligeledes ib. 

Ruſſerne de ældre, bleve fortrængte af Sla⸗ 
verne IX. 14 

Ruſſinger (Nicolaus) var Den forſte der i Nea⸗ 
| polis ilede hvorledes Boger ſtulde — 

—— 
0 

Buur paa Øfters, Beffrivelf; derover X. Sr 
Ormene deri udayder undertiden en rod 

— Farve, hyorined Soevandet tingeres X. 20 
Ormenes Parring i X. 21 

S. 
Salhunde, et Slags, ſom man i Vordlan⸗ 

dene kalder Ertner, er Aarſag til dy ſteriets 
Aftagelſe 199 

Sa!mafii Exercitationes Plinia mxanfsres X. 221 

Salt, Mangel derpaa, foraarſager Fiſkeriets 
Uftagelfe i Saltens og Helgelands Sogver 
vier i Nordlandene i, X. 192 
d Saltens 

e X . 



Saltens Sogderie, ab ltilige Flordert Deri, hvor 
Fſteriet er lige faa got fom ved Habſiden 

X. 189 
Saltens Strøm, en Strom nær ved Bodéen, 

løber undertiden fag ſterk, åt man paa. Land 
funcé at merke et Slags Jordſtiels under. ; 
Fødderne. - 198 

REB anſees ſom et Soſcme fg 
mange KE 

Samaritanſke Bogſtaver ere de rette Phoeni⸗ 
ciſte rg Cananitiſte IX. 22 

Sambach obferverer Veneris Giennemgang og 
Soelens Formerkife 1769. i Wien X. 569. 

578 
Samojeder eve beflægtede med Finnerne X,57 

Samiorai, ſaaledes fulde Sinnerne fig IX. 15 
Sarmater, er det ſamme Folkeſlags øm, SM 

kaldes Slaver 
.kaldes —— fordi de men |. i 

” altid vare til eft SI 
Sargaflo, (Søe; Sræs) ſom forhindrer —2 

ſen 24 
Saͤrpsborg, en Kiobſted i Vorge anlegges 

af Kong Oluf den Zellige IX. 128 
Saxifraga , deraf voxer mange Slagé i Island 

* 44 
endeel voxer og i Grønland * 445 

z …… Cotyledon * X. 444 

Punta beſtrires X. 445 
SEE ve Riv ——— — SE ØRE 

Tricuspidata beſkrives X. 446 

Saxiſt Sprog er endnu bekiendt under Navn 
af PlattydfE IX, 12 

; i Eugelland findes endeel Codices 
fkrepne i i Det ib, 
dbet liener meget tilat oplyſe bet Denfe 

I 

Saxo Grammaticus ſkrev 1203. fin ———— 
Danſte Hiſtorie pag Latin X. 32 

Scala, Farenheits Thermometer X, 330 
tj; Reaumurs gamle, . 3 

Reaumurs nye eller forandrede ib. 
Scandia, er det ſamme Jam Scandinavia 

IX. 246 
Sounds. hvad derunder. befattedes 1X.232 
Scheffer mener, af Lappernes og Ungarer⸗ 

nes Sprog er det IHR X. 726 

199 

| 

ør (STE RE var 

pE RE ED SLS sr re ER Eee 

f TR Kj (2 . . var == 0 

— 
Scheid (Hof Raad) heviſer Axges — 

Frihed i en Afhandling i Dette Verk 
; mener, at Zvitfeld har tillagt de BR g 
fom en Proving i Chriftiani III. Receſs, 
hvilket igiendrives AX og 

: har ſtrevet de Regio Vandalor an E 
tulo 

Scheiner Chriſtoph) ſaae Soetpletter i i. 30 
1611. 

Schilter har ſamlet de fleſte til det vante 
Sprog henhørende Sfrifter i fin Thefanro 
antiquitatum Teutonicarnm IX 

Schlachenwaldiſte Tinverlers Shweden * 
res Aarſag 
Schlawoniſke Sprog, har opfyldt alle Lande 
i den oſtlige Deel af Europa IX | 

* deraf nedſtamme det Behmiſte, pol Æ 
fre, Rusſiſke og Croatiſte 

. Je er en Datter af bet Sarmatifte , Er : 
Schsnning, Rector i Trondhiem udgiver en 

Beſtrivelſe over Trondhiems Domkirke 
1. SR 

É hans Erindringer imod de Wangen⸗ 
ſteinſte Kort vvér Norge X. 621 I 

Schroven, en Fiſkerplads, ſom ligger. unde "I 
Vaagen 1836 

Schwaden, At ieum nativum vapor ER i 

3 

. hyad derved forſiaaes LD) | 
er een af giftige Deele tykowit takt 

414 
SUE "mere af Steen kui⸗ Gruberne babe af Al 
.Wallerio før gt være — ——— bru den 

af Biergverkerne Arſenikalſt XR47 ME 
hvorfra Den Bar fin Syria 1X1415- 

13. 433 El 
. om den opſtiger fra Afgrunden IX, 418 

.2celler kommer fra de i Biergene fore 
fupbge, SMinsralier 1Xx,-435 

.om arſenik har nogen Deelder 1X,436 

. . dens rette Aarſag 
dens farlige Virkninger 405 

…… giver em ſod Smag. paa ARTER 
X. 437 

Eſterretninger om den tagne * Barba FA 

0 U s 

ie Schwaden/ 

sang af Wallerio
 under Arfenteaiſ

te Er tzer å | 

X, 408 FE 

TX. "412 HI 



Seniens Fogderie, Helleflynder Fiſkeriels rette 

SeyAfs, en Fiſt ſom ligner Caxen 
| Sciiakerley reyffe 1657, til Suratre for at obſer⸗ 

Sibald (Rob) mener at ved Thule forſtaaes 

dledieæa, derved forſtaaes Satellites 

Regiſter. 
Scho en derudi ſoges Mefallernes forde Gp 

rindelſe IX. 45 
Sciri gg Hixri vare fort nodentl ig beflægtede med 

Finnerne . SO 
beboede uden Tvivl Hirrien Øg — * 

— Chiu Is, en Grædfe JordbefErivere, 
hans Kundſtab om Torden 347 

Seythernes ældfig Tilftand 102 
… … … Din de Fand anſees for vor Nordens 

førfte Beboere ; IX. 189 | 
Scythiens Situation underføges 
Darii Syftaspis Log derhen X. 61 

