
Iustitsvññd SCHLEGELS
Betragtninger

over
Danske Landkort

fra de oeldfte indtil de nyere Tider.

Ñ Landets Historie er een af dette lcerde Selffabs fornemste 
Hensigter, saa troer jeg, at en Aftandling over den med Hi

storien sira noie forbundne Geographie ikke vil agtes for uvedkom
mende eller ubehagelig. Jeg finder alt iblant Selffabets Skrifter 
en udforlig Afhandling over de gamle Grcekers og Romeres Kund- 
ffab om de Nordiste Lande, hvorved Herr Iustitsraad Schöning 
har udbredet et nyt Lys over denne faa merke og forviklede Materie. 
Min ncervcerende Hensigt er, at anstille Betragtninger over Land
kort, som vedkomme de Danste Stater, fra de celdste Tider af 
indtil de nyere; at vift, hvad der er steet indenlands for at tilveje
bringe en notere Kundstab om Fcedernelandet, og hvad udenland
ste Geographer har udrettet; hvilke Forfog ere komne Sandheden 
ncwnest, eller hvilke Forfattere og Kunstnere, ved ikke at fore sig 
deres Formcends Flid til Nytte, ved Skiodesloshed og falste Be
greb, mere har forvcerret end forbedret Geographien. Nu, da 
man har den Lykke, at kunne bruge de under Societetets Opfyn efter 
en noiagtig Opmaaling udgivne Landkort over den storste Part af 
Siettand, kan man bedre, end nogen Tid tilforn, bedomme de 
ovrige Landkorts Noiaqtigbed, og stionne, hvilke af deur mere 
etter mindre har ncermet sig Sandheden.
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52  S. Betragtninger 
Som over alle Videnstaber, faa kan ogsaa over Geogra

phien, og dens adstillige Dele, med ftorste Nytte udarbejdes en loerd 
Historie, eller en kritisk Bestridelse over dens Oprindelse, Frem
gang og ncervcerende Tilstand. Landkort ere det rette, ja eneste 
Middel, at give tydelige Begreb om Geographien, og at male for 
Hine og Indbildingskrasten, hvad de beste Beffrivelser kuns ufuld
kommen kan tilkiendegive. Men den Konft at bruge deur med For
sigtighed , at bedmmne deres Tilforladelighed og forstiellige Vcerd, 
er ei af de letteste. Faa ftrcebsome og bemidlede Elskere af Geo
graphien kan famle de dertil fornsdne Hielpenudler; og der udfor- 
dres ikke en ringe Grad af Agtsomhed og Kvelse, at sammenligne 
adstillige stags geographiste Arbejder, og at kiende deres Fortrin 
og Mangler.

Der var vel steet i Begyndelsen afdette Seculum nogle For- 
sog til at samle historists Efterretninger om Landkort. Men den 
cervcerdige Eberhard David Hanber, en Ziir for denne Stad i 
Lccrdom faavel som i Dyd, har overgaaet dem ved et Ungdoms Ar- 
beide, som endnu er det beste i sit Slags, og dog kuns Planen til 
et sierre Verk. Det forer Titel: Abriß und Versuch einer um- 
stcmdlichen Historie der Landcharten und der Geographie, Ufin 1724. 
Dertil har han seiet, Ulm 1727: Nützlicher Discurs vom gegenwär
tigen Zustande der Geographie, besonders in Deutschland, nebst 
Vorschlag zur weitem Verbesserung derselben; hvorhos ogsaa fin
des nogle Tillceg til det forrige Skrift. Vel har den salige Hau
ber ikke udfort sin vidtloftige Plan, men han har fortsat dette 
Studium sin Livstid; han har efterladt en talrig Samling af 
Landkort; han erden, som har opvakt, her i Kisbenhavn, hosen 
Büsching den udmerkede Drift til Geographien, Naturen havde 
lagt i ham, og jeg selv har havt med denne i sin svageste Alder be
levne og elstvcerdige Mand adstiltige forneielige Samtaler over ' 
geographiste Ting. I det forste Skrift af den jai. Hauber meldes 
noget p. 99 og 100 om Landkort over Danmark, Slesvig, Norge 
og Island; og hvor lidet det end er, har man Aarsag at forundre 
sig over Forfatterens vidtudstrakte Kundstab. Thi dette Skrift
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er udgivet uden for Danmark, da han endnu opholdt sig i Hertug- 
domet Würtmberg.

