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B. W. Luxdorph
Prove 

paa nogle 
Jettelser og WorSedrmger, 

si)M slmbe uvr Chriften Oilerion Weyles Glofíario 
Jurídico Danico-Norvegico, ostet Vkt l Kt9- 

benhavn 1652. giorte Oplag.

aat man legger den Begierlighed til Kundffab, som Men- 
niffeneer medfod, t Vcrgtffaalen mod de Hindringer-/ der 
mode dennem, som alvorlig söge efter Kundskab/ saa maatte 
man hart ad ftaae i Tvivl om Skaberens Hensigt med Men- 

niskene i dette Fald/ hvad enten hand har villet, at Menniskcne skulle 
fode og vedligeholde deres Attraae ester at blive kloge, eller de meget 
nrere skulle qvcele og dcempe den. Dog/ naar man noget noyere be
tragter det menniskelige Sinds Beffaffenhed, at/ nemlig, jo mere 
Umage en Ting koster, jo ftoerkere higer og tragter det efter samme/ og, 
som Horatius siger:

Transvolat in medio pofita, & fugientia captat 
saa bliver vel den fornuftigste Slutning denne, at Gud har lagt ad
skillige Vanffeltgheder og AnstodsSteene paa de Veye, som fore endog 
til de nodvendigste Videnskaber, just til den Ende, at Menmffene der
ved skal opmuntres til, nred desto mere Fliid og Agtsomhed at soge deny 

A hvor- 



2 B.W. L. Preve paa nogle Rettelser og Forbedringer 
hvoraf de derimod hefte den Frugt, at, hvad de udfinde paa jaadan 
Maade, det vide de desvissere og grundigere.

2.
For ikkun at tale om det, som egentlig er og ber vcere min Ho

ved-Sag, da, ihvorvel enhver maae tilftaae/ atdenDanffeLoversaa 
klar og tydelig, (*)  som nogen Lov i Verden kand voere, saa maatte 
dog den tage merkelig Feil, der ville tcenke, at der udfordrede^ kun at 
forftaae Dansk, og at igiennemlcese Loven selv med Fliib og Agtsomhed, 
for at forftaae den til Grunde. Ja, at foregive ftigt, det var omtrent 
det samme, som at paaftaae, at, fordi man var faa vel bevant i et 
Huns, at man kunde finde hvert Kammer i Morke, innit derfor vidste, 
efter hvad Orden og Regel i Bygnings-KunftM/ at Huset var opfort. 
Sagen er sandelig ikke dermed afgiort.

Enhver, som soger ret at fatte den Danske Lov, og som ftrax 
seer, at den bestaaer aflutter Regler for adskillige og scerdeles Tilfcelde, 
maa forestille sig? at diste Regler igien ere bygte ey allene paa viste al
mindelige og eenfoldige Sandheder i Naturen, hvilke jeg vel vil tilftaae 
ved god Betocnksomhed og Overveyelse efter Haanden at kunde udgrun
des, ' men endog paa saadanne Slags Sandheder, der siyde afIndbyg- 
gernes Sindelav, af Landets, ja endog afLuftens Beskaffenhed, med 
hvilke at udfinde man forgieves ville bryde sit Hoved, uden man soger 
dem i Kilderne selv, jeg mener i soer i de gamle Love, hvoraf en ftor 
Deel afvor Lov er uddragen, og paa hvilke fra u-mindelig Tiid har voe- 
ret arbeidet. Hvo som forsommer ftigt, kand vel aldrig ndgrandffe 
det, fb»i Montesquiou kalder Kraften eller Sielen af Loven (L’efprit 
de la Loi), eller voere vis paa, hvad Loven ville have befalet i eet eller 
andet scerdeles Tilfoelde, som ikke just med alle sine Omstccndigheder 

der-
(*)  Jeg taler ikke her om de mange fleere herlige Egenstaber, som vor Lov besidder, efterdi 

ftigt ikke sigter til det Maa!, jrgi denne Afhandling har foresat mig, og det desforuden falder saa klart 
i Synene, ar Moles worth selv har seek sig nodtvungcn til at rose den, hvilket vel er det hsyege, man 
herom kand anfore:

Being now to ipeak of the Danifh Laws, I mu ft needs (den stakkels Mand ! hvor VÑk 
hand ikke at beklage l) begin with thes good Character of them in general, that for Ju- 
slice. Brevity, and Perfpicuity, they exceed all that, I know in the World.

Account of Denmark Chap. 15.



uWeyles GloiTario Juridico Danico-Norvegico. 3 
derndi kand verre meldet om. Og kand ñtge Folk (naar de ikke derimod, 
til deres Lykke, have desto aabnere en Hierne og renere et Begreb afNa- 
turen, hvilket dog laadan Slags Undersogning ikke skulle forderve) ikke 
fortiene meget sierre Berouunelse, end den, somtilleggesHiemtings 
Dommerne paa Kaaberftykket for i Ofterfon:

Vi drifve Lowen, fom vi kand, 
Efiber vilkaar oc æffhe.

Z.
Vil derimod nogen, paa den anden Side, til flige Folkes Und- 

ffyldning, anfere, at laudan Undersogning medferer sine store Van- 
ffeligheder, da har jeg derimod ikke et Ord at sige. Jeg tilftaaer, at 
det er heelt besvcerligt at udleede Meeningen paa visse Stcrder af de 
gamle Love, iscerafden, saa kaldede, Sioellandffe, der ey er gaaetsaa 
mange Hcender igiennem, som den Skaanffe, eller endnu meere den 
Jydffe; Men jeg holder derhos for, at den fterste Hindring kommer 
fra Sprogets Forandring, hvilken tildeels er Folkes egen ffyld; Thi, 
jeg lader det flaue ved sit Vcerd, at man forbedrer et Sprog med nye 
Ord, for derved at forklare nye Videnskaber, eller at man afskaffer 
unyttige Bogstaver, saasom at vi nu ffrive Lov, i Stedm for, at de 
i gamle Dage ffreve Lough eller Loffw; Alt siiadant er ulasteligt, ja 
nyttigt. Men derimod, ved det at man har faaet Smag paa at pynte 
Sproget, har man grebet saa vidt om sig, at man har afskaffet endeel 
gode og gamle fyndige Ord, hvorved intet andet er vundet, end at de 
fremfarne Tiders Skrifter, som best ffulle oplyst os, ere blevne halv 
uforftaaelige; Jeg siger, der er intet andet vundet; thi Lyden af Or- 
dene er altid lige behagelig, naar Orene ferst ere vandte dertil.

4-
Men, ligesom denne Feil hverken har begyndt at indsnige sig 

L Gaar eller t Dag, saa har man ikke heller savnet de, hvilke have vceret 
beteenkt paa, at gaae den i mode; Thi enhver, hvis Sag det var at 
forsiaae Ncettergangen i Landet, har vceret betcenkt paa, ligesom et 

A 2 Ord



4 B.w.L. Prove paa nogle Rettelser og Forbedringer
Ord ester Haanden gik afModen, at antegne dets Bemerkelse, for sin 
egen Hukommelses og maaskee for Eftertidens styld, hvoraf vi i een- 
deel strevne Regiftere endnu have Levninger, indtil den brave og vind» 
ffibelige Chriften Ofterfon Weyle forst (jeg taler bestandig om de 
Danske Love) lod sit GloíTaríum Aar 1641. udgaae i Trykken, hvil
ket hand siden forbedrede. Et Arbeid, som er al Wre veerd.

5»
Allene det er beklageligt, at Manden har ikke haft andet at rette 

sig efter, hvad fornemmelig der» Skaanffe og Sioellandste Lov an- 
gaaer, end det Kiobenhavnste Oplag af begge, trykt hos Gottfried af * 
Ghemen; Om hvilke Oplag man med rette kand sige, det, som i For
talen til den Iydffe Lov afi 590. om den meldes, at derudi befindes en 
part wrangelige prentit oc fkrefl'uit, en part Danfken formôrckit, 
oc Meningen faa forfeit, at den aff huer Mand fait ilde kand for- 
ftaais oc begribis. Det er derfor, at jeg i de folgende Afdeelinger har 
foresat mig med nogle faa Poster at bevise, hvorledes hand ved disse 
Loves uefterrcrtlige og med Feil opfyldte Trykning er bleven forleedt, 
hvilket jeg med faa meget storre Frimodighed kand giore, siden Forfat
teren selv i sin Fortale til Oplaget af 1652. giver mig Lov dertil, da 
hand striver: at hand giærne forunder eenhver rætfindig faadant at 
corrigere efter deres egen gode Tycke, faavidt enhver vel befalder.

6.

Pag. Z2. striver hand : Ænethvæfli er Forevendinger eller Und- 
styldninger, somere ulovlige, og due intet.

Man maa heller sige, at den heele Forklaring duer intet. Jeg 
vilgive enhver Lov at sege i alle de GlolTartis, eller Ordboger, som ere 
forfattede over de gamle Nordiste Sprog, og de til dennem besioegtede, 
og derbos forsikre, at ingen stal finde enten Ænethvæfli, eller Oprin
delsen dertil. Man har desforuden nok atgiore med et andet Ord, hvil
ket findes i den Skaanffe Lov, ligesom dette, og ffal just betyde det selv- 

samme,



Udi Weyles Gloflario Juridico Danico-N ofvegico. 5 
samme, nctnltø Hnguma, uden at man stal have tvende Ord, afeen 
og den samme Bemerkelse, at bryde sig med: Men Manden er at und- 
ffylde. Hand har lcrst i den Skaanffe Lov, trykt iKiobenhavn 1505., 
dens 16de Bogs z. Cap. Leer man andru manom Ion, tha maa thy 
aldrigh tavas fore æncrh wæffli ; Og hand har aldrig kundet dromme 
om, atiden Udffrift, somLoven da er trykt efter, har, i Steden for 
wæffli, ftaaet wærth, hvilket en uagtsom Bogtrykker-Svend ikke har 
kundet Icese, og derfor sat dette vanffabte Ord i Steden. Sagen kand 
dog ikke hcenge anderledes sammen; Thi udi Hadorphs Skaanffe Lov 
staaer tydelig: fore dnéti ward; saa at Meeningen bliver denne: 
Laaner man anden noget, da maa det aldrig tabes for nogen Slags 
Vcerdie o: da maa den, som har laant det, aldrig beholde det imod 
Dens Viliie, som har udlaant det, i hvad hand end vil give derfor til 
Vederlag. Hvormed Andreæ Sunonis Overscettelse stemmer overeens: 
Nec auditur, pretium volens restituere.

Dog maa jeg herhos erindre, at i det Rmstffe Pergaments Ma- 
nufeript af den Skaanffe Lov, som D. Ole Worm har eyet, Iceses paa 
dette Sted: 3 ; fore enen uada, formedelst
ingen Vande, hvilket ligeledes af Andrea Sunone saaledes er givet: 
Reftitutionem - -- nullus cafus - poterit impedire. Men 
paa hvilken afviste to Mander man vil Icese det, kand Ænethvæffli al
drig komme ud deraf.

7-
Pag. 346. Haadkone, kaldes den Ovinde i Loven, som bliver 

voldtagen imod hendes Villie, Haad, forklares i Registeret over Ordene
1 Runo'phi Jonæ IslaNdffe Grammatica hos Hickefium Tom. 2. p. 
79. ved irristo, som maaffee rettere kunde gives ved Ludibrium, og er 
da Haadkone en cerlig Kone, som en anden, paa Den i Iydffe Lovs
2 Bogs 16 Cap. ommeldte Mande hnr drevet Spot med. Derfor har 
Eckenberger bedre, og ucermere efter Hovedsproget, oversat det med: 
unde tho Schanden gemaket hestt, end Eric Krabbe med denne For
klaring : mit Gewalt, muhtwillig, und wieder ihren eigen Willen

X 3 genoht-



6 B.w.L. Prove paa nogle Rettelser og Forbedringer 
genohtzuehtiget&c. ; Thi her meldes ikke allene ont Gierningen i sig 
selv- mm endog om den paafolgende Vancere.

8.
Pag. 420. moder et Ord/ hvilket er af samme Beffaffenhed, som 

Ænethwæffli. jucthe-dere, (heder det) det Ord findes i dm L)kaanske 
Lov om Orbodemaal Cap. 13, Des uanseeter det os udi Rcrtten alde- 
les fremmed/ ognbekiendt. Synes dog/ ester Textens Anledning/ at 
betyde Eed, eller Toug - • rc.

Diéi.Text. siger: (det er endnu ofterfbn der taler) Om 
man lader mcele Ransvidne - - rc./ M ntiwehin eyfæfte ba
der, eller komme ved anden Lov, forend sooret vorder/ hannem 
enten fyldig eller aarsaget. End/ vorderguellte-dere giort, siger 
Loven (NB. forstaae, om hand ved Nccjfninger vorder paasooren 
og feldt efter Loven), da bode hand Kongen 3. Mark, for det hand 
var Saggivet for.

Saa vidt åor, hvis Mening er kortelig denne: Naar nogen 
bliver tiltalet, som Ransmand/ da maa det hverken tillades ham gio- 
relig at rcette for sig (fæile bader), eller at forsvare sig (nemlig ved at 
svoerge sig frie ved 12. Mands Eed, komme til Lov) forend hans An
klagere har ved fine i2.Moends Eed beviift, at Hand er ffyldig, eller 
Sageslos; Mm, dersom Anklageren svcerger ham Sag paa ved Tyl
ler Eed, da skal band NB. endda ikke have Tilladelse at forsvare sig, 
men hand bor bode 3. Mark til Kongen rc.; Een saa unaturlig Lov 
troer jeg aldrig var til i Verden ; I det mindste var det Synd at be- 
ffylde vore gamle Love, i hvor lidet pyntede de efter disse Tiders Maade 
ere, forathavehavtDeelisaaHimmelraabende en Uretfcerdighed.

Dog Ofterfon har langt fra ikke taget det af sit eget Hoved; 
Hand er ey allene bleven forfort afdet forkeerte Juchte-dere, men endnu 
mere af et eneste Bogstav i det Ghemenffe Oplag, som er sat til Enden 
aset Ord, og saavel der, som paa fleere Steder, forvolder, at der kom
mer en Mening ud, der jnst er tvertimod det, som burde staae; Nemlig 

Ghe-



ttbi Weyles GloíTario Juridico Danico-Norvegico. 7 
Ghemen har trykt ey, non, i Steden for e, omnino, oportet, ne- 
ceiTeeft, hvilket Ord vor Danffe Lov udtrykker med : Jo; Thi stråledes 
lyder Texten hos Hadorph: Stadga om urbotamaal Gap. 14.

Nar fom man lather mala rans vithne a Thinge, tha fkal e 
(her har Ghemen ey) hin with Jern tagha, eller bother feft- 
ha, eller thritia ath hans manhelgh fkal taghe. En wordher 
inkthd therd (Her Har Ghemen det ommeldte Juchtedere) 
giort, tha a hin Koninghin ath böthrt thre mark, fora, ther 
hinom hafuer Sagh om gifuith.

Heraf meenerjeg, det da er klart, baade at denne Lod, langt 
fra at forbyde den Anklagede at rette for sig, eller bevise sin Uskyldig
hed, meget mere befaler det, fom en Sag, der nodvendig fkal ffce, saa 
og hvad Juchtedere Ml betyde, nemlig incktdtherd o: Ingen af Dee- 
lene ; Hermed stemmer ogfaa trende af mig efterfeete Danske Over, 
soettclser overeens/ hvilke have: bliver det ikke faa giort, eller bliver 
ingen af diife giort.

9-
Pag. 539. Lyd-heat o: at have faadan Regt og Medfart, fom 

een kand vel noyes medre.

Forklaringen er rigtig nok, men Ordet er gaelt trykt, og bor 
lerses lydhe at o: opholde Livet ved; Thi Skaanffe Lovs 2. Bog 16. 
Cap. siger, at kyndige Mcend skulle ffionne, om Fledforingen bar fwa 
got, fum han ma wñl lita at. Det Kuniffe Mfcr. har IMilU'l 
d: lite at.

10.

Pag. 585. at vare offne Fitha i Fcesins, det er, Udi Fifferie, 
eller paa Fiffeleie. Da der i Skaanffe Lovs 4. B. 20. Cap. virkelig 
i Ghemens Oplag staaer offnæ fitah i fæ fins, saa har det givet An
ledning til denne urigtige Forklaring ; Thi hos Hadorph staaer ofna 

fia ti 



8 B.W'.L. Prove paa nogle Rettelser og Forbedringer rc. 
fiati fæ fins o: PaaSpor (Fied, Fodefied) efter sine Creature. ^ndr. 
Sun. Inveftigationis fuorum animalium amifibrum.

II.
Jeg kunde lettelig anfere mange flere Emnpler paa flige Mis- 

tagesser/ saavelsom hvad nodvendigeTittceg, baade i Henseende til de 
forglemte Ord/ og til de anforte Ords Forklaring og Oprindelse/ i dette 
Glofiårio kunde giores: Men, ligesom dette aldeles ikke er skrevet for 
at betage Manden sin velfortiente Roes/ da vel ikke mange ffutte 
giere ham det Arbeid efter, som hand har frembragt, naar de vare 
nodte til/ four hand, at bryde Issen, faa tcenker jeg derimod, at jeg 
i denne Materie har ffrevet nok for at bevise Nedvendigheden af saa- 
vel et fuldsioendigere Juridiff GloíTario, fom af et rigtigere Oplag af 

vore gamle Love, hvortil jeg ynffer at de, four have mere M 
dom/ Skiensomhed og Tiid end jeg, maatte vorde 

opmuntrede.

Betamk-
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Betænkning
over

EN ANTIQUE,
som til Videnskabernes Selskab er vorden indsendt; 

forfattet og sammesteds vplcrst

Klevenfeldt.
er en vakker Materie, font ProfeiE Thomas Brode- ' 

rus Bircherod havde paataget sig at afhandle de de- 
perditis Septentrionalium Antiquitatibus; men be

meldte hans Skrift var noer selv bleven inter deperdita ; thi 
paa et par ffrevne Exemplarer noer, som paa eet og andet 
Sted laae i Dvale, var det for Resien lidet bekiendt, forend wefiphai. 
den loerde Hr. Cantzler von Weftphai, Havel som Forfatterne ^onument* 
af det Dänische Bibliothèque igiennem offentlig Tryk have 68°"Dé' 
giort baadeForfatteren og Skriftet 2Ere. Tom^0**

Aarsagen hvorfore saa vel et Slags, som et andet, er3691 
geraadet til Grunde, bar salig Bircherod med god Grund an- 
fort: Hand savner fornemmelig Diplomata, Boger, Myn
ter og Monumenter; Men at endog flere Ting ere gangen den 
ftmme Vey, det kand bevises af den Antique, som til dette 
Selffab er indsendt : Denne er vel nu omsider kommen for Ly
set; men hvor meget mere afsamme Slags er der ikke bleven 
tabt og reent borte l

Ved Reformations Begyndelsen gik det, som det i siore 
Forandringer gierne pleyer at gaae, at man falder fra eet Ex
tremo til et andet. Paade forsie Synodis, faavel til Kloben- 

B havn.



io K. Betænkning over en Antique,_ _ _ _ _
havn, font ttl Andvorfkoft, blev det alvorlig befalt at udrydde 
og forbudet at beholde imellem Hcrnderne de meeft uftyldigfte 
Ting, som kunde tankes at give en Tanke tilbage; altsaa ikke 
at undre/ om man har bortkast for Fode ; og er det derfor m 
stor Lykke, naar man undertiden kand finde eet og andet, som 
kand vcere bortftukket i Kroge.

Saa lidet det Stykke er, som, efter dette Selftabs 
hoye Præfidis Befaling/ ftal give Materie til denne Afhand
ling ; saa vanskeligt er det derimod at fastsette fine Tanker der
om, da det ikke er afdet Slags, som forekommer alle Dage; 
Imidlertid ftaaer det enhver ftit for, at prove paa, hvo det 
bedre og vissere kand udfinde ; Stridige Meninger bringe ofte 
Sandheden frem ; Min Prove faaer gane saa vidt den kand ; 
den fremkommer til ingen anden Ende, end for, under Adly- 
delse, at ftaae og falde for Dommere.

Antiquen, fom da ftal handles om, er af Elephant- eller 
Fills' (a) Been udarbeidet; Den ftal verre funden paa 

Langeland, hvor og fordum Arcemboldi Sigiil er opfiftet. 
vid. Bircher, de Deper. Sept. Antiqq. StorrelsM 0g Skik

bo. i. kelsen deraf, viser Tegningen No. i. hvorefter den af enhver 
desto bedre kand ftues og Donnes.

Ved forste Dyekast feer man strax, at dette Stykke har 
varet indrettet til noget Kirke-Brug; flutteltg har det i de 
forrige Tider blank Helligdomme varet bevaret. Den stri
dende St. Jörgen under en Hvelfving (Niche) paa den eene 
Side, den Tempel-Indgang, eller Alteres Libarium,paa den 
anden Side, henviser til noget meere, end almindeligt. Ja, 
Dannelsen afdet gandfte Stykke, naar det under eet betrag
tes, ftenwiser saasom Skikkelsen afen Alter-Tafle, hvilket 
har bragt den gode MñNd Hr. Jorgen Saaby, fom fra Srryno 
har hidscndt denne Antique, paa de Tanker, at den maa bave 

varet
(a) külcri dttZslandñe e» Elephant.
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Ilindsendt til Videnff. Selffab.
vceretet Altare (font hand kalder det) Portabile, eller at den 
idet mindste har vceret brugt som Alter-Taste til et saadaut 
Altere.

Adskillige brave Mcend have ved forste Kyekast vcrret 
afsamme Tanker, somherSaaby, altsaa for attilkiendegive 
og undstylde, hvorfor jeg afviger fra denne Mening, saa bli
ver det fornodent, at jeg Exordii loco melder noget om Altari
bus Portatiiibus, hvad og hvordanne de vare.

Det er klart, at de (saa kaldede) Altaría Portatílía bety
dede noget andet, end den blotte Lignelse af et Altar ; De kald
tes ikke saaledes, fordi de kunde bceres i en Lomme, men til 
Forffiel for de sædvanlige, og udi Kirkerne oprettede Altere, 
jbrnbaade vare og kaldedes ftabiiia eller fixa: Hine derimod, 
ligesaavel soin diste, brugtes til Mester at holde, samt Sacra- 
mentet at adminiftrevc ; folgelig er det ikke Alter-Tasten, men 
Alteret t sig selv, som det gielder om, naar der stal sporges, 
hvad man ved Altaría Portatiiia har forsmået t

Udi den forste Kirke vare Alterne fast alle mobilia : For
samlingerne kunde i Begyndelsen og under Christendommens 
Forfolgelser ikke fastsettes til noget vift Sted: Det er derom, 
at Eusebius anforer Ex Dionyfio Alexandr. Lib.7. cap. 22. 
Qyivis locus, Ager, folitudo. Navis, Stabulum, Career, 
inflar templi ad facras Synaxes peragendas erat; altsaa Vare 
og Alterne saaledes indrettede, at de kunde flyttes og bceres; 
ncevnes og derfore Altaria Geftatoria.

Da Forfolgelserne ophorte, da Kirkerne bleve bygde, 
da de offentlige Guds-Dyrkelser bleve foeftede til visse Stceder, 
saa bleve og Alterne Fixa ; Imidlertid blev det dog store Her
rer, og visse andre, tilladt, som paa Kriigs-Tog og Neyser 
vare beffoeftigede, eller fra de offentlige Guds Huse langt borte 
boendes, at de ved Messens Begicengelse maatte betiene sig af 
loft Borde eller EabuUs; dogat de samme maatte vcere con-

B 2 feere-



12 K. Betænkning ovet en àtjqüe, 
fecreretC/ for Misbrug og u-orden at forekomme: Herom 
findes adskillige saavel Pave-og ^ifp^Statuta, som og Key- 
fernes Anordninger, ut (fcilicet) non nifi in altaribus & Ta- 
bernaculis ab Epifcopis Deo dicatis, miifarum celebratio 
fieret - - vid. Capitularia Caroli Magni apud Baluzium 
lib. 7. ?cap. 316. & lib. 6. cap. 208- conf, item Conftimtiones 
Johannis Stratford Cantuarienfis Epifcopi ad Annum 1342. 
X. die O&obris apud Lindwöd in appendice pag.49. No. 233. 
Sññdanne Altaría itineraria, som de og t fine Henseende kald
tes/ haver Carolus Magnus betient fig af/ hvorom Reimarus 
allegeris, Biffopperne paa deres Reyser forte og saadanne 
Altere Olnkring. (qvære Bonæ Rer. Liturg. lib. I. cap. 20. No.il) Og, som detmaa veere os meget atgiere om Exem
pler sra vores Norden udi deflige Ting, saa finder man udi 
Oligeri Jacobæi Catalogo Mufæi Regii Partis 2dæ Seét. 3. 
No. 36. et betydeligt Exempel, hvor anfores af Cornelii Ha- 
merfordii Manufcripto, at Johannes PapaXXIII. (udi Mu- 
fæo staaer XXXIII.) har tilladt en vis Johanni Ryncoby, 
fom siden blev Prior udi Dalum i FyM/ at detiene sig af et Al
tare portátil! - xi ix. Kalend. O&obris (Papa hie) Johan
ni Ryncoby Parochiali ReéloriEcclefiæ Scagnenfis in Burg- 
lamenfi Diæcefi (Jutiæ) tribuit poteftatem habendi & cir
cumferendi Altare Portatile. Der tales vel fiunlnesteds 
om et andet Been-Altere, som Paven forcerede Kong chri- 
ftian den Forste i Nom, hvilken siden var kommen udi den 
lcerde Frue Annæ Krabbe, sirlig Jacob Biorn til Steenolt, 
hendes Vcrrge, men, om end denne sidste Tavle har havt Lig
nelse aset Alter, saa er jeg langt fra ikke afden Tanke, at dm 
har vceret et Altare Portatile, og det afden Aarsag, som alle
rede er anført. Men! at forbigaae udi denne liden Tra&at 
mange andre allegata, saa erindrer jeg mig for nogle Aar at 
have siet hos Sal. Hr. Geheime Raad iver Rofenkrantz en 
Original Tilladelse paa Pergament, udgiven af Pave, fine 
dubio, Sixto IV. til een afbemeldte Geheime-Raadens Forfce- 
dre, (Rigs-Hofmesteren Hr. Erich Ottesen, som og var med

Kong



Kong cbriftian den Förster Nom,) hvorved hannem tillades 
paa Neyser og i andre Tilfalde, at detiene sig af faadan en 
Tavle, eller Altari portátil!. Originalen sindes gandske vist 
endnu i det Rofenkrantzt^e Archiv paa Rosenholm, hvor 
og flere betydelige Documenter, Familien vedkommende, 
bevares.

Der vare vel adskillige andre Tavler, som bleve brugte 
i Kirkerne, og hvoriblant navnes et afGuld in Diario Vadile- 
nenfi pag. 107. til 1080. Mark Svenffes Vardie -- ad 
Annum 1454. Men de Tavler, som forestillede Altaria por-Sub ñeZe 
tarilia, vare afen gandske anden Beskaffenhed: Der var et Caroløt 
Stykke Tra, in formam menfæ, i hvis Mitte et Hull, hvor« 
iiïuReliquier bleve lagde, uden hvilke de hellige Ting chutes 
ikke at have nogen ret Kraft, men oven paa Reliqnierne lag
des en Steen, fom blev indfattet i Tavlen; Denne Steen 
var af en ulige Langde, dog i det mindste maatte vare saa stor, 
at Kalken derpaa kunde rummes; og denne Steen var det 
egentlige Altare Portadle, hvorom findes saavel hos Duran
dum, Cafalium, fom og hos andre Skribentere, der handle 
omKirkriLcrernonier; og hosEdrnund Alarten e Udi dm 3 die 
Tome, lib. 2do cap. 17. fees omstandelig paa hvad Maade 
saadanne Altere bleve indviede.

Dette saaledes nok om Altaribus portatilibus i den 
êatinffe Kirke, naar jeg allene tilfoyer et Sted af Hincmari 
Remenfis Epifcopi Anordning, som findes inter Capitula 
anni I2mi ejusdem Epifcopatus N0.3. pag.732. Oper. Tomi 
loris ex Editione Sirmondi - - Tabulam (heder det) 
qvisque Presbyter, cum neceifarium fuerit, de marmore 
vel nigra petra vel Litio honeftiffimo &c. honeíte affeéía- 
tam habeat, & nobis ad confecrandum offerat, qvam fecum, 
cum expedierit, deferat, in qva facra myfteria fecundum 
ritum Ecclefiafticum agere valeat. Man seer altfaa heraf, 
at Meret i sig selv, ligesom de andre Alter-Borde, vare giorte

B 3



i4_ _ _ K. Bctcenkmng over en Antique,
ufStcen, og det under Hensigt til Christum, som den rette 
Hierne-Steen.

Udi den Grcrkfke Kirke vare altaría portatilia ikke egent
lig i Brug, dog vare de Graters (saa kaldede) Antim-infiattl 
samme Henseende indrettede.

Ordet er sammensat af en Grerkff Particul, og et La
tin^ Ord ; Particlen (ùvjï) betyder in compofitione loco, eller 
det, som bruges i Steden for noget andet: Minfion titstaaer 
derimod Et^moloZifterne at have sin Oprindelse fra det La tin- 
ske menfa, og altsaa ffal Ordet (Antiminfion) bemerke no
get, som brugtes udi andre confecrerede Bordes Sted.

Naar en Kirke blev indviet, omgaves Alteret med en 
stor Dug ; Denne blev efter Confecrationen ffaaren udi ad» 
ffillige mindre Stykker, som uddeeltes blant de Geiftlige, og 
var det dem siden tilladt at holde Messer for Borde, som enten 
ikke vare, eller som man tvivlede om at vare confecrerede, 
naar de med disie Antiminfiis vare belagde : For at have den 
gandffe Sag udi Korthed paa et Sted, saa kunde eftersees, 
hvad Cafparus Suicerus in fuo Thefauro Ecclefiaftico, og 
Carolus du Frefne Udi hñNs Gloifario mediae & infimæ Gr re
citatis, derom haver anfort.

Er altsiia afdet Foregaaende klart, at den her indsend
te Antique paa ingen Maade kand blive til et Alrare portatile, 
itinerarium eller Geftatorium ; allerhelst da det efter sin 
Storrelse hverken kand passere for Alter, eller Alter-Tavle.

Det Gamle Testamentes Altere vare indrettede til Of
fer-Forretninger ; De hedenske Altere vise sig endnu hos os, 
bestaaendes afen ftor flad Steen, der hviler paa tvende andre 
paa Kanten satte, hvor oven paa Hoftierne irnrnoleredes. 
De gamle Altere in Ecclefia, verre sig de Fixa eller mobilia, 

vare



indsendt tilVidenfl.Selffà 15 
vare alle indrettede til deres visse Brug ; og folgelig, naar vo
res Antique ftulde regnes blant Altaria, saa blev det aldrig 
andet end et Dukke-Mere.

Det kunde ikke passe sig paa saa liden en Traélat, som 
denne, i Henseende til Hoved-Materien, vil blive ; om jeg her 
videre vilde opncevne alle de Nedffab, som bruges etter brug
tes i Kirken, for at vise hvad den quæftionelïfce Antique ikke 
kand vcrre : Det maa vcere nok, at jeg, efterat have igiennem- 
gaaetadffittigesaavel trykte som skrevne Fortegnelser paa de 
Helligdomme og Nedst^ab, somi fordum Tiid have vceret be
varede enten udi fremmede etter vores egne Kirker, ikke haver 
fundet et eneste, som kunde passe sig paa det her berorte Stykke.

Helgen-Billeder findes vel oste og allevegne ncrvnte; 
men de ncevnes gierne afsaadan Storrelse, at de kunde oprey- 
ses og udscettes, samt tillige tiene til Prydelse og Opmerk- 
somhed.

In Monaftici Anglicani Tom. Z», pag. 1^2. opregnes 
adffillige saadanne Billeder udi kostbar Metall arbeydede; 
meningen afdem ere enten tve-tydige, eller tve-sidede; Zeg 
vilsige: At der ikke findes Figurer paa dem, udenpaa denene 
Side. Staaer altsaa intet for mig tilbage, uden at,forblive 
ved den Mening, som jeg forste gang fattede om vores Anti
que, da den udi dette hoye Selffabs Forsamling blev foreviist : 
at den (nemlig) kand have vceret et (saa kaldet) Ofcuiatorium, 
der, ligesom i fordum Tiid, saa endnu under Messen ombce- 
res og kystes i de Romerske Kirker og Capeller; og hvorved 
haves Hensigt tildet Osculum pacis, somide celdre Tider Udi 
Menigheden uddeeltes.

OSCULATORIUM merker man strap at det kommer 
af Kys, da dets primitivum, nemlig Osculum, saa tydelig 
ligger i Ordet; Materien er altsaa ikke ubehagelig, og jeg 

vilde
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vilde onfte, at den maatte give nogen af mine Landsmand 
Begicrlighed til ncermere at randsage hos os den midiere Tiids 
Kirke Skikke ; Men hertil behoves ftor Låsning, og saadanne 
Boger, som ftelden haves, og endog udi ftore Bog-Samlin
ger forgteves oste soges. Mig havde vift stylet Materialier 
udi denne saa stemmede Materie, dersom jeg ikke havde havt 
Adgang til den Russifte Keyserlige Geheime-Raad Hr. Baron 
KorfFs ypperlige Bog-Forraad ; Hans Excellences forekom
mende Godhed imod Videnskabers Elftere i Almindelighed er 
og bleven mig til Deel; og jeg holder mig lykkelig at sinde Ley- 
lighed paa dette Sted offentlig at erkiende den Frugt og Nyt
te, jeg, saa vel under larde Samtaler, som udi Hans Excel
lences Tal-rige Bibliothèque ofte indhefter og samler.

Dersom andre mine Forretninger tillod mig at bringe 
min liden Forraad af Manufcripta*  udi rette Skik, saa vilde 
vel endog der findes eet og andet til Oplysning i denne Materie. 
Nettest vil det blive at opbie den rette Tiid, den ynftelige 
Dag, da vi vente at see for Lyset det fuldkonine diplomatifFe 
Verk, som vores ftore Gmnr med sta utrattelig Fliid i man
ge Aar har samlet, og af Hr. Archivarlo Langebek med saa 
megen Skionsomhed paa Hans Majestats Bekostning/ for
meres, forbedres og fuldfores: Her haver man at vente de 
rette Nedftab og Hielpe-Midler til at forjage det Merke, som 
vi hidindtil have travet udi ; Og da jeg ved dette Omstob sig
ter til at undftylde min egen Uformuenhed i det, som afhand
les ftal, saa holdes formodentlig mig naadigft og gunstig til 
Gode, om jeg fornredelft Mangel paa rette Verk-Toy, i Ste
den for et fuldkommen Arbeyde allene nedlegger et Udkaft. 
Deter under stadan Undftyldning, & pace impetrata, at 
jeg begiver mig til det saa kaldede o/cuiatorium, hvorved jeg til
lige maa handle noget de oji-uUs, men i sar de ojcuio 
son: det, der henhorer til Materien.
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Ays - Ofcula - have fra de hedenffe Tider igieu- 

nem Christendommen, faavel inden, foin uden Kirken, vcrret 
brugt ndi geistlige og verdslige Samqvem, Begegnelser og 
Begiengelser.

Tilbedelses Ays, H^yagtelsts, venffabs, For
bindelses, Forsonings- og Freds-Ays forekonune baade 
udi geistlige og verdflige Historier.

Fra Hoved til Fod alting kyst ! Man finder derom nok 
anfort hos saavel ocldre, som medü ævi Skribentere: LEgte- 
Kysse Liebhabere kunde finde deres fulde Fornoyelse hosMarti- 
num Kempium, der Udi 25. Diflertationer de Ofculis, som 
Udgiore en Bog in Quarto, af meer end et tusinde Paginis, 
haver vceret faa riig paa Materie, at endog Doétores og gra
duerede Perfoner ffal kunde der finde deres Roye. Kæmpius 
hardog isinVidtleftighed forgiettet, faa vidt rnig chnes, eet 
og andet Slags Kys, soin udi den Romerffe Kirke bruges, 
faasom: Missalets-Ays, Patellets-Ays ved Offrande», 
og Me Helgens Ays, at jeg faa ffal kalde det, at man udi 
viffe Kirker kysser under et Slags Tilbedelse, alle Helgenes 
Statuer, Reliquier og Efterltgnelse. Jeg kalder dette sidste 
Slags Kys, Mbedelses-Ays, da og Hedningene paa sam
me Maade, og med saadant Kys have hadret deres A^guders 
Stotter. Man holder for, at det Latinffe adoratio, saavel- 
som det Grcrkske (a XVit) feu UVV¿(j¡) ofculor.) er kom
men fra dette Kys, eller og rettere deraf, at viste Hedninge 
af en endnu ftorre Veneration kyssede paa Haanden, og flog 
dermed imod den Afgud, fom de tilbade; hvilket endog var 
Skik iblantGrcekerne, Rommere, og Syrier, hvorom kand 
eftersees Harduini Antnerkninger til Plinii Hiftoriam Natu
ralem, libro 28- p. m. 564. ved de Ord:

In adorando dextram ad ofculum referimus.

C Mag.
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Mag. Jörgen Urfin Udi fill herlige paraphrafe over 

Job, og andre Larde ere af den Tanke, at Job udi sin Bogs 
31. Cap. 26. og 27. Vers sigter til at reengiore sig for saadan, 
ellers udi Orienten brugelig Kysse-Tilbedelse, naar hand 
siger:

Haver jeg stet til Lystt, naar det skinnede klar, 
eller til Maanen rc. og hafver mit Hierte ladet sig 
hemmelig forleede, ñt MtN HññNd lñgdls til MM 
MUN0.

Cicero i hans 4de Bog imod Verrem (det 43. Capi
tel Udi Schrevelii Edition) taler 0M en forkyfstt Herculis Sta
tua hos Agngentiiimie; hvilken, ssiont afErtz/ var faa ud
hulet afKys og Andagt, fom den hellige Trappe til Eoretto. - 
Den gode Hercules havde derover neften mist Mund og Hage.

H^yagtelsts-og Forbindelses-Tegn maa det visse- 
lig have varet, naar det heder om Trajano, at hand kyssede 
og blev kyst ñfSenatet. Gratum erat omnibus (siger Plinius 
in Panegyrico fuo) quod Senatum Ofculo exciperes, lient 
dimilTus Ofculo fueras. Item, naar der meldes i den Norske 
Hirdfkraaes 30. Capitel, at Kongen kyssede den, fom blev 
giort til Hirdmand, famt, at Candidatus iglen kyste Lehns- 
mand, og andre Hirdmcrnd paa Rad; Og holder jeg for, at 
der, ved denne Ceremonie, sigtedes til detbekiendte (Recipi
mus eum in hominem noftrum,) saa at den nye Hirdmand 
blev, per & inter Ofcula, indlemmet Í eet Corps med de 
andre.

Forsonings- og Venskabs-Rys sinder man udi 
Jakob og Claus, famt den forlorne Son og Faders Samling. 
Naar man udi den Norske Historie pag.771. laser, at Erke- 
Bisp Eyncr afTrundhiem kysteKongHaagen ved sin Ankomst 
til Byen, faa har det ikke kunde vare andet, end til Tegn paa 

Fred
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Fred og Forltgelst ; thi Kongen havde forhen ikke vceret vel til- 
freds med Erke Bispen i Henseende til Biffopen af Bergens 
Udkaarelfe.

Ligeledes naarder ad Annum 862. formeldes om den 
Forligelfe, hvorudi Hlotharius med Hludovico og Carolo 
blev inddragen, faa er Titelen af Fordraget denne : Qyando 
Hlotharius ad Ofculum receptus eít. Baluzii Capitular. Reg. 
Franc. Tit. 35. Saa at denne Freds AÄ med Kys blev be- 
feglet.

Paa denne selvsamme Maade er fra den Chrisme Kir
kes forfte Tider den indvortes Forbindelse, Kierligheds Sam- 
qvem, aandelig Fred og Forligelse, bleven betegnet ved Kys, 
som i den Henseende blev kaldet ofculum pads. I Begyndel
sen uddeeltes disse Kys in natura, men siden bleve, for sine 
Aarsager ffyld, indbragte de saa kaldede ojcuiatoria, de smaa 
Tavler giorde af Metal, eller anden Materie, hvorom jeg 
firår nccrmere. stal tale.

Den Skik, at kysse i Menigheden, var brugt saa vel 
i den Latinffe som Grcckffe Kirke. Der ere dem, som holde 
for, at fligt af innocentio imo er indfort; men da man fin
der, at hand andensteds har giort Forandring i Henseende 
Tiden, naar dette Ofculum ffulde uddeeles, saa kand denne 
Stiftelse ey regnes til ham, og end mindre til Leonem den 
2den, som dog Platina mener, in vita ejusdem Papæ, folio 
meo 102. hvor der staaer: Idem inilituit, ut in celebratione 
pax populo detur.

Rettere maa man herleede disse Kysse lige fra Apostler- 
nes Tider; Pauli og Petri Sendebreve chnes at give Anled
ning dertil, i hvis Slutning Menighederne stedse bydes og 
bedes, at kysse hinanden, med et helligt Kys; SomdaApost- 
lernes Breve bleve oplceste inter Agapas og Sondags Forsam- 

C 2 lin-
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Ungerne, og denne Skik i faadan Anledning blev optagen, saa 
er den, ved Tidens Lcrngde, udi de offentlige Forsamlinger 
videre indfort og vedbleven.

Forffielien udi den Grcekske og Latinffe Kirke blev siden 
denne : At i Steden at Latinerne uddeelte dette Ofcuium efter 
Confecrationem, faa skede det hos Grcekerne i Forveyen ; hvil-, 
ket aflnnocentio imo dadles, udi hans Apiñóla irna til De
centium Epifcopum Eugubienfem, som jeg mangesteds fin
der anfort, og lyder stråledes:

NB. PACEM adferis ante confesa Myfteria qvosdam 
populos imperare &c. cum poft omnia (qvæ ope
rire non debeo) pax fit necelTario indicenda, per 
qvam conftet populum ad omnia, qvæ in myfte- 
riis aguntur See. præbuiflè confenfum, ac finita 
efíe pacis concludentis fignaculo demonftrentur.

Kysset kaldes altsaa PÑÑ dette, faavel fom paa andre 
Steder è&xw, og tout court Pax. Saaledes for Erem- 
pel ncevnes det ogfaa in Appendice Adorum veterum apud 
Baluzium Tom. 2. Captlr. col. IZ68« Et fie Populus dat 
fibi pacem, ogdet, fordi det var Symbolum Pacis, hvorom 
tydeligere in expofitione miffæ ex vetufto codice in Biblio
theca maxima Patrum pag. 749*  h. Hvoraf stech foruden 
Hensigten, tillige Tiden, naar Kysset uddeeltes.

Poft Orationem Dominicam recenfitam, heder det: 
Panis autem in vinum mittitur, dicente Sacerdote: Pax 
Domini fit femper vobifeum &c. Qyare homines fibi invi
cem Ofcuium dant, qvod e fi Pacis fignum, ut oftendant fe con
junctos in corpore Chrifti, per qvem Pax fada eft in coelo 
& in terra.

Hvad
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Hvad som hos Latinerne kaldtes ofcuium, ofcuium pa- 

cis, Of culari, kaldtes hos Groekerne à(TTYa,ç(Àcç & aorçrcí&scuZ 
Man finder derom hos Patres saa herlige Forklaringer og For
maninger, at det vel kand fattes, at de have havt Hensigt til 
et saadant helligt Kys, som Apoftlerne i aandelig Hensigt 
havepaabuden.

Tn Appendice Operum Sti Bafilii Magni Editionis 
Parif. Tom. 2. findes fra pag.673. til 677. adffillige vakre 
Bonner, fom til Forberedelse for dette hellige Kys kunde bru
ges, og hvor det Almindelige er:

Nosque dignos fac falutandi invicem in ofculo fando, 
ftaaer der i Grcekffen.)

Cyrillus Hierofolymitanus skriver, at dette Ofcuium 
gaves, ester at de Ord vare udraabte: áV(ú Tdç (fur- 
fum corda) og da fuldte intimationen : Compîedemini & 
ofculemini vos invicem ; hvor efter Forklaringen samme« 
steds folger, at det er Signum Reconciliationis animorum 
univerfæque injuriarum memoriæ deletæ. vid. Bingham. 
Orig. Eccl. Tom. 6. pag. 299.

En lige faa vakker Erindring om dette Ofculo Pacis, 
kand lcefes hos Canifium Tom.I. Led. Antiqv. p. 473. hvor 
anfores af S. Anaftafii Sinaitæ Orat. I. deSa Sinaxi, naar hand 
raader til Forsoning, og indbyrdes Kierlighed:

’’Nonne vides, ut idcirco circa illam tremendam 
’’horam mutuo nos in Ofculo pacis amplexemur (fn Sict 
”t5to ciffTtafo/M&a aXK^ç) Aarsagen : ut omni colligatione 
’’iniquitatis ac cordis duritie abjeda puro corde ad Domi
tuum accedamus.”

Confer, item Chryfoftomi Archiepifcopi Conftantin. 
E 3 Oper.
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Oper. Tom. 2. Ex Editione Parif. Lat. Homil. 77' à caput 
Joh. 16.

Ideo in myfteriis invicem falutamus («^«^-5«) ut 
multi unum efficiamur.

sññ at dette var et fuldkommen Foreenings, Forsonings og 
Freds-Kys.

Kaldes derfor dette Ofculum hos Latinerne med det ene 
Ord (Pax) pro ofcuio Pads, faa heder det ligeledes hosGrce- 
kerne pro (piXvifAaTi Tviç ¿i^vniç î 591 (Ut conferere derom 
Severini Binii Concilia General, in Concilio Laodiceno. pag. 
299. hvor det Z de gange igientages w ¿ww A -ü âc. og 
feer man der ligeledes/ med hvad Forsigtighed dette Ofculum 
uddeeltes/ nemlig, at det gik fra Geistlige til Geistlige; at 
Laid kystes imellem sig, ligesom og andensteds lares, at 
Fruentimmeret kyste hinanden.

Du Freine udi Hegge Gloilàriis, Suicerus in Thefauro 
Ecclefiaftico ê Patribus græcis, Dominici Macri Melitenfis 
og hans Broders Hierolexicon, famt alle de, fom have skre
ven de Ritibus & Liturgicis Sacris, kunde herom Vidtloftig 
conffileres; jeg sparer med Fliid, for ikke at prange afflere 
allegatis, end dem, fom jeg har havt Leylighed at efterfee.

helligste Ting blive ofte vanhelligede, de beste Ting mis- 
¿V brugte, og de uskyldigste til verste udtolkede. Spottere 
bave veeret til paa alle Tider; De, fom Slangen, have stedse 
bidt Christum i Halen, og igiennem Christendommens For- 
plantelfe haver der indfundet sig fleere falske, end Blod- 
Vidner.

I Be-
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<d Begyndelsen uddeeltes de hellige Kys imellem bver 

Stand, hver Kion scerdeles. Maa vel ffee, at de hellige 
Martyrers Erempler, da de, uden Klons goi-fftei,'inter 
mutuos amplexus & ofcula, bleve revne til Slagter Böen- 
ken, have givet Anledning til, at Ofeula Tiid ester anden 
promifcuè imodtoges; maa vel ffee, at Spotterne, som 
meldt, derefter ilde have omtalt og udlagt disse (blank Hellige) 
hellige Kys; maa vel og ffee, at Munke-sindede til sidst have 
begaaer Misbrug, og at Ofcula, som allersorft vare Neutrius 
generis, ere til sidst blcvne communis eller furtivi. Det 
(kysser Søstrene) kand vcere bleven for vidt extenderet.

Ihvorom alting er, faa finder jeg, at osculato- 
RIA eller Ofi-ulamina til een Tiid ere opfundne og indforte. 
Andre have allegueret Tertullianum in extremo libro de 
Orat., Ludovicum Crefollium Lib. 4. Myftagogi Gap. 6. 
Seâ.3. pag. 894. Cardinalis Bonæ Rer. Liturg. lib.2. cap.16. 
og siere ; Men jeg holder det nok, at referere nlig udi denne 
liden Traåat til Bar onium allene, da man hos hannem finder 
alt det, som til Materien henhorer: Deter ad Annum 45. 
pag. 35*0.  Tom. I. Editionis Plantinianæ, at hand altforer 
den indsnegne abufum saaledes, at man tillige seer, hvorledes 
det forhen har vceret : Ordene ere disse :

In Ecclefia feorfum viros a mulieribus agere confve- 
viífe, certiffimum eft: At qvoniam, ea nihilominus 
adhibita cautela, adhuc (inter fe invicem ofculantes, 
five viros five fœminas) fraus aliqva arte Diaboli ali- 
qvando irrepfiife videretur, in nonnullis Ecclefiis [aeram 
¿[culari tabellam mutavit u[us, & qvidem laudabilis.

Her har man da tydelig de saa kaldede Ofculatoria, 
som have givet Anledning til denne liden Afhandling.

Naar
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Naar disse Ofculatoria have begyndt, derom finder jeg 

ingen Underretning; veed og ikke/ at nogen ex profeiTo har 
afhandlet Materien, da derimod mange andre Ting tidt nok 
ere opkaagte.

Vift nok er det, at de udarbeydede Ofculatoria, faa- 
danne, som vores Antique er, ere af det celdfte Slags ; Thi, 
i de feenere Tider begyndte man/ for Beqvemheds ffyld, at 
betiene fig affmaa flade Plader afLErtz, hvorudi een eller an
den hellig Historie blev indgravet ; og er det artigt, hvad Do
minicus Maria Manni i hans Bog de Inuentis Florentinis, 
udi det 40. Capitel pag. 73. anforer, at Nemlig disse Ofculato
ria ffulle have givet Anledning til Kobberstikker -Konften. 
’’Initium hujus operoíifíimi Artificii (figer hand) fuere qvæ- 
”dam Tabules pacis geßatoria (ut vocant) qvæ ofculandæ 
’’exhiberi qvotannis folent in Ecclefîa Baptifterii Sti Johan- 
”nis, hiftoriam paifionis Domini multiplicibus figuris præ 
"fe ferentes.” Jeg skylder dette allegatum MM gode VM 
Hr. krofefior Kappis lcerde Anmerkninger ved Overstettelsen 

Eflail fur as Hr. Juvenel de Carlencas, hans Skrift ont ñdffillige Vi-
rHifløhedes venskaber; Men vores berommelige Hr. DoÄor Hauber har 
ire-äe-" givet mig Anledning at kiende dette Oplag/ hvis Venffab jeg 
Sciences & baade hoyftffatter og erkiender.
de$ Arts,

Der ere dem, fom have troet, at innocentius imus 
eller Leo 2dus (eenafbegge) kunde voere Opfindere til Ofcu
latoria. Andre derimod have med mindre Grund üatueret, 
fom fer er meldt, at de have indfort ipfa ofeula pacis. Jeg, 
som Saul inter Prophetas, vil, ved at fufpendetC mine Tan
ker, overlade denne Meterle til dem, font traàre Hiftoriam 
Ecclefiæ ex profeflb, men, for at haste ncermere til Slut
ning, vil anfore een og anden Definition, for at give at for- 
staae, hvad ofcuiarorium er, og bemerkte.

Ojcti-
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Ofculatorium (ftgcv Dominicus Macrus Melitenfis) Par
va Tabella, cum sacra aliqva imagine, qva popul» 
Ofculum Pacis confertur tempore MiiTæ.

Og hos du Frefne kaldes Ofculatorium ligeledes
Tabula, qvæ fidelibus inter miiTæ folemnia ofculanda 
defertur, vulgo noílris LA PAIX.

Sññ at/ ligesom Ofculum Pacis kaldtes med et Ord 
Pax, faa er det ligedan med Ofculatorio ; Begge Dele have 
Hensigt til Stiftelsen/ og den Effe&um, som deraf skulde 
folge. Man sinder det og kaldet Tabula Pacis ad Ofculato
rium hos Lindwood in Conftitut. Concilii Merton. Oppid. 
pag.35.

Pace, eller t« Pax, deriveres ogsaadet Ord Paxil- 
la : Det nerones in Regiitro ornamentorum Iiberæ capellæ 
Regiæ infra Caftrum Windefore tempore Regis Ricardi 2di 
0g hos Dugdal in Monaftici Tomo Ztio hagesi pag. 84. faa*  
ledes besirives:

Item una Paxilla nobilis argentea deaurata, aymillata 
cum imaginibus crucifixi Mariæ & Johannis, à haben
tis in fummitate tria pomella&c. cum duobus fcuticis 
in utroque latere pendentibus.

Beskrivelsen giver altsaa Anledning at trot/ at det er 
et Ofculatorium, som her tales om; og i sieden for de om
meldte duobus fcuticis sindes duo fcutiferi paa vores An
tique.

Me komme overeens / at Ofculatoria vare as alle 
Slags Materier, Steen, Trcre, Selv, Kobber rc. Menât 
de foreviisie Christum, Helgen Billeder, Reliquier eller Kor
sets Tegn.

D Jo-han-
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Johannes Baptifta Cafalius i hans Bog de veteribus 

Chriftianorum Ritibus, meldet'/ at hade tyet tvende laminas 
ex ære antiqvo, hvor Christi Opstandelse forestilles/ og at 
hand forkynder Disciplene Fred; Dette har givet ham An
ledning, at erindre noget de Ofculo Pacis.

Helgen Billeder brugtes overalt, altsaa ogsaa in 
Ofculatoriis > thi, ligesom udi Jonæ Skibs-Nod enhver raabte 
til sin Gud, saa finder man og, at Kirker og Kloftere hver 
have havt sin Skyts-Helgen, folgelig ere og Ornamentet' og 
Deres hellige Redskab derefter indrettede og udzirede.

Et fardeles Ofcuîatorium erindrer jeg at have feet i 
Paris udi den Messt, stm ved Parlamentets Aabning efter 
Martini folenniter holdes: Den kaldes la MefTe Rouge, 
fordi Parlaments-Herrerne samme Tiid ere iforte rode Tala
rer, meften af lige Skikkelse med dem, som af AfleiTorenie 
her i Hoyeste Ret bares; Den kaldes og af Skerts le Bat 
d’ecriviffes, af de besynderlige bagvendte Reverentrer, som 
Præfidentevtie, naar de komme fra Off randen, neyendes og 
baglends aflegge : Ved denne Ceremonie ombares, foruden 
et Helgen Pax og Ofcuîatorium, endnu et andet ditto, hvor
på a ftaaer den Franske Lilie, comme la Marque de Juilice, 
hvilken paa ligemaade kysses ; faa at ligesom det eene har Hen
sigt til Pacem in Eede ti a, sññ MNÑ det andet intimere til 
Pacem in Tribunali, for at forekomme for mange stridige 
Meninger.

Mir. Eilienne Pasquier dans fes Recherches erindrer 
bemeldte Act ved Parlamentets Aabning, naar hand i den 
6te Bogs 48. Capitel, taler derom, fom om en Skik, derfra 
umindelig Tiid var indfort, at Parlaments-Herrerne, ef- 
terat Corpus Chrifti var eleveret, kyste Patinen; og hand 
anmerker sammesteds, fom et befi)nderlig siet Omen, at Pra- 
sten Ao. 1587. den 12.Rov. forglenite atlade Ofcuîatorium 

eller 
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eller fnd kaldede Paix omboere ved den folenne Mess efter 
Martini/ avez vous pris garde (fortoeller hand at have sagt 
til een af sine Venner efter Messen) que la Paix n a point 
été présentée a Meilleurs ? je meure, fi cela ne nous pro
met, je ne fçay quoi de malheureux pour la France; ainfi 
le dis-je & ainfi advint le mefme an & depuis, maatte MÑN 
ikke snart froc, at de Gejstlige ved seenefte Parlaments Aab- 
ning ligeledes havde forgtettet la Paix, naar man eftertan
ker chige Urolighed i den Franste Kirke og Parlamentets paa- 
fitldte Landflygtighed l

De fuldkomne Messe-Beger, eller saa kaldede Plena- 
ría, fa) synes og at have voeret brugte som Ofculatoria ; 
Missilet felv fyffe$ altib under Communionen as Prceften, 
freinte ffeé og ved alle ftoveStitfr-Ceremonier til at kysses paa; 
Men jeg sinder til min Satz et ssrbeles Allegatum af Paver- 
niers Reysers I sie Bvg om Evangelie Boger i Armenien mb 
fort in Notis Sperlingii ad Teftamentum Abfalonis, pag. 
142. saaledes:

Sur un des coftez (b) de la couverture de ce livre il 
y a des Reliques enchaíTées, & couvertes d’un cry- 

D 2 ftal ;
(a) plenaria, om Ordets Bemerkelse findes fuldkommen Oplysning udi 

Sperlings lerrde Noter over Teftamentum Abfalonis, pag.159. &c. udi Hvrnekirke i Fyeil 
ved Hvedholm, fom Hr.Capitain Brahe Nied Kirken tilhorer, er endnu at see et saadant 
plenarium, font vel eengang sortiente en fuldstændig Afhandling. Bogen indeholder de 
fire Evangelister, sireven paa Pergament, meget vel, samt med Miniaturer, forgyldte og 
illuminerede Bogstaver herlige» prydet og ziret. Det ene Bind er med tyk Selv bestagen 
i siion dreven Arbeyde, hvorudii udsiaaren Elphenbeen er indfattet chriftus Crucifixu*,  
fmnt Johannes og Maria. Mange Steene have verret her indfattede, som nu ikknns er 
Glas eller Cristal, med adsiillige Coulenrer underlagde, dog findes endnu hist og her sma« 
Granater og Turkoscr til Tegn paa, at de andre har verret bedre.

Den saa kaldede Marsi Stigs-Tavle, som er ophamgt i Stubberup-Kirke paa 
Hindzholm i bemeldte Fyen, haver og uden Tvivl verret et Bind af et saadant Plenario ; 
jeg mindes ikke rettere, end at jo den gamle lerrde Lucoppidan har og verret af samme Tag
ker, efter det, som jeg har fattet afden Brev-Mrling, som derom har vecret imellem han
nem og Otto Sperling.

(b) Det er at merke ved disse Plenaria, at, endsiiont de vare indbundne, som
andre
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ftal; & c’eft le cofte du livre NB. qu’on donne à 
baifer.

Udi (fornemmelig de Engelle) Kirke-inventarier fore« 
komme ofte Ofculatoria, faafom in Monaftici Anglican!Tom. 
z. pag. 327. pag. 330. & 331. hvorpaa et Sted ncevnes 7. 
Ofcuiatoria. Man finder dem ogfaa paabudM/ som forno« 
den Kirke-Redffab. vid. Lindwood in Provinciali Angliæ, 
pag. 251.

Volumus de cetero & praecipimus, qvod teneantur 
(Parochiani) invenire omnia inferius annotata, vide
licet &c. Vas pro aqva Benedicta, 0fculatorium. Can
delabrum pro cereo Pafchali.

Og ligeledes bag efter in Conftitut. Provine. Concil. 
Mertonenf. under dm Titel:

Qyæ debent parochiani invenire vel reparare in Eccle- 
fia, ad An. 1305.,

Pag. 35. à 36. findes ligeledes Ofculatorium beneevnet.

Dette nu faaledes nok om Ofculatoriis, hvad de vare, 
og hvortil de brugtes. Der bliver nu herefter at fporge :

(Dm og vores Antique kand regnes der Lblant/ og 
hvad der har bevager mig ril at falde paa 

drsse Tanker i

andre Bsger, laavardog det eene Bind niere preegtig, end det andet, det nemlig, som, 
»aar Bogen siod paa Alteret, vendte ud mod Menigheden, og som ellers blev fremviist at 
kysse paa. < Saalcdes findes udi een Ouitantz, som Jefper Friis fik af chrift 
Ao. 1547. for adstiilig Norst Kirke-Redstab, iblant andet saalcdes: Item et XTytt Te, 
siamente, strcvet paa Pergament, bestagen PÑÑ den rene Side med S-lsf, och den 
Knden Side med Robber.
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Storrclsen, Dannelsen/ Skikkelsen og ovrige Beffaf- 

fenhed har dragt mig paa denne Mening.

Antiquen er omtrent af dm Storrelse, som jeg har 
feet andre Ofculatoria: Den flade Side er, i mine Tanker, 
den forfte og fornemste, fordi den fremviser en Helgen, dåden 
runde derimod har ikke uden en Rytter, som dog er Critique 
undergiven. Den flade Side er meget brugt ; den runde der
imod flet intet. Dette man jo have en Aarsag; Jeg gietter 
efter min Satz, atdenne Side har varet brugt til at kysses t 
Menigheden; den er mere dertil beqvem, end den runde; og 
naar det gielder oin Kys, saa kand St. Jörgen vare lige sa a god/ 
son; en anden.

Udi de sinaa Hutter, som her og der lade sig til syne, 
kand Reliquien have varet indfluttede ; Det forhen ommeldte 
Armenian^e Plenarium, der og brugtes til Ofculatorium, 
havde og fes Reliques enchaiTées.

Saa heder og Ofculatorium, efter Gabriels Biels De
finition, Tabula Chrifti Imaginem, aut NB. Sanderum 
Reliqvias continens.

Jeg er, in fpecie bragt paa de Tanker om Reliquier, 
af en erfaren og itudeiTt Mand, af den Catholffe Religion, 
som i Henseende til Hoved-Materien har varet af samme Tan
ker med mig, efterat hand noye havde examinent Antiquen. 
Reliqviev vare ikke altid store Stumper, Arme, Beene, Cra
nia. Aliqvid er ogsaa noget ; og det heder tidt in Catalogo 
Reliqviarum Roskildenfium Udi em fif Tomis Bartholinia- 
nis: aliqvid de Sanélo Blaiio, de undecim Millibus virgi
num. Muelig kand der have varet aliqvid de Sando Geor 
gio udi disseHulinger og Huller.

Blel fuper 
Canonem 
MiiTx, Leét. 
» - Zr.

D 3 Ringm
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Ringen oven i, som er^emmelig stor, kand vare brugt 

til at holde Fiilsbenet udi, naar det ad Ofculandum ombåres.

Ikke liden Eftertanke fortiener den Forffiel af Couieu- 
ren, font faa kiendelig merkespaa begge Sider; Dm yderste 
Deel er hviid, og faafom uforandret, den inderste derimod 
er falmet og guul ; Aarfagen kunde vare denne, at den trinde 
Side er bleven mindre brugt, og just derfor ikke er fmuffet: 
Den flade derimod, hvor St Jörgen fees, er bleven forbrugt 
afKys, og derfor er guul og forfudlet ; Det er ffeet med denne 
gode Helgen, fom det ellers heder i Ordsproget om hans Frenke, 
atForgyldingenergaaet af St. Giertrud.

Det er bekiendt, at St Jörgen var de Fattiges, Syges 
og Elendiges Patron, og at hand kaldes Captivorum Libera
tor, Pauperum prote&or, ægrotantium Medicus.

Mange Hospitaler og Spital-Huse her i Norden bare 
derfor Navnet efter ham. Hvo veed, om dette Oscåorium 
ikke kand have varet brugt udi een af St. jörgens Hofpiral-jttr- 

' keré Det er funden udi Fyens Stift, hvor St. jorgensGaard 
i Svenborg endnu er bekiendt; og da Hospitals-Lemmer ikke 
altid have de reneste Munde ; da og svage Folk ere gierne meest 
brunstige og ivrige i Andagt, saa har den gode St Jörgen 
maattet holde for, og af saftige Kps har hand faaet sin Kiortel 
smusket.

Udi gamle G raksse Menologüs og Andagts-Boger bli
ver St Jörgen paakaldet, som den, der ved sin Forbon kunde 
skaffe almindelig Fred, vid. Selden. Tit Honor, pag. 554. 
Har hand da varet en Freds-Helgen ; saa passer hand sig og 
gandsse vel paa et Ofculatorio, eller saa kaldet Pax. Og det 
kand ikke have varet imod hans Embeds Medfor, at vare til- 
stede, naar ofcuia pacis uddeeltes.

At
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At dette Stykke er giert afElphenbce», giver intet til 

Sagen ; Ofcuiatoria vare, som meldt, af alle Slags Mate
rier, saa var og Elphenbeen fordum hoyt agtet: Udi Ditmari 
Mersburgenfis Chronico formeldes om Henrico (i. d. 2°) 
Imperatore, at hand forcerede til Kirken Librum Evangelio- 
rum auro & tabula ornatum eburnea : og at Fiilsbeen har 
vcrret brugt in Sacris Udi andre Tilfalde, det kand fees hos 
forhen Citerede Lindwood, hvor det heder in Conflit. Provine. 
Oxon. pag-7.b. ad à. 1222.

Euchariftia in munda pyxide vel argentea, vel (NB.) 
ebúrnea, vel alias Sacramento digna & idonea confer
vetur:

Og ligeledes ibidem pag. 39. b. ad An. 1322.

Endnu staaerder et Spersmaal tilbage:

Har og Ofcuiatoria varet brugte her i Norden?
Jeg veed ikke hvorfor man skal tvivle derpaa, siden 

Kirke-Skikkene i den Romerste Kirke vare ncrsten eet Sted, 
som et andet. Vel sandt! at man til Datum ikke har feet 
saadanne Stykker ; men hvo veed, om man ret bar givet Agt 
derpaa, og monne de ikke kunde vcere falden udi deres Hin
der, fom ikke have draget deres Kundstab til Eftertanke : Saa 
meget mindre bekiendt derimod, fom Ofcuiatoria hidindtil hos 
os have vceret, saa meget storre Opmerksomhed fortiener dette 
Stykke, som giver Anledning, at man taler derom. Imid
lertid harjegetErempel atfremfore, hvilket stal kunde tiene 
som eet for alle, til Beviis paa, at Ofcuiatoria have vceret be- 
kiendte, endog udi vores meest Nordiste Kirker.

Jeg frembringer med faa megen sierre Fornoyelfe dette 
Erempel, som jeg venter Tak hos mine Landsmand, forme

delst 
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delft den Oplysning, som derved fan uformodentltg frem- 
konnner.

Hr. Biskop Harbois vakre Tradat om Reformatio
nen r Island/ fom i Selskabets Skrifters 5te Deel er vorden 
inddragen/ har givet mig hertil Anledning: Der tales pag. 
262. om en Steen, som i Island findes paa Alterne, hvor- 
paa Venerabile fordum stod; formeldes og/ at derunder for
vares Reliqvier, samt atSteenen paa Islandsk kaldes p«x- 
Spiallå. Hr. Biskoppen tilftaaer derhos/ at hand ved Roer- 
vcrrelsen i Island, hos adskillige Antiqvarios forgieves har 
sogt Oprindelsen og Bemerkelscn afOrdet.

Det havde noer gaaet mig paa famine Maade ; jeg fik 
og ikke megen Trost hos een og anden afde Herrer Isloendere, 
da jeg vilde vide hvad Ordet Pax-Spiaid maatte betyde.

Maner falden paa den Meening, at P. in Pax-Spiaid 
blev urettelig udtalt, og at de, som have et steds seet Ordet 
skrevet, ikke have taget Hymne med fig; Man meente at Or
det kunde verret skrevet med et Gammeldags v. (y.)> der seer 
ud sometPpfilon, felgelig burde ey udsiges Pax-Spiaid, men 
Vax’Spiaid, og ffulde betyde en gammeldags Skriver-Tavle/ 
overdragen med Vox, hvilket Ord og findes hos Verelium, 
nemlig: Rita a vax-Spióld,

Spialld (in plurali Spiólid) betyder i det Islandske 
smaa firekantede tynde Trek-Tavler, saadanne som settes bag 
Speyle og Skilderier, ligesom det in genere kand bruges om 
andre Slags smaa Plader eller Stykker, som indsettes udi 
andre Ting: Kakkelovns-Spiceld, Skorsteens, Hals-og 
Erme-Spicrld iSkiorter,Bog Spiceldrc. komme alle afdet 
Islandske Spmlld. Jeg ternker, at det Tydske fpalten, 
gefpalten, er ogsaa ejusdem originis.

Hos



_ _ _ _ _ _ indsendt til Vidensk. Selskab. _ _ 33
Hos Gudmundum Andreæ og andensteds anfores 

Spialld, uden Forffioel, for en Tavle.

Islænderen Mr. Joen Mortenfen, fout CV vel verseret 
Udi den Islandske Etymologie, holder for, at Ordet derive
res fra at fpuda, som per metathefin skulle verre det samme 
som at ML, (hvorfra det Danske at jpinte endnu bekiendt) 
enten fordi saadanne tynde Tavler ere gemcenligen hiornede, 
og saaledes hvor de apteres og indfoyes, foraarsage enKlofte 
eller Splitte.

Men, for at komme noermere til vores Pax-Spiald, saa er det at merke, at endog Steen Tavler betydes i Jslandsken 
med det Ord Spialld, saa at hvor der udi Exod. 24. v. 12. tales 
om Mose, at Gud sagde til ham : Jeg vil give dig Stem-Tav- 
ler; saa heder det udi ben Islandske Text: Eg vil giefa kier Stein Spivlld.

Pax-Spiaild er altsaa lige efter Ordet intet andet, end 
Tabula Pacis, thi det er oyensi)nlig sammensat afdet Latinske 
Pax og det Islandske spiaüd (Tabula), og saaledes have vt 
tilforn hort, at Osculatoria undertiden kaldtes. Dersom nu 
denne af Hr. Biskoppen ommeldte Steen er en maadeltg 
Skeever, eller anden tynd Steen, faa er det klart, at den har 
vccret brugt ad ofcuiandum, naar Osculum Paers uddeeltes, 
og folgelig have vi her tydelig et Pax (Gallis la Paix) eller 
Ofculatorium i Norden.

Skulde derimod bemeldte Steen i Alteret veere storke 
og tyngere, end at den til detArbeyde, fom meldt, kunde bru- 
ges, saa er den dog upaatvivlelig kaldet Pax-Spiald, fordi den 
bevarede under sig de Pacis inñrumenta og Reliqvier, som ved 
Ofcula Pacis ombåres.
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Vi have og hort/ Ut Ofculatoria selv ere kaldede Mar- 

mora, lapides y dette Pax-Spiald ufSteen/ kand verre brugt 
vet*  Ofcula Pacis, fordi det luae oven pua Reliqvienie, MUN 
si uder og derfore fuu kaldede AiTeres Pacis, som i Kirkerne lige
ledes bevarede Reliqviemc/ og derfor tiente til summe Brug, 
(bill de undre Ofculatoria.

Jeg holder det nok, ut huve banet Veyen til en Under- 
sogning/ soin kund give de Islandske Herrer Antiquariis An
ledning til en mere fuldkommen Afhundling.

Noer havde jeg glemt/ at Ordet Pax, der, som meldt, 
er det samme/ som Ofculatorium, har voeret saa bekiendt i 
Dannemark, ut det og har fimet Sted iblant de Dunste 
Ordsprog;

Den loerde Fortale, som er foyet for til Anders Bor
dings Danste Poetiste Skrifter, giver os et tydeligt Exempel 
herpaa udi den Historie om den gumle Proeft uf Roager, som 
kaurede sig selv til Btstop i Ribe. Efter Historien kunde 
Cannikerne i Ribe ey blive eenige oui/ ved en Vacance, hvo der 
stulle vcere Bistop sammesteds, de guve derfor Vallet udi en 
formeent eenfoldtg Mands Huand, som var Prcrst i Roager, 
men forglemte ut overlevere ham Navnene pau dem, blant 
hvilke hand burde vcelge; thi blev Prcrsten sim klog at toenke 
pau sig selv, ogudncrvnte sig selv til Bistop under denne be- 
rommeiige Asstecd, som siden er bleven til Ordsprog:

Som det hellige Kors og Vor Frue ! fuu stal Hr. Peder i 
Roagger vcere Bistop i Ribe ; thi jeg haver NB. alle 
mine Dage hort: at hvo ft>m Pacem haver, hantz 
xacerer sig selv f-rst. - -

Ordsproget haver noget ligt med det andet bekiendte. - Hvo 
fom Korfet haver, hand figner fig felv förft. - - Begge
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Steder feer man, at der sigtes til udvortes Ceremonier og 
Skikke, som med andre siere vel engang kunde Deere Umag 
veerd at oplyse. - -

Ordet (Pacere) er faasom danificeret, og kand intet 
andet betyde endatkysie Pacem eller Ofcuiaeorium ; Og lee
rer man da heraf et Stykke af Kirke-Skikken hos os; at 
(nemlig) den, fom ombar Pacem, kyssede det felv forst, fom 
den der forsi og fremmesi ynffede at deelagtiggiores under 
Fredens Samqvem udi de Helliges indvortes Forbindelse.

Efterat jeg nu faaledes haver givet mine Tanker om 
Antiquen i ft$ fein tilkiende, faa kand j’ß ikke forbigaae, at 
rore lidet ved Figurerne, som findes paa begge Sider.

Den siridende St. Jörgen siaaer for hver Mands Dyne : 
Den gode Helt har den LEre, at Deere kiendt baade af Larde 
og Lage. Rytteren derimod paa den anden Side, er ikke faa 
let at udfinde : Efter hans Ride-Art simes det, som hand rider 
incognito ; Jeg ferner giette mig til, hvo hand kunde Deere: 
Udi morkeTing ere Gisninger altid tilladte, og, da min Gis- 
ning hverken stal reyse eller falde, faa formoder og haaber jeg 
stadigt, atog ingen derover forarges.

St. Jörgen paa sin Side er heel og holden baade i Hen
seende til Karl, Hest og Rustning; Rytteren derimod paa 
den anden Side, endffiont hand synes at have varet i Skiars- 
ild, endog hans Hoved har taget Skade paa Halv-Veyen, 
faa feer man dog kiendelig en Resi af Mitra, eller Biffops Huer 
Ja ! hans sitde Kladedragt vifer os Munken af Kappen.

