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Forlog til m Afhandling
Om de dansses og norsses Handel og Sejlads 

t den hedensse Tid,
af

Peter Friderich Suhm.

Ä^ntet er almindeligere end at beskrive de celdfte Indvaanere 
teltD aset Land/ som grove og barbariffe, og folgelig uden 

Konfter, udenVikenffaber, udenHaandvoerker, oguden 
Handel og Vandel. Da fligt berettes om de celdfte Ind« 

byggere af Italien og Grcekerland, saa er det meget mindre at undre 
paa, at det og ffeer om vor Nordens. Forftaaer man herved ikkun en 
mindre Grad af Kundskab i saadane Ting, end som Efterkommerne 
have opnaaet, eller og en Ligning imellem mindre dyrkede Lande/ som 
vor Norden i de crldre Tider upaatvivlelig haver vceret, og mere 
dyrkede paa samme Tider, som Italien, Grcekerland, saa er Tret
ten ophcrved/ og jeg og de eenige. Men tager man Beskrivelsen i den 
Mening, at vore Korfoedre have vceret aldeles ukyndige i alle de Ting, 
som hore til et cultiveret Liv, da kand jeg ey samtykke den, og derfor 
toenker udi denne liden Afhandling at leggedens Ugrund for Dagen, 
og at vise, at vore Forfoedre have ey noer vcrret saa vilde og barbariffe 
som gemenligen foregtves.

Lmffeligt var det, om vi havde nogen Indfodt Skribent fra 
den hedenske Tid af, og som var celdre end 700 Aar; tbi Runefte- 
nerne, nogle fda Vers og Edda kvre os snare lidet i d nne Poff. 
JMangel heraf maa man betieneftg af udenlandffe Skribenter, eg 
af indenlandske, som vel have levetnoget hen i den christne Alder, men 
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hvis Vidnesbyrd dog ey bor forkastes,he!dst udi Historien af det 9. og 
ioSæculo, baade fordi de indeholde cy noget,som i sig selver Utroligt, 
fiia og fordi de grunde sig paa trovcrrdige Mands Sagn, det almin
delige Rogte og endeel til deres Tid overblevne Vers afgamle Poeter. 
De allerforste og alSfte IndvaaneresLevcmaade her i Norden haver 
uden Tvivl varet meget enfoldig, fom udi alle andre Lande i Begyn
delsen. Deres rmge Antal, og jordens BegroeMng med Traer haver 
uodvendig maat fore med sig, at deres Naring haver alene bestaaet 
i Jagt, Fisterie og Fuglefangst/ hvilket altsammen de dog have ude 
vet paa en meget grov og nbehandig Maade imod de senere Tiders 
Opdagelser at regne. DeresKlader have varet Dyrs Skind, og 
Deres Boliger naturlige Huler i Klipperne, smaa Hytter og Telter. 
Ved det de levede adspredte og langtfra hinanden, saa vidste deey 
heller af nogen anden Regierings Maade end den faderlige. Deres 
ttlvoxende Mangde, og deraf flydende Nod, maastee og andre om
grandsende Folk, som alerede havde forladt den naturlige Tilstand, 
bragte dem dog efterhaanden til at forlade den. Men hvilke Ting 
de maa takke Noden og sig selv for, og hvilke de derimod have lcrrt 
af andre Folk, det er ey muligt nu omstunder at afgisre formedelst 
Mangel paa Efterretninger. Dog toenker jeg, at Sprogene kan der
ud! give nogen Oplysning. Det er en bekiendt Sag, at det dansts 
og tydste er i Grunden eet Sprog, og at de mrrme sig mere og mere 
sammen, jo loenger man gaaer tilbage i Tiden. Naar man nu fin
der Konft-Haandvoerks-og Handels Ord af eens Betydning og Lyd 
i begge Sprog, luen fom ey komme overeens med det laeinste, faa 
maa man troe, at disse nordiste Folk enken stlv have opfundet Tin
gene, som diss' Ord betyde, eller idet mindste dog ey faaet deur fra 
Romerne, fra hvilket Folk de end ellers have bekommet Lem. Finder 
man Ord , forn ey komme overeens med det latinste, men som lyde 
anderledes i vort, og anderledes i de Tydstes Sprog, da maa man 
flotte, at begge havs opfundet deTingnceften paa een Tid, etter og 
faaet dem fra tvende adskilte Folk. De Ord, fom lyde eens i lati
nen og i tydsten, synes mig at vift, at vore Folk have havt siradan- 
ne Ting i Mug for de Tydste, thi etters var Ler rimeligt, atvi havde
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betegnet dem med samme Orb, fom deTydffe, saafremt Tingene vare 
blevne os forst bekiendte ved dem. Hvad endelig de Ord angaaer, som 
lyde og betegne eet t latinen, tydffenogdanffen, daerdetupaatvivle- 
ltgt, at faavel deTydffe, som vi, have faaet baade Tingene og Ordene 
fra Romerne, thi at ville paastaae det som er tvertimod, og at Romer
ne havde faaet dem fra os, det var kun at giere fig selv latterlig, og 
at opofre Sandheden af en utidig Kiarlighed ttlFadernelandet.

Det vilde blive for vidtloftigt at opregne alle diste Ord; hvor- 
for jeg ikkun vil til min Satnings Bestyrkelse anfore nogle faa. Af 
den forste Gaffe ere folgende: BrHbmaud, Kaufmann, mer
cator ; Handel, Handlung, mercatura ; 2xøer, Steuer 2xU- 
der, gubernaculum; Sko, Schuhe, calcei; ømet>, Schmidp, 
faber; Af den anden: Lll, Bier, cerevißa; hvilket Ord dog Ro
merne have giort af der celriffe celia, font maaffee i grunden er 
samme Ord som Al; Heft, Oferd, eqvus; Tree, Holtz, arbor, 
lignum; en tTøgel, ein Schlussel, clavis; Af den tredte: Sm^r, 
Butter, butyrum; Oft, Base, caseus; Aarer / Rudern, 
remi; Og ar den fierde: Vin, wein, Vinum, Skib, Schiff, 
Scapha, 2xegiermg, Regierung, regimen. Vilmaneytüstaae, 
at de Tydske og voce Forfadre have selv opfundet alle de Ting, som 
de have andre Navne paa end Romerne, faa kommer det kun an 
paa, om man kan udlede et Folk, i hvis Sprog disse Ord findes. 
I det celciffe ere ikkun fimre faa Ord, som vise en Lighed med vort 
Sprog, og de som findes, ere maaffee snarere komme af vort i deres, 
env af deres i vort; thi det er meg-t rimeligere, naar man betrag, 
ter, at Jordens Beboelfe er steer fta Osten af, fra Allen. DetSiavo- 
uiffe Sprog synes neppe at vare faff gammelt fom vort, i det mind- 
(te finde vi Tegn til vort Sprog i aldre Tider, end de til deres. Der. 
som Sprogene i Totariet blive nogenfinde fuldkommen underfogte, 
da troer jeg, at man der snarest ffa! fivdeOpriudelsentil disse Ord; 
thi fra den Kant ere vor Verdens forste Beboere upaatvivligen kom
ne. Imidlertid haver vel Roden lavt vore Forfadre mange Ting, 
tilligemed deres Ravne. Overalt er det meget rimeligt, ar det 
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ene Folk juft ey haver lcert af det andet at bedakke stg med Klader, 
at sogeSkiulimod Uveir, at gaae over Floder, atindwre et Slags 
Regimente, endffiont de vel kan have med Liden lcrrt af hinanden 
Zirligheden og Beavcemligheden udi disse Ting. Men det maa 
vare hermed hvordan det vil,saa viser dog Ordenes SElde afvisseTing 
i vort Sprog, at vore ForftkLre have havt Huse, Skibe, Ager
dyrkning, Gudstjeneste, Regieringsform, endffiont mindre fuld- 
komne end siden, meget tange tilbage t Tiden, ja for Christi Fod
sel, og alle saadane Ting have nodvendig maat fore med sig et 
Clags Handel, som det dog er ubekiendt om, hvorvidt den haver 
strakt stg. At de med deres egne Skibe have i saa gamle Tider 
gaaet til andre Lande, troer jeg neppe; men at fremmede Skibe ere 
komne til dem, og have tilhandlet sig deres Vare, derudi feer jeg ey 
noget urimeligt, tbi udi et andet Skrift, som jeg haver under 
Hander, stal jeg vise, at det ey alene er mneligt og rimeligt, men 
endog naften nodvendtgt, at vor Norden haver varet overalt bebygt 
og besat med Folk omtrent iioo Aar efter Syndfloden, hvilket jeg 
dog ey vil have forftaaet saaledes, at der da haver vrimlet af Ind- 
vaanere, etter varet ligesaa mange som nu, men kun at hvert Land 
ogOe, i det mindste de store, have da havt Indbyggere, ogmaa- 
ffee saa mange, som Landet var i Stand til at fode efter den da 
brugelige eenfoldigeMaade at nare sig ved Jagt og Fifferie. Naar 
hertil legges, at Phanicierne have 6. til 720. Aar for Christi Fod- 
sel seylet til Engelandeller de Caffiteridifh Oer, og at Bernsten. som 
findes i Preussen ved Ofter-Soen, haver varet Gråkerne bekiendt, 
jaiBrug hos dem, 500. Aar for vor Frelseres Fodsel; saacr detey 
urimeligt, at der og haver da alerede varet nogen Slags Handel t 
Danmark og Norge, allerhelst Naturen frembod dem Varer 
uden stor Moye, Fiff, Tra og Huder, og disse Lande ligge ligesaa 
vel til, som noget andet. Ey heller seer jeg, hvi man ffulde anfee 
vore Forfadre for mere vilde og.uvillige til at omgaaes med Frem
mede , end de da varende Beboere af England og Preussm. Dog 
troer jeg ey, atPhanicierne ere komne til 06; thi etters maatte i 
vort Sprog og vore Sader findes noget Tegn hertil; men jeg mener 
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alene, at den Handel, som haver varet i Brug hos Folk, der ey boede 
saa meget langt fra os, haver og let kunnet bringe vore Forfadre i 
Bevcegelse og formaaedem til at drive den, t det mindste Zndvaa- 
nerne i hvert Land imellem sig; med Tiden haver Handelen udstrakt 
sig til alle tre nordiske Riger, og Landene ved Ofter-Soen. Det 
forftaaer sig, at den forste Handel ey haver bestaaet t andet end at 
bytte Varer imod Varer, eg stort anderledes blev den ey den hele 
hedenffe Tid igiennem. Aarsagerne hertil vare, dels disse Landes 
langt Bortliggende fra andre mere oplyste Lande, dels Luftens og 
VetrlizetsHaardhed, dels Indvaanernes Tilboyelighed til Frihed 
og en omflakkende Levemaade, dels deres store Krigsudtoge som ofte 
udiommede Landene for Folk, saa at de saa, der hver gang bleve til
bage, lettelig kunde noere sig paa deres gamle Maade, og endelig 
Nordens naturlige Ufrugtbarhed, som ey uden Konst og stort Arbey- 
de kunde overvindes, hvortil Mennefferne ey beqvamme siguden 
Roden driver dem dertil. Saadan Forfatning udfordrede ey nogen 
ordentlig Mont, hvorfor og vore Forfadre enten grove den ned i 
Jorden, eller og smeltede den om til Smykker og Clenodier, naar 
de i deres Feltog Soe-Toge havde udenlands forhvervet sig den.