Den efter Fortteneste beromte Busthing melder i Indled
ningen til hvert Lands Geographie noget om de celdfte og de meest 
brugelige Landkort, saa vidt Hensigten udfordrer. Han nervner 
dem om Danmark i Deel p. 106, dem om Slesvig p. 231, dem 
om Norge p. 288, dem om Island p. 360; og dem om Holsten i 
Hi Deels 3 Bind p. 382, altfammen efter den nyeste Udgave af 
1770 og 71.

Hensigten af denne Afhandling udfordrer, at vcere mere ud
forlig, ikke saavel ved at give en Fortegnelfe over mange Landkort, 
(hvilket jeg vel kunde, Da jeg har et anseeligt Forraad ved Haan
den) men ved at sammenligne og bedomme dem, som meest ud- 
merke sig, og derover at anstille, efter Omftcrndigheder, kritiske, 
historiffe eller mathematiffe Betragtninger. Jeg har ogsaa den 
Fordeet, tildeels ved lerrde Venners Hielp, at kunne bruge Sub
sidier, som ikke har verret bekiendte for mine Formernd, etter dog 
af dem i denne Hensigt ikke brugte.

Unegteligt er det, at de Gamle har havt ganffe rigtige Fo- 
restittmger om de Dele af Verden, fom de kiendte; de har ogfaa 
tegnet Landkort; men de vare sieldne, og naaede just derfor ikke en 
vis Grad as Fuldkommenhed; thi dem manglede den forst for 300 
Aar siden opfundne Konst at giore Kaaberstik og at aftrykke dem. 
Kuns to Levninger af denne geographiffe Alderdom ere komne til 
os; den saa kaldte Tabula Peutingeriana, og de Kort, som ere 
fundne ved et Manuskript af Ptolemerus, og fom Agathodeemon 
stal have tegnet.

Tabula Peutingeriana er 1753 i et eget Verk udgivet af det 
keiserlige Bibliothek til Wien. Jeg har den celdste Udgave for Hi
ne, som sindes i Abrahami. Ortelii theatrum orbis terrarum parer
gon, eller den Deel af Ortelii Arbeide, som angaaer den gamle 
Geographie. Der sindes dette Verk under Titel: Tabula itinera
ria antiqva, tilegnet den da verrende Eier af denne rare Tegning, 
Marens welstp, Patricius i Augsburg, i Aaret 1598/ og afdelt 
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5+ S. Betragtninger   
i 8 Segmenter. Tegningen forestiller de Landftrekninger og Ky
ster fra Hispanien til Indien, og vedkommer ikke nogen Deel af 
Skandinavien. Dog kan den have sin Nytte i vores celdfte Histo
rie, for de Lcerde, der opsoge de Nordiske Folkes Stammefcedre 
ved Pontus Euxinus og Palus Mæotis. Thi der feer man, hvad 
for Efterretning Romerne har havt under de senere Keisere om de 
i disse Egne boende Folkestags.