Men hvorledes er den geisilige Herre kommen op at 
ride paa en Koe? Deter Uendeligt, at Dyret hand bar under 
sig, feer gandffe oxagtigt ud, at dets Fodder og Been-Knogler, 
samt Pande og Hals ikke ere tillagde paa Stutteriet ; Hornene 

E r rHo-
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i Hovedet vise sig og tydelig frem. Ja Hr. Mitratus holder 
trofast fast med hver sin Haand paa de samme.

Skulde man troc, at der i det Land, hvor vor Geist- 
lige er udreedenfta, har vcrret Pest-Sygdom blank Hestene, 
og at hand derfor i Mangel afdem,bar maattet ride til Sogns 
paa en Koer Ney! atsiigt ikke stikker sig, det er bektendt af 
en lcrrd Mands Betcenkning paa vore Tider, over et mere 
betydeligt Tilfcelde: Men! hvad stal der da blive til sidst af 
denne forkappede Nytter l For min Deel troer jeg ikke, at det 
er for hans Dyds styld, at hand er kommen saa op at ride, og 
endogsaa for 2Erens styld kunde hand gierne have gaaet. 
Bispe Huen glor ham ikke Des vcerdigere paa sin Koe; Dm 
er tilfoyet, (tcrnker jeg) for at giere ham desto mere kiendelig. 
Hand vises ikke, som den der indrider, men som NB. udri
vendes, & q videm inter duos fatellites; muelig betydes der
med, at hand udrives afHelligdommen.

Dersom her sigtedes til nogen folenne Proceffion, 
eller geiftlig 2Ere Stilling, saa maatte Hr. Mitratus holde den 
hoyre Haands trende Fingre i Veyret, Benedicentis inflar, 
saalcdes som Bisperne i de gamle Tider vises udi deres Sigil
ler, paa deres Monumenter, og andre forekommende Anti
quer; Men denne Helgen bumper frem paa sin Koe, midt 
imellem tvende VagthavendeScutiferos, hvorafden eene med 
sin Hue seer ud som cn Karl afden tydste Nation, eller nogen 
anden af den Latinste Kirke ; men den andens Coëffure og 
Haar-Top synes at betyde en Grå; folgelig kunde ved diste 
tvende den Romerste og Grcrkste Kirke bemerkes.

For i Korthed at komme til Sagen, saa ere mine Tan
ker disse:

Jblant de Navnkundige Jorgener, som ere blevne meest 
bekiendte i Verden, kand man fornemmelig regne disse tvende: 

Rid-
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Ridderen St. Jörgen den Helligt/ og Kletteren Georgius 
Arianus: Den forste en kiek Helt og Peichter, den sidste en 
siet Karl og saa kaldet Biffop, men Biffop for Arianerneg 
Seét, af hvem hand udi Sanéti Athanafii Sted blev opsat til 
Biffop i Alexandria. Maimburg dans fon Hiftoire de 
l’Arianifme Tom.I. pag. 265. og de fleste/ som have ffreven 
om Ridderen Santie Jörgen, have og for Selffabs ffyld er
indret eet og andet om den sidste.

I Henseende til Ridderen St. Jorgen maa enhver, end
og de afden Romerffe Kirke/ tilftaae, at der neppe udi nogen 
Helgens Historie sindes saa mange Variantes Legiones, san 
mange urimelige Modsigelser, som udi denne drabelige Mands 
Levnet; Hans Fodsels-ogDods-Dage ere vel ansorte, urens/ 
hvad derimellem er tildraget, derom ere heel stridige Menin
ger; Man efterflaae allene Aéta Sanétonim Aprilis Tomo 
ztio ved den 2Z. April, og da ffal erfares/ hvor ondt Sam- 
lerne have havt ved at bringe noget vift ud/ for at ffille det 
Falffe fra det Sande: U-agtsomme Skribentere have bragt 
et chaos til Veye af den drabelige sande, og geiftlige falffe 
Jorgen, endffiont endog Aars-Beregningen burde fette et 
stort Comma imellem begge.

Den Arianiffe Biffop afdette Navn fik et flet Endeligt 
efter Fortienefte: Hand blev, da hans Fylde var kommen, 
nedstyrtet/ anholden, aflivet/ ja! omflebt paa en Kameel, 
elleret andet foragteligt Dyr, som ikke er brugeligt ved Ryt
teriet.

Monne vores Koe-Bumpere ikke kunde betegne denne 
Pfeud-Epifcopum og ktetterffe Arianer? Monne ikke Fabri- 
queurtn af vores Antique (ndi Forvildelse af St. Jorgens 
vildsomlne Historie) bar giort en Miff-maff af begge disse 
Jorgeners Fata, og derved har forestillet St. Jörgen fom Rid
der/ under sin rette Stelling paa den ene/ men taget Feyl i

E 3 hans



38 K. Betænkning over etl Antique, 
hans ovrtge Historie og Endeligt/ paaden anden Sider Eller 
og, (som rimeligere,) monne ikke de»/ som har indrettet Anti
quen, har sogt maastee at giere St. Jörgen saa,neget ftorre, 
og mere crrvcrrdig, frem for Arianeme ex oppofito, veddet 
hand paa et Stykke, og under et Arbeyde har foyet dem til« 
sammen, til Eftertanke om den Forstier, fom ellers var imel
lem disse begge. Jeg indlader min Mening til mildeste Dont: 
Men, at ingen stal troe eller toenke, at jeg er forvoven i at 
giette, saa er det merkeligt, at der endog paa vores Tider lige
ledes ere deur, som have stobt begge disse Iorgener sammen. 
Man efterloese Bistopen af Götheborg Dotier Jöran Wallins 
Gotlandske Samlinger pag. 271. item pag. 272. til Enden. 
Man stal der finde, foruden en stor Deel, fom henhorer til 
St. Jôrgens Dyrkelse i Sverrig, at Hr. Bistopen tisfidftgior 
een af tvende, og altfaa ftatuerer, at Ridderen St. Jörgen 
har verret een og den samme med Arianeren, og Sti Athanafii 
Fiende, samt at ved Dragen skulde betydes Christi Guddom, 
som hand paa kletterst Maade sogte at bestride.

Det kunde velhave faldet mig i Sinde paa dette Sted 
at handle noget udforligere til Slutning om St. Jörgen ; men 
da det synes at voere uden for HovedMaterien, saa vil jeg 
ham og paa det korteste berore.

Jeg finder alleguertf St. jörgens Historie, som stal 
vare trykt i Aarhuus, under den Titel: HiftoriaSantiiGeor- 
gii Patroni Ecclefîæ Fratrum B. Mariæ Virginis in Broberg 
Civitatis Arhufieniis. Arhufiæ apud Santium Spiritum im- 
preifaAo. 1498. Nicolao ClaufenPræfide, (vid. Pontoppid. 

conf.Nanne. Annal. Torn.2. p. 305. 476.716.) men den er mig for Resten 
Arhuf ¿63 ubekiendt. De derimod, som forlange ncrrmere Underret

ning om ham, kunde efterlcrse Seldeni Titulos Honorum Par
tis 2dæ Cap.J. Conradi DanielisFrikii DiiTertation deSantio 
Georgio Martyre, og AtiaSantiorum Aprilis Tomum ztiurn 
ad diem 2311m, man stal der finde adstilligt pro & contra.

Udi
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Udi Jacobi Georgii zufällige Anmerckungen von dem NützlicheAii- 

fast maller Welt in unverdiente Hochachtung gekom merckungen 
menen, und doch wohl memahls auf Erden gewest- Mate
nen Heiligen Georgio, er St. Jörgen saasom expungeret, rien aus der 
e Catalogo San¿lorum, fñstpññ lige Maadk, som vores cerlige Theologie re. 
Holger Danske, der in Catalogo Librorum prohibitorum cum krLf»?' 
Romæ 1683. (mueligt flere Steeder) er udjaget af cerligt tione Joh. 
Selffab. Saa at store Helte ikke kand sige sig fri for Skud, SW 
endog udi den stridende Kirke. Samiüng.

pág. 157.
Utallige andre Authores handle om St. Georgio, om 

hans Templer, Stotter, Reliqvíer ; hand vises paa mang
foldige Specier og Mynter, ja, man haver og Braéleater, 
hvorpaa St. Jörgen sindes, hvorom Sperling de numis non 
culls, pag. 23. formelder.

Har hand vceret Engelands og andre Stceders Patron, 
saa har hand ey vceret forgiettet i Norden; hans Fest blev 
hoytideligenbegaaet, hvorom kand eftersees Breviarium ní- 
droiienfe, Ottonienfe, (a) Arofienfe ; Jeg anforer af flere 
allene diste zde, fordi jeg selv har havt den Lykke (muelig den 
eneste i vore Tider,) at bringe de samme til Veye.

Findesdet og, at man til Eysenach, (vid. sperling loco 
citato) i Stokholm og paa andre Stceder, ja ! i Orienten selv, 
har opreyst kostbare Billeder til St. Jorgens LEre, saa haver 

hand
(a) Det Exemplar, font jeg heraf ever, ervelafde saa kaldede Libri« ætcmis, 

ser style Begyndelse og Ende ; men det sees kiendeligen paa mange Steder, at det er et 
Breviarium eller saa kaldet Diarium Ottonienfe. Hvor stor en R a rite denne Bog er, 
kand sees af for-allegueredc Prof. Bircherods Traétat de Deperditis Septentrionalium 
Antiqvitatibus; sññmodsommelig svm denne store Sanilere har ledt, saa har hand dog 
aldrig kundet finde Bogen, regner den derfor inter Deperdita. Hand anforer et Original 
Documente, som har lñrtham, at Bogen havde varet til; (conf, det Danffe Magazins 
iste Bind p -g.299.) Hand leerer os tillige, at Bogtrykkeren Simon Brandt, som havde 
trykt det, Nevaren Danst Mand, men en Lybeker, og folgelig bortfalder der Dubium, 
som i forbemeldteDanske Magazin, in Nota (u.) » Henseende samme Bogtrykker er 
moveret
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hand vgderpaa ikke manglet noget hos os; Jeg anforcr for 

Lit-Erempels ffyld Documenter Lir. A., hvoraf stes/ at der udi
Falster/ indtil i Groevens Feyde, har vceret et kosteligt St.jör- 
gens Billede af Selv, eller med Selv beflagen. Men at 
Borgerne afSaxekiobing forte sig op, som Dionyfius den Ty
ran, 0M hvem Cicero Libro 3rio de Natura Deorum, pag. 
m. 1148. formelder, at hand pillede Skcrgget aféulapio, 
og Guldet af Jo vis Kiortel. Syracufertn, saavel som de Her
rer Sarekiobinger vidste at bringe sig Metallerne bedre til 
Nytte.

Paa Malinger og Billeder sindes St. Jörgen paa mere 
end een Maade betydet : Den almindeligste Forestillelse er den, 
som vores Antique fremviser. Hand beffrivesog paa lamme 
vtis hos Meflenium i hans Scandiæ Illuiiratæ 4. Tome pag. 
46. ad An. 1489. hvor hand taler om Steen Sture saaledes:

Ecclefiafticis in Sveonia Negotiis invigilavit Steno pro
movendis, qvi Colofleam illam opere moleque admi
rabilem templo Stocholmeniium primario dedicavit 
Statuam, qvæ S. Georgium eqvo infidentem, & Draconi 
bella inferentem, dexterrime pulcherrimeque repré
sentât.

Hos Terpager derimod in Ripis Cimbricis, pag. ZZ6. ster 
inan tillige Jomfruen eller den KongeDatter, som St. Jörgen, 
efterven almindelige Fabel, som den anden Perfeus, befriede. 
Hun findes og paa andre Steder tilsat, saasomndi den saa kal- 
dede Pallional elfte Leuent derHrlllgett/ udi det Exemplar, 
som til Basel er trykt Anno 1511. in Fol. fol. 8. vid. Figure*  

No. ». No. 2.

Terpager tilfoyer een og anden artig Antnerkning, 
men udi den gainle paffional er intet, uden det scedvanlige Slid- 
der-Sladder.

At
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At St. Jörgens Striid hensigter til noget Symbolik 

og at ved Dragen, Dtevelen og hans Gierninger, Synd og 
Laster betydes, derom komme alle kloge Folk overeens, endog 
deafdenRomerffe Kirke.

$if Mythologies og Hedninge Fabler er det bekiendt/ 
hvor ofte deflige Kamp med Drager, Orme, og andre grumme 
Dyr tillegges de drabelige Helte. Odens Dyft med Utgarde- 
lokcs Katt, var verre og haardere end alle Herculis Prever, 
vid. Snorre Sturlefens Eddæ. 41. Capitel. Om Ribbolts 
Strtid med Dragen synges i de Dunste Viser: Kong Regner 
Lodbrog udi Kampen mod Ormen for sin Jomfru, var lige 
saa kiek som St. Jorgen, men blev derfor ikke Helgen desbedre. 
Alf Kong Sigurds Sen, af Danmark, derimod var sierre end 
alle de andre; Hand kiempedes to gange for sit Ofculatonum, 
for den Gothtste Konge Datter ; hattd drcebte to glubende 
Dyr, forinden hand fik Ret til Alvildam. (a) vid. Saxon. 
Gram. Libr. 7. p. 127. Ed. Steph.

Under saadan symboliste Drage Kamp haver Con- 
itantinus Magnus (Tçfte Seldeno) vñret Malet;

Sanéta
(a) Dersom jeg, som Novitius, turde indfsre ny Meninger om de gamle Runer ; 

dersom jeg ikke frygtede for at opmane til min Skade Monumenterne argte og «rldste Ud
tolkere ; saa kunde jeg snart falde paa de Tanker, at den Rune-Steen ved Jellinge j Jyl
land, som vores store Worm in Monumentis, pag. ZZ2. fremstiller, expreffé betegner 
denne Alf Sigurdfens Kamp med de tvende Dyr, Dragen og Ormen : Man efterlyse alle
meste det Anførte Sted hos Saxonem, man confererc Stenens Figurer med Historien, saa
dan, som den fortcelles ; og man vil sinde, at det ene nett passer sig efter det andet. Med 
infcriptionen hos Wormium har jeg intet at bestille; forinden man paa Stedet nsyere 
kunde examínele charaéierenie, hvorvidt de og kunde passe sig paa min Satz. Alf si
gurdfens Nid gaaer ikke langt for Kong 6orms Regiering, i hvis Erindring Stenen ellers 
rneenes at veere opsat. Vist er det, at Stenen rimeligere sigter til nogen fymboliff Kamp 
efter de Tiders Maade, end tildet Danffe Vaabens Skiolde-Mcerke, hvilket dog Birche- 
roditis har kundet troe, udi hans Manuscript de Cordatis Leonibus, som jeg iblant andre 
eyer.

§
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San&a Margareta foreftilles paa lige Maade i Sold 

med Dl ügen under Fodderne in Ecclefia Eboracenfi (vid. Mo- 
naft. Angl. T. z. pag. 172. b.), og den hellige Kong Oluff, i 

Fig.No.3. Norge, in Breviario Nidrofienfi, saaledes som Figuren N0.3. 
udviser.

Vores egne drabelige Kiemper have altsaa forstaaet, 
uden St. Jürgens Hielp, at afpille deres egne Drager ; men det/ 
som man hos os har den gode Helgen meeft at takke for, er 
hansOmsorg for de Spedalske og Gaarede; hans troe Tieneste 
herudinden er og bleven fuldkommen anseet; Hand er indsat 
som General-Hofpitais Forstandere, samt aflagt med herlige 
Indkomster. Mange Kloftere og Hospitaler toge Navnet op 
efter ham, og at hand ikke var Huusvild hos os, derom vidne 
de adskillige St. Jürgens Gññrde, som til deels endnu ere til paa 
vore Tider.

Den Hellige Aands og St. Giertruds Huse vare vel 
ogsaa Hospitaler; men det synes, som St. Jürgen indtog de 
Skrobeligste hos sig, nemlig de Spedalske og Udflette, dog 
blev deflige Syghuse tiid efter anden dragne sammen og un- 

Lit.B.c. der eet, som Documénteme Lit. B. og C. de annis IZIZ. og 
1530. udvise.

Det vilde blive for vidtloftigt at opregne her alle de Kir
ker, Kloftere og Bygninger, fom man for St. Jürgens skyld 
har opfort i Kiobenhavn, i Roskild, Calundborg, Riibe, 
Aalborg, Trundhiem og Bergen; (da, paa utallige andre 
Stceder haver vocret st. Jürgens Hospitaler,) Men jeg vil til 
Slutning allene berore St. Jürgens Gaard i Svenborg, fordr 
jeg den forhen har erindret.

Manskulde snart troe, at Frue Birgitte Vafa, (a) Hr. 
Chri-

(a) Det Allegatum, som her findes om Fr»e Birgitte Stiftelse er taget afdet 
trykte Exemplar, som ndgik Hafniæ 1722. gvo. pag. 42.43. Jeg eyer selv et Mauufcript as
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Chriften Nielfens ©attCV/ 0g Hl'. Claus Rönnovs Huus-Fl'Ut 
havde stiftet dette Huns, siden der formeldes ont hende t det 
saa kaldede Hr. Jens Biiiis Slcrgt-Regifter saaledes:

Jeg fik r Sinde ved SvineborgsBy 
Saner Jørgen en Gaard at opbygge, 

Mg staffe derr baade Br^d og Lye 
A'or dennem/ som Brødet monne tigge.

LAin Herre og B^rn de lagde dertil
Baade da og Aar efter Aare

Arffne og Eye, Guld, ©ølf og de vil 
Slet intet af Eyendonr fpare.

Den Gaard og Alnrisse stander i Dag
Gud gifve dem Gloede og Lykke 

Sonr fremmer og dyrker faa god en Sag 
Den drifvis ret aldrig til Rykke.

Men
af bemeldte Hr. Jens Billis Sleegt-Regisier t hvorudi hans Ahnhcer Vaaben med sine 
Farver fuldkommen store ere aftegnede. Dette Exemplar differerer i meget fra del trykte. 
Skrive-og Tale-Maaden vise dets LElde, saa jeg snart stulde holde det for Originalen. 
Dl Trempel om Forstiellen, vil jeg her ligeledes anforeafåuffriptet de forhen allege- 
rebe Stropher, hvor det saaledes lyder:

Jeg gaff for Raad vid Svendbsrrig By 
Sancte Jorgen en Gaard ak bygge 

Oc mangen Fattig sorfOrge der y 
Sir Brod inonne sorgelig tygge 

Myn Herre, myne Born de lagde der thill 
Saa rhid og Aar eprher Aare 

Arffue og LyZhe bode Guldc og Soll 
De monne sier inrhid spare

Den Gaard den Almyst stander y Dag
Den driffms aldrig rhill Rygge 

Saa styrke dem Gud, iomhielper slig Sag 
Med Signelse Raad oc Lykke.

Man seer altsaa, at dette trykte Exemplar kunde behove et nyt Oplag. Hvad Frue Bir
gitte angaaer, saa heder det her, at hun allene har givet Anflag til denne gode Gierning, 
uden at man veed, hvo den egentlig fuldbyrdet haver: Den forste Stiftelse er mig ikke fore
kommen. Men en narniere Forklaring og Fornyelse derpaa, de Ao, 1590. som er ind- 
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Men at Kirken med sit Hospital sammesteds har verret'meget 
oeldere, kand sees aset Aflas-Brev, som Anno 1372. erudgi- 
ven afLrico Epifcopo Ottonienfí, og flere Bisper ; I B'kvet/ 
som sindes hos Nlig UdiBiffop Bircherods Diplomatise Sam
ling/ tilsiges Afladet Pænitentibus & confeilis, qvi ad Ec- 
clefiam Sanéti Georgii prope villam Svineburg, calices, lu
minaria, veftimenta, libros, ornamenta &c. donaverint, iis 
item, qvi infirmis inibi commorantibus pro viéhi feu ve- 
ítitu, vel &c. eleemofynas largiti fuerint. Om altsññ 
Frue Birgitte Vafa har havt nogen Deel udi bemeldte St. 
jorgens Guard/ saa har det ikke strakt sig videre, end at hun 
enten har forbedret, eller og afny igien har opbygt og begavet 
Hospitalet.

At og St. Jörgen har havt et Syg-Huus paa Borrittg- 
iit. D. holM/ det beviser Documenter Lit. D., samme er vel ikke af 

stor Betydenhed, men kunde mueltg voere behageligt for dem, 
som smaaligen soge efter Oplysning til den Bornholmffe HL- 

ut. e. ftorie. Saa ttlfoyes og et dito Bilage fub Lit. E., for at vise 
hvorledes Indretningen ved Lr. Jürgens Syg-Huus i Bergen 
har vcrret.

Jeg flutter herved og flipper St. Jörgen i Hospitalet: 
Maa vel ffee, at hand i sin Tiid har giort mange lemleste og 
qvocfte, og derfor paa egen Bekostning har maattet opbygge 
Syg-Huse.

Undssylder derhos, at jeg udi Hoved-Materien er ble
ven ex Davo Oedipus ; og at jeg i Henseende Figurerne af vor 
ridende og stridende Helgen har flaget mig ril Ridder paa 
Saner Jørgen.

A. Jeg 
gaaet af deRonnovffe Arvinger, har jeg funden «di en smuk Samling af et og andet rare 
Breve, som den lcerde og brave salig Jens Rosenkrans med sin stvdvanlige Skisnsomhed 
har redde« fra Undergang, vedat ladedem hafte tilsammen. Da Samlingen nu er udi 

Eit. F. min Eye, saa har jeg ikke drager i Betvenkning ar lade tilfoye under Lit F. en Copie af sam
me senere Anstalt, siden man derved kand have Oplysning om St. Jürgens Guards da ove
rende Bestaffenhed og Indretning.
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A.

L^eg Mogens Falster tril Bellinge, Landzdomsre yLoland 
c\j gror vittherligt for alle oc kiendis met thette mit opne 
Breff, at ieg er venligt) oc wel forligt met Saxkiobings 
Burgere om then vuillie oc tretthe fom offemellom vor for 
thet folff thi toge aff Sanfte jörgens billede y bregrup 1) 
Greffwens tidt, som vor vet halff sinende Lod folff y een 
stene oc j. liden hondth oc Haffner the giort meg ther stell 
oc fylleste fore epter min egen vittie oc «offne. Thi lader 
leg them quith oc krafflosse for all ytthermere tiiltall for 
then sag. Tüll ytthermere Vitnesbyrd trycker ieg mit 
Signet^ neden paa thette mit opne breff giffuet paa bellin: 
Sondagen epther Sanfti Mathis Dñgh Pino Domini 
M D XLV.
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46 K. Betcenkmng over en Antique,
B,

(Aor alle men thette breffseer eller hore lcese Kiondgiore wij 
O broder Laurentz tordst Preft oc prior uti then Hellige 
Andzhwss i Aaleburgh oc menige Conuentis brodre i same 
stedt meth thette vortt obne breff/ at for mangefold Gunst 
oc Velgierninge hoghborened furfte HerHanff Koningh till 
Danmarck Sweryghe Norighe etc. (Guth alsommegtigste 
hanssftoel haffue) vort Lonuem giord haffuer/ ocbesonder- 
lig for Sancti I-rgenss Hospital og Gord her r Aale- 
bnrg meth alte sin rettiched rente og tUlltiggelfe/ som Hog- 
bornne Furstejnde ftwe Cristina Danmarckis Swerigis 
Norigis etc. Drotningh oc her Creftiern vdwaldt Komngh 
till Danmark oc Swerige Rett arffuing till Norigis riigr 
etc. meth Danmarckes Righends Raadz (her nw tu! stede 
ere) fuldbordh og samtycke , effter forne Hogborne furftes 
Koningh Hanses yderfte Wilice og befaling, ossoc vort.Clo
ster nw till ewig tiidh vndt tiillagdh oc giffueth, Beplichte 
wij oss oc wore effterkomere tiil ewigh tiidt/ aarlighen Aar 
at holde swodan thienist, som her efftirfolger for for«e Ko
ningh HanfsDrotningh Criftina her Chriftiern theris For- 
celbrce born oc effterkommere tiil theris siccless salighedh oc 
beftandelss/ fforft at anname the vdsoetffe oc spetelffe 'folk, 
som nw ere eller komendis worder, tiil forne Sanéti Jürgens 
Gard vtj Aaleburg/ oc forsorge them thcrr meth Huss, Klede 
fodhe oc anden theres nottorfft, Oc stal wij holde the Messer 
vforsomelig, som ther nw funderet er j forne Sanéti Jürgens 
Kirke. Item skutte wij giore hwer Maudagh tiil ewig tir'd 
proceiT, oc effter proceflèti mytt vti Kirken sswnghe eth 

anthi-
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anthiphonam joinfrw Marie till Soff, aue beatiílima, Tisti- 
gifte skulle wij hollde trenne Aar tiidt hwerttAar, then sorfte 
Mandag nest effttr Dominicam Reminifcere. Ten anden 
Mandag nest eftir OÄauam Corporis Crifti, oc then tridie 
Mandaghen nest efftir o&auam omnium San&orum, om 
sendaghen at afften vigilias meth ix Lecser, om mandaghen 
sywnghen messe for hoghe altcere oc huer Prcest hollde messt 
firdeles. Skal oc trolig tiil ewig tiidt bedess for them i 
alle Messer bode sywnghen oc lossen, og tifligist affpredicke- 
stolen efftir alle predicken, som skeer vtij vort Closter. At 
hollde alle tisse pwnctce oc Articlcrr, som forscreffuet er be 
pligte wij oss oc wore effterkommere paa vore oc tytttë stok' 
less saligheds). In quorum omnium fidem & teftimonium 
Sigillum prioratus mei, vna cum figillo di¿ti noftri Con- 
ucntus prefentibus duximus apponendum. Datum Aale
borg Anno Incarnacionis Dominice Millefimo quingente- 
fimo terciodecimo feria fecunda poft Dominicam Remi
nifcere.

C. Vit
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c.

mit Friderich med Guds Naade, Dannemarkis/ Vendis/ 
fO og Gottis Könning, udvald Könning til Norge, Hertug 
udi Slesvig, Holstein, Stormarn og Ditmerffen, Greve udi 
Oldenborg og Delmenhorst : Giere alle vitterligt- at efterdi 
de z. Hospitaler, som vare uden og inden vor Stad Kisben
havn, fbllt var St. Jörgens, St. Giertruds og Hellig-Giesthuns 
Hospitaler, er nu tilhaabe lagt, og giortudi em Hospital, saa 
at de fattige, ftge, og saare Menniffer, som vare ndi forskrev- 
ne Hospitaler, nu ere og opholdis udiHellig Giefthuus; Thi 
haver vit af vor synderlig Gunst og Naade, den aimcegtigste 
Gud til Lov og2Ere, og fattige og siuge, og saare Menniffer 
tilHielp, Troft og Underholding, undt og tilladt, og nu med 
dette vort aabne Bref under og tillader, at vend Forstander 
og Fattige, siuge og saare Menniffer, som nu ere, og heref
ter kommendes vorder, udi forme HeUig-Giefthuus Hofti- 
tall, maae og ffnlle herefter udfficke deris Bud og Tiènner. 
Over ald Sielland til haabe, samle og sancke goede Menni- 
ffers Almisser og Gaver til forme fattige singe Menniffers 
Fode, Nodtorft og Underholdning. Thi bede vi kierligen 
alle voris Vndersaatter, Os Elffelige voerdige Herrer, Bi- 
scoper. Prælater, Abeder, Prior og alle andre Aandelige og 
verflige, og besonderligen strengeligen biude alte voris Fogder 
og Embeds-Mend, som forbemelte Fattige, Siuge Menni
ffer, Bud og Tienere, hende for at komme, at i dennem ffytte 
og beffierme, fordre og fremme til det beste, ey tilstandendis, 
at dennem ffeer nogen hinder, forfang eller Ofverlast paa 
deris Persohner eller hvis de have med at fare, udi nogen 
maade Under vor Hyldest og Naade. Giftet paa vort Slott 
Gottrup Lofterdagen nest efter St. Hans Dag Decollations, 
AarklDXXX.

D. Chri- 
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hriftiann je. Giere alle witterligtt, ñtt wij aff wer stinder- d.
ligh gunst og naade, saa og for.trostast og willig tien- 

niste , som offelffele Hcning Gaggi worHostzinder oss heer 
titt giortt oc beulst hastuer, oc ost' oc ruget Heer elfter troli- 
gen giere beuiße maa och stall, hassue wntt och forlentt, oc 
nu mett thette wortt ebne Brest wnde oc forlcnne forne 
HenninghGaggi Sandte IyrgennsHofpital paa wortt Lanndt 
Borringholm liggendes, mett alle the bender oc thiennere 
oc aldt stinn rentte och rtttetilliggelße, Inthett wn-dertagett, 
att hastue nyde bruge oc beholle, titt stm leñge wij anderledis 
ther om tillsiigenndes worder ; Sameledes hastue wij ast same 
Gunsth och Naade wntt och tittadett, att handt stall vppe- 
bere aldt wor oc kronens rentte oc rettighedt, som ost til
kommer ossuer alltt Forne Boringholm, fom ikke horer till 
Hammers flott, thett were segh tienndhe, Zuristdictzs, stuer 
kornn Pendinge Jntthett wndertagett i noger maade, dog 
saa, att handt stall boe vdj forne Hofpitaltø gaardt, och Holle 
saa mange fattige Mendiste vdj for»e Hofpitali, som rennt- 
tenu ther tittigger, tole kanndt, oc hotte same Hospitals 
gaardt wedt goedt hestot och bygningh, och tienerne ther til
liggendes are wedt long steell oc rett oc ingenn ast thennom 
vforrette emodt lougenn, etter thennom vdfeste aff theris
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Zaarde emeden oc aldt then ftundt the aarligenn till gode 
reede yde och vdgiiffue theris Landgielln oc andend rettig- 
hedt, og Holle theris Gaarde wedt heffdt og magtt, og stall 
handtey desuere thennom mett nogennandenn nybesueringh 
paalegge i noger mande. Sameledis stall handt freede 
ffouffuenne ther tilligge, ey thennom forhugge eller For
hugge lade till vpligtt/ och hues tiiennde, Jurisdictzs sinoer 
Kornn Pendinge, eller andenn deell, som off till kommer 
offner alltt for»e Borringholm, sour forscreffuit ftaar, stall 
handt aarligenn gr'ore off gode reede oc regennstaff fore, 
siidenn stall halffdellenn ther aff komme off till beste oc an> 
denn halffdelenn stall hanndt maa beholle. Cum inhibitio
ne iblita, Datum Haffnie Sande Marie Magdalene dag, 
Aar 1551*

E. St.
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St. Jürgens Gaard i Bergen.

chriftian rc. Glore alle witterligt, at wij nu affwor rz6s. 
synderlig Gunst och Raade, Sud almechtiste till Loss 

och ere, saa och the fattige Saare och siuge Menneste wdj 
Sanéti Jürgens Hofpitall i wor Kiopfted Bergen wdj wort 
Land Norge, till nytte, gñffn och wnderholding haffue be- 
rn'sget och samtyckt, och med thette wort obne breff beuilge 
och samtycke fotne SanäijörgeneGaard/ medHus och byg
ning i lengen och breden, gortzrom och ald andett, som thett 
nu forfunden och begreben er, stall her effther med ald sin 
tilligelße, godtz, rente och rettighed, were och bliffue till ett 
almindelige Hofpitall i forne Bergen till euig thiid som the 
fattige saare og siuge Menniste kunne och stulle haue thieris 
werelße woning och wphold wdj, Sammeledes haffue wij 
nu till Samme almindelige Hofpitall i Bergen och till the 
fattiges ophold fondent wnt och tilladet, och med thette 
wort obne breffwnde och tillade, at Sellie Closter med ald 
sin Eyendom, Bygning, Godtz rente og rettighed, och ald 
sin tilliggelsie, Inthett undertagett, maa och stall her effther 
till euig tiid were och hore till same Sanflj Jorgens Hofpitall 
for enige eyendomme att bliffue stulle, och stall tilstickes en 
Forstander wdj forne Hofpitall, thend som gudfryctig er, och 
the arme Wille were thro, aff vor Lenßmand paa Bergenhus, 

G 2 och
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och Superintendent wdt Bergen stigt, och Borgemeftere och 
Raad i for-re Bergen, hvilcken same Forstander engang 
huert Aar stal gisre thenom gode reede och Regenschaff paa 
alt Hand paa Hofpitaicirê och the fattiges wegne wpberen- 
desech egien wdgiffuendis worder , Saa the arme Singe 
Menneste icke stier forkort t noger maade, Sammeledis 
stulle oc Ingen indtagis wdt for*«  Hofpital, wden the som 
siuge, arme och wrorendes Mennester ere, och med Super
intendent Borgemester och Raadtz Willie indtagne/ Saa 
the tienne thennom att were saadanne Gudtz Menniste/ at 
the almisse wedtorfftige ere, och naar samme Forstander i 
Hofpitall dor eller afgaar, Tha stulle the Fattige were hans 
arffue, Thi forbiude wij alle ehuo the helst ere eller were 
kunde Serdelis wore Fogither Cmbitzmend och alle andre/ 
forur the Fattige saare och stuge menneste wdt forne Hofpi
tall, heremod paa samme Hofpitall eller nogen sin rente eller 
rettighed, som ther nu tilliggendes er , eller her effther til
kommendis worder / at hindre, hindre lade, moye, platze, 
eller wdi nogre maade forsang at giere, wnder wer Konge
lig Heffn och wrede. Datum vt fupra.

F. Wij
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Lit. F.

SVfti Essterschressne Erich Hardenberg till Materup Befa- 
«-TO lings niant) pan Haggenscho paa sinn kiere Hu- 
struis Frve Anne Ronnous wegne, Birgita Ronnov til Lockrs 
Holm Frw Meta Ronnow til Huitkildt, og Fru Karina 
Ronnow til Hvitkildt, bekender, at Efterdi der befinnes abt- 
schtlltge wordmlighcdt og Misibrug Wdi Sanéti Jørgens Ho- 
pitall blandt de fatige der Sammesteds worre wij den 30. 
Januarii Anno —90. vdj den Hellige Trefoldigheds Naussn 1590. 
paa Hvitkildt forsametit, och giorde denne vrogelige Foror- 
dening, Forst det Sanéti Jørgens Hofpitall, her efter Som 
her till, baade wdj wor oc vore arssuingers, oc deris efter
kommers Tiidt schall holdis ved macht oc lige, efterdj det er 
forordnet og siiffted Gubt almechtigste til Loss', wedertorssuen- 
dis och bielpelefic til en nodtorsstig vnderholding, Samele- 
dis nar nogen ass os firre S: Eller Ronnow Dother ass den- 
ne forgengelige (verden) formedelst Doden hen kaldniht vor
der, ffulle vorris arssuinge Ingen Macht eller Myndigbedt 
hassue, at stisste Sanéti Iorgens Hospitals Gods wdj sierre 
Parter vnder hver andre, endt disse firre, Item nar nogen 
ass oss firre sostre doder och assgaar, och lader sierre Endt En 
Arssuinge effter sig paa sverdtsiden, schal de kaste loder vnder 
dcnnom Indtbyrdifi, hvem der sthall were Forstandere for 
samme Fierde Part, oc Iche dellis wdj sierre Parter, endt 
som for bemeldt er, Och huem som loden paa falder, schall 
wcrre Forstandere, och forplicht, Christeligen oc Lougligen 
famine Part saa for at staa, som handt vil sorsuare for Gudt, 
oc werre bekiendtfor werden; schall ocbodeKarsche oc Siuge 
Sodtschinde tvendegange omDagenssormidag oc esstermidag, 
soge kirken, oc med deris åndelige donner werre Gudt tak
nemmelig ; hvor her vdj forssmmelige er, vden de ere saa med 
fvaghedt beladen, at de ere Christeligen oc Lougligen vndt- 
schpldt, schulle de hassue deris Rentte forkast, esster gammel

G 3 Seduan-
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Sednanne. Derneft effter gammel Priuileger oc Kongelige 
Stadsestelße Haffner vj giordt denne Forordning, at naar 
de drager vdt i Herritzgang vdj Bog herridt, sundtz herrit. 
Galling herrit oc gudme Herridt effter Gudts almisse til de 
Fattige, daa schall de selffuer forfarge dennem med hefte vogne 
or snoring. Item er der nogin vdj forschreffvinne herrit, 
Soin de ere forloffnit at gaa vdj, der er besmittet med vdset- 
tische kranckhedt, daa schulle wij dennem lade Jndtkomme 
udy Hospitallet, vden nogen gaffue, efftberdj att deiche for- 
liger eller benechter dennem Gudts Almisse, Nar de dennem 
besoger, dog der som nogen er besmitted med flig Krankhedt, oc 
begerer att Indtagis uij Hospitallet, oc de Erre formofuen- 
des, schulle de giorre Introit eller Indtgangh efftber deris 
Formne, Soin Sedtvonligt werrit haffoer, oc hver som Indt- 
kommer, giffve J-’em Marck, hvikcke schulte vddelles ibkuibt 
alle sydtfchinde, oc naar Som de Pendinge er vddellett, schatl 
En aff vorre Fogder, som til stede er, klape til lyd, at den 
som Jndtkommer, schall I alle Broder oc sosters offner, 
werelße giore sin Edt, handt vikl werre alle sine medsodt- 
schend tro huld oc god, bode inden oc vden Hospitallet, faa 
sandt hielpe hannem Gud og sit Hellige Ord. Difligeste 
schall der icke werre effter denne Dag sierre Endt firre karsche 
Syschinde, de to schulle vandere effter de Syes diering og 
Gudz almisse, oc de andre to schulle varre paa de Syge oc 
hielpelosseI de tvende Verriß oververelße, och de schulle haffne 
lige prebent oc lod ved de Syge, oc paa hver aff disse Fiere 
loder, schall werre En aff de karsche Sydtschinde, Raar no
gen Syg eller karsch jydschind Doer oc affgaar, daa schall 
all deris hoffuit lodt bliffve vedt kloster, oc deris godz til alle 
sodschindz behoff, oc ey arffnes affkloster. Er det och saa, 
at nogen Syschind sig forbruder, i hvis mode det verre kand, 
daa schall hans brode bliffue medsi-dschend I kloster till alle 
deris Behoff. Item forbryder oc nogen Liffoit, da schall 
hand Nettes til sundtzheritz ting efter gammel privileger oc 
Kongelige stadfeftilße, oc hans boeflod, Son: efter langen 
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er forbrudt, skall delis oc ffifftes bland alle sodfthindt vdj 
Hospitalet/ Och effter dj vi haffue schifft de fatigeFolck i bland 
hver andre vdj firre Parter, ffal hver alf off verre Forstan- 
derre for Sinne, oc hver udtdelle bland sinne deris vnder- 
holding / effter som hver lodenn er faldenn; oc de som ere 
forordenerit at drage vdj Herritzgang om Gudtz Almisi'e, 
hvad de bekommet, fchnlle deJndtforreJ Hospitalet, oc de 
fom ere betrod at gaa t Herritzgang, det vddelle Ebland alle 
ffdtffind, Som de villi vere for oß alle firre bekiend, vdj En 
affvorre Firre Fogders Nerverrelse, och Effterdi att Sanélj 
Jorgens Lundt er til vlyche forhuggen, stall vend verre lyst 
vdj fred, oc icke der udj huggis, Egh, Bogh, Est, eller vn- 
derschoff till saa lenge den kand komme til sin rette grode oc 
vegst igen. Difligefte schal ingen tilstedis at haffve Gres- 
bedt der vdj, paa det, at den vnge schoff, som opvogser, schalt 
icke forkommis, eller affbrydis, schall heller oc Ingen aff 
Sancñj Jorgens thiennere maa hugge aff skouffuen, vden det 
vorder dennem forvift aff Fogderne. Effter dj forschreffvin 
Sanétj Jorgens Hospitals priullegei*  CC ftatuter er confirme- 
ret och Stadfest aff fremfarne Konger her vdj Riget, ville 
vijSelffuer dennem alle vdj vor Lrffstid holde, Difligefte aff 
woris arffuinger oc deris Effrerkommere vryggeligen vnder 
Gudtz vrede holdit haffue. Till Jydermere vindisbyrdt, 
bedre oc nogactigere Forwaring, haffver vij woriß Singe- 
nechter her vnder trockt, oc med Egen handt wnderschreffvet. 
Gchreffvlt paa Hvitkildt vt Supra.

§8dj den Hellige Trefoldighedts Naffuin, daa waare vij 
forsamlet paa Locklsholm den anden Decembris Anno — 90. 
da Fantis denneForschreffuineFundatz vdj voris kierre oc Sal
lige Moders verre. Hvilken Fundatz hun vdj hindes Leffuen- 
des Liffog welmacht, med bindifi Seftere giort og famteckt 
haffde, Som var med voriß kierre Morbroder Erlig oc vel
byrdige Mand Erick Hardenberg till Madrup paa hans 
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Hnstrues Erlig OC velbsrdige Fru Anna Ronnows vegne ot 
disiigeste ttled vorriß kterre Moster Erltg oc velbürdige Fru 
Metra Ronnow til Hvitkildt f OC Frw Katrina Ronnow till 
Hvidtkildt paa deris egne vegne/ dog var vbeftglet, oc hun 
paa bindesi yderste begierete at schulle bliffue holden aff 
hindesi arffmnger ti! Enig tid, Huilken Fundatz vj 
nu effter voris kiere Salige Moders vilge oc begiering sam- 
tocke, for ossoc vorisi arstuing, oc ined voris Egene hender 
vnber beseglit og bekreffted. Datum vt fupra.

Jörgen Quitzov 
med egen hand

Eyler Quitzov 
med egen hand

Friderick Qm'iM
Egen hand.

Sallig Christen Quitzovs 
essterlefflrersche Margreta Hogs 

egen hand
Dorte Quitzov 

min egen hand
Anna QmtzVV 

med egen hand.
Ellen Quitzov

medtegen hand.

Left for Nettenn vdj Odensie den iz. Julj 1641.

Lest Inden Sundtz Herridtz ting Onsidag den 6,oåobr.i64i. 

Lest Inden Sundtz Herritz ting Onsidagen den i.Novembr.
1641.

<ta@
wo * TM

p. K. a;



57
P. K. A.
Beviès

pas

Sprog-Konftms virkelige Nytte/
Som en Fortale ti! den Afhandling, der er öeMnered til 

folgende Tome
om

Forklared af
vores gainle Nordiste Alloäiäl- Net.

§. I.
tSSemie mitt Afhandling, som jeg forste gang har den 2Ere, at 

underkaste under Deres Excellencers og samtlige Herrers 
gunstige Dom, angaaer Oprindelsen til det Ord: Adel. 

Skulde det opvcekke Kicedsommelighed hos denne loerde Forsamling, 
ut jeg opholder Dem med en temrnelig vidtloftig Forklaring over et 
Ord; vilde jeg onffe, at jeg heller havde trukket et Gardine sor mit 
Arbeide, og beholdet mine Tanker hos mig selv.

Men Deres Godhed og Retstndighed i at domme, giver mig 
den Forsikring, endffiont Arbeidet kommer ikke fra en Mesters 
F>aand, og svarer ikke til den grundige Skarpsigtighed, der geleider 
Dem i Deres Domme; at Materien alligevel ikke gandffe stal mis. 
hage Dem.

H §. li.
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• §. ii.

Hvem ville siige, at al Kundssab om Ord, og Ords Oprindel
ser, bor ansees som en blot Tidsfordriv, som unyttige Malninger og 
Ziirater, som smaa Ting og Dukke - Toy, ikkun til at fornoye Lar
ve l Ville vi lade enhver Ting beholde sin rette Vcerd, maae vi hel
ler tilstaac, at Ord - Videnskab eller Sprog - Konst er een af de nyt
tigste, naar den ikkuu tillige er grundig, og famled med fuldkonunen 
Begreb om Tingen. Thi fom Ord og Talen ere udvortes Billeder 
paa vore Tanker, det Middel, hvorved Folk faae hinandens Mening 
at vide, det Baand, hvorved det mennissclige Kiens Samqvem og 
Fccllesssab bande indgaaes, og vedligeholdes, og folgelig den Grund
vold, hvorpaa beroe alle de Lykfaligheder, som Menneskens Selskab 
forer med sig ; Saa kand det heller ikke verre en ringe og liden Magt- 
paaliggende Sag/ at have retskaffen Kundssab om Ord.

Iblant alle de herlige Naturens Gaver, som den viise Ska
bere har forundt os, for at opnaae det Kyemaal, vi ere ssabte til, er 
Fornuften udenIrnodsigelse den herligste og ypperligste. Men hvad 
ville vi rose os af Fornuft, om ikke Talen rekker Fornuften Haan- 
den, og hvor liden Frugt kunde vi vente os af Talen, om vi ikke 
have lcert tillige, ret at benytte os deraf, om vi ikke vide, baade felv 
ar tale ret, og ret at forftaae andre? Disse Tre: Fornuft, Talen 
og Ord-Oldenffab, hcrnge sammen fom i en Ktcrde. Den eene 
kand ikke bestaae uden den anden, og at borttage een afDeelene, det 
er at giere den hele Kicede til intet.

§. in.

Det er noget utrolig ftort, hvor meget Fornuften depende
rá af Talen.

Man sinder bos Phiiofophi saavelsom suriñer endeel vigtige 
Beviiser paa Talens Nytte og Fornodenhed. Men iblant alle er 
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intet vigtigere end dette, som tages af Fornuftens Dépendance af 
Talen.

Hvor ftort er det ikke/ at Fornuften, den kostbare Klenod, fom 
Skaberen har nedlagt hos et Menniffe, efter den ForeeningSmaade, 
som Sicelen her i Livet ftaaer udi med dette vores organiste Legeme, 
naar den ikke tillige underftytteS afTalen, bliver saa got fom gandste 
borte l Da det nu ikke kommer faa meget an paa at tale fom paa 
at tale vel og at bruge Talen ret; og dette ikke kand stee uden ved 
Hielp af Tale-Konsten, hvis.Sag det er at bringe Talen vel an og 
retlede den til ftt rette Brug ; fees heraf, at ncrgte Tale - eller Sprog- 
Konftens Nytte, at det i sig selv er det samme som at imodsige For
nuftens Brllg og at drive Fornuften i Landflygtighed.

§. IV.

De mange smukke etymologise Afhandlinger, som vores an
seelig lcrrdeSal. EtatsGram i vores Kiobenhavnste Societets 
After har fremlagt for ven loerde Verden (nemlig i den 2dm Tome 
Num. 3. om Skriftemaal / Num. 6. om Dimmeluge, Num. 9. om 
Herremand. Torn.z. Num. 9. om Arilds Tiid. Tom. 3. Num. 2. 
Prove af Danste Ord og Talemaader af det Engel-Saxiste Sprog 
forklarede) disse anfees vel af rette Kicndere, således fom de vir
kelig ere, for en Luftre for vores Societet, men af andre derimod, 
hvis Maade det er, ikke at fee videre end hvad der ligger lige forFod- 
berne, holdes de for unyttige eller i det mindste for lidet betydelige.

Dette har foranlediget mig til, den Tiid jeg selv ogsaavar 
falden paa en etymologist Materie, at præludere noget lidet om 
Etymologien^ rette Nytte, en Nytte, som af faa ret indfeeS, og at 
plaidere i en Sag, som billigen bor anseeS ikke fom en privat men 
publique Sag angaaende en heel Videnskabs fande Vard.

Men det gik mig, som det ofte gaaer Skribentere, een Tanke 
fodde den anden faa lcrnge afsig, indtil den Strom af Tanker havde 
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6o P.K.A. Beviis paa Sprog-Konstens virkelige Nytte, 
fort mig bort fra mm deftinerefce Cours. At derfore Doren kunde 
page sig til Huset/ maatte jeg folge det Rand/ font Diogenes Laer
tius forteeller, at den Philofophus Diogenes gav Borgerne i Myndo, 
som var en maadelig Bye i Groekenland, nun med en anseelig stoer 
Stads-Port, nemlig : At De ffulle lukke porten til/ at ikke 
Byen maatte gaae fin Vey.

Jeg maatte forandre det, som i Begyndelsen ikkun var deiti- 
nered til fn Entrée og Indgang/ til en bechnderlig Afhandling. Og 
saaledes er denne Piece bkeven til noget andet end den fra Begyndel
sen af har voeret deítinereí) til. Nu heder den: Et Beviis paa 
Sprog-Ronstens virkelige Nytte.

§. V.

Man gisr ikke formeget deraf, om man siger, at Tale-Kon- 
stens'Rytte ftroekker sig lige saa vidt som Talens, det er at sige, at 
den er nyttig for alle og enhver; Da det er ved Tale-Konften for- 
rummelig vi komme til at hofte Frugten af Talen, og den Nytte vi 
kunde vente os af Talen, foruden nogen Tale-eller Fornuft-Konst, 
ville ikkun blive ringe og meget indffrcrnkct. Skulle vi forklare 
vores Mening for andre, simdelig det kommer fornemmelig an der- 
paa, at forklare sig vel, tydelig, begvemt, tilftrcrkkelig og uden Tve
tydighed at give sine Tanker tilkiende. Jurifter vide, om ingen an
dre / hvor meget det komnrcr an paa i Contracter og Teftamentw 
for Exemple, noyé at forklare sig, og hvor skadelige Folger det ofte 
kand fode afsig om man tager Feil ikkun i et eenefte Ord. Og at 
derndi ffulle bruges al behorig Forsigtighed, kunde ikke lettelig ven
tes af een, der ikke har leert at tale og skrive vel og accurat, det er 
at sige uden Hielp af Tale Konst.

Men i feer er denne Konst nyttig og af stoer Betydning i Vi- 
denffaber. Der er neppe nogen Videnffab som jo behover noyagtig 
Kundffab om Ord, folgclig behover Hielp afSprog-Konsten, om den 
ellers stal vare grundig, og bringes til behorig Fuldkommenhed.
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I Theologie, i Historier, ja i alle Videnskaber, naar det er vores 
Sag at benytte os af andre, eller at betaabe os paa andres Auto
ritet, kommer det an derpaa, at man forftaaer en Autor ret, og 
hvorledes ville vi forstaae ham ret, naar vi ikke forst har Sprog- 
Konsten inde, og besidde en critist og grammatical^ Kuudstab 
om Ord l

Mit Kyemaal tillader ikke paa dette Sted en detail at viife 
hvad Sammenherng Sprog-Konften har og hvorledes den ftaaer i 
Communication og er fom bestcegtet med enhver Videnstab i seer, 
og at bevitse, at det bor appliceres paa samme hvad Cicero pro Ar
chia siger om boglige Konster i Almindelighed: Omnes artes, qvæ 
ad humanitatem pertinent, habent qvoddam commune vinculum, 
& qvafi cognatione qvadam inter fe continentur« Det kand verre 
nok til en Prove ikkun at rore ved en og anden Nytte famme har t 
folides Didenstaber, for Epemp. i Fornuft-Leeren, Historien og Lov- 
kyndighed.

§. Vi.
I Fornuft-Lerren kommer det vel fornemmelig derpaa an, 

at vi vide at bruge Fornuften ret, til at underfoge Sandhed. Men 
dette kand ikke stee uden Ord. Skal der raifonnereé fornuftig, ville 
vi overbevist os stlv, eller andre, da maae vore Fornufts Slutnin
ger, vore Donnne og Begreb over alt betydes rned Syllogismer, 
Propofitioner og Termini. Det er jo en Hoved-Sag i denne Vl- 
denstab, at man veed, at sammensoye retskafne tydelige Begreb 
med sine behorige Ord, at man leerer baade selv at tale beqvemt og 
at forstaae andres Tale.

Al vores Fornuft beroer forst og fornemmelig paa tydelige 
Begreb om den Ting, vi domme eller raifonnere om. Ved dette 
Middel er det, at vores mennisselige Kundstab bringes til ftorste 
Hopde afFuldkonnnenhed, fom kand opnaaes af os Mennister i den
ne vores U fuldkommenhed. Men i Philosophien er det en bekiendt 
Sag, at vi ikke kunde stille det eene fra det andet, folgelig Heller ikke 
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62 P.K.A. BeviispaaSprog-Kvnstensvirkelig«Nytte, 
kunde komme til nogen tydelig Kundskab, uden ved Ord og Talen, 
ogi saa Maade i Fornuft-Lcrren endogstra behove Tale - Konstens 
Hielv.

§. VIL

Hvor stort et Lys vilde det ikke give i den gamle Historie, i 
seer iden morke og vanskelige Lårdom, de originibus gentium > om 
man havde fuldkommen Oplysning om gamle Sprog, om man 
vidste tilfulde deres Oprindelse, deres Sammenhæng og Fortplant
ning fra een til anden l Ingen kand herudi bedre verre Dommere, 
end den lcrrde Leibnitz,

Hans defiderata circa lingvas populorum ad Dn. Podafta, In
terpretem Cæfareum, transmifla, fom Feller har ladet indrykke i 
Mifcellanea Leibnitiana, p. 49. Num. XX. begynder hand saaledes: 
Cum nihil majorem ad an ri q va s populorum origines indagandas 
lucem præbeat, qvam collatio lingvarum, fæpe miratus fum ; Geo- 
graphos & peregrinatores de lingvis fcribcre negligentius, nec (pe
timina earum, nifi raro, exhibere &c. Det er vel ret hvad der 
meldes i Uffenbachi merkwürd. Reisen p. 199.1.1. at hand ffal have 
fvared von der Hardt i Helmstad: At man stkkerst og Vistest kand 
stUtte Origines lingvarum af Originibus gentium , fotstnae, 0M lUiltt 
havde tilstrekkelig Kundskab de Originibus gentium. Men na ar den 
ikke haves, hvorfore skulle man ikke bruge dette Argument af affini
tate & origine ling var um, til at Udsöge Originem gentium, lige 
faavel som man i andre Videnffaber i Mangel af demonürativiffe 
og apoditiiske Beviiser, mane bruge argumenta probabilia l Ra ar 
man kun soger at udbringe Probabilítemi saa vidt skee kand og ikke 
lader stg noye med lose, inanes conjeâuræ.

§. VIII.

Jeg troer ikke, jeg tager feil, om jeg stger, at Ord Gransk
nings Konften end og kand tiene til Oplysning om vore Forfadres 
Sentiment^ i Videnskaber, og i saa Maade kand nogenledes bode 
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og om Oprindelsen til det Ord : Adel. 63 
paa den Mangel vi har om Videnskabernes Historie i de celdre 
Tilder.

I min Traélat om Fornuftens Dependance af Talen har jeg 
viist af Bemerkclsen af Ordet: Døv og at døve, hvad Tanke de 
Gamle formodentlig have havt om de Doves Forstand.

Hvorledes etymologise Beviifer ydermere kunde tiene til at 
legge vore Forfcedres Moral for en Dag, derudi vil jeg fremlcrgge fol
gende Anmerkninger til Prove.

Om vore Forfcrdre have gaaet faa vidt i at phíioíbphet?, at 
de i deres Moral har lagt det bekiendte Principium til Fundament: 
At vi bør gløre det, hvorved vores Lyksalighed befordres 
og derimod lade alt hvad der strider derimod; vil jeg lade 
staae ved sitVcrrd ; at jeg ikke skal synes at verre for vidtloftig i mine 
Slutninger. Saa meget holder jeg for vist/ at de have indfeet 
vore moralske Gierningers naturlige Folger, nemlig det Onde og 
Gode/ som naturligvis er fammenfoyed med vore Gierninger, fol- 
gelig have vidst at sige af naturlige Belonninger og Straffe. Jeg 
meener dette kand sluttes af vores Danffe Sprog/ eftersom de have 
udvalgt saadanne Ord/ til at betyde Dyd og dydigt, som have Navn 
af Gavn og Nytte. Saaledes har Dyd (olim Dygd vel Dugr) 
sit Navn af at Duga, hodie at due o: valere, auxilio eífe (See 
Gudmundi Lex. Island. Tit. Eg dugur. O. Verelii Index L. V. 
Scyto-Scand. Tit. Duga & Dugr) from ñf at frolNMñ, o: gavne, 
verre nyttig (See i fcrr Wachter i hans GloiTario german.)

Treueste bemerkter saavel en Pligt/ etter Gierning / hvormed 
den eene tiener den anden, som Nytten og Fordeelen af sinnine. 
Tvertimod harde holdt en udydig tillige for unyttig, hvorfore anøt- 
tugMand, item anøttttg HLott i vore gamle Love betyder faave! 
en ssarnagtig fom en unyttig og uduelig. Og ligesonr de have vidst, 
at Laster i sig felv ere skadelige, sira har de og anstetStraffen fom en 
Medicin og Reparation for den Skade, bonum privatum og publi
cum tager ved Laster og Misgierninger, hvorfore de Gamle har kal
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Vet Straffen: Bod og at straffe bøbe, hvilke Ord efter deres forste 
og almindelige Bemcrrkelse give tilkiende en Erstatning og Veder
lag for paaforte Skade.

Hvad for Begreb vore Forfadre have havt i Moralen, kand 
man ikke bedre lcrre end af Ordene, hvormed de have villet tilkiende- 
give deres Begreb. Men at deres Begreb visselig have varet accu- 
rates og fécondés, derudt lneener jeg, at folgende Ord-Anmarknin- 
ger kunde vare Beviis nok.

/ fenfu primitivo, er det famme fom jus eller lex hos 
Romerne. Raar det tages for et attributum a&ionis, bemarker 
vet bande Jullum, faavelfom reÄnrn, verum, genuinum. Man 
seer deraf, at de har forstaaet ved ret juilum det som er retted efter 
Loven og overeensftemmende dermed. I sar trocr jeg de have havt 
for Kyne den indvortes Retfardighed og et oprigtigt Sinds Beskaf
fenhed. Jeg stutter det deraf, at ret bemerket ofte verum & genui
num, noget oprigtigt og retskaffen. Hvorfore og den Talemaade: 
At gane ret frem, naar den bruges fenfu morali, fattes imod Falsk
hed , Skromt og Hykklerie. Acwirs betyder gandffe vist noget 
meere end et blot udvortes retfardigt Mcnniffe. Retfardig er 
een der er fardig til at giere ret. (a) Retfardig fupponerer da et 
studium animi, en indvortes Sinds Tilboyelighed til ret og billigt. 
Den fupponem*  ogsaa en habitude. Saa man seer heraf, at vore 
Forfadre have varet ligesaa ffarpe i deres Moral som Stoici og andre 
Philofophi, der satte Dyd og Retfardighed in habitu juñé agendi.

Det er vist, at vore gamle Forfadre ved Dyders Navne for
nemmelig have havt Henseende til Sindets indvortes Beskaffenhed.

Der-

(a) Ligeledes deriverer Wachter bußfertig og leichtfertig gf Adj. fertig. Feerdlg har mag« 
maastee sit Navn as sired, iter, proferido, fom Winslov holder for i hans Farrago arrisa, 
sg fcerd igien af at fare. Gaaledes er hoffærdig een, der er sirrdig at gaac til Hvfve, eller 
maaffee een, der vil fare hsyt af Sted. Salig Gram derimod deriverer hoffærdig, ret« 
fterdig og hvad fleere Ord der endes med faerdig, af det Engel-Saxiste Ord: Ferth a; ani- 
mus, mens, fpiritus. DetRiKbenh. Sellv. Skrifter Tom.V. p^.171.
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Derfore heder Gavmild for Ex. een, der er mild til at give, det er 
at sige, een, der giver af et got Hierte.

I Misgierninger ogsaa have de efterfulgt famme Regel, four 
Keystr ñadrianus: In maleficiis voluntatem fpetiari, non exitum. 
Man kand slutte det iblant andet af det bekiendte gamle Ord: Nid
dingsværk, om det ellers, fom jeg meener, har sit Navn af nid, 
o: Misundelse, Ondstab (under hvilken lotion Neitbis enwg fore
kommer hos Ulfilas in Evangeliorum verfione Gothica Matth. Cap. 
XXV I. v.i8.) (b) Thi sira er Niddingsvcerk, efter sin forste og 
egentlige Bemcrrkelfe, et Bcerk eller Gierning, fom steer med Forstet 
og af Ondstab.

Kand vel nogen have meere Accurates og eftertrykkelige No
tioner om Dyder og Laster end de man kand' stuttte sig til, at de 
gamle Danste have havt, af folgende Ord for Ex. Villie, Begicere, 
god, gudelig, oerltg, hcederlig, forarge, forvidende, unde, misunde l

Med det Ord : Villie have de tilkiendegivet Sindets Tilbove- 
lighed til en Ting. Man kand stutte det deraf, fordi Villien be- 
mcerker egentlig: Hengivenhed til, eller Behag i noget, hvorpaa 
villig og Lovens Ord: Vild, o: Partisthed, ftudium partium, kand 
tiene til Beviis.

At de have vidst at sige af regula appetituum : qvicqvid ap
petimus, id appetimus fub ratione boni, det kand MÑN slutte ñfOr- 
det at begicere, fom har sin Oprindelse af grcrrne qvafi: Gicerne 
at ville o: at ville det, fom vi anfee for got.

God

(b) Jeg synes deune Derivation er rimeligere end af Nid: Convitimn, imprecatio, sansede- 
svin vvres larde Reíeníus deriverer Nidding i hans Anmærkninger til Canud Mgn Vit- 
terlags Rct. Nid. Misundelse, Ondffab, er uden Tril fe«fus primitivus, hvoraf dr »vri- 
ge Bemærkelser have faaet deres Oprindelse.
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God har sit Navn af Gud / som Gudmundus Andreæ i sit 

Islandffe Lexicon, og Refenius Í sine AnMMk. til Woluspa Stro
phe 6. rettelig erindrer. Saa at god har bemcrrket det samme som 
vi kalde nu gudelig/ qvafi Gud liig/ een, som efterfolger Guds Egen
skaber/ og i sit Liv og Levnet soger at ligne Gud.

2Lrlig, haderlig/ o: een / der er liig den Herder og LEre, 
fom hand har (c) det er at sige, der svarer til sin' -åre. Ved 2Lre 
forftaaer man andre Folkes Opinion om vores Fuldkommenhed. 
2Lrlig er da den/ som virkelig er saadan dydig og oprigtig Mand, 
fom hand holdes for at verre af andre.

Ved Forargelse have de forstaaed den Anledning og to Motiver 
een giver en anden til noget Ont; Thi at forarge har sit Ravn af 
arrig, ond, og betyder da at giore en Ond.

Endeel have meent/ at det Latinske Curiofus ikke kunde accu
rat exprimerez med et Ord paa Dansk. Thi at nysgicrrig ikke nerr 
siger det samme som curiofus, allerhelst det som oftest bruges malo 
fenfu, kand ikke ncrgtes. Men at samme have taget feil/ derudt 
tiener til Beviis baade tot Ord forviden, saaledes som vores berom- 
melige Ltats-Naad Gram (i hans Prove af Danske Ord og Tale- 
maader forklarede af det Engel - Sa,riffe Sprog, som findes i den 
5. Deel af vores Societets Aéter pag.145.) deriverer Oprindelsen/ og 
fastscrtter dets Bemcerkelse, saavelsom et andet gammelt Danllk 
Ord: GierrnpideN/ som endnu conferveres i mit Fode-LandBor
ringholm.

Den

(c) Vel er det saa, at i de fleche Adjeñivís, fom endes paa lig er lig ikkun en blot Termination, 
som tiikiendegiver facilitatem & qvalitatem, (blU Pontoppidan siger t hans Grammat. Dani
ca p. 245. eller fimilitudinem, som Wachter erindrer in Prolegom, ad Gloffar. German, 
Dog er det klart, at adstillige af disse Ord virkelig ere sammensatte med Adject, liig fimi
lis, for Ex. Mandelig, fom er en Mand liig. Venlig, kloer lig, fom er en Den, eller 
den der har en anden kiarr, liig. -Hcerlig, fplendidue, som i Pragt vil verre Herrer og 
ssore Folk liig.
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Den Definition, font Leibnitz i Fortalen til hans Codex Ju

ris Gentium Diplomat., giver PÑÑ Nt alske, fcilicet : Felicitate al
terius deie&ari, har hand anseed for saa vigtig og betydelig/ at hand 
endog har meent, dm kunde tiene til at hceve den bekiendte Contro- 
vers, de amore puro.

Den maae vcere saa vigtig som den vcere vil, saa synes jeg ikke 
rettere, end at det jo kand fluttes af det Danste Ord: at unde, at 
vore Forfadre have havt samme Definition for Ayne som den store 
Leibnitz har villet pañete for Inventor af. Thi at unde, olim 
UNNÑ, be marker efter Ordets aldgamle Bemarkelse baade at ville/ 
at give, saavelsom at finde Behag og Fornoyelse i noget, hvorom 
kand fies Gudmundus, Verelius, Somner og Wachter i deres 
GioïTarier. At unde en vel er da at finde Behag derudi at det 
gaar en vel. Et det ikke det fiunme fom Leibnitz kalder: Deleétari 
felicitate alterius?

Saaltdes tvertimod at misunde een noget, det er at finde 
en Mishag i at det gaaer en anden vel/ eller at hand nyder noget 
Got. Det er jo det samme som naar accurate Philofophi definere 
invidiam ved tædium ex felicitate alterius.

At de gamle Danste i deres Moral have vidft af Definitioni
bus reaiibus at fige, kand man see, som jeg meener, af det Ord: 
Miskund V. Mistundhed. Da jeg for nogle Aar siden af en 
lcerd god Ven blev spurgt om Oprindelsen til dette Ord, og jeg ikke 
syntes at kunde bifalde enten Gudmundo Andreæ eller Verelio, 
hvoraf den forste deriverer det af: myge o: at staane, den anden 
af kunna imputare ; Er jeg falden paa den Tanke/ at det har sin 
Oprindelse af mis, hvilket in compofitis (ligesom mes hos de Franske) 
betyder noget Ont, for Ex. at mistrofte/ misbruge, mistanke, 
misunde, Misgierning, Misforstand rc. og at kmma five kenna 
o: kiende. Er denne Derivation, som jeg troer, rigtig, betyder 
Mistundbed efter Ordets Oprindelse en Kundskab om en andens 
Onde, eftersom den Dyd Mistundhed virkelig har sin Oprindelse 
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68 P.K.A. Beviis paa Sprog-Konstens virkelige Nytte. 
Deraf og opvcrkkes derved/ at vi betragte og lcere at tiende andres 
Ned og Elendighed.

Skulle dette ikke verre nok til at legge for en Dag de gamle Dan- 
ffes moralfh Principia, og til at gotgiore Sprog-Konstens Nytte endog 
in Hiftoria Literaria? Til et Beviis at vore Forstedre, om ikke ved 
Skrifter og moralske Syftemata, faa dog ved Ord og Gloser / have 
givet tilkiende deres grundige Indsigt i Moralen.

§. IX.

Saa vift som det er, at Forklarings-Konften forudstrtter Cri- 
tiqve og Philologie, og forend man kandundersege Lovensrette 
Mening, at man ferft bor vide veram leåionem ; Saa klar en 
Sag er det, at Sprog . Konften er af stor Vigtighed for onjurift.

Ingensteds kand Hermeneutiqven have ftorre Nytte end i Lov 
og Ret. Skulle Lovene forklares, sporges der omContra&cr, om 
Teftamenter, om Vidners Udsigende, om lnllrumenter og skriftlige 
Beviser: Hvorledes de ffulle forstaaes, og hvad der er en andens 
rette Mening? da kand der ikke svares noget Grundigt og raifonnable, 
med mindre Hermeneutiqvelt kaldes til Hielp. En Videnffab, som 
af Fornodenhed har giort sig neceflaire hosjuriller, ligesom Geome
trie fordum hos ^Egypterne. Et Ord allene, ja vel en eencste Par
tikel, har ofte foraarsaget Processer, der ikke have kundet faae deres 
non plus ultra, forend ved Kongens hoyefte Ret. Det Latinske Ord 
As, som saa mange brave Mcrnd, af de gamle, Volufms Mæcianus, 
iblant de nyere, Guil. Budæus Joh. Frid. Gronovius, have com
mented over, har i Middel - Alderen vceret et Tvistens LEble, og 
dette eene Ords Undersogning har vceret saa frugtbar (som Henri- 
cus de Secufia, Cardinalis Oftienfis, fortcrller i hans Forklaring over 
Cap. I. X. de Teftam. at Hand har hort af hans Lceremester Azo, 
vid. Conring de Origine Germ. C. 21. p. 126. & in Qvæit. Hift. de 
Irnerio, pag. 329. & 330.) at den har givet Anledning til, at ÑI1- 
dium Juris Civilis, som i mange Tider var uddod og begravet, i 
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det 12te Seculo blev iglen indbragt i pudliqves Skoler i Italien, og 
fik derved ligesom nyt Liv og Kroefter.

jurifter fortiene ogsaa då Btrommelst/ at ingen har sat ftor- 
re Priis paa, eller bedre har vidst at benytte sig (tfHermeneutiqveit, 
end de. Der har vel iblant dem, som iblant andre, i soer i de bar
bariske Tider, vceret endeel der ikke har bekymret ftg meget om Ord, 
men har meent, at Ord-Videnffab var ikke deres Proleåon vedkom
mende. Af stig Sentiment var den Lovkyndige hos Gellius, Noch 
Attic. Lib. 16. Cap. 10. der svarede (da Hand blev spurgt, hvad det 
Ord Proletarius, i de 12. Tavlers Love, betydde) Juris sum, non 
rei grammaticas, peritus. Bartolus à Saxo Ferrato, den i sin Tiid 
berommelige GloíTator, hand som bar Titul af Juris speculum & 
lucerna, hand som i Spanien i soer havde sat sig i nok faa ftor Au- 
¿toriret, font Papinianus, i Keystr Fheodoili Junioris Ttid, i Italien, 
1. un Cod. Theod.de Refp. prudent, nemlig at i disputable Materier 
burde den Mening prævalen?, hvilken hand inàcrede til. Hand, 
siger jeg, har meent det samme.

Naar hannem blev forekaftet, at hand ikke talte accurat Latin, 
stal hand have forsvaret sin Barbarie med et ligesaa barbariff Svar: 
De ver bibus non curat Iéhis. Pancirollus, de claris legum inter
pretibus. Lib. 2. Cap. 67. Dog, naar man undtager det barbarisse 
Ævum, har der altiid voeret brave og anseelige Juritter, endog i de 
oeldfte Tider, der have indseet den fornodne Sammenhoeng, der er 
imellem Ord-Videnskab, og Lovkyndighed. De fa a Levninger, man 
har tilovers, af gamle Romerske Jurifter^ Skrifter, og t soer det hele 
Corpus Juris Juftinianei, tiener til et fuldkommen Bevits, at Juri- 
üerne ikke have holdt nogen Materie voerdigere og tienligere, at an- 
vende deres Arbeide paa, end Forklarings-Konften, og den Deel af 
Lovkyndighed, som handler de verborum fignificatione. Den ftor- 
ste Deel af dem vare Tilboengere af den Stoiske Philosophie, og som 
det var denne Sectes Maade, at de giorde sig megen Umage, for
at udsoge Ordenes Bemoerkelser og Oprindelser, faa Have Juritterne 
ogsaa Herudi troedet i deres Loereres Fodspor. Edm. Meriliii obier- 
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vat. Lib, i, Gap. io. Og man kand sige om de fleefte af dem, det 
samme foni Gellius om Antiftius Labeo, den bektendte Hovedmand 
sov Proculeianerne, 1. c. Lib. 13. Cap. 10. Latinarum vocum origi
nes rationesqve percalluerat, eaqve praecipue feientia ad enodan
dos plerosqve Juris laqveos utebatur.

Endog i vore Tider ansees Forklarings-Konsten for faa vigtig 
en Deel afLovkyndighed/ at offentlige Lcerere i Lov og Net, ved en
deel Univerfiteter, stamme sig ikke ved at hede Profeffores Tituli de 
verborum fignificatione. Ia jeg gier ikke for meget/ om jeg siger, 
af mgeN/ enten theoretice' eller praâicè, kand bedre lcere en grundig 
og brugelig Forklarings -Konst, end ved Lovkyndighed, og i seer ved 
at lcese Romerffe Love/ og deres Commentatores. Hvad Under ê 
eftersom den hele Lovkyndighed er ikke andet, end en Forkla rings- 
Konst/ og en Lovkyndig bemeerker det samme, som Lovens Fortolkere.

§. X.

Hidindtil er som oftest talt iFlceng omSprog-ogOrd-Grandff. 
nings eller Ord - Forsknings - Konst (Saaledes kalder Ponroppidan 
Gramm. Dan. pag. 535. Etymologie paa Dansk) eftersom den forste 
indbefatter den sidste, og den eene ikke kand bestaae uden den anden. 
I den heele Sprog «Konst er visselig den Deel, fom haver med Orde
nes Oprindelser at giere, den vigtigste og fornemmeste. Skal det i 
Almindelighed kaldes en grundig Videnssab, cognofcere rem ex cau- 
fis, naar man veed, ikke allene at noget er, eller kand vcere, men t 
seer veed Aarsagen, hvorfore, saa kand heller ikke Ord-Videnffab 
uden Etymologie med rette kaldes grundig, eftersom Etymologien 
indbefatter caufas vocum eflentiales, som den lccrde Julius CæiarSca- 
liger, der uden Modsigelse er en Judex competens i denne Materie, 
viser, baade af Sagens Natur, saavelsom af gamle grcedffe Ord. 
Loereres Autoritet, i den izde Bog/ de caufis lingvæ lar. Cap.185. 
feqv. Hvormed kand consereres Prolegom. Wachteri ad GloiTar. 
German. Saa at Etymologie er M stags Pbilologisk Philofophie, 
og at underlege Etymologien, er virkelig at pbilofopbere i Sprog.