Segelvigs Poli Hoyde X, 652 
. Semnerus har ſtrebet et Dictionarium Saxoni- 

cum IX, 12 

" Seneca (Annæns) anfører et Siykke af Pedonis | 
Hen made Vers om Druſi Germanici Tog 

X 207 
— is —— X. 211 

Sæde X. 201 
Sevo Bierg hos Plinius, hvad Derved bør 
forſtages IX. 22 
Seys⸗gFift ere fire (Si ags X. 196 

vere Mercurii Gieunemgang IX. 374 

Britannien X. 216 
Sibaldia pr ocumbens voxer i Island og Grøn: 

SÆR : 
g . 431 

Sidera auſtriaca, Derved forſtaaes S RER erne 

land 
den beſkrives 

NE 

Ra 4 
Borbonia, ſaaledes kaldes —— 

terne ib. 

Jovis ib, 
HAS  Bibanodaviar na ſaaledes faldte Schyr- 

læns de Kheita fine falffe Satellites Jovis ib, 

| Sigismundus (Kenfer) tilfiender Kong Erik 
af Pomeren, og Dannemarkes Ride Her⸗ 

tugdommet Slesvig X. 126 
Sbee⸗giſteriet var et af de fornemſte Nærings 

Midler i Dannemark i det XI. Seculo 
IX. Io e & . 

X. 62 

Silde-Sifteriet er meget —— i Kord⸗ 
landene X. 190 

. ér meft gengſe i Numedalen gel, 
gelands og Saltens Fogderie XIqI 
. habver tabt fig meget i de ſidſte Aaringer 

” formedelft Mangel paa Salt AES TOD 
det — gaaer for fig Auguſti, 

September og October Maaneder X. 193 
—— Redſkaber fon bruges dertil  X. 194 

Siid terie, i Norge kunde WERE paa 
ſamme Maade ſem i Holland X. 218 

Sihus Iralicus, Romerſt Borgemeſter og 
Proconſul, levede i Domitiani Cider X 215 

har bſtichet Den anden Dun: ſte K rig 
paa Vers 

Silke— Nanufacturer i Grækenland i * 
XI. Geculo IX, 134 

Sirmondus anføres X. 217 
Sithores, Herved forſtaaer Tacitus Gotherne 

IX, 265 
| SÉaar flæg ; ct Sags Roekling af den tykke Fiſt, 

men bredere ſtaaret ead den rette Sort X. 189 
Skibe, Beſtrivelſe over Kong Oluf den Zelli⸗ 

ges LB 6; 2 
— Maade at finde nedſiunkne, — Barer 

Bund IX, 518 
Seibs⸗ kk 09 Handelen har flor Nyite af 

Aſtronomien 42 
Stilling Grot, hvor mange gik paa au Wrart 

lødig X. 671 
Borre HøDt mange gif paa et pund Brot 

5 
— hoormeget udgiorde i Danſt Penge 

IX, 677 

Skilling Lybſt, hvor mange gik paa ent mark 
lodig 671 

Skilling Sterling, hoor mange gt må en 
Mark lødig ib, 

Skollorm, Befkrivelig over gen X. 9 
Storlend, om forftanes ved Thule — X. 216 
Skotſte Familier, ſette ſig ned i Nordlandene 

og ſamle ſtore Capitaler ved Sild Sitet 
— 

Skraae, under Dette Navn er den Skaanſte 
RKirke Ret i fær bekiendt IX. 80 

Skribentere af de Islandſte er — Deel 
ey kommet for Lyſet 34 

dddd 2 BE, 



Slegifter. 
— — 

SEvibentere, en mr or: De af Dem gig giemmes 
paa Univerſitets Bibl iotheketi 2 —— 

34 
endeel giemmes ogſaa i * Kongelige 

Bibl liothek 
Skrifter om den Dane Adel IX. Så 

Ed 

& 

Danſte Hiſtorie 
Sbkrukketrold, Beſtrivelſe vver en Søe IX. 

entelte, fon tiene til Oplysning pet | 

Skue⸗Penge, flageni Anledning af Ydmiral | 
Viels Suels Sør: Slag IX, 695 

Skutul Soende, ſaaledes laldtes Kong Oluf 
den Stilles YViundfliente IX. 144 

Sles vig tildommes Kung KErik af Pomeren 
og Dannemarkes Rige af Keyſer Sigis⸗ 
mundo X. 26 

mL var den rigeſte Stad i Dannemørt 
— Å Begonbelfer af det XL: Seculo ILX. 100 

bræn 
ne opbygget igien 

Smaaſey en Fiſt paa —3 fom ben * 
Kisbenhavnſte To X. 196 

Smid (Henrich) hans Urtegaar 1520. x, 294 
Smitte, hvi den naturlige ey altid —— 

ſlemartede Kepper 
Sꝛnitning/, hvorledes gaaer til IX, 
om Koppernes ſtorre eller mind rear 
lighed berner derpaa ib, 

Snær, den Gamle, en Søn af Svofte og 
Fader til Thori | 
Snee Rave, hvad derved forſiaaes IX. 663 
Snellius (wWillebr odus) beſtemmer Diſtancen 
imellem Alcmar og Bergen op BR 

X. 146 

Snorre Sturleſſon var Laugmandi i Stand, | 
Døde Mar 1240. IX, 
p hans Vorſtke i: ſtorie eller od 5 

kringla er trykt paa Islandſk 6 
gaaer fra Odin, indtil Kong —— 

Ærlingfon 22 
; den overfettes og ſormeres of Peder | 

Clauſſon Undal 
Socrates anfores F 104 

Soelens Sormørkelfe den 1 Yprilz764. —— 
vores ' ⸗ IX. 

5 plyndret Aalen, gange, og af, hs 

NØ 

e . 