Af ftorre Brugbarhed i Henseende til Danmark ere de saa 
kaldte prolemcrtffe Kort. De ere alt i Aaret 1482 udgivne i 
Rom, og ved Nikolaus, en Tydff ellers ubekiendt Mand, tilegnede 
Pave Paulus li. Jeg eier dem i en nyere og smuk Udgave, 
Utrecht og Franeker 1695. Af de ti Kort, som i dette Verk mv 
gaae Europa, er det sierde exhibens Germaniam & Galliam Belgi
cam. Der forestilles Cimbrica Cherfonefus, Norden for Elven, 
som en stor Halme, der boler sig mod Asien, og paa den findes 
folgende Folkestags antegnede: Cimbri, Charudes, Phundufii, Ghali, 
Cobanti, Singulones, Sabalingii, Saxones. Ved den vestlige Side 
af Halmen ftaaer overst Alociæ infulæ tres, og videre ned 8axo- 
rium infulæ tres. Istedm for de store Aer Sielland og Fyen, seer 
man her tre Aer af maadelig Storelse i een Linie, og isteden for 
Skaane og de tilgrccndsende Riger Norge og Sverrig, en Ae teg
net, sorn er vel storre, end de ommeldte tre, dog i Omkreds ikke 
ndgior faa meget som Cherfonefus Cimbrica. Denne store og de 
tre mindre Aer kaldes tilsammen Infulæ Scandiæ qvatuor, og paa 
den store settes disse Folkestags: Phavonæ, Chædini, Phireiii, Le- 
voni, Gutæ, Dauciones. Det sidste Navn er ister merkvoerdigt, da 
Herr Kammerherre Guhm finder her det celdste Spoer af det 
Navn Danske. Jeg opholder mig ikke med videre Undersogelse 
over diste Navne, siden Herr Iuftitsraad øcbømttg alt har, saa 
vidt det er mueligt i diste merke Ting, forklaret dem efter Ptole- 
mcei Tert, i den ommeldte Afhandlings 5 Capitel, ister §. 15—19. 
Kuns vil jeg erindre, at det Protemceiffe Kort setter de Skandiske 
Aer, liggende omtrent midt for Cherfonefus Cimbrica, under 58' 
Brede., hvilket kuns om 2 Grader viger fra den nu bekiendte Sand-
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hed. Lcengden er paa disse Kort tcellet io til 12 Grader videre mod 
Vesten, end som nü ffeer almindeligst, da de fleste Geographer, for 
at fette hele Amerika i et andet Hemisphcrr, end de tre forhen be- 
kiendte Parter af Verden, have fundet det tienligst, at trekke den 
forste Meridian igiennem den Canarisse Ke Ferri. De Gamle 
holdt vel ínfulas Fortunatas, hvorunder de uden Tvil forfwde de Ca- 
nariffe Ker, for de yderste Grcendser af den da bekiendte Verden; 
og derfor flndes paa Tabula univerfalis juxta Ptolemæum den fyrste 
Meridian trukket noget Vesten for Infulæ Fommatæ. Men de 
kiendte ikke faa noie deres Beliggenhed; derfor falder paa det be- 
ffrevne Kort Spidsen af Cherfonefus Cimbrica, eller det nu verren
de Skagen, under 40o Lcengde, da den paa de beste nye Kort fettes 
under 280, fra Ken Ferri at regne.

Hvor urigtige og ufuldkomne disse saa kaldte Ptolemeriffe 
Kort end ere, saa ffylder dog Geographien dem meget. Efterat 
Videnskaberne blomstrede paa ny i det femtende og fextende Aar- 
hundred, efterat Bogtrykkeriet og Kaaberstikkerkonsten giorde man
ge Kundffaber almindelige, som for vare en Eiendeel for faa flit
tige Mcrnd, der havde den Lykke at komme over gode Manuffrip- 
ter, og den Gave at bruge dem, saa kunde efterhaanden de fleste 
Lande i Europa fremvise store Mcrnd i adskillige Videnffaber. 
Men een af de allervanffeligfte Sager var det, at bringe Geogra
phien i Holde, omendskiont den nu var beriget med en ny Verdens 
Opdagelse, og man nu havde fuldkommen Overbevisning om den 
vigtige Setning, at Jorden er en Kugle. Derved giorde man sig 
vel rigtige Begreb om det Hele, uren noiagtig Kundskab em De
lene, og deres Forhold imod det Hele, savnedes endnu lcrnge. Ind
til man havde af den nyere Tid en tilstrekkelig Mcrngde geometri- 
ffe Opmaalinger og trigonometriffe Prover, gode Topographier, 
tilforladelige astronomiske Iagttagelser om Vreden, og hvilket ifcrr 
er vanffeligt, om Lcrngden, var det ikke rnueligt, at tilveiebringe 
gode Landkort over sit eget Fcrdreneland, langt mindre at forestille 
Europas Riger i deres rette Forhold. Den forste Udgiver af en 
Samling af trykte Landkort, Sebastian Mnnstep, fodt i Pfalz 
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«»Mende de Gamles Kundskab om Norden. 49 
ffe, eller andre langs Kysterne i Ksterssen liggende Ker. Det 
samme, som ffeet er, med de estlige Kanter af Scanzien, har 
han da giort, i Hensigt til de Vestlige, nemlig anstet alle Ker 
for Deele af Scanzien, og henregnet dem dertil. De Danffe, 
siger vor Skribent vildere, have fordreevet Hernlerne fra deres 
Boepcrle. De Heruler maa da engang have beboet Halland og 
Skanne: men om dem meere, naar vi komme til Procopius, og 
hans Beretninger, om vor Norden. Her vende vi os ftrax, til 
de hos Jornandes nerstfolgende Karle, de Granttier/ de Agñtt- 
zier, de Unrxer, de Echelruger, de Arochiraner. Med de 
Granniers Navn, simes riimeligft at verre sigtet til Indbygger
ne, i nu verrende Bahus-Leen, som de Gamle kaldte Aana- 
rrke; de kunne paa intet Sted beqvemere strttes. De Aganzier 
blive vel paa intet andet Sted at finde, end i nu verrende Skan
ne. For Sknnzier, have visse sagt Kanzler og Gnnzler, lllge- 
som i mdeel Haandffrlvter, for Skandinavia, staaer Kandina- 
vln og Gnngannvia (a); men den Bogstav A er efter den Sla
viske Udtale tillagt, som tilforn er vllst (b). I de Unixers 
Navn maa Navnet Umier etter Dtnuli stikke; paa anden Man
de veed jeg el at finde det iglen: men om de Vlnuler meere, i 
Afhandlingen, om Pauli Diaconi Beretninger, vor Norden an- 
gaaende. Navnet Etbelrngl troer jeg at bemcrrke det samme, 
som de fornemste, de storste Rugier, de, der havde vcrret Rugier