Konsten.
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Konsten. Ved Hielp af Etymologien er det/ man ftiger op til 
Stamme« Ordene, det er at sige faadanne Ord, der ere den forste 
Rod og Kilde, og indbefatter Aarsssgen til de nedstigende. Saa det 
er af Stamme-Ordet man stal tare ret, baade at strive, at udtale, 
og at forftaae Derivata, derved er det ogfaa, man kommer til almin
delige Begreb, hvoraf kand gives Raifon til de nedstigende Ords ad- 
stillige, saavelsom overeensftemmende, Bemoerkelstr. Vil man de
rivere vore nu brugelige Sprog fra deres forste og celdfte Grund- 
Sprog, vil man undersoge Sprogenes Sloegtstab, vil man vide, 
hvad for Sprog der bor ansees, som adstilte Diale&cr, som beflccg- 
tede med hinanden, som Grene af een Rod og Stamme, og i sier om 
man vil anvende denne Slags Undersogning til sin rette Nytte, om 
man vil oplyse og forklare disse beflcrgtede Sprog af hinanden ind
byrdes; J alt dette, siger jeg, er det en bekiendtSag, at Etymolo
gien, fom henleder os til Stamme-Ordene, glor det meeste. Saa 
det er heraf klart, at flütte, at Etymologien, ligesaa lidet som den 
heele Sprog-Konst, bor henregnes iblant unyttige og orkeslose Un- 
dersogninger.

§. XI.
Herved maae det nu forblive for at vist Tate-Konstens Nytte. 

Jeg vil ikke opholde mig lccngere ved denne Forsvars-Tale, at den ikke 
stal anstes for en ufornoden Plaidoyer i en aabenbar retfccrdig Sag.

Vi vide maastee her i Livet ligesaa lidet Tale-Konstens som 
Talens rette Nytte og Brug i nogen Fuldkommenhed. Maastee 
det er ikkun den mindste Deel deraf, hvad vi endnu har ncevnt. 
Maastee Vankundighed, og vores her i Avet indstroenkede Forstand, 
hænger et Dcekke for vore Dyne, at vi herudi, fom i andet, ikke kun
de indste Dybet af Guds visse Henirgter. Den rette Nytte og Brug 
deraf er maastee et Refervatum, som staaer tilbage for os, indtil vi 
oversattes i en suldkomnere Stand. Den ustatteerlige Lyksalighed, 
fom her i Livet er det eeneste Haab for de Troende, kand maastee ikke 
bestaae uden en flags Tale, maastee vi i det andet Av komme til at 
hore nogle for os, her i Avet, u-udsigelige og ubegribelige Ord, og 

inaastee 
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rnaastee vi stiv komme til at tale et guddommeligt Sprog. Det 
giores ikke fornoden at beraabe sig paa Talmudisternes, R. Jocha- 
nans og R. Israels Vidnesbyrd/ som sige: At hvert et Ord af Guds 
Mund deeler sig i 70. Sprog, (d) Vi vide Disuden, at Guds 
Vilsdoms Love langt overgaaer al mennistelig Fornuft og Indsigt, 
og at vi derfore ikke kunde vide, paa hvad Maade det behager Gud, 
det u-endelige og ubegribelige Voefen, t et andet Liv at giore sig deel- 
agtig for os, og hvad Midler Guds Viisdom har dettinered for os, 
hvorved hand bisièt vil give os Deel i hans u-endelige Fuldkommen
heder. Maastee derfor den Tiid endnu ftaaer tilbage, at vi forst 
faae vore Kyne opladte, til at indste, hvor kostbar en Skat os er be
troet i Talen.

§. XH.

Vel er Det fant, at hvor fuldkommen endogfaa vores Kund- 
stab er, om Ord og Sprog, at den medforer alligevel ikke nogen u- 
middelbar Nytte til vores Lysaligheds Befordring den har ikke na
turalem, fed in opinione fundaram, utilitatem, siger Leibnitz, in 
Otio Hannoverano. P. i. §.XX. pag. 148. Man mane ogsaa til- 
staae, at den storste Deel af vores Liv maae henvendes paa denne og 
andre inftmmenteiies Videnstaber, og at den mindste bliver tilovers 
til det nyttige og fornodne. Jeg maae endnu engang beraabe mig 
paa Leibnitzes Ord: Si una lingva eilet in mundo, siger hand 1. c. 
pag. 147. accederet in effeétu generi humano tertia pars vitæ, qvip- 
pe qvæ lingvis impenditur. Men fom det staaer ikke i vores Magt, 
at forandre Verden, ja Skaberen felv, for at ikke overtroede sine 
evige Viisdoms Love, har ikke vildet, eller kundet, indrettet Tinge
nes Natur anderledes, faa maae vi endog herudi prife Guds God
hed, at hand har givet os tilftroekkelige Midler, til at befordre vores 
Lyksalighed, og det paaligger os, fom en Pligt , at bruge Midlerne 
ret, om vi ellers ville naae Kyemaalet. Vi maae henytte os af 

Ord

(<1) De ville dermed sige saa meget, ñt alle mennijkclige Sprog tilsammen betyde ikke saa meget, 
eller fode saa mangeBegreb af sig, som et ceneste Ord afGuds Mund.
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Ord, paa sñmme Maade, soin en Fremmed, der kommer i en ftor 
vidtlsstig Stad, af Gadernes Kundffab/ for ñt have Gavn og Nytte 
deraf/ saa lange vt opholde os her. Den narvarende Tilstand ud
fordrer det saaledes/ at vi/ foruden andet, maae beflitte os paa Ord, 
og retskaffen Ord • Kundffab. Ville vt have den gaudffe afffaffet, 
da bliver ogsaa al anden Videnffab, fom den, der beroer en heel Deel 
paa Ord/ en los Bygning/ uden Grundvold. Duæ funr veritatum 
ideæ, siger Clemens Alexandrinus, Stromat. Lib. 6. nomina & res, 
nominibus autem ignoratis ipfæ qvoqve res neceiTarid ignorantur.

§. XIII.

Endelig er det ikke faa meget derom at giore / at bevise Ety- 
mologiené Nytte/ som at bruge den ret. Alt hvad der siges, eller 
med Foye kand siges herimod/ sigter allene til Misbrugen af denne 
Videnffab, at den ikke anlægges, eller anvendes ret/ ikke mod Vi- 
denffaben selv. Misbrugen kand giore, at det/ fom i sig selv er nyt- 
tigt/ bliver til unyttigt. I Videnffaber i soer bor een / der opofrer 
sig dertil, have lart, at giore et fornuftigt Val/ og atffattere enhver 
Ting efter sin rette indvortes Vcerd, hand maae vide, altiid at have 
sin Hensigt til finem ultimum, at ffille det fubfidiaire fra det prin
cipale, at giore Forffiel paa det meere og mindre Fornodne.

Det er derfor en Misbrug af dette Studium, om een vil stadse 
blive hangende ved Skallen, om hand opholder sig ved unyttige Un- 
dersogninger/ om hand hengiver sig saa gandffe og aldeeles til at efter- 
forffe Ord/ at hand aldrig kommer til Tingen/ der betydes ved Ord.

Thi hvor meget man end ogsaa vil giore af Ord og Ord '.Vi
denffab/ faa er det dog u-imodsigeligt/ at Ord i-sig felv have ingen 
Nytte, Men ikkUN for saa vidt de ere involucra rerum.

Vi bor derfore bruge Ord paa famme Maade, (bin Seneca 
fortaller om Chryfippo, Lib. I. de benef. Cap. z. Chryfippus, 
siger hand/ penes qvem subtile illud acumen eft in imam penetrans 

K verita^
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veritatem, rei agendæ caufa loqvitur, Sc verbis, non ultra qvamad 
intelleéium fatis eft, utitur.

Foruden Dette bor en Etymologus tage den Pligt i Agt, der 
paaligger ham, saavelsom alle Elftere af Sandhed i Almindelighed, 
at hand ikke antager noget uden Raifon. Man kand ikke negte, at 
iblant alle er der ingen, som leeger rneere medZndsald, og holder deres 
extravagante ingenium Mindre i ToyleN, kNd Etymologi. Endog 
hos de ftorfte og fornemste af dem finder man Etymologier, hvorudi 
Derivatum og Primitivum ere saa langt fra hinanden, qvantum 
diftant aera lupinis. For at faae det eene ligelydende med det andet, 
maae de ftobe Primitivum om t saa mange Former, at Derivatum 
tilfidst beholder ikke et eenefte Bogstav ti! fcelles med fit Stamme- 
Ord; og for at faae dem, i Henseende til Bemærkelsen, til at stem- 
me overeens, rnaae det eene, saa got som ved Haar og Hals, très 
hen til det andet. Det gaaer til som 8ara6n figer: En matiere 
d’etymologie les mots font comme des cloches, à qui fon fait dire 
ce que l’on veut. Hvem, for Ex., ftulle have tcenkt, at detfranfte 
Ord laquais kunde deriveres af det latinfte Ord Verna, om ikke den 
store Ord Loerere, Ægidius Menage, (hand soin fik den Beremmelse 
af Dronning Chriftina : Certainement M. Menage eft un tres fça- 
vant Sc tres-honnéte perfonnage, mais il eft le plus incommode du 
monde, il ne fçauroit laiífer paífer le moindre mot fans fon pafíe- 
port, il veut fcavoir d’ou il vient, Sc où il va) 0M hand ikke havde 
leert os detê En Rudbeck, en 6oropius Becanus, en Herrn, von 
der Hardt, med mange fleere, kunde forchne os med Mcengde af 
Exempler, om det var os derom at giore at cntifere andre.

Etymologi ere ikke saaledes privilegerede, at de stem for andre 
maae debitere noget uden Raifon. Hvorfore en Etymologie, saa
velsom al anden Lcrrdom, om den ftal finde Bifald hos fornuftige 
Folk, bor vcere geleidet af Jugement, og bygged paa tilftrcrkkelig 
Raifon, og faste Fundamenter. I den Henseende er det, at Cicero 
(in Topicis ad Trebatium) kalder Etymologie verifoqviam, fordi 

den
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den stal vccre vera, sandfcrrdig, o: den skal stemme overeens med 
Sagens Natur. Etymologier fupponere jo en Forvantstab imellem 
Derivatum og dets Primitivum, ut in hominibus qvædam funt 
cognationes 8c gentilitates, ficin verbis, siger Varro Lib. 7. de 
Lingva latina. Hvilken Sammenlignelse Wachter udforer meget 
smukt t Prolegom. til hans Gloflarium §. 9. Ita fane eft, nec aliter 
concipi poteft. Qyemadmodum enim cognati ex communi ftipite 
ita voces à vocibus nativa qvadam neceffitate procreantur, fed â 
cognatis tantum, hoc eft, fimilibus. Nam generatio fecundum 
omnes Philofophos eft produ&io fimilis.

Vil man nu vide, hvorledes den berommellge Wachter videre 
paaftaaer, at denne Ord Sloegtstab stal vcere beskaffen, da heder det 
Le. §. 11. Cognatio, qva verum in voce obfeura oftendere cona
mur, debet eife vera, genuina & feien tífica, & in fe continere de
bet caufam & rationem, cur verum in voce neceifario exiftat, vel 
debeat, aut poflit, exiftere. Saaledes bor det ogsaa vcere, thi det 
er af Ordenes Lighed i Lyden og Bemoerkelsen dette virkelige Slcegt- 
stab, denne veritas cognationis stal beviises. Hvor denne Lighed 
fattes, der er ingen Sloegtstab, og hvor ingen Sloegtstab er, der er 
helter ingen Etymologie.

Vel er det saa, at Sagens Natur tillader ikke, at man i Ety
mologier kand bringe det ud til rigoreufes og mathematiste Beviiser, 
men derfor er det ikke heller sagt, at man stal antage noget, uden at 
Beviis. Man stal bruge det Slags Beviiser, som passe sig paa 
dette Forum, og naar man gtor sin Sag saa rimelig, stm meest 
mueligt er, da kand man sige om Etymologier det samme, som en 
celebre Philofophus siger 0M philofophiste Hypothefes : In caufis 
rerum exponendis proxime ad veritatem acceflit, qvi maxime pro
babilia docuit, eller hvad Varro bruger, at forsvare etymologiske 
ConZefturer med, naar hand siger, de Lingva Lat. Lib. 6. Qvi de 
originibus verborum multa dixerit commode, potius boni confu- 
lendum, qvam qvi aliqvid neqviverit reprehendendum. Skulle 

K 2 derfor 



76 P.K.H. Bevüs paa Sprog-Konstcns virkelige Nytte. 
derfor den tit allegerebe loerde Mand / Joh. Georg Wachter, naar 
hand, I. cit. §. 12. ieqv. hen forer til scientiam etymologicam, ikke 
nlteene certa og probabilia, men endog poflibilia, forstaae ved pofli- 
biie (som hand uden Tvil ikke gior,) det som philosophi forstaae der
ved/ nemlig alt. Hvad der er frie for Con tradition: Synes Hand 
virkelig at ftrcekke Ord - Gransknings Konften alt for vidt. Thi 
hvem vilde vel bifalde, enten etymologise^ eller andre Saher , som 
virkelige og exilierende Sandheder/ ikke af anden Raifon, eud fordi 
de ikke ere contradidoriSe ♦ Det maatte jo stues at vcere alt for 
genereux paa Sandheds Bekostning. En Tings blotte Muelighed 
udgior ingen Sandhed, den er kuns den forste Dor og Indgang til 
Sandhed/ den er det/ som Leibnitz sagde om den Cartefianifïe phi
losophie : l’antichambre de la vérité, der er endnu et stort Mellem
rum, og en lang Vey/ tilbage, forend man, egentlig at tale, kom
mer til Sandhed, og fuldkommen Vished. En Etymologie er in
gen Etymologie, uden den i det mindste er grundet paa nogen pro- 
baiitet. Og det er ikke engang enhver Grad af Probabiliter, fom 
enten herudi? eller i andre Tilfcelle, stal formaae os, til at antage 
noget, fom Sandhed. Vi maae endog herudi rette os efter juridi
ske Principia. Jurifter toere, i den Materie om Beviiser in 
qvæ itionibus fadi, det stmme bor ligefaa vel appliceres paa theore- 
tiske Sandheder, naar probabiliteter antages i Steden for Demon- 
ftrationer, nemlig: at en ringe Grad afFormodning, at en faa kal
det levis fufpicio, Udgior ingen probabiliter, famt at en mindre Grad 
af Probabilitet alttid maae vige for en storre.

§. XIV.

Men naar jeg stal applicere dette paa min egen Sag, maae 
jeg frygte for det bekiendte Edidum Prætoris : Qvod qvisqve juris 
in alterum ftatuerit, ut ipfe eodem jure utatur. Jeg Vildt onske, 
at denne min Tradat, om Oprindelfen tit det Ord Adel, maatte 
vcere en Prove paa en retskaffen Etymologic. Men jeg onsker det 
kun, jeg venter det ikke. Zeg venter snarere, at tiene til Beviis, at
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det er lettere at forestrive Regler forandre/ end selv atrette sig derefter. 
Alt det, -eg kand sige, for at legitimere mit Arbeide / er at denne 
etymologier Underfogning er, efter mit Tykke/ een af de nyttigste. 
Thi foruden at den giver anledning til at forklare tillige en Deel af 
Ve vigtigste Ord i vore Love, da er det her ikke alleene om Ord at 
giere, men vores Ord - Sogning leder os tillige hen til origines re
rum. Den ferer os til at oplyse adskillige betydelige antiqvitates 
Juris patrii ; ved at undersoge Grunden til den almindelig vedtagne 
Etymologie, at Adel deriveres afLEt/ finder jeg Anledning til at 
examínete hvor lcenge Adelstab/ i feer fod Adel/ har verret til i Dan
nemark, og udgiort en Stand for sig felv. Men i faer foranlediges 
jeg herved til et Arbeide/ fom jeg lcrnge har havt Deflein at lcegge 
Haanden paa. Naar jeg fkal viise Oprindelsen dertil, at Odel af 
Alders Tiid hos os har bemcerket det ypperste og kostbareste af alt 
Gods (ligesom res mancipi hos Romerne) og derfore har faaetvifft 
Prærogativer frem for andet Gods/ da fores jeg derved/ faa vidt, 
som mit Dyemaal her tillader det, til at give en retstaffen idée om 
vores gamle Nordiste Allodial-SRet En Underfogning, fom iblant 
vore Danste Jurid^ste er en af de allervigtigste; Thi naar noget af 
vore gamle Love stal forhandles i de Materier omFcrllesstab i Gods 
imellem LEgte - Folk og deraf dependerent Arve- Maade, om Famii 
Uens • og Arve-Gods, om jure retraâus og Odels-Ret, om Jords-For
brydelse rc. 3: at sige, i de fleefte og vigtigste Materier maae ende
lig den bemelte Deel af vores celdgamle Jurisprudence leegges til 
Fundament.

Og siden herudi endogfaa forekoinmer i Christiani 5ti 
Love adstitlige veftigia Juris antiqvi, faa beholder denne Underfog
ning endnu sin Nytte i at forklare vore Love. Nytten af denne 
Materie tndstrcenkes ikke inden vores Foedernelands Grcendser al
leene, den udstrcrkker sig endog til Tydstland og Italien. Jeg faner 
herved Anledning til at give dm forste Prove paa det som jeg yder- 
meere, om Gud vil i en besynderlig Tradat agter at viise per indu- 
¿tionem i de fleefte Materier, nemlig: paa de gamle Nordiste, i feer 
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dope Dansse Loves store Nytte i at forklare leges germánicas medii 
ævi. Vi ville ogfaa faae at fee, at denne Afhandling tiener til at 
forklare den gamle Longobardisse Lehns- Ret, og at man ikke kand 
Aaedet rette Begreb om Allodial,-Godfes virkelige Natur og Be- 
ssaffenhed eller om den rette Forssiel-paa Feuda og Allodia uden 
own hoenter de rette faste Principia dertil af vores gamle Allodial- 
Ret; Saa at Materien i sig felv/ faavidt jeg ssnes, ikke kand anfees 
fom lcerd/ det er at sige, fom unyttig. Hvad Materiens Udarbejd- 
Ntng angaaer, da beder jeg/ at imentionenmaae undssyldeVcerket.

, Jeg har havt for Dyne de Love/ fom en retskaffen Etymo- 
§ie bor indrettes efter. Jeg har fogt efter, at udlede Ordets Her- 
komst fra sin forste Rod og Stamme. Jeg har stråt/ at giore 
min Sag faa rimelig, fom jeg meest har kündet, og endssiont det er 
ikke mueligt i denne Materie, overalt at fremfore faa gamle og noy- 
agtige Bevnfer, fom man gierne onssede, fta har jeg dog ikke, som 
jeg synes, supponeret noget / udenBeviis, men har brugt det Slags 
Beviifer, der passer sig med Materiens Beskaffenhed. Om jeg her
udi har exfeqvem mit D eifern, og virkelig har præftel’Ct det/ jeg 

har vildet præftere, derudi vil jeg fidere paa andres 
Domme, heller end paa min egen.

Nogle
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MERCURIO,
eller

v«g -
faa og en

Sårdeles indvortes Brug deraf.
C. Lodberg Friis.

alle Mineralier og Metaller er neppe noget at finde, fom 
Æ har staffet Chymicis faa meget at bestille font Mercurius eller 
îZW det faa kaldede LwcégSAv/ i at underfoge og opdage dets 
Indvortes Bestaffenhed og constituerende Parter. Mens al Uma- 
ge og Arbeide har der i ncrsten vceret forgiceves, og har intet andet 
bragt for Lyset, end adstillige blotte Gisninger, og en Bestrivelfe 
over endeel udvortes Egenstaber af Qvceg- Solvet, Nogle ere fal
den paa de Tanker, at det i sig felv er et Element, eller Corpus stm- 
piiciflimum, som ikke er componeret af fleereTing, hvilken Mening 
dog ikke kand bifaldes, faafom det er klart nok at det er et naturlig 
Produit og af en Metallist Art.

Imidlertid findes neppe noget Corpus i heele Naturens Rige, 
fom meere beholder sin egen Art og Mixtion hos sig, og mindre la
der sig adstille / end dette siunme, hvad enten det ved Ilden eller paa 
anden Maade bliver måret; Thi endstiont det lettelig kand deeles 
i de allermindste og fast utroelige fmaa Particle?/ faa beholder dog 
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enhver Part sin Natur og Egenssab hos sig, og er og bliver den samme 
Mercurius eller Qvcrg ' Solv / saa, at Fallopius derfor har kaldet 
Mercurium, et Mirakel i üatnren.

Wanseet denne Vansselighed i at udfinde de forste Principia og 
indvortes Sammenhæng af Mercurio, saa har dog visse Medici ikke 
giort sig nogen Bctcenkning om at forsoge Dens Kraft og Virkning 
i adskillige farlige og haardnakkede Sygdommer i Det Mennisselige 
Legeme, og ved utallige Experimenter befundet den at voere af faa 
stor Nytte og Brug, at ingen i vore Tider kand med Billighed meere 
tvivle derom.

Jeg har og selv ved lang praxin Medicam havt Anledning til 
at observere adskillige Ting ved Mercurii indvortes Brug, fom ikke 
just af andre ere obferverft, etter i det mindste om ssrevne/ soin jeg 
meener at kunde tiene til nogen videre Oplysning i praxi Medica, og 
hvoraf jeg her vil meddeele nogle sårdeles Obfervationer om Mercu
rii Dulcis Brug i visse Hals-Sygdommer.

Ieg vil inddele denne Materie i zde Afhandlinger, og handle 
kortelig

1) Om Mercurio, eller Oveeg-Solv i Almindelighed , dets Fakis 
i Medicinen og dets Art og Bessassenhed, saa vidt man ved 
adssillige Forsog og Experimenter har kundet komme derefter.

2) Anfere noget om dets adskillig Brug i mange og diverfes 
Tilfalde i det Mennisselige Legeme, saa vel som om nogle præ
paratis deraf, som best og sikkerft kand bruges, og

z) Ved zde prañsske Cafus illuftrere Sagen, for at give min 
Mening desto tydeligere tilkiende.

Forste
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-Forste Afhandling.
Om Mercurio i Almindelighed, dets Fatis; 

Art og Beskaffenhed.
ffsc gamle Medici har vel havt nogen Kundssab oniMareurio, eller 

Qvcrg-Solv/ som kand sees af Plinii, Diofcoridis, Galeni Cg 
andre Grcedske Medicorum Skrifter , men de alle har vceret af den 
Tanke, at det er et usikkert, skadeligt og forderveligt Medicament, 
som à0g Plinius i hans Hitt. Nat. Lib.33. Cap. 6. klarligen vidner. 
Det er derfor ikke at undre paa, at ingen af disse har understaaet sig 
at fore et saa ilde udraabt Medicament i Brug.

De Arabiske Medici have allerforft begyndt at detiene sig af 
Mercurio til at curere adskillig udslet i Huden og ulcerose Skader, 
og har befundet meget kraftig Virkning deraf; Men de har dog ikke 
understaaet sig at gaaejvidere end at applicere den udvortes, og har skyet 
dens indvortes Brug. Endelig da den saa kaldede Frantzosen Sygdom 
(lues Venerea) i det 15de Seculo begyndte at udbreede sig, som ikke 
ville lade sig fordrive ved nogensiags Galcniske Médicamenter, maatte 
Medici voere betankt paa at udfinde noget andet Hielpe-Middel, (om 
var af ftorre Kraft og Virkning, hvortil da Mercurius kom ftrax t 
Forflag, endffiont den t Begyndelsen ikke heller blev brugt uden ud. 
vortes; Men omsider har Johannes de Vigo og Jacobus Carpus re
solveret til at give den indvortes ind forat opvoekke Salivation derved, 
som og ffeede med meget god Succes, saa at de Medici, som i Be
gyndelsen ansaae den Methode med enForskrekkelse, maatte selv for
undre sig over dens lykkelige Udfald, og betiene sig af samme Maade 
at tråre Sygdommen paa.

Siden har Theophraftus Paracelfus og andre efterfolgende 
Chymici giort adskillige Forsog med Mercurio, og har derved bragt 
mange og sårdeles nyttige Medicamento for Lyset, saa at ben, som 

L tilforn
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tilforn blev holdt for en Gift, nu med Billighed kand holdes for at 
vcxre bleven forandret til et meget nyttigt Hielpe-Middel.

Dog er det ikke at nægte, at iblant mange forestagne Præpa
rata df Mercurio, font hoyligen er blevne rosede af dem, findes ofte 
faadanne fom ingenlunde fortiener den Roes dem er tillagt, men sna
rere ere ufikkere, farlige og ikke bor appliceres til indvortes Brug, 
hvorfor det er hoyt fornoden at udvcelge iblant diste præparata Mer
curialia dem, font ere af den mildeste Art, og med storste Sikkerhed 
kand bruges, paa det at deres Brug t Fleng ikke stal giore storre 
Skade end Gavn.

Jeg har for erindret, at der er ingen af Phiioíbphís eller 
Chymicis, fom endnu har kundet udfinde Qvceg - Soldets rette Art 
og Beskaffenhed, og dets conttimerende Parter: I fig selv er der og 
neppe dets Lüge til i Naturen, naar man vil betragte adffillige 
Egenskaber derved: For Ex. Det er idelig flydende, og har dog in- 
gen Humiditet, eller Vaadhed ved sig, saa at Chymici har kaldet det 
en Fluor Siccus, manus non Madefaciens ; Det er dernceft saa tungt, 
at der er neppe noget Metal, undtagen Guld, som det jo overgaaer 
i Vccgt, hvilket alt u-agtet, er det dog saa let at bringe i Bevcegelse 
ved Ildens Kraft, at man ved en maadelig Ild kand bringe det til at 
evaporere og forsvinde i Gestalt af en Damp, fom endda neppe er 
kiendelig. Det har desforuden faa forunderlige smaae Partikler, at 
det kand trange fig ind i alle Metaller igiennem deres Poros, ogsaa- 
ledes adffille og frastille deres Partikler og Sammenhccng, at de 
gandffe indvikler fig med Mercurii Fluides Parter og formerer en 
Subftantz, fom er ncesten saa boyelig som Vox, og er at see i den saa 
kaldede Amalgamation af Metallerne, faa at deraf er at flutte, at 
Mercurius beftaaer af langt finere og fubtilere Partikler end Vandet 
felv, fom ikke kand penetrere igiennem Metallernes Poros.

Jeg vil ikke tale om hvad Phyfici har raifonneret om Qvceg- 
Selvets Oprindelfe i de Underjordiske Stoeder, og hvad Slags Ma- 
terier der behoves til dets Produktion, saasom samme Slutninger 

ere
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ere saa Univerfeiles, at de neppe kand vcere ttlstrcckkelige nok til at 
atore sig et almindeligt Begreb derom, end sige man deraf kunde 
faae nogen Oplysning til at forklare de Egenstaber og Virkninger 
fom det har i Henseende til de andre Metaller og levende Legemer.

Ingen har vel giort sig ftorre Umage og utrettet Fliid med at 
udforste Qvcrg - Soldets Natur og Beskaffenhed end den derom- 
melige ProfeiTor Boerhave i Leiden, hvor om hans 2de Diflerta- 
tioner kand bcereVidne, den eene offereret til det Kongelige Societet 
i London, og den anden til det Kongel. Videnstabers Academie i 
Paris, hvorudi hand opreigner mangfoldige Experimenter, fom hand 
i mange Aar har foretaget sig for at efter'orste Mercurii Natur og 
Bestaffenhed, og hvad Slags conffimerende Parter den egentlig be- 
ftaaer af.

Hand har befundet/ at den ved idelig Bevccgelfe og Omstul- 
pelfe blev forandret til et sort Pulver af en Metallist kaaberagtig 
Smag, men samme Pulver blev igien ved Ildens Kraft omvendt til 
en og dm samme Mercurius; Hand har deftilieret den over mange og 
indtil 511, gange, hvorved hand har faaet en liden Portion af et 
starpt, rodt og skinnende Pulver, fom purerede baade oven og ne
den, men samme Pulver blev igien ved Ilden omvendt til Mercurius, 
og en gandste liden Qyantiter, fom blev tilbage og chutes at vcere fige- 
ret, nemlig 15 Gran afl8 Uncer afMercurio, da den efterKonften 
med Blye blev provet, flop ogsaa bort og loed intet Fix tilbage.

Jeg vil ikke opretgne flere Experimenter, fom af harn ere fore
tagne, men af oven anforte har man storste Aarsag med ham selv at 
slutte, at QvcegSolvets Natur og Vcesen er fimpei og bestandig og 
kand ikke adstilles i differentes Parter ved at deftillete det ved Ilden/ 
saasom i fast (Fixum) og flygtig (volatile) reent og ureent, luttret 
og uluttret, eller i andre adstilte Elementer, endstiont fligt meget 
strider imod Aichemiftenwd prcegtige Lofter.

L 2 Uagtet
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Uagtet alt dette, har dog bemeldte fimple siydende Metal, som 

efter udvortes Anseelse synes at vcere et meget gelinde og lidet dirken- 
de Medicament, faadan Kraft hos sig; at, dersom det enten udvor
tes etter indvortes i nogen merkelig Qyantitet bliver appliceret, gri
ber det etMenniskes Legeme an paa en forunderlig Maade, i det at 
det neñen gandffe forandrer det, og ligesom oploser og fortynder 
Blodet, og forer det ud enten ved Salivation, eller Stoelegang, etter 
Sveed &c. hvilken forunderlige Virkning i Blodet Pitcarnius forst 
har villet tilskrive Qvceg-Solvets Tunghed, eller Vcegt allene, og 
efter ham adskillige berommelige Mcend, hvor iblant ProfeiE Boer
have er, som i sin Traétat de Lue Aphrodifiaca foger at derivere al 
Qvag Selvets Virkning i Blodet af den Overvagt, fom famme har 
imod Blodet, hvilket det stal overgaae i z gange (andre ffriver 14 
gange) og hvorved det formedelst Hiertets Bevcrgelfe og Arteriernes 
Contratiion, saaledes efter hans Mening, agerer i Blodet, at det 
ncesten gandffe deitruetTV dets Subftantz, fortynder og formindsker 
Dets (blides Parter, at de forandres til et tyndt Serum eller Vand/ 
som ikke kand holdes tilbage af Aarerne, men flyder ud deraf.

Men om det er tilladt at sige faa store Mand imod, faa fin
des meget four fi)nes at stride imod denne Slutning, at Mercurii 
Virkning aliene skulle vcere at derivere af dens Tunghed: Thi at 
forbigaae det, at Mercurius ikke saa meget synes at agere i Blodet 
felv/ som i dets seröses eller vandagtige Parter, faa er det i Sarde- 
leshed neppe mneligt at kunde forklare de Virkninger, forn nogle præ
parata af Mercurio giore i det Menniffelige Legeme, endogsaa naar 
de i en liden Qyantitet bliver givne, af en (impel Tunghed, fom jeg 
videre har viist i den Historie jeg har anfort af Boyle i mine Obfer- 
vationer circa Mercurii uium Internum, hvor 2 Gran fif Turpetho 
Minerali, som blev opsnuet i Nasen, virkede det fom en langt ftørre 
Qyantitet af Mercurio Vivo ikke havde kundet udrette ved indvortes 
Brug.

Det er derfor at siutte at Mercurius i fig selv har en fardeles 
Kraft til atgiore sin Virkning, fom ikke just dependerer af fundarme 

almin-
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almindelige Egenffnber, som findes hos nik Corpora: HvilkenU?- 
deles Kraft vel ikke er bekiendt, men dog nfVirkningen kand kiendes; 
og lnaa derfor en Medicus efter den beromte vanSwietens iRanD lade 
fig noye med at hand kand vide hvad Virkning Mercurius gier/ naar 
den bliver appliceret til det Menniskelige Legeme, omendffient hand 
ikke aldeeles veed Manden, som den agerer paa.

Anden Afhandling.
Om dets adffillige Brug i mange Tilså, som og 

Nogle Præparatis deraf.
<7\et findes vel faa i vore Tider, som lettelig ville nagte Mercurii 

Brug og Nytte i ndffillige nf det Menniffelige Legems Tilfalde: 
Og kand sandelig dens Kraft og Virkning ikke indffrcmkes saa vidt, 
at den allene ffulle vare nyttig i Veneriffe Sygdommer og til at op. 
vcekke Salivation-, Da deter bekiendt at den i de fleefte Tilfalde, hvor 
Serum eller Lympla er fordervet eller nreent/ gier en forunderlig 
Virkning. Men fornemmelig con igerer den sammes Tykbed og Sky
hed, ja fortynder og ligesom smelter dem, i det at den aabner de sub
tiles Gange in Glandulis, snavet som Forstoppelsen i de andre Ror og 
Canaler. Derforuden har Mercurius dulcis et fardeles Fortrin iblank 
de Médicamenter, som kaldesPhiegmagoga, hvorfor den ogsaa iden 
Henseende ofte meleres med purgerende eller laxerende Ting, og har 
den Virkning at den fielden efterlader nogen Forstoppelse, som ellers 
vil folge andre Purgatzerd Brug, besynderlig deres, som ere refinöfes. 
Der er heller ingen som tvivler paa, at den )o har en ftor Kraft imod 
Orm, saa at Pra&ici ofte finder forneden at detiene fig deraf, naar 
intet andet vil siaa an. Ieg vil ikke tale om dens bekiendte Brug og 
Nytte i at fordeele ogaabne haardnakkede Scirrhos eller Knuder, saa 
og i at fordrive alleflags Udflet eller Skab i Huden, faa vel som at 
drive den ud igien til Huden naar den er gaaet tilbage, eller finnet 
ind. Jeg vil og forbigaae at tale om dens udvortes Brug i at rense, 
torre og giore Huden glat og reen, saasom det er ikke mit Forsat nt 

L 3 handle



86 c.L.F. Anmærkninger over Qvñg-Solv_ _ _
handle her om alle de Egenffaber og Brug, som Mercurius besidder 
t Medicinen/ men allenefte at viise at den er nyttig i mange Tilfoel- 
de, og at det ofte ville voere forgiceves at vente den Effeét og Virk
ning af adffillige andre Hielpe-Middeler, fom denne allene er moegtig 
til at udrette: Thi den forer de sepe og ubevægelige Voedffer i en 
Bevoegelfe, og er derfor allene i saadanne Tilfoelde at dens joevnlige 
Brug kand ffade/ hvilke ikke taaler faadan ftcerkere Bevoegelse; saa- 
fom hvor alt for ftor Overflodighed af tykke Vedffer er tilstede, og 
fornemmelig hvor de indvortes Parter ere beskadigede, enten af 
ulceröfe Skader eller uloegelige Scirrhis og haarde Knuder.

Da Chymici har mcerket at Mercurii Brug bar kundet frem- 
bringe fim store og forunderlige Virkninger i det Menniffeiige Lege
me, har de taget sig for paa adffillige Maader at præparere og for
bedre den, saa at dens heftige Virkninger kunde formildes og dens 
flydende Bevoegelfe hemmes, paa det at den desbedre i Form afPul- 
ver kunde bruges; Men endffient det levende Qvceg - Selv i sig selv, 
har intet i sig (bin kand foraarfage faadan befrygtelig og heftig Virk
ning, (aasom det langt sikkrere indvortes kand gives, naar det allene 
bliver blandet, for Er. med Sukker, end mange af de Præparata 
fom af Chymicis hoyligen ere bleven roesede, men befundne i Gier« 
ningen at vcere usikkre og farlige at bruge; Saa findes dog adffillige 
Præparata af Mercurio fom af lang Erfareuhed kand fortiene den 
Roes dem tillegges, hvor iblant jeg allene vil noevne de allerbekiend- 
teste og mest brugelige, neml. Cinnabaris, Æthiops Mineralis, og 
Mercurius Dulcis. Diste zdeSlags differerer for faa Vidt/ dt Mer
curius i Cinnabari er faa bundet og figent af Svovelet/ at den har 
tabt neften alt for meget af sin Kraft og Bevægelighed, faa at det er 
forneden at bruge den i langt sterre Dofi, end det i vore Tider pleyer 
at ffee, om man vil vente nogen Virkning deraf i de Tilfoelde, som 
foraarsages af de vandagtige Voedffers og Seenernes Feyl og Man
gel; Thi nogle faae Gran, som soedvanligen meleres med et Pulver, 
tiener meere til at forffaffe det en smuk Farve, end til at giore nogen 
ttlftrcekkelig Virkning, og kand den gandffe sikkert bruges til en 

Scrupei



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ og dets Brug._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 87 
Scrupei eller 4 Qyintin pro voll, da den ofte vitser en fortreffelig 
Virkning t at fordeele og dempe u-ordentltge Bevagelser.

Ærhiops Mineralis har lnere ASiviter hos sig end Cinnabaris 5 
Thi saasom Svovelet gemeenltgen bliver blandet med Mercurio for
uden Ildens Hielp, og ved at rive det tilsammen i en Morter, saa 
bliver den ikke saa bundet eller stakket, at den jo paa nogen Maade 
beholder sin Aétiviter, og har derfor des sierre Kraft til at pene
tret: Hvorfor det er et meget beqvemtHielpe-Middel i Berns Syg
dommer, som kommer enten af Orm, eller de vandagtige VedfferS 
Feyl, naar man befrygter sig for at applicere sierkere Mercurialia 
hos Born, som har skråligere og empfindeligere Conftitution end 
verne Folk: Menden er dog ikke uden Kraft i voxne Folkes Sygdom- 
mer, naar den allene bliver appliceret i en behorig Dofi, og ikke alt 
for sparsommelig.

Mercuris Dulcis overgaaer begge disse langt i Virkning og 
Kraft, faasom Mercurii virkende Egenskab mindre er bundet i denne, 
end i begge de andre; Hvorudover den ogsaa meere viiser sin Kraft i 
Vedsserne af Legemet, i det at den rorer, fmelter og forer dem i Be
vægelse: Men endffiont den er i sig selv et gandffe sikkert Medica
ment, saa behoves der dog siorre Agtsomhed i dens Brug, saasoin 
den i en liden Dofi udretter meere, og virker saavel i de faste soin fly
dende Deele, end begge de forommeldte, naar de endog i siorre (Kvan
titet indgives. Ved ofte igientagen Brug deraf kand den og lette- 
lig foraarsage en Salivation, imod den Medici Intention, som betie- 
ner sig deraf. Det er derfore fornodent, at man med Varsomhed 
bruger den i saadanne Tilfalde, hvor den i nogen Maade kand giore 
Skade, som for Er. i Kraft-Tilfalde, i lcordutiffe og andre ulce
rose indvortes Skader, i saadanne Scirrhis, hvor Blodet selv foraar- 
sager Forstoppelsen &c. saavelsom og i Vattersoet, i krampagtige, 
Moderens, hypochondrifFe og arthritiffe Tilfalde. Saa er dens 
Brug uden Forskiel heller ikke mådelig hos fvangere Fruentimmer, 
eller i den Tiid de har deres Menfes, ikkke heller hos fpade Born eller 
gamle Folk.

Der
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Der har voeret adstillige erfarne ChymicTHbrn har giort sig 

stor Umage for at udfinde en Maade, saaledes at dempe og tvinge 
Mercurium at ben ikke skulle opvcekke .nogen Salivation, men allige
vel beholde sin igiennemtrcrngende Virkning, saa at den med lige 
stor Kraft kunde cúrete veneriste og andre haardnakkede Sygdom
mer : Til hvilken Ende de have voeret bctoenkte paa adstillige Maader, 
at fore dette i Verk: Iblant hvilke denne af adstillige berommeltge 
Moend, og iblant andre af Frid. Hoffmanno har voeret meeft appro
beret/ naar Tin, eller endnu bedre, Guld, vedet soerdeles Haand- 
greb saaledes inderlig kunde blive foreenet med Mercurio, at den no- 
genledes kunde tvinge den alt for ftccrk bevoegende Virkning af dens 
Partitier, mm dog ikke faaledes overvælde dens penetrerende Kraft, 
at der jo kunde ventes samme Efteét af saadant et Medicament t at 
curere de vanstelige og haardnakkede Sygdommer, som uf Mercurio 
selv, der mindre var bundet, og det foruden at opvekke saadanne hcef- 
tige og farlige Pevoegelser, som Salivation forer med sig.

Jeg noegter ikke at der paa den Maade jo kand præpareret et 
timligt og i visse Maader gavnligt Remedium ; Men om dette kand 
udrette alt det samme, som Mercurius, naar den er mindre bundet, 
tvivler jeg ikke uden Aarsag paa; thi imod denne Mening strider 
Mercurii fimpie og bestandige Natur og Egenskab/ som ikke kand ad
stilles i differentes eller ulige Parter / som foran vidtloftigere er ud
fort. Saa at det er ikke at vente, naar den paa saadan Maade er 
bundet og fordeelt iblant Tinnets eller Guldets Partikler, at den da 
skulle beholde lige Kraft til at virke i det Mennistelige Legeme; thi 
om dette stede, kunde det ikke voere saa sikkert et Remedium, at det 
jo var at frygte for at det ligesaavel kunde opvcekke Salivation, naar 
det blev givet i nogen merkelig Qvantitet, som andre Mercurialia, der 
ikke saa meget ere bundne.

Dette har nden Tvivl vceret Aarsag, at adstillige erfarne Pra- 
étici har heller villet blive ved Mercurii dulcis Brug/ som et Medi
cament der i lang Tiid med stor Nytte har voeret brugt, men har 
dog tillige sogt at moderere dens virkende Kraft, at den ikke skulle 

for-
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foraarsage enten Salivation, etter formegen taxation, og bet ved 
at tilfoye saadanne Ting fom felv kunde forege Mercurii dulcis Virk
ning ; dog paa den Maade at den uden Befvarlighed kunde præftere 
sin Kraft og Virkning, og har ventelig givet Anledning til DettCom- 
pofition, foitt er anfert i de Edenburgiske Aétis (Medical EiTays and 
Obfervations by a Society of Edinburgh, Vol. I. pag. 46. feqv.) og 
er foreflaget af Hr. Andreas Plumerus under det Navn afMedica- 
mentum alterans & Mercurio, fom siden af adskillige Pradiicis med 
stor Applaufu er bleven antaget ; Det bestaaer af lige Deele af Mer
curio dulci, fom 6 gange er sublimeret og Sulphure Aurato Anti- 
monii, hvilke vel maa blandes/ og paa en Nivefteen tilsammen præ- 
pareres/ og jaaledes gives i Form enten afPulver etter Piller.

Dette Medicament har den beromte Auñor fundet meget nyt
tigt saavel t mange Slags Udflet af Hunden, som t adffillige vene
riske Tilfalde, hvilke det har cureret/ uden at opveekke nogen Saliva
tion , endffisnt det i nogle Uger har verret brugt daglig til 15 Gran. 
Og sortienner disse tvende Hielpe-Middeler/ sorn paa saa fimpei en 
Maade/ og uden noget chymiff Arbeide ere foreenede , i Gierningen 
at roeses, som jeg og selv adffillige gange med god Succès har betient 
mig deraftil at rensede vandagtigeVedffer af Blodet, saavel i ve- 
neriffe Tilftelde, som andre Ureenligheder deraf. Det er og i sig 
selv ikke at undre paa, saasom begge Deelt/ naar de endog hver i seer 
blive brugte ere meget kraftige og virkende i adffillige haardnakkede 
Sygdommer : Og i denne Samling foreger Mercurius dulcis Kraf
ten af Sulphure Antimonii, og gier den meere virkende, da Sulphur 
Antimonii derimod demper og modererer Mercurii heftig devergende 
Kraft, saa at den ikke kand giere for megen Oprer i Legemet, end- 
skient den lange og ofte bliver brugt.

Jeg skrider nu til at inelde om en sårdeles Brug af Mercu
rio dulci, som Erfarenhed har givet mig Vished om, og som jeg 
ikke troer at have varet tilforn af nogen anden i de Slags Tilfalde 
og paa den Maade proponeret.

M Tredie
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Tredie Afhandling.
Som indeholder trende praítijfe Cafus.

(7M jeg saaledesi Almindelighed har handlet om Mercurio og dens 
adskillig Kraft og Brug i Medicinen, vil jeg nit handle om en 

soerdeles Brug nf Mercurio dulci, hvor den i gandste liden (Emirer, 
dog jevnligen brugt meget vel corrigera de vandagtige Vedskers Feyl, 
bringer dem, naar de ftaaer stille, igten i Bevægelse, fordeeler og 
fortynder deres Seyhed og Tykhed, og derved forskaffer Glandulerne 
deres forrige Kraft igten (for at ikke sige at det skeer af en soerdeles 
og specific Kraft nf Mercurio) og aabner deres Forstoppelse. Nem
lig/ det er i Seerdeleshed viste Hals-Tilfoelde, fornemmelig faadanne, 
som beftaaer udi de Glanduier^ Forstoppelse, som tiener til at fra- 
stille de Vedsker, som ellers i den naturlige Stand holder Halsen og 
Svcelget fugtige og slibrige, hvori jeg har bemoerket MercurüBrug 
at voere af en herlig Virkning og Nytte til nt aabue Glandulerne^, 
og den Hindes, font kaldes membrana pituitaria, Forstoppelse afen 
sey og fliimagtig Materie og fette dem igien i deres naturlige Stand 
og Styrke.

Vel er det ikke just noget nyt at bruge Mercurialia i flige Til
fælde ved at blande dem med Purgantibus, ja endog at der underti
den strides til Salivation selv/ besynderlig naar derer nogen Mistanke 
om, at der er noget Venerist derunder: Men hvad det forste angaaer, 
saa er gierne Effeåen deraf ikkun maadelig og af kort Varighed, t 
Henseende til at Mercurius ikke kand giere uden en kort Virkning, 
naar den saa hastig igien fores ud med Purgantibus ; og hvad det 
sidste , nemlig Salivation, angaaer, da er samme af den Betydenhed 
og Farlighed, at den ikke lettelig bor foretages, uden hoyeste Forno- 
denhed udkreever det, allerhelst da flige Tilfalde i Munden oa i Hal
sen gierne pleyer at forverres, saa leenge Salivationett varer.

Maaden
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Manden at applicere Mercurium dulcem paa, er, at et Gran 

Deraf, enten allene eller meleret med et Abforbens (hvilket sidste dog 
ikke meget gtor til Sagen) bliver indgivet hver Dag og helst om 
Aftenen, da det er forunderligt at bemcrrke, hvor meget det foreger 
De andre Medicamento Virkning,' og befordrer deres lykkelige Ud
fald ; Thi jeg vil ikke just tilffrive Mercurio dulci den gandffe Virk
ning , og har derfor ikke heller villet stoele paa den allene, men har 
altid brugt andre fieifltøe Medicamenter derhos: Men det er nok, at 
Defamme ingen bestandig Virkning har kundet giore, uden ved 
Hielp af denne.

Men paa det jeg desbedre kand forklare min Mening og give 
et tydeligt Begreb om denne Methode, vil jeg anfore 3. moerkelige 
Caius af andre siere/ fom in praxi medica ere mig forekomne/ hvoraf 
enhver felv lettelig kand domme om Udfaldet bor tilffrives Mercurio 
dulci, eller de andre Medicamenter fom tillige ere brugte, eller og 
begge naar de have vceret brugte tilfammen.

F pyste CASUS.
En Mand paa 40. Aar, af et Sangyin^ Temperament, havde 

ved Forkolelfe tilveye bragt sig en Slags inflammation i Halfen, saa 
at Mandelerne, Drsvelen og de omliggende Parter vare ophovnede og 
rode, hvorved det faldt ham befvccrligt at fveelge, og var Smerte 
derved, men i det ovrige var ellers fund og friff. Imod dette Til- 
fcelde fogte hand at betiene sig af adffillige Huusraad, fom ogfaa i 
Begyndelfen ffntes at flaa an, faa at hand havde Haab om at blive 
fnart reftituerct) : Men dog blev nogen Slaphed i Halfen tilbage og 
fom en vandagtig inflammation, fom hindrede og fmertede ham no
get i at fvelge: Dette u-agtet blev hand dog ved at forrette de Ting, 
fom hans Embede udkreevede, tog sig heller ikke i Agt for Kuld eller 
ont Veyr, eller holdt rigtig Diæt i Henseende til Mad og Drikke, 
hvorudover det ffeede, at bencevnte Tilfoelde vedvarede lomger end 
hand havde forestillet sig: Hand blev derved bevceget til at tage sig 
noget mere i Agt/ men dog ikke videre, end at hand ikke faa ofte ex- 

M 2 pone-
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ponerá sig for Luftens Kuld og Skarphed/ faa og brugte saadanne 
Gurgel-Vande, som i flige Tilfalde fcedvanligen bruges, og derhos 
engang iblant laxerede; Men dette u-agtet ville den Forstoppelse t 
Gianduiem dog ikke viige, men blev ved og chntes endog dagligen at 
formere sig, og havde nu varet nasten i f Aar.

Jeg blev da consuleret, og fandt at Svelget med de omlig
gende Parter var flap og hviidagtig af Farve og overtrokket med en 
fty Slim; Drovelen var lang og tyk, og Mandelerne stak mere frem 
end paa scedvanlig Vus, og chntes at vare noget haarde, fom gav 
Formodning om, at de maatte vare forstoppede af en fey og fliim- 
agtig Materie.

Jeg holt da for, at der behevedes nogen kraftig Medicin tit at 
fortynde og fordeele en faa fey og lange ftagnevenOc Slim, hvilket 
jeg formodede at kunde flee ved Mercurii dulcis Brug, fom jeg af 
Erfarenhed tilforn havde befundet at vare kraftig, naar den paa 
ovenflrevne Maade blev appliceret. Men paa det at Patienten kun
de blive præpareret til at bruge den des sikkrere, forestog jeg at bruge 
forst en Ptifane i nogle Dage, fom maatte drikkes lunken og bestod 
af China Sarfaparillæ og Polypodii Rodder famt Rafura ligni San ¿ti 
med nogle flere ingredienser Derefter blev en Dofis af pürierende 
Piller præfcribelTt, melerede med 4 Gran afMercurio dulci og ueste 
Dag blev et Gran af bemeldte Mercurio forordnet at bruges ved 
Senge-Tiid i Form af Piller, hvis Brug siden hver Dag faaledes 
continueredes. Imidlertid blev ikke forfomt dagligen at detiene sig 
af Gurgel-Vand, fom i flige Omftandigheder kunde vare tienlig, og 
bestoed mest i emollierende og resolverende Species med lapide pru- 
nellæ og melle roíato, faafom jeg ikke fandt tienligt at applicere Ad- 
firingentia i en faa stark Forstoppelse afGiandulerne. Derhos blev 
en bchorig Diæt foreflreven, og fom var nogenlunde torrende, samt 
erindret,'at Patienten maatte afholde sig fra alt flarpt, smut og salt, 
Viin og anden stark Drik. Den for omflrevne Prifane blev i al 
denne Liid conrinueret i fteden for anden Drik, chavel fom og Gurgel- 
Vandet flittig brugt, og hver 14de Dag omtrent de pürierende Piller 
indtagne. Udsal-
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Udfaldet af dmne Cur var at da de mercurial^ Piller i 14 

Dage havde vceret brugte, befandt Pariente« en mcerkelig Lindring i 
hans Tilfalde, og efter 6 a 7 Ugers Forlob blev hand fuldkommen 
reftirueret Derefter blev opholdt med Mercurii dulcis Brug, men 
med Ptiianen blev endnu i nogle faae Uger continueret, og Gurgel- 
Vandet undertiden brugt, fom nu blev meleret med nogle gelinde 
adftringerente Species: Og har Patienten ester nogle Aars Forlob 
siden ingen Besvaring fundet af de Slags Tilfalde.

Anden casus.
En ung Perfon, nogle og tive Aar gammel, af et SanZvinlfk 

Phlegmati^ Temperament, havde alt i nogle Aar varet beladt med 
en bestig Hals-Sygdom, fom paa adffillige Tider jevnligen overfaldt 
ham, og angreb de Parter i Halsen, foin tiener til at befordre Svalg- 
ningen og Refpirationeil, under Gestalt af en angina pituitosa, eller 
vandagtig Halsbyld, fom med en Havelse og nogen Inflammation 
hindrede disse Organa i deres sadvanlige Forretninger, hvorved fulte 
en stark Harken og Udkastelse af en vandagtig og flimig Materie; 
Men omsider tog disse Tilfalde saa meget Overhaand og bleve forver- 
rede, at det syntes nasten at vare ude med Patienten; Thi Svalget, 
Drovelen, Mandelerne og Ganens Dekke vare nu saaledes opsvolme- 
de af den store Mangde af flimagtigeVedffer, at der nesten ikke var 
mere Rum til at fvalge eller drage Aanden. Materien faldt i faa 
stark Grad til, at Aanden undertiden ville blive ude, og det lob sig 
anfee som eu Art af et Stiksiod. Den Hinde, fom kaldes membra
na pituitaria, og bedekker de indvortes Deele af Munden og hoslig
gende Parter, var paa adffillige Steder læderet og med endeel Huller 
igtennemboret, hvorved fulte en heel besvarlig Smerte.

Det var derfor fornodent at komme de mest trangende Til
falde til Hielp forst, og fornemmelig den Fare, som Patienten var i 
at blive gvalt, saavel ved at befordre Aabning med Clyfterer, som 
ved at bruge resolverende og fortyndende Bryst Mixturer og Gurgel 
Vand, hvilket da det og nogenledes efter Knffe var fuldfort blev dog 
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ent>nu den Læfion i Halsen/ tillige medHcevelftn og Smerten i dens 
Parter og en alt for stcerk affluxus af Sliimen tilbage.

Af dette blev en Chirurgus, font tillige var consuleret/ bevce- 
get til at foreflaae en Saiivations-Cur, i Haab derved at befrie Hal- 
fen for den ftcerke Samling af Slim, og tillige faae den Læfion der 
î "oegt: Men jeg ville ikke confentere deri, afAarfag at der ventelig 
ville ffee ftorre Tilstod af Sliim og Vedffer til Halfen imedens Sak- 
vationen varede, fom gemeenlig pleyer at ffee, hvorved Faren afen 
Suffocation maatte blive des ftorre: Jeg proponerede der imod at 
bruge Mercurium dulcem, i faa liden Qyantitet fom tilforn er om- 
nreldet/ i Henfeende til at den Methode var langt fikkrere og dog til- 
ftrcrkkelig nok, efter min Mening, at raade Bod herpaa. Patienten 
var og mest villig til at udvcelge denne Maade at blive traueret paa, 
som den hand holdt for den sikkerfte og mindst farlige.

Hand blev da tra¿teret nceften paa famine Maade fom i den 
forste Cafu er beffreven, undtagen at der noget oftere blev brugt La
xativa*,  faa ogjaa mere adürinZerende Gurgel - Vande, og en mere 
torrende Ptifane, i det at stere Ligna bleve lagte til. Og faaledes blev 
Patienten omsider gandffe befriet fra sit Onde, og har nu i mallge 
Aar levet frie og ubehindret fra faadanne Slags Tilfalde.

Der behovedes dog noget tangere Tiid inden denne Patient 
gandffe kunde blive reiti tueret, faafom Tilfaldet var af faa stor Be- 
tydenhed og faa gammelt. Imidlertid blev hans Tilstand efter at 
have brugt 2 Scmpuler af Mercurio dulci merkelig forbedret/ og da 
endnu ai Scrupei blev brugt/ kom hand gandffe igien til Rette.

Trevle casus.
En Mand af Middel Alder og Choleriff Sangviniff Tempe

rament, fom var af en tendre Legems Constitution, og havde tit og 
ofte tilforn betret befalden af adffillige Flod ' og rheurnatiffe Tilfcelde, 
blev paa engang anfaldet af et meget heftig rheumatiff Anfald, fom 

havde 
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havde sin Oprindelse afen ftcerk Congeftion, Fortykkelse og Stagna
tion af de vandagtige Vcedffer. Sygdommen begyndte med en in 
flammation og Smerte i Halsen, Stikken i Arene, og en ofte over- 
kommende Svindel; Derefter kom en ftcerk forstoppet Snue dertil 
med nogen krampagtig Trcrkken i Lemmerne, som forneunnelig om 
Aftenen var verft; Da den lod sig lidet an til Bedring, fuldte strap 
en stor Slaphed i Desvelen, Halsen og Svcrlget (Oefophagus) efter 
nied en hceftig Troekken deri, saa at Mad og Drikke med ftor Van- 
ffelighed kunde passere der igiennem, og foraarsagede ofte en ftcerk 
Hofte. Undertiden kom de ogsaa, ester en Foye Tiid at have vceret 
nedsiunkne, med ftcerk Opstod tilbage igiennen: Munden og Ncesen. 
Imidlertid fornam Patienten en stor Svcrkkelse afSeenerne, i det at 
en Svindel, Dunkelhed af Synet og fordervet Lugt og Smag kom 
dertil. Men nu var ingen Inflammation mere tilstede i de lidende 
Parter, tvert imod de indvortes Deele afMunden, saasom Drovelen, 
GanensDekke og Halsen siiae bleege, flappe og torre ud. Af den 
overste Deel af Svalget, som lod sig tilsyne four en liden Pose, flod 
en tyk og guulagtig Slim ud, som meget hindrede Patienten i at tale: 
Saa var ogsaa en trykkende Smerte tilstede omkring, hvor Ncesen og 
Aynene ncermer sig sammen, som havde sin Oprindelse afen haard 
og ssagnereNdeSliM i Pande-Beenets Huulheder (Sinibus frontali
bus.) Her blev da intet efterladt, som kunde paa nogen Maade 
ffaffe Lindring i saa ftor en Samling af besvoerlige Tilfalde: Til 
dm Ende blev foretaget Jndsproytelftr i Nasen, hvorved store Styk
ker af en haard Slim bleve udtagne, fom ogsaa tilveye bragte nogen 
Lindring. Halsens Onde blev og ved at applicere Gurgel Vand oa 
andre tienlige udvortes Middeler nogenledes formildet; Men det var 
en Sag af kort Varighed, og som lod ingen bestandig Virkning efter 
sig, saasom de samme Tilfalde yttrede sig idelig igien paa nye, og 
man maatte daglig bruge de samme Hielpe-Middeler for at forftaffe 
Patienten nogen Lindring.

Omsider blev ogfaa resolveret til at forfoge Mercurii dulcis 
Virkning, og applicere dm paa foran beskreven Maade, neml. ved 
at bruge hver Aften et Gran deraf, og imidlertid dog ikke forfomtes 

at
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at continuere de andre Hielpe. Middeler som hidindtil havde vceret 
brugte: Da det var merkeligt, at neppe en Scrupei af Mercurio 
dulci var bleven opbrugt, forend Ganens Dekke (velum palatinum) 
tillige med Drovelen trcrkkede sig tilbage, og kommet deresforige 
Situation iglen; Svcelget tillige med Halsen fik ogsaa deres naturli
ge Farve igien; Lugten og Smagen kom i bedre Stand, og da der 
blev continuerez med at bruge endnu en halv Scrupei deraf, syntes 
disse Ting at vare kommen t temmelig rigtig Stand igien. Vel 
kom endnu Maden og Drikken undertiden tilbage igiennem Munden 
og Nccsen, men dog ikke ncer saa tit som for. Aarsagen hertil var 
Den sccrdeles Slaphed og Svaghed af Svcelget, som endnu ikke 
havde faaet sin tilborlig Styrke og Fasthed igien, efter saa langvarig 
et Tilstod af Vand, og Sliimagtige Vedsker. Der fandtes ogsaa 
andre Tilfcelde hos denne Patient, som behovede at raades Boed 
paa, hvilke jeg med Fliid gaaer forbi, da det tit mitOyemcerke kaud 
vcere nok af disse anforte Cafibus at have viiset, at Mercurius dulcis 
har beteed en mcerkelig Virkning i visse Tilfcelde af Halsen, saasom 
den ikke heller floeg feil i denne Hccndelse, og det uden al Besvcering 
eller Opror i Legemet.

Korte Slutninger heraf.
<£\et er vel ikke at made, at man i inflammatoriae Tilfcelde as 

Halsen ville applicere Mercurii dulcis Brug, men af dette, 
som i al Oprigtighed er anfort, meener jeg at det er klart nok, at 
den i saadanne haardnakkede Tilfcelde af Halsen, som reiser sig af 
en sty og haard Slim, der forstopper Glanduiettte og bliver fast 
staaende deri, har beviist en sccrdeles Hielp og frembragt en beftan- 
big Virkning, hvilken ikke kunde tilveye bringes ved andre brugte 
Medicamenter, og det uden al Besvcerlighed eller hckftiqe Bevccgel- 
fer i Legemet, som ellers folger ved Salivation. Thi idisse anforte 
Hcendelstr lod sig ikke mindste Tegn til Salivation, eller Tilboyelighed 
dertil fornemme, ikke heller blev nogen af Legemets Funtiioner i 

mindste 
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mindste Maade forhindret, men Appetit og Afgang vare i al denne 
Tud i fuldkommen god Stand. I den zde Cafu fuldte vel nogen 
tynd Spytten (Apophiegmatismus) efter, faa fnart den feye og haar- 
de Slim , fom havde forstoppet membranam pituitariam og dens 
Gianduler, var bleven resolveret og fortyndet, men dog uden al Bo- 
fvcrring, og uden at de indvortes Parter i Munden og Halfen hccve- 
ves derved.

Denne Obfervation fynes ogfaa at veere deres Mening imod 
foin vil tilskrive Mercurii Tunghcd allene dens Virkning, thi hvad 
Rimelighed er deri, at et ccneste Oran of Mercurio dulci, fom engang 
i 24 Timer blev indtaget, kunde paa den Maade giere sin Virkning, 
og ved sin Vegt allene corrigere og fortynde de feye og haarde Ved- 
ster, og det fcrrdeles i de indvortes Parter af Munden og Halfen, 
fom vare angrebne, uden at Vedsterne i andre Steder af Legemet 
paa nogen kiendelig Maade bleve fatte i Bevcegelfe eller Opror.

Man kand og heraf giore Slutning om Mercurii store Be
vægelighed og penetrermde Kraft, formedelst hvilke, naar den end- 
ogfaa i meget liden Qyantitet bliver indtaget, den trenger sig ind i ve 
inderste Gange afGianduierne, oplofer og fortynder dm feye og haar
de Slim, og stråledes gier den beqvem og stikket til at finde Udgang; 
hvilket fandelig ville veere forgieves at vente af andre Médicamenter, 
besynderlig dem, fom kaldes Galeniste, endstiont de med langt ftorre 
Tilbereedélfe og i ftorre Qyantitet bleve brugte.

Jeg tvivler og ikke paa at den jo i andre langvarigo Syg
dommer fom reise sig af Vedsternes altfor langfomme og matte Be- 
vcegelfe, (eller font de Gamle har kaldet det, affeétibus frigidis) hvoraf 
folger en Forstoppelse i de indvortes Parter besynderlig Glandulcvue, 
kand ogfaa i gandste liden Dofi giore en onstelig Virkning, hvilket 
jeg felv, fcrrdeles hos den fpcrde Alder, har forfogt.

Det fynes derfor ikke at veere fornoden at anvende faa mop« 
somme Præparationer*/  eller ved chymifF Arbeide, faa konstig at 
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binde Mercurium, for Er. ved Guld etter Tin 6cc. siden Mercurius 
i faa liden Qyantitet, og hvoraf ingen farlige Eviter er at befrygte i 
det Menniffelige Legeme, kand udrette det famme og kandffee mere. 
Thi jeg er aldeeles af den Mening, at hvad besynderlig og kraftig 
Virkning disse kostbare og faa meget rosede Compofira giere, er 
allermest og fast allene at tilskrive Mercurio felv, hvis fimple og be
standige Natur neppe kand forandres etter forbedres ved faadant 
Tiuoeg.

Men dette maa vcere nok ffrevet herom, og vil jeg alleneste 
legge dette til, at de Medici gavner deres Patienter gandffe lidet, fom 
neften aldeeles vil udelukke og forkaste af Medicinen faadanne krafti
ge og virkende Médicamenter faasom Mercurialia, Martialia, Chi
nata, Opiata &c. af Frygt for at de ffal giere sierre Skade, og 
foraarfage verre Onde; Thi i det de vil vcere alt for kloge, viifer de 
mindst Klogskab, og tretter deres Patienter ved en unyttig Tienstfer- 
dighed og Forventelfe af Bedring. Det er faa langt fra at faadanne 
Medicamenter, naar de blive administrerede af en erfaren Mester, 
har nogen Fare ved sig ; ak endogfaa de fornuftigste Medici finder sig 

nedtvungne til at henflye til deres Brug, naar intet andet 
kand hielpe, etter ffasse nogen bestandig

Bedring.

Afhand-
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Afhandling
om en Deel

CONTRADICTIONER,
Som findes i det sædvanlige Syitema over Dîatcrien og 

de sammensatte Ting
ved

J. Kraft.
§. i.

et en besynderlig Lykke at toenke ret over de forfte Principia af 
den Menneffelige Kundskab. Det lader, som Naturen og 
Tingene havde i denne Henseende et geheimt Cabinet, hvori 

de aldrig kunde bringes til at give Audience , u agtet alle de Anffg- 
ninger, hvormed man saa idelig har anmodet den: derom. De over
mande stridige Meninger, som ere komne for Lyset over denne Ma
terie kunde giere, at man som med en Slags Net intitulerez dem 
alle, som en vis Autor sit Skrift, at det var en Samling af taabelig 
Viisdom og viis Taabelighed; men det er virkeligt noget stort at 
kunde voere taabelig paa en visMaade! De sterste Beviis paa den 
Menneffelige Svaghed bor soges i de ftorste Mesterstykker, siden man 
i dem har udost alle sine Krcefter, da man derimod finder undertiden 
ined Forundring de sterste Prever paa den Menneffelige Styrke i de 
uheldigste Feil; enhver er ikke dygtig til at feile, Mangel af Begreb 
er tidt den sterste og beste Forsikring imod at forsee sig.

Naar jeg derfor i det efterfelgende paastaaer, at een eller an
den Mening ikke er antagelig formedelst de tillige anforte Aarsager, 
ffal det altid vcrre sagt med den Anmcerkning, at disse Meninger des 
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u-agted/ og endnu mere de genies, som har optankt dem, fortiener 
Eftime. En Feil af et flovt Genie bor mange gange u endelig mere 
agtes end en decouverte Fundet afen Hendelse, thi man gior aldrig 
storre Uret end i at folge den almindelige Plan, efter hvilken Forstan
den altid domines af Lykken og Udfaldet, til den virkelige Merites 
storste Fortråd, fom man kand vare forsikret paa kommer sielden 
eller aldrig til at nyde sin Net.

§. 2.

Det er med en Slags Forundring, at man maae ansee den 
U'lighed/ fom der er i det Mennestelige Begreb; een og den famme 
Ting kand blive negted og bekrafted/ imidlertid at de stridige Genier 
paa begge Sider beviser sig at vare store. I ingen Tilftelde er man 
i mindre Harmonie end i at bestemme de ftrste Egenstaber afde Ting/ 
fom falde iSandserne/ endstiont man i ingen Tilfalde har viift paa 
begge Sider mere Dygtighed og Styrke i at tanke. For at give et 
Exempel og for tillige at giore en Begyndelse paa de Vansteligheder, 
som falder for i det alinindelige Syftema over Materien og de sam
mensatte Ting/ vil jeg forst viise Uligheden i Manden at tanke paa 
i en Egenskab af Materien og de sannnensatte Ting/ som flyder af 
den allerforste Tanke, som man kand giore sig om dem, da en Deel 
Larde holder for, at Materien og de sammensatte Ting ere u-endelig 
og uden Ophor delelige, en Deel derimod/ at de ikke lader sig u-ende
lig dele / men at de tilsidst virkelig maae bcstaae af lutter udelelige 
Elementer.

Jeg har i en liden Afhandling (soin Societetet i Berlin siden 
har giordt den TEre at lade indrykke under Num.x. i den Samling 
over Monadcrne for Aar 1747.) viist en Deel afde Vansteligheder, 
fom det fadvanlig antagne Syftema om Materien og de sammensatte 
Ting forer med sig. Det er i dette Stykke at jeg videre vil löge at ud
fore , hvad der er sagt Gap. 2. af denne Afhandling, endstiont i en 
langt anden Hensigt; thi da jeg paa en vis Maade finder mig for
bunden til at handle om Sielens Udodelighed/ og at bevise, at de 
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simple V-rscnercremuclige, fan tw jeg tillige fundet det fornoden 
forud i et sårdeles Stykke at handle om de fornennneste Vanskelig
heder, som findest det almindelige Syftema om Materien og de sam- 
mensatte Ting, deels for at spare Laseren den Umage at see en noget 
vidtloftig Afhandling indrykket i et Verk, fom desuden udfordrer Ef
tertanke/ og som maastee kunde blive kiedsommeligt om det blev vidt- 
loftigt, deels og for at undgaae den Vanstelighed, som der er i at 
scctte saa mange i sig selv adskillige Tanker medet i en let og forstaae- 
lig Orden; da jeg engang har kaldet den foromtalte Afhandling Sy
ftema Mundi dedil ¿tum ex principiis Monadicis, saa vil jeg kortelig 
have erindret, at saa tit som jeg i det efterfolgende viser hen til Syfte
ma mundi, at-da dette lille Skrift derved bestandig forstaaes.

De Hoved-Poster, som jeg ellers her har foresat mig at bevise 
ere, i) at det scrdvanlige Syftema over Materien og de sammensatte 
Ting er overalt fyldt rned Contradiétioner; 2) at jeg Mener direétè 
at besvare en og anden Vanstelighed, som nylig er blevet optcenkt 
imod den Mening, at Materien og de sammensatte Ting tilsidst be- 
ftaaer af lutter udelelige Dele, siden dette sidste har en overmande 
stor Hensigt paa de Materier/ som jeg har lovet at vilde ved Leilig- 
hed engang siden ncrrmere udarbeide.

§. z.
Til Begyndelse har jeg allerede henvendt Laserens Eftertanke 

paa en Egenskab, som man scedvanlig tillegger Materien, at den 
nemlig stal vcere u endelig og uden Ophor udelelig ; til den Ende maae 
man forestille sig en u-endelig liden Deel af Materie, og at den blev 
deelt i en u endelig Mcrngde af Dele, som ventelig ey kunde blkve 
uden u-endelig smaae, hvilke jeg vil kalde Dele af den forste Orden; 
man er ikke qvit med et saa stort Arbeide, man maa tanke ligesom, 
om enhver as diste Dele af forste Orden blev igien deelt i en u endelig 
Mcrngde andre, som jeg vil kalde af den anden Orden, og saa srem- 
Deles at denne Delelighed tankes igiennem u-endelige Ordener, saa 
har man den fuldstændige Tanke om den Delelighed uden Ophor, som 

N 3 puu 
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paa den eene Side tillegges Materien og de sammensatte Ting, naar 
man antager, at det mindste Stykke Materie er delelig igiennem u- 
endelige Ordener.

§. 4.

Dersom man paa den anden Side ikke vil vel til at tilstaae 
denne Mening, som virkelig har nogen Mine af Paradoxie, da er 
det ikke at undre, siden det Menneskelige Begreb taber sig gandffe og 
aldeles igiennem alle disse U endeligheder. En uendelig Forstand 
har nok at bestille med den ferste Inddeling, en endnu engang u en- 
deligere med den anden, og endnu en u endelig Grad hoyere op, om 
man skal fatte den tredie; Hvad Forstand maae der ikke til bcedre 
hen i saa den sterste Nytte, som man kand trakke af denne Paastand, 
er at den Menneskelige Forstand er intet i Henseende til den, soru ud- 
fordres til at kiende Tingenes indvortes Natur.

Crura AC, fom alle in infinitum gaaer u-m- 
delig nar ind paa den hyperbolae almindelige 
retlinede Aíymptote AB er in infinitum Semi- 
ordinaten paa Asymptoten D e U endelig storre i 
et Slags end i et andet, og det igiennem uen- 
Delige Ordener af det U-endelige ; en endnu stor
re Forandring af U-endeligheder faaer man, om 
man tillige betragter de Parabolske Crura in in- 

6 finitum, og man veed at lqo ool ere af en
ringere Orden end oo selv, og at man in infinito ligesaavel maae 
tanke oo\ oo’, oo*,  som i de endelige Storrelser.

§. 5-
Langt fra at tanke, at det er uden Fundament, at man har 

antaget saa mangfoldige Ordener af det U-endelige bevises det meget 
mere tydeligt i Geometrien, at af en u endelig Mangde hyperbol^ 
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§. 6.

Hr. Pallor Wegner hñk Í en Piece, foin findes tilsidst Í den 
fornavnte Berliner Samling fogt at drive denne Subtilité langt län
gere / da hand paastaaer, at endog det Mathematice Punct felv er 
mendelig deleligt. Vel er hans Argument ikke fuldkommen overbe
visende, siden det lader, fom hand holder det for en ret Linie, fom er 
en krum Linie af 4de Hoyde, almindelig bekiendt under det Navn af 
Conchois, fee bemeldte Piece §.35. men hansPropofition bliver ikke 
desto mindre rigtig thi man nodes til at tilstaae i Geometrien to 
Slags Puncter de med og uden Direction, af hvilke diste sidste ere 
at anste, som et u endeligt Lidet imod de forste, og Hr. Pallor Weg
ner havde kundet fundet en af diste besynderlige Puncter i sit eget 
Schemate nemlig i Polen af Conchoiden.

§> 7-
Vist er det, at Geometrien felv (fom er ellers en Videnskab 

ulignelig sikrere og fublimere end alle de andre Mennesselige) fynes 
deri at fortcelle os noget, fom ikke kommer ret vel overensmed de 
Principia, fom Fornuften larer, at nemlig et virkeligt exilierende 
Vcrfen ssulle kunde exiliere og fom man kalder det have sin fuldstan- 
dige Determination ved Imaginaire eller umuelige Egenskaber: En 
storre Contradiction kand ikke tankes, men det er ikke Geometriens 
Skyld, den forfolger ikkuns sin Hypothefe, faa man deraf allene 
feer, hvor vansseligt det er at flutte af de ftrdvanlige Principes, fom 
tages af det Syftema over Materien og de fammensatte Ting.