743 | Sge oppe, Beſtrivelſe over cen eenoyet IX. 590 

IX, 

TON FRR sr Beſkrivelſe over en blaae SAR BES: 

mmm eee —— —— — — — — — — 

. od (2 e 

Sorens Formsrkelſe, Obſervation over den 
anſtiles i Dirbmarfeben den 1 Ayi 1764. 

X. 611 
—— obſerveret den 3 Junii 1769. oe 

døebtius 617 
Soelens Parallaxes Storrelfe efter —— 

Meninger IX. 537 
Methode at finde den TX, 538 
beſtemmet efter Obſervationerne over 

Veneris Giennemgang 1761... - 1X. 539 
Soelen, det Sted, hvor den gaaer med, figer 

Pytheas fig at være viiſt af Barbarerne 

id . CJ 

ø hd 

x. 341 
Sal Pletter bleve i gamle Dage bolde. for at 

bære etern Mercurius x…469 I 
har ſamme Bevægelje ſom Soelen 

472 
— beviſe Soelens Rotation ib. 

i føres mindſt ved Randene, men fiorfir 
naar de ere midt i.Svoden ib. 
. … bevæge fig langſommere ved Randene, 
men fortere midt i Soelen * ib. 

blive kaldte Sidera Borbonia og Au-- 1 
Mb, 

neogle genereres midti Sotlen, andre 
— ——— Aib 

om de ere beſtandige 473 
hvad de ere, adſtilige Meninger 

91 
mM Slå vationer over dem findes aarliziz 

den Danſtke Ziſtoriſte Amanak X. 474 
Obfervationerne blive giorte ved Hielp 

af Machina Ægvatoria K. 475 
2 Maaden at obſervere dem vag berg — 

rt be rvaticner anføres 3 x. —5— 
I Sølv] Gediegene i Kongsberg, dets Sene 

tation IX, 431 
ſtore Stykler fundne gediegeni Ronges 

bergs St, Anoreæ Grube IX. 426 
Sse⸗Dyr, Beſtrivelſe over nøgle rare X. 166 
Sse⸗Hare, Beſtrivelſe over trende X 10 

e 

fe — 

| —J 

47 

ves 

8 Beſkrivelſe over een guulagtig une 

Soe⸗Roverne 



Sotacus mener, af Bernſteen rinder af viſſe 

at føge Dante Urter 39 
anlegger en Botaniſt Have paa Ro 

ſenborg X. 410 
dgiver Hortus Chriſtianæus 1642. 

X. 411 
—— Bliver Medicus DBK LAND HEE; og 
Botanicus bed Haven i Risſsbenhavn 

X. 465 

(elle higeledes til Docterne Finke, Pauli, 

—J 2 

Søe: ”Roverne i Siælland ſammenbragte fore 
Rigdomme +. IX. 101 

Søe Værter, Beſtrivelſe or per Zi VNorſte 
X. 249 

Sorfolden og Nordfolden, tvende Fiorder i 
Saltens Sogderie, hvor man om Sommer 
og Haft har lige faa god Fiſkerie, ſom ved 
Havfiden X. 1838 

Sorenſens Kort vber Veſter⸗ Dylland ꝛc. ans 
føres X. 140 

Sogdiana, Patzʒinakernes ælbfie Sæde X. 261 
Solinus har giort ef Udtog afPlinii 5 ri⸗ 

velſe ——— 
oplyſer vad tage Steder hvad Pli⸗ 

nius har ſagt IX, 252 
anføres 5 å ib, 

Solif: fuga, hvad er for et Dyr IX, 408 
Sorlingiſee Øer, Landſtrekningen imellem dem 

og Britannien gager under og bortſtylles 
af Havet X, 236 

—— deres Overſoommelſe bør efter Bor: 
laces Mening fettes imellem Auguſti og 
Trajani Tider X. 238 

Træer i Britannien, ſom han kalder Ele- 
ctridas IX, 176 

Speculum Regale, dets Wlde IX. 39 
Sperling (Dr, Otto) blev brugt af HON til 

. Chriftiani IV, Brev angaaende ham, 
til Otto Krag og Docterne Sabricius, 
Worm og 807 X. 466 

| teussaro og Sabricius, ham angaaende 
| 467). 

bænk ligeledes Brev til Otto Krag aetiltale J 
ham 

bevilges en Lammeſkinds Kiortel og 
Bibel af Chan J X. 468 

ee 

. . (3 0 e Cs . . . 

Regiſter. 
Speyle Teleſcop paa 6 Fod, forretter ſamme 
4 le fom en I ftronomifÉ Kikkert paa 220 

IX. 5 

Spiegel (Adrian) Profeſß or Botanices i 
Padua X. 410 

Spiisglas, hvoraf be ſtaaer IX, 474 
Spindel, BefÉrivelje ovev en forfagtig 1X. 534 
Spindel⸗ lignenve Inſect, Beſtrivelſe over een 

IX Å 2 

Spiritus vini expanderer fig er ge on ai 
Den koger ; 30 

Spring⸗Rvalen og andre Ro vvfiff n be ig 
gierne paa Sildfiorden ——— 

Sproe, der lod Kong Waldemar IL opbygge ét 
Caarn IX, 61 
— tiene tilat oplyſeet Lande Hiſtorie IX, 2 

.… …. deres Genealogie er et nyttigt Mid 
del til at forfærdige et Lands Hiſtorie IX. 2 
i .Erſarenhed i forffiællige udfordres af 

en Hiſtoriekriver 
forſtiellige Folkes, deres Obereene⸗ 

flemmelſe kand ey altid bedommes af bereg 
Skrifter 661 

. men kand beviſes af Lighedeni UStafen 
X… 666 

. … bet Armoriſke tales endnu, ſtiont for⸗ 
dervet i — IX. 

det ſtammer ned fra det Celtifte ib, 
de Angelſaxifte er nodvendig til at 
forftage den Danſke Hiſtorie LX. 17 
. det Aaqvitanſte haver lidt. five Foran 
dring af fremmede Ord IX. 
i derom haves mindſte Cflervetni: ig 4 

ib; 

alle IX, g 
i det flammer ned fra det Celtiſte og 
ligner det Cantabriſke ib, 

. bet bliver Faldet Langue Basque ib, 
3 det Cantabriſte flammer ned fra dy 
Celtiſte 

— Celtiſke var i de ældfle — 
giængfe i alle B-filige Lande i Europe ib. 
É hav delet fig i mange Grene ib, 
. …. det Covtifte er en Levning af det 
Wgyptiſke IX 

KS er Eornifte i Ængelland even Green 
af de Celtiffe AN — IX.9 

D dddd 3 Sprog, 



Sprog, det og det Walliſte Faldes 11 syr et 

. 