nes

(a) See Salmafii Exercitat. Plinianæ, pag. 164.
(b) See foregaaende §. 26.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ over Danffe Landkort._ _ _ _ _ _ _ _ 57
mueíígfte Fuldkommenhed. De forede til deres Landkort udferlige 
Bestrivelser, og vriste sig derved ikke blot at kiende Stedernes Navn 
og Beliggenhed, mm ogsaa Landenes Bestaffenhed og Regierings- 
foxrn. De lode ogsaa deres Landkort ikke mangle den udvortes Skien- 
hed og Pragt, som saa meget beundres i de ved en Nikolaus Jen- 
son trykte Boger. Nu gior endog rige Officiner et flags Haand- 
verk af, i Hast at udgive de Kort, som ved Tidens Omstcendighe- 
der best kan finde Afgang, at copire andres Arbeider, Aden at give 
Forfatterne den tilborlige LEre, at sammensette nye Kort afaldre, 
uden at rette de Feil, som ved andre lcerde Mcend ere vriste, ja der 
ere vel nye Kort til, som i grove Feil langt overgaae de celdre. Det 
kommer fornenrelig deraf, at den ved Landkort, saavel som ved 
Skrifter, fornedne Correctur behandles med Skiodesleshed, og vel 
ganske forsemmes. Derfor har ogsaa Verden i disse sidste to hun
drede Aar ikke giort saadan Fremgang i Geographien, som vel 
kunde ventes. Herr Over-Consistorialraad Bftsthing regner, at 
man i alt nu haver over 17000 Landkort, men at kuns den 
tiende Part deraf ere Originaler; og hvad for Originaler ere ikke 
en Deel af demi