Dette er altfaa etalmindetigt Begreb om de gamle Danskes 
og Norffes Handel, som jeg nu i Scrrdeleshed ved paalidelige Vid
nesbyrd vil soge at bevise efter Tidens Folge, saa vidt det er mue- 
ligt. Jeg vil ey her tage min Tilflugt til Herodoti Hyperboreer, 
ved hvilke den fortreflig larde Bayer haver viset, at der ey bor for- 
siaaes andre end de Graker, der have boet i Thracien, ey heller 
til Diodori Siculi Hyperboreer, som jeg er overbeviift 0M, at have 
opholdt ftgi Britannien. Derimod agter jeg at betiene mig af det 
de gamle berette om Britanniernes og Germaniernes Levemaade; 
thi det er ey urimeligt, at vore Forfadres haver naften varet ligedan, 
heldst som de sidstes, og naar man i saa gamle Tider ey finder noget 
Udtrykkeligt om os selv, saa maa man htelpe sig frem ved Slutnin
ger m drage af de omgrandsende Folkes Levemaade.

Om
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Om Britannien og dens Indvaanere skriver Cafar de bello 
Gallico 1. 4.e. 20. aide Galliffe Ktodmand, som besegle Britannien, 
kom ey videre end paa Soe-Kysterne!, saa at det inderste af Lan
det var aldeles ubeZiendt c. 24. at Britanniernes Krigsmagt bestod 
i Fodfolk, Rytteris og fornemmelig i dem, der sigtede paa Vogne c. 
25. at Romernes Skibe forfardede diste Barbarer bande ved deres 
Skikkelse, faa og Aarers Lyd, endffientdetdog as 1.3. c. 9. synes, 
at de selv have havt Skibe, hvilke ventelig have varet smaa og plat
te, ligesom de Galliffe. c. 27. At Beitannierne, efterat de vare over
vundne, giorde Fred med ham, og gave ham Gifler, hvilken de dog 
c. 30. firår brede, da de mm kede ae Romerne manglede Proviant, 
c. 35. At de havde Huse, som han dog ry beffriver, hvorledes de vare 
bygde. 1.5. c. ii. "qt de tilforn havde fort tnbyrdes Krige sarnmen under 
smaa Kongers Änforsel, men at de ved Romernes Ankomst foree- 
nede sig med hinanden for at gtore fcelles Fiende Modstand, c. 12. De
res Tal var meget stort, og deres Huse, som vare mange, ncesten 
bygde paa sin Galliff; De betiente sig af Jern og Kobber efter 
Vagten i fteden for Penge. Tin og lidet Jern fandtes i deres Land, 
men Kobber fortes anden steds fra. Mt Slags Trcr, fandtes der 
ligesom i Gallien, undtagen Bog og Gran. c. 14. Desombeboede 
Kent, vare mest flebne, saa at der ey var stor For ffial imellem dem 
og Gallierne, og laae alt deres Land ved Soen: Men derimod var 
det rart, at de som boede inde i Landet , saaede, og levede de mest 
af Malk og Kiod, og bedakte sig med Skind. Alle Britannier farvede 
sig blaa i Änsigterne med en vis Urt. De ragede og Haaret af over 
alt paa deres Legemer, undtagen paa Hovedet, hvor de bare det 
meget langt, og over Laderne. De havde imellem sig ti til tolv Ko- 
ner tilfalles, og mest de, som vare hinanden narmest beflagtede. 
c. 18. De befastede sig med meget spidse Pallistader, og saadane 
havde de flaget langs Themfen, for at giere G^sar Overgangen 
vanffelig. c. 2i. Ved en Britanniff Bye forstodes en Skov af 
vanffelg Tilgang, som var omgiven med en Vold og Grav, og hvor 
Mennesker og Qvag i Krigs-Tider toge deres Tilflugt; Saadan en 
Bye havde Caflivellaurus, deres fornemmeste Konge, ey langt fra 
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Themfen, paa hvilket Sted endeel nyere Lcerde mene', at London 
siden er bleven bygt af Romerne. Diodorus, som skrev ikkun nogle 
faa Aar efter Cæfar, Bedriver 1. 5. c. 21. Britannien og dens Til« 
stand noeften ligesom han, undtagen, at han legger til, at deres 
Huse ikkun vare af Tree og Siran, at de ey tcersksdemere Kornas 
Gangen, og lavede mere Brsd, end debehsvede til hver Dag, og at 
de som beboede det For-BiergBelerium, hvorTinnesfandtes, va
re formedelst Omgang med fremmede Kisbmcrnd de mest Oplyste. 
Diste forke Tinnet over ti! den Ke Vectis, hver Kiobmcend fra Gal
lien ktobte det af dem, og derfra forde det til Udlobet af Rhone, 
hvorfra det siden blev udspredet i Verden. Strabo, sorn skrev no- 
get efter Christi Fodsel, beretter 1.4. p. 305. &c. at den stor sie Del 
af Britannien var endda t hans Tid bevoxet med Skov, at dm 
frembragte Korn, Guld, Solv, Jern; at Skind, Slaver, og de 
beste Jagt-Hunde desuden fortes ud af den, at dens Jndvaansre 
vare meget hoyere og forereend Gallrerne,men ey af saalyse Haar, 
og desuden flette til Fods; Endeel af dem vare end mere barbariske 
endGalllerne, saa atde ey engang vidste at lave Ost, endffiont de 
havde Mcelk nok; Den Vold, hvormed de omgave deres saa kaldte 
Byer, bestod ikkun af nedhugne Trcrer; Bidfler udztr ede de med 
Elphenben, Kioeder, og Kar af Rav og Glas fortes til dem fra 
Gallien. Mela, skrev omtrent 45. Aar efter Christi Fodsel: Han 
beretter 1.3. c. 6. at de, som boede loengft inde i Landet, vare meget 
grove, og levede nasten alene af Fce-Drift, og at alle Britannier 
vare meget tilboyelige til at fere Krig med hinanden. Aar 77. skrev 
Plinius sit store og ubodelige Vcerk om natura! Historien. Der- 
udi vidner han 1.4. c. 30. at Britannierne betiem sig af St.be 
sammeuflettede af Ris og Qvister, og beklcrdde med Huder. Ta
citus, som skrev omtrent Aar 100. ophoyer i Agricolæ Liv og Lev
net c. 12. Britanniernes Tapperhed meget; men taler derhos om 
deres indbyrdes Uenighed, og at de, som endda ikke, eller ikkun 
nyligen, vare undertvungne af Romerne, vare meget vilde ogupo- 
kerte; Landet havde Overflodighed af Korn og alle Slags Metaller. 
Hvad senere Skribenter mcelde om Britannien, vil jeg ey her an-
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fore , saasom Laudet og detsIndvaaneres Skikke bleve Efterhaam 
dengandste forandrede ved Romerne. Af det hidindtil an for te ftes 
elters', hvor stor Forst cel der er imellem Britanniens da ognu vce- 
rends Tilstand, hvoraf man rimeltgen kan flutte, at vor Norden 
haver i de Tider aldeles ikke vcrret i bedre Tilstand end Britannien, 
om endog i saa god; thi Phocnicier og Galtier handlede paa det 
sidste S^ed., og forbedrede derved dets Indbyggeres Soeder. Man 
seer elters og af denne Fortcrlling, hvor tilig Bergvceker have vcrret 
bygde i Britannien, og endstiont vor Norden haver i feenere Tider 
og viset at indeholde mange Metaller, saa seer jeg dog intet, som 
kan bevcrge mig til at antage nogle Svenstes Mening, at Berg, 
vcerksr have alerede vcrret i Drift i Norden ved Christi Tider, ab 
lerhelst da alle de brugelige Bergs-Ord forraade ved sin Lyd deres 
Tydste Herkomst, og man ey haver mindste tilforladelig Efterret- 
ntng om, at Bergvcrrker have vcrret i Gangi Tydstland for i dekA. 
og ioSæculo. Det er ellers moerkeligt, at de gamle Brttannler 
brugte Skibe af Ris og Qvtster, eg bedcrkkede med Huder, og at 
Saxer og Jyder havde i det femte Sæculo endda ey andre, hvilket 
viser, hvor langsom Skibsfarten, og folgelig ogsaa Handelen ha- 
ver her i Norden tiltaget. Bestaffenheden af de saa kaldte Britan- 
niste Byer viser og, hvad Begreb man kan giore sig orn Sigmna, 
Lethra og flere Stcrder, som da siges Herat have vcrret i Flor; end
stiont jeg derfor ey just paastaaer, at de have aldeles lignet bemelte 
Britanniste Byer, men ikkun at de have vcrret flette og af ringe 
Betydenhed.

Undersoger man Tydstlands Tilstand paa de Tider, da finder 
man at den endda haver vcrret uflere end Britanniens, og fom bemelte 
Land ligger os saa meget ncermere end hint, saa kan man meget sna- 
rere flutte vor Nordens da vcrrende Bestaffenhed af den Bestrivel- 
fe, som Sktbentere giore over Tydstland, end over Britannien. Cæ- 
far i Histerien af den Galltste Krig 1. 6. c. 21. &c. beretter, at de 
Tydste hverken havde Druides, det er Pccrster, ey better ofrede som 
Gallierne. Atdk ingen andre Guder havde end Solen, Maanen 
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og Vulcanus, det er Ilden, lutter Ting fom faldt dem t Ovnene. 
De foede et haardt Levnet, giftede sig meget silde, og gtorde ey an* 
det end at jage, og evesig t Krigs Sager; De fleste af dem levede 
af Mcelk, Ost og Klod; De lagde sig ey efter Agerdyrkningen, og 
havde ey heller visse udmaalte Jorder, men vandrede hvert Aar om 
fra et Sted ti! et andet; hvert Fol? havde om sig en anseelig Street- 
ning af ode og ubeboet Land; Det ene Folk rovede og plyndrede 
stedse paa det andet, men imod Fremmede og Reysende vare de 
Meget Gioesiftie og Hofltge. Saaledes bessrtver Cæfar Germani
ernes eller de Tydsses Seeder at have vcerett hans Tid, hvilket ey 
kan give os Anledning til at troe, at de si-nderlig have drevet Ham 
del og Vandel. Det eeneste fom giver nogen Formodning, at de i 
det mindste have byttet Vare mod Vare, er deres Gicrstfrihed. 
Endcl nyere Tydffe ere meget vrede paa Cæfar, fordi hand siger, 
at deres Forftedre hverken have havt Prcrfter eller Osser, og soge 
af fenere Skribenter at bevife, at hand herudt mcerkeltgen haver 
vildfarer; men naar iagttages, at Cæfar ikkun kiendte den yderste 
Kandt af Tydssland, og at hans Ord ey bor forstaaes uden om de 
Tydsse, der boede ved Rhinen, faa mener jeg, at hans Beretning 
gandsse vel kan forfvares, og at de have i fenere Tider faaet diste 
Indretninger fra Gallien, da Romerne der forfulgte og odelagde 
Druides; Thi at de, der boede lomgere ind i Tydssland, faa og vore 
Forftedre, jo alsrede i Cæfars Tid have havt Preefter, og brugt 
Osser, er en Sag, fom ey kand tages i Tvivl. Ellers synes dette 
ligesom at vise, at de nordlige Tydsse og vore Scandinaver have i 
faa gamle Tider vceret mere flebne end de fydltge Tydsse, hvilket er en 
Sag, som jeg dog ey alt for meget vil paastaae, faasom udforlige 
og sikre Efterretninger dertil mangle mig.

Diodorus 1. $. c. 2Z. taler om den Oe Bafdea, (hvilket er eft 
termine Tanker en Skrtver-Feyl, ogbor hede Lakia,) og at der alene 
findes Bernsten, hvilket sidste tydelig viser, at han her haver villet 
tale om Preussm, men haver ved urigtig at anfee Pytheæ Beret
ninger blandet Tingene sammen, og henfort Bernfrens Fangsten 
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Ltlvort Danmark eller Baltia, saa kaldet afdetOrd Belt, hvormed 
hos os endnu betegnes det store og lille Belt, og hvorefter Dfter- 
Ssen og kaldes mare balticum, hvilket Ord/ tilligemed siere nce- 
sten af samme Alder, viser baade vort Folks og Sprogs SElde. c. 
Z2. berettes, at de Tydste, som boede loengst mob Nord, vare mest 
VM, saa at de endog sagdes at eede Menncster, hvilket dog efter 
mine Tanker er en Fabel, og maastee kommet deraf, at de ofrede 
til Guderne endeel af deres Fanger, hvilket man ey kan nagte; 
Der siger han og, at Cimbrerne boede/ et stridbart, roverst og 
stolt Folk.