§. 8.
Virkelig er det en stor Contradiction naar man siger: 1) at 

et Mathematik Punct er det, fom ingen Dele har 2) at det er u- 
endeligt deleligt. Vel er det vist at man i Geometrien tilstaaer 
enhver Tangent, 2, 3, 4, eller fiere Puncter efterfom numerus in
terfectionum cum Curva kand vare storre eller mindre til, faa pun

ctum 
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Aum conwa&us eller Rore-Punctet kand beftaae af flere Puncter, 
men for at bevise at ComradiÄionen bliver ikke deflo mindre/ harman 
allene at eftertanke, hvad der ber under visse Betingninger ffee i. de 
krumme Linier, fom kunde gives ved den almindelige Lighed

y — ax db bx1 yt* ex3 * dx4 db db in infin.

Thi vil man söge deres Vertices B, C, D, E, veb atfccttc y== o; 
kand det andet Leed af Ligheden altid have faa mange lige flore Rack- 
ces eller Stamme-Storrelser, som den hoyeste Exponent af x har 
Uniteter til/ ere da tre Radices lige store, eller AB — ag maae de 
Puncter B og c blive et, folgelig maae man i et eenefte Punct fo
restille sig en uendelig Mangde af Forandringer paa Tangentes, ere 
ab, ac, ad ligeftor en endnu engang uendelig storre Foran
dring, og antager man da, hvilket er immer mueligt at den Folge 
y — ax db bx db cx2, db &c. gaaer u endelig langt, kand man see at 
i et og det samme Punct maae kunde vare u-endelig gange n-ende« 
lig mange Forandringer.

§. 9-

Jeg vil her ikke opholde mig ved at beskrive de bekiendteArxu- 
menter, thi mestendels vise de ikke uden simpel Delelighed in infini
tum, saa de langt fra ikke ere af den Styrke, fom de foranforte, 
imidlertid kand man fee nogle af de beste af dem besvarede Syftemat. 
mundi §. 23-27.28. jeg vil allene flge, at dette samme gielder om 
alle de Geometri^ Objeélet, og at dette er endnu langt fra ikke alt
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det Contradictori^ fottt Geometrien fader af det foedvanlige Syite- 
ma. Iblant andet bliver en Ting aabenbar umuelig fom vi med 
blotte Ayne alle Dage kunde fee at vcere muelig/ nemlig de krumme 
Liniers Beffrivning fra deres focis mom angulari; hvoraf jeg ikke 
vil na'vne uden den allersimpleste Tilfcelde, endffiontVanffeligheden 
passerer igiennem til dem alle, det bliver faaledes u-mueligt/ at en 
4./"—\ Circul ffulde kunde beffrives ved en Vinkel-Be-

<4/\ \ vcegelse af sin Radio AC. thi to Radii maae nod-
\ vendig indbefatte en Vinkel, faa det i denne Hen« 

seende er ubegribeligt hvorledes AC kand komme 
\ I til den Situation CB, derimod bliver denne Circu-
\ / lens Beffrivning altid muelig, efter det Princi*

pium, at fra et Punct til det andet altid kand 
trekkes en Linie, saa diste to Principia indeholder derfor en aabenbar 
Contradiction.

§. I O.
Jeg Vil ikke tale Niere otti de Contradiñioner, si>m falder for 

t Geometrien, for Ex. at intet er u rimeligere end at sige 1) at et 
Punct beftaaer af flet ingen Dele, hvoraf unegtelig flyder, at utalli- 
ae Puncter lagde til hverandre ikke kunde udgiore uden et eneste, og 
dog siden 2) at en Linie kand blive til ved etPuncts Bevccgelfe efter 
en vis given Lov. Man bor allene deraf fee, hvor vanskeligt det er 
at handle ret i dette Slags Principiis, og at, dersom den reneste og 
beste Application af det scedvanlige Syftema over Materien og det 
saminensatte ikke kand vcere frie for Contradiétioner, man da meget 
niindre bor vente det af de andre Brug, som man glor sig af dein, 
der langt fra ikke ere saa udarbeidede, eller eftertomkte med faa stor 
Skarpsindighed.

§. ii.
Imidlertid er det umueligt andet, end at man maae tilstaae 

adskillige Grader af det U-endelige, saaftemt man ellers forst anta
ger, at det, som er en determineret Storrelst kand siges at indehol
de noget U endeligt. Sporges derimod, hvad det U-endelige er i sig, 
i Henseende til dets rette og suldstcendige Tanke l Da er det bekiendt 

O og 
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og u imodsigeligt, at man maae kalde det u-endelige det, som har 
tillige, med et/ alt det, som kand tankes at vare mueligt i dets 
Slags, eller det, som har tillige og paa engang alt det som kand tan
kes at vare mueligt i dets Notion. Saaledes ere Sielene uendelige/ 
om de har tillige alle mueligeTanker, enMagt er u endelig, om den 
kand i og for sig betragted iverksatte alle muelige Virkninger. Saa 
snart som man nu vil sammenligne de Slutninger, som faaes af denne 
og af den forrige Tanke om det U endelige, faaer man lutter Conrra- 
diétioner. i) Af §. ix. folger, Realiteter af et Slags kunde ikke 
have uden et eneste U endeligt, af §. 5. og folg, fluttes tvertimod at 
Realiteter af et Slags kunde have u-endelige Slags U endeligheder. 
2) Af §. 11, folger, at det U endelige ikke kand have adskillige Gra
der, af §.z. 0. f. derimod, at det U endelige kand have adskillige 
Grader.

§. 12.

Man seer saaledes atter igien i en Tilftelde det, som jeg har 
lovet at beviise, at nemlig det soedvanlige Syftema over Materien og 
de sammensatte Ting altid giver Principia, som ere stridige imod de, 
som man faaer ved Fornuften; for at gaae videre, har man allene 
nodig at eftertccnke Maaden, hvorledes man kommer til at kiende 
det u endelige i det Syftema over Materien; man forestiller sig da en 
vis endelig Storrelse, for Er. en Linie at tage idelig mere og mere 
ti! at vore fra begge Ender, indtil at den endelig og tilsidst, on: jeg 
saa kand sige bliver n-endelig, deraf folger at det U endelige kand blive 
ti! derved, at endelige Stykker u-mdelig mange gange legges til 
hverandre.

§. iz.
Eftertcenker man derimod, hvad Fornuften leerer i denne Til- 

fcelde, da er det efter den en Hoved-Propofttion, at det Endelige lagt 
ti! det Endelige aldrig bliver andet end noget Endeligt, og da dette 
famine endnu gielder igiennem u-endelige Tillceg, saa faaer man 
her atter igien to contradiéíonfte Proportioner, den iste af §. 12, 
at det U endelige kand blive til ved lutter endelige Stykkers Tillceg; 

den
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Den anden, som nyelig er ncevned, at endelige Stykkers iidelige Addi
tion aldrig kand give noget U-endeligt.

§. 14.
Endelig for at vise den allerstorfte ContradiSion, som flyder 

af den ll-endelighed, som der tillegges det Materielle, da maae man 
agte, at alt det, ved hvilket noget storre kand tcenkes, eller og at alt 
det, sorn kand forandres efter mere og mindre, at alt det er endeligt, 
da nu efter det scrdvanlige Syftema om Materien, det Slags U-ende- 
ligheder, som der forefalder, er tillige af den Beskaffenhed, at de 
künde forandres efter mere og mindre, saa flyder deraf, at det U-em 
Delige maae tillige vcrre endeligt; en Propofition, hvis Lub^eàm 
og Prædicatum ere aldeles stridige.

15.
Saafremt man nu vil bruge diste Propofition^ til at under

lege den Mening om Materiens Delelighed, seer man ftrax, at alle 
De Vanffeligheder, som ere forekomne i det forrige, har alle med hin
anden Sted i denne Mening, thi da man i denne sidste antager alle 
Ordener af Uendeligheder, som for er viift §.g., faa folger deraf 
aabenbar, at det Uendelige, fom der handles om antages tillige for 
at vcrre af den Beskaffenhed, at det kand forandres efter mere og 
mindre, folgelig og at det er tillige noget Endeligt.

16.
Altsaa maae nodvendig de, som paastaaer Materiens Delelig

hed in infinitum, enten tilstaae, at det Uendelige, hvorom de handle 
er ikke noget virkelig U-endeligt, eller og, om det stal vcrre et virke
ligt, at deres Mening da indeholder Contradi&ion. Jeg tvivler paa, 
at man fornuftig kand tage noget andet end det forste Partie; thi at 
binde sig til det sidste vil vel have temmelig flette Folger.

O 2 §. 17»
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§. 17.
Men tilftaaes det forste (hvilket efter det ovenanforte nodven. 

dig mane ffee) at nemlig et givet Stykke Materie ikke indeholder et 
Virkeligt men ikkuns et relatift u endeligt Antal Dele, maae det nod- 
vendig vcere et endeligt Antal ; thi af de to contradictorie : U endeligt 
og Endeligt, er ikkuns eet at vcelge, og man finder aldrig Udflugt ved 
at foge et tredie: Saa snart derimod, fom dette sidste fettes, falder 
den hele Proposition om Materiens Delelighed uden Ophor, med 
mindre at man paa nye vil have to contradictorie Propositions, 
den ene, at Delenes Antal er endelig, folgelig med Ophor, den anden, 
at den er delelig uden Ophor: En ligefaa stor Vanskelighed har 
denne Mening endnu at overvinde, derfonr man agter, at, laafremt 
en McmgdeDele stal vcere uendelig, maae nodvendig alt det, stmer 
mueligt afDele deri vcere samled, hvilket paa nye giver en aabenbar 
Contradiction med det, som antages i dette 8yttema.

§. 18.
Det var ikke af stor Vigtighed, saafremt som det blev ved de 

allerede beviiste Vanffeligheder; der folger af denne Mening andre 
langt vigtigere, men som jeg tillige engang for alle paastaaer, at de 
ikke bor ansees for saadanne, som de, der ere af den Mening om den 
uendelige Delelighed, paa nogen Maade holder for at vcere. Tvert- 
tmod er jeg hoyft forsikred paa, at naar de aldeles indsaae, atsaavan- 
ne Slutninger burde folge af deres Mening, at de da antoge det, som 
var tvertimod paa deres egen Menings Bekostning. For at fatte 
disse Vanffeligheder i et saa klart Lys, sour de fortiene at sees ved, 
gier jeg forud denne Anmcerkning, at i den Hypothek af Materiens 
vg de sammensatte Tings u-endelige Delelighed, folger nodvendig at 
Materien i og for sig betragted ingen Dele har, som ere determiner te, 
hverken t Henseende til Figuren eller i Henseende til Storrelsen, saa 
naar de bor forestilles af en uendelig Forstand, hvilken af ingen ud
vendige Aarsager foraarsages til mere at forestille sig disse Dele under 

en
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en Figur, end under en anden, under en Storrelse end under en an
den, det er, naar de bleve betragtede t sig selv og indvortes, havde de 
intet Indvortes, hvoraf kunde flyde enten nogen vis Figur, eller vis 
Storrelse; altsaa ere de r sig ikke aldeles dererminerte : Da ikke desto 
mindre alt, som ffal exåre bor verre aldeles determinert, sa a er 
intet andet tilbage, end at denne Determination maae komme fra 
noget Materien udvortes.

§. 19.

Saaledes bliver Materiens Dele i sig betragtede aldeles indif
ferente til alle Figurer og Storrelser, en virkelig materia prima Ari- 
ftoteiicorum, faa man har Uret/ om man tilftaaer Ariftoteles den 
forste af diste Hypothefes og negter den sidste. Betragter man nu 
videre en faadan Materie i Henseende til den u-endelige Forstand, af 
hvilken den bor faae sine ^imitationer, faa falder man i uendelige 
Vanffeligheder ; forst, da alle disse Dele i Materien intet Indvendigt 
har i Henseende til Figuren og Storelsen, hvorved de ere adffillige, 
saa mangler og al gyldig Aarsag, hvorfore den u-endelige Forstand 
ffulde i at bringe diste smaa materielle Ting til Exiftence, hellere give 
en vis lille Klump Materie en Figur end en anden, siden alle vare 
dertil lige vel ffikkede, men da alt det, som lader sig giore paa flere 
Maader er nodvendig forstaaelig afen gyldig Aarsag, saa folger nod- 
vendtg/0g uden jeg feer meget Feil, u-imodsigelig, at den u endelige 
Forstand intet kunde foretage sig og at Skabningen blev umuelia. 
Jeg vil ikke bebyrde denne Mening med Confeqvencer ved at vise hvor 
ncer den grendfer ind tit Spinofismum ; jeg vil igientage, hvad jeg 
har fagt i Begyndelsen, at der horer en besi-nderlig Lykke til ikke at 
feile, faa fnart fom man handler om de allerforfte Principiis, og jeg 
jeg mener at man af det Foregaaende feer, at alle disse Feil ere re- 
fpeélabie, og faadanne, fom ikke kunde komme fra andre end fra de 
ftorfte og ffarpsindigfte Genier. Jeg vil allene bede Loeferen logge 
Mcerke til denne §, da jeg mener, at den er allene nok til at besvare 
en heel Piece, fom sindes i den foranforte Berliner Samling under 
Num. z. og i feer det fom siges i dens Se<a. 2. §,J,

O 3 . 20.
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§. 20.
Gaaer man videre og antager dog til Tort for al gyldig Aar

sag, som derved stettes tilside, at den n-endelige Forstand determi- 
nerte Materiens exilierende Dele til en vis Storrelse og Figur, da 
eftersom det saaledes Determinem iglen stal bestaae af Dele uden 
Ophor, saa inanglede dem paa nye indvortes og i sig betragtede en 
vis Storrelse og en determinert Figur, saa u-agted, at den hele MaiTa 
var determinert/ vare dog alle dens Dele endnu u - determinerte, 
folgelig kunde de ikke exiliere, thi alt hvad som ffal exiliere maae 
va're aldeles determinert (og jeg troer aldrig nogen ffulde falde paa 
at tcrnke at Entia univerfaiia kunde exiliere for jlg allene) altsaa lig
ger heri igien atter en mcegtig Contradiction, at det sonr exittern*  
tillige ikke exittern* , med et Ord denne Verden bliver i denne Hypo- 
thefe et Schlaraffenland, og en u-rimelig kable.

§. 21.

Disse Vanffeligheder ere endnu ikke nok; en Uheld Lager gierne 
den anden ved Haanden. Af den Hypothefe om Materiens Delelig
hed uden Ophor folger at dens mindste Dele ere i og for sig betragtede 
ex hypothefi u-muelige, men det som er t sig u-mueligt er et intet, og 
kand ikke tccnkes, ikke engang afen uendelig Forstand, altsaa kand 
ikke engang Gud selv i denne Hypothefe forestille sig de allermindste 
Dele af Materien determinere, folgelig ikke heller alt det, som kand 
determineres t Materien, og da saaledes tydelige og fuldftoendige 
Tanker om Materien og de sammensatte Ting ere i tonne Hypothefe 
u-muelige i sig selv, saa kand ikke engang ton u-endelige Forstand have 
ret tydelige og fuldstcendige Forestillinger om Materien og de sam
mensatte Ting. En Propofition hvis Vanffelighed er u-endelig, og 
hvis rigtige Besvarelse jeg vil ansee for en stor Merite, allene at tot 
ffeer meo Argumenter, som duer.

§. 22.
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§. 22.

Det er endnu set at bevise at i denne Hypothek maatte Gud 
og Naturen vcrre Naadvild i at vcelge et Stykke Materie for af den 
at stabe en Verden; thi antag! at til en Verdens Skabning var ta
get et lidet Stykke Materie/ faa lidet som man og selv behager at 
vcrlge det, og at det blev resolveret i et vist Antal af u endelige Dele 
eller u endelige gange uendelige Dele/ for deraf at scette en Verden 
sammen afu-tallige Vcesener/ mener man da/ at denne Verden derved 
ey blev ftor nok eller ey talrig nok paa Creaturer/ havde man allene 
nodig at resolvere de engang tagne Dele endnu nogle gange in infi
nitum, og maatte man da u-imodsigelig faae Dele nok; havde man 
endnu ikke nok/ kom det jo ikkuns an paa at resolvere nogle eller alle 
Delene endnu nogle gange/ nogle gange mere eller mindre ere her 
ikke kostbare, hvor man har mere end nok at tage af. Da nu dette 
samme gielder om enhver given Mafluia, var virkelig ingen gyldig 
Aarsag tomkelig, hvorfore heller en Klump af en Storrelse skulde ta
ges end af en anden, Den allermindste var ftor nok, men den aller
mindste ftaaer ikke til at determinéis: faa/ som jeg har sagt, Gud 
og Naturen maatte vcrre Naadvild i at udvcrlge det Stykke Materie/ 
som stulde tages. Man kand ellers agte, at dette aldeles tit intet 
glor en Mening som findes i en Piece af ben tidt ncrvnte Berliner 
Samling som har det Num. 15. see deri pag. 254. Deteneste som 
kunde svares er, at denne Verden indeholder al Materie, men er den 
kN mafia absolute fimilaris (hvilket denne Hypothek NHdVeNdig forer 
med sig) kand aldrig saa meget af den Skabes, at Der jo endnu kun
de stabes u-endelig gange mere, thi alt det gielder da om den, som 
er bekiendt om additione unitatum og numero maximo.

§. 23.

Der er et stort Antal af andre Vanskeligheder, som alle lned 
hinanden trykke denne Mening ; for ikke at vcrre alt for vidtloftig vil 
jeg ikkuns loselig rore ved nogle faae. Ere Materiens Dele ikke'ind- 

verldig
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vendig deter minerte til Figur og Storrelse, saa har de en endelig 
Realitet, som dog ikke er determinert til noget Vist/ ettPropofition, 
hvis Contradiction er oyenffnlig. Er Materien uden Ophor udelelig/ 
og ingen Indvendig gyldig Aarsag til Storrelsen af dens Dele, da 
kunde folge at en u-endelig Kraft i en u endelig Tiid ikke kunde sammen- 
fatte det nnndfte Stykke Endelige; Det er ikke nok at man vil sige. 
Gud kand producere dem paa engang, Sporsmaal, hvorfore ffulde 
en Ting som er i sig muelig vcere Gud u mue ig under en modo pos- 
fibiiitatis, og ikke under en anden. Endelig maatte al Gyldig Aar- 
sag ti! det sammensatte mangle, men da denne sidste Post er tilftroek- 
kelig blevet bevift af adskillige, faa intet bedre kand siges, vil jeg i det 
Efterfolgende vcere fornoyet med allene at bevife, at en Deel Argu
menter som nyelig ere blevne optcenkte imod denne Sandhed langtfra 
ikke svekker den, men at den u agtet dem alle med hinanden, bliver 
aldeles sikker, ubevcegelig, Ferm og u imodsigelig.

§. 24.

Saa store Vanffeligheder har denne Mening, som i ovrigt ev 
saa fuld af Genie og artige Tanker ; Imidlertid da det er det famme 
fom at bevife en Proportions Sandhed, naar man bevifer af Tinge« 
nes Natur, som der handles om, at dens Contradåriffe er umue- 
lig, saa venter jeg, at mine Lóesete feer fuldkommen, at Materien 
ti! sidst beftaaer aflutter simple og udelelige Dele; jeg mener, atLce- 
seren seer det paa mere end en Maade, og at enhver for sig er fuld
kommen overbevisende.

§. 25.
For jeg gaaer videre ; maae jeg forst sige, at denne sidste Me

ning er en Stamme til to adskillige Grene, af hvilke den ene begyndte 
sit Flor i de allerccldfte Tider; den anden derimod udfpirede forsi i 
forrige See nlo. Epicurus i far, siden andre holdte for, at Materien 
beftoed af de saa kaldte atomer, eller af materielle u-delelige Dele, 
men ben blev strap got igiendrevet ved dette Argument, at alt hvad
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der havde de tre Dimenfioncr maatteog aboluté kunde deles. Siden 
gik det denne Mening, som det gemeenlig gaaer de Planter, der 
svakkes i dens forste Vext, den kom aldrig mere til Krafter, den stri
dige Mening derimod fik Overhaand, saa lidet som den og er stikked 
til at fattes af den Mennestelige Forstand; u agted at dette ikke var 
det for ste Ane, aut, som man havde fundet u-fuldstandigt, saa blev denne 
Mening dog u anfegted, indtil at den beromte Leibnitz begyndte at 
debitere Verden fine Monader, endstiont paa adstillige Steder med 
adstillig Lykke.

Da fast alle vide, at Monader ville sige det samme som simple 
Vafener, der have dunkle Forestillinger, saa vil jeg ikke lcenge opholde 
mig ved deres Bestrivning: Jeg vil allene sige, at det sidste Tillag 
af dunkle Forestillinger glor ikke noget til den narvarende Sag, 
hvilket er Aarfag i at jeg ikke vil videre indlade mig i Monadologien, 
allermest da jeg tanker, at dens ftorste og beste Deel er blevet tyde
lig afhandlet i Syft. Mundi heel igiennem. Sporsmaalet er allene 
her om Materiens Elementer, for faavidt at de ere simple Basener; 
Dog maae jeg kortelig erindre, at Hr. Hof-Raad Jufti i den artige 
Piece, font findes forst i den fornavnte Berliner Samling om Mo- 
naderne, mener, at ratio Compofitionis examinata er det eneste 
Fundament til Monaderne ; hvorimod man maae sige, at der er me- 
get ntere et tredobbelt Fundament, hvorpaa denne Lårdom grunder 
sig i) det, som Hr. )utti har navned. 2) Det som nyelig er blevet 
viist, at den eontradiåoriste Mening om Materiens Delelighed uden 
Ophor, er u mnelig. 3) Et andet, som folger af Tingenes alminde
lige Natur / hvilket jeg har udfort Syft. mund. Cap. 3. og fom jeg 
troer er det direftefte og narmeste Argument af alle, fom kunde gives 
for Monaderne. Jeg har ydermere i det 2det Capitel, i det 4de, 
men i sar i det 5te Capitel af bemeldte Syft. mundi viist i) at Hr. 
Leibnitzes Mening er ikke farlig, allene at man ikke begaaer den 
grove Feil at tage Monader for Aander, tvertimod har jeg viist af 
det Principio, at Tingene in ftatu maximi og minimi changerer 
genus, at Forstiellen imellem Aanderne og Monaderne t Hr. Leib- 
nitzis Syftema, bliver nodvendig ligesaa stor fom i det fadvanlige ma- 

P teriel-
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terielle. 2) At Hr. Leibnitzes Syftema er af den Beffaffenhed, at 
vi kunde giere os et nogenlunde tydeligt Begreb om Tingene i Ver
den, da derimod det almindelige om Materien betager os med eet alt 
Haab nogensinde at kunde komme til fornuftige Tanker om de mate
rielle Tings endelige Subftanz og dens Bessaffenheder. 3) At det 
var ligefaa nodvendigt for de endelige Aander efter det Syftema om 
Monaderne at forestille sig en faadan Materie, fom deter nodvendigt 
om den er i sig felv virkelig i denne Verden. Og ey det allene, rnen 
endog at de maae efter det, foreftille sig et ligesaadant et Rum, en 
ligedan Tiw, Bevoegelfe, kort de selvsamme naturlige Phænomena, 
som ellers, i alle Henseende, ingen undtagen.

§. 26.

Men da jeg heradftraberer fta Monaderne, vil jeg allene sige, 
at denne n-ventelige Avancement, som Hr. Leibnitz forskaffede alle 
Elementerne i Materien til et nyt Liv, den kunde ikke andet end giore 
stor Opsigt iblant alle Folk, som tilforn ansaae disse Elementer for 
Vode og udannede. Aluiindelig pleyer de u rimeligste Meninger at 
finde den ftorfte Bifald, saa det lader som det Menneskelige Genie 
var mere for det scelsomme end for det sande, mere for nye end for 
rette Brug af Tingene; Hr. Leibnitzes Mening havde ikke denne 
Lukke, saa naar man vilde flutte af det, der almindelig pleyer at 
ffee, maatte man snart falde til at troe, at den ikke maatte voere faa 
urimelig, som den blev anseet for at vcere i det forste Dyekaft.

§. 27.

I soer, om man ikke tager ilden det forste Stykke af Hr. 
Leibnizis Mening, dette nemlig, at al Materie bestaaer tilsidst af lut
ter simple Voescner, da maae man i soer tilstaae at denne Mening 
ikke kand bave ret meget Urimeligt, thi man nodes til at tilstaae, at 
simple Versener ere muelige; baade fordi der intet stridigt er i deres 
Definition, saa og fordi ratio Compofirionis maatte ellers mangle, 
faavelsorn og af det jeg i det Foregaaende allerede har beviist. Men 

tilstaaer
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ttlftaaer man ferst de simple Verseners Muelighed, maae man siden 
og tilstaae alle de Slags af dem, som ikke indeholder noget Stridigt 
i deres Definition, folgelig de simple Versener som har dunkle Fore
stillinger, endelig og deres Aggregata etter Mcrngde.

§. 28.

Det, som man derfor burde foretage sig at bevise imod Hr. 
Leibnitz, er, i mine Tanker, ikke at en saadan Verden, som den 
hand angiver, er i og for sig u-muelig, men meget mere, at da en saa
dan Verden er muelig, denne Verden i hvilken vi ere og lever dog 
virkelig ikke er af den Beskaffenhed, som hand vil have at den ffal 
vcrre as. Thi at negte plat og aldeles en saadan Verden som Hr. 
Leibnizis, er at negte, enten at de simple Versener selv ere muelige, 
etter at deres Mcrngde, Aggregata, og indbyrdes Konnexion er mue
lig; jeg defiera- hele Verden og de allerffarpsindigste, at kunde giere 
nogen af disse sidste Propofitiona rimelig engang, jeg vil ikke sige 
bevislig; i soer om man udelader den Tanke om disse simple Verseners 
Forestillings-Kraft, som ikke egentlig horer til den Afhandling om 
Materiens og de sammensatte Tings Elementer.

§. 29.

Ikke desto mindre negter Hr. Hof-Raad Juiti i Almindelig
hed om alle Verdener, at i ingen Verden noget sammensat Versen 
kand beftaae af simple Elementer; som man seer af hans Piece over 
Monaderne, hvilken findes ferst i den tidt - nervnte Berliner Sam
ling. For at bevise denne Propofition, som efter det Foregaaende 
med fuld Forsikring kunde holdes for ubevislig, soger hand at omsto- 
de den Leibnitziansse Propofition : hvor sammensatte Ting ere, der 
ere og (imple Ting; Til den Ende har hand et dobbelt Beviis og 
nogle andre Anmcrrkninger, som jeg gandffe kortelig vil undersoge.

P 2 §. 30.’
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§. Zo.

Hl.'. Hof-Raad Jufti siger om denne Leibnitzi^e Propofition 
i hans §. 25. "Wer sich die Mühe nehmen will/ diesen Schluß zu 
"untersuchen, der wird finden, daß er kein einziges Kenzetchen weder 
"eines wahren Satzes, noch eines richtigen Schlusses hat;" man skul
de ikke let kunde vide paa hvad Fundament denne Autor saa ssarp 
handlede en Propofition, som man dog etters pleyer at vcere temme
lig bedangen, dersom hand ikke oplyste dette i et hans Tittccg til denne 
Piece, som og findes i bemeldte Piece, fee dens §. 2. hvor hand siger: 
"Einem jeden Anfänger in der Logik ist es bekandt, daß alle Satze 
"entweder die Erfahrung zum Grunde haben, oder aus den Erklärun
gen hergeleitet werden." Da Hr. Jufti ikke figer mere, jan mener 
jeg, at en Begyndere i Logik bet endnu vide mere, at nemlig de 
sande Propofition^ grunder sig endnu paa det tredie, nemlig paa de 
almindelige Principia og paa andre forud beviiste Propofitioner / 
hvilket, saafremt agtes, sees tydelig, at der enten er noget falfft 
etter noget indererminelt i Hr. Jufti Application. Det er vist, at 
den Leibnitz i Propofition ikke findes u middelbar ved Erfaring, el
heller u niiddel-bar af det sammensattes Definition, men middelbar 
ved Hiclp af de alinindelige Propofitioner og andre desimellem beviiste.

§. z i.

Men for at koinme til denne Autors ferste Bevits som findes 
i hans 2Z.Z. er det, som folger:

No.i. "Wenn man die Erklärung der zusammengesetzten Dinge 
"vor Augen hat, so fället uns nicht das geringste bey, was 
"uns auf den Begrif von einfachen Dingen führen konte." 
Dette er rigtigt om man bliver ved Judicia intuitiva, etters u- 
rtgtigt; men det er virkelig t den forste Mening at Autor 
vil have det forftaaed, saa det kand i samme gierne tilstaaes.

No. 2.
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No. 2. " Zusammengesetzte Dinge sind ausTheilen bestehende Dinge.

Dette tilftaaes.

No.3, "Folglich muß man zuerst schließen, wo zusammengesetzte 
"Dinge sind, da sindTheile. Tilftaaes.

No. 4. "Aus dem Begrif von Theilen aber erlanget man nicht den 
"geringsten Begrif von einfachen Dingen, es ist von einem 
"zum andern kein weiterer Schluß. Einfache Dinge sind 
"Dinge, die gar keine Theile haben, rnan müste also schließen, 
"wo Theile sind, da sind gar keine Theile, und dieses würde 
"einen offenbahren Wiederspruch in sich fassen.

Jeg mener, at Hr. Hof-Raad Iufti har flutted lidet for hastig, 
thi, det er aldeles u-mueligt efter de Logifte Regler og de til ncrrvcr- 
rende Tiid bekiendte Maader at flutte paa, at faae hans Proportion ud 
af den Leibnizi^e, thi vil man gaae fyllogifticé frem, da ere præ- 
rniflæ 1) af No.z., hvor der ere sammenstitte Ting, der ere Dele, 
2) df No. 4., de simple Versener bestaae ikke afDele, Deraf folger 
denne eneste Slutning: at de simple Versener ikke ere fammensàtte 
Ting, hvilket vil sige noget langt andet end den Slutning afHr.sufti.

Men for ikke at forsomme noget Hielpe-Middel, hvorved denne 
Slutning kunde faaes, da maae man fee til om den ikke kand faaes 
ud ved Subiti ration, siden at den ikke lader sig sinde fyllogifticé af 
de Præmiffis ; den givne Propofition er da denne : Hvor der ere stun- 
mensatte Ting, der ere og simple Ting. Scrtter man nu i Steden 
for sammensatte og simple Ting deres Definitioner, da faaer man 
denne anden, hvor der ere Ting, som bestaaer af Dele, der ere og 
Ting, fom ikke bestaaer af Dele. Paa denne Maade kommer man 
ncrrmeft til Hr. Juiti Slutning, og man feer oyensynlig af hans 
Tillcrg §. 6., at hand paa denne Maade er kommet til denne felv. 
samme Propofition, Den hand holder for at verre eet med sin forrige, 
"wo Theile sind, da sind gar keine Theile.

P 3 For
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For videre at bevise / at disse to Propofitioner ere et og det 

samme, nemlig disse to, "wo Thetle sind, da sind auch gar keine Thei- 
"le, og, wo ansThetlen bestehende Dinge sind, da müssen auch Din- 
"ge seyn, die keine Theile haben." Subltituererhand videret den 
7. §. af Hans Tillceg i denne sidste Proportion Definitionen as Dele; 
da nu endog efter Hr. Jufti^ek ere flere Ting, som tilsiunmen giore 
et heelt ud, saa forandres den forrige Proposition til denne anden: 
Hvor der ere Ting, fom bestaaer af andre flere Ting, hvilke tilsam
men giore et heelt ud, der ere og Ting, som ikke bestaaer af andre 
flere Ting/ hvilke tilsammen giere et heelt ud; Hr. Juiti mener, at 
denne Propofition er contradiftorifF, fordi der er virkelig noget t 
Subjeéto og Prædicato, som er contradiåorifF, nemlig dette at be- 
staae af andre flere Ting, hvilke tilsammen giere et heelt ud og ikke 
at beftaae af saadanne. Men Hr. Juiti har i en Hast ikke feet, at 
der ikke blev talet om et og det samme Slags Ting i Subjeéto og 
Prædicato, thi i Subjeéto handles der om det hele sammensatte Vee- 
sen, i Prædicato om dets Dele, folgelig er ikke her det som udfordres 
tll en vedborltg Contradiction, folgelig er her flet ingen Contradi
ction , med mindre at alle de i^oZiffe Regler for Contradiétionerne 
skal vcere falffe, som indtil ncervcerende Tiid have voeret bekiendte.

§. Z2.

Langt fra derfor, at Hr. Juiti har vcrret lykkelig i at opkccnke 
denne Contradiction, folger meget mere, at alle de allerrigtigste og 
mest Magt-paaliggende Sandheder kunde giores til intet, om dette 
Slags Contradiétioner ffulde gielde, for Er. vilde jeg slutte paa den 
Maade som Hr. Julti i No. 4. maatte jeg ligeledes sige: af det Be- 
greb om de endelige Ting faaer man ikke det ringeste Begreb om det 
U-endelige, der er fra det ene til det andet ingen videre Slutning at 
giore, endelige Ting ere de, fom har visse Grendser, u endelige ere 
de, fom ingen Grendser har, man maatte da flutte, hvor Grendser 
ere, der ere og ingen Grendser, hvilket er en aabenbar Contradiétion.

Overalt
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Overalt er det falstt, hvad Hr. Jufti mener, at Ting ikke 

kunde beftaae af det smn er af en Notion, der er med den hele sam
menfatte Notion contradi&orifl5 opponent/ for Er. at en krum Linie 
ikke kunde beftaae aflutter rette Linier, flydende Materier af Par
tider , fom tilftdft ere gandffe og aldeles haarde; tvertirnod da Dele 
og det Hele altid ere to opponerte Ting, fom u-agted at de Gamle 
har kaldet dem relative opofita, dog virkelig kunde vcrre contraditio- 
rié oppofita, faa folger tvertimod Hr. Jufti Mening, at en sammen- 
sat Ting, altid bor beftaae af andre, fom ere contradiftorié oppofita 
med den hele sammenfatte Ting. Og ligefaavel, som jeg kand slutte 
hvor der er et Vcesen, sammensat af Trceer (nemlig en Skov) der 
ere og Vcesener, som ikke.er sammensatte af Trceer, hvor der er et 
Vcesen sammensat af Blomster, der ere og Vcesener, fom ikke ere 
sammensiitte af Blomster (nemlig Bladene hver for ftg, Stilken af 
Blomsterne 0.siv.) ligcsaaoel kand man slutte, hvor der ere Ting, 
som bestaaer afDele, der ere og Ting som ikke bestaaer af Dele.

§. ZZ.

Altsaa da den Leibnizi^e Propofirion og dens Veviis ikke er i 
det ringefte svekked ved denne Autors forste Demonstration, har 
hand ringe Aarfag til paa Fundament af den at fordre en anden t 
den 8de §. af hans Tilloeg; imidlertid har jeg dog givet mangfoldige 
adffillige i det Foregaaende, som alle har den sannne Tour af De
monftration, som den af Hr. Jufti, nemlig atde ere apodiâiffe. Da 
den anden af denne Autors Dernonftrationer, §.26. b. I hans Piece, 
er ikke lykkeligere end den forfte, vil jeg for at spare Papiret ftge, at i 
denne Demonftration findes intet, som kand dadles, intil man kom
mer til denne Propofirion, "was nicht zugleich auch aus keinen Thei- 
"len bestehen kan, kan aus keinen Dingen bestehen, die gar keine 
"Tbeile haben;" man seer let, hvad der maae folge af denne Propo
sition, naar den forst var rigtig ; Hr. Hof• Raad Jufti kalder den et 
Axioma t den 9de §. af Hans Tillceg, og da Hand ikke har beviist den 
i Afhandlingen selv, soger handat bevise den i den rode 8. af samme 

Tillceg;
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Tillceg ; dette Beviis siger hand stal vcrre deSvag-tcenkende til Tte- 
neste, hand har deri Ret, thi de ftcrrkere i at tcenke inseer strap, at 
alle Beviser ere u-muelige for denne Propofition ; hand vil da vise 
at denne Propofition har deri et axiomatis Natur , at Prædicatum 
og Subjeétum ere et og det samme, men for at bevise dette sidste an
tager hand et andet Axioma, som er ikke mindre problematisk end 
det ferste, at nemlig det er et og det samme "aus keinen Theilen be- 
"stehen, und aus Dingen bestehen die gar keine Thetle haben.

Laseren maae selv domme om Subjeélum og Prædicatum ere 
identifie i denne sidste Proposition, jeg vil allene sige / at paa denne 
Maade horer de Menneskelige Siele, fordi de ere simple Vcesener, ikke 
til Verden, jeg har altid holdt for at de endelige Aander burde kal
des Dele af Verden/ en Ting, som ikke tangere gaaer an, om ellers 
Hr. Jufti Propofition er rigtig.

§. 34-
Men har begge disse Demonftrationer af Hr. Jufti den Feis/ 

at de confunderen den Tanke om Dele, rned den Tanke om Delenes 
Beskaffenhed, (thi saa snart der sporges om Delenes Simplicité, 
handles der om noget, som er foranderligt i den Tanke om Delene 
felv) har da siger jeg begge denne Feil, hvorover de ere af siet ingen 
Styrke, da maae jeg derimod tilstaae, at denne Autor har i hans 
32. §. begaaet en Feil, fom man virkelig til hans store SEre kand an- 
fore, sidenden er meget captieux, fuld af Genie, og af det Slags 
Forseelser, som jeg altid hoyt agter. Historien af denne Vildfarelse 
er kortelig, at hand paastaaer §.28-32., at det er ubilligt at vilde 
soge nogen rationem Compofitionis eller nogen gyldig Aarsag til det 
Sammensatte, at Leibnizianerne deri forseer sig, og at de bruger 
det Principium om de gyldige Aarsager der, hvor det ingenlunde har 
Sted. Aarsagen er, at denne Propofition horer allene hen f ti Prin
ciphun Contradiétionis, fordi at alt det, som er nodvendigt horer 
hen til Principium contradiélionis og ikke til Principium rationis fuffici- 
entis, men alle Efíenzerne ere nodvendige, derfor e o.f.v.

§- 35»
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§♦ 3 5»
Hr. Hof-Naad Juiti rorer her virkelig ved eet afde aller« 

fenßblefre Steder af Metaphyfikcn / og da det ey er noksom bleved 
forklared endog af de allerstorste Skribentere, holder jeg det for at 
vcere Umagen voerd, at man engang sttter det rette og præcife 
Grendst - Skiel imellem disse to store Principia. Man bor da agte, 
at til Principium Rationis fufficientis henhorer ikke allene alt det/ 
som er paa flere Maader mueligt, hvilket just er den Tilftelde , som 
man stedvanlig diftingvem*  / men alt det, fom kand forstaaes af 
noget andet at vcere det, det er, det har tillige sin gyldige Aarftg i 
dette andet/ og henborer derfore til Principium rationis fufficientis. 
Et eneste maae man ved denne Anledning vel agte, fom siden har 
stor Hensigt paa den Article om den Menneskelige Friehed, at stra- 
fremt det som forstaaes af noget andet, ikke kand forstaaes af det/ 
uden fom determinable paa en eneste Maade, da er Principium ra
tionis fufficientis altid abfolute determinans og folgelig neceffitans; 
er det derimod forstaaeligt paa flere Maader , er dette Principium 
ikke uden Uypotbeticö, eller og i visse Tilfalde aldeles neceffitans,

§. Z6.

Efter denne korte Anmeerkning folger / at viste af de nodvem 
dige Ting henhorer til Principium rationis fufficientis, alle de nem
lig, fom kunde forstaaes (endffiont unico modo) af andre, altfaa 
Da EíTencerne ere enten de allerforste / eller de som ere deriverte af 
de allerforste, saa folger og nodvendig, at disse sidste kunde forstaaes 
af noget andet; saaledes, u-agted at alle de egentlige Egenskaber af 
Tingene (attributa propria) ere nodvendige, saa har de dog ikke 
desto mindre deres gyldige Aarfag i Elfencen, og da ingen Ting 
kunde exffiere, saafremt den ikke havde endog i den aller °fpeciellefte 
Hypothefe sin sårdeles Muelighed; ,faa maatte, derstm man feer 
paa Mueltgheden allene, alt i Verden hore hen til Principium Con-

O tradi-
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traditionis og flet intet blive tilovers for Principium rationis futii- 
cientis.

Folgelig er den Propofition afHr.duL ikke almindelig sandt, 
at alt det Nodvendige har intet lned Principio rationis fufficienris at 
bestille; men om den endog var gandske og aldeles fandt, kunde den 
dog ikke bruges i den ncervcerende Tilfcrlde, thi her handles ikke om 
Delenes Muelighed for saavidt de betragtes i og for sig, men her 
handles om en deres Qyalitet, otn noget fom man kand forestille sig 
forn at vcere foranderligt i den Tanke, fom man har ont Dele, hvad 
heller nemlig, at de ere simple eller ikke, folgelig horer dette Spors- 
maal paa en dobbelt Maade hen til Principium rationis fufficientls,

u-agted, at der ere endnu flere Ting, hvori jeg ikke er enig 
med denne habile Autor, faa vil jeg dog ikke giore min Afhandling 
vidt lostigere med at vise vore adskillige Meninger; det er nok, at have 
kulkafted de Stykker, paa hvilke den hele Bygning hviler, og efter 
hvis Fald den ikke lcrngere er i Stand til at kunde ftaae.

§. 37.

Men for at komme iglen til de Contraditionet*,  fom sindes i 
det almindelige og scrdvanlige Syftema om Materien og de sammen- 
satte Ting, maae jeg kortelig erindre, at de som hverken ville tilftaae 
Delellgbcden uden Opbor, ey heller gandffe simple Vcesener, af 
hvilke Materien stal sammenscrttts, de paastaaer visse Atomer, som 
ere tilsidst af en n-endelig stor Solidité eller Haarhed, hvilket stal 
vcere Aarsagcn, at disse Dele tilsidst ikke kunde längere deles. Vir
kelig er der for begge Hyporhefer i denne Tilfcrlde en ftor Vanske
lighed at overvinde, scrtter man at Materien er u-endelig delelig, er
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Det overmande ont at begribe, hvorledes den kand voere impenetrable 
i og for sig betragted, og ey allene i Relation til visse Forcer; anta
ger man derimod, at Particierne ere tilsidft udelelige formedelst en 
u-endelig ftor Solidité, bliver Vansseligheden ikke mindre, i Hen- 
seende til at man maae da vcrre overmande konstig for nt kunde vise 
Mueligheden, hvorledes nemlig Krcrfterne, Hastigheden, kort nt sige, 
hvorledes alle Forandringer kunde meddeles en Ting af andre, faa- 
fremt det ellers ssnl gnae faaledes til dermed, fom ¿et materielle 
Syftema fortceller os.

§. Z8.
San vansseligt, fom det er i bette Syftema, hvorledes man 

endog griber Sagen an, at kunde fane Tingenes impénétrabilité 
til at stemme med de ovrige Hypothefer, tusinde gange mere vnn- 
ffeligt er det endnu, nt kunde sige, hvori Tingenes sidste Subftance 
bor fettes. Thi dn i denne Hypothefe nlt bliver accidentel, alle 
Krcefter ere accidentelle, kort, alt, alt: faa bliver siet intet tilbage 
uden det pyre Ceometrisse Num, fom kand siges at blive fubftantiei 
i Tingene, fan det er contradiåoriss, at ville tilstnae Carte fio, at 
alt er accidentel, og dog negte at Corpora ikke tilsidft bestnaer Sub- 
ftantiellement i de tte Dimeniionel*.  Vift et det, nt dette sidste er 
ikke mindre falfft end det forste, thi er der ingen Forssiel imellem 
Rummet og Tingene i Henseende til begges Subftance, da fnstfcrttes 
noget som giver det materielle Syftema et temmeligt haart Stod.

§. 39*

Endelig er det noget, fom strider med al Fornuft, at mnn i 
dette Syftema antager, at det, fom ikke er Subftantiel > kand gaae 

Q 2 ssa



124 J* K- -Ohl Contradi&ioner i det sædvanlige Syftema
sññ at sige af cn Ting ind i den anion/ som om det havde Fodder; 
hvor meget er ikke til/ som den Menneffelige Forstand ey kand begri
be l Dette er virkelig ikke eet med af de mindst betydelige Vauffellg- 
heder af dette Slags : har det Leibnizifte Syftema visse Poster, som 
kunde synes dunkle og tunge, da skal man i det Soedvanlige ikke 
kunde rose sig af den ringe Moye, man har med at forklare Natu
ren. Gier man Sammenligning imellem det Leibnizi^e og det 
Soedvanlige/ maae man sige/ at Vanskelighederne i det forste ere 
store/ i det sidste u overvindelige.

§. 40.'

Undersoger man Manden, hvorledes disse Krafter siges at 
meddeles en Ting af den anden, da eftersom det nodvendig skalr 
dette Syftema ffee ved et Sted/ udfordres, enten at en Ting maae 
kunde virke uden for sig, eller at alt i Verden/ som virker paa hin
anden/ maae hcenge saaledes sammen/ at det, som er en Deel af det 
enez maae tillige voere en Deel af det andet. Det forste/ at Tin- 
gene ffulde kunde virke uden for sig er just det, som man med Han
ver og Fodder setter sig imod idet sadvanligeSyftema; solgeligmaae 
det sidste antages, at Tingene i det de umidelbar rore hverandre, ind
retter det saaledes imellem sig, at et Punct bliver tllfelles for begge, 
baade for det virkende og lidende Corpus, hvorledes nu dette kand 
ffee ffa! ikke vare got at sige; men des u-agtet, om man vil tilstaae 
at et saadant Punct bliver tilfaldes for de to Ting, som virker paa 
hverandre, da naar man vil iglen uudersoge, hvorledes dette Punct 
igan virker paa det neft hosliggende, bliver Vanskeligheden atter 
iglen den samme, saa jeg ikke seer, hvorledes man skal kunde rede sig 
ud, med mindre man vil falde paa dm Mening, at alt i Verden 
ikke bestaaer uden af et eneste Punct.

§. 41»
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§ 41.

Videre, hvad Bevcegelsen angaaer, er den ikke lettere begri
belig end Resten; er Materien og Rummet u-endelig delelige, faa 
maae enhver endelig Hastighed tillige vcrre uendelig; Aarfagen er, 
at den allermindste Hastighed maa dog vcere faaledes beskaffen, naar 
den ellers er fenfible, at en Ting ved den kand i en given Tud igien- 
nemlobe et u-endeligt Antal Puncter; men der er endnu en anden 
Vanffelighed, forn gior paa Den anden Side, at langt fra Hastig
heden og Bevcegelsen ffulde kunde blive u-endelig store, blive de tvert- 
rmod flet intet, thi skal et Corpus bevceges, maae nodvendig dets 
yderste Super fice bevceges, ffal en Linie igiennemlebes, maae ned- 
nendig alle dens Puncter igiennemlebes, felgelig er den Tanke om 
Bevægelsen den samme, som om man foreftilte sig, at et Mathema- 
riff Pnnct idelig blev lagt til det andet, men ved at legge lutter Ma- 
àmatîffe Puncter til hverandre faaes aldrig uden et Punct, folge- 
lig ffulde Bevcrgelsen paa denne Maade blive u-muelig; det er et 
flet Svar, om man vil sige at de lvlatfiematiffe og PKyfiffe Puncter 
ere to adskillige, thi saa lcenge som Rummet og de tre Dimenfioner 
Mages for et saadant reale, fom de holdes for at vcere i det fced- 
vanlige Syftema, er denne Diitinétion aldeles u nyttig.

§. 42»

Rummet og Tiden defínete efter det soedvanlige Systema 
har ikke mindre Vanffeligheder i sig. Begge strider de med Prin*.  
cipio rationis ftifficientis, thi ere deres Dele aldeles overalt eens- 
danne, er ingen Aarsag tankelig, hvorfor den ene Partikel ikke kunde 
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have den andens Sted, saa der i ingen Ting efter dette Syftema er 
sierre Confufion end just i Rummet og Tiden. Man kand ellers 
agte, at saa lcrnge som Materiens Dele scettes indvortes og i sig ikke 
at vcere determinerte til nogen vis Figur og Storrelse, da regierer 
der i enhver Deel Materie en ligedan Uorden, som den jeg har jagt 
at der er i Rummet og Tiden.

4Z.

I Scerdeleshed har Partiklerne af Tiden denne oyensynltge 
Contradiction. Tiden scettes at vccre et Ens Succeifivum, dog saa, 
at en dens Partikel tidelig hcenger i den anden/ thi hvad ssulle Mesi 
lemrummene vel blive ; men disse to Tanker, at en Partikel forgaaer 
for den anden bliver til, og at den ene dog hcenger i den anden, disse 
to siger jeg ere_adloluté contradiåoriffe.

§. 44.

Angaaende Storrelserne selv, da skal det vcere ont at sige, 
hvad der er virkeligt i dem, sidenen og den samme Storrelse maae 
nodvendig lade mindre og ftorre, eftersom detAye som seer dem er 
af en eller af den anden Bygning til.

Det er et Svar, som ikke beviser meget, om man siger at de 
maae nodvendig vcere reelle siden de kunde maales, thi man veed af 
Geometrien, at de imaginaire og U muelige Qyantiteter selv ere 
maalelige, saaledes er Virkelig,
det vi kiender tydeligt, er Storrelsernes Forhold til hverandre, og 

ikke



over Materien og sammensatte Ting. 127 
ikke Storrelserne selv. Om Mcengden kunde vi altid have en tydelig 
Tanke, endffiontikke om Sterrelsen.

§. 45-
Det er Tiid at jeg gier en Ende paa alle disse Contradi- 

Lionev, jeg vil derfor anfore den sidste, som angaaer inertien. 
Denne Kraft, fom er noget med af det fondamentelie|îe i det soed- 
vanlige Syftema over Materien, skal have felgende Egenskaber i) at 
den virker efter alle Direktioner, fom ere muelige 2) dog ikke tiere 
end et andet corxns virker paa den givne Materie, da den 3) vir- 
ker iglen ligefaasicerk fom den Kraft der steder an, og endelig 4to) t 
det den feger at udslukke den anftedende Tings Kraft 'efter en Dire
ktion tager den endelig famme ind i sig efter en aldeles Contraire. 
Af det ferste flyder at et Punck maae vcere deleligt i uendelige 
Dele. Af det andet og tredie 1) at da denne Kraft kand vcere 
sierre og mindre ja om man vil, engang u endelig liden, en anden 
gang u-endelig stor, det da maae vcere underligt, hvor dette mere og 
mindre kommer fra, hvorledes denne Kraft er i Materien, naar 
den ikke virker (thi faavidt jeg feer, beftaaer al Kraft i Ansaz til 
determinert Virkning) eller om den ikke er i Materien, hvor den da 
kommer fra i det Vyeblik Stedet gañeran; endelig falder det 4de 
deri tungt at begribe, at en og den samme Kraft ffulde til en og den 
samme Tiid kunde virke efter to adffillige Direktioner, som ere hin
anden direkte tmodsatte, A-------------- B nemlig den ene fra
A til B den anden fra B til A.

§♦ 46.
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§. 46.

Legger man disse her anførte Vanffeligheder til de allerede 
bekiendte, af hvilke en ftor Deel kand fees hos Mr. Baile under den 
titre zenon d’Eleate: og man tillige eftertoenker/ hvor flet disse 
sidste ere blevne besvarede, da tvivler jeg ikke paa at man jo godvisi 
lig stal tilftaae, at det soedvanlige Syftema over Materien ikke er faa 
let eller faa reent fom man almindelig mener. Hvor mange Ting 
holdes ikke for beviifte, fom ey engang kunde toenkes ê Jeg frygter 
for, at de bliver flere end de, fom man kand tcenke, uden tillige at 
kunde bevise dem. Med alt dette tilftaaer jeg, at det er u-endellgt 
lettere at kunde finde og viise Feil i Tingene end at kuyde hoeve dem; 
en Sandhed, fom Publicum frem for alle andre burde toere; det 

ffulde da ikke faa let tage fig for at cenfurete alt, uden 
selv at giere noget.

Chriftian
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Chriítian Horrebows 
Afhandling

om

NMknemeS distance 
fru Jorden.

der nogen Ting, hvorudiGud Lydelig haver viist os sin Stor- 
hed, da er det udi den vilde og udstrakte Himmels Skabning: 
Himmelen er den Bog, som handler om Guds Vlisdom og 

Almagt, Fornuften og Erfarenhed ere de tvende Dyne, som vi ffulde 
lcrse i den nred, og naar vi bruge dem ret, faner vi at see/ at som 
Skaberen er, saa er Skabningen, som Bygmesteren, saa Bygnin
gen. Er Bygmesteren et evigt vedvarende Versen, saa er Bygnin
gen ogsaa af den Natur, at den altid kand vedvare/ naar det ikke 
behager Skaberen selv at glore den til intet. Er Bygmesteren en u- 
endelig Gud, saa er ogsaa Bygningen saadan, at intet endeligt Crea
tur kand indste og begribe den. Er Bygmesteren en alviisGud, saa 
maae vi ogsaa bekiende, at der udi Bygningen overalt regierer saa
dan Orden og Ziirlighed, at den langt overstiger menniffelig For
nuft og Begreb.

Vi see hver Aften Himlen beprydet med sine Stierner, og 
forundre os over den: Vi forundre os mere, naar vi ansee den med 
Philofophi^e Dyne; endnu mere maae vi forundre os, naar vi an- 
fee den, saadan font den bcstndes efter de Decouverter, som nogle 
iooo Aars Erfarenhed haver aabenbaret os; men om vi end havde 
Engle Forstand, sita kunde vi aldrig forundre os nok, og saadant/ 
som det sig bor; thi jo mere vi leerer at kiende Skabningen, jo mere 

R seer



igo C. H. Mandling om Fipstiemernes våncs
seer vi Guds Haaud derudi, og jo mere finder vi den at vcere ffiult 
og ubekiendt for os: Det Lys, fom ankendes for os/ naar vi philo- 
fophetc over Guds Gierninger/ er ligefom det alleneste var antcendt 
til den Ende/ at vi ved detsHielp ffulde fee, hvor uvidende vi ere/ og 
hvor meget det er, fom vi ikke kunde lcrre eller begribe.

I Forstningen, da man faa Stiernerne/ tankte man vel, at 
deres Tal var stort/ men dog ikke storre/ end at det jo kunde begri
bes : Siden, da man begyndte noyere at betragte Himmelen ved Hielp 
af Instrumenter/ markte man, at Stiernernes Tal var storre, end 
man i Forstningen havde forestillet fig: Da efter den Tiid Kikkere 
bleve opfundne, faae man langt flere Stierner, end man tilforn 
tankte der var, og jo storre og bedre Kikkerne blive, jo flere Stier
ner blive ogsaa synlige, faa at til sidst Stiernernes Tal bliver »-ende
ligt og ubegribeligt.

Til Beviis og tydeligt Exempel hetpaa kand Syvftiernen 
tiene, i hvilken man med bare Dyne ikke kand see flere end 6 eller 7 
Stierner; men Galiiæus fandt ved Hielp af sin Kikkert, at de vare 
over 40/ og Rheita efter ham fandt 188 i famme Conftellation, og 
endelig finde de nyere Aftronomi endnu, at de ere flere, og er det at 
formode, at Stiernernes tal vil blive ved at vore, ligefaa lange, 
som Videnskaben med at giore og forbedre Kikkere tiltager, og da vi 
herudi ingen Grandfer kand fatte, bliver Stiernernes Tal ligefaa 
lidet at determinere.

Men er det Tal af Stierner, fom vifte, stort og ubegribeligt, 
hvor stort og ubegribeligt er ikke da det Tal af Stierner, fom vi ikke 
seeê Heele Melke- Veyen udi Himmelen, og alle de Stierner, fom 
kaldes Nebulofe, ere ikke andet, end en Samling af uendelig man- 
ge, og, for vore Dyne, sinaae Stierner, hvis fammenblandede Skin 
giver den Lysning, fomMelke-Veyen ffinner af.

Man maae vel tilstaae, at den Ligning, som den Hellige Skrift 
bruger imellem Stiernernes Tal, og Sandskornets paa Havets 
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Bund , endstiondt den uden noyere Betragtning kand ssnes noget 
stark, erden beste, som kand optankes; thi ligesaa lidet, som Sands- 
Kornet paa Havets Bund kand tés, ligesaa lidet kand ogsaa Stier
nernes Tal fattes eller begribes.

Men naar man nu, foruden at Stiernernes Tal er saa u-en- 
Deligt, legger dette til, at de alle ere ftorre, end vores Jord, og at 
mange af dem endogsaa overgaaer Soelen, som dog er over ti hundre
de tusinde gange ftorre end Jorden, hvor fodes da ikke i vort Sind et 
levende Begreb afHimmelens store Udftrcekning og vilde, og afSka- 
berens Magt, som ved sit Ord allene af intet haver udstrakt saadan 
en U-endelighed : Kunde vi endstiont ved vores mechanice Machiner 
og inventioner undertiden i smaat imitere, hvad Naturen gior i stort, 
saa maae vi dog her standse, og erkiende et Versen, hvis Kraft og 
Magt langt overgaaer, hvad et Lreatur kunde tcrnke og forftaae.

Saa ubegribelig, som Stiernernes Tal er, saa ubegribelig 
er ogsaa deres Diftance fra jorden; thi naar jeg forestiller mig det 
ftorste Tal afMiile, som nogen Tiid et Menneske kunde tcrnke, saa 
ere dog utallig mange Stierncr mange Million tusinde gange lcengere 
borte, end det Tal afMiile, som jeg forefttlte mig, saa man bliver 
her ikke mindre u endelighed vaer, end tilforn.

Naar jeg derfor vil strive om Stiernernes Diftance fra Jor
den, saa er det ikke om Disse Stierner, som ere saa umaadelig langt 
borte, jeg vil strive, thi foretoeg jeg mig fligt, blandede jeg mig ind 
i u-endelige U endeligheder, som dog hverken jeg eller nogen kunde be
gribe eller redde sig ud af. Men for at komme narmere til Tingen, 
maae jeg sige, at, endstiondt en utallig Mcrngde Stierner er saa u- 
endelig langt borte, saa ere der dog nogle, som, iblant de mange, ere 
os ncrrmere, og hvis Diftance nogenlunde kunde begribes. Om disse 
er det jeg vil skrive, og bevise, at man rkke haver fornødent at 
troe, at de Gtierner, som ere »armest ved Jorden, ere saa 
umaadelig langt borte, som de holdes for at vare as de fleste, 
ia fait alle Aftronomis. tic Thefts lader vel i Forskningen vanste-
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lig at bevise, men naar de Grunde, hvorpaa jeg bygger, anfores 
og overveyes, stal det befindes, at den almindelige Mening om Stier
nernes Diftance fra Jorden er bygt paa vaklende Fundamenter, og 
at man med Aarsag kand vige fra den, ved at stette, at mange af 
Stiernerne ere os meget noermere, end man hidindtil havde troet 
etter tcenkt.

Men da jeg nu taler om Stiernernes Diftance fra Jorden, vil 
Det blive fornodent, for desbedre at forftaaes, korteligen at rere no
get om, hvorledes man udfinder adffillige Tings Diftance fra os.

Naar jeg feer et visse Corpus, og obferverer, hvad Situation 
samme haver imellem andre Corpora, som ere loengere borte, saa 
loerer Erfarenhed mig, at samme Corpus, i Fald det er noer ved 
mig, kiendelig (naar jeg gaaer af det Sted, jeg ferst stod paa) for
andrer fin Situation imellem de andre Corpora, fom ere lcrngere bor
te ; og ligeledes loerer Erfarenhed mig, at samme Corpus, i Fald 
Det er langt borte, ikke kiendelig (naar jeg gaaer af det Sted, jeg forst 
stod paa) forandrer fin Situation imellem de andre Corpora, somere 
längere borte. Saalcdes ffeer det, at jeg stal tage et Erempel, som 
for alle er moerkeligt, at naar jeg seer 2 Kirker, fom er langt borte, 
ved enden rtfHorizonten, og obferverer, hvad Situation de have ind
byrdes, da forandres denne indbyrdes Situation ikke, om jeg endffiondt 
avancerer nogle Skrit frem eller tilbage; men derimod, ere samme 
Objefta noer ved mig, moerker jeg, at deres indbyrdes Situation for
andres ltgesaa fort, fom jeg selv enten avancerer frem eller tilbage. 
Ligeledes, naar jeg er noer ved et Huns, og avancerer hen ad til det, 
marker jeg, at det bliver for mine Dyne kiendelig hoyere og heyere, 
ligesom jeg noermer mig til det, og at det bliver lavere og lavere, naar 
jeg gaaer fra det: Er jeg derimod langt fra Huset, ffienner jeg ikke, 
omendffiondt jeg gaaer nogle Skrit frem eller tilbage, at Huset bli
ver hoyere eller lavere. Det er dette, som af Aftronomis kaldes Pa
ralaxis , fom er da intet andet, end de adffillige Steder jeg feer et 
objeétum paa, ligesom jeg felv forandrer det Sted, hvor jeg staaer 
paa; og flyder heraf, at naar en Ting i Himmelen er noer ved mig, 
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den da haver ftov Parallaxin, eller kiendelig forandrer sit Sted, hvor 
den sees; og at naar den er langt fra mig/ den da haver liden eller 
ingen Parallaxin, og ikke kiendelig forandrer sit Sted/ hvor Den fees.

Naar der nu da sperges om Fixstiernernes Diftance fra Jor- 
Len, er det det samme, fom om der sperges, om de have Parallaxin, 
eller ikke; om de, naar jeg reyser fra et sted paa Jorden til et anoet, 
kiendelig forandre deres Sted i Himmelen / eller ikke: og mcrrkes da 
af Erfarenhed/ at, endffiondt jeg reyser fra den eene Jordens Ende 
til den anden, saa forblive dog Etternerne paa eet og det selv samme 
Sted udiHimmelen, uden mindste Forandring i Henseende til Situa
tionen, hvoraf folger, at Stternerne ere saa langt fra os, at heele 
Jordens Diameter er som intet at ansee, imod Stiernernes Diftance 
fra Jorden. Men heraf folger dog ikke, at Stiernerne ere saa u- 
maadelig langt borte; thi naar jeg reyser fra den eene Jordens Ende 
til den anden, lncrrker jeg ikke, at Soelens Sted forandres uden i 
nogle faae Secundet4/ hvoraf siyder, at naar jeg setter, at Stierner
ne ere nogle gange lcengere borte, end Soelen, Stiernernes Sted da 
ikke stal forandres kiendelig i Henseende til Jordens Diameter.

Heraf kommer det ogsaa, at de gamle Aftronomi efter deres 
Syftema, hvorudi fupponeres, at Jorden hviler , og at Soelen be- 
vceger sig omkring Jorden, ikke fette Stiernerne faa langt borte, som 
de nyere; tbi da de ikke havde anden Bafin at maale Firstiernernes 
Diftance med, end Jordens Diameter, som er omtrent 1800 danffe 
eller tydffe Miile, saa er det klart, at , endstiondt man paa saadan 
en Diftance ikke kunde mcerke nogen kiendelig Parallaxin, man dog 
ikke havde derfor Aarsag til at ffyde Stiernerne saa u-maadelig langt 
bort, som Copernic anerne i Deres Syfternate giore.

En anden Sag er det, naar man taler om Fixstiernernes Di
ftance fra Jorden efter Det nyere Copernici Syftema, hvorudi See
len fettes i Centro ubevægelig, og Jorden fupponeres at bevcege sig 
omkring Soelen. Efter dette Syftema svemmer Jorden omkring i 
Himmelen ligesom en andest Planer, saa at, naar dm en visAarets 
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Tiid er paa den eene Side afSoelen, saa stal den efter et halvt Anes 
eller 6 Maaneders Forlob, paa den anden Aarets Tiid, vcere tvert 
over for, 200 Millioner Miile omtrent fra det forste Sted, som den 
befandtes paa. Da nu Jorden saa mcrrkelig forandrer sit Sted udi 
Himmelen, kand man let foreftille sig, at deraf indflyve adstillige 
Forandringer i Henseende til de himmelste Legemer, og i Henseende 
til ke Steder, lom de sees paa. Af denne Jordens Bevcegelse kom- 
ruer det, at Soelen si)nes Eclipticam igiennenr eengang hver 
Aar; af samme Aarsag kommer det ogsaa, at Planeterne og Come- 
terne nu lynes at ftaae gandffe stille, nu at gaae fort fremad, nu 
iglen at gaae tilbage; endnu af lamme Aarsilg og tillige formedelst 
Lysets Bevcegelse steer det, at man moerker adskillige irreguiariteter 
in eclipfibus fateilitum Jovis, saa at man klarlig seer, at Jorden,ved 
det den forandrer sit Sted udi Hiuunelen, foraarfager ogfra adffilli
ge Forandringer udi Planeternes og CometernesBevcegelser.

Men, maatte nu nogen sporge, da Jorden saa stcerkt foran
drer sit Sted, at den paa een Aarets Tiid er 200Millioner Miile fra 
det Sted, hvor den var paa den anden Aarets Tiid, moerker man da 
ikke, at Jordens Steds Forandring foraarfager nogen Forandring 
udi Stiernernes Situation l Hertil svare Aftronomi efter den Erfa- 
renhed, fom de herudi have: ney! den heele Forandring, som man 
bliver vaer, naar man bruger allerbeste inftrumenter og obferverer 
allerforsigtigst, kand ikke belobe sig, uden tih nogle faa Secunder ; 
hvoraf folger, atStiernernes Diftance fra Soelen eller Jorden i det 
CopermcanfFo Syftema er u-maadelig stor. Om man fletter for 
Erempel med Wolf i hans dementis Aftronomiæ, at 2 Stierners 
Parallaxis et*  2 Secunder, |hd folger deraf/ at deres Diftance fra 
Jorden eller Soelen er 2269 Millioner af Jordens Diametre; naar 
man nu fremdeles betcrnker, at hver Jordens Diameter er omtrent 
1800 Miile, hvad bliver det da ikke for en mendelig Mcengde af 
Miile, som de ncermefte Stierner ffydes bort fra os. Andre Aftro
nomi fletter Stiernernes Parallaxin ftorre, hvorved det da steer, at 
Etternerne komme ncmnere til os, men i hvilken en Parallaxis man 

end
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end antage/ saa er det dog vift/ at de ncrrmeste Stierncr faaerU 
maadelig ftorDiftance fra Jorden.

For des bedre at kunde begribe denne viftances Storhed, bruge 
Aftronomi denne Maade at forestille den paa: Om man suppone
rer, at en Kugle bliver skudt ud afen Canon med ftor Force, og at 
Kuglen altid beholder samme Hastighed at lobe med, som den i Be
gyndelsen havde, saa ffulde den dog ikke kunde naae Ftxstiernerne, 
forend efter mangfoldige Million i ooo Aars Forlob. Det er derfor 
ikke uden Aarsag, at PJinius skriver saaledes de mundo ; Furor eft, 
menfuram ejus animo qvosdam agitaífe, atqve prodere aufos, og 
strap ester: Furor eft, profeâo furor egredi ex eo, & tanqvam 
interna ejus plane jam fint nota, ita fcrutari extera : qvafi vero 
menfuram ullius pofiît agere, qvi fui nefciat, aut mens hominis 
videre, qvæ mundus ipfe non capiat.

Men da nu Stiernerne ere saa langt fra os, og den yderfte 
Planet, nemlig Saturnus er os meget noer, i Henseende tilden umaa- 
delige Diftance, som Stternerne have, saa maatte nogen let falde 
paa at sporge, hvad er der da Udi alt det u-endelige store Rum, som 
defindes imellem Saturnum og de ncrrmeste Stierner i Er dette Num 
tomt, og skabt til flet ingen Nytte, eller er det alleneste ffabt tilden 
Ende, at nogle faae Cometer ffulde bevcrge fig derudi? Det er visse
lig en vanffelig Qyæftion at besvare, og den haver ogsaahosu-larde 
givet den ftorfte Anledning til at dubitere om Syftematis Coperni
can! Rigtighed: Thi det synes ligesom at stride imod alle imagina- 
tionens Krcrfter at satte saa U' endeligt M saa u begribeligt stort et 
Rum tomt, og ligesom ffabt uden al HWgt og Nytte. Den ne- 
derste Himmel er syldt med Soelen, Planeterne og deres Satelliti
bus-, den overfte Himmel er fyldt med fine utallig mange Stierner; 
og derimod ffulde i det forstrakkelige Rum imellem Satumum og 
narmefte Stierner vare enten intet, eller nogle faae Cometer,hvilke 
da visselig fik plads nok at fvinge fig udi, saa de ikke saa ofte havde 
nodig at vesoge Soelen.

Dette
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Dette lader noget underligt, hvorfore jeg hellere vilde givre 

det Rum imelleln Saturnum og de ncrrmefte Stierner noget mindre. 
Men hvordan at faae dette Rum mindre, uden at fette de ncrrmefte 
Stierner ncrrmere ved Jorden l og det tgien at fette Stiernerne 
ncrrmere ved Jorden, lader at stride imod den Erfarenhed, og de 
Aftronomifft Observationer, fom Vi hidindtil have.

Det er da dette, fom jeg her vil foretage mig at bevise, nem- 
lig, at man ikke haver Aarsag af de Observationer, fom hidindtil 
haves, at flutte, at Stiernerne ere faa u-madelig langt borte, som 
almindeligen troes. Jeg vil bevise det med tvende Argumenter, 
fvrft med dette Argument, at vi ikke have Observationer nok, og at 
os fattes Observationer af de Stierner maaffee, fom ere os ncrrinest, 
og for det andet vil jeg vise, at man for hastig (lutte ftg til Stier- 
nern.es Difiance af de Observationer, jom vi haver nemlig de hid
indtil giordte Observationer ffiule maaskee meget storre Parallaxin i 
sig, end man tcrnker, naar iagttages, hvor meget Parallaxis kand 
formindffes ved adffillige PfiyfiskeAarsager, som indlede, og som af 
en nye HypotheSi ncrrmere stal forklares.

Hvad det ferste er angaaende, nemlig, at man haver for faae 
Ob&rvationer, faa maae jeg vel tilstaae, at der er giordt stor Mcrng. 
de fif Observationer af Aftronomis Societatis Parienfis, af Manfre- 
dio og Zanottis i Bologne, rtf Flamfted eg Bradley i Engeland, af 
Roemer og mm Fader i Kiöbenhavn. Endeligcn haver jeg ogfaa, 
siden Observatorium efter Branden er bleven indrettet, giordt nogle, 
af hvilke endeel ere ederede i min Traélat de Parallaxi fixarum an
nua, som gik ud Anno 1747. De Stierner, som man haver ud
valgt at obServere, ere prima? og Secunda? magnitudinis, nemlig af 
de sterste og anseeligste udi Hitumelen, hvilke man fretn for andre 
haver udvalgt, deels fordi de ere mageligst at obServere, og kand 
fees end ogfaa ved lys Dag udi Kikkeme, hvilket er ikke en liden Her
lighed, deels fordi man Supponerer, at de erenoermeft, efterdi de ere 
störst.

Imod
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-Imod dette maae jeg indvende tvende Ting, forst, lad vcrre 

de Stierner, som ere obferverede, ere nogle i Tal/ saa ere de dog 
ikkun faa, i Henseende til den utallige Moengde Stierner, som be
findes udi Himmelen. Om man nu endffiondt tilftaae, at Paral- 
laxis af de obferverede Stierner er megen liden, og at de folgelig 
alle ere meget langt borte, strå kand det dog ikke deraf fluttes, at 
ogsaa alle de andre Sierner, det ftorste Tal, som etc ibobferverede 
ere ligeså a langt borte. Jeg troer neppe nogen ffulde vilde admit
tere dette Argument: Af IOOO Stierner haver jeg observeret ecn 
hvilken jeg mcerker at vcrre meget langt borte, hvoraf folger, at 
ogsaa de andre 999 ere ligesaa langt borte. Jeg vilde snarere flutte, 
at, efterdi der var saa meget Nuur tourt imellem mig og den obfer
verede Stierne, saa var det troeligt, at nogle af de 999 vare mig 
ucrrmere, og fyldte.det tomme Rum.

Jeg tilftaaer, at Argumentet w af stor Kraft, dersom det 
var en vis Sag, at der gives en fphæra fixarum, og at alle Fir- 
stierner ere lige langt fra Jorden, saadant som de gamle Prolemæi- 
ffe Aftronomi troede: men dette er en Mening, soltt nu ingen rneere - 
Bifald finder, og alle nyere Aftronomi komme derudi overeens, at 
Stiernerne have adffillig Diftance fra Soelen, og at nogle af dem 
ere u endelig loengere borte fra Soelen, end andre. Vi maae fore- 
stille 06 Verden som et u endeligt vidt udstrakt Rum, i hvilket Glid 
haver adspredt under adffillige Diftancer u-endelig mange Ildkugler 
eller Soele, af hvilke vi kalde den Ildkugle Soelen, fom er os noer
mest, men de andre kalde vi Stierner, og ikke Soele, efterdi vi ikke 
af dem nyde stimme Varme og Lysning, som vi nyde afSoelen.

Det er da for det forste klart, at man ikke kand flutte, fordi 
nogle faae Stierner ere u-endelig langt fra os/ at derfore ogsaa alle 
de andre ffulde vcrre lige saa langt borte. Nu maae jeg ogsaa sor
det andet erindre, at det ftaaer ikke heller fast, at de ftorste Stierner 
ere just de, som ere os ncerlnest. En meget ftor Ild langt borte 
kand st)nes meget storre, end en liden Ild noer ved, og stråledes kand 

S ogsaa
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ogsaa en ftor Stierne langt borte lade ftorre, end en mindre, som er 
ncer ved os.