Af Gerhard Mercators mindre Atlas har jeg et latinff 
og et tydst Exemplar for Kirre, begge trykte i aflang Format af 
liden Folio , og foregede ved Iodokns Hondius. Paa det latinste 
Exemplar staaer Amfterodami, excufum in æd i bu s Jodoci Hondii, 
og under Fortalen Aarstallet 1607; paa det tydste Exemplar Am- 
fterodami ex officina Jo. Jansfonii 1631. Begge Udgaver inde
holde samme Kort, sonr vedkomme de Danste Stater, men Kaa- 
berpladerno har ikke vceret de samme. Man seer her i) Norge til
lige med Sverrig, men uden at angive Grccndstn imellenr disse 
Riger. Aleene noget af den ssdlige Grcmdse findes aftegnet i den 
tydste Udgave. 2) Danmark i Almindelighed, tillige med Skan
ne, Slesvig og Holsten. 3) En Part af Jylland fra Horsens af 
til noget over LinrfiorLen. 4) Holsten med den sydligste Deel af 
Slesvig. 5) Fyen med Langeland, Arree og Alsen. Man kan 
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58 _ _ _ _ _ _ _ S. Betragtninger  
ikke noksom domme om Mercators egen Flid, efter disse lcenge ester 
hans Dod besorgede Editioner, og man rnerker alt t dem en For
mindskelse af Flid hos de seirere Geographer. Thi den tydske Ud
gave, giort 24 Aar efter den latinske, som ogsaa angiver nogle 
Ting, hvilke forst i dette Tidsrum vare forefaldne, (f. E/her 
ncevnes Gothenborg, anlagt 1609, altsaa to Aar esterat den la- 
tinffe Atlas var udgiven) er dog i mange Henseender flettere. 
Kortet over Norge i den latinske Edition har Oflo og Vardohus. 
I den tydske ere begge Steder udeladte. Oflo astrcendte i AareL 
1624, og dette kan have givet Anledning til Udeladelsen; rnen 
strar derefter blev den n'ye Hovedstad Christiania opbygget, og 
den stalde dog vel ftaae i et Kort af 1631. Til at forbigaae det 
fra gamtlrel Tid velbekiendte Vardohus, kan ingen anden Aar- 
sag vcere end Skiodesloshed. Paa det celdre Kort i denne min
dre Atlas ved Mercator stilles Laaland og Falster, ligesom det er, 
kuns ved et stnalt Sund, paa det nyere settes disse Ker ligesaa 
langt fra hinanden, som fra Moen og Sielland. Odensee Fiord 
er paa det celdre Kort tilkiendegivet, men paa det nyere forvand
let til m Aae. Kuns Nogle faa Ting angives rigtigere paa det 
nyere Kort. F. E. Isestorden er her dog adskilt i sine to Arme, 
den egentlige Isefiord og Rostllde Fiord, da den paa det celdre 
Kort "var tegnet kuns som en enkelt Fiord.

I Henseende til Brede og Lcrngde vige disse Udgaver af 1607 
og 1635 stcerk fra hinanden; et tydeligt Bevtis, i hvilken Uvished 
man da endnu har svcevet, da man dog ved Tycho Brahes Ob
servationer kunde have bedre Oplysning. Ester den latinste Ud
gave af Mercators mindre Atlas, hvor Graden er deelt i 6 Par
ter, settes Kisbenhavns Brede paa 56o og omtrent 20'; og dens 
Lcengde 350. Efter den tydste Udgave, hvor Graden er deelt i 12 
Parker, settes Breden 55° og omtrent 45", hvilket meget ncrrrner 
sig de tilforladeligste Observationer; Langben derimod er angivet 
440, 20z. Typus orbis terrarum i samme Atlas viser, at den 

forste



over Dansse Landkorte._ _ _ _ _ _ _ 59
fsrfte Meridian ikke er trukken igiennem de Canariffe Ker, men 
igiennem een af de Azoriffe, fom dog ikke er navngiven. Sam
me kan ikke vcrre den af andre Geographer dertil antagne He 
Coveo, men er een af de estligste. Tcrllede man fta Hen Corvo 
af/ saa vilde Kiobenhavns Lcrngde kuns vcrre omtrent 43a.