Strabo 1. 7.P. 446. vidner, at de Tydste levede mest af Fcr« 
Drift/ vankede omkring, lagde ingen Vind paa Agerdyrkning, og 
boede i ringe Hytter. Hand vidner og, at mangel af dem fiyede 
for Romernes Overmagt Nord efter, hvoraf jeg flutter, at vor 
Norden haver da maastee faaet nogenlunde erstattet det store Tab af 
Folk/ fom det tilforn havde lidt ved Cimbrernes Ufctog, om hvilket 
Strabo handler p. 449. &c. Efter hans Sigende beboede de endda t 
hans Tid deres gamle Land; De havde Spaae-Qvinder, som derhos 
ofrede Fangerne og spaaede af deres Indvolde. Strabo tilstaaer 
ellers med en ulignelig Oprigtighed, at alt, hvad som laae langer 
borte end Elven, var ham ikkun lidet bekiendt. Mela 1.3. c. 3. fore
stiller de Tydskes Levemaabe ey mere sieben end de hidindtil anferte 
Skribentere, ja legger endog til, at denaderaadtKiod. c. 6. siger 
han, at Scandinavia var baade den stsrfte og frugtbareste af alle 
de Ker, fom laae i Sinu Codano. Ved Scandinavia bor uden 
Tvist forstaaes Skaane / og dertil grandsende Lande, hvilke Ro
merne af V ldfarelse holdte for en De. Plinius 1.4. c. 27. taler 
om en De ved Navn Raunoma, hvor ester Timæi Sigende Bern sten 
stal findes. Denne Des Navn haver megen Overeensstemmelse 
med den Flods Eridani, hvor og efter Herodoti Beretning Berns 
sten fandtes. Den fortresiig larde Bayer finder dette Navn igien 
i den Flov R hudon, og overalt kander eyrvtvlespaa, at jo Preus
sen forstaaes hver gang Bemstm navnes. Demre Sten har ellers 

efter
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efter al Anseende verret et af de fornemste Midler som har bevcrget 
De nordiske Folk til Handel, saasom de sydlige fatte ftor Pris paa 
Den , og betalte dem derfor anseeligt med Varer. Paa samme 
Sted taler og Plinius om den He Baltia, forø Xenophon Lampfa- 
een us efter hans Sigende kalder den, t>a Pytheas derimod kalder den 
Bafilea. Da nu Pytheas haver levet omtrent 250. Aar for Christi 
Fodsti, og Herodotus over 400, faa viser alt dette, at vor Norden 
meget vel haver kunnet voere beboet paa den Tid, -eg fattet, som og 
at Cimbrerne have draget ud fra den, hvilket og alle gamle Skri
benter eenstemmtgen vidne, hvoraf folger, at baade Tiden, disse 
Lande have varet beboede i, saa og Folke Momgden gandffe vel tik- 
stede, at man kan slutte, at der alerede ved Christi Tider her ha- 
ver vcrret drevet nogen Handel. Alt dette viser og tydelig, at om 
enkel af vore og de Svenske Skribenter have vildfaret i altfor ti tg 
at ttllegge vor Norden Beboere; saa haver ey heller Dalin og hans 
Efterfolgere faret mindre vilde i at tillegge den Jndvaanere altfor 
sildig. UM samme Capitel beretter og Plinius, at Hilleviones, som 
ikkun beboede en Deel af Scandinavien, havde 500. pagos, det er 
diftri&er, hvilket viser, at disse Lande vare da remmelig folkerige. 
1.37. c. ii. handles udforligen om Bernstenen, og berettes efter 
Pytheas, at de som toge den, solgte den ti! Teutonerne, hvilke 
Mela 1.3. c. 6. lader beboe Scandinaviam; folgelrg dreves her Han' 
del med Bernsten 250. Aar for Christi Fodsel. Üsi Plinii Tid for
tes Bernstenen i Mangde til Pannonien og derfra ri! Italien.

Mm af alle gamle Skribenter giver ingen os udforligere og 
bedre Efterretninger om TydfflanD og vor Nordens gamle Tilstand, 
end den ftrtrefiige Historie > Skriver Tacitus Udi hans Germania. 
Han beretter, at Tydskland var endda i hans Tid meget tilvoxed 
med Skov; at Indvaanernes storste Rigdom bestod i Qvcrg; at 
der endda ey var fundet Solv og Guld, og at deey heller fattens- 
gm Pris derpaa, undtagne de, som boede Romerne ncermest, hos 

' hvilke endogsaa Romerske Penge vare goengfe: da derimod de lcen* 
gre borte boende alene byttede Vare imod Vare. At de og havde 

D z man*
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Mangel paa Jern, vifte den Sparsomellghed, hvormed de benyt- 
teve sig af dette Metal i deres Krigsvaaben. Hielmer vare ncesten 
ubrugelige hos dem. Deres Styrke bestod i Fodfolk. Proesterne 
vare snart ifterre Ansellse hos dem end Kongerne, som mere regiere- 
de ved at give Exempler, end vedat betale. Til Guderne ofredes 
undertiden Mennestcr. Templer og Billeder vareey i Brug hos 
dem, men Lunde og Skove bleve indviede til Guderne. I hvert 
diftritft vare Dommere, fom mundtligen stiftede Ret imellem dem. 
I alle Forsamlinger vare de stedse bevoebnebe. Dersom et Folk 
lange havde Fred, saa ginge de fornemste og ftridbarefte ud, og sogte 
Krigen i fremmede Lande. I Freds-Tider gik de vel noget paa Jagt, 
men bortdrevs dog deres meste Tid med Sevn, Mad, Drikke og Le
diggang; tbi Qvinderne foreftode alle Ting, saavel inden, som uden 
Husene; De havde ingen Byer, ja boede ey engang sammen, men 
hver Sloegt for sig; Alle Husene vare af Tree uden mindste Form 
og Skikkelse; De havde og Huler i Zsrden bedcekkede med Msg, 
hvor de forvarede deres Proviant, og selv havde et sikker Tilflugts 
Sted, naar fiendtlig Zndfald steede; Deres Klaver bestode gemen- 
ltgen i Kapper, som vare sammenhaftede med Hagter,ogiMangel 
deraf med Torne; De rigeste alene havde Kiortter, som sadde 
dem gandste toet om Livet; De som boede ncermrst Romerne,brugte , 
ey meget at kloede sig i Skind, men de som boede loenger bort, desto 
mere; Qvinderne vare klcedde ligesom Mcendene, undtagen, at de 
mere brugte Linnet, og udzirede det med Purpur. De paalagde 
de noermefte Venner og befloegtede at havne hinandens Mord, men 
det kunde og let forsones med et vift Antal af Qvag. Deres Drik 
lavedes af Byg, og derudt holdte de ingen Maade/ men drukke 
som oftest til Overflodighed; Deres Fode var ringe, et Stykke 
Vildt, fin* Mcelk, Mbler; De alene, som boede noer Romerne, 
drukke Vin. Til Toerning • Spil vare de saa overmaade hengivne, 
at de tilfidst, naar de havde spilt Alting bort, satte sig selv paa Spil
let, og lode sig godvittigen binde og bortfore som Slaver af dem, 
der vunde; Men det var dog ligesom de stammede sig ved faadane 
Tralle; • thi de solgte dem til andre Folk. Trattene holdtes ey me-
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get Haardt hos dem, og havde hver fit Stykke Jord, hvoraf de ikkun 
maatte give en aarlig Afgift til deres Husbonder, som dog kunde 
siaae dem ihtel uden derfor at straffes, hvilket med alt det ffeede 
fislden. Paa Agerdyrkningen lagde de ey nogen synderlig Vind, og 
byttede hvert Aar Jorden om. Deres dode broendte de, og kastede 
Hope op over dem. Cimbrerne beboede endda i hans Tid ders gamle 
Land, men de havde^intet af deres forrige Storhed tilovers, uden 
Rogtet alene. De Suevisse Nationer tilbade den Gudinde Hertha, 
det er Jorden, som havde paa en Øs i Oceano en til fig helliget Skov. 
Gothuni, hvilke boede bag ved Marcomanner og Quader, og som 
det synes i Slesien, grove Jern ud af Jorden, og bleve derfor an- 
seede med Foragt. Suiones, det er de Svenste, boede ved Oceanus, 
og vare ey alene talrige og stridbare, men endog mcegttge til Soes. 
Deres Skibe havde to Stavne af een Bygning/ saa at de overalt 
kunde legge til. De brugte ey Seyl, men Aarer, dog uden noget vist 
Antal ogOrden,men roede snart med dem paa een,snart paa een anden 
Side. De regieredes af en Konge,hvis Magt var uindffranket. Æftyi, 
som i Skikke og Dragt lignede Sueverne , og som og dyrkede den 
Gudinde Hertha, boede paa hoyreStde af det Suevisse Hav. De 
dyrkede Jorden med storre Flid end de andre Tydffe. Hos dem 
fandtes Bernsten, hvilken de solgte til Fremmede, saasom de selv 
ey brugte den. Hos Suiones boctieSitones, hvilke beherskedes af 
et Fruentimmer. Fenni, som boede langst borte, levede af Urter, 
kladde fig med Skind, og laae paa Jorden. Deres Pile havde 
Spidser af Sten, i stedet for Jern, og noerede de fig mest af Jagt, 
©(tätigt Tacitus, hvis Beffrtvelse over de gamle Tydffes Levemaa- 
de jeg ingenlunde tvivler paa i de fleste Ting jo og at passe fig paa 
vore da varende Forfadres. Altsammen viser, at disse Lande have 
endda ligget meget ode, og at Folke-Mangden, Handel og Vandel 
haver varet saare liden. Vil nogen herimod indvende, at man dog 
finder, at de Krigsbare, hvormed disse Folk fra Tid ti! anden angrede 
Romerne, have varet talrige og starke, da svarer jeg hertil trende 
Ting: Forst bor man ey ftrax antage det ftorste Tal for det rigtigste, 
saasom man oste finder, at de oprigtigste og best underrettede gamle
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Skribenter have et mindre j Antal eud andre Skribenter, der ere 
mere hengivne til det forunderlige; For Det andet: maa iagttages, 
at t saadane Felttoge gik undertiden et helt Folk ud med Koner og 
Bom, og som oftest det halve; Og endelig for tredie: Maa 
man ey troe, at naar der navnes Cimbrer, Gother, Teutoner, 
disse Svcerme Da have besinnet af eet faadant Folk alene; myr de 
havde en lang Bey at drage, inden de kom til Italien og Gallien, og 
toge derfor underveysjmed sig alt hvad dem forekom. Det er der
for ey at undre paa, om deres MoengLe til sidst voxede op kil 2 ja 
300000 Mand, thi vor Norden, Tydssland, Polen, Ungern, 
Rusland ere saa store og vidtloftige Lande, at deraf let og ofte kun
de bringes fan mange til veye, uven derfor gandsseog aldeles at blotte 
dem for Folk,i hvor ubeboede man end vil forestille sig dem efterRime- 
lighed; thi negle qaae gandsse vist paa den anden Side meget for vidt, 
naar de forestille sig vore Forfadres Tal ogLevemaade, ligesom denn 
varende Gronlcendcres. Tacitus giver ingen Anledning tilat toenke 
Det om noget Tydsk Folk, medmindre det skulle roere vare om de af 
hasil sidst omtalte Fennis, af hvis ene Gren Lapperne endnu i denne 
Dag leve »flere end noget andet Europaiss Folk. Det er ellers moer- 
keligt hvad han beretter om Æftyis, at de vare flittigere Agerdyrke
re end de andre Tydsse, hvilket kan give stor Formodning til at troe, 
at samme adle Kunst ey heller haver varetpaa de Tider aldeles ube- 
kiendt her i Norden. Deres Navn, som tydelig er af vort Sprog, 
viser, at det udi de Tider haver i Grunden voeret det samme, som nu, 
thtmanmaaey troe, at Lstyi kaldte sig da selv stråledes, ligesaalidet 
som nu. Vore gamle Sagar kalde deres LandEisiland. Siden de 
Svenske havde da ey alene Skibe, men vare endog magtige til 
Sees, faa er det ey atMvle paa, at jo de Danske og Norske ogsaa 
have havt Skibe; ssiont det herudi haver med de forste ventelig ey 
havt meget at sige; thi ellers havde Tacitus ligesaa vel kunnet give 
Underretning om dem, som om de andre, allerheldft de laae ham 
ncermere. Men om de Norsse veed jeg ey, om man kan sige det sam
me, siden de ligge saa langt borte, og deres Land haver alerede under 
det Navn werigon varet den aldre kliniobektendk, og jeg ey heller 

tvivler
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tvivler paa, at jo de gamle have forftaaet ved det hos dem faa be- 
kiendte navn Thyle, hvis Lyd endnu er tilovers 1 Ver norffe Land- 
ffab Thiie-Marken.