" tbifte 

e 

e 

0 

N det Grædfte Sprog er det ælde øf 

Mavn det Cambriſke 9 
É det Crimmifte haver nogen — 
med det Tydſke 

det Danſte, om har nøgen Bigedr —* 
det Zebraiſte 

det Sinnifte, dets Lighed ILES 

det Frankiſke kaldes og det Tu 
nifke ellev Theotifte S prog IX, 11 

s det tales e i Tydſkland, men 
bat fin — fra Norden * 

det Franſkes Oprindelſe IX. 
.. det Friſiſke kand tildeels læres af 
hans Dictionario Teutonico + ———— 

. det Sothiſke var almindelig — 
i de trende Nordiſte Riger IX. 

alle 
—— nødvendig før — KM 
medelft de mange ypperlige Bøger deri ib. 
. … det nyere Gradſke er opfyldt med 
Sclavoniſte, Tyrtifte og Arabiſtke dk 

IX 
— nødvendig til at forftaae den midler 
Hiſtorie 
—— afhandles fornemmelig den * 

zantinſke Hiſtorie 
det Zebraiſke er mindſt J——— 
alle de gamle IX. 

med dette ſtemmer de fleſte Orientale 
Sprog overens, i Befynderlighed det kr 
ſte, Chaldaiſte og Arabiſte 

——— Heturiſe , deraf er intet — 
udeu nøgle gamle Inſcriptioaer med ulæfelige 
Bogftaver, ſom ligne vore Runer IX, øv 
. .… det ʒollandſte ev ſammenſat af bet, 

IX Kriſiſke pa Saxiſte 
. det Irlandſte ev den reneſte * 
af Det Celtiſte 
. det Islandſte er nødvendig til at * 
ſtaae ben Danſke Hiſtorie X. 13 

.. det Lappiſte, ——— 
lem det og Ungarernes —8 
— ie. imellem * og det —— | 

IX. 116 

Regifter. 

Tydſte 

Sprog, det — Oprindelſe er — 
af Funccio 

foͤr det zürligſte iblant de forffiællige ge * 
Dialecter 
beiri rives nu omftunder * "fee 
Tydfte Boger 

i bet tYTefichitifke, , faa faldet * me 
fech Japhets Son 
. . Derfra nedſtammer vore — * 
det Tydſte Sprog ib, 

de Nordiſke, deraf ere endeel Ord 
indblandede i Mecii Ævi Latinfte IX. 14 
É de Orientalfée, de fornodenſte og * 
Bøger i dem 

det Harthiſke er lige ſaa reent abe for 
det Seythiſte 

det Perſiſke, Lighed imellem — Wi 

” Det Phoeni⸗ iſte, deraf er — —* 
bage, end af det gamle 2Eayptifte — ib, 
. det Plattydſte udleder Calaubonus af 
Det Aebraifke I 

ligt vort Nordiſte 13 

.. det Sarike er endnu brugelig * 
Navn af Plattydſt 1Xr 

… bet Scythiſte, deraf findes — 
hos de Grædſke ogLatinſte Skribentere IR.6 
det Slavoniſke haver opfyldt alle * 
de i den, oſtlige Deel af Europa 1. 

deraf nedffammer det Døbmifte, 1 
Poiſke Rusſiſke og Croatiſte 

er en Dotter af det Sarmatiſtke — 

bet vene Celtiſte 
det Spanſke har i forſtningen — 

81 

det Tyrkiſte er en Mißffmaſk ér * | 

det Ungarſtkes le x. leg . Å . 

—9— Ungarernes og — — " 
være bet ſamme, uden at de juft bør forfiaae 
hinanden naar de tale +. X. 655 
. . åt Ungarernes på mere er det | | 
(amme beviſes le 704 

— 

det tor Rusfifte haver været meget 

ir AD 
det Meisnifke eller Zoytydſke rar 

—— 
8 

Sprog, å 

4 

. det ſtammer ned fra det — Å 



Sprog, det TECSETEVE er en Green — Cel⸗ 
tie; & IX. 9 

Stadier, hvor mange der gaae paa en FRH 
å . 62 

Stadtbisos Poli Hoyde 652 
Stænker ved Are) „om nogentiid bar 

været en Kiobſted ur TX Toe 
Stallaren, faa ledes laldtes Marſkalken IX.144 
Statius Papinius anføres X. 212 

| Staunfund, et anſeeligt Fiſkerſted i Lofoden 

Regiſter. 
Sunefen (a) har ffvever en Latinf€ em 

over den Skaanſte Lov IX. 
er Forfatter til Leges — 

Scaniæ IX. 67 
sl Fare DØDTrAT nøgle. Artikler anføres iD, 
Svaningius ſtriver en Danſt Hiſtorie under 

Roſefontani Navn IX 
. … hans Chronoløgiffe Tabeller følger 
Saxonis Hypotheſin IX. 46 

Svantevit en Rygiſk Afqud, ham forærer 
| AX. 180 

Stavnvarge, det ſanmẽ ſom Styrmand 
IX: be 

Steenbid, en Ti, fanges paa en Maade ſom 
| kaldes af glotte X. 201 
Steenkul⸗Gruberne i Auvergne ere nl 200 
Fods Dybhed IX. 409 
— give meget kladelige Damper fra fig | 

] IX. 410 
| ———— ; Slot giver fig ne | 
Erundelavet pg de Nordenfixldſte X 
Stegens Poli Heyde en 
Stellaria biflora og Ceraſtoides vore i Jslano 