Jeg kommer nu til (Drtdms. Uagtet al anvendt Umage 
har jeg ikke endnu feet alle Skrifter af denne berømmelige Mand/ 
fom har giort sig endnu mere fortjent om Geographien, end Mer
cator. Jeg har kuns hans Theatrum orbis terrarum parergon, 
og hans Thefaurus geographicus for Hine. Af det forste Verk 
er der en nyere Udgave, som er besorget ved Balthasar Moretus, 
Antverpiæ ex officina Plantiniana 1624. Det er med Flid Udar- 
beidet, og viser stor Belcesenhed i klassiske Autorer, men angaaer 
aleene den gamle Geographie. I det lidet, hvad her vedkommer 
Danmark, folger han de Ptolemceiske Kort, undtagen at her og- 
saa findes Spoer til de under Sielland og Fyen beliggende Her, 
som Laaland og Falster, hvilke her kaldes Hemodes infulæ. The
faurus geographicus recognitus & auEtus, Antverpiæ ex officina 
Plantiniana 1569, er et Lexicon over den gamle Geographie, op
fyldt med stor Lcerdom, men uden Landkort. Men det er ved en 
merkvcrrdig Omstcmdighed i den Danske Historie, at Ortelii Land
kort over sin Tids Geographie, som jeg ikke endnu har feet, scer- 
deles interessere. Han har selv anseet den nyere Geographie for 
sin Hovedsag, og uden Tvil derfor givet sit Verk over den gamle 
Geographie Titel af Parergon. Om hans nye Kort over Høveje 
kan anseres en Efterretning med samme Vished, fom om jeg 
havde feet det. Sal. Etatsraad Slange fortccller i Historien 
om Kong Christian IV. p. 128 under Aaret 1597 folgende Tildra
gelse. Sverrig siuttede en Fred med Rusland i Aaret 1595 i 
Teusin ved Novogrod. Een af Freds-Artiklerne var, at Rusland 
afstod sine formente Rettigheder til det Norske Lapland eller Fin
marken, saa og til en Part af den paagrcendsende Norffe Pro- 
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6a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S. Betragtninger
vinz Nordland til Sverrigs Krone. Thi Regenterne i Sverrig, 
ister Carl IX, som da allerede under Navn af Hertug havde den 
hoieste Magt, ssgte uformerkt at tilegne sig denne vel lidt beboede 
men dog vidt udstrakte og i flere Hensigter betydelige Part af 
Norge/ for at have Seilads og Fifferie i Nordhavet ligesom i 
Asterssen, og for at eie Lande imellem de Danffe Stater og Rus
land/ for hvis gode Forftaaelse de Svenffe den gang frygtede. 
Hvor ugrundet denne Paastand var/ har Herr Iuftitsraad Schö
ning viift/ i den alt 1751 udgivne Norges gamle Geographie. 
Thi de forste Norffe Konger have vceret Herrer over hele Lapland, 
og, det er forst i senere Tider/ at Svenffe og Rufler have tilegnet 
sig en stor Deel deraf. Den ommeldte Fredsartikel blev holdt 
hemmelig/ og var endnu lccngere bleven dulgt for Kong Christian 
IV, hvis ikke denne lcerde Herre havde vattet saa opmerksom paa 
den da opblomstrende Geographie. Han lod fra Antwerpen for- 
ffrive de Landkort, som de beromte Geographer Ortelins og Hon- 
drus nylig havde udgivet. Da saae han et nyt Kort over Norge 
og Sverrig, hvori Finmarken og Nordlandene indtil Titissiord 
vare afdelte fra Norges Rige, og betegnede med samme Farve, 
som de Lande, der horte under Sverrigs Krone. Christian IV 
lod strar strive til Ortelins, for at forneme, af hvilke Aarsa- 
ger han havde giort det. Denne svarede, at han havde fnlgt et 
nyt Skrift, som var trykt i Rochelle over den forledne Svenffe 
og Rnssiffe Krig, udgivet ved en Franff Capitain, som i sam
me Krig havde tient de Svenffe. Denne Forfatter havde i et 
kort Begreb anfort Fredspuncterne, og deriblant, at Storfyrsten 
ikke ffulde forhindre de Svenffe, at krceve Skatt af de Lapper, 
fom boe fra Asterbotn til Malanger; saa ffulde ikke heller Kon
gen af Sverrig hindre Russerne at oppebcere Skatt af de Lap
per- som ligge under det Dunffe, saa og Kexholm og Kola. Jeg 
ansorer dette Sted med nogle Forandringer, for at vise Sagens 
Sammenhceng, og har oplyst det ved to Amnerkninger i min Ud
gave af Kong Christian IV Historie, Il Pog p. 251 — 253. At 
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over Danffe Landkorte- 6r_ 
denne Sag har vcrret af store Folger, er viist paa andre Steder. 
For at vedligeholde stn Hoihed over diste langt fraliggende Egne, 
og for at forekomme alle Indsnigelfer og Misbrug, var det just, 
at Kongen felv paatog fig 1599 ben besværlige Reife indtil paa 
hin Side Vardohus, som er bestreven af Jonas Caristus, og ved 
mig udgiven i Samlingen til den Danste Historie, I Binds 4 
Stykke. Det var og fornemelig denne Paastand af Carl IX, 
som endnu mere maatte falde betcmkelig for Christian IV, da 1609 
Gothenborg blev anlagt, og da dens Borgere fik et Privilegium, 
at fiste under de Nordlandste og Finmarkiste Kyster, ligesom 
de vare Sverrig tilhorende, at den blodige saakaldte Calmariste 
Krig opkom i Aaret 1611. Kong Gustav Adolf frafaldt den
ne Prcetension ved Freden til Kncerod 1613, og fra den Tid af 
er Norge ikke mere bleven foruroliget inden distó sine gamle 
Grcrndser.