Noget efter TacitiTiid, er den i vere'Historier saabekiend- 
te Othin kommen ind i Norden, hvilket er en Sag, som ey her kantz 
undersøges. Denne Mand har efter den Underretning / som gives 
om ham i Heimskrfngla og Edda, forandret mangeTingher i Nor
den, scerdelesiGudsTieneften ogKrigs-Konften. AtPloug ogA- 
ger haver alerede verretbekiendt i Sverig ved hans Ankomst, leerer 
Heimskringia os T. I. p. 5. og anfører til Beviis den gamle Poet Bra
ge. Efter p. 6. opbygde han ved gamle Sigtuna et Afguds Tempel, 
som maastce haver ver ret det forste her i Norden, p.g. siges han og 
at have riet et Skib kaldet Skidbladner, hvilket tilligemed Taciti 
Vidnesbyrd er nok for at beviise Skibes LCIde hos os. Men naar 
p. 10 fortcelles, at hver Mand i Sverige gav Odin for hver Ncese en 
Penge, da veed jeg ey omman herudi kan fcefte Tro tit Skribentens 
Beretning; tfyi at vore Forfadre floger da selv alerede Penge, det 
er en Sag som er lettere sagt end beviisst, atterheldst ingen af dem 
nu omstunder kan fremvises, og ey heller fan man troe, at freut« 
mede Penge vare paa de Tider her t saadan Mcrngde, som hertil fy- 
nes at udsordres, fornemmelig siden Soe-Roverie, heldst paa de 
rige Lande, endda ey var ret kommet t Gang; thi ved Soe-Rove- 
rie i After Soen fluide vore Forfadre da ey legge sig ret mange Pen
ge tit gode. Da Freyr den anden efter Odin fad paa Thronen i 
Sverige var efter p. 12. der faa god Fred og tilligemed faa frugtba
re Aar, at det blev til et Ordsprog, og Freyr derfor siden dyrket som 
en Gud. Denne Regentbygde et Afguds Tempel t Upsala, p. 13. 
tales om en Skat, fom gaves i hans T iid afUnderfaatlerne, og som 
bestod i Guld, i Selv, og i Kobber-Penge. Dette synes kog ligesom 
at bekrcefte det forrige, at der da alerede floges Ment her Morden^ 
hvilken dog i faa Fald alene haver bestaaet af Kobber; thi her n«v- 
nes ikkun Guld og Selv, og ey Guld-og Sølv-Penge. Mm her 
forefalder atter et Spersmaal, hvor disse Metaller ere komne frai

E jeg
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Ieg mener ved Soeroverte og Handel. Andre ville maaffee her- 
as siutte, at vor Nord haver daalerede havt Bergvarker, idet 
mindste Kobber, p. 14. tales om saadan enOverflodtghedaf Mtod, 
atderudietGiastebud var et Kar mange Alen hoyt fuldt deraf. Paa 
samme Sked tales og om Svaler omkring Husene, og om Huse af to 
Lofters Hsyde, hvilket viser, at Husene da alerede begyndte at blive 
noget anseelige, i hvor eenfoldige man end vtl forestille sig dein tilforn 
at have varet. Moder ellers en meget gammel Drik heri Norden; 
thi Odin lover alerede de Salige den i Valhalla. Dersom man kun
de overtale sig tik at troe, at Havamal er skrevetaf Odin, som ge- 
meenltgen foregives, saa havde man et smukt Bevis, at vore For
fadre ey have varet saa vilde, som man forestiller sig dem i de Tider ; 
rht bemelte Skrift indeholder mange smukke moraljke Tanker. Men 
tvende Ting forhindre mig at troe, at Havamal er saa gammel, 
forst at derudt tales om Runer, hvilke efter mine Tanker ey ere blev- 
uebektendte i Norden for lange efter Odin, og dernast, at Stilen 
synes mig at vare alt for ny, og altfor meget at narme sig til den 
fom brugtes i det niende sæculo, for at kunne vare 700 Aar aldre. 
Alt det hidindtil af Heimskringla anfsrte er efter mine Tanker ffeet 
i det andet Sæculo,, og mest i Sverige; rhk i Mangel af anden Chro
nologie regner jeg hver Konge, fom Stnrlejftm navner, at have 
regieret 125. Aar, forftaae, naar Sonnen haver efterfulgt Faderen, 
eg altsaa sire Negiertnger i hvert Sæculo. Paa samme Maadevil 
jeg nuog betragte hvad som imidlertid er handet i Dtnmark, ey ef
ter ben Orden som Torfæus giver os af de danske Konger, 'menef. 
ter de Beretninger som Saxo for taller om dem ; thi enbskiont hans 
Folge af Konger duer intet, saa er bog efter mine Tanker alt hvad 
han anforer om vore Forfadres Skikke og Sadvaner afstorste Tro- 
vardtghed, hvorfor jeg og ftit betten er mig af ham i denne Under
retning om vore Forfadres Handel og Oeconom ie, hvilket sidste jeg 
med Billie legger til, faasom jeg alerede haver anfort, og endnu agter 
at anfore ende! derom r efterdi man af den kan giere Slutninger 
om Handelens Beskaffenhed, som dog stedse ffal'her blive mit for. 
nemste Ayemarke , faasom dmm kortt Afhandling egentlig ikkun 

stal
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Ml give Oplysning derom, og ey om Occonomien; hvorfor jeg 
om denne ey indforer mere en som uforbigcmgelig er fornodent til at 
forftnae den anden. Men nu at komme til Saxo, da beretter han 
p. 5. om den danske Konge Skiold Odins Son, at han var en stor 
Jager, og ndi sin Ungdom drcrbte en Biorn. Er dette skeet i Das- 
mark, da er det tblant mange andre Beviser og eet, at Danmark da 
haver vcrret langt mere tilvoxed med Skov end nu, og ey noer faa 
meget dyrket; thi nu er umueligt at finde andre Biorne der, end de 
som holdes for Lyst. De som bestandig opheye de forrige Tider for de 
nu varende, ville vel ey give mig herudi sonderltg Bifald, og beraabe 
sig paa adskillige Egne, heldst paa Hederne i Jylland, hvilke efter 
deres Tanker tilforn have vceret dyrkede, men nu ligge ode fråden 
sorte Pest af, fem indfaldt Aar 1350, og som fa aer Skyld for al den 
Aftagelse, som mange mene at finde her i Norden. Mendetermeer- 
keligt, at Saxo, som skrev Aar 1202, alerede og haver klag.» over, 
at Landet tilforn haver vcrret mere bebygget og dyrket end t hans 
Tid, og tilskrevet p. 160. denne Aftagelse Longobardernes Udtog af 
Danmark, som gemcnligenscettesatvoere ffeet i det fierde Sæculo, 
og som faa meget mindre haver kunnet giere nogen Forandring» her i 
Riget, som de aldrig ere dragne ud herfra, og aldrig have boet her. 
Men saa vidt gaacr MenneskernesUfornoyelighed, at defer at ep- 
heye de gamle Tider over dem, de leve udi, tage deres Tilflugt til 
Fabler og Opdigtelser. Dersom Danmark haver i det fierde sæculo 
havt faa herlig en Anseende, da erdet underligt, atTydffland kun 
zoo Aar tilforn haver derimod seet saa ode og ffroekfom ud, ja endog 
ey stort forbedret sig i nogle hundrede Aar efter det fierde s.æcu- 
him, font trovcerdige Skribenter vidne, p. 6. beretter Saxo om 
Gkiold, at han aldeles afffaffede den Tilladelse, fom Herrer hidind
til havde havt at frigive deres Slaver, og det fordi en af hans egne 
Troelle havde ftaaet ham efter Livet. Detalmindelige Beste maatte 
da vige for privat Hoevn; thi jo mere Slave-Standen er udbredet 
og streng, jo mere hindres Menneskernes Tiltagelft. Paa den an
den Side vifte han sig meget naadig, idet han betalte alle sine Un- 
DersaatttrsHicrld, hvilken Omftcendtghed viser, at de imellem sig

E 2 have 
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have drevet Handele Efter Snorroms Vidnesbyrd p.z. skal øftolb 
have bygget Lethra,. om hvilken der er stor Tvist/ enten det alene ha- 
ver vceret Kongernes Bolig, eller tilligemed en Stad. Jeg mener 
at Skiold haver forft bygt det til en Vanning for sig; men at der 
sid n t Tidens Loengde ere oygde flere Huse til , saa at Lethra derfor 
gi rne kan kaldes en Stad efter de Tiders Maade; Thi det er ube
gribeligt / at Konger, i hvor eenfoldig man end vil forestille sig Leres 
Levemaade, kanlcenge boepaaet Sted, udenatverscelte sig endes 
Folk md, og folgeltgogsaa bygges Hufe , allerheldst da vore gamle 
Konger holdte mange Strids - eller Hof- Folk, som stedse maatte 
vcere om dem..