Desuden ere der ogsaa vigtige Aarsager, hvoraf man maae 
flutte, at de store Stierner ere lcrngere fra Soelen end de smaae. 
Vi vide, at enhver Stierne udstrcrkker fin Kraft udi et vift Rum, 
og at det Rum maae vcrre ftort eller lidet, ligesom Stiernen er selv 
stor eller liden. Saaledes udftrcekker Soelen fin Kraft udi det heele 
Rum, som er neden under Stiernerne; den trcrkker om fig ikke alle- 
nefte Jorden og alle Planeterne med deres Satellitibus, men ogsaa 
Cómeteme, hvilke ere ulige lcrngere borte fra den, end Planeterne. 
Saaledes forer Jorden Maanen omkring med fig, Jupiter fine 4 Sa
tellites med fig, og Saturnus fine 5 Satellites med fig. JttgM kand 
derfore tvivle paa, at jo Stiernerne bave lige faadan en Krast. Nu 
strcrkker ydermere Maanens Kraft fig ikke saa vidt, fom Jordens, 
Jordens ey laa vidt, som Jovis, Jovis ikke saavidt, som Soelens, 
hvilket kommer deraf, fordi Maanen er mindre end Jorden, Jorden 
mindre end Jupiter, og Jupiter mindre end Soelen. Heraf folger 
da ogsaa, at jo ftorre en Stierne er, jo videre ftrcekker dens Kraft 
fig. Naar der nu fremdeles sperges, hvilken af 2 Stierner, en li
den og cu ftor, kand vcrre Soelen ncrrmeft, saa svares uden Tvivl 
derpaa, at den liden ufcylbarlig kand vcrre ncrrmeft; thi scetter man 
den ftore ligeså a ncrr ved S oelen, som den liden, saa matte dens 
Kraft imodftaae Solens Kraft, og altsaa foraarsage ftor Confullon, 
hvorKrcrfterne motte hinanden.

For des bedre at begribe dette, kunde man forestille fig de ftore 
Stierner, og det Rum, hvorudi de virke, som en Mcrngde ftore Kugler, 
kastede i en Hob paa hinanden ; man maatte fremdeles forestille sig, 
at Middel-kunået af hver af diste Kugler havde en Stierne i fig, hvis 
Kraft ftrcrkkede fig lige saa vidt ud, som Kuglen ftrcckkede fig. Imel
lem diste store Kugler maatte nodvendigen blive mange leedige Rum, 
som ikke vare opfyldte; i diste leedige Rum kunde man da forestille 
fig mindre Kugler, hvilke havde mindre ftierner i deres Middel- Pun
to, hvis Kraft igien ftrcrkkede sig saa vidt, som diste mindre Kugler
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gik. Imellem disse mindre og store Kugler blev der igien mindre 
Rum leedige, som kunde occuperes af endnu mindre Stierner, og 
saa fremdeles. Naar man nu forestiller sig Soelen ined sin virkende 
Kraft, fom en ftor Kugle, og en ftor Stierne med sin Kraft, som 
en anden ftor Kugle, saa er det klart, at disse 2 store Kuglers Mid» 
M- Fünfter ikke kunde komme hinanden saa ncer, som den store 
Kugles Middel -Punft, og een af de andre smaae Kuglers Middel« 
Punft, som ligger imellem de store Kugler. Og altsaa folger efter derme 
Idée af Verdens Dannelse, at de store Stierner ikke ere os ncrrmest, 
men at nogle iblandt de smaae, og maassee de allermindste ere de, som 
ffydes ncermeft ind til Soelen.

Naar nu derfore nogen, for at bevise Stiernernes store D¡- 
ftance fra Jorden, bruger dette Argument, at efterdi de store Stier
ner, somere obferverede, ere saa langt fra Jorden, saa maattede 
smaae endnu voere meget loengere borte, saa svares hertil, at det er 
ikke de store, men nogle af de smaae, som skal voere os noermest. Jeg 
siger nogle af de smaae, thi mange af de smaae ere loengft borte, og 
synes smaae, ikke fordi de saa ere, men fordi deres Storrelse og Lys 
taber sig formedelst deres u-maadelige DHlance fra Jorden. Vil 
man derfore vide, hvorlangt de nccrmeste Stierner ere fra Jorden, 
maae man stittig give sig til at obfervere en ftor Mcengde af de 
smaae Stierner ; thi man maatte da formodentlig, endffiondt mange 
af disse smaa Stierner kunde voere langt borte, dog i den Mcengde 
kunde tresse paa nogle, soin vare noer ved os, og hvis Parallaxis fel- 
geltg kunde blive kiendelig.

Ieg undrer paa, at Aftronomi ikke kilforne er faldet paa flit- 
telig at obfervere de smaae Stierner, da de dog maaffee ved dem 
kunde sinde det, som de forgioeves soge ved de store. Vanffeligheder- 
ne, som her mode, havenden Tvivl hindret dem; de smaae Stier
ner kand ikke obferveres ved lys Dag; alle Aftener, som ere 
beavemme til Obfervatkmer, ere dog ikke beqvemme til at obfervere 
disse, thi en liden Tykhed ellet i Atmosphæra, som ikke betager 
de store Stierners Skin, kauddog hindre, at title ikke sees tydelig;

S 2 stem-
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fremdeles kommer ogsnn dette til, at, nnnr der teendes Lys udi Kik
keren/for ved detsHielp nt diftinguere Filamenterne, hvorved Stier- 
nens Sted determineres, det da kunde skee , nt dette Lys kunde be
tage de fmnne Stierners Skin, fan de t Kikkeren ikke kunde sees. 
Desuden er det ogsnn vanskeligt, nnnr man obferverer med lose in- 
itrumenter, som ikke ere giorde fnfte , nt stille sit Inftrument saale- 
des/ nt man er vis pan, nt have den liden Stierne, som man sigter 
til/ udi Kikkeren. Nnnr derfore alle disse Vanskeligheder betragtes, 
mane man vel tilstnae, nt man, ved den ordinaire Mande nt obfer- 
vere pan, her intet meget knnd udrette, men nt det vil blive forno- 
Dent/ nnnr man vil obíervere de Forandringer/ fom gane for sig i 
Desmane Stierner, formedelst Jordens Bevcegelse, dn nt vcrre be- 
tcrnkt pan andre Midler, fom mnnskee bedre kunde fore til Mnnlet.

Jeg haver tcrnkt PNN en Nye Mande Nt obíervere Paraliaxin, 
fom mnnskee kunde bedre lykkes, end de, man hidindtil have brugt. 
Jeg vil give mig den LEre nt beskrive den for denne hoye Forsam
ling, paa det nt den manstee ved een eller andens gode Rand kunde 
fuldkommes og forbedres. Men forend jeg bestrider Maaden selv, 
vil det ikke vcrre afVeyen,at jeg korteligen rorer noget om de Regler, 
efter hvi'ke Stiernerne stulde forandre deres Sted formedelst Jor
dens anrlige Bevcrgesse omkring Soelen.

Det er ikke min Sag her nf forste Principiis nt forklare alle 
De Forandringer, som formedelst Paraliaxin ffulde gnae for sig i Stier
nerne ; denne Ting er fuldkommen nok tilforn tra&eret af Aftrono- 
mis, fornemmelig nf Manfredio, som udi sin Bog de annuis fixa
rum inerrantium aberrationibus snnledes har Udkommet denne Ma
terie, nt der ikke knnd vcrre meget mere tilbage nt sige, nllerheldst dn 
ester ham Bernhard Wideburg udi en lcrrd Tractat de Parallaxi 
orbis annui har igien foretaget familie Materie, og snn udforligt 
handlet om den, nt man kunde ikke andet giore end repetere, hvad 
tilforn er sagt, om man nu vilde begynde nt ffrive om stunme. Det 
stal vcrre mig nok,her allcnefte nt anfore, ntom det tresser, at tvende 
Stierner sidde tet ved hinanden i Himmelen, af hvilke den eenc er u- 

endelig
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endelig langt borte, og haver ingen Parallaxin, og Den anden Ur
mere, og haver kiendelig Parallaxin, fan ffa! den forfte Stierne, som 
ingen Parallaxin haver, altid synes at blive paa eet og det samme 
Sted i Himmelen, hvor meget Jorden end ved sin aariige Bevoegelse 
maatte flytte sig, da derimod den anden Stierne, som haver Paralla
xin, ffal synes at gaae i en EiliptifF Gang frem og tilbage imod 
Dsten og Vesten, ligesom leges paraliaxeos medfore. Heraf folger 
da, at naar saadanne 2 Stierner bleve flittig obferverede, man 
maatte mcerke, at de indbyrdes imellem hinanden ikke altid beholdt 
samme Situation ; thi den Stierne, som bevcegede sig, maatte nod- 
vendig ved sin Bevcegelse enten komme ncermere til, eller gaae lcen- 
gere fra den Stierne, som var ubevcegelig.

Efter dette Begreb, som nu er sat, sees da, at man med en 
god Kikkert lned Micrometro udi, uden videre Præparatorier med 
fleece kostbare Inftrumenter, kunde obfervere Parallaxin; thi ved 
Hielp af Micrometrum kunde man maale, hvormeget de tvende 
Stierner in Qyæftione vare hinanden ncermere een Aarets Tid, end 
en anden, og denne Forandring i deres Situation blev da parallaxis, 
naar den fulgte leges paraliaxeos.

Det erogsaa dette, som jeg haver i Sinde, nemlig paa vores 
Obfervatorio i den Kikkert Rota Meridiana at indrette et Microme
trum , ongefcrr efter Monfr. Louvilles Maade, i hvilket ffal vcrre eet 
Filamentum immobile verticale, 0g 2 Filamenta horizontalia, eet 
immobile, og eet mobile, som kand fores op og ned ved en Skrue. 
Naar da 2de Stierner komme i Kikkeren paa eengang, lader man 
den eene pallere igiennem paa Filamentum horizontale immobile, 
og til den anden appliceres Filamentum mobile, da det kand let 
mcerkes ved Skruegangene, om disse Stierner beholde altid samme 
Situation, eller ikke. Ligeledes maae ogsaa mcerkes Tiden, naar 
begge Stiernerne culminere til Filamentum verticale immobile i 
Meridianen, for derved at determinere parallaxin reétafcenfionis.

S 3 Enhver
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Enhver seer vel, hvad Fordeel denne Maade at observere paa 

har frem forandre; her ligger ingen Magt paa, om Inftrumentet 
er rigtigt stillet eller ikke, om det ftaaer een AaretsTiid, som een an
den/ og faa videre; Det er nok/ naar alleneste Micromerrum er rig
tigt, og man veed, hvad Forffial i Declination hver Skruegang 
giver. Denne Maade er meget (impel, men har stor Avantage ; 
man veed ikke, hvor ofte man bliver bedraget ved andre Obfervatio- 
ner formedelst de mange Forandringer, fom Ilånrnentets Stikning, 
Aarets Tider, Perpendiciernes Trakning i uhrverkerne / og andre 
Ting fore ined sig, men her, da man obferverer 2 Stierner, som 
stdde immediate ved hinanden, har man intet at frygte for alt dette, 
og man kand ogsaa vare vis paa, at alle Anomalier indflydende af 
refraétioner in Atmofphæra, vortice &c., st)lN afficerer den CCttC 
Stierne, afficerer ogsaa den anden, soin man her tuto fíne periculo 
erroris kñNd concludere pro eller contra Parallaxin.

Da denne Maade, at obfervere paa, er saa let, sikker og lidet 
kostbar, undrer jeg mig paa, at ingen er falden paa den tilforne. 
Caffini le Fils lod med storre Bekostning og Tidsspilde fastsatte en 
Kikkert i Meridianen, for derved at obfervere Sirium hver Dag, om 
hand Udi den kunde fpore nogen Parallaxin. Hans Observation er 
siden bleven contradiceret af Mr. Monnier, saa at heele Refultatet 
er bleven til liden Nytte; havde hand brugt den Maade, som nu er 
anfort, kunde vi maaffee mere have profiteret af hans Observation. 
Men Aarsagen, hvorfor denne Maade ikke tilforn er bleven tankt 
paa, troer jeg kommer af den Præjudice, som man haver, nemlig, at 
den eene Stierne paa samme Maade stal afficeres af Paraliaxi, som 
den anden, naar de sidde saa nar ved hinanden; men at dette ikke 
bor saaledes ffee, haaber jeg tydelig tilforn at have beviift, da det 
ofte kand indfalde, at af 2 Stierner, som sees naft ved hinanden t 
Himmelen, kand den eene vare os nar, og fole Parallaxin fenfibili- 
ter, og den anden u-endelig langt borte, saa at i den ingen Parallaxir 
markes.

Spors-
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Sporsmaalet bliver nu fremdeles, hvilke Stierner iHimme- 

len man heldft skulde udvcelge at obfervere paa efter for anforte 
Maade: Jeg haver tccnkt paa den ©tierne Alcor, som sidder tet ved 
den mellemste Stierne i Stangen paa Carls Vognen; men da der 
paa samme Sted udi Himmelen ikke ere flere Stierner, end de sam- 
me 2, saa maatte det maaffee blive bedre at udvoelge Syvftiernen, 
hvor der ere saa mange Stierner samlede paa eet Sted, som alle 
kand sees i Kikkeren paa rengang; thi imellem siia mange maatte 
det formodentlig dog tresse, at nogle faae fole Jordens Bevcrgelse, 
og derfore have kiendelig Parallaxin. Ellers, naar Micrometrum 
forst er sat i Stand, bliver det vel best i Tidens Lcrngde fucceflive 
at lobe den heele Himmel igiennem; finder man da ikke paa eet Sted, 
hvad man onffer, saa findes det vel paa et andet, og hvad Refoltat 
man ogsaa maatte faae afObservationerne, saa maatte det dog blive 
curieux og vcerd at mcrrke, thi noget skal kunde fluttes deraf, enten 
pro eller contra Parallaxin, og begge Posterne ere noget, som Aftro- 
nomi gierne onffe at faae nogen Vished om.

Naar jeg faaer nogle Obfervationer giordte af dette Slags, 
skal jeg have den 2Ere at berette Refultatet af deur for denne hoye 
Forsamling; Tingen er virkelig af importance, og derfor tvivler jeg 
ingenlunde paa, at jo curieufe Elskere af Videnskaber maatte finde 
Fornoyelse udi at vide Udfaldet af een såa vigtig Sag. Jeg skal 
ogsaa ftrcrbe at indrette Micrometrum saa begvemt og got, som tnuc*  
ligt er, saa at paa min Side ffal intet manquere, at jo Obferva- 
tionerne ffal blive giordte med fornodne Forsigtighed og foronffede 
Succes.

Dette maae vcere nok talt om det forste Argument, hvorudi 
jeg haver beviist, forst, at de storste Stierner ere ikke saa lige de, som 
ere os ncermest, men at der er Formoedning til, at mange af de 
smaa Stierner ere os maaffee meget ncrrmere; og derneft, at det 
Tal afStierner, som ere observerede, er alt for lidet, i Henstende 
til den utallige Mcengde Stierner, fom ikke ere obferverede, faa at 
man uretteligen concluderer, fordi nogle faa Stierner ere saa u en

delig
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delig langt borte, derfore ere ogsaa alle de andre ligesaa langt borti: 
uran maatte snarere falde paa at troe det, som er tvertimod, nemlig, 
at nogle imellem den utallige Mcrngde Stierner maatte dog vcere os 
ncmuere.

Nu kommer jeg til mit andet Argument, hvormed jeg vil 
bevise, atdenviftance af Stiernerne, som man udtrcekker af Obfer- 
vationerné, er for stor; Stiernerne ere os virkelig ncermere, end vi 
selv tcrnke, men pelisse Aarsager giere, at de synes at vcere lcrngere 
borte. Naturen er ligesom Jaloufe imod sine Tilbedere; jo mere de 
strcebe efter at faae hendes Deyligheder at fee, jo mere stinker hun 
sig for dem : Hun difputerer dem hver Trin, de vilde avancere ncer
mere, og satter daglig nye Obftacler i Veyen, at man ikke faaer 
den rigtige Sandhed at vide. Hvem ffnlde for Exempel for 200 
Aar siden have tvivlt paa, at man jo faae Stiernernepaa fit rigtige 
Sted; alle Aftronomi og Phyfici tcenkte ogsaa saaledes, og man 
havde heller ikke Aarsag at troe andet: men dette var dog altsam- 
men ikkun en illufion af Naturen; man bedrog sig herudi, og Stjer
nerne vare ikke der, som de syntes at vcere. Den store Danste 
Adelsmand og Aftronomus Tycho Brahe var den, som forst aabnede 
Folkes Dyne: Hand viiste, at alle Stierner og Himmeliste Lcrge- 
mer ved Refraétioner faaes hoyere, end de virkelig vare, undtagen 
allenefte de faae Stierner, som ere Zenith ncermest. Heraf fulgte 
da en gandste nye Theorie udi Aftronomien, sir a at, naar man nu 
haher obferveret en Stiernes hoyde, maae man strap subtrahere 
noget derfra, for at faae den rette Hoyde.

Men da nu Tycho Brahe saaledes har beriget Phyfiquen og 
Aftronomien med een faa vigtig Opdñgning, ere vi da nu sikkre out, 
at vores Obfervationer af Stiernerne ere rigtige, naar vi have cor
rigeret dem formedelst Refraétionen l Det er vel sirndt, at vi have 
meere Vished, end vi havde tilforn, men dog staaer der meget tilbage, 
fom giore os vore Obfervationer usikkre. Refraétionerne ere det 
storste og ftcrrkeste Vaaben som Naturen bruger imod os, naar vi 

vude 
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vilde indste Himmelens rette Bygning og Dannelse. Der sporges 
endnu om sikkre Refradions Tavler, der sporges endnu, oin Refra- 
dionerne ere paa alle Steder eens, og om de forblive paa eet og det 
samme Sted altid de samme. Formedelst Refradioner er man endnu 
meget uvis om de Stierners Sted, som sidde noer nedre ved Hori
zonten, hvor Refradionerne ikke alleneste forandre sig formedelst 
Aarets Tiders Forandring, men hvor de endogsaa forandre sig ofte 
Timeviis. Intet er Aftronorr.is faa meget i Veyen, fbm Refradio
nerne ; det er, ligesom de alleneste var stabt til den Ende, at de skul
de dolge Naturen for os, at vi ikke skulde for hastig indste den. De 
ove Deres Kraft ikke alleneste i den nederfte Luft, men ogsaa i den 
everfte; de forblive ikke i Luften og Atmosphæra alleene, men de 
have ogsaa Sted overst i Jordens Hvirvel (vorticulo). De ere ikke 
alleneste i Jordens Hvirvel, men de stige endogsaa op tilSoelensog 
Planeternes Hvirveler og Atmofphæras ; ja det er ikke at tvivle paa, 
da Naturen er sig selv i denne Post allevegne lig, at de jo ogsaa have 
Sted i Fixstiernernes Hvirveler, faa at en Strå ale fra de Firstier- 
ner, som ere lcengst fra os, maae lide utallige mange Forandringer 
i Henseende til sin Diredion, inden den naaer ned til os paa Jor
den, formedelst de mange Firstierners Hvirveler, fom den maae pas
fere igiennem forinden. Naar vi derfore vilde tcenke, at en langt- 
fravcrrende Stierne sees paa det Sted, som den virkelig er, i Him
melen, tage vi mcerkelig feyl: men derfor at sinde, hvad Redudio- 
ner der stulde bruges til Observationen, for at faa Stiermn hen- 
fort til sit rette Sted, bliver ikke saa let; thi da maatte forft vides 
Etternens Diflance, derneft hvor mange Hvirveler dens Straaler 
bavde at paffere igtennern, inden de naaede til os, og endelig, hvor 
strerk Refradions Kraften var udi enhver Hvirvel, og da alle diste 
Elementer ere endnu udi Aftronomien gandste ubekiendte, forftaaes 
letrelig, hvor lidet Haab man kand giore sig om yderlig Accurateffe 
i de Stierner, som ere lcengst borte fra Jorden.

Aftronomi have ogsaa hidindtil saa got som flet intet tcenkt 
paa denne Materie, de ere blevne ved Jorden og dens Atmosphæra, 
men orn Refradioner i Himmelen har de ikkun lidet bekymret sig: 

T allene- 
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alleneste, naar Maanen har fluldetfliule en eller anden Planet, har 
de passet flittig paa, om ikke Planeten forandrede sin Figur, naar 
den kom Maanen noer; thi da skulde den blive af rund Oval, efterdi 
dens Straaler skulde paffere igiennem Maanens Atmosphæra, og 
der lide Refraktion : dette er alt, hvad de hindintil har observerer 
efter i Henseende til de himmelske Refraktioner, og loengere Vuer 
har de ikke havt.

Min Fader er den forste, som har gaaet videre, hand har 
forklaret Aarsagen til de Bradlejanfte Aberrationer af en nye Theo
rie , og Vitst, hvad Forandringer der maatte obferveres i en Stier
nes Sted formedelst Refraktionerne, fom skee udi Jordens Hvirvel 
og SoeleNs Atmosphæra, hvilket kand fees i hans Anaclaftice, en 
Traktat, fom band for nogle Aar siden havde den LEre at lóese for 
denne hoye forsamling, og som er trykt in aktis Societatis Havnieniis 
Latinis, Tom. 1II. pag. 107.

I dette Skrift viser min Fader, at Jorden sidder ikke midt i 
sin Hvirvel, men noget hen imod den Side af Hvirvelen, som gaaer 
foran, naar Jorden ved sin aarlige Gang bevoeger sig omkring Soe- 
len. Folgelig, naar man troekker en Linie fra det forreste Punkt af 
Hvirvelen til det Bageste, ffal Jorden sidde i denne Linie, men dog 
faa, at den ncermer sig noget til det forreste Punkt. Dette haver 
alssammen sin poliske Aarsag, og befindes ogfaa at stemme overeens 
Uied Obfervationerne. Det jeg haver nu at legge til, for at vise, 
hvorledes Parallaxis skittles ílf Refraktionerne, er dette, at Jorden 
sidder end ikke i den Linie, font trcekkes fra Hvirvelens forreste Punkt 
til det Bageste, men at den flydes noget fra den Linie hen imod den 
Part af Hvirvelen, fom vender fra Soelen, hvoraf folger, at Hvir
velen er paa den Side, fom er imod Soelen, hoyere end paa den an
den Side, som vender fra Soelen.

Denne Scetning, at Jorden ikke er midt i sin Hvirvel, eller 
at Hvirvelen er hoyere paa den Side, som vender imod Soelen, end 
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paa den anden, font vender ftñ, er ikke Gratis antagen, men har sine 
fuldkomne Aarfager i Naturen: thi det er aflang Erfarenhed be- 
kiendt/ at Atmosphæræ eller Hvirvelens Particler ved storre Grad 
af Varme udvide sig/ og opfylde »leget storre Nuur, og at de igien 
falde ttlftmmen, naar Varmen aftager: Da nu den Side af Hvir- 
velen, lom vender tmod Soelen, foler langt sierre Soelens Heede/ 
end den Side, fom vender fra, faa folger jo heraf klarlig, at ogfaa 
Den Side af Hvirvelen, fom vender imod Soelen, maae tage meget 
storre Rum, og vcere hoyere, end den, fom vender fra den. Mig 
synes, at her kand intet siges imod, og jeg finder ikke heller, (ttPhy- 
fici enten af Cartefianfh eller NeutonianfFo Principiis meene andet. 
Iblant disse sidste vil jc$ allegere dm bfrotntO Mufchenbroek, hvilken, 
da hand vil forklare Aarfagen til de ftedsevarende osterlige Vinde, fom 
falde UNder Linien og i Zona torrida, raifonnerer í sin Phyfíca pag. 
48 l §. IOIO faaledes: Hujus generalis venti caufa Sol eft, cujus 
aétionem clare concipiemus, ii fingamus primo, illum verfari in 
æquatore : Hujus alicui loco cum reda imminet, aerem vehemen
ter calefacit, rarefacit, ipfique majores vires infpirat : quaque ver
film hinc ille fe expandit, & furfum afcendens fupra reliquam at- 
mofphæram prominet, difiluitque ex lege gravitatis lateraliter.

Disse Mufchenbroeks Ord fige det felvfamme, fom mine, naar 
jeg allenefte fcrtter Hvirvel i Steden for Atmofphæra, imellem hvilke 
jeg ikke gior stor Forfficel, naar der tales om det sidste Atmofphæræ 
Stratum ; efterdi det ikke kand vides, hvor det alleryderste af Atmo
fphæra slipper, og hvor den præcife confunderer sig med Hvirvelen. 
Hvad de andre Strata af Atmofphæra angaaer, da haver min Fader 
fundet en sikker og demonftrativ Maade til at maale dem, fom kand 
fees udi Kiobenhavnffe Selffabs Skrifter Tom.V.pag. 310. i hans 
phyfiffe Underfegning og Bestemming afAtmofphærens Hoyde over 
Havbrynens Vaterpas, og stal jeg ncermere vist i en Tradat om 
samme Materie, hvorledes min Faders Hypothefis gandffr noye 
stemmer ind med de stenere Obfervationer fom ere giordte af Don 
Vloa og Don Juan paa Biergene Udi America. Da min Fader skrev 

T 2 om
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om Denne Materie, havde hand ikke andre Obfervationer at confir- 
mere sinMeening med, end de, font vare giordte af de Franste paa 
adstillige Steder i Europa, men fom Sandheden har den Kraft, at 
den bliver jo lamgere jo vissere, faa er min Faders Hypothefis nu 
ogfaa bleven ftadfoestet ved de sidste AmericanffO Obfervationer.

Da Maanen bevcrger sig i Jordens Hvirvel, faa kunde det velhende 
sig, atdenne Hypothefis, fom jeg nu har proponeret, om Hvirvelens 
Heyde paa den Side imod Solen, tillige med min Faders Hypothefis 
om Hvlrvelens Sammentrykning paa den Kandt, imod hvilken Jorden 
bevceger sig, kunde med god Nytte og Fremgang appliceres t Man
nens Theorie, da man deraf maastee kunde finde Aarfag til nogle 
<lf de mange Anomalier og Irregulariteter, fom man almindelig bli
ver vaer udi Maanens Gang: Jeg haver endnu ikke havt Tiip titat 
efterfege dette, men denne Materie fortiener visselig uoyere atbetom- 
kes, hvorfore jeg ogfaa agter med Tiden noermere heromat handle.

Naar nu faaledes er fastfat, at Jorden sidder ikke udi Centro 
af Hvirvelen, men at denne er hoyere imod Soelen, end paa 
Den Side fra Soelen, faa falder fremdeles at betcrnke, hvad For
andringer Der stal forefalde udi Stiernernes Obfervationer for
medelst denne Hvirvelens Dannelst. I almindelighed kand man da 
sige dette, at tvende Stierner stydes lcengere fra hinanden, naar de 
obferveres paa famme Kandt i Himmelen, font Soelen / og at de 
komme noermere fammen, naar De fees i Himmelen tvert over for 
Soelen. Naar derfore 2 Stierner obferveres, imellem hvilke Soe
len er, faa bliver Deres Differentia reétafcenfionum ftorre, end den 
burde vcere, faavelfom ogfaa deres latitudo borealis og auftralis ; 
men derimod bliver Differentia reétafcenfionum, og latitudo borea
lis dc auftralis mindre, mutrfce obferveres om Natten, eller paa den 
Side, fom vender fra Soelen. Endelige«, naar en Stierne fees 
enten lige i Oppofition eller lige i Conjunction med Soelen, faa for
andres dens Reåafcenfion flet intet formedelst Hvirvelens Figur, 
efterdi i denne Cafu Stiemens Straale falder perpendicular ind 
enten paa Det sverste eller paa det laveste afHvirvelen.

I Stier-
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I Stiernernes Obfervationer bar jeg fornemmelig feet efter 

Parallaxin, som findes Udi Reéiafcenfionerne, hvorfore jeg Vil her 
give lnig den LEre at udfore dette noget tydeligere og klarere. I 
Figuren repræfenterer dM Cirkel KIHTQRS Jordens Hvirvel og 
dens Sted i Himmelen udi Efterhostens Jevndogn; den Cirkel 
EFGVPNM repræfenterer Jordens Hvirvel og dens Sted i Him- 
melen i Foraars Ievndognet; o betyder Soelens Sted/ og Bog c 
ere begge Hvirvelernes Centra. 8 og c betyder de Steder i Himme
len/ hvor Sirius og Lucida Lyræ fidde. Nu er det klart/ at om Jor
den fad i Hvirvelens Centro C om Efterhosten , da ffulde Sirius og 
Lucida Lyræ stes under den Vinkel SCL, og Buen htq_ ffulde 
voere deres Reétafcenfioners Difference. Ligeledes/ om Jorden udt 
Foraarets Jevndogn fat udi Centro B,ffuldedenBue GFEXNMP 
betyde Reéiafcenfionernes Difference af de fittNMe Stierner. For- 
ffioeilen af Buerne HTQ, gfexmnp betyder begge Stierners 
Parallaxin tilhobe, og den halve Forffioel, hvilket er faa meget/ fom 
Den Vinkel csb, betyder en Stiernes/ e.g. Sirii, Parallaxin alleene.

Pdermeere, da den Bue HTQ_ er mindre end Buen Gfexmnp, er det tydeligt/ at i SeptemberMaaned/ naarJor- 
den sidder i c, gaaer der mindre Tiid forbie, fra Sirius kommer i 
Meridianen indtil Lucida Lyræ kommer i Meridianen, og i Martii 
Manned/ naar Jorden sidder i B, gaaer der meere Tiid forbie. 
Fremdeles/ jo storreForffioellen af disse 2 Tider er/ jo ncermere maae 
ogfaa disse Stierner voere os, og jo mindre Forffioetten er, jo längere 
maae de voere borte. Man obferverer i Almindelighed en meget 
ringe Forffioel af disse 2de Tider/ og derfore er det ogfaa, at man 
maae fupponere, at Stiernerne ere faa u endelig langt borte. Nu 
er det da, vi have at efterfee, hvad Refraåionen udi Jordens Hvirvel 
gier i Henfeende til denne Tidens Forffioel, out den fdrmindffer eller 
foroger den, da vi noermere kand ffionne, om vi bor fupponere Fir- 
stiernerne os noermere eller ikke: nemlig gtoveRefraétionerne Tidens 
Forffioel sierre, bor Stiernerne endnu fupponeres loengere borte, end 
hindindtil, men giore de Tidens Forffioel mindre, ffiule t>e Parallaxin 
for os, og boraltfaa Stiernerne fupponeres ncermere.
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Ester Aftronomorum almindelige Regler skulde man i Meri

dianen , uden der at frygte for nogen Refraction, immediate obser
vers Stiernernes Re&afcenfion, hvilket ogfaa iblandt andre er Aars 
sagen, hvorfore man præfererer Obfervarioner giordte udi Meridia
nen for andre: Dette var ogfaa fandt, dersom Jorden sad i Centro 
af Hvirvelen ; thi da ffulde de Linier S c og LC, som gaae fra 
Stiernerne til Centrum af Jorden, verre i Meridianen selv, og ikke 
lide nogen Refraction, efterdi de ere perpendiculaire til Hvirvelen. 
Men efter min Hypothecs sidder ikke Jorden om Efterhosten i Cen
tro C, men i et andet PunCt D, fom er loengere fra Soelen, end 
C ; nu er det klart, at den Straale S i, som gaaer fra Stiernen t 
en ret Linie til Hvirvelen, ikke kommer i samme rette Linie til Jor
den il); thi, efterdi den er ikke perpendiculair til Hvirvelen, maae 
den efter leges refractionis braekkes ind i mob Centrum C fra Pundet 
D: Den Straale da, fom ffal komme fra Stiernen s til D, maae 
falde ind paa et andet Sted i Hvirvelen, e.g., i K, thi den Straale, 
som kommer ind i Hvirvelen i Pundet K, omendffisndt den ffulde 
ikke efter sin forste Vey itaae til Punctet D, broekkes dog derhen til 
formedelst Hvirvelens Refractions Kraft, og efterdi den er oblique 
pan Hvirvelen.

Paa famme Maade vises, at Straalen fra L, forn ffal fees 
i D, falder ikke ind paa Hvirvelen i Punctet R, men i det Paner S, 
faa at Stiernerne 8 og c, fom burde fees t Septembri under Vinke» 
len SDL eller i DR, feeé formedelst Refractionen under en storre 
Vinkel, nemlig KDS, det er at sige, deffydes fra hinanden, hvilket 
er imod leges parallaxeos, som requirere, at de burde komme noer« 
mere sammen. Nemlig, efter Figuren ere Stiernerne i Púneteme 
s og L, hvor de ogfaa burde fees, men da deres Straaler, fom ffal 
komme til D, falde ind paa Hvirvelen i K og s, obferveres de ikke 
i 8 og c, men de sees ved Linierne DK og DS i Púneteme Y og Z, 
hvilke ere langt loengere borte, faa det er klart, at Refractionerne, 
fom ffee udi Jordens Hvirvel, forvolde, at Stiernerne obferveres 
loengere borte, end de ere, t September Manned eller Efterhosten.

I Mar-
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3 Martii Maaned skulde Jorden vcere i Centro B, men ñf 

samme Aarsag, som tilforn er ncevnet, skydes den längere fra Soe- 
len, nemlig til Punctet A : Stiernen, som skulde sees i S, falder 
ikke ind med sin Straate paa Hvirvelen i Punctet F, men E, saa 
den stes i den Linie A E : Ligeledes sees Stiernen L ikke i L, men i 
Linien AM, Den Bue, som Jorden gior med sin Vending, fra s 
er t Meridianen indtil L kommer derudi, da Natten pallerer forbie 
imellem disse 2de Stierners Culmination, ffulde vcere den Bue 
FEXMN, men formedelst nyelig anforte Aarsager ffal Buerne 
EF og MN troekkes fra, saa at Jordens Vending skeer ikkun i den 
Bue EXM, det er at sige, der bliver kortere Tiid imellem diste 
Stierners Culmination, da dog i Martii Manned Tiden burde vcere 
lcrngere efter leges parallaxeos.

Dersom Jorden fad i A og D, og ingen Refraktion ffeede, 
ffulde Paralaxis af de 2de Stierner 8 og L vcere saa stor, som Vin
klerne ASD eg ALD, men nu, da Refractionen ffeer, bliver den 
obfervable Parallaxis ikkun de Vinkler DYA Dg DZA, hvilke er 
mindre efter den Geometri Proposition, at den udvendige Vin
kel er stirre, end den indvendige; saa meget da, som diste tvende 
sidste Vinkler ere mindre, end de tvende ferste, tabes for Observator, 
naar hand vedHielp afStiernernes Rectafcenfion vil definiere deres 
Parallaxin og Diftance fra ZordM, saa at Mit Argument bliver 
klart, at vi ikke see saa stor Parallaxin, som vi burde: Vi argumen
tere saaledes, efterdi 2 givne Stierner, som ere i coluro íbiítitio- 
riim, sidde lcengere fra hinanden i Martio end i Septembri Maaned, 
folger deraf, at Stiernerne ere os ncrrmere end om Dette ikke ffeede; 
men nu har jeg vitst, at denne Difference imellem Martii og Septem
bris Maaned sees og observeres ikke saa ftor, som den virkelig er, 
hvoraf med Vished stuttes, at Stiernerne ikke heller obferveres os 
saa noer, som de virkelig ere.

Her maae moerkes, at Refractionerne, som ffee udi Jordens 
Hvirvel, forhindre ikke den Maade at obiervere Parallaxin paa, som 

jeg



IZ2 C. H. Afl)ñNd!ittg OM Fjpstiernernes vànce rc. 
jeg har anfort t den forste Part af min Afhandling; thi lad voere, at 
af 2 Stierner, fom sidde ftrax ved hinanden i Himmelen, den eene 
forandrer sit Sted formedelst Refractionen udi Jordens Hvirvel, faa 
er dette klart, at den anden forandrer ligefaa meget sit Sted, og paa 
finnme Maade, faa at jeg folgelig kommer til at obfervere ligefaa 
stor Parallaxin , som Refractionen aldrig var skeet, hvoraf sees, aß 
det er ikke en liden Fordeel, at indrette sine Obfervationer paa den 
Maade, fom jeg forhen har beskrevet.

Jeg har aldrig kundet berre Tvivl om Syftemate Copernica- 
-no; den store Mcengde Obfervationer, og de mange Phænomena, 
fom alle nove stemme ind med det, beviser meere end fuldkommen 
nok, dets Rigtighed, men dette har dog altid meget frapperer mig, 
at endogsaa de noermeste Stierner ffulde voere faa uendelig langt 
borte ; jeg bar derfore stroebt, at fore dem noget noermere til oS, men 
hvad Lykke jeg derudi bar havt, skimmer andre best, jeg kunde selv 
maaffee vcere partiff Dommer i min egen Sag. Dette waae jeg 
ogsaa hoyligen forundre mig over, at den viise Skabere paa saa 
mange Maader har ffiult Skabningen for oS; hand har uden Tvivl 
vildet, at Gierningen ffulde ligne sin store Mester; som hand selv 
ikke vil findes uden af deny som soge og lede efter ham, saa vil hand 
og ikke, at hans Gierninger ffal kiendes uden af dem, som randsage 

noye, og giore sig Umage for at kiende saa ftor en MestereS 
Arbeyde, hvilken voere Lov og PriiS i

al Mvighed.
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om

AdstMgc Lcgcmws 
PHOSPHORESCENT/.

samt

Aarsagen til samme, 
Udleedet af nyeste Erfaring 

af
C. G. Kratzenftein. C)

§. I.

sñZ^ldens og kysets Natur er noget, der fra ældgammel Tiid har 
åHW vceret holdet for en ftor Hemmelighed, og hvis det ikke vilde 

falde alt for vidtloftig kunde jeg lettelig beviise det, af de stel- 
somme og saa adffiltige dunkle Forestillinger, fom de fleeste faavel 
gamle fom nyere Naturkyndere haver giort sig derover. Men denne 
Dunkelhed reiser sig efter mine Tanker allene deraf, at den mindste 
Deel Naturkyndere haver tillige forffasset sig en ttlftrcrkkelig Kund- 
skab i chymien, og den mindste Deel Chymici en tilstrcekkelig Kund
skab t Naturleeren, og i at undersoge Ildens Natur kand ingen af 
begge disse Videnskaber undvcere den anden. Men i forrige Tider, 
forend Hof- Raad Stahl sik Chymien reformeret, var heller kun lidet 

U Lys (*) 
(*) Af Tydss i Dansk oversat af J. 0.
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§yö kll naturlige Ting at forklare, af samme at vente. Ru, efter- 
som den Afhandling om Legemers Phofporefcentz udfodrer en fore- 
gaaende Forklaring over Ildens og Lysets Natur,, vil det ikke vcere 
af Veyen at scrtte Prove paa, til hvor stor en Grad af Tydelighed 
man denne Afhandling efter nyeste Erfarenhed og forbedrede Chymi- 
ffe Locre-Grunde kand bringe. Vi vil altsaa fra vores egne Folclfer 
gaae saa vidt, som mueligt er, tilbage til de forste Aarsager til 
samme.

§. 2.

At alle Sicrlens Forestillinger, hvilke ved Sandserne bliver 
tilveyebragt, kommer af en zittrende Bevoegelse i Nerverne kand 
man her antage som en afgiort Sag: Slaaer man med Haanden i 
Dyet, faa feer den som flaget antrcrffer Funker at fare herud, skiont 
ingen anden feer noget dertil: Trykker man Hiernen paa en fom er 
trepaneret paa de Steder hvor See.Nerverne ligger/ faa begynder 
alting at blive rodt for ham og chnes tilsidft at gaae i Lue; Hvoraf 
sees atSee-Nervernes Bevcegelse, ffiont saadant ikke ved et virkeligt 
Lys bliver foraarfaget, tilveyebringer os en Forestilling af Lys eller 
Flamme ved de Ting fom ere uden for os. Men at denne Bevcrgelfe 
ikke flia meget bestaaer i en blot Trykken men meget meer i en Zittren 
af Nerverne eller den vandagtige Nervehuud i Bunden af Dyet/ 
kand man af folgende Erfaring beviise: Dersom man lcrnge vil stirre 
paa Sole«/eller et andet meget skinnende Legeme/ faa feer manderas 
paa morkere Steder det selvsamme Billede at staae paa alle Over- 
flcrkker, hvor man kaster Dunene, ffiont med foranderlige Farver. 
Ja de fom uden tilstrcckkelig Fordunkling haver betragtet Solens 
Formorkelfe i Forlcengnings Glas, haver gandffe Dage haft famine 
Billede fom et Spogelfe ftaacnde for Dvnene. Og faafom Tryknin
gen ftrar med den ophcrvede trykkende Kraft ophorer, faa er den zit- 
trende Bevcrgelfe i Nerverne den eeneste Forandring deri/ fom kand 
holde faadan en Forestilling/ som undertiden af en liden Antcrndelfe 
reyfer sig, ved Liige. Vi kand heraf altffa fastfcrtte den forste 
Grundsatz at Lysets Folelse bestaaer i en Zittrende Bevcegelse afSee- 
Nerverne. Og at vi saa ofte en fnel Zittren i See-Nerverne gaaer 

for
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for sig efter Omstandtghedernes Bessaffenhed forestiller os Lys, Ild 
etter Lue uden for os.

§. 3*
Altfaa hvis der uden for os sig et virkelig lysende Legeme be

finder, hvilket vi stal fee, faa maae nodvendig samme lysende Lege in e 
foraarsage en zittrende Bevegelse i Bunden afKyet. Dette maa 
nu enten foraarsages af visse udflydende Deele, som udgaaer af de ly
sende Legeiner selv/ etter formedelst ciElaftifï Medium, hvilket maae 
vcrre imellem det lysende Legeme selv og Pyet og kunde antage den 
zittrende Bevccgelse af det lysende Legeme og forplante den samme til 
Bunden i Dyet. Man kand letteligen visse at dette rkke sseer ved 
materielle udflydende Deele af det lysende Legeme selv ; Ja det lader 
sig om materielle udflydende Deele ikke engang tanke, at de igien" 
nem saa mange Slags Ruin, i hvilke de finder en mcrrkelig adskillig 
Modstand, dog alletitder nred liige stor Gesvindighed ssulle lobe, som 
uran ved Lyset marker; thi enten det bevager sig igiennem Glas, 
Luft etter Luft frie Rum, saa mcerker man dog aldrig Forssiel i Ge- 
fvindigheden. Et ftcerkt Lys ftoder uden Tvivl sine udflydende Deele 
med storre Gesvindighed fra sig endet Svagt, ikke desto mindre be
vceger et svagt Lys sig liige saa gesvindt soin et stcrrk. Et Stykke 
raadent Trcee kand umueligt stode sine udflydende Deele saa gesvindt 
fra sig som et brandende Lys og dog seer man begge liige gesvindt. 
Og hvem kunde vel forestille sig at materielle udflydende Deele i en 
Tiid af et Pulsflag kunde igicnnemlobe et Nuur af 44000 tydsse 
Mille, thi efter AftronomifFe Observationer haver man fundet at 
Lyset med saadan Gesvindighed forplantes.

§. 4.

Denne snelle Forplantelse maae altfaa ufeilbarlig ssee ved en 
Subtil elattiss Materie, ssln maae allevegne, hvor vl kand see Lys, 
vare forhaanden, Luften kand det ikke vare, thi den befinder man ikke 
allevegne imellem Solen, Stiernerne og Jorden, deels kand den ikke 
trange til Bunden i vores Kye og endelig saa kand en Luften med- 
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decket zittrende Bevcegelse t en Tttd aset Pulsflagalleene forplantes 
i et Rum ungefthr af 1000 Fod, hvilket langt fra ikke forflaaer til 
Lysftraalernes Gesvindighed. Men skulle dette ved en Tilflyden kun- 
de ffee, at den zittrende Bevcegelse af Luften blev indtrykt See- 
Nerverne, saa ffulle man uden Tvivl faae Lyden under Gestalt af 
Lys og Farver at see, ligesom de Dove finder Lyden ved en zittrende 
Bevcegelse.

§. 5.
Vi maae altsaa opsoge en anden ihbtil elåff Materie, somi 

den gandffe Verden og i Luft-frie Rum maae vcere tilstede eg som 
kand fare igiennem alle giennemstgtige Legemer. At saadan en Ma
terie virkelig er til har man scedvanlig hid til Dags sogt at btbiife af 
Qvcrg-Solvets i de med stor Mid forfærdigede Baromerra hoyere 
stiigen end Luftens Trykning kand foraarsage, f. Er. til 5 a 6 Fod 
som ogsaa afVarmens Forplantelse i et Luft-frie Rum : Dog er disté 
Beviis af alle Raturkyndere ikke endnu holdt for at voere gyldige 
nok, saa at man med famine Friehed torde detiene fig af Himelluften 
eller LEther (thi saa kalder man denne fubtile Materie) til at for
klare forekommende naturlige Tilfteide, med hvilken man i faa man
ge Poster kand beraabe sig paa Luften i vores Dunst-Kreds. Men i 
de nyere Tider haver den store Raturkyndere Nollet viift ved adskilli
ge scor artige Forfog, hvilke ere beskrevne i det Parißfae Societets Mé
moires ftd 1748/ omtalte A§thers Exßßentz paa en faa overbevii- 
fende Maade, at man nu liige faa lidet har nodig at tvivle paa flig 
en LEthers Exfiftentz som paa Luftens. Dette Forseg beftaaer i saa- 
dan en Erfaring, hvoraf man feer at der behoves nogen Tiid forend 
denne fubrile Materie kand bevoege sig igiennem Glassets Mellemhul
ler og i et lidet Barometrum holde den yderfte Trykning Liigevcegt. 
Det ville b ive alt for vtdtloftigt her at udfore dette Forfog med alle 
sine Omftcendigbeder: Alt hvad man deraf kand udleede bestaaer 
deri, at der foruden Luften gives en fubtil elaftiff Materie, fom ind- 
trcenger sig imellem Poros af Glasset og opfylder det af Luften for
ladte Rum og liqesaavel som Luften trykker paa Legemerne. Men om 
denne Whers Trykken foraarsages af dens Tunghed etter af dens 

Eiafti-
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Elafticitæt , lader sig af dette Forsch ikke afgiore og er dette ikke 
heller os fornoden til vores Absigt at vtide.

§. 6,

Da vi nu haver betragtet det Middels Beffaflenhed, fom for- 
medelft sin zittrende Bevocgelfe forplanter Lyset fra det lysende Lege
me til vores Kye, saa kommer det nu derpaa an , hvad det er for en 
Materie af det lysende Legeme, som meddeler LEther den zittrende 
Bevcegelse. Gemeenlig udreeder man sig saaledes : Man antager en 
nye og fra alle andre adskillig fubtil Materie, som man kalder Ild- 
Partikler og af deres snelle og indvortes Bevcegelse udleeder alle 
Ildens og Lysets Virkninger. Man forestiller sig Ild-Partiklernes 
Skikkelse at vcrre rund, saasom man seer at Lysftraalerne reflecte- 
res, hvilket dog i Henseende til Ild-Partiklerne selv flet intet gtor- 
des nodig, men maae ineget mere antages om SEthers Deele, soin 
forplanter Lyset. Men dersom vi nu efter den nye og forbedrede 
Stählte dbymie -Lcrre noye undersoger de brcrndende og lysende Le
gemers bestand Deele, saa stal man deraf kunde fee, at man ikke 
for at forklare denne Post har nodig at antage en nye Materie, saa
som Beftanddeelene i saadanne Legemer kand af sig selv ved adffillige 
Forandringer frembringe alle de Virkninger, hvilke vi ved Ild og 
Lys mcerke.

§. 7.

Ester den Forandring, hvilken jeg ved den Stahiifh chymie- 
Lcere har funden for nodig at giore, kand man bringe Beftanddeele 
af alle materielle Ting i heele Verden, saa vidt som os bekiendt er, 
under syv Slags. Jeg vil efter Orden af deres Subtilitær anfore 
samme f som Erfaringen viser os. Det for sie og Subtiiefte Grund- 
Versen vi kiender er den oven omtalte Wther, hvis Deele vi os u- 
irnodsigelig maae forestille som sinaae Kugler. Efter dette folger 
den Materie, som vi i chymien kalder Acidum eller Suursalt, hvis 
Deele vi maae forestille os som kanbtede kegelagtige Legemer, saasom 
Suursalt, saa vidt vi kand med Kyne og Forstorrelses Glas kom- 
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nie ester, seer siiavel i store som smaae Stykker saaledes ud. Her- 
efter folger i Subtilitæt Vandet, hvis Deele vi os ikke, som gemeen- 
lig i Phyfiquen ffeer, maae forestille at vcrre runde formedelst deres 
Flydighed, men meget mere som flade Deeie, saasom jaadanne ved 
Varmens Unddragelse kand forandes til saadant et haardt Legeme 
som Iistn er. Luften, som erdet fierde Grundvoesen, lader sig ved 
Forsog ansee, som den bestod af huule Blcerer, hvilke ved enindven- 
dig indfluttet elaftifF Materie, som formodentlig er ZEther, selv bli
ver giorte til elafti^e Legemer; man har ikke nodig at indbilde sig 
at deres Subtilitet er saa stor, som man gemeenlig foregiver, Mu- 
fchcnbroech har ved enklygtigErfaringsMaade a-giort,"at Diame
ter af en Luftbloere ndgior 40de til 50de Deelen af et Haarstykkelse 
og bliver ved Udpumpen forftorret til af et Haarstykkelse. Dernest 
lader sig ester Chymieu alle haarde Legemer oplose i 3 Slags Jord : 
Det forste Slags er Kalkjord (Terra calcaria, vitreCcibilis) tvilken be- 
staaer af alle Slags uliig Tykke og irregulaire sinaae Legemer, saa
som samme alletider i fald Jorden er veen, seer viide ud og altsaa 
maae drive Lyset forblandet tilbage uden at have ved en eenftemmig 
Brekning sordeelt det i en vis Farve. Det andet Slags er for- 
broendligIord (Terra inflammabitis) hvilken beftaaer af fubtile gien- 
nemtrccngelige fmaae Legemer, som formedelst deres Porofitet kaster 
kun lidet Lys tilbage og seer altsaa sort ud: Et Stykke Kul f. Er. la
der sig igiennem Microfcopium ansee, som en Mcengde af hinanden 
saa ncrr berorende Huller at man neppe kand fee deres mellemvccgge 
og af disi'e Huller bliver det paafaldende Lys indrukket. Det 3 bie 
Slags er den metalliske Jord, om hvilken intet andet lader sig siige 
end, at den giver Metallerne deres Glantz og besynderlige Tyngde, 
saasom man ikke kand adffille den for sig felv, men allene forjage den 
ved Ilden, hvorefter den metalliffe Kalk ikke meer kand blive frem
bragt under sin metalliffe Skikkelse, som den havde/ for den mistede 
denne Jord. Wther, Luften og Vandet, acidum og de 3 Slags 
Jord ndgior altsaa de 7 Elementer til alle bekiente Legemer, af hvilke 
de lader sig jammensa'tte og atter adskille.

§. 8.
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§. 8.

Ester dette Loere-Begreb , fom lader sig ved Lll^misse Erfn- 
ringer fnldstcendig bevitse, kand man gandske lcetog tydelig give 
Grunden til Ildens og Lysets Natur. Men man maae nu ikke her 
pcere alt for meget indtagen af forudfattede Meninger, om at denne 
Hemmelighed ffulle vcere ubegrundelig. For det Maal at naae tor 
vi kun underfoge de enkelte Legemer f ved hvis Forblanding en oprin
delig Ild fremkommer. Den simplefte maade af dem er at blande 
Spiritus Nitri Fumans eller det rygende Skeevand ined en fra sit 
overflodig Vand adsiilt Olie: og Phofphorus, der antoender sig felv 
ved Luften. Spiritus Nitri Fumans beftaacr af Salpe er acido, fom 
i lidet Vand er oploft og Olien af en overflodig Kulfjord, hvilken 
ligeledes ved nogen Kalkjord og veZetabihff Acidum med en tilstrcek- 
kelig Portion Vand er foreenct. Da nu hverken Vand ikke heller 
Kalkjord er for sig allene i Stand til at antcendes, faa bliver intet 
tilovers uden Acidum og Kuuljorden af Olten, fom faadant ved deres 
Virkning paa hverandre foraarfager; af enhver af disse Hovedposters 
Eegenssaber lader sig og denne Virknings Maade lcrt udleede; vi 
veed ester en almindelig Satz i Naturen, at alle flydende og faste Le
gemer besidder en Krast, fom foraarfager, at de lader til at anvende 
en Stråben at komme til at hcenge sammen med hverandre. Ja at 
denne Stråben under adskillige Omstændigheder bliver efter udvortes 
anseelse forandret til en tiltrækkende Kraft, hvortil Aarfagerne og 
Omstcrndighederne ikke her lader sig afgiore. Nok er det, at det fom 
en vis og alrnindelig Satz for den tiltrækkende Kraft er afgiort, at 
den er Berorings-Punkterne proportional. Da nu Kuljord be- 
staaer af en Mcrngde Poreufe og hullede Deele, derafAcidi keegelag- 
tige Deele kand blive berort i meget mange Puncter, sita kand man 
heraf flutte, at under alle Grundvcefener er ingen imellem hvilke der 
kand vcrre storre tiltrækkende Kraft end imellem Acidum og Kuld- 
Jorden, og at denne sitavel formedelst sin Porofitet som og forme- 
delst Acidi keegelagtige Skikkelse og den hceftige tilttcrkkende Kraft 
kand oplofts i de mindste Deele, hvilke man igten maae anfte fom de 
. storfte 
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forste Elementer til Kuldjorden , der under denne fordeelte Tilstand 
ikke stikker sig til nogen videre Antcrndelse og Oplosning.

§. 9'
Ildens Udspring og Versen lader sig altsaa paa folgende 

Maade gandste tydelig forestille/ saasom Acidum og Kuljorden 
ved saadanne Omsicrndigheder kommer i Foreening med hinanden, 
og det eenes Virkning paa det andet ikke bliver forhindret, foui f.Er. 
ved meget Vand, Kaikjord, Metall og deslige, fta trcrngerAcidum 
formedelst sin tiltrcrkkende Kraft med Heftighed ind i Mellemrum- 
«lene i Kuljorden , og trcrnger dets mindste Deele fra hverandre og 
ophcever gandste dets Foreening, den indvortes Bevcegelse, som der
ved i et Legeme foraarjages, bliver saa meget sierre, jo fleere Deele 
der of Acidum og Kuljorden derved er tilsicede, hvilke kand urcddeele 
hverandre deres Bevcrgelse, og derved overvinde Den Forhindring, 
fom fremmede iblandede Deele kunde foraarsage. Og just denne hef
tige og fubtile Oplosning af Kuuljorden ved Acidum er det, som vi 
kalder den oprindelige Ild, og saafom den omftaaende Mther ved den
ne heftige Oplosning bliver en zittrende Bevcrgelse meddeelt, saa bli
ver saadan en Zittren rundt om til alle Sider forplantet, og hvis 
saadan en Zittren bliver til vores Oye fortsat, saa foraarsager den 
deri en Foielse af et Lys eller brcrndende Legeme. Altsaa har vi en 
Lyssiraale ikke anderledes at ansee end en lang Rad as eiaftifh og 
crtheriste Kugler, hvilke ved saadan en indvortes Bevcrgelse af et 
brcrndende eller lysende Legeme bliver sat i en scrr gesvindt og zittrende 
Bevcrgelse. Heraf lader sig forsiaae, hvorledes strå mange Slags 
Lys og farvede Straaler kand gaae igiennem et lidet Hul enhver efter 
sin egen Direétion, uden at forblandes med hinanden. Thi stin 
mange adstillige zittrende Bevcrgelser, der kand blive en Elfenbeens 
Kugle indtrykket paa den eene Side, saa mange andre Kugler kand den 
meddecle de samme paa den anden Side uden i ringesie Maade at 
forandre sit Sted: Ligesom og deraf lader sig begribe Lysets overmaa- 
de hastige Fremfart, saasom man ikke heller ved den allerlcrngsie 
Rcrkke Elfenbeens-Kugler, som berorer hinanden, kand mcrrke rin- 

geste
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geste Tiid imellem Bevcrgelsens Fortscrttelse fra den eene Ende til 
den anden. Og den liden Tud, hvilken man ved Lydens og Lysets 
Fortscettelst bemcerker, kand ingen anden Grund have, end at enhver 
Kugle efter den anden bliver fortil sammentrykt og behsver en «-en
delig liden Tiid til paa den modfatte Side at stette sig i lige Vccgt 
med de andre. Disse mange u endelige smaae Tud - Deele gier i en 
Summe den gandffe til Forplantelstn nodvendige Tiid ud, hvilken er 
saa rneget desto storre, jo lettere et elaftijf Legeme lader sig sammen
trykke.

§. io.
Dersom den zittrende Bevcegelse kommer af den oprindelige 

Ild i andre faste eller flydende Legemer, saa glor saadant den Fslelse 
eller Virkning som vi kalde Varme. Det knagende Vand er altfaa 
intet anderledes at anste, end Vand, hvis Deele er ved den indvor
tes Ild sat i en heftig zittrende Bevcegelfe og den derved udbredede og 
uddrevne Luft gier Boblerne, hvilke ved Knagen ganer i tu; ligele
des har man at betragte et gloende Jern, og rerer man derfor derved 
med Haanden, kand man lcrttelig giette sig til, hvad dernfvil felge. 
Den heftig Zittren, hvilken derved bliver Nerve - Grenene meddeelt, 
foraarsager i dem en heftig krampagtig Sammendragelse og altfaa 
en smcrrtelig Fslelse. Luften, fom er i Blodet ogiVccdfferne i vores 
Legeme indelukket, bliver ved denne heftige Bevcegelfe udbredet i et 
sierre Rum, og Saftrererne brister derved, Vcedffen breeder sig ud 
under Hunden, og deraf opkommer en Blast: Men er Kraften alt 
for hceftig, saa at Vcedffen bliver dreven ud i Luften og, Structure» 
i Huuden og Fibrerne bliver gandffe ophcevet, saa kommer paa sam
me Sted en haard Huud. Man seer altsaa, at det ikke just giores 
nodig at antage nogle besynderlige Ild-Parter, hvilke ved deres Over
gang i andre Legemer ffulde foraarfage flige Virkninger. En Klokke 
bliver ved bare Lydhed giort gloende og et kolt Stykke Jern lader sig af 
en hurtig Smed hamre Gloende. Naar to faste Legemer allene bliver 
gneedne paa hinanden, feer man felvfamme Virkning, uden at man 
ffulle have nodig at falde paa, at de deri tilforn stille liggende Ild- 
Parter alleneste derved blev fat i Bevcegelfe, thi ffulle dette faa gaae 

X til.
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til, faamaatte I.d-Parterne i Vand og blodt Leer ligeledes ved Ham
ren og Banken lade sig scctte i Bevcrgelfe og giere dem varme, da 
dette dog alleneste gaaer an med de åttiffe Legemer, hvilke lader sig 
scctte i en heftig Zittrende Bevcrgelfe.

§. ii.

Hernccft har vi en Flamme ikke anderledes at anfee end en 
Strom af smaa Kul-Deele, hvilke faa vidt Flammen gaaer, blive 
af det derved forbundne Acido oplofet og adskilt og af den ved Suder
ne varme og udbredede Luft styret liige i Vccret. Og Nogen og Soe
den, som derfra gaaer er ikke fim just de adsplittede Deele selv, men 
meget mere de Deele, hvilke formedelst adffillige Forhindringer i den 
Gefvindighcd ikke haver kündet tilftrcrkkeligen bleven opløfte. Thi 
in furno acapno, hvor Ilden med Magt bliver dreven i knap Rum, 
bliver hverken Soed eller Rog af det brcendte Legeme til overs. Men 
det fom gror de gloende Kul Deele til Flamme er, som man afEr- 
farenhcd veed, de faa til Dunster forvandlede Vccdffer, hvilke for- 
nredelft deres Elafticitet bereder Kul - Delene fra hinanden, og for- 
aarsager en faadan Strom ved Luftens Tilstod, de Legemer, hvilke 
flet ingen Vccdffer have, give ikke heller nogen Flamme, men alle
neste Glover, hvilken Forffiel man og tydelig mccrker ved Trcce og 
udbrccndte Kul.

§. 12.

Af disse Grundfcrtninger lader sig nu alle besynderlige Om- 
stccndigheder og Tilfcclde ved alle brccndcnde Legemer og Phofphoros 
af alle Slags paa en begribelige Maade forklare. Af de brccndcnde 
Legenrer vil vi nu allene frenrfore et Par Exempler, hvoraf rúan 
kand forftaae alle de ovrige: Et Kuls-Brccnden har man at ansie 
som en langsom Afffyden af det vegetabili^ Acido, fom findes hos 
Kullene, med den egentlige Kuljord. Denne Afffyden eller oplo- 
sende Bevcrgelfe kand man endnu frembringe ftccrkere, derfom man 
jccgger tort Salpeter Acidum til Knljorden, og man kand paa dm- 
ne^Maade gandffe lctttelig frembringe en faa klar ffinnende og tæt 
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Flamme, hvilken Kyet fast lige saa lidet kand fordrage fom Solens 
S^.n, flig en Flamme feer man, naar man tillaver Nitrum fulphu- 
rai um. De antamdte Deele hvilke udgier den forhen beskrevne Flam- 
me-Strem har ligeledes deres Udspring fra Kuljorden, hvilken i 
stor Mcengde er forhaanden i Olie, fcet og Talg, og bliver ved det 
tillige deri vcerende vegetabilifiC/ mineralifFe eller animalifle lYcidum 
oploft og adsplittet; da Acidum i alle disse broendende Materier en
ten ved de vandagtige Vcedffer eller den iboende fremmede Jord er 
bundet og svoekket, saa begriber man deraf hvorfore dette Acidum 
altiid forst maae flettes t Bevoegelse eller befries fra de fremmede 
vedhomgende Deele, om det stal vcere i Stand til at begynde at op« 
loft Kuljorden, deter, hvorfore man maae ved et Lys toende et an
det, ved et Kul flette Ild i det andet. De Gamle holdt denne Kraft, 
at et broendende Lys kunde teende det andet, og dog selv derved intet 
miste as sin egen Fiamnle, for en meget forborgen Sag : Ja de ville 
derved forklare Sioelens Forplantelse fra Foroeldrene til Bornene, 
uden at Forccldrenes Sicele havde nodig at tabe noget af deres Vce- 
ftn, men dette har de forud uden Grund taget, at der fra en lys 
Alamme, naar den antocnnte et andet Lys, intet gik bort. I det 
nogle antomdte Deele af Lys-Flammen rorer Veegen i et andet, og 
meddeeler de deri vcerende Olie og Fcet«Deele den samme oplosende 
Bevoegelse, saa taber den efter mechanic Regler noget af sin egen 
Bevcegclfe; Og bestod disse Deeles Antcendelft i deres indvortes op- 
loftnde Bevoegelse, saa gik ogsaa den forste Flamme saa mange Deele 
af sin Strolu fra, soin var fornoden til at antoende det andet Lys. 
Men faafom dette Tab stedse bliver vedderlagt af Kilden ti! samme 
Strom, faa falder fligt et Tab ikke i Hynene.

§. iz.
De Legemer og flydende Materier, hvilke uden at rore Ilden 

eller Flamme enten for sig felv eller ved Forblanding med andre an- 
toender sig eller og alleneste skinner i Morkk, pleyer man at kalde 
Phofphoros, hvilket efter Grcrffen betyder faa meget fom Lysdra
gere af<poDS Lys og -pêssà- jeg bcerer. Man har af dem adffillige og 
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forunderlige Slags, hvilke man efter deres Herkomst af det vegeta- 
biliste , mineralice og animalifFe Niige pleyer at tnddeele. Men da 
ingen her til Dags haver om alle bekiendte Phofphoris indrettet et 
ordentlig Lcrre-Begreb og givet derover en almindelig fnldftcrndigog 
tydelig Forklaring, saa var det ikke afVeyen her at scrtte en Prove 
derpaa, fligt kand jeg meget bedre, uden at see paa deres Herkomst 
afadstillige Riiger efter deres besynderlige Eegenstaber forestille i 
folgende iÿüernatiste label!.

clair. I. Phofphori, som ñntcender sig ved Luften.
1. Pyrophorus aluminofus.
2. Pyrophorus martialis.
3. Pyrophorus arfenicalisMeuderi,

Clair li. Phofphori, hvilke ankernde sig ved Varme efter Gttkm.
1. Phosphorus urinæ eller Anglicanus.
2. Aurum Fulminans.
3. Pyrophorus martialis.

Clair in. Phofphori, som af sig selv i Morke lyser.
1. Phofphorus animalis naturalis, sees pññ 8t.ñans FlUtk,

den Surinamijíe Lygtedrager.
2. Phofphorus putrefcentium ved MüdeNt TtN'e, rññdtNt

Flest og raadne Fiste.
3. Phofphorus meteoricus som Lygtemanden, den flyende

Drage, Stiernestud.
4. Phofphorus urinæ fc lidus,tinat den ligger uden Vand

i frie Luft eller der bliver strevet med den.
5. Phofphorus liqvidus den phofphoriste Pomade.
6. Phofphorus fabulofus oculorum pññkalte, solNMk

Mennister.

Clair. IV. Phofphori, hvilke ved kunstigt Tilflod afLuften lyse.
i. Kunstige Nordlys.

Clair.
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Clair. V. Phofphori, hvilke ved Gnien eller Banken lysne.

1. Phofphorus æthereus og Machina phofphorefcens
Hauksbejiana.

2. Phofphorus mercurialis, soltt Barometrum, Globus
0g Clepfydra phofphorefcens.

Z. Phofphorus fcintiilans ved at ftryge Haarene, ved at 
brakke Sukker, ved at gnide varme Silke Klader.

4. Phofphorus Hombergi.
5. Spiritus vini pholphoratus Ved Blanding Med VñNd.
6. Phofphorus eleSricus.
7. Phofphorus aqvæ marinæ.

Clair, vi. Phofphori, hvilke ved Udsattelse i Solen eller Dags 
Lys bliver lyftnde.

1. Phofphorus Bononienfis.
2. Phofphorus Balduini.
3. Karbunkelagtige Edelsteene.

Clair. Vil. Phofphori, hvilke ved Varme bliver lysende.
1. Spatum phofphorefcens.
2. Karbunkelagtige SEdelfteene.

§. 14*
Da vi i diste 7 Classer haver over 20 deels brandende, deels 

lysende Phofphori, saa ffulle man neppe formode at ved alle oa 
enhver af dem Grundaarsagen til Branden og Lysen ffulde vare een 
og den samme og i Almindelighed stedse komme af Kuljordens Oplos
ning ved Acidum og ben derved frembragte zittrendeBevagelse og dog 
lader det sig ved Beftanddeelene og besynderlige Oinftandigheder ved 
enhver i sar viise, at man ingen anden end forbemaldte Aarsag til 
Lyset hos dem har at soge. Deres Forffiel beftaaer allenefte i Om- 
standighederne, under hvilke denne oplosende Bevagelse bliver op. 
vagt, ogi de Forandringer, hvike den derved forbundne Materie 
foraarsager. Vi vil betragte det eene Slags efter det andet.