: 4 
| HUR En beſtrives Dk Ø 
Stephani Sylloge $ É IX, ne 

| Stibium ceratum hvorledes præpareres IX, 475 
J bruges i Bfodgang ; 
" Stiernhielm udfører Leibnitzes foreflag gne Syn 
genes Genealogie 5) 
Stokke Tare. See Rurve Tare. 
Strabonis Geographie anfsres X.:222 
«2. hans Deftrivelfe over Tanais X. 65 

Korset hans SiD holdtes Irland for det 
længfte Nordlige Land, ſom — — 

| IX. 184 
Strahlenbergs Mening om Daninaternes 

> Å 

Herkomſt 8307 
ses hans Tabula botm onen lingvarum 

X. 56 

Strand: Maddix. See Siære: Mak. 
Strøm giver en Fortegnel ſe vver alle 3 Naturens 

Niger i fin Sundmørs Beſtrivelſe X. 420 
Suneſen (€) var Profeſſor i Paris, blev 

Canneler hos Køng Knud og ft Erke— 
Bio i Lund IX, 66 

» 0 Ca 

| 
J 
| 

Kong Svend et koſteligt Bæger LX 86 
Svendborg, om er bygget af Kong S Sovpend 

87 TX 

"Svend (Konge i Dannemark) fører flyre Krige 
i Engelland ; 86 

forsger Indvaanernes Tal” i Roeskil⸗ 
de og udvider Stadens Grændfer IX. 87 
Å begraves i Hellig Trefoldigheds, fiden 

Faldet € St. Lucii Rirke i Roeskilde ib. 
Svend Eſtrichſon ellev Ulføn, Kong Bnud 

den Stores Seſter⸗Son og Kong Magin 
Jarl bliver Kongei Dannemart efter Magni 
Død IX, 
mt hans Tid blev 2 Dannemark meget 
foruroliget af den Norſtke Konge Harald 
Haardraade IX, 100 

gior et Tog: mod endeel oprsrifke Ven⸗ 
der, i — Circipanerne, hvor 
han gisr et ſtort Bytte IX. 102 

i hans Tiid tog Sse Møveriet medens 
den VNorſte Krig varede meget Overhaand 

e 

IX, 101 
ge dæmper Soe⸗Roveriet da den Norſke 

Srig var til Ende ib. 
—— ffiænfer de fangne Normand Livet 

IX, 100 
—— Wefkrivelſe over hans Flode IX. 102 
——— han ſtod i goddnfeel fe udenlands IX,106 
j hans Indretninger til at forfremme den 

chrifielige Troe IX. 103 
han bersmmes for fin Lardom og Vis 

denffaber å IX. 10$ 
. . under hans Regiering ſortes ſtore Rig⸗ 

Domme ud af Landet IX. 106 
å nogle af band oRhntev Fudes i Jacobi 
Muſeo og hos Bircherod IX. 107 

Svend 

bd e 0 



Reiciſte i 
Svend — eller rUulføn, Kong Knud | 

ven Stores Soſter⸗Son, havde ———— 
naturlige Born X. 105 
Svend, Kong Knud den Stores Så, bli⸗ 

ver Konge i Norge efter Oluf den — 
— 

2. . under hans. Re: jerina forbod Kong 
Jarisleif i Rusland al Handel imellem lig 
Rige og Vorge 

— han indforer de Danſte Love i i tov 
ge 

nogle af hang Love anføres ib, 
Sreno Aggonis ſtrev ſidſt i Det XII. Seculo fit 

Compendium af den Danfke Hiſtorie paa 
Latin iX, 21 

Sverre (Konge i Vorge) hans Mynter ere pe 
modentlig de ældfle i i Torge1. 

Svertia ér et Genus ſom har * Lighed ged 

43 

» . 

Gentiana 

. . fulcata, beſkrives x. 438 
Svever, hvad Folk Tacitus inge fatter under 

det Ravn IX. 276 
— Han, ſaaledes Falder Tacitus — 

pen 
Svolvær, et Fiſkerſted ſom ligger under raa; 

18 
sovet, hvorledes frembringes 
Sydrepin i Vorge, dets Poli Hoyde X. 652 
Sydſtotterne tale det Ængelfte Sprog IX. 10 
Sygdomme, troedes i gamle Dage al blive 

foraarſaget af onde Aander X. 406 
Syntenoed, et Fiſtker Redſtab KE 19 
Syritha, Kong Svend Eſtrithſons Sager 

161 
Sysmilch beviſer, at de fleſte Tydſke DER fom 

begynde med R, ſtamme frø ligelydende en 
talſke rd 4 

Szeremiſſi, deres Sprog ligner Sinernes SÅ 
Strahlenbergs Beretning X, 57 

Tabula Ciſtercienſium Sorana ex udgivet af 
Wielandt — 

Tacitus var Statholder i Gallia Belgica 
ZX, 261 | = x 

—— 

—— — — — — — — — — ES EER SE 

(2 

— hans Beretning om Drufi Seat 
209 

; … hang Beſtrivelſe over —— 
der FN FX, 775 

FANS VAR hans Feretning om Finnerne X. 51 
. +». hans Beretning om orden 1X,261 

…… … hans Beretning om Nordſeen R. 270 
Talvigs Poli Hoyde X. 652 
Tang: Uffe, brugelig til at giøre Glas af 

X. 252% 
Tarde Vohan kalder Soelpletterne didera 

Bobo X. 472 1 
Tare⸗ Torſten kkiuler fig under Søe — J 

251 
Tatarie (i det ſtore) der fiades Inſcriptioner 

med Bogſtaver, ſom ligne vore * J 

Taushed, en Sfribenter, hoorvidt den kand 
bruges til at beviſ noget med IX, 615 

Tavle over disk — IX. 621 
3. 677. 701. 710. 712 

Teilmans Flora — a xx: 
Teutonernes Bopæl i Wrelæ Tiid IX, rd 
Theodoricus Monacus ſtrev i Begyndelſen af 

det XII. Seculo et Compendium af —— 
Hiftorie pag Latin X, 31 

Thermometere Feyl ved de nhe —— 

ÆG har flor Itdivdelſe i daglige ng 
fervationer 33 
. + »… Forholdé: Tavle imellem det — og 

nye Reaumurſke 335 

.., Dets Stand ved Beneris Giennems 
gang 1761. 38 

— — — , deres S Stand | 

under Soel Formorkelſen 1764. — X 392,7 
. . . deté Stand ved Søel-Formørfelfen den 

3 Juni 1769. i Wardsehuus X. 6ry 7 
det forandrede fig ey ved Jord fiælvet — . i rn (2 

X,73 . 