Om Mdleif Skiolds Son beretter Saxo p. 67. at han 
ffal have gjort anseelige Tog til Irland, saa og et til Britannien. 
Kunde man lide paa denne Beretning, faavardetlet heraf at flu tte, 
hvor vidt Skibsfarten, og nogenlunde hvor vidt Handelen da strakte 
fig; Men da jeg i gode og tilforladelige udenlandske Skribenter ey 
finder,at de nordiske Folk have ret for Alvor begynd t deres Soe-Rove- 
rie for imod Slutningen af deWerde Sæculo, faa drister jeg mig ey 
til at foeste Troe til Ting , fouri flig Tilfcrlde skal vcere skeet t det 
andet Sæculo efter min Tids-Regning, og efter Saxonis og Torfæji 
endog noget for Christi Fedsel. “

QnrFrodeFridlerfs Son anfsrer Saxo endda langt siorre 
Krigs-Toge,sor saa vidt de skal vcere ikeete over vefterHavet.om hvilke 
jeg eyhaver bedre Tanker end om deforrige. De derimod, som blive in« 
VenMer-Soens Grcendfer, ereey saa utrolige. Saxo taler ellers ofte i 
Denne Konges Tid om Guld-Arbride, hvilket viser, at de Tider dog 
ey have vceret saa aldeles blottede for Konster, som mange indbil
de sig; thi at Saxo herudi haver berettet Sandhed, derpaa tvivler 
jeg aldeles ikke , baade fordi arbetdet Guld sindes undertiden i d sft 
Landet Jorden, og hvorpaa Arbetdet temmelig tydelig synes at vift, 
at det er forfcrrdtget her,saa og fordi de Islandske Sagar komme over- 
sens med Saxo om denne Kvastes LElde her i Norden. Desuden er 
Set bekiendt, at Gallier og andre nordiske Folk lcenge tilforn smykkede
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sig med Guld K'rcrder og Ringe. Men Guldet selv tvivler jeg derimod 
aldeles ikke paa, at de jo baoefaaet Udenlands fra, Vels ved Sse- 
Roverie, dels ved Handel, p. 85. anfsresendel Love, som denne 
Frorho stal have udstCdet. De ere rnest militariffe , men vise dog, 
saafremt de ere rigtige, at Orden og Skik bleve efterhaauden indforte. 
Cndel af dem synes at vise, atUndersaatterne maatteda, somlcrnge 
efter, selv udrede Skibene'/ hvilket og kommer mere overeens med en 
Tings fsrfte og eenfotdige Begyndelse, end Ven hos mere oplyste Na
tioner saavel tilforn som nu brugelige Skik, at Negieringerne selv 
holde Skibene. Der synes og da at have vceret overmande stor Tryg, 
hed, og Sikkerhed for Tyverie, hvilket end mere stadftestes ved dm 
Fortcelling, som anseres p. 92. og 95. om Gutd'Armbaandene. 
Dog dette synes ncesten at vcere alt for poeriff' Men om ikkun no. 
get deraf er rigtigt , saa kandet ey ander end meget have befordret 
den indvortes Handel. Dr Love derimod som vilde, at alle Trcetter 
ffulle afgiores ved Tvekamp, og som forbede Pant, have ey an
det end meget maat standse Handelen og al rolig og fortrolig Om
gang. p. 88. unseres en underlig Lov, nenllig , at enhver ffulde 
kiobe det Fruentimmer fom han vilde giftes rued, faa at det deylige 
Kien den gang var en Part af Handelen. Dog denne Lov, i hvor 
sirlsom den end kan synesat voere, var meget i Brug hos degamle. 
At Veyrne ikkun ide Tider have vcrret siette, kan sees af den Lov, 
som anfsres p. 92; ak enhver havde Lov til at tage den Hest, som 
han fandt ncermeft Vandsmdet, for dermed ak ftette over Floder. 
I det mindste sees heraf, at der ey have varet mange Broer. Ved 
hver en Tyv, somophcrngtes, ffulde en Ulv og hcenges. Dersom 
dette evedes overalt i Danmark, da have Ulvene den Tid vceret flere 
end nu, hvor man i det mindste paa ^erne ey finder een eneste. 
Dette erog st siet Bevis for Landets da vcerende Dyrkelse og Op- 
roddelse frem for nu. At enhver og havde Lov at tage med fig fra 
hvert Sted han drog , saa meget Mad, som behovedes til et Maal- 
tid, det tilligemed de gamles saa hoyftprisede Gioestfrihed viser, at 
ver sicelden haver rcyst't nogen , og at Landet ey heller haver vceret 
Mderlig. stark beboet. Mangel af ordentlig Voerdts-Huse er altid 
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ct sikkert Bevis herpaa: Hvad Norge angaaer, da var det udtde 
Lider, ligesaavel som nu, end mindre dyrket og oproddetendsom 
Danmark, hvortil dog Vetrliget og Klipperne, og Landets hoye Be- 
liggenhed vel giere det meste. Torfæus udi sin norske Historie P. i. 
1.3- c, 22. viser meget smukt, at Nor, fra hvilken mange Konge- 
Slagter siden stammede, og som menes, endstiont urettelig efter 
mine Tanker, at have givet Landet Navn, levede lange eiter Odin 
og ferst udi Visburs Tid, font var den femte fra Odin, folgelig efter 
min Regning, ep for i midten af det tredie Sæculo, i l)bié Be
stridelse jeg agter ar handle om i hvad Tilstand han fandt Norge 
ved sin Ankomst. Og dette er alt hvad jeg har kunnet tilveye bringe 
om Handelens Tilstand her i Norden i det andet Saxulo,

Nu strider jeg derfor til det tredie Saxulum, i hvilket efter 
min Regning regierede i Sverige Svegder, Van lande, Visbur 03 
Domaide. Den Bestridelse font findes i Heimskringla p. IZ. om 
Svegders Neyse, og om beatene som han fandt udenlands paa et 
vist Sted, hvilke vare store ligesom Huse, og under hvilke Dvarge 
sadde, viser efter mine Tanker, at Steen > Huse endda ey fandtes 
her i Norden, og at de derfor kom vore Forfadre saasalsomefor, at 
De have eftekMot sig sitadan en underlig Bestrivelse om dem. Udi 
Domaids Tid indfaldt efter p. i8- en overmande stor Hunger og 
dyr Tid i Sverige, som varede i tre Aar, og font det overtroiske 
Folk sogte at stille ved at ofre i det forste Aar Orne til Guderne, 
i det andet Mennester, og i det tredte Kongen selv. Af denne For- 
tatting sees baade Folkets Grumhed paa de Tider, saa og Hande- 
lens flette Bestaffenhed, saafom et helt Rige maatte nasten sulte 
thiel, naar Kornet Ho6 det selv flog feylt. I Danmark regierede 
i dette Sæculo Fridleif 2. Havar, Frode 2. og Ver mund. Saxo 
beretter p. 99. at det alerede var brugeligt i Fridleif den andens 
Tid at kaage Salt. Er det rigigt, da erdet vel ey steet paa anden 
Maade end som endnu er brugeligt t Norge og Jylland, at kaage 
Salt.af Soe-Vand og Tang.

Om
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Om Frode 2. fortceller Saxo p. 102. at han fordoblede fine 
Hof-Folks Sold, hvilket synes at vise, at Tilstanden da var bedre 
end forhen, og mere Rigdom forhvervet ved Sve-Roverie ogHan- 
Del. I Vermunds Av og Levnet p. 64. tales om et befonderlig gok 
Svcerd kaldet Skrep, som denne Konge ikal have besiddet. Over, 
alt vide vore gamle Poeter og Sagar ey at legge nok Berommekse paa 
Svcerde og andre Krigs-Vaaben, og havde de gemeniigen visse 
Navne. Dette maa man ey just tage op i den Mening, at deres 
Vaaben virkeligen have vcrret bedre end vore, hvilket de, fom findes 
i Jorden i Hoyene, ey synes at vise; men snarere tilskrive Kobbe- 
mts og Jernets Rarhed hos dem, saa at ikkun de fornemste i en 
hel Krigshoer havde retffafne Vaaben, DaMcrngden derimod fceg- 
tede rued Stene, Klubber og Stager. Jern var efter Taciti oven- 
anforte Vidnesbyrd rart endog hos de Tydffe, og dets Rarhed hos 
os viser allerbest, at Bergvoerker endda ey vare i Gang her i Nor
den. Gode Svcerd, Brynjer og Hlelmer vare derfor de behageligste 
Eyendele, og de kosteligste Clenodier, fom Fcedre kunde efterlade til 
deres Sonner, og som ginge i Arv fra et Ad til et andet, p. 65. ta» 
ler Saxo om en Bro over Eiderftrommen, fom da og alerede var efter 
hans Beretning SkilsmWn imellem Danmark eg Saxen. Jeg 
haver tilforn sagt, at t^otv af hvilken rnange mene, at Norge 
forst haver faaet sit Navn, levede omtrent midt i dette Sæeulo-. 
Efter et gammelt Skrift kaldet Fundinn Noregur stal han vare komet 
til Norge fra Finland, men dog, fom det synes, stammed af dansk 
Blod. Hvorom alting er, faa nedsatte han sig i Norge, og blev 
Der en Scam Fader for mange anseelige Slcegter. Udi denne Saga 
berettes p. z. at han soer om Vinteren fra Finland paa Skier, 
hvilket viser denne Rcyse-Maades LElde, eg fom i disse nordlige Lande 
er saa meget fornoden forat vedligeholde Samqvcrm imellem Folk, 
Der ellers paa visse Tider om Vinteren ey kunde komme til hinan
den. Nor drog over Kislen eller det store Field imellem Norge og 
Sverige, og fandt ingen Mcnnester for sig, indtil han kom til Ha
vet, ogtze Florder, hvoromkring Landet siden blev kaldetTronhiem. 
Han maatte derfor til sin og fines Fode skyde Dyr og Fugle. Osten 

for
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tvivler paa, at jo de gamle have forftaaet ved det hos dem faa be- 
kiendte navn Thyle, hvis Lyd endnu er tilovers i det norske Land» 
stab ThUe-Marken.

Noget efter TFacitiTiid, er den i vore'Historier saabekiend- 
te Othin kommen ind i Norden, hvilket er en Sag, forn ey her kand 
undersoges. Denne Mand har ester den Underretning, fom gives 
om ham iUeimslcringlaogFdda, forandret mangeTingher i Nor
den , scerdeies i Guds Lienesten og Krigs.Konften. At Ploug og A« 
ger haver alerede verret bektendt i Sverig ved hans Ankomst, leerer 
Heimskringla 06 T. 1. p. 5. og anforer til Bevits den gamle Poet Bra
ge. Efter p. 6. opbygde han ved gamle Sigtuna et Afgnds Tempel, 
som maaflce haver ver ret det forste her i Norden, p.g, siges han og 
at have riet et Skib kaldet Skidblabner, hvilket tilligemed Taciti 
Vidnesbyrd er nok for at bevilse Skibes LElde hos os. Men naar 
p. 10 fortcelles, at hver Mand i Sverige gav Odin for hver Ncese en 
Penge, da veed jeg ey ominan herudi kan fcrfte Tro til Skribentens 
Beretning; thi at vore Fsrfcedre floge da selv alerede Penge, det 
er en Sag fom er lettere fagt end beviift, allerheldft ingen af dem 
nu omstunder kan fremvises, og ey heller kan man troe, at stem
mede Penge vare paa de Tider her i saadan Mcrngde, fom hertil fy- 
nes at udfordres, fornermnelig siden Soe-Roverie, heldft paa de 
rige Lande, endda ey var ret kornmet i Bang; thi ved Soe-Rove- 
riet After Soen fluide vore Forfoedre da ey legge sig ret mange Pen
ge til gode. Da Freyr den anden efter Odin fad paa Thronen i 
Sverige var efter p. 12. der faa god Freb og tilligemed faa frugtba
re Aar, at det blev til et Ordsprog, og Freyr derfor siden dyrket som 
en Gud. Denne Regentbygde et Afgnds Tempel i Upsala, p. 13. 
tales om en Skat, som gaves i hans Ttid afUndersaatierne, og som 
bestod i Guld, i Solv, og i Kobber-Penge. Dette synes dog ligesom 
at bekrcefte det forrige, at der da alerede floges Mont her i Norden^ 
hvilken dog i faa Fald alene haver besinnet af Kobber; thi her ncrv- 
nes ikkun Guld og Solv, og ey Guld-oa Solv-Penge. Men her 
fyrefalder atter et Sporsmaal, hvor disse Metaller ere komne stat