X 3 i) Den
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i) Den almindelige Phofphorus bliver giort af Alluun og Kulstov 
ved Calcination og beftaaer altsaa af 3 Grundposter/ nemlig Allunns 
Acido, Kuljord og Kalkjord af Alluunet ; Bliver denne lagt i Luften, 
sira trcekker Kalkjorden Fugtigheden i Luften paa bekiendt Maade i 
sig, denne oploser Acidum og gier det derved beqvemt til at angribe, 
oploft og adsplitte Kuljorden. Vildere lader sig ingen Forandring 
ved dette temmelig enkelte Legeme toenke, og da alle Tilfalde ved et 
Legeme maae fremledes af dets Forandringer, faa lader sig Pyro- 
pkori Antcmdelft paa ingen anden Maade giore begribelig end ved 
forbemceldte oplosende Bevoegelft. Altsira saalcenge vi ikke finder et 
broendende eller lysende Legeme, hvilket feiler ved Acidum og Kuljor
den, saa lange haver vi ikke heller nogen Grund til ved de andre 
Phofphoros at gaae fra den anforte almindelige Aarsag til Ilden og 
Lyset. 2) Phofphorus arfenica'is Meuderi blivergiortafl'0dt Arienik, 
eller Auripigment, hvilket med tilge Deele Iernsponner bliver fubli- 
méret og dernerst ved enGniefteen gnedcn med if Solv-Cryftaller. 
Saa snart man lcgger noget af dette Pulver paa Trakpapiir, sira 
seer man deraf en Flamme ; Aarsagen er den selv samme som ved ge- 
meen Pyrophorus. Kalkjorden af det adsplidte Jern og Arfenik trak
ter her Fugtigheden til sig og Kuljordens Oplosning af Jernet bliver 
forretter ved Salpeter Acidum af Solv-Cryftallerne og ved Acidum 
afArfenik; Svovelet som er idet rode Arfenik og Auripigment, 
gror ogsira sit med tih Flammen, saasom Svovelet selv beftaaer af 
intet andet end et tert Acidum med den 30de Deel Knljord forblan
det. 3) Phofphorus urinæ eller Anglicanos lader sig blodt ñfllriN 
Uden nogen Tilsatning diftiliere, og uran kand ved ofte at diftiliere 
den af blot Vand giore den saa klar som en Iistap, den beftaaer af 
Klokken-Saltes Acido og de Vegerabihbus hvilke vi nyde, og dette 
Acidum er ved vigeftionen i Dyrets Legeme giort saa fubrilt og flygtigt 
og med en tilftrakkelig Mangde Oliedeele saa noye forbunden, saa 
det ikke ellers lader sig ved nogen bekiendt chymisk Kunst giore. Da 
denne Phofphorus hverken er saa poreux som Pyrophorus, ikkeheliev 
indeholder Kalkjord, hvorved den kunde troekke Fugtigheden afLuften 
i sig, saa lader sig forftaae, hvorfor den ikke soru hiin anteen der sig 
ved den fugtige Luft, men maa bringes dertil ved Varme eller

Guien,
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Gnien, saasom Acidum derved bliver sat i tilborlig Bevccgelse til at 
oploft Oliedeelene eller Kuljorden, uden Varme kand Luften allene 
oploft nogle Deele af den flygtige Salt-8piritu§, hvilken tager de 
fasthamgende Oliedeele med sig, oploftr dem og faaledes foraarsager 
den i morke lysende Phofphori Overflade og en lysende Damp om 
den: Dm dermed ffrevne Figur lyser allene formedelst de Dunster, 
som af den udgaaer og man kand derfor og paa nogle Ayeblik blcese 
den bort. Den phofphorifF? Ncglike Olie lysner ligeledes paa Over» 
flakken, saavidt Phosphorus i den er til Dunste forvandlet. 4) Au
rum fulminans, hvilket er en af aqva regis med alcali fixo eller vo
latili præcipiteret Guld-Kalk, bestaaer foruden Guld - Deelene af det 
derved fasthcengende Salpeter - Acido, hvilket med det sig tillige ned- 
flaaende Alcali udgior en ufuldkommen Salpeter, og dersom fligt er 
et flygtig Alcali, det sa a kaldede Nitrum Flammans. Altjaa saa 
snart dette torre Acidum ved Stoden i en Morter eller ved en tom*  
melig Varme bliver sat i Bevoegelse, faa begynder det ikke alleneste 
at trcede i en narmere Foreening med de alcalsske Deele, men ved 
denne Foreening bliver og tillige den deri indeholdte Luft udbredet og 
uddreven, hvilket foraarfager derpaa Gulddeelenes i Stykker sprin- 
aen. 5) Phofphorus af Dyr, St. Hans Orme, bestaaer af en liden 
skinnende Olie-Kilde som udspringer af en besynderlig Aabning ved 
Svantzen: Ved Forstorrelfts Glas feer man af denne Aabning be- 
ständig smaa Bobler at komme frem, hvilke ved deres Sondersprtn- 
aen giver dette Lys afsig og altsaa bestaaer afen lysende Dunst, der 
fom en Slags Opblcefen eller Vinde gaaer bort fra Dyret: Da In
fécteme af denne Art, fom bekiendt er, haver nieget flygtigt Salt, 
hvilket altsaa og ved disse Vinde maae til Deels gaae fort med, faa 
haver vi her til Lysets Aarsag intet andet end det ftrr fubtile og flyg
tig gjorte Acidum animale, hvilket ved sin Oplosning i Luften liget
ledes oploftr de berorte Oliedeele og er altsaa en Art af phofphoro 
urinæ iiqvido. De Surinamiffe Lygtedragere eller ssinnende Fluer 
bcerer denne Lyskilde i en Boble paa Hovedet, men de ere endnu saa 
ubekiendte, at man derover ingen tilstrcrkkelig Forklaring kand give. 
Det lysende Punct paa Ryggen af en Tornebnffhoker kand man 
med Rette anfee fom et naturlig Kicrrlighcds Lys. Hnnkionnet
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blank disse Insecter har ingen Vinger, Fluen svcermer omkring om 
Ratten, Hunnerne sidder fra deres Fodsel af faste paa et Sted af 
Bladet paa Tornebusken, hvorfore jeg ogsira haver tillagt dm om- 
maldte Navn, Hannerne vilde altsaa meget vansselig om Natte 
Tider kunde finde dem, dersom dette lidet Lys ikke tiente dem ttlVei- 
viser, som udsstnner af Aabningen paa Hunnerne. 6) Phofphore- 
fcentz ved de raadnede Legemer haver vi ligeledes at ansee, alleneste 
at Oliedeelenes Oplosning her formedelst den Gicering, hvilken ved 
raadne Legemer gaaer for sig, bliver tilveyebragt. Den iblandede 
Vadsse og andre fremmede Deele foraarssge, at denne Oplosning 
sseer gandske langsom og at Skinnet alt saa lange kand vare. Ved 
det raadne Trae oploser acidum vegetabile og ved raadent Fless og 
Fisse oploser acidum animale Knljorden af Fattet. At dette flygti- 
ge Salt er Aarsag til Skinnet, kand man deraf see, simsom Skin
net strap ophorer, saa snart man torrer det raadne Trae etter ssm- 
nende Fiss, saasom det da strap flyer vak, da det ved Biaringen alle
rede haver bereedet sig til Flygtighed. 7) Om Phofphoris meteo- 
ricis som Lygtenranden o.s.v. er det bekiendt nok, at fligt beftaaer af 
de i Luften hid og did drevne Dunster, hvilke lader sig med Haanden 
som en svovelagtig stinkende og fad Materie som Sliim rredflaae, 
hvorfor det altsaa paa de til Lyset nodvendige Deele, nemlig Acido og 
Kuljord ikke heller fattes, hvilke om Aftenen ved Dunsternes Fortryk- 
kelse formedelst Kulden i Luften geraader i en indvortes oplosende 
Bevagelst. 8) Phofphorus martialis er en Art (if Pyrophorus, 
hvilken bliver giort af Iernsponner med Svovel-Acidum, da Kalk- 
Jorden feyler den, faa bruger den allene Barme til at giore sit Svo
vel Acidum beqvemt til at oplese Kuljorden hos Jernet. 9) Glantzen 
af Katteoyen er af de nyere i fuldkomnren formorkede Kamre befun
den at vare falss, endssiont et gandsse svagt Lys er af den Regnbue 
firrvede Cirkel i Oyet tilbage dreven. Og man behover endnu stärke
re Bevits, om man ikke snarere ssal holde det for drukken Mands 
Indbildning end for en sikker Erfaring, at nogle efter at have.druk
ken starke Viine, i Sengen haver kundef see at lase i Boger. 10) 
De kunstige Nordlys, hvilke hidtil Dags bliver holden for enHem- 

melig-
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melighed, og for kort Tiid siden er fom en nye Opsinding bragt fea 
Engeland, bliver paa folgende Maade frembragt. Man komnrer i 
et langt og smalt cyiindriff®lad noget heebt Vand og kaster Dernest 
nogle smaa Stykker afEngelff Phofphorus deri, derpaa ffulper man 
t>et, faa locnge og faa stark, at en temmelig Deel deraf ved Gnien 
paa Siderne af Glastet bliver forblandet med Vandet eller deri for- 
deelt : Luften maae formedelst de Heede DamperafVandet mestendeels 
uddrives. Glastet tilproppes og faaledes til Brug forvares. Saa 
snart man derefter varmer Glastet lidet i Haanden og ffulper det, 
opstiger deraf pbospKoriffe Damper, aabner man Proppen lidet for 
at lade lidet Luft fare ind, saa seer man en lysende Straale Bolge- 
viis, som ved Nordlys , at fare fra Aabnrngen ned i Vandet, hvi ket 
man ofte iglen kand giore. Man feer letteligen at her den indfa
rende Luft-Straale foraarsager den oplosende Bevoegelse i de phofpho- 
riffe Damper, hvilke derved efter den ved Engliff Phofphorus nyelig 
anforte Grund bliver sat i Stand til at lyse. 11) Phofphorus æthe- 
reus, mercurialis, det lysende Karometer, det lysende Timeglas, den 
lysende Qvcegsolv-Regcn, den ñauksbe^ffe phofphorofcereude Ma
chine ere lutter Phofphori, Hvis Lys Har sin Grund i de eleñriffe 
Udsioed af Glasset, Hvilke paa bekiendt Maade ligeledes er af en 
Svovel Art og bestaaer aset soer 8ubtilaci6o forbunden med en ligesaa 
subtil Kuljord saa man saadant baadf kand lugte og smage. Er 
Glasset indvendig fra Luft udtommet, faa bliver de elåiffe Udsioed, 
efterat de ved Guien eller Slag med Haanden eller Qvoegsolvets Fri
ktion paa Siderne ere uddrevne, ved den udvortes Luft indpresset i 
det Luft-frie Rum, Hvor de formedelst den Hoeftige Bevoegelse og For
tykning antoender sig og giver et Lynet. Jeg haver seet siia stoerk 
lysende Larometra at man moerkelig kunde hore en Kradslen af den 
indvendige Flamme. Men da man troede og endnu troer, at dette 
Lys kom fra den i Luft-frie Rum indfaldende LEther, saa kaldte man 
den Phosphorum æthæreum. Man jogte at vise denne Jndtroengen 
af SEther derved, at et Stykke Papiir ved Qvoegsolvets Nedsttigen, 
atletiider bliver fasttrykket mod det Luft-frie Rum og ved Qvoegsol
vets Opstigen, atter tgien springer derfra. Dette Beviis har et stort 

Y Skin,
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Skin, men falder gandffe voek, naar man seer at denne Tiltrykken 
eg Bortspringen ophorer, saa snart man alleneste aander paa Glas 
set. Tht Fugtighed kand jo ikke hindre en saa iubtil Materies, som 
LEther er, Indgang og Udfart, uren vel qvcele ben i Glasset verrende 
Eleâricitæts Virkning, som ved elecñrjsse Forjog er bekiendt nok. 
De ovrige herved Forefaldende Omsteendigheder, hvilke berat anfore 
vilde falde alt for vitloftig, har jeg viift i min Afhandling om Elc- 
åricitæten. At Qvccgsolvet ikke formedelst sit flygtige Salt glor N0' 
get til den Gnien, behover intet Beviis, thi endnu har ingen Chy- 
micus kundet beviise dets Tilstcedevcerelse i Qvcegsolvet, og det er 
oglaa her til Sagen unodvendig. 12) Phofphorus fcintillans, eller 
Gnister der farer ud af Dyr, som man stryger mod Haarene, er 
intet andet end Stov, hvilken af de déiste Udfloed af Haareue, 
som bliver ved Strygen udjaget, trcekker en lysende Dunst i sig, og 
altsaa i det den springer vcrk, forestiller Gnister. De Gnister, som 
et varm Stykke Silke ved Gnien i Morke giver fra sig, er ligeledes 
de eleåriste Udfloed af Silken. 13) PhosphorusHombergi, bvilfeil 
bliver giort af ulcrdstet Kalk smeltet rued Salmiak, forer ikke med 
mere ret Navn af Phofphorus end et Stykke Sukker, hvilket naar 
det i Morke bliver flaget eller brcekket, giver Gnister af sig. Dm 
beftaaer af Kiokkensalt, Kalk Kord og lidet Kuljord: Naar man flo
der det, lugter det som Hepar Sulphuris, hvoraf man altsaa seer, at 
derved opkommer en oplosende Bevcegelse i Kuljorden ved Acidum i 
Saltet. I Sukkeret forretter det vegetabili^ Acidum denne Op
losning. Det er en Art af Ele&riciter. 14) Om Socvandets 
Skind har jeg ikke endnu fundet afgiort, om det kommer af lysende 
Insecter eller afSaltdeelenes Gnien paa hverandre eller af saavel 
levende som forraadnede RaHfiste, naar de ftoder an paa Skibet, 
omendstiont jeg ofte selv har givet Agt derpaa. Mig jynes den sidste 
Aarsag at vcere den rimeligste, saasom man ikke moerker Lyset over
alt, men allene paa nogle Steder og Skibets bestandige Fortseilen 
forhindrer en Natnrkyndere a't tage den losende Portion af Vandet 
og Uttdersoge den. 15) Den BenonienfifFc Phofphorus, Phofphorus 
Baiduini og de lysende LEdelstene er de forunderligste i deres Slags.



Man

C. G. K. ,öttt Phofphorefcentz, 171 
De besidder den Egenstab, at de kand trcekke Solens Lys til sig og 
om Natten give det fra sig iglen: Den Bononlensiste er et Slags 
Spat, der har en heel Haab Vitriol-sumt og forbrccndt Jord hos 
sig. Man maa forsi ved Calcination i Ilden stille den ved sine 
overflodige vandagtige Vcedster, om den stal blive beavem til at 
lyse, og paa det den ikke stal miste sine svovelagtige Parter, giver
man den et Overtrcek af samme Steens-Pulver og leg- 
ger den derpaa indsvobt i Bomuld i en liden LEste og forvarer den 
for Fugtighed. Phoiphorus Balduini bliver af Salpeter Acidum 
med Krirde ligeledes ved Calcination forfcerdiget; Chemici haver 
formedelst den forunderlige Natur holdt den for et saa forborgen Vce- 
sen, at nogle deraf har vildet forklare Sialens Iboelse i Legemet. 
Den gandffe Sag là herpaa ud, at Salpeter Acidum, hvilket 
derforuden allerede er meden subtil Kuljordforbunden og derved flyg
tig giort, her ved den hullede Kriidejord bliver figeret; Saa snart da 
Sole-Straalerne formedelst deres zittrende Bevcegelse soetter Acidum 
i denne hullede Masse i Bevcegelse, saa bliver Virkningen af det strap 
henfort paa den subtile Kul og Kriidjord, som i en Tiidlang ved*  
varer, indtil Fngtigheden, der afLuften indtrcenger sig. svækker Aci
dum og ophcever dets indvortes Bevoegelst, hvilken man dog paa 
nye igien ved Calcination kand give den. Tager man i Stoeden for
reen Skcevand til dette Arbeide, Skeevand hvori Solv er oploft, saa 
bliver Mixturen ved Soelen i Steden for lysende. Kulsort, hvorfor 
Hr. Prof. Schultze og haver kaldet den Scofophorum. Herhid hen- 
horer ogsaa nogle Sorter af Diamanter, Smaragder, Rubiner 03 
andre LEdelsteene,hvilke i gammel Tiid bleve kaldneCarbunkler. Rid
der Boyie har iblant de nyere Naturkyndere forft upaatvivlelig derom 
giort obfervationer, endstiont med en eeneste Diamant. Men Hr. 
du Fay har efter ham med mange andre LEdclfteene opdaget densam- 
me Egenstab/ at de trakker Lyset af Soelen i sig og derefter i Merke 
en Tiidlang lystr som gloende Kuul, det kommer ikke af at Wdel- 
Steene besidder denne Egenstab fordi den enten har got eller flattere 
Vand, ringe eller fortræffelig Haardhed, er fleven i runder eller Ta- 
velsteen Figur.
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Man finder de anseeligste LEdelsteene, hvilke heri givre sig siet intet 

Dyrebare eller anseelige, og dog gaaer de kostbare Diamanter i For- 
kiob. Dersom Solstraaler i soSecunder er ikke nok til at giore en LEdel- 
steen til Carbunkel, saa kand 30 Timer lige saa lidet giore det: De 
beholder Lyset i sig over etQvarteer, og maastee det kunde vare heele 
Timer. Dersom altsaa een med åelsteen beprydet Dame var 
gaaen om Dagen ude og spadseret, og derpaa havde forfoyetsig ind i et 
gandste merit Kamrner,hvad vilde det da ikke give et forunderligt Syn X 
Hvor mange flcetteSteene ville man da ikke kiende forCarbunkier,og til- 
lcegge dem en meget beyere Vcrrdie X DagensLysog Kul-Heede er i 
Stand ti! at udrette ligesaameget som Solens Lys. At de faste og 
giennemsigtige Steene haver meget Acidum i sig. geleidet af en me*  
get fiin forbroendt Jord, kand man deraf tydelig fee, da de ved 
Gnien giver en sovelagtig etter eleétnfF Damp fra sig / da nu en 
LEdelsteen frein for andre Steene bestaaer af temmelig eensdannede 
elañisteDeele, hvilke leet kand imodtage Sole-Lysets Zittrende Be*  
vcegelse og enTiidlang fortscetteden, saa bliver det deri vcercnde Aci
dum ligeledes i denne Bevcegelse deelagtig, og da det i Krast af dem 
virker paa den fordrcrndte Jord, saa bliver de derved giort lysende. 
Spatum Phofphorefcentz er det flotteste Slags af de lysende Steene, 
det bebover en temmelig stcerk Heede til at blive lysende, dog kand 
man derimod med det paa en heed Ovnplade strive en seer langvarig 
lysende Skrift, denne Virkning grunder sig paa sturme Aarsag, 
som den foregaaende. Men ved alle foler vi den lysende Egenskab 
paa ingen anden Maade end at en indvortes Bevcegelse formedelst 
Kuljordcns Oplosning ved acidum bliver indtrykket en fubril ållist 
Materie, hvilken allevegne, endog t Luft-frie Ruin er (ilftcede, ogsaa- 
ledes til Hyet forplantet: den zittrende Bevcegelse, som deraf i See- 
Nerverne opkommer, er det som vi kalder Lysets Folelse, stasom vi 
ogsta i andre Tilfrlde, hvor der af en anden Aarsag end Ild og Lys 

btiver foraarstget en zittrende Bevcegelse iSee-Nerverne, bilder 
os ind at vi seeren Flamme, som alt i Forst- 

ningcn er meldet.
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MUSICA VOCALIS, 
CARMEN,

- - - præcipe - - -
Cantus Melpomene, cui liqvidam pater

Vocem cum cithara dedit.
Hor at. Carni. L. I. od. 24. v. 2. Jeq.

Jndhowen.
Autor laae vangen en Nat, og alting var stille, begyndte 

ÖO band at lcrnges, og at giore sine Betænkninger over, hvor 
kiedsomme igt det ville blive, i fald der ingen Lyd var til i 

Verden, hvoraf tillige ville flyde, at der heller ikke var Vocal-Mufi- 
quetíL da dog 4utor first ffulle falde paa de Tanker,at Sang havde sin 
Oprindelse fra Hiunnelen. I det samme aabenbarede sig for han
nem den Muía, fbin Horatius egentlig kalder Sang - Gudinden, og 
bestyrkede ham i hans Mening, i det hun leerer ham

1. ) At Stemmen har den famme Oprindelfe, fom Mennesket, 
og sang den famme, fom Stemmen; Thi ald Stemme er en Lyd, 
og Mufiquen er ikke andet end Lydens adskillige Forandringer.

2. ) Saadaune Forandringer antrefles ikke allene i Lyden, men 
endog udi alle andre Ting ; Tbi, ligesom det heele Skabte var kun et 
Chaos, naar der ingen Orden var til, saa kand ber dgsaa ingen Or-
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den vcere til, uden tblant de Ting/ der ere forsticrllige/ faa at den 
Eene er anderledes/ end den anden.

Z.) Endstiont nu Gud er Eett o: Ens fimplex , faa er hand 
dog tillige Ordens Gud i Henseende ttl sine Skabninger/ hvilke hand 
haver kaldet til at vcere uliige og adstillige Versener, just paa det at 
der kunde vcrre en Orden imellem dem.

4. ) At det just si)nes at vcere en efientiel Forstik imellenl Gud 
og hans Skabninger^ at. Gud er Ens fimplex, og hans Skabnin
ger adstillige paa en u-endeligMaade, det var sor hoy en Materie 
for den omtalte Muía , Melpomene, at tale om med Autor, t scrr i 
Anledning af denne Marerie. Derfor lader hun sig noye med at 
viise, hvad U-orden der ville blive/ i fald der ingen Forskicrlvar iblant 
Ting i Verden/ hvilket hun, for Kortheds Skyld, udforer ved 2 
Exempler, sporgende, hvad der ville blive af, i fald der var ingen 
Farver tilt og i fald alle Ansigter vare hverandre lüget

5. ) Saaledes (farer hun fort) ville det ogsaa gaae/ om al Lyd/ 
eller in fpecie Nost og Stemme var hinanden liig. Hvorledes 
kunde man tiende den/ som talede, naar man ikke saae ham t Hvor
ledes kunde man blive fyrig nok til at redde den, som man havde 
kloer, og som i Nod raabte om Hie'p t Ja! Forfficrllen i Rosien er 
ikke alleene etableret, paa det at det eene Menniste kand kiendes fra 
det andet, men paa det at et hvert Menniste tand tiendes fra sig 
selv, ligesom hand er i adstillig Sinds Bevoegelse, (Affed, Paffion) 
til, hvilket med Exempler beviises. Og videre taler hun i denne An
ledning om den Virkning, som Udtalen og Gaverne hos et Menneffe 
kand glore/ og hvor ftcrrkt en Orator derved kand indtage Hierterne.

6. ) Sporges nu, hvoraf det kand komme, at Resten med saa- 
dan Sodhed kand indtage Hierterne l Da svares: Gud har 1 intet 
stabt til at vcrre nyttigt, uden at hand tillige har giort det behage
ligt. Mad har cn behagelig Smag. Blomsterne paa Marken en

behage- 
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behagelig Lugt. Sovnen er behagelig. Men Rosten er behagelig, 
om noget ellers er behageligt; Thi Vocal - Mufiquen grunder sig paa 
Rosten, og derpaa bestrides obiter, hvorledes Vocal-Mufiquen bce- 
rer sig ad, for at behage.

7.)  Derefter begynder Melpomene paa en Were Tone. Hun 
var med ved Verdens Skabelse, og horte Naturen, da den laae endnu, 
som en Fugle-Unge i sin Reede. Hun erindrer sig vel, hvad Mufi
quen formanede. Forst bloefte Vindene. Floderne lob. Havet 
brusede. Groeshoppen, Ravnene, de firefodde Dyr lode sig hore: 
Men alt dette lignede snarere en Bulder, end en Mufique. Indtil 
Lerken præluderede for Fuglene i Skoven. Da Fuglene derpaa be
gyndte, horte man forst en Forsmag paa Mufique. da de holdt op, 
begyndte Nattergalen alleene. Ingen Fugl torde efterabe den. 
Naturen blev forliebt r sig selv, og befoel, at derefter stulie tages 
Modeil til Hyrde - Floiter.

Det Mcnnestelige Kion horte dette an: Onstede ogsaa at kunde syn- 
ge. Og sang ftrax; Thi det var det medfod, og den medfodde 
Kraft yttrede sig i samme Oyeblik. Deres Sang var årlighed; 
ThiKicerligheds og Guds Throne er een og den samme.

De sang forst til Guds, siden til deres Fadres eller Kvrigheds, 
(thi det var eet og det samme paa den Tiid) og endelig til deres 
Kicrresters Berommelse. Deres Sang i hvert Tilfalde anfores.

8=) Fra den Tiid af bleve Poefien og Mufiquen u-adstillelige. 
Dette Par begyndte ved Joderne, hvorved airfores Mofis og ifraeis 
Borns Sang, David, som tratte Englerne og den rette himmelste 
Harmonie godvillig ned fra Hinnnelen, Salomon ved Templens 
Indvielse &c. Da Templen blev forstyrret maatte Mufiquen forla
de Jorden , dog havde den lcenge tilforn givet en Straake fra sig, 
som kom til Grcekenland, af hvilken Linus og Orpheus bleve oplive« 

de: 
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de: Den Ville velog gaaet til Nom: Men Skioebnen forhindrede 
det/ efterdi Romuli 12 Ravne vare et ont Ornen for Mufiquen.

Ved denne Anledning sporger Melpomene, om ogsaa de nye 
Italienne Operifter g tøre det bedre , end de gamle Romere ê 
Hun ncrgter ikke, at de jo have en god Stemme, og gode Ma- 
neerer (sttont hun onffede, at den Stemme blev undertiden 
erhvervet paa en meere tilladelig Maade.) Men hun siger, 
at hverken passer Rosten sig til Ordene, ikke heller Ordene sig til 
Sagen, ikke heller Sagen sig til Personerne. For Exempel 
i Ezio : Raar Valentinianus skal give en Ordre ud, na ar 
Aetius skal levere Sverdet fra sig, saa synges der Mint. 
Aetius, naar hand bliver defarmerct, er fornoyet naar kun 
Keiseren bliver rod i Ansigtet. Valentinianus er et Fruen
timmer , og Aetius en saadan Person, der ved Menniskens 
Hoender er dannet til at fi-nge fimt.

Da sang eders Nordiste Skialdre anderledes (siger Melpomene) 
saasom Thormod hos Kong Oluf den Hellige; Thi saa snart sang 
hand ikke Biarkamal, forend den heele Armée kom i Bevcegelse, lige
som det kunde have vceret en Bye, hvis Borgere formedelst en stor 
Konges Opmuntring tage sig fore at bebygge ode Pladser, saa at der- 
paa'opfores Huuse, Palais, Hospitaler, Opfostrings Huuse, og 
Kirker.

Nox erat& puræ facies argentea lunæ
Splendebat, raptura mihi .tarnen usque volenti, 
Dulcem alias fomnum : fed vasta filentia circum.

Nec vox eft hominis, pecudisve audita, nec ipil 
Spirabant, qvamvis tenuifíima fibila, venti. 
Mirabar. Jamque infolitæ taciturna quietis 
Tempora vix labi, defertaque pænè videri 
Natura & minimum vitæ non reddere lignum.

Hic 



B. W, L. Muiîca Vocalis» 177
Hic mecum : Fruftra eft nihil ergo ? nec ipfa ea, quæ non 
Tam res, quam rerum porius quis dixerit umbras. 
Sic sonus haud certe fruftra eft ; Proh ! quanta fine illo 
Tædia! quis torpori fi nusquam blanda loquela? 
Svada foret - majora loquor - fi mufica nusquam? 
Te, te ego crediderim, modulata voce canoram, 
Mufica ccelefti, fi fas fit, origine cretam.
Scilicet humanus non te labor extudit unquam, 
Sed virtus nativa tua eft. Dum talia verlo, 
Aftitit ecce, polo delapfa per æthra ferenum, 
FormaDeæ. Quali facie, dignofcere promptum 
Non fuit attonito: fed toto in corpore nil non 
Concinnum vidi. Citharam quoque forte notavi, 
Cui tremulas furtim chordas vibraverat aer.
Hæc prior : Et quis te, ftrepitu nutrite forenfi, 
Tanta agitare jubet? Rerum cognoscere causas 
Hi poterunt, quorum genius sublimior aftris 
Illuxit : Sed enim, quia vatibus omnia fas eft 
Qyærere, nec forsan quodam fine numine quæris, 
Adde fidem diftis, Eadem, qvæ vocis, origo 
Eft hominis, cantusque eadem : Nam mufica vox eft. 
Muficus infantis tenero vagitus in ore, 
Mulleus infirmi fenis æger anhelitus : omnis 
Vox sonus eft, omnisque soni variatio rursus 
Mufica, qvotque modis tremulas hic excitat auras," 
In totidem juxta fele induit illa figuras.

Nam Deus (ipse licet fimplex fit & unus A idem) 
Mille per ambages & per discrimina mille 
Texuit hoc totum. Species, mixtura, vicesque 
Innumera? ; Nihil eft nexum quod funditus omnem 
Respuit, inque uno nihil absorbetur eodem. 
Non folium folio, non eft contermina giebæ 
Gleba fua? fimilis, non pilei pileis, avisve 
Inftar avis. Quid parva moror? Vaftifllma telles

Z Non 
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Non pariles hominum facies vultusque gemellos 
Monftrabit binos: Sunt, funt difcrimina tanti.
Nullus, inanis, enim eft expers difcriminis ordo, 
Rurfus inane chaos totum hoc foret, ordinis expers.

Plurima fic homines oculis vulgaria veftris 
Apparent, acrem quæ vim tamen ipfa profundi 
Confilii, <x magnæ produnt molimina mentis 
Certa : fed affiduus mirabile deterit ufus.

Qvis varios piño miratur in orbe colores? 
Finge tamen folis nusquam vel pingere fra&os, 
Vel frangi radios, & nil, nifi lumen & umbras. 
Hei mihi ! quid fiet ? jubaris lux alma diurni 
Omnia turbabit mifcens, diítinétaque nusquam 
Invenient elementa fidem, nec ab aere nubes 
Dignofci poterunt, poterit nec ab aequore tellus. 
Ecce aliquis tremulas undanti vertice melles 
Afpicit, & ventis credit vada faifa moveri, 
Aut, ubi fiare videt tranquilla filentia ponti 
Florida prata putat jugi porretia tenore. 
Veris honor fugit omnis & omnis gratia ruris, 
Tu quoque, quæ grelfus regis, & vefiigia firmas, 
Tu quoque» vix notum, diftantia, nomen haberes.

Cum fi miles habeant partes, tamen ora videmus 
Singula quæquæ virum diversa: ita tenuia femper 
Innumeris natura notis difcrimina fignat. 
Ni faceret, quantum nunc formæ regula difpar 
Segregat a brutis homines, contraria tantum, 
Inter fe, nimium fimiles, disjungeret ipfos; 
Nam quæ fida fatis facies? fi fallere pronum 
Mentita alterius persona, & reddere nexus 
Naturæ ambiguos? fi solvere jura sacrati 
Officii? iumto diademate quilibet audax

Rex
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Rex erit, immeritosque (nefas) invadet honores. 
Irrepet vetitos pro conjuge teâus adulter 
In thalamos: nec amicus erit diftin&us ab hofte. 
Confufæque domus, errorum fcena perennis, 
Disrumpent fociæ pulcherrima vincula vitæ.

Par ratio eft fonitus. Illo variante, tenebras 
Per nodis, per opaca, jugis horrentibus, antra, 
Currimus ad notas voces, dubiasquCj cavemus. 
Illius auxilio vitam clamore redemit 
Heu ! puer incautus, quem laetis, flumine merfum» 
Irato fmiilis genitor citus extrahit ulnis.

Nec varius tantum fonuseft, ut quilibet unus 
Differat a reliquis, fed ut à fe differat ipfo ; 
Namque atrox ubi bella ciens civilia Mavors 
Lugubres multa confevit funere campos 
Non eadem matri vox eft, cum pallida gnati 
Membra fui (fpes ille domus, fed devius ardor 
Abftulerat cæcum juvenem) clypeoque cruento 
Dependens exfangue caput, gutturque lupinum 
Cernit, & indomito defixum in pedore vulnus. 
Et, cum vi&orem, patriæ pro parte, maritum 
Incolumem, meritaque ornatum tempora lauru 
Anxia præfentit, nec jam procul abfore, noto 
Nunciat hinnitu fonipes, pulvisque viarum. 
Et circum -fufæ murmur laetabile turmæ.

Sic varios motus, etiam pugnantia fenfa, 
(Ut gravis eft vel acuta) poteft vox fingere mentis*  
Er, velut ecce ! vides paucos in fole colores, 
Qui per cœruleum nunc aurea vellera ccelum 
Nunc ferrugineas nubes & fulgure fictas, 
Et modo tesqua fitu ac falebris fcabra, & modo pingunt 
Purpureas valles, atque omnia fecula florum;

Z 2 Talis
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Talis irem fonus eft. Aditum íibi quærit in omne 
Peétus, in aft’exftu ludit verfatilis omni.
Incaftum dubia fodans Orator in arte 
Difpergit flores, incaftum mella profundit. 
Ille dabit nervos, folus dabit ille lepores 
Flexanimus; diétis addit vel derogat ille; 
Cum voluit, verum trahit in contraria fenfum 
Aut rapit in foblime etiam vulgaria verba.

Accipe nunc, tanta cur vox dulcedine mentes 
Afficiat, causam: Nihil, inter commoda vitre, 
QuæDeus humano generi dedit, utile, quod non 
Dulce fimul. Grati sic font alimenta saporis. 
Gratus odore color grato permixtus in herbis. 
Membra quies grato demulcet langvida somno. 
Et grata in primis vox eft ; namque illius alma 
Finxit & afleruit pulchras (ibi mufica dotes.

Principio modulis, lævi fospensa tenore, 
Allicit innocuis mentes, &, callida molli 
Senfim subrepit vix percipienda meatu. 
Langvidaque enervem tenero per péñora fenfom 
Diftribuir lapfo. Jam nunc suspiria, jam nunc 
Pæne movet lacrymas, ita lamentabile carmen 
Singultim gemitu prodit. Vox i pia videtur 
Desolata mori. Sed enim præcordia rursus 
Saucia demulcens, & respirantia palpans, 
Ecce spei radios interlucere micantis 
Blanda facit, tum clara oritur, tum limpida gliscit, 
Exultans, & ovante alacris modulamine plaudit. 
Mox hilares animos magis irrequieta magisque 
Pungit, & arguto titillat crebra tremore. 
Tinnula deinde crepat,, mixtosque reciprocat ictus 
Et ferit, & ftrider viélrix, numerosque tonantes 
Asperior vibrat, donec vim fangvinis omnem

Caifa-
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Calfacit, accendens iras, 5c fortia corda, 
Turbineoque rapit clangens fuper aftra tumultu.

Ipfa ego (namque olim vidi torpentia rerum 
Principia, 5c parvi nutrix cunabula mundi 
Vería vi) teneros cum primum imbellis 5c infans 
Ventaret natura fonos (ut pipit in alto 
Pullus avis nido) memini quid mufica pofiet.

Leniter halarat, purasque favonius auras 
Coeperat infpirans animare, 5c acuta comantes 
Per fylvas foliis transmittere fibila crifpis. 
Rofcida jam lapfi molles per prata fufurros 
Spargebant rivi, jam claro murmure proni 
Pullabat ripæ refon am vis fluminis oram. 
Protinus argutæ per gramina pióla cicadae « 
Subfultim ftrident, raucus ferit aera corvus, 
Et grex in placidis ranarum concrepat undis. 
Et tenerum balant pecudes, 5c pafcua complet 
Nobilioris equi fremitus. Sed cunóla fuere 
Confufae fonus artis adhuc, propiorque fragori.

Vos vero palmam reliquis animalibus omnem 
Præripuiftis, aves ! cum primum filia blandi 
Veris, alauda, dedit jufti proludia cantus 
Vicino nemori, fufpenfa in nube ferena.

Illam pióla caput carduelis, piólaque peólus 
Fringilla, & gravior merula, & paflerculus oris 
Hoipes in arólois, 5c obefa, in valle, cothurnix, 
Innumeræque aliae (quis enim diffinxerit omnes ?) 
Certarim excipiunt, 5c per vocalia roftra 
Implicitos modulos vehit uno ex gutture fundunt;

Z 3
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Finierant, Sc parva fuit mora: protinus eeceî 

Vimineos inter frutices inopina fonorum 
Multiplici accentu peétus philomela refolvit, 
Sola canens. Nulla eft imitarier aufa volucris. 
(Nec potuit) tam dulce melos-ftupet infcia fylvai 
Et cantum attonita infvetum bis reddidit echo. 
Subrifit natura parens, tunc Vila placere 
Ipiafibi, clarosque modos paftoria juifit 
Secula compaítis feptem retoñare cicutis.

Audiit humanum genus, Sc miratur, idemque 
PoiTe cupit, potuitque. Ira fe nativa facultas 
Exferuit raptim, dotesque vocavit ad ufus 
Congenitos. Omnis fermo tunc cantus, & omne 
Carmen amor. Nam fundat amor fu a fceptrafuumque 
In folio, fine fine, Osi, fine limite, regnum.

Floreaque ut placido tunc fole per arva vagatum eit, 
Ad nitidos latices, collis frondente fub umbra, 
Forte chorus juvenum, fpeélans fulgentia coeli 
Cœrula, fœcundæ telluris amcenaque tempe, 
Hæfit, mirantes Sc fie prorupit in hymnos ; 
Omnipotens, æterne, Deus, mitiffime coeli 
Rex, hominumque parens! nil nuper eramus, Sc ecce! 
Te (pirante fumus. Quam fvave exiliere noilrum eil? 
Svavius hoc ipfum ramen eft fentire. Quid autem 
Non fumus l Hos alacres fenfus, hæc membra dedifti 
Flexilia, hac pulchra nosin regione locafti, 
Subnafcuntur ubi nobis nova gaudia Temper, 
Ergo licet gratam feciem telluris Sc undæ 
Ergo globum foils rutilantem Sc candida lunæ 
Cornua, fidereasque oculis haurire cohortes I 
Te tamen auélorem cur non fimul I an, qvia mundi 
Portio compofiti tantilla eft obvia noñris

Lumi-
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Luminibus, multo minus eft comprendere vifu 
Qvem ratio partis facit infinita capacem 
Nullius. Simplex tu íimplice mente videndus, 
Mens igitur donum reliquis pretioiius; oris 
Halitus illa tui, quæ permanet integra & expers 
Interitus, quæ te cognofcitfola, colitque, 
Et fibi pura flatum, quisquis felicior höc eft, 
Vindicat, & crefcir, viresque adqvirit, amando.

Appulerat cantus fenis advenientis ad aures, 
(Crefcentis Rex ille rei, Præfulque, Paterque) (a) 
Et prior, o ! Nati (fie vos ego femper amicos 
Sic hilares videam vegetosque) referte, quis ordo 
Carminis ? & memori mea figite peélore diéla : 
Inprimis celebrate Deum, qui fumma bonorum eft.

Illum omnes venerati animis oculisque faventes 
Excipiunt, qvorum natu fic maximus infit: 
Qvin Pater ! hoc, ipfum hoc agimus ; folennia fed tu 
Verba præi; Nam qvis pietatis amantior alter X 
Tu primum æternas docuifti attollere mentes 
Ad fummum verumque bonum ; focialia per te 
Vincula ftant connexa, tuoque hortamine (mirum) 
Publica, fepofitis propriis, quæ munia obimus, 
Priva falutari redeunt in commoda gyro ’ 
Nec monitis opus eft virtutem arceftere longe, 
Illa tuos decorat canos, manifeftaque tecum 
Ambulat, exemplum domus eft tua, normaque morum 
Sufficiens. Fovit nos hæc puerilibus annis

(a) Pope Ethic. Epiñl, z. v. 217.
King, Prüft, and Parent of his growing State.

Felices.
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Felices, noftræ leges, tua juíTa fuere, 
Confilia ut nunc funt. Ferme discrimine nullo, 
Confiliis qvoniam non a (perfora fuere.
Nec licet hunc patrium tibi poiTe rependere amorem*  
Et superat vires. Gratis meminiffe licebit, 
Inque tuos (fie ordo jubet) conferre nepotes, -<

Splendor ab occiduo genialia carmina fole 
Finiit, & dubiam pepulere crepuscula lucem 
Blandus hymen cattis fenfim delabitur alis, 
Par juvenile petens, puerum, æqvævamque puellam 
Conjugii quos alma fides ante ora parentum 
Junxerat. Inftin&um fenfit, thalamique maritus 
Compellat fociam : Viden’, ut defeifa quietem 
Cuncta animata petant ? Sed tu, dulciifima, mecum. 
Ipfe meis leétum manibus tibi, mollia ftravi 
Gramina; namque mihi, fine te, fpes nulla quietis. 
Multa, (nec invideo) reliquis communia mecum 
Tu foli mihi sola data es. Te jure poposci 
Confortem ; qvoniam pulchros ego frontis honores 
Purpureasque genas, & eburnea colla notavi 
Primus, & os roseum, & claros, comique feren os 
Majeftate oculos, motumqve habitumque decentem. 
Omnia mirabar: fed puram ante omnia mentem, 
Indolis atque animi dotes, moresque modettos. 
Ah! qvoties proprias mea vifa relinqvere fedes 
Velle anima, inque tua penitus fe mergere totam, 
Obttarent ægri nifi clauttra micantia cordis. 
Ah ! qvoties anceps dubitavi, plusne parentes 
An te amo i difficilem non aufus solvere nodum.

Nec
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Nec potui, Solum liquet hoc: te ablente parentes 
Semper amo, fed triflis amo. Præfente viciífim 
Interdum fateor me vix meminifle parentum. 
Dixit, & ampleélens libavit amica volentis 
Ofcula, flammeolo nox pronuba contegit ambos.

Inde comes moduli nunqvam divulfa poêfis, 
Libra virque soni gravitatem & mulfit acumen. 
Inclyta per terras felici copula nexu 
Protulit imperium. Tu fceptri prima canori 
Servabas, gens Abramidum, moderamen & i¿lurn 
Horruit invifos inter tua tympana cantus 
Memphis, & Iliaci manes tremuere tyranni« 
Nec praebere manus ars officiofa negavit 
Apta fatiscentem chordis attollere vocem. 
Læta Sion ! qvanto credam tua mcenia motu 
ExultaiTe, Deo poftqvam gratiflimus Heros 
Ipfe fides acuit, pleélra ipíe sonantia movit, 
Cœlicolûm plaudente choro, tunc fata recludens 
Spiritus incubuit citharæ, primævaque fefe 
Harmonicis palTa eft diduci mufica fphæris«

Illa qvidem templi penetralia facra profanis 
Heu ! manibus temerata videns, invita recellit, 
Sæpe gemens, oculis adyta hæc fua fæpius udis, 
Qvæ qvondam in nebula Numen compleverat ipfiim, 
Refpiciens : terris longe tamen ante benignum 
Induisit radum ; velut inclinatus horizon 
Solis ad occafum pallenti ftringitur auro.

Añ
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Tune Hellas venerata Linum, tune Orphea, vates : 
Nee Te præteritam cuperet, nifi fata vetarent, 
Roma potens : fed fata vetant, vocique finiftrum 
Bis fex augurium corvi cecinere Qvirino, 
Nec faliare Numam docuit qvæ Carmen amicum 
Egeria, eft mufas inter celebranda canoras.

An meliora chori, quos Itala nunc qvoqve tellus 
Emittit ? Certe his non ars, neqve gratia vocis 
Nulla, perhumani generis difpendia fi non 
Elicitam, natura gemens audiret & horrens. 
Sed præter vocem nihil eft cui plaudere poliis ; 
Nam neque carminibus voces, neque carmina rebus 
Nec res conveniunt Perfonis, ipfeque nollet 
Talia traduci fe per fpetiacula Narfes 
Semivir (a) ad Ligerim vitior, dum (b) traderet enfem, 
Flens tamen, & tiraros cantaret Aerius Hunnos, 
Erubuit Caefar, male confcia, (c) falvaque res eft. (d) 
Æftuat infelix & iniquo percita fato 
Fulvia, pro caro qvoniam timet omnia fponfo. 
Uritur Auguftus, fuccenfet Honoria, & ipfe 
Averfus pater eft : fed tanta pericula conflans 
Vincit amor - quare? (e) fluvius qvia deferir alveum, 
Atque obices Vitior fecum trahit in mare cuntios. 
Rufticus interea trepidus difeurrit, ubique 
Obturans rimas, centum que foramina fruftra 
Obftruit. — Hoc bellum eft? hæc ter repetita placebunt ?

_________________ Haud

(a) Ricciarelli. (b) Ezio Atto 2. fc. 6. (c) Marianna Galeotti. (d) Terent. Aci.4. 
Seen. 5» V, 9. (e) Exio Atto i. Sc. iz.
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Haud ñmiles Scaldos populi, qvibus imminet aritos 

Foviftis Phœboque Caeros & Marte potentes» 
Hi propius, teiii elypeato, præha vallo (a) 
Speéiabant, Regum comites, & Caita virorum 
Fortia, fortunæque vices Schoneita notabant 
Vulnera, tum claro confperfi fangvine laurus 
Fefta celebrabant lætis convivia mentis. 
Atque inter ftrepitus armorum nata canebant 
Carmina, culta minus, qvam forti mafcula vena. 
Unde Duces, rerum teltes, & Regia pubes, 
Jultiriam & mores, iniignia pacis, & artes 
Miliriæ acciperent, venerandaque nomina avorum.

Talis erat quondam Vates qvem Sticla canentem (b) 
Audiit ; hunc Sanitus placide compellat Olafus, 
Luce vigil prima, cum cestera catira teneret
Somnus adhuc: Thormode, precor, mihi tempora cantu 
Falle. Volens paret jutiis, Scvocefonora
Intonat antiqvus cecinit qvæ carmina Biarco :

” Ocyus evigilet qvisqvis fe Regis amicum 
"Aut meritis probat aut Cola pietate fatetur, (c)

Vix primos juga celia Conos, vix pinea iylva 
Reddiderant, vallisque fimul refponderat ima : 
Ecce inopinato ftrepitus per caftra moveri, 
Et vulgi magis atque magis crebrescere murmur. 
Jamque enfes clypeique crepant, & acuta fecuris, 
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(a) Snorro Sturlaeus in vitaOlai Sanéli ed. Svec. Tom I. pag.768. Cap. 218.

(b) ibid. Cap, 22O. p. 771. (c) Sax. Hift, Lib, 2. Rolvon. ed. Sor. p.zr. 
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Martia perque vices inflantur cornua mixtim. 
Acribus hinc animis, oculisque ardentibus, omnis 
Impiger arma rapit, pofcitque exercitus hoilem»

Haud aliter, qvàm cum Tua Regia cura fidelem 
Antiquamque, Pater Patriæ! ornat & ampliat urbem; 
Nam, fimulac monitis blandita falubribus, aures 
Vox tua civiles, sacro de pedore manans 
Imbuit: incumbunt operi: itat plurima præflo 
Machina : normali prolabitur area traéiu : 
Inde domus nitidae, celsa inde palatia iurgunt 
Ipiaque cœlefti Clementia inaugurat ore 
Hospitia emeritis consolatoria canis : 
Evocat ipsa ædes, ubi egena puertia frugi 
Sedulitate vigens, alacremque lucrata juventam, 
Fundamenta jacit locupletis firma fene&æ. 
Templaque, perpetuæ telles pietatis, ubi ingens 
Olim turba virum vota exaudita, in iisdem 
Qyæ pueri lingvis toties vovere tenellis, 
Longævo pro Rege senes ardentia solvant.

Dm
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J. Kraft.
§. I.

bar for nylig i en liden Afhandling rort ved adskillige Van- 
åUM ffeligheder, forn fyrres at voere uadskillelige fra det Mate- 
\2zzv rielje Sy flema, for derved atforekomine den store Tillid/ lörn 
Mcengden har til de fcedvanlige Meninger, og for at vist/ at om der 
falder noget Tungt for, eller Vanskeligt at forstaae i de simple Tings 
Natur, de dog derfor ikke kunde siges at verre mmuelige, siden Van
skelighederne ere endnu meget ftorre i fccnHypothefe, at alt er ma
teriel. Vilde jeg stutte apodiéticé af de i for nævnte Afhandling an- 
forte Principiis, kunde jeg maaffee siines at have nogen Slags Ret 
til u-middelbar uden videre Beviis at antage den Sandhed, at intet 
kunde vcere reel eller fubftantiel i Verden, med rnindre det tillige 
var et simpel Voestn, rnen da det er u endelig lettere at fee Feil i an
dres Gierninger og at irnodsige dem ved indirecte Beviis, end det 
er at vist Tingenes Egenskaber af direéte Grunde, faa har jeg lat 
mig for i det efterfolgende ey allene at bevise Mueligheden, men endog 
Nodvendighedcn af de siinple Versener, for deraf siden videre at 
overlegge, hvorvidt vi af Naturens Lys ere beregtigede til at troe 
de fornuftige Sieles Udodelighed, eller og at kalde den i Tvivl.

§♦ 2.
Men for at kunde giore de siinple Tings Exigence u-imodsi- 

gelig beviislig/ maae jeg nodvendig forft handle om den store Kilde 
A a 3 til
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til ñlt det exifterende, forstaae om det uendelige Versen. Tht er 
dette store Versen mueligt og virkeligt i sanfremt det dn ey kand verre et 
sammensat; men maae det tvertimod nodvendig verre et simpel Ver
sen , saa folger u-imodsigelig, at de simple Versener saa langt fra 
ikke ere u-muelige, at de meget lnere ere i Chile rued det allerhoyefte 
og fuldkomneste af alle Vcrstner.

§. Z.
Til den Ende maae man agte, at det som gror, at Tingene 

ere endelige (finitæ) er Realiteternes Limitation. Fordi i vores 
Forstand ey alt findes/ hvad den kunde toenke, fordi det ikke findes L 
den paa den fuldkomneste Maade/ derfor er vores Forstand endelig: 
Ligeledes fordi vorcKrcrfter ey kunde foretage sig alle Virkninger, 
som kunde iverksoettes, derfor ere de endelige o. f v. faa atan maae 
slutte, at Tingene siges at vcere i den stimme Crad endelige, i hvil
ken de ere limiterte, eller for saa vidt der findes hos dem en Mangel 
af Réalité.

§♦ 4*
Men da det var u-rimeligt at ville sige, at det mangler, som 

er intet, saa maae det som fattes alle de endelige Ting, nodvendig 
findes uden for dem, og folgelig maae det voere i et Versen, som ikke 
er endeligt. Men det som ikke er endeligt er uendeligt, siden diste 
to Ting er contradietoriste, folgelig maae alle diste Realiteter findes 
idet u endelige Versen, saa dets Definition bliver, at det ikke har 
Limitation eller Mangel paa nogen Réalité, ligesom tvertimod de 
endelige Versener ere derfor endelige, fordi.de have en Mangel paa 
Réalité.

§. 5-
Deraf sees, at de allerforfte fornuftige Tanker som vi kunde 

giere os af vore Erfaringer over Tingene veilede os til denne u-imod- 
sigelige Slutning, at fordi der ere endelige Ting til, maae der og 

nodven.
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novvendig vare et uendeligt Versen til, fan deter langt ikke af'Sad- 
vane, eller fordi man idelig finder fig i den Tilstand, da man er an
dre Ting som mcrgtigere fubordineret, at man er kommen paa de 
Tanker om det hoyeste Versen, men at derfor alle Folk tilftaae og 
dyrke det uendelige Versen, fordi ingen anden Tanke er mere natur
lig eller lerttere at udlede af de nodvendige Erfaringer, som hvert 
Menneffe maae have. Thi cndffiont Fornuften, naar den ffal ar- 
beide fig rgiennem mange sandselige Forestillinger ikke tand giore ty
delig Rede for fine Slutninger, faa blive de derfor dog ikke u-giorte, 
og man kand fige, at det er kun iblant utallig mange Slutninger 
meget faae, som Mcrngden tydelig kand udvikle.

§. 6.

Videre folger, at det u endelige Vasen ikke kand verre foran
derligt; Thi dertil at Forandring ffa! kunde vcere muclig i en Ting, 
udfordres nodvendig en Iudffrenkumg eller at de Realiteter, forn ud- 
giore det Vcrsentlige exifterende i Tingene, kunde formeres og for
mindskes, folgelig at de ey bestandig fandtes i den fuldkomneste Grad 
tvertimod det u endelige Vasens Definition. Folgelig da Definitio
nen er nodvendig, 8.4. , ere og dens Folger nodvendige, saa i det ir
endelige Vasen Forandring ikke har Sted, ey engang t Henseende til 
detsMuelighed.

§. 7-

Men er Forandring ikke engang mnelig i det u-endelige Va
sen, da folger deraf u-imodfigelig, at det ikke kand vare et sammen- 
mensirt, men at det maae vare et simpel Vasen; thi da Vasenet af 
alt det sammensatte bestaaer ey allene i Delene, men endog i Man
den hvorpaa de sammenfoyes, saa folger: atom end aétu fecundo 
eller virkelig ingen Forandring ffede i det Sammensatte, saa blev 
denne Forandring dog ikke desto mindre i og for sig mnelig; saa da 
Forandring er ikke engang mnelig i det allerheyeste Vasen, kand det 

ingen- 
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ingenlunde voere et Sammensat, folgelig maae det nodvendig voere 
et simpelt Vasen.

§. 8-
Saa cedel en Oprindelse have de simple Versener, at deres fer

ste Stamme er det u-endelige Versen selv, jeg vil ikke afde ovenan» 
forte Principiis indlade mig videre i at undersoge det u endelige Va
sens allerhoyefte Egenffaber, jeg vil allene endnu anfore eet, somgior 
«»middelbar til den Hovedsag jeg har sat mig for at handle om.

§. 9.
Der kand ikke vare uden etu-endeligt Vasen til, som besidder 

alle muclige Qyaliterer og Fuldkommenheder med et, tillige, og paa 
engang i den allerhoyefte Grad. Thi da i Folge af Definitionen bet 
u-endelige ingen Mangel kand have paa Réalité, saa maae det nod- 
vendig besidde alt i et hvert Genere af Fuldkommenheder, med nuit- 
dre man vilde sige, at alle Fuldkommenheder ey vare componibles 
etter tillige mueltge i et og det satnme Subjedo.

§. I O.

Men at ville sige dette er det samme som at tillagge Fuldkorn» 
menhederne en U-fuldkommenhed; thi at sige at alle Realiteter ikke 
confentere, er det samme somat sige at de ere stridige med hverandre, 
og folgelig, at de ere tillige U-fuldkommenheder.

§. ii.

Men er det u endelige Vcesen efter det allerede Beviifte et 
simpel Vcrfen, faa ere siurple Versener muelige, og i sig ikke mmueli- 
ge, vil rnan maaffee paaftaae, at det u-endelige Versen vel kand vcrre 
et simpe! Versen, men ikke de endelige, da har man allene at agte, 
§.20. at det Reelle, som udgior alle Tings Exiftence kand nogen» 

lunde
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lunde vcere adstilligt fra det Reelle hvorved det u endelige Vcesen 
exifterer, saa deraf folger denne oyensynlig fande Slutning/at simple 
Vcestner ere muelige, og at Den Tanke om det simple, gaaer i Vcefe- 
nernes Orden, langt for den Tanker om det Sammenfatte.

§. 12.
Jeg holder det ikke for nok at have beviift, at de simple Ting 

ere muelige, det kommer nu videre an paa at kunde bevise, at der 
nodvendig inaae vcere simple endelige Ting til, som exiftere i denne 
Verden. I Hensigt paa dette tager jeg mig forsi for at devine? at 
Sammenscettelstn eller Lompogtåen ingenlunde kand vcere en Rea
licé i Tingene i denne Verden; hvilken Sandhed overmande let stut
tes af det forud deviisie: Thi saasrcmt at Sammenscettelstn rar 
noget Reelt, maatte den findes i det u endelige Vcesen, siden i dette 
sidste maae nodvendig vcere en Samling af alíe Realiteter, folgelig, 
da den ikke findes i det u-endelige Vcrstn, fa a er Sannnenscettelstn 
eller det Sammensatte selv ikke det, som er reelt i Tingene i denne 
Verden: Da nu det Subihntieiie i Tingene maae nodvendig vcere 
noget Reelt, og det Sammensatte er for saavidt at det er sammen
sat ikke noget Reelt, faa folger, at det Subftantieile i Tingene i den
ne Verden ikke kand vcere noget Sammensat, men at det som er 
Subftantielt maae tillige vcere simpel, for at kunde blive noget Reelt.

§. 13.1

Jeg mener af man seer med fuldkommen Vished af alt det 
An forte, ey allene at de simple Ting ere muelige, men endog at de 
ere virkelige t denne Verden, og at de ere de eneste lubñamielie Ting, 
som kunde vcere i nogen Verden; jeg vil endnu ikke handle om, hvad 
heller at den Formue at tcenke er noget som tilkommer de simple Ting 
allene , eller om den samme maaffee og kand findes i de sammensatte 
materielle Ting, jeg vil forsi gane de fornemmesie Vanskeligheder i 
Mode, som Materialifterne kunde med nogen Net synes at indvende 
imod de simple Tings Mueligbed og Exiftence, u-agted at jeg var 

Bb intet 
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intet mindre end dertil forbunden ester at have allerede givet et tyde- 
ligt og uimodsigeligt Beviis.

§. i4-
En af de betydeligste Tvivl, fom jeg mener man kunde have 

imod de simple Tings Muelighed og Lxånce bliver vel, at de simple 
Ting ere af den Beskaffenhed/ at de af os ikke kunde toenkes hverken 
hvad de ere/ eller Maaden/ hvorpaa de kunde voere rumlige. Hvad 
Sielene i soer angaaer eller de toenkende Versener/ i den Hypotheie, 
da de antages for at voere simple, si-nes det Forundring voerd/ 
hvor det kommer at de som kunde ternke og betragte alle Ting/ 
ikke kunde toenke og forftaae sig paa sig ftlv/ hvad de ere/ eller 
vide, hvoraf at de selv bestaaer, jeg mener at denne Objeélion 
er af nogen Vigtighed / endffiont en Materialist ikke kand vinde 
meget ved / om man endog ikke kunde viise Aarsagen; thi den 
samme Vanffelighed bliver immer ligefult ved i den Hypothefe, 
da Materien antages for at kunde tcrnke, imidlertid vil jeg vise 
hvad Aarsagen er/hvorfor Sielene kunde toenke og forestille sig alt det 
materielle i Verden men ikke det simple/ folgelig heller ikke det/ hvor
af de selv bestaae.

Man nraae agte z at det eneste z som vi tydelig kunde forestille 
os erdet/ i hvilket vi kunde diftingvere noget ; Vore klare og tydelige 
Forestillinger grunde sig/ saavidt al Erfaring loerer, allene derpaa/ 
at vi kunde tcrnke noget i en Ting, som adskillig fra den selv/ og stia 
tidt son: dette ikke kand skce/ er det os heller ikke mucligt at komme 
til klare og tydelige Tanker om Tingene. Da nu de simple Ting og 
Sielene selv/ i Henstende til deres fubftantielle, ikke bestaae afDelc og 
have derfor heller ikke noget / som i deres Subftance kand skilles fra 
Subftancen selv/ (¡ia folger af de simple Tings Definition, at det var 
unaturligt/ em de skulle kunde toenkes af de Aander/ hvis klare og 
tydelige Tanker rettcr sig efter en saadan Lov/ soin vore. De Aan- 
der allene kunde klart og tydelig toenke de simple Versener, lwisssuld- 
kommenhed er saa stor/ at deres Tanker ikke crc saa indffroenkede fom 
vore.

Videre
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Videre sees/ at siden alt tilsidft beftaaer af simple Ting er det 

plat forgiaves, at ville tcenke paa at udfinde, hvad det sidste er i 
Tingene/ siden det er blevet bedrift, at det af os er u-tcenkeligt; og 
mener jeg, man nu ikke längere har Aarsag til at lede efter Funda
menterne til at forstå ae, hvorfor vi ikke tydelig indste uden visse Mo- 
âeàner i Tingene, og uden at kunde trange igiennem til det Sub- 
ftantielle selv.

Saafremt derimod, at alt var sammeusiit, uden at kunde til- 
sidft oplosts i lutter simple Ting , i sar om Sielene vare M.terielle, 
synes deft at man med ftorre Ret kunde paaftaac at Sie'ene burde 
kunde repræfentere sig selv/ og vide hvad det var hvoraf de bcftcde, 
siden Sielene da stulde bestaae i visse determinerte Deles Struetur og 
i Bygningen af det Materielle, hvilken altid i og for sig betragtcd 
tydelig kaud tankes: faa at langt fra at denne Vanskelighed kand 
gtore noget imod de simple Ting/ er den aldrig ftorre end i den Hy- 
pothefe, hvorved negtes/ at Sielene ere simple Vasener.

§. 15.
Den anden Vanskelighed, fom jeg her vil besvare/ siden jeg 

ikke anscer den for at vare uden al Vigtighed/ angaaer Definitionen 
paa de simple Ting: at sige/at de simple Tings Natur beftaaer 
deri/ at de ikke have Dele, synes at vare saa meget som intet sagt, 
siden man deraf allene ster, hvad de simple Ting ikke ere, men der> 
tmod ikke, hvad man helft vilde vide, det nemlig fom de ere. Vel er 
det sandt at de negative Definitioner ikke ere de beste, og at det er af 
den Aarsag/ at man har giort det til en Regel, at de ikke burde bru« 
ges, imidlertid er dog en Tilfalde i hvilken de kunde gaae an, forftaae 
i den, hvor der ikke er uden meget faae Ting i en fuldftandig Dis
junct v Proportion at gaae i Val i, og man har en fuldstandig 
klar eller tydelig Tanke om alle Membra Disjuncta, saa nar til et 
eneste, da man altid kand i at definere den ene ved at nagtede andre, 
om den komme til en Tanke, som er tilftrakkelig nok til at stillede 
Defiaerte fra alle andre Ting/ som er den Hoved-Sag man har 

B b 2 swe
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Aye PNN ved Definitionen ; fnaledes mener jeg at den Definition paa 
krumme Linier er u lastelig, at de ere de som ikke ere rette , saafremt 
man forud vecd, hvad der forstaaes ved rette Linier , af Aarfag at 
man her ikke har uden to Ting at gaae i Val i, af hvilke det enten 
maae vcrre det ene eller det andet, derimod er det en u-forfvarlig De
finition paa en Cirkel, at den er ikke et Triangel, siden der er en u*  
endelig Mcrngde af Figurer, fom den endnu kunde vcrre, endffiont at 
den ikke var et Triangel.

Men vil man endelig have at vide, hvad det er, hvorved de 
simple Ting ere adskillige fra imaginerte geometriske Puneter, som 
og derved defineres at de ingen Dele har, da kand det snart siges, 
thi det Pofitivé og Reelle i de simple Ting i denne Verden er deres 
virkende Kraft, saa de ikke allene have den Egenskab at de ingen Dele 
har, men de have desuden en Formue, sour er lidelig Drist til saavel 
at forandre de simple Ting selv, som andre exilierende. Jeg maae 
see meget feil, om det kand falde vanskeligt at begribe, at det mere, 
som Tingene faae, naar de komme til Exiftence, end de havde for, 
da de ikkuns vare blot mnelige, kand vcrre noget andet end de Krcrfter 
Tingene faaer til at virke. Jeg for min Deel st)nes at intet andet 
Begreb kand vcrre lettere: Imidlertid, naar man stal domme af det 
fom skeer, faa er det noget besynderligt, hvad man kalder let ogVanffe- 
ligt i Begreb, det, som er een klart og overmande tydeligt, er for en 
anden u-begribeligt, maaskee denne U lighed i det Menneskelige Be
greb blev om en god Deel mindre, faafremt man beflitter sig paa at 
tcrnke med Sammenhcrng og i Siftéme og ikke lod sig noye med at 
domme om Tingene efter de forste Znsald.

§. 16.
Den tredie Vanskelighed, fom man ester mit Omdomme bor 

vcrre opmcrrksom ved, er, at derfom Verden da endelig stal siges at 
beftaae af simple Ting, og folgelig af de, Hvis8ubfiance vi ikke kunde 
tcrnke, om da ikke deraf bor folge, at alt det vi tcrnke er falskt og n- 
rigtigt, og for at giore Tingen farlig, at alt bliver os et Blinde-

Verk,
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Verk, og at vi ere paa alle Kanter ilde holdne og bedragne , siden vi 
forestille os denne Verden langt anderledes end den er i sig selv. Jeg 
har udforlig besvaret denne Vanskelighed paa et andet Sted (*),  saa 
jeg derfor finder det umodig her at handle om en afgiort Sag, jeg 
vil allene sige, at faa sandt fom det er, at vi ikke tcenker denne Verden, 
som den er, saa sandt er det og, at Faren er dog ikke stor; thi i vore 
Imaginaire Tanker om denne Verden er ikke alt imaginaire, men en 
stor Deel sandt/ af hvilket faatit fom vi slutte , staae vi aldrig Fare 
for at feile.

(*) Syftenja Mundi ex Monad, Se.it, z.

Men kunde der vcere nogen Fare ved vore falske og imaginaire 
Tanker i den Hypothefe, at alt i Verden tilsidft beftaaer af simple 
Ting, da er den ikke mindre i denne anden, at Materien tilsidft er n- 
delelig, siden det er ikke mindre forvovent at vilde foretage sig at tien
de Verden fom den er i denne sidste, end i den forste Hypothefe.

§. 17-
Disse ere de Vanskeligheder, fom jeg holder for vigtige, alle 

de ovrige, de man i en saa ftor Mcengde finder hos Materialifhrne, 
anseer jeg for at vcere alle med hinanden meget ringere; siden deres 
Antal er faa stort, at de udfordrede tilBefvaring et Verk af nogle 
Volumina in Folio, hvilket man naturlig kunde vcere bange for, faa 
vil jeg i et par Linier viife, paa hvadFoed, naar de alle med hveran
dre tages, man ftrar kand fee, at de langt fra ikke have den Styrke, 
fom man holder for at de have; men da disse Vanffeligheder angaae 
den fpecielle Tilfcelde om de Menniffelige Siele, vil jeg ferft viife, 
hvad man i Henseende paa dem bor holde for, og faaledes indlade mig 
med de Materialister, fom man fcrdvanlig pleyer at kalde Particu- 
larister.

§. 18.
Det er ikke nok til at bevist, at Sielene eller de tcrnkendeVcr- 

fener ere simple, at man årede har forsikred sig om de simple Tings 
Bb z Muelig-
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Muelighed og Exiftence i denne Verden , man maae ydermere un- 
dersoge, hvad Heller den Egenffab at toenke kand ttllcegges de simple 
Versener allene, eller om den ikke kand tilkomme uden det Materielle, 
maaffee kand den og siges om dem begge, om de simple saavel som 
om de sammensatte. Det er da allerede afgiort i det Foregaaende, 
at de simple Versener kunde have den Formue at tcenke, saa at, naar 
vi tillegge dem denne Egenskab, vi da langt fra ikke begaae den Feil 
at sammenfeye Ting, som imellem sig ere ftrid-'ge og som derfor ikke 
kunde verre i et og det samme Subjeci o, tbi at et V cesen kand verre 
simpel og tillige ternkende sees deraf, at det u-mdclige Vasen er sim
pel, og fordi det besidder alle muelige Realiteter, bar det og nodven- 
dig denne store Réalité som bestaaer i at tanke. At derfor den Egen
skab at tanke er noget, four Fornuft og Erfaring overbeviser os om 
at vare muelig i de simple Vasener, mener jeg er eyenchnlig klart. 
Derimod synes mig, at det bor falde Materialisterne u-cndelr'g svart, 
at give os et strå sikkert og u-imodsigeligt Bcvirs paa, at det kand 
vare Materien mueltgt at tanke. I det mindste kand jeg med fuld 
Forsikring sige, at indtil vores Tiid intet Bevus er kommen frem 
fra deres Haand fom man i mindste Maade kand vare fornoycd 
med; thi det eneste, som de har sagt for at g ivre deres Hyporhefe 
rimelig, er, at man ikke bor tvivle paa, at jo en saa u begribelig og 
besynderlig, en saa fabril og kunstig Mechanismus, som den der er i 
det Menneskelige Legeme, jo maae kunde tilveye bringe en ikke mere 
forunderlig Egenffab end Mechanismus selv er, af hvilken den ffulde 
komme; men dette er just en af de Ting, fom jeg mange gange bar 
forundret mig over i larde Skrifter, at deres Forfattere ere i Stand 
til at forklare os Ting som de ikke selv forstaae, og at de holde sig 
for at vare komne langt nok i Oplosningen af et Problema, naarde 
have bragt det til at beret paa en u endelig og confus Mangde af 
Aarsager, hvis Beffaffenheder og Maade at virke paa, de ikke kunde 
giore mindste Nede for, saa det lader, sour de just derfor troe at paa 
denne Maade alt kand beviises, fordi den flet intet beviser. Imid
lertid da en saa flor Mcenge af Menneffer giver deslige Argumenter 
ßt Biefald, saa maae man sige at det ikke er uden en ringe Kunst at 
brillere, imod at kunde tanke det som er sandt og vigtigt. Dette er

Aarsa-
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Aarfagen, hvorfor jeg holder det for en aldeles u forsvarlig Maade 
at flutte paa, naar en Materialift vilde sige / n-agted at jeg ikke for- 
staaer uden Scelettet af det Mennesselige Legemes Struetur, font dog 
her ikke gier noget til Sagen; magted/ at jeg ikke veed, hvad dets 
subtil este og fornemmeste Dele ere, meget mindre Manden hvorledes 
de virke paa hinanden, eller hvorledes ved nogen Slags Sammen- 
fcettelse den Formue at tcrnke kand blive til ; u-agted at jeg heller ikke 
af absolute og nodvendige Principiis kand beviste, at det mane vcrre 
det Materielle fom tcrnker, ft a holder jeg dog for at det er fan, allene 
fordi det heeleMennesse tcrnker og i Legemet er en u endelig Mcrngde 
af virkende Aarfager t en u endelig artig struetur, af hvilket alt jeg 
fast ikke forftaaer mere end jeg forstaaer det fom nu skeer denne Tiime 
i Jove eller Saturn,

§. 19.
Jeg VÑ gandsse forbiegaae at tale om, hvor lidet man er be

rettiget til at holde det fom falder i Hymne for de virkelige Aarfager 
til Tingene, faa tit fom man ikke kand tydelig viife at Virkningen 
kand komme af de Aarfager man angiver; derimod vil jeg af det 
Foregaacnde beviste at den Formue at tcrnke ingenlunde kand tilkom
me det Materielle, thi da jeg nyelig har beviift at Sammensirttel. 
fen ikke stiv kand vcrre nogen Réalité, hvorimod denSormue at tcrnke 
u ncgtelig er noget Reelti faa folger, at denne sidste ikke kand vcrre 
en Egenskab af det forste, siden en Réalité lige faa lidet kand have sitr 
tilftrcekkelige Grund i det, det ikke er reelt, fom det der er noget, kand 
have sin gyldige og tilstrcrkkelige Aarfag i det fom er intet.

§♦ 20.

Vil man videre fporge, af hvad Nytte da Legemet er, siden 
det ikke tcrnker l hvorfore vi ey kunde have nok iSieien allene ? yder
mere, hvorfor Legemet har nodig at vcrre af en faa besynderlig og 
overmande deilig Bygning, da er det ikke vanskeligt at besvare alle 
disse Sporsmaale, allene at man forud oversegger en Egenskab, fom 
er tilfcrlles for alle de endelige Ting, at nemlig det som er forander

ligt
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ligt hos dem kand ikke forftaaes af det, som er i dem selv eller i deres 
Versen, men at man til at forftaae, hvorledes det Foranderlige hos 
Dem kand komme til Exiftence, nedvendig maae undersege Aarsagen 
r andre udvortes og dem u-vedkommende Ting: Kor at forklare dette 
saa meget desto bedre vil jeg anfore til Exempel det, som vi handler 
om, forstaae de Mennestelige Siele; siden de ere endelige, kunde de 
ikke have alle deres Tanker paa engang, derfor er det nedvendig, at 
saavel de Tanker, fom de virkelig have, fom de de ikke have, maae 
vare liige muelige iHenfeende til deres Versen, eller det, hvorved de 
ere Siele; saaledes har enhver Mennestelig Siel i og for sig betrag' 
ted den famine Capacité til at toenke det som er og steer her hos os, 
fom det der steer i Italien, Indien eller hvad andet Sted man vil 
ncevue; men ere de i og af sig felv ikke mere determinerede til at 
toenke eet i Verden end det andet, faa folger, at de heller ikke af sig 
selv kunde overvinde denne indifference, men at dertil nedvendig nd- 
fordres noget dem aldeles u vedkommende/ hvorved denne indifferen
ce hoeves: Deraf kunde Materialisterne see, hvad ben virkelige og 
^letapll^fiste Aarfag er til Legemernes Forening med Sielene, denne 
nemlig, at da min Siel for Er. i og for sig betragted, havde den 
samme Foerdighed eller rettere Beqvemhed til at toenke, hvad der steer 
ber paa dette Sted i Verden, som til at toenke hvad der skeer i Ita
lien eller Marocco, eller hvad andet Sted i Verden det stulde voere, 
faa kunde den ikke af sig selv mere opvoekke de Tanker, som angaae hvad 
her steer, end de, som vise, hvad der steer i de ovrige forncrvnte Ste
der i Verden. Folgelig, paa det at denne indifference kunde hoeves, 
og at min Siel kunde komme til at have en tilftrcekkelig Aarfag for 
mere at toenke hvad her steer, end hvad der steer paa et andet Sted, 
blev det nodvendigt, at den maatte fattes i Connexion og Forbin
delse med al den u-vedkommende Ting i denne Verden: Dertil var 
intet mere beqvem end et faadant Legeme som vores, faa snart som 
Sielen blev forbunden til at inrette sine Tanker efter det, som angik 
dette Legeme, og hvad videre deraf kunde folge; thi da fulte, at af 
alle de Tanker, som i og for sig vare umuelige i Sielen, maatte de 
allene blive klare og tydelige, fom angik og bafde Connexion med det 
Sted, vaa hvilket det Legeme var, med hvilket Sielen stod i Forening.

Saa
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Saa man seer, foin jeg mener, tydelig, hvorledes de Tanker, foin i 
Sielene i og for sig betragtede ikke have noget Fortrin den ene for 
den anden til at exitters, hvorledes de ved et Legeme kunde faae et 
siiadant Fortrin, folgelig og hvorledes Sielene, som uoen Legemer 
aldrig ved sig selv kunde komme til klare og tydelige Tanker, derimod 
kunde ved Legemer med hvilke de foettes i Forening, komme dertil.

§. 21.

Man bor deraf giere denne klare og u imodsigelige Slutning, 
at Aarsagen, hvorfor Sielene ere blevne af det allerhoyeste og u en
delige Vcesen fatte i Forening med Legemerne, er ingen anden, end 
for at hcrve deres vcesentliae indifference til klare Tanker; faa denne 
Forening er ffeet for at bringe Sielene paa de forste klare og tydeli
ge Tanker om denne Verden.

§- 22.'
Man kand og nogenlunde flutte sig til, at disse Legemer, som 

ffulde tiene Sielene til at naae klare og tydelige Forestillinger, at de 
ikke maatte vcere afen ringe og flet Bygning: thi det er vel simdt at 
til et saadant Legeme kunde tages, hvad det ffulde verre for et i den- 
ne Verden, men Tankerne bleve derefter; saa man kand meget gierne 
tilftaae Materialiftente, at Tankerne kommer an paa Legemet, og 
deraf folger dog aldrig andet end det som tiener til at bestyrke vores 
Sag. Saafremt min Siel i Steden for at staae i Forening med 
dette Legeme var sat i Connexion med en draabe Vand i Havet, kun
de den ikke toenke andet end hvad der virkede paa den, og vilde mine 
Tanker da u-feilbarlig blive meget anderledes end de jeg nu har, 
o.s.v.

Imidlertid seer man ftrar, at de Legemer, som ffulle vcere 
Sielene, i scer de fornuftige, til en saa vigtig Tienefte, at deres Byg
ning maatte tillige blive overmaade kunstig. Thi da jeg antager for 
Beviisligt, at saa snart som Verden bestaaer af simple Vcescner, 

Cc dm
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den Phyfi|¥c influence dñ ikke kand voere muelig, sññ folger/ nt disse 
Legemer maatte i Kraft af deres Struktur kunde have facultatem 
loco-motivam eller den Formue at bevage sig selv; siden Sielene 
ikke lettelig kunde komme til nogen synderlig Fuldkommenhed, ved at 
tccnke de objekta, fom efter den noervarende Verdens Indretning 
kundepaa eet Sted i Verden komme til at virke paa deres Legeme. 
Men faa snart fom de stulde kunde bevcrge sig selv, mon da ikke en 
saadan Sammensattelse af Been, Mufcier og Sener kunde glores 
nodig, fom den er, vi nu erfarer i de Organiske Legemer. Videre, 
da det er klart, at Legemerne vare Sielene saa meget mere tienlige, 
fom de vare beqvemmere til med eet at tage imod Virkningerne af flere 
Objekta agenda i denne Verden, og fom de vare bedre skikkede til at 
tage imod disse Virkninger, saaledes, at den ene ikke blev forvirret 
af den anden, saa inaaejeg fporge, om vel den Subtilité fom findest 
den Menneskelige Hierne, om den kand tankes at vare for ftor; 
Langt fra ! man kand aldrig tcenke en fa a kunstig Struktur af et Le
geme, at jo i Anledning af dette, en endnu kunstigere kunde synes at 
verre nodig til Siclenes hoyeste Fuldkommenheder, og den rette Aar- 
sag, hvorfor vore Legemer ikke ere kunstigere end de ere, er, fordi den 
Fuldkommenhed som vi ved dem stal naae, er ikkun at ansee for me- 
get ringe, om vi ellers ikke for meget flattere os selv.

§■ rz.
Deraf sees, af hvor ringe en Betydenhed det er, naar on Ma

terial vil beraabe sig paa Erfaring, og for Ex. sige, at fordi de 
klogere Dyr bar en ftorre og kunstigere Hierne, de taabeligere og min
dre vittige enten have en mindre etter flet ingen, at vi deraf bor flutte: at 
Tankerne beroer paa Strukturen. Vi tilftaaer det hele Argument, 
naar det ikke gaaer videre; men fluttes deraf at Legemet tanker, da 
kunde vi med Net sige at en Materialift, som tor vove at sige saa- 
dant, bor forst lccre at giore Forffiel imellem Erfaring og Slutnin
ger af Erfaring ; Ligeledes kand deraf: at saavel Siel som Legeme 
stakkes ved lang Eftertanke, at Blodet gaaer hastigere i de hastigere 
Sinds Bevagelser og langsommere i de ordentlige, at vi tcenke 
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boedre, naar vi ere friske og ved Helbred md naar vi ere stiges at vi 
i Apoplexie, Lethurgie og andre deslige haarde Tilstrlde ere lidet 
eller intet medvidende med os selv, deraf siger jeg kand intet andet 
siuttes, end at det tcenkende Versen ftaaer i en sitadan Forening med 
Legemet, at dets klare og tydelige Tanker ere indrettede efter de For
andringer, som i det gaaer for sig; og jeg haaber at enhver Fornuf
tig seer, at faa snart man gaaer videre i at slutte, bygger man paa 
intet andet end saadanne Forudsatte og engang for alle antagne, men 
u beviste/ Proportion er, lom i ingen ret Maade at tanke og at rai- 
fonnere pññ/ ere tilladelige.

§. 24.
For meget ringere endnu ere alle de Materialisternes Argu

menter at ansie/ som henhore til facultatem loco-motivam, for 
Er. at Musklerne efter at de ere skilre fra det ovrige i Legemet/ endnu 
kunde yttre nogen Bevcrgelse naar der stikkes i dein med noget skarpt, 
at Hiertet for Ex. af en Froe kand efter at Creaturet er dod endnu 
lange bevage sig imod Soelcn: Kort, da det som angaaer den For
mue i Legemet, selv at kunde bevage sig/ er aldeles noget andet end 
den Formue at tanke/ og vi have forhen siet, at denne Formue bor 
tilkomme Legemet allene endog i den Hypothefe: at det ftaaer i For
ening med en Siel, som tillige er et simpelt Vasen, faa folger/ at 
alt det, fom Deraf sluttes, ikke kand giore det ringeste imod Sie- 
lenes Immatérialité. En af de besynderligste Objeétioner, fom Ma- 
teriaiisterne i denne Henseende forekaster os er Polypi deres Natur, 
men da deres Separation er en Art af Generation, faa kand dette 
Argument ikke heller ansees for vigtigt. Jeg vilde meget forundre 
mig over om nogen vilde paaftaae, at Creaturene ikke kunde blive til 
uden paa en eneste Maade; i hvor mange Planter finder man ikke at 
deres Undergang fores u-middelbar med sig deres Slegtes Forplan- 
telfe.