Theſtrup har ſkrevet om de Gamles ERE 4 

Thetys. See Sse⸗Hare. "HØ — . 
, . Deng Characteer udvikles af Bifcop | 
— BER, x 

ſociabile id j x 167 Å 

ro 



Regiſter. 
Thord Degns Artikler ere trykte hog den 1 Sydfte | Tim Timret IX. 136 

6 | Tin: Srubernes Uddampningers Farlighed 
— havde to Sonner Nor og Selle og en ILX. 410 

Dotter ved Mavn Goe Xi 55 ——— Arbeyde, derudi beſad de gamle 
Thott medl Græve af) hans kloge Anſtal ter Norſte ſtor Fardighed . IX. 120 
| for Botanifen . X. 423 | Toldberegning IX. 644 

—— for Obſervationen over Vene⸗ Torfæus (Tormodus) udgav 1702. fin Series 
ris Giennemgang X. 539 un Daniæ ix, 63 

.… hans Hiftoria Hrolfi Krakigy ure 

med endeel Fabler X. 45 
… Aar 1711. udkom hans torfte Sifto 

"vie paa Latin 

Thule, en Øe, hvad derved ſorſtaaes Xx 210; 
(ÆRE Dyrindel fe til dette Navn IX, 165 Rk 
ise. SBibald mener, at derved forſtaaes ri | . 
| tannien X. 216 
— hyilket Wallace ogſaa paaftaaer 1b. hans Trifolium —— 7 
J— Julius Orator gior Forſtiel imel⸗ Gorm den Gamles, Harald Blaatands 

lem den og enen, ſamt de og Svend Tveffiægs Hiſtorie IX, 45 
øer Torſtke⸗Fiſkeriet er meget almindelig i Nord⸗ 
hit 5 OM DEN laae Norden for Sritannien landene X. 177 
| IX. 186 | Trænen, et gammelt Fiffevær i gelgelands 
J— om derved bor forſtages Skotland Fogderie X. 173 
— X. 216 | Transactiones Anglicanæ begyndes 1665. 
|... Orofii Beretning derom — X. 225 X. 40 

Tremelian, en af ſamme Mavn redder fig ved NÆ Ser 0 7 SR derom L. 244 
Hielp af fin Heſt, da Landet blev overſtyllet Le me » Den var den længfie bekiendte TE imod 

Norden X,160|. af Havet X. 236 
— dens Længde øg Brede DR af | Trold Noeite, et SI ags Fiſt 69 

Mela, Pythea og Ptolemæo IX, — Tromsøens Peſ i Hoyde X. 652 

| Trondhiems Bye bygges Knud den Zel⸗ 
5. der er efter Plinii Beretning frk lige IX, 126 

Ebbe og Flod, i de 6 Vinter Maaneder lutter . … Dens Beliggenhed 2 IX. 
Nat, og om Sommeren lige faa længe Dag dens Poli Hoyde X. 652 

| IX. 160 kd i nugke betydelige hos Svitfeld rettes 
1. . derved kand ey forftaaes andet i X. 154 

Vorge X. 164. X 216 | Tufindbe: mM. See Skollorm. 
Thura 80) hans Skrifter øv At mere Byg: Tvetamv, derved lyd Svend Grathe de 

ningskonſten end Antiqviteterne i Dannemark Sager afgiore, ſom tilforn bleve algiotle ved 
i å IX, 27 Eed X. 64 

HE ERE) hans Hiftorja Uitteraris Dank aſſkaffes af Zarald ein ok 75 
rum —7 Tys: Fiorden, Beyerens og Oſodens Fiorder 

"Tidens Beſtemmelſe ved Obfervatignen over | i Saltens Fogderie, der er Sommer og 
Vreneris Giennemgang 1761. IX. 377 Vinter lige fag god F hr; fom ved Havs 
las . dertil hører Kundffab om Uren" Siden X. 189 

Gang sr lå 
Tiliæa. aquatica X. i Hm É 

| Timæi me om de Noldlige Lande lage så et —— dets — 
IX. 169 | X. 651 

Eeeee DE 



w 
Riiſter. 

ERE REE — Lr Se ö — —— —— —— — — — 

VwDdesg af Mhandlingen om de gamle Grækeres Vaagen, der. under ligger adfkillige Fiſker⸗ 

og Romeres Kundſtab og Begreb om de |  pladfe, neml. Brettesnæs, såelle, Øftenæss 

RHordlige Lande, ſardeles det af bu faa | Fiorden, Svolvær, SØroven, Ka | 
belvog, Storvogen, Ørsnæs og —— J 

kaldte Scandinavia 354 

Uhre, Gang, om er æquabili, poser 
186 

Rn * 60 Væirets Befkaffenhed i i Trondhiem * Aar 

— Mannes ved Stierne Obfervativner 1759. til 1760.. — 1X:596 

IX, 378 Varr Obſervationer anſtillede Grønland 

beſtemmes ved Soel⸗ 1767. og 1768. xX. 373 
X. 379 BABE) FODESERES nogle Har i i det Xl. 

i deres Tilſtand ved Veneris — 

gangs Obfervation 1761. IX, 
| 1 rgg 377 
ttigur, et Folk, Jen borde let MET 

Seculo IX. 14 
Vær Werling i Gruberne, adfkillige TX, 438 
Vabre, ſom de gamle — handlede ſig til 

paa Bicermeland IX. 123 

Valg Rettighed, Svitfeld mener, at de Norſte 
afſtode den ”. — X. 40 

bug hvilket igiendrives ere 
Vandet, om deri bør føges de forf Grund: 