E jeg
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t Danmark tiltog stg Konge-Navn, hvilket Dyggvi noget efter og 
giorde L Sverige, da Regenterne i begge Niger tilforn kaldtes 
Drotter. Saxo er ellers p. 66. ey fornsyet med denne Dan, og beffyl- 
Ler ham for, at han aad op sin Faders efterladte Eycndome, end- 
Kiont han maaffee ey har giort andet end noget at formindsse de 
forrige Tiders Grovhed, hvilket bliver faa meget desto troligere, 
fom Saxo hverken beretter om ham eller bans Fader nogen Krigs 
Bedrift. Udi dette Sæculo begyndte ellers Saxerne ferst med 
deres See <• Toge at plage de Romerffe Lande. Ptolemæus, der 
levede i det andet sæculo, er den ferste fom ncrvner dem, og ftrtter 
dem da at boe udi Holsten. Dette alene er nok for at regne dem til vore 
nordiske Folk, men endnu mere bekroeftes det, ja bliver uimodsige
ligt, naar man sammenligner deres og vort gamle Sprog med hin
anden, og finder, at Jyderne i de gamle Engelske Love kaldes deres 
Bredre. Derfor giorde og de samt Anglerne, som beboede det 
Slesvigffe, og Jyderne i Scelffab sammen Krigs Tog til Britannien. 
Man finder og, at de have havt een Guds-Dyrkelse, og ttlfcelles 
Guder. Om Saxerne skriver Claudianus, en Poet der levede ved 
Slutningen af dette Sæculo, og Begyndelsen af detncefte, udi sit 
Poem a C til Honorii fierde Confulat, at Honorii Farfader Theo- 
dofius, Keyser Theodofii den stores Fader, havde farvet Hrkenoerne 
med Saxisk Blod. Heraf sees', hvor langt dette Folk alerede i 
midten af det fierde Sæculo vovede sig til Goes. Mcerkelig er det 
og, at Claudianus her siger : Incaluit Piftorum fanguine Thule, 
faasom det synes at hand herved udgiver Norge for Pifternes Fee- 
derneland. Dog mange nye larde Engettcrnder paastaae, at Pifterne 
exe de samme som de gamle Caledonier, der alerede udi Taciti Tid 
og lange tilforn beboede de nordligste Dele af Britannien. Men 
denne Trottte er ey her det rette Sted at afgiore. I det Poema mod 
Evtropium i den forste Bog siger samme Poet, at udi Honorii Tid 
gjordes Havet sikkert ved Saxernes Overvindelse; Dog denne Be
retning flyder mere af en Pöetiff Hoflighed, end af Sandhed. Udi 
den anden Bog til Stilichonis Ros taler Claudianus ogsaa om Sa
xernes Indfald i Britannien, og at Stillicho homitMde dem, Udi

F folgen- 
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folgende Vers r Ne litore tuto Profpicerem dubiis venturum 
Saxona ventis..

Udi Sveriq regterede t det feint? Sæculo de Brodr eAlrekog 
Erik, Fngvi og Alfur Brodre, Hnglelknr og Hake. Cm de tben« 
de forste berettes t Heimskringla p.24. at de vare trcfi-ge Ryttere, 
og lagde al Vind paaat blive Meftere i Ride-Konsten. Cm Huglet« 
fur berettesp. 27. at han levede t Fred, og var meget rig, og .at 
han holdt ved fit Hof mange Goglere og Spillemcend. As p. 28. 
fees at de Norste, der boede faa langt nord som paa Halogaland, 
eller Helgeland, kom med deres Skibe tilDamnark og plyndrede der.

Dette tiener tik at vise, hvorvidt de Norste paa de Lider va
re komne, om ey i Handelen, saa dog i Seyladstn. Udi Danmark 
sadde t bette Sæculo ved Noret Eridleif 3, Ole, Frode 4, Ogjngiald. 
Om Ole beretter Saxo p. 148. at han blev drcebt afSterk-Odery som 
Le fornemsteMrend tLanbet dertil havde overtalet, og derfor lovet 
ham 120. Pund Guld, en Summa saa stor, at jeg mener, at den 
La ey var at finde i det gandste Land; Dog det er ey den ferste gang, 
at Saxo bruger fuldt Maas. Udi ^nZialds Historie p, 106. .c. for«
toeller Saxo , at Cverdaavighed i Mad og Drikke blev La forst ind
fort i Danmark af Saxerne, og at Kongen brugte stegte, syltede 
og fyldte Retter, at en norstPrlnds Helgo havde paa fit Skib Tong 
af Purpur, Segl bestukne med Guld, og forgyldte Master, hvilken 
Beretning smager meget efter licentia Poetica, heldst for de Lider; 
nt Ad vocate r alerede da vare i Brug, thi jeg tvivler ingenlunde paa, 
at Han jo p. i ti. ved det ord pMcoforstaaerdern; men derimod kan 
jeg ey overtale mig til at troe , atbansFortcelling herom er rigtig, 
t det mindste stemmer det ey overeenSmed Le Tiders haardeSceder,da 
Tvekamp var i fuld Brug, og afgjorde al Tratte; atHaand avoer- 
uer da ogsaa vare til, hvilket vcd en nodvendig Folge viser, ar Brod 
haver da ey vceret vore ForfceLre ubekiendt;- at det da alerede var 
brugeligt at klore paa Vogne, og endelig at raadtKiod var endda 
tappre Moends fornemste Fode. Mi Hiarmar Saga c. 5. p. 69. fi

ges
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ges, at ren SveaffeHeltArvar-Vddur havre verret paa Irland, 
hvilket viser , hvor vidt de Nordiffe Kolk da vandrede. c. 6. p. 85> ta
les om at Fruelitllnret da fommede og borderede; p. 86. at de gin- 
ge med Linned, som de selv blegede. I Alfs Saga p. 6. tales om Hor- 
delands$ongeHiorlef:l Sg etToghangiorde til BmrmelattD> forat 
erhverve sig Rigdom. Biarmeland kaldtes den Del af Rusland som 
laae Sydost for det hvide Hav/ hvor nu omtrci.t Archangel ligger.
р. 8. Denne samme Konge Drog og tilSirland, ment fredelige Tan
ker , for at frie til den der regierende Konges Dotter. Udi Dette Sæ- 
culo var de tog, at Saxer, Angler og Jyder ret for Alvor ginge til 
Britannien og fcestede der Fod omtrent Aur449. under deres store An« 
forere Hengst og Hors ? som Beda vidner i sin Kirke-Historie 1. 1.
с. 15 / som og Gildas t sin Historie c. 2Z/ og Nennius c. 28. hvilke derhos 
eenstemmigen paastaae, at de i deres forste Landing ey havde mere 
end tre Skibe, som de kalde Cy ulæ, eller lange Skibe, og om hvilket 
OrD duFresne i fit ypperlige Glosfario i detOrd Ceola mener, at det 
endnu sindes idet Engellke Ord Keele, som hos 06 kaldes Kiel. Han 
mener ogsaa rettelig modSpelman, at disse Skibe have verret tem
melig store, hvorfor de dog gierne kan have verret af det stags som 
Sårerne brugte efter Sidonii Apollinaris Vidnesbyrd i hans Lovta
le tliKeyser Anthemium: Qvin & Arem oricus piratamSaxona trac
tus Sperabat, cui pelle falum fulcareBritannum Ludus, & afluto 
glaucum mare findere lembo. Her maa man baade forundre sig 
over vore Forfadres Dumdristtghed, saa og over den liden Frem
gang Skibs Bygnings Konsten Haver giort i en Tid af 400 Aar.

forunder, Ane, Egill, Ottar og Adils regierede i tiet 6. Sæculo 
t Sverige, og Halfdan2/ Frode 5, de Brodre Hroar og Helgo, og 
Hrolf Krake i Danmark. Af Heimskringla p. z 2. sees, at Sverige 
var da alerede inddelt i Herreder, p.zz.at degamle Konger da og hav
de forhvervet sig saa megen Rigdom , uden Tvivl vedFribytterte, at 
de holdte sig derts egne Skatmestere, ellerFehirder, som de kaldes 
paadet gamle Sprog, thi Fe betyder Rigdom, Penge, hvorafkom- 
mer det endnu hos os brugelige Ord Liggendefoee, og viser dettr Ord, 

§ 2 hvor- 
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hvorudt vore sidste Forfadres Rigdom haver beftaaet. p. 33.09 34. 
vifts os et mErkeligr Exempel, hvor siet ?oMe og Orden her da var 
t Norden , og hvor ilde Kongernes Myndighed var ftadftrsted,1det 
en gemsen Trcel overvandt sin Herre og Konge Egill i otte Feltsiag 
sg jog ham tilsidst ud af Landet, saa at han ey igien kunde bestige 
fin Throne uden ved de Dansses Hielp. p.z6. berettes at de Dansse 
rovedeMerpaa, hvorved gemenligrn forftaaes Estland, og at tven
de Jarler vare satte til at bevogte Landet i Kongens Fravcerelse. 
Vendsyssel i IMnd haver da og temmelig voeret beboet, faa at hvis 
Resten af Danmark havervoeret bebygget paa samme Mands, da kan 
man ey sige, at vort Land haver manglet Indvaanere. 9.57. tales 
om et Tog, som de Svenske giorde til Saren, hvorved da endnu for
stodes Holsten, endssiont jeg derfor ey ncegter, at jo Saxerne als
rede havde udbredet sig langt ind i Tydffland Sonder paa, siden 
Thüringerne vare af dem og Frankerne blevne lmdertvungne. Om 
Adils siges p. 39. at han holdt meget af gode Hefte, faa at han gav 
dem Navne, sendte og afdem i Forcering til sin Ven Gvdczest Konge 
paa Helgoland i Norge. Paa den Tid, siger Skribenten p. 40. rovede 
faavel Dansse og Norsse, som mange See Konger i Sverige, hvil
ke sidste havde mange Folk under deres Befaling; men eyede intet 
Land , faasom de stedse ivcrvede om paa Soen, eller laae paa deres 
Skibe, saa at de aldrig drak af Horn ved Ild - Stedet, etter sov 
under sodet Tag , hvilket sidste viser, at man endda i hele Norden 
ey var kommer videre i Bygnings-Konften, end at man maatte be- 
hielpe sig med Rog-Stuer, saadane som endnu mange Bonder i 
Norge benytte sig ast Ndi dette Sæculo anlagde den Dansse Konge 
Hroar, eller Roe, (binSaxo kalder hamp.27, en ny Bye, og kald
te den efter fitRoeskilde; men at den ey havervceret afftor 
Betydenhed, kan bande siuttes deraf, at dm Kongelige Residence 
Lethra la ae i Neervcrrelsen, saa og df Saxonis egne Ord p. 27. at 
Svend Tvessieg siden udvidede dens Omkreds, og formerede dens 
Indvaanere.- Snavet Navnet som det stimme Vand, hvilket end
nu findes der, giore det ey urimeligt, at de herlige Kilder have forst 
formaner Kong Hroar til at bygge der.. Imedens Hroar lagde sig 

hiem-
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himuue efter Fredelige-Konster, foruroligede Hans Broder Helgo 
hele Havet ved sitSoe-Reverie, og iblant andre Lande angreb og- 
saa Venden eller Sclavien, fra hvilken Tid afder var javnlig Krig 
imellem Danffe og Vender over i 600. Aar. Endffiont Slaverne, 
da «lerede ligesaavel, fom deres Efterkommere nu, boede langt inde 
i Landet, ja lige til MAdriatifh Hav; faa havde vi dog ey at be» 
stille uden med dem, Der opholdte sig langs ved Oster-Soen i Wa- 
gerland, Mcklenborg og Pommern, og somere de egentlig faa kald
te Vender. Helgo tog ogsaa efter Saxonis Beretning p. 2 8. Jyl
land fra Saxerne, hvortil maa legges meget ve! Marke; thi end- 
ffiont jeg gterm ttlstaaer, at de Danffe Konger, som reglerede i 
Lethra, have nogen Tid tilforn besiddet ende! af Jylland, faa er 
jeg dog overbevtist om, at et stort Stykke af det egentlig saa kaldte 
Jylland, og gandffe sonder Jylland, eller det Slesvigske, da forst 
er kommet onder dem, faa at alt det, som fråden Liid af og indtil 
nu haver fort Navn afDanmark, ey har baaret det lcrngere end fra 
midten i det 6. sæcuio, endffiont Kerne og Skaane en rum Tid til
forn etc blevne kaldte jaalcdcs. Om Hrolf Krake beretter Saxo p.
31. at han forsi ffa! have bygt Lethra, sorn han her kalder oppidum, 
men han siger sig her selv imod; thi tilforn p. 28. haver han udi hans 
Faders Heigonis Tid alerede talet om Kekllra; Log jeg maae tilstaae, 
at han da ikkun kalder detarx. Herover kan man falde paa de Tan
ker, at Skioid haver efter Isloendernes Beretning bygt Slottet, og 
HroikByen, hvorved dog ingen maae troe, at der haver da vceret 
nogen anseelig Bygning, siden her navnes Slot; Rey! dissemceg- 
tige Skjoldungers BoÄg var ey andet end et Tree, og Leryps et 
RogHus, four maaffee haver lagt paa et hoytSted, eller ogM^ 
ret omgivet afen grov Mur, opfort af raa Kampe-Stene, ligesom 
vore Sten-Gicrrder nu omstunder; thi det synes,efter de Tiders Maa- 
de, at have voeret beftkstek. Hele Fortrinet, som dette kongelige Paft 
lads haver da havt fremt for andre gemene Huse , har da alene be- 
staaet i denne ffionne Befoeftntng, og i sin Sterelse. Denne Kon
ge er ellers afalle hedenske Regenter i Danmark den berommelig- 
sie, noest Regner Lodbrok, og have vi ogsaa endnu om ham en 