§. 25.
Man seer af alt det oven anforte, at der ere anseelige Mangler 

i Materialifternis Argumenter, thi saa lomge som de ikke kunde hverken 
C c 2 tydelig 
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tydelig vise Manden hvorpaa Materien kand sammenscrttes, fanden 
knnd drive tcrnkende, og ikke heller devise, at u-agted denne Maade og 
Muelighed ikke kand forklares, at denne Egenffab t Materien dog 
folge nodvendig af sande og upaatvivlelige Grundlerrdomme, saalccn- 
ge kand deres Paastand ikke ansees for andet end u-grundet. Pder- 
mere for at devise at det er det Materielle i denne Verden som tcen- 
ker, bliver Det fornoden at de beviser os U-mueligheden af de simple 
Vcrsener, og, at om de end ere muelige, de dog ikke kunde tcrnke, thi 
ellers bliver det endnu u-vist : (om end Materien tustnde gange kunde 
tcenke) hvad heller at det er den eller de simple Versener, som ta-nke i 
denne Verden. Endelig og at de tydelig bevise os, at de kunde flutte 
det af deres Erfaring som de paaftaaer, nemlig at der er det Mate- 
elle, som toenker, og at de ikke degaae den Feil, at de holde det for 
Erfaring, som ikkuns er en selvgiort Slutning af det Erfarede ; faa 
lcenge indtil dette ffeer, bor deres Mening aldeles ikke ansees for an
det end at verre ugrundet.

§. 26.
Dersom Materialisterne ville forekaste os, at det er u-mneligt 

at tillegge de simple Versener Tanker om det Sammensatte, siden det 
Sammensatte ikke kand verre i det simple, da sees let, hvorlidet dette 
Argument har at sige, siden jeg forud har beviist at de eneste Tanker, 
som ere vore Siele unrelige, ere de om det Sammensatte. Men for
at vise, at deri ikke er noget, som overgaaer Sielenes Krcrfter, maae 
man vel tage i Agt at Tankerne om det Sammensatte, og de Billeder 
four dermed folge, ere aldeles ikke noget saadant, som det sammensatte 
ftlv. At tcrnke bestaacr i at vccre medvidende med sig selv at man er 
adskillig fra noget andet, at tcrnke flere Ting, er at vcere medvidende 
rued sig selv om at man tillige er adskillig fra flere Ting, men dette sidste 
er Det samme som at tcrnke det Sammensatte : Altsaa, da det forste ikke 
overgaaer Sielens Krcrfter, overgaaer det sidste dem ikke heller.

Men bliver der end heri noget, fom ikke kand til Punct og 
Prikke med den yderste Grad af Tydelighed.viises, da holder jeg for
at enhver skarpsindig Materialist selv maae tilstaae, at i hans Hypó- 

‘ thefe
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åihVanffeligheden er ikke mindre ; thi at kunde forklare hvorledes ved 
VersenersSamenfoyelse som ikke ere tankende, det Tankende og Med
vidende med sig selv/kand blive til, ydermere : hvorledes de engang havte 
Tanker og de dermed fuldte Billeder kunde confervere fig i ensaadan 
8ulànee som Hiernen ; dette og andet mere bliver iden materialise 
Hypothefe afen saa u-overvindelig Vansselighed, saa det er uden 
foye , om de der ere Elskere af den ville forkaste os/ at vi ikke med 
den alleryderste Grad af Tydelighed kunde forklare alt.

§. 27.

Efter at have Leviist de simple Tings Muelighed og Exigence, 
saavelsorn og at de tankende Versener eller Sielene allene kunde vare 
simple, er intet andet tilbage at bevise end Sielenes Udodelighcd; 
bor her endnu at handle noget om Materialisternes Hypothefe, maae 
jeg sige/ at man gier dem Uret, faafremt man troer / at de i deres 
Hypothefe ikke kunde paaftaae Sielenes Udodelighed; thi saa snart 
som de antage, at den tankende Materie ikke oplofts, men at dens 
Bygning bliver idelig ved, hvad heller det skeer ved en kunstig Or
den afTingenes Indretning i Naturen eller ved et Mirakle/ saa de 
grovere Organa allene skulle forgaae, under hvilke det tankende Va
sen til en Tud ssiules, lige saa tit kand og Udodeligheden i deres Hy
pothefe have Sted ; Imidlertid maae jeg dog sige/ at Sielene i deres 
Hypothefe, for at kunde blive ubodelige, behove een Gonfervation mere 
end i vores, i hvilken det er klart, at saa snart som Sielene sattes: 
at vare siinple, fastsattes tillige: at de ikke kunde bessadiges eller til 
intet giorcs af de naturlige Ting og deres Krafter; en Ting, som 
Ulan altid maae frygte for i den Materielle Hypothefe.

§. 28.
Men dermed er Sielenes Udodelighed ikke beviist / thi dertil 

udfordrcsaf de skarpsindigere Skribentere med Ret, at Sielene des- 
uden efter Legemets Ded beholde deres klare og tydelige Tanker, saa- 
velfom at de erindre sig selv, hvilket man har kaldet med det Navn af 
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Perfonalité. Naar man vil undersoge , hvad Naturens Lys kand 
l«re os t Henseende til denne vigtige Sandheds Oplysning, bor man 
undetssge baade hvorvidt det vi des angaaende holde for stemmer 
ovcreens med Erfaring, som og hvorvidt det kand bevises af Fornuf
ten; Hvad det forste angaaer, da var det meget at onske, at vores 
Flid var ikke Mindre i at forskaffe os en Experimental - Pfychologie 
og Moral, end den er i at fuldfore vores experimentale Phyiik; jeg er 
forsikrcd, at ikke en ringe Deel af de allervigtigste Sporsmaale jo 
paa denne Maade ffnlde kunde oplofts: For Ex. om man vilde frygte 
for, at siden Forraadnelft og Legemets solution er Aarsagen til vores 
Jammerligste og ntaaleligste Smerter, at da den store Solution i 
Legemet som skeer i og efter Doven, ffulde kunde fore nogen saadan 
Smerte med sig, paa Fundament, at de Dode maaskee nok kunde 
lide, endffiont at de ikke kunde give os deres Lidelser tilkiende, da naar 
man gaaer tilbage iglen til Erfaring, finder man at man er intet 
mindre befoyed end til en saadan Frygt. Thi hvor mange Menne- 
ffer have ikke misted snart eet snart et andet af deres Lemmer, som 
endnu i deres levende Live ere forraadnede, uden at de derved have 
fundet til den mindste Smerte. Ligeledes, naar man ved Erfaring 
vil afgiore, hvad beller det er troeligst, at Doven selv er den storste 
afalle Smerter, eller om den er aldeles uden Smerte, da kand man 
let forsikre sig om/ at den sidste Mening er den retteste; sidende grue
lige Tilfcrlde som Apoplexie, Ecftafis, Epilepiie, og andre deslige, 
der ncerme sig til den Tilstand vi sccttes i udi Doden, ere fast foru
den al Smerte.

selv
den, om, naar vi folge Erfaring, vi da ikke bor troe, at deres tyde
lige og klare Tanker forgaae i Doden, thi siden al Erfaring leerer, 
at Stelene ftaaer i en saadan Forening med Legemet, at det klare og 
tydelige i vore Tanker beroer paa en vis Grad afBevcrgelse i Blodet 
og Safterne, saavelsom paa Legemets ovrtge rette Conititution, saa 

at

Men for at komme igien til Sielene, da er i Henseende paa 
s udodelighed to Hoved-Poster at afgiore, den ene, om ikke Gud 
kunde maaskee finde det fornodent at til intet aiore dem; den an-
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at i den Proportion, som nogen af disse Dele tager af i Legemet/ t 
den samme erfares at og det klare og tydelige tager af i Stelen, otu 
man da ikke bor holde for/ at naar i Doden Legemet aldeles kom
mer af sin forrige Skik/ Bevcrgelsen holder op og Safterne torres/ 
om da tkke Tankerne i (Stelen tilligemed bor falde bort/ siden den 
Aarfag da holder op, paa hvilken de for beroede.

§. 29.

Hvad det forfte angaaer, om ikke maaffee Gud kunde felv 
efter sin u-endelige Viisdom sinde det fornodent til denne Verdens 
desto ftorre Fuldkommenhed at i-voerksoette, at giore en eller anden/ 
maaffee alle de Menneffelige Stele/ til intet, af Aarsag / at de ikke 
uden for en vis Tud vare nodige og tienlige i benne Verden, efter 
hvilken naar de ikke lcengere duede til noget det nodvendig maatte 
ffee/ at ligesom man i en god Husholdning afffasser alt det u-nytti- 
geog u tienlige, Gud meget mere i sin Oeconomie med denne Ver
den, som af alle er den aller-Loeurateste/ maatte afffasse og folge lig 
plat udrydde disse u brugbare Siele. Da derfor denne Vanffelig- 
hed kand med foye siges at vcere afVigtighed, er det nodig at under
age saavel hvad Erfaring som Fornuft kand leere os med eller imod. 
Efterteenke vi/ hvad det er, som vi erfare, da viser hele Naturen, at 
Creaturerne ere t dette Liv i sier beffikkede til deres Klons Forplant
ning/ hvilket i en Deel Skabninger er saa klart og saa oyeniynligt/ 
at de strax derefter forgaae; overalt/ naar man legger til den Tiid, 
i hvilken et Creatur kand tiene til sit Klons Formering/ den, som Af- 
fodningen behover til Opklekkelse / da bliver Resten af Creaturets 
Leve Tiid ikke af si-nderlig Betydenhed. Det si-nes derfor u-rime- 
ligt at vilde flutte, at da det er af de fornemmeste Hensigter med 
Creaturene udi dette Liv : at de idelig ffulle fornteres, og at dertned til- 
lige til intet videre ffulde sigtes/ end at de ftrar iglen ffulde forgaae: 
Dette kommer mig for at vcere ligeiaa besynderligt/ som om en idelig 
sogte at forhverve nye Midler/ forKyeblikket efter at ruinere og ode- 
legge de forud forhvervede, og da dette langt fra ikke stemmer 

over



208 J. K, Om Sielens UdàliglM_ _ _ _ _ _ _
overens med den hoye Tanke ¡ som vi bor gtore os om den vrist 
Husholdning/ som ellers alt overbeviser os om at have Sted i denne 
Verden, saa synes det heller ikke billigt at flutte af be scrdvanltge Er
faringer/ at Sielene allene blive til, for en kort Tiid at leve, og siden 
reent at.forgaae.

Men da man deraf ikke gandffe fuldkommen kand overbevist 
sig onr den Sandhed : at Gud ikke selv vil ti! intet giore de fornuftige 
Stele/ siden denne Erfaring ftrekker sig til alle Creaturene i A min
delighed, saa er det nodig at eftertcenke hvad Der i Scrrdeleshed kand 
fluttes af de fornuftige Sieles Natur, Vcrstn og den Brug som af 
Dem kand giores i denne Verden. Til den Ende maae iagttages, 
at alt hvad der er i denne Verden, er i den for at forfremme dens en
delige Hensigt, folgelig kand aldrig det blive u-brugbar i denne Ver
den, som n-middelhar i og for sig til alle Tider er i Stand til at kun
de befordre denne Verdens endelige Hensigt. Saafremt derfor at vi 
kunde bevise, at de fornuftige Siele ere af den Beffaffcnhed, at de il
middelbar i og ved dem felv til alle Tider, og det som er endnu mere, 
i alle Omstcrndigheder kunde tiene til at befordre denne Verdens en
delige Hensigt, faa har man tillige beviist, at Gud ingen Aarsag har 
til at til intet giore dem/ folgelig og at de bestandig blive ved uden at 
forgaae.

For at bevist dette sidste maae man forst eftertcenke/ hvad 
denne Verdens endelige Hensigt er, at den nemlig bestaaer deri: at 
Guds hoye og hellige Egenstaber paa dm allerfuldkomneste Maade 
stal kiendes af de fornuftige Creaturer ; saa snart som dette tilstaaes/ 
ftes uden al Imodsigelst at de fornuftige Siele til alle Tider og i 
alle Omftcendigheder have en naturlig Begvemhed til at forfremme, 
hver Minute og hvert Dyeblik de ere til, denne Verdens endelige Hen
sigt. Altsaa kunde de aldrig blive u-brugelige, folgelig kand heller 
ingen Aarsag vcrre hvorfor de stritte afstaffes eller blive til intet.

Tvert-
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Tvertimod sees let, at intet mere kand befordre denne Ver

dens endelige Hensigt, end at de fornuftige Siele idelig komme til alt 
ftorre og ftorre Fuldkommenhed; jo flere de ere, jo fuldkomnere 
enhver af den; for sig er, desto bcrdre kand denne Verdens endelige 
Hensigt ved dem naaes, four er den allerfuldkomneste Creaturenes 
Indsigt i Guds hoye og hellige Egenssaber: Thi da enhver af de 
fornuftige Siele kiender Forsi-nets besynderlige Veye med sig, saa 
bliver der saa at sige ligesaa mange adssillige Mander at kiende de 
Guddommelige Egenssaber paa, som der ere adssillige Siele til, og 
jo fuldkomnere enhvers Indsigt er, desto ftorre er den Priis, som de 
scrtte paa Guds u endelige Egenskaber, og den Hoyagtelse , hvormed 
de tilbede dem, fotgelig udfordrer nodvendig denne Verdens endelige 
Hensigt ikke allene at de fornuftige Stele blive ved- men endog at de 
idelig gaae fort fra en ringere til en hoyere Fuldkommenhed, og 
ikke det allene, men af den folger endnu mere at ikke en eneste af de 
fornuftige Siele forgaaer, siden der ellers blev saa at sige en point 
de vue i denne Verden, hvorfra Guds Egenssaber paa en besi-nder- 
lig Maade kunde kiendes, uden at de dog bleve kiendte af noget for
nuftig Creatur, hvoraf fuldte at denne Verden ikke ssulde blive saa 
fuldkommen, som den kunde blive, hvilket er u mueligt.

§. ZO.

Deraf sees med den allerfuldkomneste Overbeviisning, at 
Delene maae saaledes blive idelig ved, at de kunde alt mere og mere 
befordre denne Verdens endelige Hensigt, folgelig at og deres klare 
og tydelige Tanker maae kunde blive ved, saavelfom at de maae kunde 
erindre sig det Forbigangne, siden alt dette nodvendig udfordres til 
denne Verdens endelige Hensigt. Altsaa maae Sielene u feilbarlig 
vcere udodelige, og denne Sandhed bor ikke ansees for at verre mindre 
klar og sikker, end een af de man beviser i Geometrien. Sielene i 
Guds Rige her i Verden bor ansees for det sour de kostbare Metaller 
ere i vore smaae jordiske République^ hvilke aldrig tabe deres Voer- 
die, fordi deres Nytte er immervarende.



210 J.K. DmSiàsUdàîighed.

§- 3t
Heraf ftes videre, at den §.28. omtalte Vanstelighcd bor 

falde bort afsig selv, efter at Sielenes Udodelighed er allerede blevet 
u-imodsigelig beviift; imidlertid, da de Vanskeligheder, som beroe 
paa Erfaring ere en ftrrdeles Eftertanke vcrrd, saa er det af denne 
Aarsag, at jeg vil betragte denne Vanskelighed for sig, og underfoge, 
hvad heller vi i Kraft af fmnme Erfaring (om vi intet andet Beviis kun
de give til Oplysning) burde rimeligst holde for at Sielene vare dodelige.

I Hensigt paa dette maae jeg erindre, at jeg allerede forhen 
har beviift, at den eneste rimelige Slutning, fom vi naturlig vits 
bor giore os om Aarfagen til Sielenes Forening med Legemerne, er at 
Legemerne derfor ere blevne fammenfoyede med Sielene, at disse 
sidste ved dem stu de komne til de klare og tydelige Forestillinger, 
hvilke de uden ved Forening med et Legeme ikke kunde naae; dette er 
det eneste fom kand siuttes om denne Forening, at nemlig Legemet 
burde tiene Sielene til at faae de forste klare og tydelige Forestillin
ger om denne Verden, men deraf folger ingenlunde at Sielene burde 
beholde disse Legemer idelig: Tvertimod, man kand bevise, at faa 
snart font Legemerne ere af den Bestaffcnhcd fom vore, bor de tgien 
aflegges og ikke bestandig blive udi Forening lned Stelene.

Thi faa snart fom man har feet, at Sielene ere blevne sam- 
menfoyebe med Legemerne for ved dem at blive fuldkomnere, og 
man desuden veed af det vi forhen have beviist, at Sielene bor alt 
blive idelig fuldkomnere og fuldkomnere, faa folger, at et faadant 
Legeme fom vores, bor igien nodvendig stilles fra Stelen, og at folge-
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lig en Dod bor have Stced, afAarsag: at enhver endelig og stun- 
mensat Ting har ikke uden en vis Grad as Fuldkommenhed, folgelig 
bave vore Legemer heller ikke uden en saadan vis Grad , og derfor 
kunde vore Siele ikke komme uden til en dermed proportionert Grad 
af Fuldkommenhed, ved de Legemer/ fom vi nu have ; faa fnart der
for fom Sielene ere komne til den hoyeste Grad af Fuldkommenhed, 
fom ved disse Legemer kand naaes, faa folger deraf at de idelig bor 
gaae fort til alt ftorre og storre Fuldkommenhed, nt disse Legenrer 
bor igicn aflcggech siden de siden den Tiid blive Sielene u-tienlige, 
og det / fom er endnu vcrrre, hinderlige i deres Fortgang til ftorre 
Fuldkommenheder: Dette mane notwendig vcere fandt, oni end vore 
Legemer beholdt den Fuldkommenhed/ fom de have/ naar de vare paa 
deres Beste; hvor meget mere mane det da ikke vcere stindt om de Le
gemer/ fom naar de forft ere komne til deres ftorste Fuldkommenhed, 
igicn idelig tage af og i Henseende til de udvortes Snndfer blive im
mer alt ringere og ringere. De Legemer allene kunde de fornuftige 
Siele have uden iglen at aflegge dem, fom idelig blive alt mere og 
mere fuldkomne/ folgelig og alt tienligere og tienligere til at befor
dre de intelleéluelle Krcrfters Tilvccrt. Folgelig, da vore Legemer 
ikke ere af den Beffaffenhed, faa bor de heller ikke bestandig blive i 
Forening med Sielen, faa det er faa langt fra , at vi af Legemets 
Dod kunde siutte paa Sielenes Dodelighed nt vi i den meget mere 
finder det foin bor give os Anledning til at troe, at Sielene ere u- 
dodelige.

§. 32.

Men vil man fporge/ hvad heller de fornuftige Siele ftrax 
efter Doven komme til klare og tydelige Tanker, eller om det bier 
noget imellem, da synes den Mening at vcere rettest, fom holder for 

Dd 2 at
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at Sielene strap efter Doven, naar de ere blevne befriede fra Lege- 
mets Hindringer, fare fort i at tanke paa en klar og tydelig Maa. 
de, siden det er ellers ikke vel forstaaelig, hvorledes de kunde erindre 
sig deres forrige Tilstand, om de imellem ffulde endffiont for en 
maadelig Tiid falde hen til dunkle Forestillinger. Imidlertid kand 
man tydelig bevist, at det Contraire ikke var u mueligt, og det paa 
folgende Maade.

Man bor anste enhver Siel, fom at have en vis og bestandig 
Lov at tanke efter, thi alt det fom ffeer i Naturen uden Mirakel, 
ffeer efter en vis og bestandig Lov; men faa snart fom Sielene sat
tes at tanke efter en saadan Lov, er det klart, at de adffillige Stor- 
relstr, som blive Tiid efter anden til i de klare og tydelige Tanker, 
kunde repræfenteres ved de krumme Liniers Coordinator, thi alt 
hvad der tager til eller af efter en vis determinert Lov kand altid 
forestittes ved Coordínateme af de krumme Linier. Saa mange 
Slags derfor, som man kand have af krumme Linier, paa lige saa 
mange Mander kand man univerfeliement sige, at Afveplingerne 
kunde ffce i Siclenes klare og tydelige Tanker; saafremt derfor at 
man antager, at Tiden blev gived ved Areln af de krumme Linier, 

c og at den krumme Linie selv, hvis
pofitive Coordinator gave de tydelige 
og klare Tankers Relation, i Henseen

de til Tiden, tilkiende, blev en pur Oval, som ACB, M maakte 
folge: at naar det Kyeblik i Tiden fom falder for i A falt ind, 
maatte de klare og tydelige Tanker i Sielen begynde at komme til det 
hoyeste udi D og endelig endes efter den Deel af Tiid AB, hvor
efter i al Evighed ikke nogen Tanke mere kunde blive til i den Siel, 

hvis
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hvis Lov at tarnte efter gav den Forhold imellem de klare Tanker, 
fom Ordinaterne i en Oval have imellem hverandre.

Folgelig da pure Ovaler ere muelige, er det og mueligt at der 
kunde vcere Siele til, som efter en vis Tiid i folge af den Lov at tanke 
paa som deres Natur medfordte, maatte blive dodelige, og siden 
aldrig mere komme iglen til klare og tydelige Tanker. Og da dette 
er just vores Hypothefe om Dyrene, saa folger at den stimme ikke 
er u-muelig, men at den Lov hvorefter Dyrenes Tanker maae tage 
afog til maae vare den, som giver en Oval.

Videre, da de krumme Linier ere muelige, som bestandig 
gaae n-endelig fort, og som pleyer at 
deles i de to Slags af Parabolice og 
HyperboliCe, saa folger, at der ere faa- 
danne Love for at'tanke muelige, efter 
hvilke, naar Aanderne forst vare i det

Kyeblik a*  Tiid, fom forestilles ved A komne til tydelige eller klare 
Tanker, deres Fuldkommenhed i at tanke, da siden uden Ophold 
maatte blive alt storre og storre, andet end at de snarere narmede 
sig til deres storfte Fuldkommenhed, saafremt at den Lov hvorefter 
de tankte gav en hyperbolic, end om den gav en paraboli C Linie. 
Deraf fees, at den Tanke vi pleyer at giore os om Englene eller de 
fuldkomnere Aander, er aldeles ikke u-muelig.

Dd 3 Videre
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E

Videre, da de krumme Linier ere muelb 
ge/ som man kalder krumme Linier med 

Blade, som den Linie BD AE, saa folger, at om 
en Aand tocnkte efter en Lov, som i Henseende til 
det klare og tydelige i Tankerne, gav en saadan 

Lime, da fuldte: at naar den forst i det Syeblik af Tud A om
kommen til Begyndelsen af tydelige Tanker, fik de samme forft et 
Maximum i g, men da de igien i B bleve c, saa maatte deraf 
folge: at de tydelige Tanker der maatte igien gandske holde op, fob 
gelig og at den Tilstand som vi kalde Doden, der maatte have Sted/ 
efter hvilken at den krumme Linie og dens Ordinater kunde voxe u- 
endelig, hvorover og Sielcnes Fuldkommenheder i at tanke, blive alt 
ftorre og storre. Da dette er den sccdvanlige Hypothefe for Men- 
neffene, saa seer uran tillige, at i den selvsamme er intet umueligt.

Men da foruden disse Slags af krumme Linier endnu en u- 
endelig Mcengde andre ere muelige, faa folger at Sielene kunde have 
endnu langt andre Afvexlinger i deres klare og tydelige Tanker, saa- 
ledes om deres Lov at tanke efter gav

en af det Slags krumme Linier, som have en repareret Oval, 
og siden efter en Diftance af BE en Linie, som blev u-endelig 

reel,

A
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reel, dñ maatte folge: at naar den Aand, fom tcenkte ester en Lov 
sont gav en saadan Linie, forst begyndte at toenke i A, kom paa sit 
hoyefte i D og siden ester den Tiid A B dode , og faa at sige laae 
den hele Tiid BE i Dvale, at dens tydelige Tanker da igien kunde 
begynde i E, og derpaa voxe u-endelig fort, og man seer: at lige faa 
mange saadanne feparerte Ovaler soin der kunde hoenge ved en Linie, 
som tilsidft bleve u-endelig, lige sita tit kunde en og den sitmme Aand 
doe og igien komme til klare og tydelige Tanker.

Dersom den krumme Linie blev en af det Slags, ABC, 
forø vi kalde Lemniicater, da maatte folge: at om 
Tiden var igien dens axis, maatte en Dod gaae for 

sig efter den Tud AB, m anden efter den Tiid BC, uden at deraf 
nodvendig fulte, at Tankerne siden kunde igien blive til.

Dersom den Lov, hvorefter Sielene stulde tcenke gav en af de 
krumme Linier, som have en Mcrngde af Maxima, og disse lige 
store, da fuldte at efter Begyndelsen i A og Maximum i g en 
Dod maatte folge i B, at siden igien Sielen paffe rede netto igien- 
nem de samme Grader af klare og tydelige Tanker til Maximum i i 

og 
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og at derpaa fulte atter igien en nye Dov i C, og kunde dette faa*  
ledes siden blive u-endelig ved, uden at den Lov hvorefter Sielene 
tcenkte blev derfor anderledes.

Man kunde heraf trcekke en stor Mcengde til deels artige 
Corollaria, men disse fññvelsom de ovrige Maader hvorpaaAfvexlin- 
gerne i Tankerne kunde vcrre muelige, vil jeg alle gaae forbi, af 
Aarfag at jeg allerede har viist, at vi burde holde for, at de Men*  
nesseltge Siele strax efter Doden gaae fort til det u endelige i klare 

og tydelige Tanker, fordi Verdens endelige Hensigt imod 
hvilken intet kand ffee, ikke tillod nogen 

af de andre.

A.G.C.
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A. G. C.

Devils
paa

ERICH den II. Hertug til Slesvig, Hans 
Mgteffñb med MARGARETE, en 

Daatter af JE R me r il Fyrste 
over Rygen.

§. L

vo som vil efterset vore Kongers Aar-Boger og De Dansse Skn- 
Sloegt-Regiftere, vil deri finde alleneste den 
ufuldkomne Efterretning om Erich il Hertug om Là u. Her

til Synder-Jylland eller Slesvig, den anden Son af îug E Slå
Kong Abel i Dannemark, hans Gemahl, at Hun har 
heedt Margrethe, og har maattet opgive fin Aand i 
Barns-Nod An. 1272. og altfaa t famme Aar, da 
Hendes Herre har forladt Verden. I Hift. Gent. 
Dan. hos Lindenbruch (i) laser man: Anno Domini 
MCCLXXII. obiit Dux Éricus & redditus eft Ducatus 
Erico Regi cum filio Ducis------ obiit DuciJJa Marga
rete in partu. Hvormed rigtigen kommer overeens, 
hvad den Danske Chronologus hos Hr. von Weftpha-

len

(1) Hiß*  Gent, Dan. ap^Lindenbrog.Script.Sept, p, 306, [p*  275» edFabiicJ

Ee
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len (2) (FvíVCr : 1272, Mortuus eft Ericus Dux Jutiae 

uxor ejus. Og inhere gaaer ey heller de nyere DñNske 
Skribenteres Beretning. Vel vil Fontanus (3) for- 
fikkre os, at Hertug Erich har voeret giftet med en 
Daatter afGrev Gert til Holsteen. Men Dankwerth (4) 
har allerede meget vel erindret, at Grev Gert den i. 
hvis Daatter nodvendigen meenes/ har ikke kündet, 
efter de Tiders Skikke, have Hertugen, fottt sin kiodeli- 
ge Soster-Son, tillige til Sviger-Sen, formedelst alt 
for ncrrSlcrgtskab; ogat man har ingen anden Grund 
til at give vor Hertug Erich en Holsteenff Gemahl, 
end fordi man har taget ham for hans Sonne-Son af 
samme Navn, hvilken fom er bekiendt, har havt en 
Softer afGrev Gert den Store til cegte.

§. il.

Denne Mangel Ved flig utilftrcckkelig Beretning / som vore 
vpstldes as den Lands - Moend formane at give os om Hertug Erichs 
Síiftüa'cor- Gemahl, vil det vcere fornodent, at vi hos udlcrndffe 
ner, ester hvis Be- Historie - Skrivere foge Underretning om hendes Person 
retning hun har cq Herkomst. Og da fees det tilfulde, at man maae 
af Fyrfi^ermtt holde hende for en fod Printzesse af Nygen og en Daat- 
den 2den af Rr- ter af Fyrst germer den 2den / den navnkundige Fiende 
fleiL af den Danske Krone. 3 bet af D. Gerdes udgivne 

Udtog af den gamle Lcefe-Mester i Francifcaner Orde
nen iLybck hans endnu utrykte Lybske Kronike, fom fin
des sammesteds forvaret paa Raad - Huset, heder det 
ved det Aar 1257. (5): Hertog Woldemar starv.

Erik

(2) Chronol. Dan. ap. Dn. de Weilphalen Mon. Cimbr. T. T. col, 1406,
(3) Pontan. Rer. Dan. L. VII p 355
(4) Dankwcrth Landes-Bcschreib. der Hcrzogth. Schlesw. ukid Holst, u Deel,

i. Cap. p. S9-6O. -
(5) Udtog af den Lob. Kron, ad a. 1257. i Gerdes Mecklenburgische Schriften 

und Urkunden IX. Samling p.z i.
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Erik syn Brodér wurd Hertog, de nam Jermers, 
des Heren van Rüyen Tochter. Og Herman Cör- 
ner (6) har ved det Aar 1259 antegnet os folgende: 
Waldemarus Dux Sleswicenfis, filius Abel Regis Da- 
norum defunéti, obiit fecundum Chronicam Dano
rum > cui íucceífit frater fu us Ericus, qui Germani Do
mini Rugi anorum filiam accepit in uxorem. Diste Historie« 
Skriveres Vidnesbyrd er ikke af ringe Vigtighed. 
Begge, og i fcer den Lybske Chronist, ere i sig selv alle
rede temmelig gamle, og ligesom Corner udtrykkeligen 
beraaber sig paa en Danss Kronike, som nu er ikke mere at 
finde, saa har og uden Tvivl den Lybffe Kronike Skri
ver laant sin Fortcrlling af oeldreTiid Boger, og maae 
ssee af samme nysouuneldte Dansse Kronike.

§. ni.
Men hvor gyldige de anforte Vidner end ere, 

saa vil vi dog, for at fuldkommen ftadfoefte deres 
Udsigende understotte den med andre Beviis-Grunde. 
Det er vist, at Hertug Erik og Fyrst Iermer ere 
med sammenfoyede Krcefter i Aaret 1259. fald
ne ind i Rossilde-Stift, og have altsaa paa den Tiid 
vceret Venner og Bunds-Forvandte. I Historie - Bo
gerne finder man vel ingensteds denne Omstændighed. 
De melde alle kun om Fyrst Jermer ved dette Krigs- 
Tog, og tale ikke med et Ord derom, at Hertug Erich 
har bivaanet eller havt Deel i det samme. Sagen selv 
bliver dog uimodsigelig, efterdi den ftaaer med tydelige 
Ord i et An. 1264. af Hertug Erich udgivet Haand. 
Skrift, hvoraf Originaler tillige med dertil horende 

Ee 2 Segl

(Ü) Corner Gluon, ad a. 1259. in Eccardi Corp. Hiß. nued, XV. T. H- 
. col. 004.

Hvilken Efterret
ning endnu be- 
styrkes derved, at 
efter et Haand- 
Skrift as Hertug 
Erik, af 1264. 
hand og Fyrst 
Jermer ere i Aa
ret 1259. tilsam
men faldne ind i 
Sellaå
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Segl endnu er til (7). Det ganbske Document lyder 
efter Originalst sanledes: Omnibus prefens fcriptum 
cernentibus, Ericus dei gratia dux jutiæ in domino 
falutem. Infidiantium quorundam malicia innocen
tium equitati folet multotiens invidere. qui ut fe 
gratos reddere poílint & acceptos, in deftruétionem 
aliorum vehementius elaborant, de quorum ftudio Sc 
opera, venerabilis pater dominus Petrus Roskildenfis 
cpifcopus intellexit fe diffamatum graviter licet im
merito Sc delatum, ex eo quod nos una cum feliccis re
cordationis Domino Jar ornaro, Ry anorum principe magna ne- 
cefßtate compulß exercitum ordinavimus E/ induximus in dyo- 
cefim Roskildenfem, id dicatur fua follicitudine procura
tum» Nos igitur de premi (fis pleniorem habentes notitiam, 
quia failum ipfum ad nos principaliter JpeElabat, ipfum do
minum epifcopum in extremitate fue dyoc. propter 
indignationem regiam, quam timebat, invenimus 
commorantem , quem ob fpem re conciliationis vel 
treugarum, ad caftrum fuum, quod dicitur koprnan- 
hafn, reduximus, ab omni illius exercitus congregatione 
Sc ab illius belli feminacione innocentem. Vnde Sc a fupra 
diétis diffamationibus ipfum dominum epifcopum in 
verbo veritatis excufamus Sc fi opus fuerit, amplioribus 
Sc veris rationibus intendimus Sc parati erimus excufare. 
Datum anno domini M0.CGo.LXniI0. Har NU dit» 
saa Hertug Erich voeret deelñgttg med Fyrst Jermer t 
Det fiendtftge Anfald paa Scelland, saa erdet jo gand- 
ske begribeligt/ at de ved saadan en Leylighed kand vcere 
faldne paa den Slutning, for at befteste deres indbyr-

(7) ¿>m dette Haand - Skrift og Anledningen til det fee Gramm, ad Meurf. 
coL 433. not, (,c)»
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des Fortroelighed, at forbinde sig endnu ftcerkere ved et 
noer Svogerskab; I hvorvel den Omftocndighed, at 
Erich den 2den ved de t hans Brev forekommende Ord: 
Felicis recordacionis Domino Jaromaro Ryanorum 
principe, ikke soetter disse til: Quondam focero noftro, 
lader os ikke donrme andet, end at det anno 1259 af
talte LEgteffab er forst fuldbyrdet, efter den Rygenffe 
Fyrstes i folgende Aar mellemkommende blodige Ende
ligt, og at hand derfor, rigtigen at tale, er ikke virkelt- 
gen blevet vor Hertug Eriks Sviger-Fader.

§. IV.

Man vil faa meget lcettere lade de Slutninger 
gielde, fom jeg drager ud af det fremlagde Haand- Krigs-Tog har 
Skrift, naar man vil give Agt paa Sagernes da vce- 
rende,Tilstand t Dannemark, hvoraf man seer hvad for at udfore' 
Hoved-Hensigten har vcrret med det Foretagende paa dm Paata!e,som 
Soelland. DenDanffeKrone var tAnret 1252 blevet âm"de»Dê 
Kong Christopher den i fte til Deel; hvorved Kong Abels Krone, 
efterladte aldste Son Waldemar var forbigaaet, u ag
tet Kong Christopher selv tilforn paa den anno 1251 
i Nyborg holdte Herre Dag havde bevilget og med andre 
Nigens Raad derom beseglet et Brev, at Abels äste 
Son efter hannem fkulde blive Konge i Dannemark, og 
om hand dode uden Afkomst, da den anden ndi hans 
Sted at tages (8). Da nu Waldemar dode i Aaret 
1257 uden Livs-Arvinger, og Kongen ikke vilde forlehne 
hans indehavte Hertugdom Synder- Jylland til hans 
efterlevende Broder Erich, men fordrev denne deraf, 
og tvang ham til at undvige tilHolsteen til hans Mor- 

Ee z Bredre,

(8) Hvitfcldt p. 229, 235. Pontas, p.340. 343.
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Brodre, Greverne Johan og Gert (9)/ forbandt sig 
Erich med den Danste Geistlighed, som var Kongen 
fiendst, og som intet mere onstede, end at faae den Ry- 
borgste Slutning bragt til Fuldbyrdelse, og at faae ham, 
efter dens Indhold, hiulpet paa hans Faders Throne. 
Hvilket Geiftlighedens Sindelaug tydelige« tiendes deraf, 
at Erke Bispen i Lund Jacob Erlandsen ikke áltenoste, af 
den Aarsag, forbi hand, Erke-Bispen, havde i Sinde at 
tilvende Kong Abeis Stamme Riget, forhindrede Kong 
Christophers Forehavende, at lade sin forhen til Thron- 
Felger udvalte Printz Erich krone paa den Herre-Dag, 
som i Begyndelsen af anno 1258 var udskrevet til Oden
se, men at hand blev end og, paa den i samme Aar, 
paa St. Mortens Fest, holdte Kiobmhavnste Herre- 
Dag, af Kongen beskyldt, at hand havde skrevet til 
Rom for Hertug Erich og forestillet hans Udelukkelse 
fra Thronen som uretmoessig ; derhos og sogt Paven om, 
at hand vilde afscette ham, Kong Christopher, fra Re
gimentet, og bestikke en af Kong Abels Sonner i hans 
Sted til Konge (10.). Af disse Spoor i Historien lader 
det sig allerede slutte med en ikke ringe Riimelighed, at 
den fiendtlige Landgang, som Hertug Erik med Fyrst 
jermer foretog paa Scelland anno 12)9, sigtede ikke 
blot til Kirkens Bestyttelse i Dannemark, som af den 
Romerste Stool var anbefalet Fyrst germez eller til at 
forstasse Hertug Erich Forlehning paa Hertugdommet 
Slesvig, men og, ja fornemmeltgen (endstiont at man 
ikke ftrax i Begyndelsen lod sig mcerke dermed) til at 
udfore den Paatale, som Hertugen, efter den Ryborgste 
Rugs-Dags Slutning af 1251, havde til den Danste 

Krone.

(9) Hvitfeldt p. 253. Ponían, p. 352.
(10) Hvitfeldt p. 253.254.258. Pontan. p, 352.357.
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Krone. Men det fattes ikke paa endnu ncrrmere Kiem 
detegn, ved hvilke man er berettiget til at forsvare Sa
gen med en Slags Vished. Hertug Erik og Fyrst Jer- 
mer havde allerede for mere end een Manned siden lan
det paa Scrlland og indtaget Kiobenhavn (n), da 
Kong Christopher den 29de Maji dode t Nibe af For
gift, fom en Geistlig, ved Navn Arnfast, havde givet 
ham ind ( 12). Hvilken Tiid-Punct alt for kiendeligen 
rober det ugudelige Menneskes Hensigt, nemlig paa en
gang at bane en aaben Vey for den store Stats-For
andring, foln var opspundet af Erke-Bispen i Lund, og 
fom man nu havde begyndt at scette i Vcrk; allerhelst da 
Erke-Bispen kort derefter, ligesom for at belonne ham 
for saa vigtig en Tieneste, vilde befordre ham til Bispe- 
Stolen i Aarhuus, og virkelige« indviede ham til 
Bisp (iz). Ja Hertugen selv giver og med de i for- 

anforte

(n) ChroMol. Dan. ad a. 1259. ap. Dn. de Weilphalen T. I. col. 1406. Jarmarut 
occupavit Sialandiàm quinta di« Pafchæ [bet er den 17de April]. Annalifta I, 
Dni de Ludewig ad e.a. p. 31. Et Jeremarus uenit Kopenhagen cum exer
citu magno Feria Hebdomadarum Pafchx.

(12) Chron. Eccl. Rip. a Terpagero ed. p. 22. verb. Sereniífimus Rex Daño- 
rum Chriftophorus primus obiit Ripis Anno Dni MCCLIX- 4 Calendas Ju
nii et fepultus eft in medio Chor© fub albo lapide. Confulum Civitatis Ri- 
penfts à Fratrum ordinis Prxdicatorum & minorum ibidem appellatio ad 
federn Apoftolkam de anno 1261. III. Id. Maji apud Terpager. Rip. Cimbr*  
p. 2O7. ibi : Domini Chriftophori quondam Regis Danorum jublati de me
dio. Breve Urbani IV. Pon ti f. ad Archiep. Lundenf. de anno 1264. ap. Hvit*  
fejd. p. 2Ó8- &Pontan. p. 362. Propofitiones Erici Men vedi contra Joannem 
Grand, citante Grammio ad Meuríium col. 432. not. (e) verb. Avum enim 
Regis Chriftophorum intoxicatum. Scriptor. Dan. allegati a Gramm.ibid.

(13) Preve Urbani IV. ap Hvitf. & Pontan. c.l. Det er aktsaa en vrang Jnd^ 
bildning/ at Arnsast har allerede vñrer Bistop i Aarhuus paa den Liid, da

hand
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anforte Brev forekommende merkvcrrdige Ord: Quod 
nos una cum felicis recordacionis Domino Jaromavo 
Ryanorum principe magna necejfitate compulfi eXer- 
citum ordinauimus & induximus in dyocefim Roskil- 
denfem , og videre : Quia fa élu m ipfum ad nos princi
paliter fpeétabar, noksom ttlkiende, at dette Tog har 
fornemmeligen vcrret foretaget for hans ffyld; og man 
kand ikke udfinde nogen anden Aarsag, end den Henfigt 
at bane sig Vey til Thronen, hvorved band har kundet 
sinde sig bevceget til, paa en Tiid, da hans Morbrodre, 
Greverne af Holsteen faldt ind i Hertugdommet Sles
vig , for at rive det, ham til beste, af Kongens Hcen- 
der (14), at afsondre sig fra dem med sine Krigs-Folk, 
og i den Rygenffe Fyrstes Scelffab at giere Anfald paa 
Gcelland. Tilmed lod Erke-Bispen Jacob ErlmidseU/ 
paa det den unge Erik ffnlde ikke komme til Regieringen 
efter hans Fader, som var taget af Dage, forkynde un
der Bands - Straf, at ingen ffulde scrtte Kronen paa 

bam

hand fvrsvede denne gruelige Gierning mod Kong Christopher. Hvilket end 
ydermere båstes vedet af Kong Erik i Nyborg Anno 1259 udgivet Haand- 
Skrift, hos Terpager Rip. Cinrbr p. 205. hvor det/ ester excerptis Bartha. 
Nnianis maae hede : Et Dominis E.Ripenfi Epifcopo, P [Petro Olavij Arifi- 
enß Epifcopo , N. Wibergenfi Epifcopo, N Slesvicenfi Epifcopo, E. Burgla- 
nenfi Epifcopo, Prepofito Arnfaßo &c. Den her forekommende Provst Arn- 
fast er formodentlige» den forhen omtalte Misgierningsmand, hvilke n altsaa, 
da dette Brev blev udstedt/ endnu maae have havt Faarekl«derne paa, og 
anstilletsigsom hand holdt med den unge Konges Partie.

(14) Hitt. Gent. Dan. ad 3,1259. ap. Lindenbrog. p.306. [p. 274. ed. Fabr.] 
Comites Holfatiæ magnam partem ducatus vallaverunt. Corner ad e. a. in 
Eccardi Corp. Hilt. T. II. col. 904. Comites Holtzatorum Jutiam intrantes 
multa incolis illis damna inferebant. Annal. Slav ad e, a. àp Lindenbrog, 
p.261. [p. 290.] Ericus filius Abel Regis in Ducatum recipitur.
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ham etter voere tilstå ved hans Kroning; og da, det u- 
agtet, denne Hoytidelige Forretning var gaaet for sigt 
Viborg paa Jule-Dag 1259 foer hand virkelige« fort 
med den truede Band/ og strakte den end og til Kongen 
fclv (15). Det bliver altfaa en afgiordtSag: Fyrst 
germer, da hand an. 1259 med Hertugen af Slesvig 
foretog den SMandsse Landgang/ vilde red Vaabens 
Magt forhielpe denne til Kongerigets Besiddelse, ffnlde 
og, efter al Anseelse/ i det folgende 1260de Aar, da 
Sagerne havde faa onsselig en Fremgang, have taget 
Masqven af, under hvilken hand var kommet, som for 
at beffytte den Dansse Kirke; og, ssiont Kong Erik var 
tmidlertiid kronet i Jylland/ dog vel ved sin overlegne 
Magt have udvirket, at Hertug Erik var iligemaade i 
Scelland og Skaane blevet udraabt til Konge og kronet 
t Lund, dersom ikke en Skaanss Qvinde, ved det ham 
tilfoyede vovelige Kniv-Stik, havde uformodentligen fat 
et Maal for hans Seyervindinger og Erobringer og der
med forbundne vidt - udseende Anstag. Ved faadan Sa
gernes Bessaffenhed synes da vistcligen meget naturligt 
og troeligt, at Hertug Erik, for at forsikkre sig denne 
tappre Herres Bistand i en saa betydelig Sag, har iblant 
andet ogsaa forestaaet ham, ved Svogerssab at foreene 
begge hoye Huuse, og at Fyrsten, indtaget af det Haab 
at fee sin Daatter omgivet med Kongelig Vcerdighed, er 

derved
(iz) Breve Urbani IV. ap. Hvitfcld p. 267. ibi ; Oc paa det du kunde forhindre 

oc affoende, at hand ikke stulde komme til Règet oc Regimentet effter fin Fa
der Le. Kong Eriks Haand-Skrist hos Terpager p. 205. verb. Atium Wi
berg anno Dni M.CC.LIX. in die Coronacionis noft re quinto. Vel il" K ro
llings Dagen ikke her bestemt; men da Kong Erik harvceret i Viborg den 28de 
Dec. 1259. som secs af et endnu u-trykt Naade-Brev, font hand har meddeelt 
Esrom Kloster, saa har hand, uden Toil, efter sin Faders Christopher den I. 
og sin Beste-Faders Woldemar den IL deres Exempler (Hvitfeldt p. 23$. Arn. 
tub. L. vi. c. i6. p. 469.) annammet Kronen paa Juule-Dag.

Ff
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226 A. G, C. Beviis paa Hertug LricKEgteskab 
derved allermeest lokket til at beblande sig i de Danffe 
Sager, og at stufte et Forbund imod Kong Christopher 
rued Hertugen og hans Morbrodre.

§. V.
En Bi. Anmå Da jeg/ for at fyldeftgiore min Materie, har maat-

fet erindre den Omstændighed, at Fyrst Jermer er i Aaret 
Bsgrrs Rigtig- I2ÜO henrykt ved en voldsom Dod/ saa giver dette mig 
hed, i Henseende en gandsse beqvem Leylighed til at overbeviise den berom- 
den2dens Dsds te Greifswaldsse Leerer og Historie-Skriver Hr. von 
Mande, som Hr. Schwartz, (hvilken vor for tiligen fra den loerde Verden 
XéSS borttagne store Polyhiftor ( 16) har nyfigen viist, at hand 
inte". 0 forgoeves har bildet tvivle om den Forlchning, fom, ester 

Hvitfeldts Beretning/ er An. 1559 givet deWolgaftisse 
Hertuger paa FyrstendommetNygen) ved et nytog lige 
saa klart Exempel, at hand undertiden forlader sig alt 
for ftcerkt paa hans Pommerske og Nygensse Skribente- 
re, og derimod har for liden Tilliid til den oprigtige og 
meftendeels vel underrettede Hvitftldt. Hr. von 
Schwartz i hans Nygensse Grcrndse-Historie (17) vil 
ikke tilstaae de Dansse Historie-Skrivere/ at Fyrst Ier- 
mer, midt i den imod Dannemark begyndte Krig, da 
hand, efter at hand havde erobret Scrlland og Born
holm, holdt ilde Huns iSkaane, erasen behrertetQvin- 
des Person ihielstukket med en Kniv; men paastaaer 
meget mere med de Pommersse Historie-Skrivere, at 
Fyrsten, efter mange Seyervindinger, er med rügt Bytte 
lykkelige« igien. ankommet til Nygen, og har efter den 

Tud

(16) Grams Forbedringer til Kong W-åmars Historie i Kiobenhavns Viden
skabers Societets Skrifter T. IV. p.92. & feqq.

(17) Schwartz. ds Finib, Rug. p. 13O. not, (o).
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Tttd endnu levet nogle og ttugeAar. Bevtis herpaa meener 
vano at finder i trende Haand-Skrifter, som Fyrsten har 
udstedt a. 1260 i Mlmenttz paa Nygen, a. 1281 og a. 
1283 (18)/ og lover at udgive en Commentationem 
hiftoricam de familia Principum Rugiæ, eller kort Hi
storie om det oeldgamle Hovfyrstelige Nygensse Huus, 
t hvilken hand udforligere vil handle om de Vildfarelser/ 
hvorudi de Danffe Skrrbentere forvikles ved den falsse 
Indbildning om Jermer den 2dens voldsomme Dod. 
Omendssiont hand og derefter har forandret dctñorstrt, 
at udgive en egen Slcegt-Historie over det Nygenffe 
Huus, i det mindste dette Voerk ikke endnu er komlnet 
for Lyset ; saa seer man dog af hans Pommersse og Ny- 

F f 2 gensse

(18) Hand vil vel i hans Rygcnskc Greendse Historie p. 124. not. (c) viisc Urigtig*  
heden af de Danske Skribenteres Beretning om vor Jermers voldsomme Dod, 
endnu as dette, at, efter Hvitftldts Formelding x.zrr., Rodne-Herred pa« 
Bornholm er i Aar 1277 soit af Fyrsten Witzlaf in. til Uffe Nielsen, Danne
marks Riges Drost; og det folgeligen lader sig ansee, at Fyrst Jermer har be
holdt dette District, som en Deel af hans Erobringer, og altsaa lykkelige» 
fuldendt Krigen med Dannemark. Men da Kong Erik Glipping, svin Hvit- 
feldt iligcmaade p. 270. bevidner, haver a. 1265 efter en lang Belcyring cr- 
obret Slottet Hammerhuus paa Bornholm, og derved bekommet den bekiendte 
Andreas Erlandsen, en Broder af Erke - Bispen i Lund, til Fange, solgeligen 
uden Tviil igien bemeegtigct sig den gandffe Insel, og Hr. von Schwartz selv i 
hans Pommerske og Rygenske Lehn-Historie p.226. (*)  beimrrker efter Kantzov, 
at Fyrst Witzlaf, som af hans efterladte Skrifter og Krigs Regninger kand sees, 
har ladet sig meget bruge til den Danste Krones Tieneste, saa har formodentlig 
Kong Erik Glipping overladt Fyrsten, foren og andre Fordringer, dette Rod- 
ne - Herred paa Bornholm til Underpant, eller med forbeholden Ret at kiobe 
det igicn; og denne Fyrste har -. 1277. videre afstaaet dette Herred til Droste« 
Uffe Nielsen, dog uden at betage Kronen sin tilkomiuende Indlosnings Ret. 
At altsaa Kong Erik Mendved har havt god Foye til, i Aaret 1303. hos Hvil- 
feldt p. 320. at angive meerbemeldte Herred for sit: item (siger hand) bona no- 
ftra, qux in Infula Borendeholm obtinemus, dicta Rothne-herrid, quae quidetu 
bona heredes nobilis viri Uffonis militis quondam dapiferi detinent in praefenti.
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228 A. G. C. Beviis paa Hertug Erichs JEgtcflab 
genffe Lehn-Historie (19), at hand endnu fremdeles 
har de samme Tanker om Sagen, saa at hand end og, 
uden Omsvob / erklcerer de Danske Skribenteres eens- 
stemmige Fortcelling for en Fabel. Den store Tillnd, 
med hvilken en Mand, paa hvis Styrke i deslige Under- 
sogninger den lcerde Verden har saa ffionne Prever, 
dommer i denne Sag, ffulde ncesten forvirre mange end 
og ovede Loesere. Men efterdi Hertug Erik il. afSlesvig 
i hans forhen efter Originaler meddeelte Brev af 1264 
taler omAyrft Jermer il. med det udtrykkelige Tilloeg: 
Felicis recordationis, der og i Hr. von Dregers Codice 
Diplomático Pomeranico (20) endnu findes trende 
gamle Haand'Skrifter af de Aar 1261.1264 og 1266/ 
i hvilke bencrvnte Fyrste ligeledes anferes, som allerede 
dod, af hans Son og Efterfolger i Regiermgen Wchlaf 
den zdle, saa maaeviffeligen Hr. von Schxyartzes Anseelse, 
hvor stor den og ellers er hos cegte Liebhabere af Moriste 
Videnffaber, dog her vige forden aabenbare Sandhed; 
fornemmeligendahand selv (21) bemcerker, at ncesten 
alle Fyrstelige Rygenffe Breve, somere udgivne efter 
oftbemeldte Krig med Dannemark, findes at vcere ud- 
stcrdte, ikke af Jermer li, lnen af hans Son Wihlaflli, 
og deraf drager denne Slutning, at Jermer har efter 
den Tiib ikke synderligen mere antaget fig Regieringen, 
men ladet den forvalte ved hans Son Witzlaf; og da hand, 
Hr.von8clnvartZz paa et andet Sted (22) striver, at

Fyrst

(19) Schwartz Pomrn. und Rug. Lchn-Hist. p. 203. og 224.
(20) Charta Witzlai III de anno 1261. ap. Dreger Cod. Dipl. Pom. T. I p. 4 

ibi : Pie ni emori e patris noftri Germari il Iuftris principis Rujan orum, Char
ta ejusd. de anno 1264. ibid. p. 474. verb. Pie memorie dominiis Jaromarug 
pater nofter. Charta ejusd. de 1266« ibid. p. 502. verb. Felicis igitur recor- 
dationis pater nofter Jeromarus.

(21) Schwartz Pomm. und Rüg Lehn Histor. p.2Och.
(32) Idem ibid, p. 224,

i
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Fyrst Wihlaf, u agtet hans Herr Fader hermer levede 
endnu, og forft dode anno 12831 bar i en lang Did 
fort Regieringen tilsås med sin yngre Broder 
jermerin, beraabende sig paa etHaand-Skrift afAar 
1271, fom er udgivet til Bukov Kloster i begge deresNav- 
ne,0g hvor det heder r Nos una cum fratre Jaro maro ; lut
ter Ting/ som oyenlynligen ikke henge ret vel tilsammen, 
og ere derfore allene nok, om end de forhen anforte Do
cumenter ikke vare, til at bringe os meget ncer paa den 
Meening, at Fyrst Jermer, da hand efter Krigen med 
Dannemark bliver paa engang ligesom usynlig i de Pom- 
merffe og Rygenffe Historier, maae virkelige«, ester 
de Danffe Beretninger, vcere omkommeti bemeldte Krig. 
Efter at der nu engang paa denne Maade er banet os 
en sikker Vey at gaae frem paa, saa lader det Beviis 
sig letteligen igiendrive, som Hr. von Schwartz mee- 
ner at sinde i De foranforte Haand - Skrifter til at be- 
siyrke hans Foregivende. Det af Fyrst Jermer den 2den 
anno 1260 iVilmenih paa Rygen udgivne Document 
vtiser alleneste, at Hvitfeldt, Fontanus og Meurfius u- 
rigtigen henfore hansDod under anno 1259, og at det 
»neget mere har denne Beskaffenhed med hans sidste Fore- 
tagende, at hand, efter at Solland varft formeldte Aar 
I2Z9 fuldkommen undertvunget af ham, er stylet til
bage til Rygen, og blevet der saa lcrnge, indtil hand i det 
folgende 1260de Aar gik los paa Bornholln og Skan
ne, hvor Hand da, paa dette hans andet Tog, er, midt i 
hans Vaabens vedvarende Fremgang, omkommet ved 
den bekiendte Ulykke ; hvormed og de celdre Danffe Chro
nister (2z) fuldkommen steinme overeens, som alle med

F f z hinan-
(rz) S. Forfatteren til dcn Scellandffe Kronike p 68. hvilken Hr.von Schwartz 

i hans Ryg.Granrdse-Hrsk. p. 130. not. (o) fflv äussrer ; Hi it Gent. Dan hos 
krndenbruch p.306. -y.274.edit. Fahr.) DensictteDanffe Annalist hos Ln. 
dewig Rel.MSS, T.IX.p. 156. og den tolvte ibid. p. 21,6.
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hinanden henfsre hans Dod under det 1260de og ikke 
under det 1259de Aar. De tvende andre Breve af 
1281 091283 ere, om deresAars-TalL ellers er rigtigt, 
uftiibarligen af Fyrst Jermer III, vores Jermers 
yngre Sen , som kand vel i Begyndelsen have fort Re- 
gieringen tilsås med hans Herr Broder Witzlaf, men 
maae derefter have deelt deres Fcederne kande med ham, 
og derfor, i Henseende til hans Deel afkandene, alleene 
udstcedt bemeldte tvende Haand Skrifter. Hr. von 
Schwartz er uden Tvivl forleedt, til at ansee ham forden 
celdre Jermer, ved den Omstændighed, at diste Breves 
Forfatter striver stg ikke Eleétum ecclefiæ Caminenfis. 
Men vi vil heller formode, (indtil den Anden Deel af 
Dregers Codex Dip lom ariens Pomeranicus vil inaae stee 
fuldkommen afgiere Sagen) at Fyrst Jermer in. har 
enten endu ikke i Aarene 12 s 1 og 1283 vcrretCoach'utor ved 
Bispedommet Camin, eller oa, at hand, saa lcenge hand 
var ikkun Coadjutor derved, har ikke altid anført det i sin 
Titel, end at vi stulde opvcekke hans Fader fra de Dode 
igien, som gandste vift forlod Verden i det 1260de Aar, 
og giore ham til Forfatter af tvende Haand-Skrifter, 
som ere udgivne over tinge Aar derefter.

§. Vi.
Hertug Eriks Vi komme igien til Hertug Erik af Synder - Zys. 
jirmer ii Daat. land hans LEgte Foreening med en Daatter af Jermer II. 
ter af Rygen, be- Sagen et*  allerede temmeligen fastsat ved ovenanførte 
dttî?àlî'n Beviiser; men stulde der endda vcrre nogen Tvivl tilba- 
medFyrstWitzlaf ge, da har jeg endnu en Hoved-Grund at anføre; som 
den Zdiks Telia- stal aabenbare afgiore Sagen. D. Gerdes har i det IX. 
S'lmÄ Stykke af hans Mcklcnb. Skrifter -g Breve meddcclt o s 
Waldemaåv. af en ret mcrrkvcerdig Levning af Alderdommen i Fyrst 
A^'g.ogHerr Witzlaf den zdiesTeftñmente, som Aar 1302 er. forfat- 
land, foin hans let
n<rr Slargtinger.
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tetudiOpslotNorge. Z dette Instrument (24) bltve 
iblant andre Hertug Waldemar iv.afSlesvig og Erich 
Herre af Langeland, vores Erichs Sonner, med 
folgende Ord udnoevnte tll overste Executores : Infuper 
fuperiores exectitores omnium prædiétorum dileétum 
filium meum in Chrifto, dominum Haquinum, regem 
Norwegia? illuftrem, dominum Ericum ducem Suecie, 
E?5 dominos Waldemarum ducem Suecie £/ Ericum dominum Lang- 
landiey nepotes meos cariflïmos, in fubíidium ordinaui, ita 
quod quicquid per impotentiam vel negligentiam prio
rum executorum fuerit pretermiiTum, per prediâos 
dominos vel majorem partem aut faltem duos ex ipfis 
impleatur. Fyrst Wihlaf kalder Hertug Wñldemer I V. 
til Slesvig og hans Broder Erik Langbeen nepotes fuos 
cariflimosí thi at her tales out Hertug Waldemar til 
Slesvig, og ikke om Hertugen i Sverrig af samme 
Navn, som var den her noevnte Svenffe Hertug Eriks 
yngre Broder, og at man folgeligen i Stedet for: Wai- 
demarum ducem Suecie maae lcest: Waldemarum du
cem Mie, et, at forbigaae andre Grunde, sikkert at stutte 
deraf, at Concipienten ellers vilde have forbundet den 
Svenffe Hertug Waldemar med Hertug Erik, hans 
Brodér, og ikke med Herr Erik af Langeland, og kaldet 
begge Svenffe Hertuger, men ikke den eene allene, Fyrst 
Wchlñfs nepotes. Altsaa have Hertug Waldemar af
Synder-Iylland og hans Broder Erik voeretncrrbefloeg- 
tede med Fyrst Witzlaf, og end dertil hans Softer-Son- 
ner, efterdi man ikke paa anden Maade kand udfinde 
dette Slcrgtffab. Folgeligen er det, i før da Sagen 
bestyrkes ved Historiens Overensstemmelse, og gamle 
Kronike-Skriveres udtrykkelige Udsigende, fuldkommeli-

gen

(24) Teftam. Witzlai III Prine. Rug. j Gerdes MecklknbnrgiDk Echnsten 
und Urkunden ix. Samling p. 12.13.
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gen afgtordt, af Hertug Erik af Slesvig har avlet beg
ge disse Herrer med enDaatter af Iermer den 2den af 
Rygen. Jeg feer ikke hvad der skulde med Grund vcere 
at indvende imod faa klar en Sag,

§. VIL
Bchn-a-ligeOm- Den nysanforte Omftandighed, at Waldemar IV. 

og Erik Langbeen ere avlede af Hertug Erik med hans 
Hcttugmdms09 Rygensse Gemahl/ leder os naturligen til den Slutning/ 
Persvn ÑNZÑÑM- at man har aldeles ingen Aarfñg at tiüegge denne Fyr- 

fte nogen anden Gemahl, foruden Hende, og at hun fol- 
geligen er den ftrax i Begyndelfen ommeldte Hertuginde 
Margarete, fom, efter de Dansse Aar Boger, er dodi 
Barsel-Seng Aar 1272, og alrsaa ved sammeTiid, da 
hendes Gemahl endte sit Liv ; ligesom det og lader meget 
troeligt, at, da Fyrst Witziaf 1. af Rygen, Fyrst Jer- 
mer den 2dens Fader, har havt en Margrete til crgte (25), 
vor Hertuginde er blevet kaldt Margarete efter hendes 
Farmoder. Raar man derfor antager, som kand ssee 
uden at forncerme Riimeligheden, at hun, efter hendes 
Herr Faders Aflivelse, saa fnart Anstcendigheden vilde 
tillade det, alt saa maae ssee i Aaret 1261 er blevet 
Hertugen tilfordt, saabliver det en Ttid af elleve Aar, 

som dette Hoye Par har levet i et frugtbar og 
velsignet LEgtessab.

(25) Fyrst Witziaf den istes Brev ñfAuri225. hos Hr. von Weftphden Mo*,  
Cimbr. T. IL col. 263. ibh Domina terræ, domina videlicet Margaretha*  
Gammes Brev as Aar 1232. i Hr. von Dregers Cod. Dipl. Pom. T.I. p. 154, 
verb, Domina Margareta uxor noftra. EndNU sñMlttes Brev af Aftk I237. ibid, 

verb. Et uxoris noftre Margarethe felicis memorie.

Proies-



Profeflbr Krafts

Anmærkninger
over

et er fast ubegribeligt, at de Ting, som henhorer til Ager« 
Dyrkning ikke ere bragte til nogen Slags Fuldkommenhed, 
u-agted at man har voeret i nogle tusende Aar forbunden til 

at legge sig efter denne Videnskab. Det er besynderligt, at man 
maae handle og scette Priis paa alle Stags Jord, uden at vide 
hvad Grad af Godhed den ene har til den anden, og uden at have t 
denne Henseende noget Slags fornuftigt Maal; vifter det, dtQya- 
liteterne ere over Hovedet vanskelige at maale, i soer med et direå 
Maal, men burde man ikke have fundet indire&e, saadanne som 
Thermometret, Baro - og Hygro metret ere i Henseende til Luften.

Jeg vil ikke tale stykkeviis om den n-endelige U vished der er i ' 
de fleste Stykker af Ager-Dyrkningen, jeg vil kortelig sige, at saa 
lccnge Land-Manden faa meget dependerer i sine Regler afVind og 
Veirlig, fom nu omstunder, at der da bliver ikke meget mere at byg
ge paa dem end paa Veirliget selv.

Gg Men
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Men mon det og ffulde voere u mueltgt at kunde finde for et 

hvert Slags Jord visse Hoved-Maximer, som ikke havde denne 
vidtloftige Dependence. Jeg siger dog dette langt fra ikke fom no
get vift. Tanker flaaer ikke altid ind. Saafremt man ikke vil til- 
ftaae dette, holder jeg for, at man nodvendig maae tilftaae, at det 
er aldeles ikke tilladeligt, at man af faa mange Aars Erfaring har 
ikke engang lcerdt Hovedstykkerne i den Theorie om Trceernes Plant
ning og Vext, u agted at dette er en med af de nodvendigste Dele 
af Ager-Dyrkningen.

Denne sidste Deel afAger-Dyrkningen hardeLcrrde fast allene- 
anseet, fom et Sujet, der var deres Eftertanke vcerd; Jeg veed ikke, 
hvorfor de har forfomt Resten , ventelig er det ffeet fordi de sieste 
lcerde Folk har intet andet Landgods end deres Papirer; Men turde 
jeg vel sige, at om den store Mcengde seer for lidet, det derimod la
der, fom det lille Antal Personer, der vover sig uden for de engang 
antagne Forffrifter, feer derimod tidt og ofte formeget; man maae 
tilftaae at Malpigh og Grew har stet det i Planternes Dele, fom ikke 
enhver stal kunde fee; virkelig er det ikke langt fra at man jo i vores 
Tiid er kommed iglen paa den Tanke, at Trceerne vare et Slags 
jordiffe Dyr, fom ikke bevccgedes, ligefom Mr. Reamur har erfared, 
at der ere virkelige Dyr i Vandet, fom deres hele Livs Tiid ikke be- 
vcrge sig. De famine langt fra at have Lyst til at vandre om, bin
der sig meget mere fast ved sinaae Traader (faa at sige), fom paa 
nogen Maade kunde lignes med Trceernes Nodder.

Det er langt fra ikke dette Slags Subtiliteter, fom jeg vil 
underfoge i det nervcerende Stykke, jeg vil allene anfore en Deel 

Obier-
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Obfervationer, som tiener til at underrette 0M/ hvor betydeligt et 
Stykke Barken er i Trcrerne. Man ffulde neppe kunde vente i et 
saa oplyst Seculo som vores, at man ffulde kunde falde i Difpute 
om / hvad heller Traernos Vext og Floer beroer mest paa Barken 
eller og mest paa Margen og Trae-8ubåncen, imidlertid leerer 
man af Historien til de Parifer-Mémoires for Aar 171I / at den 
Tild har vceret en Tvistighed derom imellem Mr. Parent og Reneau- 
me, af hvilke denne sidste meente at Barken var Hovedsagen paa et 
Trae, hvorimod den forste tilffrev Margen og Trece - Subftancen de 
fornemmeste Forretninger af Vegetationen. Hvad Aarsager begge 
have anfort finder man deels i den anforte Mémoire, deels i andre 
Stykkey fom der henviifes ttl.

Meftendeels begaaer man den Feil, at fordi noget befindes ikke 
at vcere ret, forkaster man alt; Jeg vil for at undgaae en Forseelse 
som er fast almindelig, ikke paastaae at Barken er alt i et Troee og at 
Resten er intet; Tvertimod mener jeg at Trae-8ubttancens Fasthed 
og Vext kommer ikke mindre an paa Margen end paa Barken, 
hvorimod Blade, Blomster og Frugt u negtelig beroer fast allene 
paa Trceernes Bark, dog saa, at siden Forraadnelse i Margen er en 
virkelig Sygdom i Trcrerne, som altid tillige griber Troee »Subftan- 
cen an, saa gier denne sidste til, at Barken sidder stivere og fastere 
over en friff Trae-8nbñance end over en forraadnet; Folgelig ogat 
Barken i denne forste Tilfalde boedre kand giore sine Forretninger. 
Maaffee har Naturen og forsynet Traerne fra to Sider, faa at ban
de Marg og Bark gior til deres Floer og Frugt , u-agted at man af 
det Efterfolgende oyensynlig kand see, at Barken er allene nok til 
denne Forretning.

Gg 2 Forrige
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som var 14 Alen i Langden fast med Stubben, men magted at 
Trccet havde sin eneste Underholdning af dette Sykke Bark, blom- 
stredc det dog samme Aar ordentlig, som andre af dets Slags, gav 
fuldkomne Blade i Moengde, Blomster, og siden til rette Tiid over- 
siodig god og stoer moen Frugt. Pdermere skud det en Mcengde 
Greene paa den overe Side af Stammen, hvor endog Barken var 
reent brudt over, Grene fast i Alens Hoyde og i j Tommes Diame
ter neden til ; det satte Knupper til Frugt for det efterfolgende Aar, 
og i dette Foraar har det igien skudt Blade og Blomster som et an« 
det frisst og u-bessadiget Trae. Barken krummede sig om og sogte 
at groe sammen, som om den derved vilde lage sit Saar, men om 
der virkelig blev frisst Trae inden til har jeg ikke kundet obfervere.

Jeg sogte derpaa at erfare om det var allene ved en Hazard og Han- 
delfe at dette kunde ssee, eller om det og vilde lade sig giore, naar 
man vilde; til den Ende brekkede jeg Grene paa Plomme - Traer 
imod Enden af Sommeren, overskår al Trae - Subitanee med en 
Skarp Pennekniv indtil den innere Bark, men disse Grene bar dette 
Aar som de forrige, uden al Forandring.

Mig ssnes, at man ikke kand forlange badre Experiencer paa, at 
Traernes Blomster, Blade og Frugt beroer fast allene paa Bar
ken ; og da den hele Stamme groer og blomstrer ved et lidet Stykke 
Bark, da maae en af to ssee: enten ciiFibræ afBarken lober om 
det hele Trae i Forme afen Spiral, eller og at et Stykke Bark 
tand trakke Fugtigheden af det nesthosliggende til sig.

Uden Tvivl ligger i dette sidste Aarssgerne til Traernes Vegetation, 
thi det er bekiendt, at m Draabe Vand,naar den rorer manden, 

G g 3 lader
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lader sig trcrkke ind t den, og at den gier eet med den. Antager 
man nu i) at Trcrernes Bark har en Force t sig til at atrahere 
Vandet og Fugtighederne af Luften, 2) at Barken er ikke andet 
end en Fortgang af Noeden over Jorden, z) at Liqueureme sti
ger overmaade hoyt i de Haarfine Ror, saa er det siden ikke van
sseligt at forstaae Trcrernes Vext.

Hvad det forfte angaaer, da erdet fast alinindelig bekiendt at 
Trcrerne trcrkker Fugtighed til sig igiennem Bladene og Barken ;kand 
man troe hvad^.ldrovandiffriverftraxi Begyndelsen af hans Den
drologie og en Mcrngde andre Skribentere med ham om det bekiendte 
arbor miraculofa, da tiener det til Beviis, at Wc Trceer har en 
utroelig Kraft til at trcrkke Fugtighed til sig.

At Barken ikke bor ansees for andet end en Fortgang afRoe- 
den over Jorden bevists af den ordinaire Podning, hvorved en Green, 
saa at sige flaaer Rodder i et andet Trcre. Men at man ikke bor 
tilffrive Roden for meget af Trcrernes Vext sees deraf, at Trccer 
kunde voxe med ringe etter fast ingen Roed, nemlig i et gammelt 
grundmuret Huus her i Soröe, hvor den anden Etage trcrder lidet 
ind over Gesiursen; af den forfte voxer i Muren et Ronnetrcre, 
Trcret er saa Hoyt, atdetgaaerop over Gesimsen af 2den Etage, 
og da Karnisen oven til hcrnger lidet foran udover, er TrcrettilDecls 
overffygget af Karnisen. Man ffulde neppe troe at et Trcre ffulde 
i denne Situation kunde voxe, men det voxer dog; u-agted at det er 
klart, at det er ikke her Roeden, som meddeler Trcret sin Vcrdffe, 
men at tvertimod den Fugtighed, som Barken trcrkker til sig, maae 
meget mere underholde Noeden.

Naar
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Naar dette er forft antaget, erdet klart, at vedHielp afNoe» 

den stiger forst Vcrdsterne op, efter de Egenstaber fom man erfarer 
at de Haarfine Ror har, hvorved er at agte, at i deslige Ror Van
det og Fugtigheden kand stige langt hoyere, naar de ere af en Mate« 
rie, end naar de ere af en anden, Mr. Muskenbroek har i sin Phyfík 
i det Capitel om Attratiionen den Obfervation, at Fugtigheden sti
ger i Ror, fom ere fyldte med Trcre-Aste til 30 Tommers Hoyde, 
ventelig maae det kunde stige meget hoyere i det friste Trace felv ; faa 
Roeden har aldeles den Fortieneste afTrcret, at den legger den forste 
Grundvold til alle dens Vaedster, og at de ved den altene kunde stige 
til en anseelig Hoyde.

Den Hoyde fom Roeden ikke kand staffe Vcrdsterne, forstaf, 
fer Barken dem; thi da denne er intet andet end en Fortgang af 
Roedcn, som trcekker Vcrdsterne til sig i alle Puncter og til alle 
Hoyder oven over Jorden, saa er det tydeligt at Vcrdsterne ved dens 
Hielp kand komme saa hoyt, som man vil, og det saa meget mere 
som Norene i Trcrerne derved holdes fugtige oven til, hvilket hielper 
meget til at Vcrdsterne idelig kunde stige; Hvad for Resten saavel 
Varmen som Luften giore videre til at Trcrerne faner en Kraft til at 
styde i Hoyden, er noget, fom jeg her ikke har fadt mig for at handle om.