Evner ga) alle — LER 4 
30 lg 

” gerfke 
ulfrand Truid) —— den Flode, * 

Kong Chriftian TUI, ſender til Norge — 
37 

blev ſendt til Norge 1539. for at SN bd e sy 

ike 8 Gothiſke Overſeltelſe af Evangeline 

anføres X. 5 
——— Production 

. dets Skummen i Bronde, om fand 
anſees ſom Forbud for Jordffiælv 1%. 365 

s > - hans Bogſtaver komme iffe overens 

med vore Runer 24 | and Rikkert —— AE, 
Undahls Norges Befkrivelfe IØ Ås 5 

| — in. ———6 kaldte Sehyr |" 2 —— Glaͤſſets Stoirelf dertil be⸗ | 

læus de Rheita fine formeente — vanikstigheber, fom forekomme ved 

Uruner, deri findes atſkillige Ting, form ihe * — > * 468 

gorfædrenes Sfiffe Vedlius Bolanus, Statholder i Æg 
Urne (Claus) indretter en Btanifle bie under Kenfar Virellius S Ar 

Atelereuß tide i vår fomdtE ide 393 fart ſom Belaluar Ry Mand til De 

Vellejus (Andreas) har ſkrevet Tver 

V. ftiægs Hiſtorie paa Danſt ——— 
Velin (Johannes, Profeſſor i Abo) paaſtaaer, 

Vaaben, derudi beſtod be *— norſta⸗ for at Zappernes og Wirgonennés Sprog er 

nemfte. Pragt — IX, 119 Det ſamme X. 726 i 

NG an Des Danfke Kongers og ber — Velſer hekiendtgior S Hheners Obſervation over 

er fun meget lidet ſtrevet É 2 47 | -= Svelpletterne i et Skrift, faldet Apelles poſt 

Vaagen, et auſeeligt Aage i —— tabulam x. 471 
| Venanfius Fortunatus taler om Runer i * 

. dar blev indrettet en Kiebſted 8 | IV. Seculo — 

— 
2 — ME 



» 392 
SNE SØ haver ofte paſſeret Soelen ha 373 

er * ſeet BRUD i Soelen ſorend Aar 
1761. IX 20 
den gaaer igiennem Sorin 1629. 

X. 375 

Kisbenhavn X. 39 
Æg De Exiſtenee er endnu uafgiort 

IX. 396 

kal 

PE: 

—— 
Venedi, eve en Bla: nding af Sinniffe og Så og me 

matiffe Folkearter X. 
Venediſte 6%, Derved forſtaaes — 

—— fees med bare Hone om SMidbagtn 

— ligeledes den 6teJ Junii 1761. IX, 373 

Veneris Drabant troes at være obferveret i 

gu le adftillige foregive , af have ——— 
den 

SÅ gel TÅ Fyivlzmaal imod ben anføres IX, 402 
Veneris Giennemgang, Mytten af dens Ob— 
ulk el Sronstnen TX) 5236 

adſtillige nye Maader af obfervere den 
paa IX. 531 
— hvorledes Den beregnes ſom en Soel⸗ 

Formorkelſe X. 521 
. »… hvorledes den beregnes efter Hr. de 
PIsles Methode ved Tanſitu Mercurii 

æ od 

5 TX. $22 

"2 hvorledes den mang ved BR af 
en Globo med irfel og Linial 1X, 523 
… » + hvorledes den beregnes uden Parallaxe 
ig IX. 524 

EN hvorledes Berorelſerne i den beſtemmes 
587 

53 Hvorledes de Steder paa Jorden be: 
femme , hvor den beft af —— kand 
obferveres i X. 526 
dens Giennemgangi Aaret 163 9, hvor 
for den blev Fun feet af tvende Obfersatoribus 

IX. 376 

dens Giennemgang i Aaret 1761. 
obſerveret af mangfoldige 
GEN reg ſom giores fil at obſervere * 
i Aaret 1761, É i 

— 

** 

—— — — — — — —ñ —ñ—— —ñ— ¶ — —— — —ñ— ——— — 

* — — — —— — — 

Eeeee 2 

Veneris — Marek 1769. den 
3die Junii blev RS i — 

5— 
i Paris F 

——— i Riøbenhavn x. 574 
i Stokholm x. 576 

É 3 i Petersborg —77 
i Wien X. 578 

De i Ingolſtad X. 579 
i Wardsehuus X. 604 

Verelius har fkrevet et Son i det Islandſte 
Sprog — TX 16 

Veronica alpina i X. 425 
Veſpaſianus var tilftæde bed de Romeres Tag 

paa Britannien — 
Veſteraalens Diſtrict, et afde anſeeligſte F Fiſker⸗ 

Steder i Nordlandene X. 189 
* dets Indbyggere har ingen betydelig 
Korn⸗Avling af Drive om Sommeren ib. 

Vicornis, det ſamme ſom bicornis X. 219. 
Videnſtabernes Selſtabs Sfrifter len 

i Paris 1667. X; 
Vigen, den fornemſte Handels ·Stad i 

Oluf den Øelliges DA IX. 1922 
Villeharduin har ffvrevet i Begyndel ſen af det 

XIII. Seculo IX. 15 
Viinædite eller Sai tartari, dermed eorrigerede 

Mr, Monnier de farlige Damper i —— 

Gruberne IX. 409 
Vikinger, ſaaledes kaldtes de Danſke Søe 

obere IX, I01 
Vildgigs, naar de flyve over et viſt Sted paa 

Marken ved Withay, — de mee ne 
X, 408 

Vinde, underjordiſke * 417 
Vindens Direction i de Dage Jordſticelvet 

indfaldt IX. 370 
Vinduer vare ey i Brug i i Kong Oluf den Zel⸗ 

liges Tiid IX, 127 
Vinter, en ſtreng, indfaldt i — i 247. 

Vis Bien See Inertiz Vis, ag 
xepulſya. See Repulfiva Vis, ell 

Apfſisdende Kraft 
refiftentiz. See Rehſtentiæ Vis. 

Vodd⸗ 

.  …» 



Regiſter. 

055, eller Si — FIſter Redſkab paa | 

Footil 120 Favne, bruges paa de føndre Ste 

der i Nordlandene X. 194 

Volatilifatio corporum bevifer ikfe Vim — 

ſiyam originalem X. 357 

Votton nagter, at Lappernes og Ungårernes 
N . 