Z 3 gam- 
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gammel Jslantff Saga, som jeg dogry troer at vorreden rette gmw 
le, men sammenffrevet og udpynted af/ og efter den; thi c. 3. p, 
12. tales om Din, en Drik fom vore Forfadre da ey kiendte. .Hvor
om alting er, faa berettes t den c. 5. p. 16. at Kong Hroar nedsatte 
sig i England, og giftede sig der med en Konge-Dotter af Northum
berland, hvilket er detforstejeg finder, at nogen danff Konge haver 
havt Omgang med de Engelffe:: Thi vel droge Jyderne alerede 
Did i det ner si forrige femte Sæculo, og krigede der i Selskab af 
Angler og Saxer; men da ftode de ey under Lethræ Konge, og kaldtes 
ey engang Danffe, men Geater, Jetter, hvilket de Nyereo Udtale ha
ver giort til Jyder, og fom Nomerne giorde til Cimbrer afKiam- 
per etter Jetter. At vore Forfadre da ey have varet oversiodig 
rige, kan best fees of c.9 p. 24. hvor der fortaltes, aten Ning eller 
et Aarmbaand, ventelig af Guld/ agtedes faa heyt, at Hroar, 
for at bekomineden, afstod til fin Broder Helgo al den Del og Ret 
fom han havde i og til Danmark, Hvortil dog vel giorde meget, at 
ban sad faa vel rodfafted i England, I at fvemme og dukke, nyttige 
K ouster for Soefarende, vare vore Forfadre komne faavidt, at de 
kunde tage Ting op af Havet, fom laae meget dybt. c. 12. p. 29. 
Dette er ey utroeligt ctteruovereenstemmende med de Tiders ovrige 
Sader; Derimod kand jeg ey troe, at noget Fruentimmer da gik 
l Stlke-Klader, c. 15. p. 33; thi vore Forfadres Levemaade synes 
dertil at have varet alt for eenfoldig, og ey heller veed jeg , hvor de 
ffulde have faaet dem fra: Thi Silke var endda rart i de sydlige 
Lande af Europa. Dette er derfor og efter mine Tanker et Marke, 
at denne Saga ey er ret meget gammel. At de Norffe fra aldgam- 
mel Tid af have varet store See - Mand, er ey at tvivle paa, og 
derpaaalerede af mig anforte adffillige Beviser; Derfor er det ey 
heller at drage i Tvivl , at den Norffe Konge Hring i Udlandene 
hans Folk giorde en SeeReyse til Finmarken, c. 24. p. 54. hvil
ken er dog den forste, som jeg haver fundet optegnet, at de Nor
ffe have giort til dette Land, hvorvel jeg tilforn haver anfort, at 
de have varet i Biarmeland, som ligger langer borte. Endffiont 
Vaabenvare vore Forfadres fornemste Eyendele, og hvorpaa de
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anvendte mest Bekostning; faa har dog Skederne paa Svardene 
ey altid varet ret kostelige: Thi c. zi.x. 70. tales omen af BiE 
Kan man troe denne Skribent, da haver Lethra ey alene varet et 
Slot, men og en Stad; thi c. 50.9.119. taler han om Borgere, 
fom der boede. At Kong H rolf haver efter de Tiders Maave holdt 
et anseeligt Hof/ kan sees af Bodvar Biarkes Saga p. 134. hvor 
hans hundrede Klamper eller Hof. og Stridsmand siges dagligen 
at have fortårer 60. §>rne og 200. Faar, som dog er for meget for 
faa faa, faa hans Hof enten maa have varet storre, otter og For- 
kåringen mindre. I Hervarar Saga c. 9. p. 107. tales om en Vogn- 
Vey / og da det ey er at tvile paa, at der jo paa nogle Steder have 
varet ordentlige Veye, og jeg tilforn haver viisi, at de alerede hav
de Vogne, faa er det og meget rimeligt, at de have havt Veye faa 
brede, ak Vogne kunne have kiort paa dem, hvilket altsammen haver 
varet til nregm Lattelse for Reisende, og den liden Handel, som da 
dreves til Lands.. Om Heidrekr Konge i Ridgotaland , eller Jyl
land, siges c. 16. p. 158. at hanrovede paa Skotland, hvilketer vel 
et af ve aldfte Toge, som de Danste have giort did hen, og som 
man haver nogen sikker Efterretning om. Udi dette Sæculo blev de 
Danstes Navn forsi bekiendt Udenlands, og det ved et ulykkeligt 
Krigstog, fotn en af deres Konger ved RavnGhochilaichus giorde 
til Skibs til Fran krige omtrent Aar 512. eller 513. Dette beretter 
Gregorius Turonenfis i sin Franste Historie 1. 3. c. 3. Dersom 
mankan troe Procopio, (og hvorfor stulde man ey troe ham, da han 
er en oplyst og fornuftig Skribent?) faa ere de i det femte og 
fiette Sæculo hos Romerne faa bektendte Eruli etter Heruli udgang- 
ne af Scandinaviere etter Thyle som han kalder det', eller have i det 
mindste boet der nogen Tid ; thi saa striver han udi sin anden Bog 
om de Gothiste Krige c; 14. og 15, at de sendte til Thule, efterat 
Le havde ihlelflaget deres Konge Ochon, for der at udvcelge sig 
tgien hvS deres Landsmand en Prinds af Kongeligt Blod til at 
vare deres Konge: De Heruler, som sendte saadant Bud, borde 
La under Romernes Skyds i Illyrien. Ellers siger cy Procopius, 
at Heruleme boede fra Forskningen af L Thyle, men at de, efterat 
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Pr havde lidt et stovt Redeklag af Longobarderne, dclLde sig i tvende 
Hobe, hvoraf den ene nedlod fig i Illyrico, og den anden flyede Nord 
efter igiennem alle Glavlske Dolkes bauds, siden igiennem en stor 
Hrken, og endelig igiennem Varnernes ogde Danskes bande, da de 
komme til Oceanum, hvor de fatte sig til Skibs, og droge til Thyle, 
hvor de bleve vel im odtagne af Sauterne, et talrigtFolk , fom undte 
dem Plads hos sig. Men enten Eruli ere forsi uddragne fra Thyle, 
eller og som Frenmrede komne derhen, saa findes der nu ey mindste 
Fodspor ester dem/ hverken af Ravn eller Sceder, hvoraf man 
kunde slutte, hvor de egentlig have boet. Imidlertid troer jeg, at 
at de snarere have boer iSverig, end i Norge; thiudtProcopiiS^ 
■ter synes mig at finde de Svenske Gether igien. Ved denne Ley- 
lighed beskriver ellers Procopius Thyle saaledes, ar det er ti gange 
fterre end Britannien, fra hvilket det ligger langt borter Norden, 
at der boe tretten talrige Folk under ligesaa mange Konger, men at 
-Dog den ftorfte Del af denne Oe, som han kalder den, ligger ode, at 
De, naar Dagene ere De korteste/ og de aldeles ey see Solen, holde de
res ftsrste Fest-Dag af Glcede over den ventende Sol, at et Folk 
kaldet Scrirhifini, i hvilket Navn enhver kiender Finnerne iglen , 
Der gaae eller fremffride paa Skier, er meget barbarisk, og leve
de saavel Moend son: Qvtnder alene af Jagt, uden Agerdyrk
ning eg Fadrift, og kladde fig ey i andet end i Dyrs Skind, som 
De hastede sammen med Sener; men at alle de andre Folk derimod 
paa Thyle levede nasten som de fleste andre Folk i Verden, at de til
bade Guder af alle Slag i Himlen, busten, Vandet og paa Jorden, 
og ofrede flittigen/ ja endog Mennesker, navnlig Krigs Fanger, som 
De ansaae for de herligste Osfere. Hvad Herulernes Sader an- 
gaaer, da beffriver Procopius dem paa samme Sted at have va« 
ret-meget flette. Naar nogen af dem enten blev saa'gammel, eller saa 
syg, at han ey Duede til noget mere. Da drcebte de ham, og 
brcendte siden hans Legeme. Konerne vare efter deres McendsDod 
forbundne til at hoenge sig selv. Af alle Barbarer vare de de voerste, 
tyrranniffe, troloseog hengivne til unaturlige Lyster, saa at de hav
de ingen anden Dyd end Stridbarhed. jornandes, ex editione
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Lindenbrogü, beretterp. 82. atIndvaanerneaf Scanzia, som han 
kalder det, aade ey andet end Kiod, at Bierey kunde opholde fig der 
formedelst Kulden, at Crefennæ, hvilket er entotv 
det for Scritofinni, og hvorved forstaaes de Finner, som ginge paa 
Skier, og som boede i Norge, Finmarken eg Lapland, brugte ey at 
dyrke Jorden; men levede alene afVildt og Fugle/hvorved Jornandes 
synes at imodfige det forrige, ar alle Folk poa Scanzia levede af 
bare Klod. At et andet Folk, kaldet Svethans, hvorved formo
dentlig forstaaes de Svcnffe, havde ffionne Hefte, og kladde stg 
kostbart, endffiont de ellers levede fattige, navnlig i Sabel-Skind, 
som han kalder pelles Saphirinæ, og som.de forhandlede til omlig
gende Folk, ved hvilke de til sidst komme Romerne ti! Hande; at 
endel andre Folk, som han og opregner, men hvis Navne ere ube- 
kiendte og fordervede, undtagen Hallin, som synes at vare Hal
land, beboede et javnt og frugtbart Land; hvorimod endel andre af 
ligesaa ubektendie Navne boede ligesom Fae i Huler i Klipperne, 
at k'inni vare de fredeligste af alle 8canzianer, miriffimi; og Co- 
geni de hoyeste, af hvilke Dani udspire, der uddreve Herulerne af 
deres eget Land, og som for deres Hoydcs skyld ausaae stg for ak 
varede ypperste. Dette sidste synes at vise, at Eruli have fra 
Arilds Tid boet t Scandinavien, og ey ere, somkrocopinspaastaaer, 
indkomne der, som Fremmede. Af de Fotk, som hand opregner, 
ere Ottrogother let at kiende, Vagotb synes at vare Vestgotber, 
Raumaricæ eruden Tvtl Ronnnerige i Norge, og Raugnaricii er 
rnaaffee fordarvet, og stal vare Rtngertge.