Tilde besynderlige Egenstaber af Barken horer en Experience 
hos Mr. Manotee, fom jeg ikke kand undlade til Slutning at anfore, 
den sindes i den Hager-Edit. af Oeuvres de M. Manotte Tom. I. 
Lettre fur le fujet des Plantes. 2. Partie pag. IZZ. Edit. 1740. ’’Dans 
’’une rangée de charmes forrs hauts, dont quelques unes joignoient 
’’enfemble leurs écorces on en choifit deux, dont les tiges étaient 

"de
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”de la groiTeur du bras. On fcia la tige de l’un environ à un pied 

demi au-deílous de l’union des écorces, & pour empecher, 
’’que la fève montant de la Racine ne fit rejoindre les parties coupées, 
”on mit une petite pierre platte entre - deux. Ce fut au comme n- 
’’cement du mois février, que fe fit cette operation. Au Printems 
’fuivant, les branches laterales, qui étoient au deiTous de la jon- 
"¿tion des Tiges, pouiTerent de petits jets & des feuilles, auifi bien 
"que celles, qui étoient au deffus, particulièrement une de la 
’’groiTeur du Pouce, laquelle étoit à un demi-pied au dellus de Fin. 
"cifion, & environ un pied & demi au deiTous de la jonction des 
"Ecorces. Elle pouffa aufli des nouveaux jets & de nouvelles feuil
les à la feve d’août & à la feve du Printems fuivant, de même 
"que fi elle eut encore reçu de la nouriture de fa Racine, ce qui ne 

"fe peut expliquer qu’en fuppofant, que la feve qui montoit 
de l’autre arbre paffoit dans l’écorce de celui 

qui étoit coupée.

i
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Merktmrig
funden hos Snegle.

ved

E. G. Ziegenbalg.

s^Meg fik i fior Sommer Lyst til at undersoge Sneglenes Natur 
åHM og Levemaade ; til hvilken Ende jeg ved at spatzere i Hanger, 

samlede endeel as adskillige S torre-se og Couieurer. Jeg 
havde ogsaa forffasset mig Urte-Potter med di verfe Sorter afBlom- 
ster og Trceer, som ikke allenefte skulde fornoye Synet og Lugten, 
men ogsaa forsyne mine nye og graadtge Giefte med fornoden Fode. 
Disse bleve da pofterede omkring i Urte-Potterne, rnen i forskningen 
vare de mig meget incommodes, ved det de giorde alt for lange Rei
ser omkring i mit Vcerelse; dog forhindrede jeg dem siden Overgan
gen over Potterne, ved at sette disse i dybe Fade, som altettder maatte 
holdes fyldte med Vand. Raar jeg kom Vand paa Jorden t Urte- 
Potterne og paa Sneglenes Huse, krobe Sneglene som tiest strax ud, 
og jeg saae dem med Munden at tage fat paa Blade af adffillige 
Slags Blomster og Troeer, saa vel friske, som visne, at bide Styk- 
ker af dem med deres Teender, som grant kunde sees, og naar de 
forste Blade vare fortcrrede, toge de fat paa andre. Min Tanke er 
ikke, her at tale om, hvad jeg videre har obferveret angaaende deres 
Oeconomie, Srruåur og deraf folgende Aâioner og Legemets Be- 
vcegelser, fom for Erempel, at jeg har havt Snegle, som have fors- 
get deres Huse, repareret tom, naar de vare brostfaldne, at de ere 
vanskelige at drcebe in vacuo, med mere. Men jeg vil allenestesige, 

Hh at
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at der er stor Forffiel paa ikkun at have last, hvad Phyfici have ob- 
ferveret og ffrevet om Dyr og andre naturlige Ting/ og selv at have 
dem ved Haanden/ samt at have Tiid og Leilighed til at give Agt paa 
dem/ tht Sandserne hielpe os til atforstaae det Skrevne desbedre, 
og at corrigere eller foroge de forste Obfervatorum Opdagelser.

Jeg har den LEre for ncervoerende Tud, at fremsatte en ob- 
fervation over Snegle, som jeg ikke har fundet (*)  af nogen Scribent 
at vare anfort, end ikke nf Joh. Svammerdam og Martino Lifter, 
fom ellers noye have betragtet Sneglenes Natur. Ved at igiennem. 
jase Trembleys Tradat om Polypis, faldt jeg PÑÑ ñt forsoge, hvad 
der vilde folge af, om adstillige Ormer og infeder bleve ffaarne i 
Stykker. Touren faldt da ogsaa til mine Snegle. Jeg lagde een 
af de ftorste iblant dem paa Vindvets Karmen og biede til den var 
krobet ud af sit Huus og strakt sig saa langt ud som den kunde, da 
jeg ved eet Hug ffildte Hovedet fra Kroppen. Hovedet mistede 

firår

(*) Om Skildpader har jeg lieft to Efterretninger, den ene streven af en Frantzos navnlig 
Vincent le Blanc, den anden af en Italiener navnlig Caldefi, hvilke jeg her vil anfore, 
eftersom udi dem, allerhelst Caldefis, berettes, at Skildpader have samme Egenstab, som 
ten, jeg her äussrer om Snegle. Hvorvidt disse Relationer ere at lide paa, veed jeg 
ikke. Der kand ikke vare saa stor Tvivl om le Blancs som om Caldefis. Dog ved det 
jeg har feet, at Snegle kand leve nogle Maaneder uden Hoved, saa forekommer Caldefis 
Beretning mig ikke saa seldsom for, som det vilde have (Teet, om jeg ikke havde seet det 
samme paa Snegle. Dog bygger jeg ikke noget paa denne Efterretning, eftersom jeg ikke 
har fundet den stadfasted ved andre, men holder mig til min egen Obfervation, som em 
hver, der har Syst dertil, selv kand giere, og stal sinde rigtig. Vincent le Blanc udi 
hans Reise- Bestrivelse sortår, at Skildpader leve ikke allene sie, efter at Skallen er 
taget fra dem, hvorefter de faae en nye Skall iglen, men ogsaa efterat Hovedet er staa« 
ren af dem, thi naar Kongen as Pegu, som havde Mtrngde af Skildpader, vilde spiise 
en as dem, blev Hovedet ffaaret af dem fem Dage, fsrend den stulde tillaves, og disse 
Bcester, siger le Blanc, endstisnt de havde misted Hovedet, vare dog levende, hvilket 
jeg selv har erfaret. Caldefi udi sin Anatomie over Skildpader, gaaer meget videre og 
beretter, at Skildpader kand, efterat Hovedet er taget fra dem, levr i ser Maaneder og i 
a! den Tiid spadsere, uden Hinder, sristt omkring.
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strap al Bevoegelse og blev fammenkrympet til en uformlig Klump, 
men Resten krob t samme Hveblik, som Hugget steede, ind i Huset 
igien. Jeg lod Huset med den indkrebne Deel af Sneglen ligge i 
Vindvet og da jeg Dagen derefter vilde see til den, fantes den ikke paa 
det Sted, jeg havde lagt den. For at see om den var taget bort af 
en eller anden eller og selv var krobet bort, tog jeg alle Snegle ned, 
som havde fceftet sig omkring i Vindvet, og satte dem paa Jorden i 
Urtepotten, som forud var vandet. Hvad skeede l etter kort Tiid 
frenlkrob til min store Forundring ogsaa min Hovcdlose Snegl, og 
forfriskede sig paa den fugtige Jord. Jeg saae da, at Hovedet og 
den storste Part af Halsen var afhuggm. I jaadan Tilstand krob 
den omkring paa Jorden, udbredde "sig sommetiid paa den, ligesom 
for at troekke Jordens Fugtighed i sig, og foeftede sig siden, naar den 
vilde hvile, til Urtepotten eller Stammen ligesom de andre, dog krob 
den ikke Hoyt op over Jorden. Ved det jeg paffede flittig paa at 
fette den paa vaad Jord og ibtant vadede Skallen eller Huset, holdt 
jeg den i Live neften i tre Maaneder, uden at kunde fornemme no
gen Aftagelse i dens overblevne Krcrfter eller Storrelse. Den havde 
maaskee levet längere, hvis den ikke paa folgende Maade var kom- 
met af Dage. Jeg fatte den sidst i Augufti Maaned i en stor un
der-Theekop, hvor der var Vand udi; og fom man kand vare for
visset om, at en Jord > Snegl, ifald den er levende, kryber ud, naar 
den er i Vand, faa krob ogsaa denne ud og bevagede sig med en For
underlig Hastighed omkring paa Bunden af Thee-Koppen-, Men 
anden Dagen derefter vilde den ikke komme frem, og da jeg siden 
aabnede dens Huus, faae jeg at den var dod. Endstiont Snegle 
kand leve om Vinteren 5 á 6 Maaneder indfluttede i deres Huse 
uden Fode, faa har dog denne uden Tvivl brugt Saften og Fedmen 
af Jorden til sin Underholdning og maastee ogsaa teeret paa den 
Fode, fom den tog til sig, forend den blev lemlested, thi jeg erindrer 
ikke, at jeg har feet Excrementa gaae fraden, hvilket ellers hos friste 
Snegle fremkomme i Mcengde. Jeg havde Snegle nok, fom jeg 
kunde have giort samme Experiment paa, men jeg havde alt for ftor 
Medynk med denne, i hvorvel jeg flutter afdensVivacitet, at den har
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havt en sññdan Lcrgedom i Kroppen, som i kort Tiid har heelet det 
saarede. Denne, maaskee utidige, Medynk frelste dens andre Cam- 
merater. En Candidatus Minifterii, navnlig Knud Schytte, som 
saavtdt hans Tiid tillader, excolerer hiftoriam ra tu ralem og besid- 
der ogsaa Genie dertil, tog Anledning af mit Experiment oghug li
geledes Hovedet af en Snegl nogle Dage, efterat jeg havde giork 
det samme ved den ovenmeldte; og endffiont Hugget var ffeet ncer- 
mere ind mod Snegle-Huset end ved min, saa at naar Sneglen krob 
ud, kunde den beffadigte Part neppe sees uden for Huset, saa levede 
den dog nesten ligesaa lcenge som min og omkom desuden paa en vold
som Maade. Den saarede Part var altid tor og saae lidet gulere 
ud end Sneglen selv og for resten havde Seéhonen eller strittet sam- 
me Figur tilsidst som det saaes med forste gang. Jeg har ogsaa, es
terar jeg havde faaet en Snegl til at krybe saa langt udafHusi't jour 
den kunde, med en skarp Sax klippet den fra Hilset, men den levede 
ikke over 2 Timer i Luften. Udi Vand skalSnegle tftcvSvammer- 
dams Beretning (*)  kunde leve i 4 Dage, efterat de have mistet de
res Huse. Da jeg lod en anden Snegl klippe over saa teet ind under 
Hustt, som man nred Saxen kunde komme, saa at nogle afZndvol- 
lene fuldte med, dode det afffaarne Stykke efter en kort Tiid og det 
fonrhcrngte fast ved Huset, krob i samme Kyeblik, som ffa aret var 
sseet ind i Huset og kom ikke mere frem.

(*) Joh. Svammerdammi Biblia Ñaturae Leydæ 1737. p. I

Det er en klar Sandhed, at intet Menniffe bor ffauune sig 
ved,naar hans Tiid og Onistcendigheder tillade det,at betragte endogsaa 
de Creaturer, soin fynes ringe og foragtelige i vore Hyne, thi da 
den Almoegtige har villet vcere Skabere af dein, sim maae de ogsaa 
vcere Beviiser paa hans Fuldkommenheder og desuden ffeer det ofte, 
at ved deres Betragtning opdages en og anden For deel, som Menne
skene kand have af dem og tilforn har vceret ubekiendt. Den for- 
omtalte Svammerdam, som med en utroelig Fliid, Behccndighed og 

Accu-



funden hos Snegle. _ _ 245
AccurateíTe (*)  har udforsset Snegles og andre Creaturers indvor
tes og udvortes Skabning og ovrige Egenskaber, er ved sine Obfer- 
vationer bleven bragt paa de tanker, at om Snegle bleve oversmur
te med alle flags purgerende Medicamenter, vilde det vcrre afNytte 
in arte medica, efterdi, fom hand mener, den famme Forandring 
sseer in inteftinis af Ct Menneske in aå purgandi, fom vilde ssee 
uden paa Sneglenes Hud. Man seer heraf, at en Phyficus ved at 
underlege endog de Dyrs Bessaffenhed, fom af Ukyndige ikke ansies 
for at vcere vores Betragtning vcerd, kand opdage saadanne Egen
skaber hos dem, fom ere fordeelagtige for os. Jeg forbigaaer her at 
give fleere Exempler og beviser paa at ringe-agtede Creaturers Be
tragtning ofte bringer det menneskelige Kion overflodig Nytte til, 
eftersom det er ikke Hovedsagen, fom jeg i denne Traéht afhandler. 
At Snegle have vcrret holdte for en délicat Spisse hos Romerne sies 
Cif Varronis Libr.3. Cap. 13.de re ruftica ; de fpiisis også a MdNU ñf 
nogle med Behag, faa vel her hos os fom paa andre Steder, og af 
det, som jeg tilforn har meldet om den halshugne Snegl, kandfluttes, 
at de maae have en lcegende Saft hos sig og i den Henseende vcere 
gavnlige af Spiisi.

(*) Derom kand vidtlsstigere Efterretning haves udi hans Levnets Bestrivelsr, som sindes 
foran i hans Biblia natur*.

Forend jeg tgien begiver mig til min forhen bessrevne Obfer- 
vation, maae jeg for deres Skyld, fom ikke forftaae Anatomien, an- 
fore, at der ere to Stykker udi Mennessers og Dyrs Legemer, fra 
hvilke utallige Ror og Canaler have deres Oprindelse, fom sprede 
sig omkring udi det heele Legeme, endogsaa til de yderste Ender deraf. 
Disse tvende Stykker ere Hiertet og Hiernen. Det forfte ncrrer og 
vedligeholder Legemet; fra det andet frenrkomme Nerverne, ssm 
foraarfage Folelse og Bevcegelsi, samt, forn nogle foregive, giore 
blodet begvemt til Nutrition. Svammerdam udi sin forhen berneldte 
Tradat p.n§. vitser, atnaar man efter hans Forskrift anatomerer en 
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levende Snegl kand man finde Hieltet bankende; Hand beffriver sam- 
mesteds dets miste auriculam, cavitet, valvulas, saa og Arteriatn 
og venam. Hand giver os ogsaa pag. lOZ,104 og 134 en Beskri
velse tillige med meget tydelige Tegninger over Sneglenes Hierne, 
soin ligger foran i Hovedet. Den beftaaer af to runde Deele, som 
ere ligesorn adskilte fra hinanden, den udsender to Nervos opticos til 
de fterste Horn, hvorudi Dynene ffal vcere, to andere til de smaa 
Horn, og andre til Tungen; fra den udgaaer ogsaa Medulla fpinalis 
lto Grene, som formere en Knude, fra hvilken de Ner vi udsplire, 
som komme til de nederfte Parter af Sneglens Krop. Eftersom der
ey kand tvivles paa, at jo Svammerdam rigtig har fundet Hiertet 
(allerhelst da Lifter kommer herudi overeens med hain) og det, hand 
kalder Hiernen, har en saa stor Liighed med det andet foromtalte 
Stykke, som findes i Mennesker og saadanneDyr, hvis indvortes 
Parter let kand fies og diftingueres, saa veed jeg ikke, oui man kand 
ncegte, at jo Sneglene have Hierne, og det for i Hovedet, som 
Svammerdam melder. Jeg seer derfor ey heller, hvi man kand 
ncegte, at jo Hiernen har vceret i den afskaarne Part af mine forhen 
beskrevne Snegle, eftersom de vare fuldkommeligen udkrobne, forcnd 
de mistede deres Hoveder. Jeg faldt paa de Tanker, at den Omtalte 
Knude, som medulla spinalis gior, kunde Mññffee tiene de ovrige Ner
ver i Steden for Hiernen, men den som med Flitd lceser Svammer- 
dams Beskrivelse og eftertcenker, hvor ncer ved Huset og helst den 
sidste er bleven a fhuggen, kand blive overbeviift om, at samme Knude 
ogsaa har voeret ashuggen. Altsaa have bemeldte Snegles overblevne 
Nerver mistet deres Oprindelse og have des uagtet ligefult forrettet 
deres Embede.

Jeg bar tilforn sagt, at ved Nervernes Hielp skeer Bevcrgelse 
og Folelse i Menneffers og Dyrs Legemer. Naar der nu spsrges, 
hvorledes Nerverne kand tilveyebringe disse tvende betydelige Virk
ninger i et Legeme é da fvare endeel Phyfici, at fra Hiernen udflyder 
en meget fubtil Spiritus igiennem Nerverne til Mufclerne og saa 
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snart denne Spiritus kommer t Blodet/ som er i Muftierne, skeer en 
jlagé Fermentation eller Effervefcentia, hvorved Muftierne oppustes 
og sammen trckkes. Folelsen og Blodets Qyalification skal efter deres 
Sigende ligeledes skee ved en saadan Spiritus, soin kommer fra Hier- 
nen. Alphonfus Borellus Udi stn Tradat de motu animalium Part. 2. 
pag. z8- bar giort sig megen Umage for at forsvare denne Hypothe- 
fin. Hand anforer og soger at igiendrive endeel Objedioner, som 
glores imod samme, af hvilke jeg alienefte vil anfore folgende: Efter
di Skildpader og infeder kand leve og Bevcrgelfe sindes i deres 
Muftier, endskiont disse Creaturers Hoved er skaaret af dem, saa 
kand Muftiernes Bevcegelfe ikke foraarfages ved en Spiritus eller 
subtil Saft, som kommer fra Hiernen. Forend jeg fremforer hans 
Svar derpaa, vil jeg fortcelle det Experiment, som Robert Boy le 
har giort paa de Sommel-Fugle, som Silke -Orme blive forvandlede 
til/ eftersom det er af det Slags, fom Borellus anforer. Hand har 
udi sin Engelske Tradar, kaldet: Confiderations Touching the Use
fulness of natural Philosophy 2 Part. pag. 17. beskrevet Sagen sanie- 
des: Qyamvis enim mas, cui prius amputatum eft caput, neqva- 
qvam adduci poftet, qvæcunqve infedi illius eft falacitas, ut fœ- 
minam comprimeret: Decollata tamen fæ mina marem alacriter 
ad mißt, & licet poft horas aliqvot coitu confumptas ita reqvierit im
mota, ut mortuam per multas horas cogitarem, non folum quia 
omnem penitus motum perdiderat & in thorace fatis magnum ap
parebat foramen, qvod á parte aliqva corporis fimul cum capite à 
trunco disrupta fadum videbatur, verum etiam qvoniam eodem 
permanfit ftatu idque per plures horas, ultra tempus, qvopoft coi
tionem cum mare hujus generis animalcula solent ordiri prolifica- 
tionem. Tandem vero poftqvam jam diu de vita ejus defperatum 
eftet, ova foetare tam confertim coepit, ut vel exiguo temporis 
intervallo eorum plura in manu mea deponeret ; an vero prolifica 
fint futura, nondum comport
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Nu kommer jeg til Botelli Svar pññ den nylig anforte Ob

jection , som lyder faaledes: Det er ingen Under, at ovenmeldteCrea« 
turers mufcuii kand bevcege sig en kork Tiid (per breve tempus), 
esterai Hovedet er skaaret af dem, thi nogle af de fpiritueufe Par
tikler kand vcere blevne tilbage i Nervernes Poris, fom tilforn vare 
komne i dem fra Hiernen. Men kand vel tre Maaneder, fom mine 
Snegle have levet udi uden Hoved, kaldes en kort Tiid l Kand det 
vel ogfaa vcere rimeligt, at Hiernen har forsi-net Nerverne med en 
faa ftor Overflodighed af den omtalte Nerve- Saft, fom kunde fette 
Nerverne i fuldkommen Arbeide i tre Maaneder i Jeg tor derfore af 
min Observation med Vished giere denne Slutning : Enten er den 
foregivne Nerve-Saft ikke til, eller og Nerverne maae kunde præ
parere den felv ligefaavel fom Hiernen; hvilket sidste jeg overlader til 
andre at underfoge. Borelius'kand dermed undffyldes, at hand har 
ikke vidst noget Exempel paa, atetDyr, fom mine Snegle, har kün
det leve nogle Maaneder uden Hoved, thi ved hans korte Tud kand 
ikke forstaaes andet end nogle Timer etter faa Dage.

Den bekiendte Martinus Lifter skriver i hans Bog, kaldet 
Exercitatio Anatomica &c.pag.7l-Seq. at, sññ Vidt hand ved noyag« 
tig Undersogning har kundet sinde, er Sneglenes Hoved uden Hierne, 
dog har hand fundet den ovenmeldte Knude, hvor endeel fmaa Nervi 
stede stimmen, ligesom den kunde vcere en Medulla Spinalis. Lad 
vcere, at Svammerdam har beskrevet os det som Hierne, som ikke er 
det, og at Lifter derimod har Net, saa bliver derfor dog min forben 
gtorte Conclusion rigtig, allerhelst da Knuden, som kunde holdes for 

at præparere Saften hos Sneglene i Steden for Hiernen, 
ligeledes har vcrret afffaaren, fom tilforn

er viist.
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Ovmensstemmelse
imellem

visse PRINCIPIA 
af

PHYSIK °g METAPHYSIK
af

J. Kraft.

har tilforn brugt den Maade at give et hvert Seculum 
sit Navn, skulde dette vores nit nervcercnde og have et, 
Hürde det kaldes le Siede fans préjugés eller et Seculum 

uden forudfattede Meninger: Langt fra at jeg vil giere vores Sécula 
for ftor Mre, de forudfattede Meninger ere faa mange og siia mcrg- 
tige, at deres Regimente nu omstunder ikke bor ansies for mindre 
Souverain over de Menneskelige Gierninger end for, deter allene i en 
og anden Deel af Videnstaberne, at deres Magt er blcven temmelig 
indstrenked.

Saaledes falder Tingene gierne paa den Kant hvor de ere 
mcegtigst, og hvor det mindst ventes: De forudfattede Meninger, 
som Philofophien udrydder synes naturlig Viis saa forstandside og 

I i for*  



25o Prof. J. K. Lverenstemmelse 
forsynede Imd saa starke Barrieres, at PÑÑ den Sive neppe noget 
Anfald skulde kunde befrygtes. I sar synes de sadvanlige Forestil
linger om Rummet og Tiden faa nodvendige, at det ikke bor holdes 
forunderligt, om man i vores Titd antager det for noget ligefaa be
synderligt at ville sige. Rummet og Tiden i visse Henseende ere ikke 
noget reelt, fom det i gamle Dage blev anseet for u-rimeligt at ville 
paaftaae, Jorden var rund, eller og at der boede Folk under vore 
Fodder.

Virkelig ere de Sandheder om Rummet og Tiden noget med af 
det Allervanskeligste, fom den Menneskelige Forstand har nogensinde 
kundet foretage stg at oploft; Den Deel af Metaphyfik, fom handler 
om dem bor anftes for en af dens slibrige Steder, hvilket erAarsag 
til, at jeg i nervcerende lille Stykke vil foge at forklare, hvad der er 
dunkelt i denne Materie, og tillige at hceve en og anden Vanskelighed, 
fom deri forekommer.

Men af alle, fom kunde optankes imod det fom er beviist i 
Metaphyfik om Rummet og Tiden, synes ingen mere 6ireâè at vare 
det imod, end de Hr. Euler har anfort i en Mémoire om Zéummet 
og Tiden / fom findes i de Berliner Aciis Tom. 4. pag.324. folg. 
Denne beremmelige Autor har deri viist en nye Styrke af et stort 
Begreb/ og har anfort Tvivlaf det Slags, fom altid fortiener stor 
Eftertanke.

Hr Euler mener, at den Tanke om Rumruet/ fom man bru
ger i Metaphyfik, strider med Phyfik, thi da man iden forste af 
disse Videnskaber paaftaaer at Rummet er intet andet end den Orden
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hvori Tingene ere og ftaaer sammen med hverandre, og man i Phyfik 
notwendig maae bruge den Tanke Din et Rum, som er bestandigt og 
bliver altid vedvarende, jan synes dette sidste aldeles ikke at kunde 
stemme overens med det forste, thi sect, at en Ting bliver u-bevocge- 
lig, imidlertid at de Ting, som ere omkring den bevcrges, saa organer 
nodvendig Ordenen, folgelig og det MetaphyfifFc Num, imidlertid at 
det PhyfifFc bliv-' dog bestandig ved. Altsaa da man i Phyfik nodes 
til at tilstaae to Slags Rum, et abfolutog et andet refpectivt/aa la
der det, som man efter den MetaphyfifFe Forklaring pan Rummet, 
allene kunde hnveFoye til at holde det respective for noget, og at det 
abfolue ffulde blive en pur Indbildning.

Men denne Vnnffelighed kommer aliene deraf, citMetaphyfici 
har ikke tydelig nok forklaret deres Tanke om Rummet; virkelig og i 
sig selv er i denne Videnskab det abfolue Rum lige fan nodvcndigt 
som det refpeétive ; andet end man maae ingttnge en lidenAnmcerk- 
ning, fom bestnner deri : nnar man siger i Metaphyfik, nt Rummet 
eller rettere det Reelle i Rummet er den Orden, hvori Tingene Coexi- 
fterer, da forstnaes derved aldrig andet end det respeåive Rum; 
derimod er det abfolue kommet af den Tanke, som man har om Or
denens Muelighed, fordi det er Evig og u foranderlig mueligt, at 
Tingenes Orden knnd igien blive til, naar den engang er forstyrred 
og igien giort til intet, faa forestille vi os derfore og det abfoiüe 
Num, som 2Evigt, bestandigt og u-fornnderligt. Thi nnar alle Ting 
forgnae, hvad andet ffulde da vel blive tilbage end deres blotte Mue- 
lighed.

Folgelig er vores Tanke om det abfolue Rum ikke en pur Ind
bildning, den indeholder tvert imod meget Reelt, at nemlig, den en.

Ii 2 gang
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gang forstyrrede Orden kand tgien blive til, og at denne Ordenens 
Muelighed er evig, bestandig og u-foranderlig. Saa, naar man 
siger i Phyfik, at det refpe&ive Num kand forgaae, u-agtet at det 
abfolüe bliver dog bestandig ved/ siger man og det selvsamme i Me- 
taphyfik, saa disse to Videnskaber har i denne Henseende aldeles ikke 
noget stridigt.

Det er en artig Tanke, som Hr. Euler har i sin 17de §. Si 
l’Efpace & le tems n’étoient que le rapport des Corps Coexiftans, 
qu’eft-ce que fervit la même direction, on fera bien embarraffé 
d’en donner une idée par la feule relation mutuelle des Corps Coexi
ftans, fans y faire entrer celle de l’Efpace immobile : Men i Mine 
Tanker stal man i Phyfik ikke verre mindre brudt med at sige hvad en 
og den stimme Dire¿íion er, om man ellers i begge Videnstaber stal 
giere ligemegct, thi Sagen er, at man i Metaphyfik ikke kand bielpe 
sig med klare confufe Begreb, som i Phyfik; i den forste af disse Vi- 
denffaber er man altid forbunden til at give tydelige Tanker om Tin- 
gene. Men naar man siger i Phyfik, at Bevergelse i en og den stimme 
Direétion er en Bevergelse i en og den stimme rette Linie, har man 
langt fra ikke giort hvad man burde, thi hvad er en og den samme rette 
Linie ; en tydelig Tanke om dette sidste er al Phyfik og Mathematik ikke 
t Stand til at bringe til veye, saalernge nemlig som man vil paastaae, 
at dens Definition stal indeholde noget Reelt.

Dog maae man langt fra ikke troe, at den Metaphyfiste Tanke 
om en retLmie er u-muelig, tvert imod ten Tanke om en ret Linie er 
intet andet end en Tanke onr den mindste muelige Serie afTing, som 
virker paa hverandre med den storste muelige Kraft; da en Linie i Al
mindelighed svarer tik den Tanke om en saadan ferie qvacunqvenuc« 
ex den Tanke om en ret Linie forst giordt reel i Metaphyfik, da er det 
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ikke lamgere mueligt at kunde vaere u-vidende om hvad en og den samme 
Bevcegelse er, det er ikke andet end den Tanke, som vi gtor os om at 
en Ting idelig forandrer sin Virkning i Henseende til de Ting, somvi 
forestiller os at ligge i en ret Linie, faalcdes at Forandringerne skeer 
i den Orden, i hvilken at de foreftilles at veere den ene uden for den 
anden.

Man maae her ikke tage åtapllMen det ilde op, at de Tan
ker fom den giver om Tingene, ere baade vidtloftigereog vanskeligere 
end de sædvanlige, man maae taale det i denne Videnskab, den taaler 
tgien at saa faae gier sig den rette Umage for at forstaae dens Sand
heder, magtet at enhver af dem bor ansees for mere kostbar end tu
sinde andre, hvilke hverken nytte t det Borgerlige Liv eller i M Par
ticulière.

Ligeledes er det ikke en ringe Vanskelighed, som Hr. Euler har 
anfort i sin §. 19de, hvorledes nemlig at man ffulde kunde forklare i 
en ligedan Bevcegelse hvad det var i lige Tider at igiennemlebe lige 
store Rum. Jeg feer ingen Vanskelighed i at hazardere det der paa 
samme Sted anfores af denne berommelige Autor ; at vi nemlig flut
ter os til Rummenes Lighed af den Tanke om Monadernis ligeftore An- 
tal, allene at man legger noget til, nemlig saa tidt som vi tcenker to 
ligestore Rum, forestiller vi os at det var mueligt at to i alt ligedanne 
Ordener dfMonader kunde exiftere den ene uden for den anden ; men 
vi! man videre undersoge Aarfagen til denne Forestilling, da dog to 
faadanne Ordener ikke kunde vcere til i denne Verden, da bor man 
finde den i den fundamentale Tanke, eller Aarsag rettere tilden Tanke 
om Rummet; thi da det er os ikke mueligt tydelig at forestille os de 
mindste Forffielle af de simple Ting i denne Verden, saa forestille vi os 
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tydelig, det vi kunde, vt stierer nemlig ciííeMonademe over en Kam, 
anseer dem alte for at voere eens, hvilket juft er Aarsag til at vi og 
betragter Rummet som noget Uniformt, eller som en Samling af 
lutter muelige og af flet ingen virkelige Ordener.

Det samme bor agtes i Henseende til Tiden, et hvert Versen, 
en hver Monade har sin virkelige og absolue Tiid i sig, faa det der er 
forden ene etOyeblikkand vcere for den anden Tusinde Aar; hvad den 
respective Ttid angaaer, da holder vi de respective folger af Foran
dringer for cens, u-agted at de ikke ere det; hvilket, naar tilftaaes, det 

ingen videre Vanstelighed har at forftaae i Metaphyfiken, 
hvoraf de ligeftore Tider, og de Tanker om 

dem, komme.
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Register
A.

Aberrationer (BradlcjanjEt), Añrsag til dem. 
pag. 146.

Acidum, detsDeele, hvorledes vi maae forestille 
vs. 157-

Adel, hvoraf deriveres, 77.
Adftringentia ere utienligk at bruge i en steerk

Forstoppelse af Glandulerne. 92.
TEdelstrene (lysende), land trekke Solens Lys 

til sig. 170. fq-
ÆnethvæSli, hvad er. 4.
ZEre, «rlig, hvad derved forstaaes- 66.
Æther, dets Existentz, vüst ved Noliet, 156. 

detsDeele, hvorledes vi maae forestille os. 157.
Æthiops mineralis, hvorfvre har mere Aåivitet 

hos sig end Cinnabaris, 87. er et meget be- 
qvemt Hielpe Middel i Borns Sygdomme, 
ibid-i en behorigvoü appliceret, er den heller 
ikke uden Kraft for vorne Folk. ibid.

Asguders Skotter, bleve af Hedningene hårde 
med Tilbedelses Kys. 17.

Agerdyrkning, hvad deri videre kand forlan
ges. 233. fq.

Alcor, hvor har sit Så 143.
AlfSigitrdfens dobbelte Striid for sit Ofculato- 

rio. 41.
Altere, eller Alter-Borde, hvorfore af Steen. 

13 altaria portatilia, hvad dklvkd er blevkll
svrstaaet. 11.13 vare egentlig ikke i Brug 
i den Greedste Kirke. 14.

Alvilda, Gothiss Konge-Daatter. 41. 
AnottugMand & Hion, hvad betyder. 63. 
Anstoss-Steene, hvorfore Gud har lagt ad- 

stillige paa de Veye, som fore endog til de 
nodvendigste Videnstaber. 1 fq.

Antiminfion, hvad bemerket'. 14. hvad antimin- 
fia brugtes til. ibid.

Antique, funden paa Langeland. 10. former
nes at have Wv't et Ofculatorium 15.

Arcemboldi Sigill, hvor (f funden 10.
Arnfaft, forgiver Kong Christopher. 223.
As, dette Ords Undersoguing har igienindbragt 

Studium Juris Civilis i Italien. 6g fq.
Alleres Pacis, hvortil brugtes. 34-
Atmofphxra, dens Partieler udvide sig ved storre 

Grad af Varme. 147- hvor det Mleryderste 
af den flipper kand ikke vides, ibid.

Atomer. 122.
Aurum fulminans, hvoraf består. 167.

B.
Barken er Hoved-Sagen i Tinernes Vext frem 

for Tr«-8nbltancen, foiU bevises ved Obfer- 
vationer. 235 fqq. den l)fll‘ VI! Force, flf at
trahere Fugtighcden i Luften. 238. er en 
virkelig Continuation as Roden over Jor
den. ibid.

Bal d’ écreviifes, hvad er. 26.
Barometet (det lysende) hvori dets Lys har sin 

Grund. 169.
Baronii Beretning om Anledningen til ofcula- 

toriorum Jndsorclse. 23.
Bartolus a Saxo Ferrato, ha Ns Forsvar for sit 

Barbarist« Latin. 69.
Begiere, hvoraf det Verbum deriveres. 65.
Bestand Deel« af materielle Ting, hvor mange 

Slags. 157.
Bevægelse (flttrende) i Nerverne, er Aarsag til 

alle sandselige Forestillinger. 154. i Syet, 
hvorledes et lysende Legeme kand foraarjage. 
155. j Luften, hvor vidt kand forplantes i et 
Puls-Slag.iz6. hvad Vanskeligheder Bevæ
gelsen sorer med sig i dec materielle Syik- 
mate. 125.

Biar-
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Biarkamal, 6crí)CÍ) srvttes Ctl heel Armée iBcvñ-
, gelle. 176.187. fq.
Biels (Gafar ) Definition otóCV Ofculatorium. 29. 
Billes (Hr. Jens) Slrrgt-Register in Mft. 42 fq. 
Bircherod (Th. Brod.) har skrevet de deperdi- • 

tis Septentrionalium antiquitatibus. 9, og | 
de cordatis leonibus. 41.

Blanc (Vine, le) har skrevet om Skildpadder. 
242. i Anmerkn.

Bfiqe naarmaubrMidersig, dens Aarsag. 161.
Bobler paa knagende Vand, hvorved foraarsa 

ges. 161.
Bod, at bsde, hvad hos de Gamle har bciner- 

ket. 64.
Bonner til Forberedelse for det helligt Kys. ri.
Boerhave har gjort sig st or Umage med at udfor' 

ste Qvrrg Selvets Natur. 83. har.medkic- 
earnio, holet fore, nt Qva'g-Solvets Virkning 
i Blodet var dets Tunghed at tilstrive, 84.

Borde, hvem det var tilladt af dem at detiene sig i 
Skeden for Altere, n.

Boreilus (Alph ) forsvarer den Hypothefin, at 
en Spiritus ub^ )&er afHiernen igicnnem Ner
verne. 247.248.

Boyle ' 1’ob.), hans Experiment paa de @0111 
nierfugle, soni Silke - Orme blive forvandlede 
til. 247. Observationer med en Diamant. 
171.

Brahe (Tycho) har viist, at Stiernerne saaes 
heycreend devare. 144.

Brandt (Sun.) en Lybekker. 39. i Anmerkn.
Breve (Apostkernes), bleve opliste inter agapas 

og Sendags - Forsamlingerne. 19.
Breviarium Nidrofienfe, Ottonienfe, Arofienfe, 

tikveyebragt as Hr. I. N. Klevenfeldt. 39.
Budæus (Guil.) har commenterci over det Ord 

As. 68.
C.

c-ddeñ, en Italiener, har strebet om Skildpad
der. 242. i Anmerkn.

Canifins har en Erindring om Ofculo Pacis. 21.

Carolus Magnuk har Bctknt sig af Altanbus iti
nerariis. i’.

Cartefii Meeiiing out Materien. 123.
Cafalius (Joh. Bapt ) mtv!der om tvende laminie 

ex aere antiquo, »,cd Christi Opstandelse 
paa. 26.

Caffini Kikkert i Meridianen. 142.
Chriftine (Dromi.), hendes Berømmelse og Cri

tique over Æg. Menage. 74
Christopher den iste, uaar blev Konge i Dan

mark. 221.
Chymici have sogt at damipe Mercurium uden at 

jvakke den. 88.
Lhymiens Kundstab mangler de fleeste Natur« 

kyndigere. 153.
Cicero, om boglige Konsters Sammcnhrrng og 

Forvmdel.e med hverandre. 61. ka.der fcty- 
mologien, Veriloquium. 74.

Cinnabaris, hvorfor fornedr» at bruge i (ierro 
Dofí, end jrrbvanllg. 86.

Clementis Alexandrini Raifonnement vM Old» 
Kuudstabö Fornodcuhrd. 73.

Cometer. See Planeter.
Conchoidemj Pol, hvor vidt ven beviser Mate

riens uendelige Delr-ighed. 103.
Conftantinus Magnus, afmalet under en symbolist 

Drage-Kamp. 41.
Contradiaion j Cirklens Definition. 104. fq. ec 

ittfeparable frø det materielle Syftemate. 105.
Copernicanerne i deres Syfiemace styde Stierner? 

ne umaadelig langt bort. 133.
Curiofus, hvorledes paa Danst kand gives. 66. 
CyrilliHierofclymitani Forklaring over det hel

lige Kys. 21.
D.

Delelighed uden Ophor i Materien er contra*  
diñan st, og Argumenter for samme besvares. 
ioi»io6.

Derivata ret at strive, udtale og forstaae, Ireres 
asStamme-Ordeue. 71.

Diame*
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Diameter, Jordens, hvor stor. IZZ. CÏ font 
intet at anfce imod Stiernernes Dithnce fra 
Jorden, ibid, en Luftbåres, hvor stor. i;8.

Diarium Ottonienfe, en meget rar Bog. 39.
Diogenes Laertius, VM Stads > Porte» i Myndo. 

60.
Diftance, de Niermeste Stierners fra Jorden, 

den almindelige Mening herom er bygt paa 
vaklende Fundamenter. 131. fq. hvorledes 
adstillige Tings Ditt-ncefta os udfindes. 132.

Drukne Folk, out kand Itefe i Merke. 168.
Dyd, hvoraf har sit Navn. 63. ved Dyders 

Navne hare de Gamle havt Hensigt til Sin
dets Brstaffenhed. 64.

E.
Eclipfes Satellitum Jovis, hvorfore man merker 

adstillige irregulari tetri' i dem. 134.
Eclíptica synes at igiennemgaaes af Solen en

gang hvertAar. 134..
Einer, Erke-Bispas Trni'.hiem, kyste Kong Haa- 

gen ved hansAukomj! til Byen. 18.
Element, nogle holde Qvceg-Solo for at vcere 

et. 79- Elementer ere syv til alle Legemer. 
158.

Elfenbeen har verret brugt in Sacris. 31.
Epicuri Meening om Materien. li2.
Erlandsen (Andre) fangen af Kong Erik Glip" 

ping. 327. i Anmerkn.
Erlandsen (Jae.) Erke-Bisp i Lund, hvad hand 

af Kong Christopher blev bestyldt for. 222. 
indviede Arnfaft [i( Bisp i Aarhnus. 223. 
lod forkynde Bands - Straf for dem, som 
vilde setteKroncn paaKvng Christophers Son. 
224 fq.

Etymologien er den vigtigste Deel i Sprog- 
Konst.70. indbefatter caufas vocum effcn- 
tiales. ibid er en Slags philologist Philo- 
fophie ib. dens Misbrug. 73- bor vane 
ge leidet af Jugement. 74. supponerer et 

Kk 

Forvandtskab imellem Derivatum og dets 
Primitivum 75.

Etymologus, hvad hand som en Pligt bor i agt 
tage. 74.

Experimenter over det Naervtrrende, af dem kand 
stut tes paa den tilkommende Mennistenes 
Tilstand. 206.

F.
Fcerdig, hvoraf kand deriveres. 64. i Anmerkn. 
Fallopius har kaldet Qvakg-Solv et Mirakel i 

Naturen. §0.
Fay du), hans Experimenter Med ZEdelsteeNk- 

171.
Füll, hvad er paa Islands 10.
Fiilsbeeu. S. Elfenbeen.
Flamme, hvorledes er at anser. 162.
Fluor ficcus, hvad sag kaldes. 82.
Foci, naar Linier af dem beskrives, hvadVau- 

stelighed da forekommer. 105.
Forandring, giort af Prof. Kratzenftein ved den 

Stahlige Chemie -£(eve. 1,7. Formidling af 
Jordens Sted i Himmelen medforer adstilli
ge Forandringer i Henseende til de himmelste 
Legemer. 134.

Forargelse, hvoraf deriveres. 66.
Forklarings Konsten, hvad Videnstaber forud- 

fetter. 68. kand best lares ved Lovkyndig- 
hed. 70.

Formorkelse i Solen, uden Fordunkling betrag
tet, hvad Virkning gior. i>4.

Fornuften haruger sammen n-cb Talen og Ord- 
Vldenstab. ‘8. dependerer afTalen. ibid. fq. 
beroer paa tydelige Begreb. 61.

Forsamlingerne i den forste Kirke kunde ikke fast- 
settes til noget Sted. n.

Forsti el (en effentiel), som snues at varre imel
lem Gud og hans Skabningir. 174. Forstiel 
imellem Mennistens Rost, hvorfor er etable
ret. »bid. 179.

Forstand,
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Forstand, den uendelige. See under Uendelig. 
Forstoppelse i de subtile Gange i Legemet, aabncs

Vcô Mercurium. 8).
From, hvoraf derive^. 63.

G.
Galilæus, ved Hielp af sin Kikkert, fandt i Syv»

Stiernen over 40 Stierner. izv.
Gavmi.d, hvad b.emerker. 6).
Gellii Vidnesbyrd VIN Antiftio Labeone. 70. 
Genief, hvorledes bor estimeres, roo. 
Georgius Arianes, Bistop fer Arianernes

Sect. 37.
Gierninger l(moralste), deres naturlige Folger 

have vore Forfadre indseet. 63.
Glandnlernes Forstoppe! se aabnes ved Mercuri

um dulcem 90.
God, hvoraf deriveres, og hvad hos de Gamle 

har bemerket. 66.
Gram (Sal. Et.R.) har i mange Star samlet til 

(t diplomatist Derk. i6.
Gronovius (Joh. Frid.) har eommenterct 0Vkk 

det Ord As 68.
Grund-Vasen, det subtileste, hvad er. 157. 
Guld, eller Tin, inderlig foreeuet med Mercurio,

kand nogenledes tvinge den,88. men, om Mer- 
etirius dog beholder lige Kraft tik at virke i 
Legemet, toiles, ibid.

Haadkone , hvad tv 4.
Haandstrift, udgivet af Hertug Erich, til For

svar for Bispen i Roeffild. 220.
ttadrianiRkgcliM^giernittger'sBetragtning.6). 
Haderlig, hvad derved sorstaaes. 66.
Hammerhuus S.vt paa Borndolm, erobret af

K. Erik Glipping. 227. i Anmerku.
Helgen-Billeder brugtes mjfM inOfculatoriis. 

26.
Herculis ftitua hos Agrigentinerne 18. 
Henneneutiqirené N)tte i Lov VgRet 6g. ifigCU

har jät storre Priis paa den, end Jurister, 69.

Herredag til Nyborg 1251. hvad berpaa er bleven 
siuttec. 221.

HirmtingsDommerne, hvad Bero mm else Oiler- 
ion har lagt paa dem. 3.

Hjernen, fra den fremkomme Nerverne. 245. 
naar trykkes hvor See Nerverne ligge, hvad 
derved foraarsages. 154.

Hjertet og Hiernen, fra dem udsprcdes utallige 
Ror i Mennisters og Dyrs Legemer. 245.

Hincmari Remeniis Epifcopi Anordning VM al
taribus portatilibus. 13.

Hirdmand, den som dertil blev giort, blev kyst af 
Kongen- 18.

HvffKrdig,hvad er. 64 iAnmerkn.
Hoffmann (Frid.) approberer den Maade, at 

Mercurium ved Tin eller Guld. 88.
Hospitaler, hvorfor mange bare Navn afSt. 

Jorgen. 30.
Hyperboljic Crura, give et Argument for Mate

riens Udelelighed. ío2.
Hypothecs (Fin ofophiiTe), hvilke iblant dem bet 

komme Sandheden ncermest. 75.

I.
Termer den 2den, Fader til Erici II. Gemahl.

218. drabes as en Gkaanst Qvinde. 225. fq. 
Jern (koldt), lader sig hamre gloende 161. 
Ildens Natur, hvad der til densUndersogning 

udfordres. 153. den oprindelige Ild, hvad 
er. Go.

Ild Partieler, hvoraf Ildens og Lysets Virknin
ger udledes. 157.

Inertiens Beskaffenhed efter det materielle Sy
ltema. 127.

Innocentius I. holdes af nogle for, at have ind
fort ofeula pads, andre meene, han har veerek 
Opfinder til Ofculatoria. 19. 24.

Insecter, et vist Slags, hvis Hun Kisn har ingen 
Vinger. íóy.fq.

Jorgen (Et.), hvad han var for cu Karl, og 
hvad Titler man gav ham. 30. i hans Histo
rie g lides mange variantes kélioncs. 37. rn 
Historie om ham er trykt i Aarhuus z8.

NKrmere
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ncermere Underretning om ham, hvor kand 
haves, ibid, pan mange Steder ere kostbare 
Billeder oprejste ham til 2Ere. 39. og mange 
Bygninger. 42. den almindeligste Maadr 
Han afínales paa. 40. hans Striid med Dra- 
gen, hvad betyder, 4e. om den efter ham i 
Svenborg saa kaldede St. Jorgens Gañrd.42. 

Jord, tre Slags, hvori alle haarde Legemer lade 
sigoplose. 158-

Jorden hviler, efter de gamle Aftronomorum Sy- 
ftema. 133. fupponercé at beveege stg om
kring Solen, efter Copernici Syftema. ibid, 
er efter hvert Halve Aars Forlob 200 Millio
ner Mille fra sit forste Sted. 134. forer 
Maanen om med sig. 138. dens Kraft strekker 
sig ikke saa vidt som Jovis, ibid, sidder ikke 
midt i sin Hvirvel. 146.

Irrcgulsritcker iMaanensGang, Anledning til 
at komme efter deres Aarfag. 148. in eclip- 
frbus Satellitum Jovis, hvvraskoNMie. ©t’C 
Eclipfes.

JuShe-dere hvad er. 6 fq.
Jupiter forer 4 Satellites med sig 738- dens

Kraft strekker sig ikke saa vidt som Solens, 
ibid.

Julii (Hr. HM.) Meening omMonaderne un
dersoges. 115. fqq-

K.
Kalk I 'rd, hvoraf bestaaer. rgg. 
Katte-Syen, om kand lyse i Marke. i6g. 
Kempius Mart, har strevet 25 Dissertationer 

de ofculis. 17. har dog forgiettet nogle 
Slags Kys, som i den Romerste Kirke bru
ges ibid

Kierligheds Lys, paa Ryggen af en Tornebusk- 
hoker. 167.

Kikkerter, efter d-m Tiid de bleve opfundne, saae 
man langt fioere Stierner, end man for 
teufte der var. 130. _ e

Kisbenhavn, indtaget af Kong Erik og Fyrst 
genner- 223.

Kirkens Bestyrtelse i Danmark, anbefalet Fyrst 
Jeruter. 222.

Klokke, bliver hecd ved Lyd. 161.
. Knuder. ©«Scirrhi.
Kraft, (tiltrekkende), er Berorings -Pnneterne 

proportional. 150.
Kræfternes Communication har stor Vanstelig- 

hed i öl't materielle Syftemate. 123. fq.
Kugle, stndt ud afen Canon, brugestil en Lig

nelse , for at giore Stjernernes Diftancc# 
Storhed begribelig. 135.

Kuli,' hvorledes seer nd igieiuiem Microfcopium. 
158. dets Bromden, hvorledes er at anser. 
162,

Kuli - Jords Beffaffenhed. 159. er i stor Mama, 
de i Olie, Fedt og Talg. 163.

Kys, adstillige Slags. 17. herom har M.Kem- 
puis strevet en stor Bog. ibid,

L.
Landgang paa Gånd af Hertug Erik og Fyrst 

genner, 222.223.225.
Langebeck (Arc hi varius) fuldforer Grains di

plomati^ Derk. 16.
Laxantia, hvorfor mercurius dulcis vstc meleres 

med dem. 85.
Legemer, stydende og faste, hvad Kraft de besid

de. 159. et lysende, uden for os varende, Le, 
geme, hvad virker i Syet. 155. to faste, gnedne 
paa hinanden, hvad Virkning gior. i6i.

Legemets Nytte vises. 199. fqq. det er bleven 
sammensoyet med Sielen, for at bringe denne 
til de forste klare Tanker. 20,-. maae derfor 
vatre af en saa prægtig Bygning, som det er. 
ibid. fq. bor iglen stilles fra Sielen, for ey 
at hindre dens hsyere Fuldkommenhed. 
210. fq.

Leibnitzes Meening oin Materien. 114. dens 
Merite. 113. fq. 196. fq. hans Definition vag 
at elste. 67. Tanker om Sprog-Kundskab. 
72. hvad han har kaldet den Carteftanfø 
lhilofophie. 76,

Leo 11. holdes af nogle for, atvaere Opfinder til 
Ofculatoria. 19, 24.

Lifter (Mart.) meener, at Sneglenes Hoved er 
uden Hierne. 24g.

Livet, 
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îi’.'tt, dets storste Deel henvendes til inflrumen- 
tsle Videnffabrr. 72.

Louvilles Maade, at indrette et Micrometrum 
paa. 141.

Lov (den Danste) 1 til dens grundige Kundstab 
udfordres mere end blotJgicnneml«sning.2. 
Kilderne til samme ere i scer de gamle Love, 
ibid.

Lovkyndighed, eren Forklarings-Konst. 70.
Luften, findes ikke allevegne imellem Solen, 

Stiernerne og Jorden.
knft-Blcrrc, forstorres ved Udpumpen. 158.
Lyd* neat, hvad er. 7.
Lygte-Manden, hvoraf bestaaer. >68.
Lympha, «flor er fordervct, gior Mercurius en 

forunderlig Dirkning 85-
Lyset, dets Folclse, hvori bestaaer. 154. dets 

Bevægelse igicnnem Glas, Luft &c har ingen 
Fvrstiel iGrsvindighed. 1Z5. Lpys-Straale, 
hvorledes er at anser. ¡60.

M.
Maanen, dens Kraft sirckker sig ikke saa vidt som 

Jordens. 138. beverger sig i Jordens Hvirvel. 
148.

Manfreditis, har udkommet den Materie om de 
Forandringer, som formedelst Parallaxm 
gaae for sig i Stiernerne. 140.

Manni (Dom. Maria) siger, at Ofculatoria har 
givet Anledning tilKaakberstikker Konsten.24.

Margareta (St ) med Dragen under Fodder- 
ne 42.

Margarete, Hert. Erici II. Geinahl, naar og 
hvorledes er ded. 2:7. tg. hvem hendes Fa
der var. 218. hvor lange har levet i ALgte- 
stab. 232.

Mariottes besynderlige Experience om Trcrerne. 
22Q fq.

Martene ( Edmund) svrteeller, hvvrlrdes altaria 
portatilia blev« indvide. iz.

Materia prima Ariftotelicorum, dens Relation 
med Materien, supponeret uendelig delel'g. 
109. Materien bestaaer Me af Deele, som 

til sidst ere determinerte, om den er uendelig 
delelig, ro. og er maffa absolute finulariis 
den ene Hypothefe. III.

Materie (subtil elastist), maa allevegne vare 
hvor Lyys sees. 15$.

Materialisternes Argumenter undersoges. 193- 
199. 202 fq. 204. fq. hvad Mangel samme 
have. 203. fq

Médicamenter (kraftig virkende), maae ikke 
udjages afMcdieinen. 98.

Medicamentum alterans ex Mercurio, forestaget 
of Plummero. 89. hvad det bestaaer af. ibid, 
dets Nytte, ib.

Melke Veyen, hvad er. 130.
Melpomenes Raifonnement over de Italienske 

Operister. 176.186.
Membranae pituitariae For VPpelse, hielpes ved 

Mercurium dulcem 90.
Menage (Ægid.) deriverer Laquais flf Verna. 74. 
Mercurius. See Ov<rg - Solo
Mercurius dulcis, er et filtert Medicament. 87. 

behoves dog Agtsomhed i dets Brug. ibid, 
i hvuke Tilserldc vg for hvem den er skadelig, 
ibid, corrigerer de vandagtige Veedsters 
Feil. 90. er af en herlig Virkning i Hais- 
Tilfeelde asGlandulernesF; rstoppclse. >b.< r>. 
er ikke raadelig at bruges i inñammatoristr 
Hals Tilfcrlde. 96. paa hvad Mande den ap- 
pliceres 91.

Messe - Doger. S. Plenaria.
Mefle rouge, hvad IT. 26.
Metaller, kand ved Qvag - Selv forvandles til 

en Substantz, der er nersten saa boyelig som 
Vep. 82. hvoraf have deres Glands og 
Tyngde. < 58-

Micrometrutn, som stal indrettes i den Kikkert 
rota meridiana PNÑ Observatorio. 141.

Mii e, 44000 kand materielle udstydcndc Deele 
igicnnemlobe paa en T idaf ek Puls-Slag. 
1S5

Mistund, Mistundhcd, hvad ester sin Oprindelse 
betyder. 67 fq.

( Missa et kystes under Oommunionen. 27.
1 Misunde, hvad det verbum bemerket- 67

Moles- 
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Moiesworths Vidnesbyrd om den Danste Lov. 2. 
Monadel1, deres Fundament. HZ.
Monnier har contradiceret Caflini. 14'2.
Morale (vore Forftrdres), kand man ved etymo- 

loZiffeBeviiftr komme ester. 68.
Mufchenbroek, har viist Storrelstn af en Lust. 

iBiævcé Diameter. i$g. hans Forklaring VIN 
Aarsagen til de stedsevarende osterlige Vinde 
under Linien. 147. .

Mufiquen er Lydens adstillige Forandringer.
173.177- N.

Naturkyndigerne. deres Vankundighed om 
' Ildens og Lysets Natur, hvoraf reiser sig. 

Nebuiofæ, de Stierner, som saa kaldes, hvad 
vtc 130.

Nerverne, hvorledes kand tilveyebringe Bev«- 
gelse og Folelse i Legemer. 2 46. fq-

Niddittgsoerk, hvoraf kand denveres. 65
Nitrum fulphuratum, hvad Flamme dens Tilla- 

Bvlfe giver. 163. Nitrum flammans , hvad

Noliet, har ved adstillige Forsag vnst Æthens 
Eristentz. 156. , , r

Nord-Lys (de sonstige), hvorledes frembringes. 
168. fq.

Nytten af de krumme Linier i MetapKyfiste Pro
blemata at oplose. 212. fqq.

O.
Obfervatioiter (Aflronomi|Te) vise,medhvorstor 

Gesvindighed Lyset forplantes. 155.. Obfer- 
vationer af©hevnerne haves akt fur saa,!nent 
der af dem er gjort stor Mmigde. 136. Hvor- 
fore de, som ere giorte i Meridianen, pr-efere- 
res andre. 150. r r

Odel,hvad afAldersTiid hos vs har bemcrket.77. 
Odens Dyst med Utgardelokes Kat. 41.
OfFiuc fitah i fæ fins, hvorledes stal lasts og 

forstaaes. 7.
Syet, hvorved i dets Bund foraarsages en ztt- 

trende Bevtrgelse. 155. ,
Oplag (det Kiobenhavnste) afSkaanste ogSicl- 

landste Lov er fuld af Trykfeil. 4. derved er 
Ofterfon bleven forledet, ibid.

Ord, ere udvortes Billeder paa vore Tanker. r8- 
et eeneste naar tages Feil udi, har oste stadeli« 
ge Folger. 60. et Ord allene har oste foraar- 
saget Processer. 68. ved Ord og Glvstr have 
deGamle givet deres Indsigt i Moralen tilkien- 
de ibid, ved gamle fyndige Ords Afstaffclse 
blive de fremfarne Tiders Skrifter ustrstaae- 
lige. 3. Ord -Grandstnings - Kvnsten kand 
bode paa den Mangel i Videnskabernes Histo
rie for de Kldre Tidcr.62 5q Ord Viden stab, 
er en af de nyttigste Videnstaber. 58- har 
Samiiienhang med Lovkvndighed. 69. kand 
ikke kaldes grundig uden Etymologie. 70.

Orden kand ikke vare uden iblant fvrstiellige 
Ting. 174.178.

Ordener af det Uendelige og deres Fundament. 
102. fq.

Origines linguarum sluttes sikkerstaf originibus 
gentium, 62.

Orm at fordrive/ betitl tøar Mercurius ¿ulcis stox 
Krast, 85.

Ornamenter i Kirker og Klostere, hvorfore med 
Helgen-Billeder udzirede. 26.

Ofculatoriu>n,hvad er. 15.23 25. blev indfort î 
sieden for ofeulo pacis. 19. Aarsag og Anled
ning dertil. 23. ofeulatoria vare asalleSlags 
Materier. 25. forekomme oste i Kirke-inven
tarier. 28.

Ofculurn pacis, hvorfor saa kaldtes. 19. derive
res rettest fra Apostlernes Tider- ib Latiner
ne uddeelte det efter Lontécrationen,Gr<rkerne 
i Forveyen. 20. med hvad Forsigtighed det 
uddeeltes. 22.

Ofterfons Gloffariiim,n<l(ir forsi er bleven trykt.4.

P.
Parabolfïe Crura bevise, at det Uendelige kor va

riere ester uendelige Ordener. 102.
Paracelfus (Theophr ) har gloet adstillige For- 

fog med Mercurio. 81.
Parailaxis, hvad er. 132. kand formindstes ved 

adstillige phyfifïe Aarsager. 136.
Parents Difpute, med Reneaume oui Trñrrneé 

Natur. 235.
Parlamentets Aabning i Paris efter Martini, 

med Hvad8olennitetcr stecr. 26.
Pafquier (Efiienne) anmeiler et besynderligt flet 

Omen ved Parlamentets Aabning 1587. 
26.27.

Patienter#
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Patienter, tvende af besvarrlige og farlige Hals- 
SygdoniM laborerende, curercde Ved Mercu. 
rinm dulcem. 91 - 96.

Pavens Tilladelse, given Hr. Erich Ottesen, paa 
Reiser at maatte detiene sig af et altari por- 
tatiii. ir. 13.

Fax, saaledes kaldes undertiden Osculum pacis. 
20.

Paxilia, hvoraf derivereS. 25.
Phlegtuagoga, iblant dem har Mercurius dukis 

et sårdeles Fortrin. 85.
Phofphorefcentz ved raadnede Legemer. 168.
Phofphorus, hvad saa kaldes. 163. Grund - Aar- 

sagen til Betenden og Lysen i alle Phofphoris. 
16$. adstillige Slags Phofphori, hvoraf et 
hvert i fier givres. 166. fqq.

pitcarnius ogandreharmeent,at Qvtvg-Golvets 
Virkning i Blodet var dets Tunghed at til- 
strive. 84- denne Menings Ugrund vises, ib- 
fq- 97-

Planeter og Cometer, hvorfore synes snart at 
staaestille,snart at gaaefrem,snart tilbage.izg. 

platina metier urigtig, at Leo II. har indfort 
efeula pacis. 19.

Plenaria, synes ogsññ ñt hñve vmet brugte som 
Ofculatoria. 27. et Plenarium j Hoi'Ne-Kirke 
i Fyen. ib. iAmnerk».

Plinius fortñller VM Trajano, ñt han kyssede og 
blev kysk af Senatet, ig. holder Qvñg - Solv 
foret stadeligt Medicament. 81. hans Tanker 
om Verden. 135

Plummeri (Andr.) Competition. 89.
Pvcsicn og Mufiquen foreenet ved Joderne- 

>75 '85.
Pontani urigtige Beretning omEnciii. Gemahl. 
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Præparata niercurialia bor ikke bruges i Fleng, 

men med et fornuftigt Val. 82. hvilke iblant 
dem fortieneat roses. 86.

Principium indifcernibilium kñnd ikke bestññe 
med Materiens uendelige Delelighed. 102.

Puncter med og uden Direction, hvor vidt de be
vi se Materiens Udelelighed. 103.

Purgantia, gee Laxan tia,
Q.

Qmg'-Sokv, dets conftiíutreníe Parker at ud- 
sinde har iTaffetChy micis meget at bestille. 79. 
holdes af nogle for et Element, ib. ee af en 
metallist Art. ib. kand deles i utrolige stnaa 

Particler^ ib. forandrer ved Delingen ikke sin 
Natur, end ikke i den mindste Partikel. 89. et 
befunden af stor Nytte i adstillige haardnak- 
kede Sygdomme, ib. de gamle Medici hat 
holdt det for et usikkert og stadeligt Medica
ment. 8i. hveni der sorst har brugt det indvor
tes. ib. er idelig flydende,' dog uden Humidi- 
tet. 82. er tyngere end andre Metaller, undta
gen Guld- ib. er let at bringe i Bevctgelse ved 
Ild. »b. bestaaer af langt subtilereParticlet 
end Vandet, ib. forvandles ved idelig Bevct- 
gelse til et fort Pulver, 8z- hvilket ved Ilden 
iglen bliver til Qvceg-Solv- ib. kand ikke ved 
Diftiilation adstilles, ib. synes ikke saa meget 
at agere i Blodet selv, som i dets vandagtige 
Parter. 84. stiger hsyere i Barometris, end 
Luftens Trykning kandforaarfage. 156.

Qveegsolv-Regn (den lysende), hvori denS 
Lyys har sinGrund. 169.

Qirantiteteti af en Mafia i en Verden kand ikke 
have en tilstrekkelig Aar sag, om Materien e$ 
uendelig delelig, ni.

R.
Refraflioiter ere den stcerkeste Hindring i at indser 

Himmelens rette Bygning. 144.145.
Regner Lodbrogs Kamp. 41.
Religuier, bleve lagte under beti ©teen, font var 

indfattet i de Tavler, der forestillede altaria 
porta tilia. 13.

Ret, retviis, retfærdig, hvad deGMe ved disse 
Ord have forstaaet. 64.

Rheitafandt i Syvsticruen 188 Stierner. IZQ. 
Ribbolts Striid med Dragen. 41.
Roagger-Preest,kaarer sig selv tilBistop tRtbe.34. 
Roden,staffer Tmerne ry allene det, hvorved de 

voxe. 238.
Rog og Soed, hvad er. 162.
Rodnc - Herred paa Bornholm, solgt af Fyrst 

Witzlaf til Uffe Nielsen. 227. iAnmerkn.
Rofenkrantz (Jens), hans Samling af rare 

Breve. 44- i Anuterkn.
Rostilde-Stist, deri have Hert. Erik og Fyrst 

genner giort Indfald. 219.
Rummet, hvad Vanskeligheder det har i det mate

rielle Syftemate, 125. fq. Forklaring orer det 
absolute og relative Rutils Difference. 2 SO.tq.

Rune-Steen ved Iellinge i Iydlattd, fremstillet 
dfWorm, hvad kand betegne. 4L i Anuterkn.

S. Saaby



Register.

S.
Saaby (HrJ6rgen),hñNsTñNker Dill dM paa LñN- 

geíroi) fundne Antique, io. n. forkastes. 14. 
Safternes Stigning i Tinerne, Aarsagen dertil- 

239.
Salivation, hvem dertil forst har brugt Mercûrio. 

gr. i Hals-Tilfivlde bor ikke foretages uden 
hoyeste Fornodenhed. 90. Tilfeelde i Mun
den og Halsen sorvmres ved den, saa leenge 
den varer, id. 94.

Sarafin om Etymologien. 74.
Saturnus, den yderste Planet/ lZz. forer 5 Satel

lites med sig. 138-
Schwartz (von), hans Stridighed med vore 

Danste Historie-Skrivere. 226.
Scirrhi,fvrdeeles og aabnrs ved Merc.dulcem.g5. 
See - Nerverne, deres Bevergelse tilveyebringer 

os en Forestilling afLyys. 154.
Seneca VM Chrylippo. 73. fq.
Serpentements, svM evanefcere, hvor Vidt bevise 

Materiens Udelelighed. 103. fq.
Serum naaY er fvrdervet, gior Mercurms en fvr- 

vnderUg Dirkning. 85.
Sirlen, dens Forplantelse fra Forarldre tilBorn, 

hvorved de Gamle har vildet forklare. 163. 
dens Jboelse i Legemet har nogle ChymiciM- 
det forklare qfPhofphoro Balduini. 171. Sie- 
lenes Udodelighed harGted i Materialisternes 
Hypothefe. 205. hvori Udodelighedcn be- 
staacr. ih, fq. de annihilerez ikke af Gud. 207. 
fq. deres Udodelighed bevises. 209. den stem
mer aldeles ovcreens med Erfaring, ib.

Simple Dceseners Muelighcd bevises, 1-4. fq. 
m2, fq. og deres Exiftence i denne Verden.193. 
de ere ikke umuelige, fordi de ikke kunde tivnkes. 
ib. hvoraf de bestaae. ib. 195. Versenernes 
Simplicité og den Formue at ternke cre tillige 
muclige. ib. 198-

Skade, i hvilke Tilfalde ved Mercurii unicis 
jñvnlige Brug kand foraarsages. 86.

Skader (ulcerose) hvorledes af Arabiske Medí- 
cis curerebt 8r.

Skik, at kysse i Menigheden, brugt saa vel i den 
Latinste som Gmkste Kirke. 19.

Skildpadder,kand leve udenSkall og Hoved.242. 
Snegle, have foroget deres Huuse, og repareret 

dem. 241. ere vanskelige at drà«» vacuo.ib. 
kand leve nogle Maaneder »den Hoved. 242. i 
Anm. kand leve 5 à 6 Maaneder uden Fode. 
343. kand leve 4 Dage i Vand, efter at have 

lililí deres Huuse. 244. have vwret holdne for 
en délicat Spise hos Romerne. 245. kand hol
des for gavnlige at spise, ib. deres Hjerte sin^ 
des bankende,naar man anatomer»1 dem leven
de. 246. Bestridelse over deres Hierne, ib.

Soe-Dands Skin, hvoraf kommer. 170.
Solen, hvor mange gange den er storre end Jor

den. lzk. bevwger sig omkring Jorden, ester de 
gfllltk Aftronomoram Syftema. 133. er nbevK- 
gelig, eftetiCopernici Syftema. ib. af hyad 
Aar sag den synes at gaae Eclipticam igiennem 
engang hvert Aar. ib. naar den er imellem 2 
Stierner, hvad Dirkning det gior. 148. naar 
lamge stirres paa, hvad Virkning glor. '54. 
dens Lys kand visse Slags Phofphon drage til 
sig. 171.

Sphzra fixarum tfíetbeí Ptolem. Syftema. 137. 
Spialld, hvad betyder. 32.
Spiritus nitri fumans, hvoraf bestaaer. 166.
Sprog (gamle), deres Kundskab vilde give et stork 

Lyys i den Lwrdom de originibus gentium. 62, 
LeibnkzeS Tanker hcrom.ib. Sprog-Konsten, 
er nyttig ill hiftoria litteraria. 6g. af stor Vig
tighed for en Jurist ib. dens vigtigste Deel. 
70. Sprog - Kundstab befordrer ikke vores 
Lyksalighed umiddelbar. 72.

SprogeteForandring er en storHindring i at for- 
staae de gamle Love. 3.

Stahl (Hof-Raad) har reformeret Chemien.15, 
Stamme-Or d, til deres Kundskab kommer man 

ved Hielp nf Etymologien. 71.
Steene (faste og giennemsigtige), have meget 

Acidum i sig. 172.
Stierne, enhver er storre end vores Jord. iqr. 

udstrekker fin Krast i et vist Rum. 138. jo fue
re en er, jo videre strekker dens Krast sig. ib- 
mange Etterner ere storre end Solen, igr. 
mange ere i en uendelig Diftance fta Jorden ib. 
mange saa nwr, at deres Diftance nogenlunde 
kand begribes ib. de,som ere nimmst ved Jor
den, kand ikke med Grund holdes fvr, al vivre 
saa umaadelig langt borte, ib. 133.134 de 
storste ere ikke just de, som ere os nivrmest. 137. 
139 de store kand flottes at vare lcengere fra 
Solen end de filtro. 138. de, som sidde mrr ved 
hinanden, afficeres ikke paa samme Maade af 
Paraiiaxi.i4o.i4ia42. Skiernernes Tal er 
if EC flt determinere 130.

Stigs (Warst) Tavle, ophirngt i Stttbberup 
Kirke i Fyen. 27. i Anm,

Stor-



Register.

W.
Wachter, om Ord-Slegtffab. 75.
Waldemar, Kong Abels eldste Sou, bevilget at 

fuccedere sin Fader. 221.
Wallin (D. Jöran), confunderer St. Jol'geN 0g 

Georgium Arianum nteb hverandre. Z8-
Wideburg (Beruh.), hgr strevet de parallax! or

bis annua. 140.
Witzlaf (Fyrst) den Tredies Teña ment. 230.fi]. 

need denne Fyrste har Hert.Waldernaroghans 
Broder Erik »»ret n«r bestagkede. ih-

have Grader. 105. er derfor i samme contradi- 
ötorist. lo6.fi]. den uendelige Forstand kand 
ikke selv tenke en uendelig delelig Materie, 
no. fq. det uendelige Vesens Exigence bevi
ses- 190 fq. dets Simplicité bevises. 19t.

Unde (at), hvad det Verbum bemerker. 67. 
Uorden der vilde blive i Verden, i Fald deringen

Forstiel var iblant Ting. 174-178 fq.
Ursins (Mag.g^rg.) Tanker overJobs Zs/26.27. 

pagaS.
V.

Voedsker (seye og ubevægelige), fores i Bevægelse 
ved Mercurium dulcem. 86. (vandagtige), 
corrigeret »tb Mercurium dulcem, yo.

Vesen, det uendelige. See under Uendelig. 
Vandet, dets Deele, hvorledes vi maae forestille 

vs. 158-
Vanffeligheder,som nodvendig fslae den Mening 

om Materiens uendelige Delelighed. ro6. fq.
Varmens Forplantelse i et Luftsti Ruin, hvad 

deraf bevises. 156.
Varro, om Snegle. 245. om Forvandtstab imel

lem Ord. 75. hvorledes han forsvarer etymo- 
logifíe Conjeéturer. ib.

Vafa (Fru Birgitte), ont hun har veret Stifter 
tilSt.Jorgens Guard iSvenborg.42. fq. ‘ 

Verden blev uden tilstrekkelig Aarsgg, om Mate
rien var uendelig delelig-1!2.

Videnssaber, i dem bor gisres et fornuftigt Val. 
73. hvilke udfordres til Forklarings« Kon- 
ftett 68. hvilke udfordres til at undersogeIl
dens Natur. 153.

Vigo (Joh. de) og Jac. Carpus har forst applies- 
ret Qvegsolv indvortes. 81.

Villie,hvad de Gamle ved det Ord har vildet til» 
kiendegive. 65.

Volufius Mæcianus, har commenteret OOfr &CÍ 
Ord As. 68.

Storrelsernes Maalelighed er ikke et Beviis paa 
deres Réalité. 126.

Subitanee, den sidste i Tingene, hvad den er. 123. 
bet Subftantielle er altid simpelt. 193.

'Sulphur antimonii i ?lummeriLompoiition,hvñb 
det virker i Henseende til Mercur. dulcem. 89. 

Svammerdam, hans Tanker om at oversmore 
Snegle med purgerende Medieamenter. 245. 
beskriver Sneglenes Hierne, ib. har fundet 
Hjertet paa Sneglene, ib.

Swieten (van) siger, at man Mññ lade sig noyé 
med at vide Mercurii Virkning. 85.

Svovel, hvorafbestaaer. 166.
Sygdomme (veneriiTe), ere ikke det eeneste, hvor

imod Mercurius kand bruges. 85. ere blevne 
curereöe uden Salivation. 89.

Syyghnus kaldet efter St- Jorgen, paa Bor
ringholm. 44. i Bergen, ib.

Synodi, be forste i Reformationens Begyndelse, 
hvad paa dem skeede. 9 10.

SyftemaCopernicanum,2lfll'fiig,foni har givet no
gle Anledning til at tvivle om dets Rigtighed. 
,35‘ T.

Tabel over khofphoros. 164.fi].
Tale-Konsten, dens Sag er, at bringe Talen vel 

an. 59. dens Nytte strekker sig lige saa vidt som 
Talens. 60. er sar nyttig i Videnstaber, ib. 
dens Hielp behoves ogsaa i Farnufk-îceren.62.

Talmudister, som sige, at hvert et Ord af Guds 
Mund beder sig i 7° Sprog. 72.

Tanker, kunde ikke tillegges det Materielle. 199. 
Tavernier om Evangelii-Boger i Armenien- 27. 
Tavler, som forestillede altaria portatilia, beflri- 

ves. 13.
Tiden, hvad Vanskelighed der folger med dens 

Tankest det materielle Syftemnte.u5.fq.253.fq.
Timeglas (det lysende), hvori dets Lyys har sin 

Grund. 169.
Tins inderlige Foreening med Mercurio, hvad 

Effeét producerer. S. Guld.
Trajanus kyssede og blev kyst df Senatet. 18.
Treers Overensstemmelse med Dyr. 234. Tre- 

Subftancen synes ikke at givre noget til Treer
nes Vext. 235. u.

Udflet i Huden, allerforst afArabifle Medicis for# 
dreven med Qveg-Solv. 81.

Uendelige (det), IllCtø i bet materielle Sy Remate 