Sprog er det RUDS; J— 

Wachteri Gloſſarium germanieum IX, 1 

Waldemar J. SEaanfle Lov. IX, 36 
— hans Siællandfte Lov . 

YWaldemar II, Iydſte Lov bruges endnu idet 

Slesvigſfke 
Waldemar Atterdag ftræber forgiæves i 

blive Meſter af Hertugdømmet BRED 
. IO9 

—— indloſer ſi ine vantſatie Godſer medenge 
eller Sverd X. IL 

TE vaner omßder Hertugdommet —— 

undtagen Gottorfs Slot 

Indlosnings Ret til Gottorfs Slot X.128 
. 1. Enke⸗Hertuginde Rixe af Slesvig 

udnævner ham til fin Værge X, 127 

Wallace (J) paaſtaaer, at ved Thule —* 

forſtaaes Britannien X. 216 

Waullerſunds Poli Hoyde X. 652 

Wallin haver ſtrevet de Sothiſtke Gr og tk 

27 
Walliſke Sprog er en Green af det — 

Wandal (Peder) holder for; af alle F— brog 
flamme ned fra det Zebraifke 

Wangenſteins Kort over Norge X. 620 

Schonnings Eriudringer imod dem 
X. 621 

Warbierg i Sverrig dets Poli — 

Wardsehuſiſke Obſervatorii Brede eller —* 

. . 

Hoyde X. 553. 652 | 
— Længde ler Meridian⸗ in 

56 

ns ET 
 Wimphelingius anføres 

Zertug Henrik over lader ham —I 

— 

IX, 4 | 

Wargemn obſerverer Veneris Giennemgang 
og Soel⸗ Formorkelſen i Stokholm X. 569. 

576 
Wasmuthes Indberetning om Indpodningen i i 

Trondhiem . IX. 50 504 
Watſins har udgivet et Bohmiſt — 

1X, 

| Weſſelings Fortale til — inden 
anføres Xx. 222 

Wicht, en Øe, hvortil man i gamle Dage Fun 
= de gaae fra det faſte Land naar — sin 

Wilkinſius , hans Skriſt ri batn dl da 
Coptiſte Sprog utilſtrekkelig 

Woilleranus har overſat Soyfangen pan, Sean 
TE 

* X, 155 
Wirrien, et Landſtab i Lifland X. 52 
Witherlags Retten udgives af Kong Knud 

den Store, for at holde Orden og SKÉ i 
Milicen 95 

er den aldſte af vore. Danſke Love 
2 1X,-35::95 9 

— nogle Artikler deraf anføres IX. 96 " F 
Wolfs Encomium Regni Daniæ er — paa 

Danſk IX, 46 
re ” hans Norvégia Illuftrata ér udgivet : 

paa Dan . 
Wordingborg Umt, dermed forlene * 
Dorgen 414 

Worm (Ole) var en flor Urtekiendere i i Dan | 
nemark AA 397 

… . foreftød den Botaniſke Have i Thomæ | 
Bartholins Tiid 4093 

haver udgivet Danſke og Norſte⸗ Se 

. … giver Oplysning om Urner og hvad 
- Deri findes i hang Monumentis Dånicis LH 

IX, 26 4 

hans Litteratura. Runica er fryft 4 RE 

Kiebenhavn 1651. . 16 
.. deri findes Eſterretning om de Samler Må 

Poeſie i 
hans Runifte Sprog kand med mere ; 

Foye kaͤldes det Islandſftfte i 

x J 

fa IX. 19 | 



Reger 

— ——— hans aundffab om de 
VNordlige Lande IX. 169 Zeilleri Deſcriptio Daniæ IX. 46 

Zeltner anføres SA 3 X. 156 

Naik og Volga ' Paninabernes — — Ziegleri Scandia TX. 46 

Eeccee3 Corri- 
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Ke 8 F RE ESSENS 5 

34- 
42. 

52. 

93. 
136. 

143. 

ISI. 

195. 

201. 

202 

250. 

252. 
260. 

— 

67. 

144. 

Corrigenda. 
4 

75. Sin. 17; motum operiftalti, læs motum periſtaltienm. 
— 21. fkulles læs ſkulle 

— 1o. beftandigt læs beſtandig. 
— 16. hift og did. læs hid og did, 

— 33: over læs over 

— 5. Grædferne læs Grændferne, 
— — de de læs de. 

— 5. varianum læs variarum, 

— 23. Leopolds læs Leupolds 

— 11, Levies læg Leviers. 
— 33. Maupertius læs Maupertuis, 

— 19. I mørkere læs. Jo morkere. 
— 27. ſamme Aar læs ſomme Aar 
— 30. berobe læs berøve. 
— 29. far læs har 
— 18. horixontal læs horisontal 
— 24. Schwendtneri fæs Schwandtneri, 

— 1. den Infolence fæs deraf flyder den — 
— — — 30. Natroner læs Nationer, 

— 324. 
— 326. 

— 327. 
—. 355. 
— 369. 

— 26. pepleured læs peuplered, 

—. 28. annimeres læs animeres. 

— 29. Colemankis læs Calemankes 
— 34. Leme læs Legeme 
— 11. faae v at lade læs fage v ved at lade 

— — — 29. Mill Cimbr, litterata læs Möoll. Cimbr. litterater 

— 402, 

— 461. 

— 462. 

——— 
— 481. 
— 625. 

— 676. 

— 699. 
— 716. 

728. 
ø 

— 7. Baunino læs Bauhino, 

— 8. Dodanzo læs Dodonzo, 

— 22. Recptaculum læs Receptaculum. 

— 12. Potentella læg Potentilla 

— 20. Landføt læs Landkort 
— 23. Pletten k læs Pletten k. 
— I. Fixſtiernen y læs Firftiernen v 
— 9. yi Svanen læs y i Svanen 
— 19. forrettet i ti Mar læs forrettet fit Embede i ti Am 
— 1. A udtales klinger læs A — klingende. 
— 3. maglig læs møgdig gf 
— 9. af læs af. 
— 16. Strallenberg las Strahlenberg, 
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