I den ommeldte Vildfarelse undstyldes Ortelius billig, men 
ikke saa hans Eftermcrnd. Neppe har Ortelius selv havt Leilig- 
hed at rette det Feilagtige i sit Kort over Norge og Sverrig; 
thi han dode alt 1598 som en gammel Mand. Hans Eftermccnd, 
som kunde vcere fuldkommen oplyste, ister siden 1613 , da Freds
fordraget til Kncerod blev flnttet og bekiendtgiort, har dog i lang 
Lid bibeholdt den falste Afdeling. Saa gaaer det til i Geogra
phien, at Feilene, som Ukrud, forplante og forbrede sig, og ikke 
uden Moie og ligesom med Magt kan udryddes. Det kommer 
vel fornemelig af Ortelii Vildfarelse, og den Uvished, man 
siden geraade i, at i begge ommeldte Udgaver af Mercators min
dre Atlas Grcendstn imellem Norge og Sverrig er bleven ube
stemt. Dog er den oeldre endnu taaleligere end dm nye. Thi 
hin setter dog det Navn Norvegia stråledes, at det gaaer langt 
Norden over Tronhjem; denne har udrykket Navnet Norvegia 
Sonden for Tronhiem, og bencevner det Norste og Svenste Lap
land tillige, oversi mod Norden Scricfinnia, og videre ned Fin*  
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marchia. Paa et Kort over Norge og Sverrig, fcnt er udgivet 
i Amsterdam ved den bekiendte Fridcrrch de Witt, er ogsaa Fin
marken og Nordlandene fra TitWord af kiendelig adssilte sra 
Norge. Kortet er uden Aarstal, men henherer til Midten af 
forrige Seculum. Selvsamme Afdeling forekomnrer endnu i Jo
han Blaevs store Atlas, hvor der sindes et Kort over Norge 
aleene; der er Finmarken ganske udeladt, ligesom Norge uved- 
kommende, og af Nordlandene findes her kun Egnen fra Titis- 
fiord og Malanger, og den afdeelt med en egen Farve, da dog 
Grcrndsen imellem de fire Norffe Stifter ikke engang med punc- 
terte Linier er angivet. Og dette Kort er endda i Aaret 1663 til
egnet K. Christian V som KronprinDs.

Jeg har ogsaa af eeldre Kort P. Bertii tabulas geographi
cas contratas, udgivne i Amsterdam hos Iodokus Hondius 1616. 
Bertius var ogsaa fedt i Nederlandene 1565, og har vwret Pro
fessor i Leiden, men er i sin Alder gaaet til Paris og dod sorn 
Kongelig Cosmographus 1629. Hos ham findes folgende Kort, 
de Danske Stater vedkommende, og forsynede med korte latinske 
Beskrivelser: 1) Danmark ved p. 425. 2) Norge og Sverrig 
sammen ved p. 427. 3) Island ved p. 68. 4) Grönland ved 
p. 64. og 5) Ditmarsken ved p. 422. Man seer altsaa, at Or
denen er intet mindre end syftematiff. Kortene, som ere i liden 
Format, ere ikke heller noer saa gode, som Mercators. I Siel- 
land er f. Er. aldeles ingen Fiord angiven, i Jylland sees vel 
Limfiorden, men ganske urigtig afbildet. Kiobenhavns Brede 
er her under 56°, altsaa rigtig nok bestemt, Loengden er sat paa 
33°, 24'. Efter hans Ty pus orbis terrarum, trekker han den for
ste Meridian midt imellem de Canariske og Azoriske Per, og saa 
er Loengden ikke urigtig angiven.

Jeg kommer nu til en navnkundig indenlandsk Mand. 
Tycho Brahe har vel ikke selv udgivet Landkort, men ved 
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astronomiske Observationer hiulpet til at givre Geographien 
mere fuldkomaren. Danmark har, ved beklagelige Ornstcendig- 
heder, hvorved han selv ikke var uden Skyld, mistet denne store 
Mand i hans sidste Livsaar, saa og de fiefte af Harrs Instrumen
ter; dog har det forvaret hans Manuscripter sorn en vigtig Skatt, 
og Kong Friderich ni havde bestemt dem til Trykken paa sin 
egen Bekostning. Hans Navn er endnu i stor LEre over hele 
Europa, ornendffiont man ikke bifalder alle hans Meninger. 
Brugbarheden af hans Iagttagelser blev indseet i Frankrig, da 
under Ludvig XIV, tillige med andre hoie Videnskaber, Astro
nomien og Geographien med storfte Fremgang dyrkedes. For 
at fere sig dem til Nytte, eragtedes det fornedent, neie at for
sikre sig om Uranieborgs egentlige Brede og Lccngde. Den 
beremte Mathematikus picart har udtrykkelig derfor befegt Dan
mark i Aaret 1671 og beskrevet sin Reife. Ved samme Leilig- 
hed fik ban Tycho Brahes Manuscripter med sig til Paris. Dog 
maae De vccre tilbagesendte, da mig er viift paa det Kongelige Bi
bliothek et Skab, hvori de endnu ffal glemmes.

Iblant andre anseelige Mcend, som Tycho Brahe har dan
net, var ogsaa Wilhelm Blaev, hvilken, omendffiont han siden 
i Amsterdam forestod en Boghandling og en Landkort-Officin, 
har giort sig meget fortient baade i Astronornien og Geogra
phien. Thi han har forfattet gode Skrifter af begge Slags. 
Man har af ham: Inititutio aftronomica de uiu globorum & 
fphærarum cæleitium & terreftrium. Originalen har verret PÑÑ 
Hollandsk, men er oversat paa Latin. Jeg eler deraf to Edi
tioner, begge trykte i Amsterdam, efter hans Dod, hvilken ind
faldt 1638. Den ene apud Johannem & Cornelium Blaev, som 
vare hans Sonner, 1640, den anden hos den ene Son Johan
nes aleene 1655. Ingen Udenlandsk har vel oprettet saa prceg- 
tigt et Monument til Danmarks Mre, som denne Wilhelm 
Blaev, og det ffeede fomemelig af Taknemelighed imod hans 
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Lcerer Tycho Brahe. Det sindes i den store Atlas af 12 Bind, 
hvortil han har lagt Grunden, omendffiont jeg tiender den ferst 
udgiven ved hans Sen Johan i Anret 1663. ' Ncesten den hele 
ferste Deel angaaer Danmark og Danffe Sager, tillige med 
Norge og Hertugdomet Slesvig. Den beftaaer af 61 vel illnmi- 
nerede Kort, og ved hvert af dem sindes en tilstrekkelig Beffri- 
velse. Jeg har kiendt denne kostbare og nu sieldne Atlas i sal. 
Grev Rantzovs Bibliothek, og til nccrvcrrende Brug har Herr 
Kammerherre Suhm havt den Godhed at Laane mig fit Erem 
plar. Kortet over Ken Hven giver noksom tilkiende, hvem han 
har havt sine Indsigter at takke for. Dets Opskrift er: infula 
Hvæna a Guiljelmo Blaev, quam fub Tycho ne aftronomiæ ope
ram daret, delineata. Kortet er af Svnnen Johan Blaev tileg
net den beremte Professor i Kiebenhavn Christen Longomon- 
tan, med disie Ord: Olim parentis fui fub Tycho ne condifci- 
pulo. Ved at forestille eet af Instrumenterne PÑÑ Uranieborg, 
en Qvadrans muralis, har han tillige afbildet Tycho Brahe selv 
og hans mange Discipler, saa og de Konstnere, som vare i hans 
Tieneste, hver paa sin Maade sysselsatte med lccrde og nyttige 
Forretninger.

(Fortsættelsen folger.)
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