I det syvende Sæculo regierede i Sverige Eyftein, Yngvar, 
Aunundur, og Ingialdj I Danmark derimod var dette hele Sæ- 
culum igiennem idelig Forvirrelse, saa at der herskede mange smaa 
Konger paa eengang, af hvilke den ene ey havde noget over dm an
den at sige: Svertg maa ey heller paa de Tider have varet i son- 
herlig bedre Tilstand, siden den Iydffe See-Konge Solvi kunde 
thielflaae deres Konge Eyftein, og undertvinge sig det hele Land. 
I Kong Yngvars Tid tanktes ey heller meget paa Handelens og 
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Landets Opkomst; tht han laae stedse ude paa See • Reverte, og 
blev til sidst flagett Estland. Hans Son og Efterfolger Aunundur 
x?uv derimod en meget nyttig Konge: tht han lod redde overalt t 
Landet, og fandtes m dm vfu t Markerne store og )«vnc flov- 
lefe Pladser, faa at der bleve hele Herreder; Til desto ftørre Be- 
qvemeltghed lod han og anlegge Veyeover Marker, Moradser og 
Bierge. Kort sagt: Sverige tiltog i hans Tid overmande meget 
ved den gode Fred og Rolighed, som han holdt Landet i, saa at det 
nu blev meget bebygget, da det tilforn var fuldt afode Marker, og 
Krkener, der vare nogle Dages Reyfer lange. Udi hvert stort Her- • 
red lod han og bygge en Gaard for sig, og reyste allevegne om, og 
faae felv til alle Tmg: Dersom Menneffe Kicerlighcd, og Omhyg. 
gelighed for Verdens Vekfoerd ere Dyder, ja de storste Dyder; saa 
er denne Konge efter mine Tanker storre end de stridbareste af hans 
Forinccnd. Men om hans Son Ingiald rales derimod ey saa vel 
i Historien: Thi han opfyldte det hele Land med Mord og Brand, 
i det han tragtede efter Enevolds Magten, og ssg?e at udrsvdealle 
fmaa Konger. Saaledes beflriver Heimskringla ham og hans For
mand ; men at han dog med alle sine Feyl haver rankt paa at 
indrette Orden og Skik i sit Land, det kan man see af Kong Birgers 
Fortale for Uplandz Laghen £ i. p. i. hvor det makdes, ar han 
udsendte Wigher Spa for at indrette Love; men om de havevåret 
skriftlige eller mundtlige, derom siges intet. Hvorom alting er, faa 
lagde ban den forste Grund til Uplands Lov; nye Anordninger va
re ellers t bans Tid saa meget mere fornodne, fom han gandffe 
forandrede Regierings-Formen, og barde i Sinde endnu mere 
at forandre den, dcrfom han ey var blcven droebr midt i sine An- 
flag. Det synes ligesom Skibs Bygnings-Konften haver tiltaget 
< dette Sæculo: Thi t Frithiofs Saga c. L p. 2. tales om et norfl 
Skib kaldet Eliijoi, som havdepaa hver Srde I). Aarer, fom vare 
13. Akne lange, og fom maatte fores af tvende Mcend, og vare Ski
bets Sider beflagne med Jern. De norske Konger i Sogntoge paa 
den Tid Skat af Orkenoerne, c. 5. p. 12. Vore Forfcedre vare 
vel store See Rovere/ oz plyndrede ofte bevcebmde og ubevcebmde 
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uden ForMcel; dog vare der iblant de, som fore frem med mere 
Beskedenhed, som Olant andre den tapre Normand Frtylofur; 
Han drcebte Rovere og Vikinger; mm lod derimod Bender og 
Ktobmcrnd fare t Fred , c. n. x. 32; Hans Klædedragt var en 
morkeblaa Kiortel, en stion Guldring om Haanden, og et tykt 
Solv-Belte om Livets Hvorfra hang en ftor Pung fuld af Selv- 
Penge, p. 36. foruden ovenmelte Vidnesbyrd af Heimskringla 
lcrrer os ogma Gautreks og Hrolfs Saga p, 1. og 2. at Sverige, i 
det mindste Vester Gothland laae endda meget ubebygget, og var 
fuldt af Skove og ode Marker, hvilke dog Folk da begyndte temme
lig at redde, ja endog at logge sig efter Kornvcrxt og Agre p.n; 
Imidlertid havde de dog saa lidet til deres Ophold og Fode, at de, 
om man herudi kan troe Denne Saga p. 13. gruede for Folkets For- 
merelft som for noget Ont, og sogte af al Magt at afvcrrge den, al« 
lerheldftkandet var lidet, og Folket meget, saa at der javnlig var 
dyr Tidx.ivö,

I det DftcnteSæculo regierede Ivar vi65adme baadeover Dan
mark og Sverige, og efter ham Harald Hilditann i Danmark, og 
Sigurd Ring i Sverige, som og siden herstede over Danmark, ef
ter at han havde nedlagt Kong Harald Hilditann i det navnkundige 
Bro valla (Slaq, som ester Ivrlni Regning gik for sig Aar 750. Ef
ter Sigurd Ring regterede hans Son Ragnar Lochbrok baade 
i Danmark og Sverige, og kode, fom Torføns mener, Aar 790. 
Hans Born regierede öfter ham i begge Riger, som siden stedse va
re adskilte, ligeindtil Dronning Margretes Tid. Med Kong in- 
giaid stutter Snorre Sturleffon sin Afhandling om de Svendste 
Konger, og taler siden om de Norste, HvisStam Fader Olaf 
Trcetelja ingiaids Son siges p. 53. forsi at have bebygt Verme- 
land, borthugget og broendt de store Skove, som der fandtes, oggiort 
det til et frugtbart Landskab. Imidlertid ansaaes dog dette hans 
saa nyttige Foretagende med Foragt i de urolige og barbariste Tider, 
og blev hans Lon til sidst denne , at hans egne Folk brocndte ham 
inde for den Hoare dyr Tid, som var i Landet, Hvilket kom af den 
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Moengde Folk, som flygtede did fra Sverige for Kong Iver Vid- 
fadmes Tyrannis, og hvorfor dette grove sg eenfoldige Folk gav 
deres Konge Skyld, fordi han efter deres Tanker ey ofrede flittige» 
nok til Guderne, x. 54.

i

Saxo 1.7. p. 137. taler om danffe Kiobmcend fom handlede 
og fore paa Rusland udi Kong Harald Hilditanns Faders, 
dans Tid, hvilket viser, at alle vore Forfadres Soe-Reyftr gik 
dog ry alene ud paa Fribytterie, endstiont jeg ey noegter, at jo de 
fleste havde dette Oyemcerke. 1. g. p. 145. moeldes om Simund, en 
Strids'Kioelupe af Sigtuna, som var vant til at klode og scelge, 
folgeitg en Kiobmand, og ventelig ey den eneste i denne Stad, som 
laae beleylig for Handel, og var de Svenffe Kongers Refidence» 
Paa samme Sted i Anledning af Brovalia Slaget taler og Saxo om 
Calmar, og katker den oppidum. I Volfnnga Saga c. 23.p. 36. 
tales om Fiffere og Fifferie, og om Smedde-Arbeyde i Jern, Solv 
og Guld. Hvad flags Korn der paa disse Tider haver voxet her i 
Norden, kan sees af samme Saga c. zi. p. 56. hvor Rug ncevnes, 
og troer jeg, at denne Seed tilligemed Havre ere de «ldste dos os; da 
Byg derimod, og fornemmelig Hvede, ere ferst komne i Brug ide 
senere Tider, c. 32. p. 58. tales om at borders med Guld; dog kan 
man ey strap heraf flutte, at denne Konst haver fra saa gammel Tid 
afvceret bekiendt hos os, saasom denne og alle Sagar ere strev- 
ne i senere Tider, da de maaffee have lempet deres Alders Brug 
paa den celdre. I Ragnar Lothbroks Saga c.4.p. 7. berettes, at 
naar Skibs-Folk vilde have Brod, maatte de flue paa Land, og 
bageder, hvilket viser hvor meget Brod var daalerede i Brug heri 
Norden, at endog Soemcend, d§r ellers vare vante til Out, ey kunde 
vndvcere det. c. 5. p. 12. at Lsthbroks Dronning havde en Kiortel 
med Selv borderet og kanted med Guld, som hun selv bavde for- 
ftrrdiget. c. 9. p. 23. at Skibe da bleve bygde paa Land ligesaavel som 
nu, og ffudte af, endstiont der da veley have vcerer saadane Banke« 
stokke, som nu haves, hvilke eyj heller gtordes fornodne, siden Ski
bene vare meget mindre, c. 10, p. 27. ar Linned var da i Brug, hvoraf
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manmaaflutte, at enten Hor haver da alerede vovet her inde, og tev 
af blevet gtort Linned, hvilket t faa Fald viser, at Fabriquer have 
ey varet gandffeubekiendte, eller og er dette Linned ved K-obmand- 
stab blevet indbragt , som da atter kan ttene til Bevis, at vore 
Forfadre have ey aldeles forsomt Handelen; c. 15. p. 39. at 
Nagnar lod bygge to Skibe saa store, som aldrig tilforn havde va
ret fem i Norden; p. 41. at Sktorter, vcrvede hele og uden Som, 
vare i Brug. Hvor lidet vore Forfadre have lagt sig efter Husgeraad, 
kan sees af Ans Saga c. 3. p. 3, thi der berettes at An, som boede 
i Nummedalen, der nu ligger under Tronhiems Stift, fik en Stol 
foraret, hvilket han gav til sin Moder, fom en sonderlig Ting; c. 
4. p. 5. navnes Vadmel, som synes da ligesom nu at have varet 
den gemene Mands ordentlige Dragt c. 6. p. 8. tales om en Kappe, 
som var saa sid, at den flabede een Alen etter An paa Jorden, og 
havde saa store LErmer, at de hang ham frem over Fingrene. Den- 
ne Kappe havde Ans Moder giort. D mne tørne An var en over
mande stark Svemmer c. 19. p.27, og en Bue • Skytter af det stor- 
fte Stag, hvorom den hele Saga mest handler. I Herrauds og 
Bofa Saga c. 4. p. II. tales om at den Gothtffe Konge i Sverig hans 
Son drog for fin Fader i Kiobmandffab uied to Skibe Oster paa, 
hvorved forstaaes Estland og Rusland, hvorhen vore Forfadres 
Handel i de forste Tider synes mest at have gaaet; c. 6. p. 23. om 
er Skib, som havde 62. Maud om Borde. Torfævs i Hiftoria Nor
vegica Par. 1.1.6. Seél. i. C. 2. p. 266. anforerdeLove, svln de Fri' 
byttere Oddur og Hialmar gave, nevnlig at ingen maatte spise randt 
Kiod, plyndre Bonder og Kiobmcend, dog vel tage saa meget som de 
t Nodsfald kunde behove til Fede, ey berove Fruentimmer, etter 
imod deres Villte fore dem til Skibene, og at hver den, som giorde 
herimod, ffulde miste sit Hoved uden Hensigt til Stand og Vcrrdig- 
hed. feét. 3. c.i.p. 290. tales om, at en Konge ved Navn Halfdan 
havde sit Gade i Noeskilde, og p. 291. navnes Odensey, men dog 
ey just som en Stad. 1. 7. 2. c. 4. p. 314. berommes en Gave
af Gmsr, saa meget somen Mand kunde lofte, som noget ansee
ligt, og ffal dette have tildraget sig i Iolunheim, hvilket Land ef-
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ler nogles Mening ffal have ligget ved Biarmeland, mm efter an« 
Dres fangere borte, som og efter min Tanke bliver det rigtigste; 
andre derimod mene , at derved bsr forstaaes endel af det Svenffe 
Mordland. Have Le jibste ret, da giver dette kun et flet Begreb 
om de mest nordlige Dele af vor Norden deres Frugtbarhed og Dyrk
ning paa de Tider. Seft. 3. c p.317. beskrives en stor tyr Tid, som 
indfaldt paa Helgeland i Norge, faa atZndvaancrne maatte mest 
noere sig af Fiff ; c. 2. p. 319. findes atter et Bevis paa Smsrets 
Rarheb, og det paa Helgeland. Paulus Diaconus en Skribent, 
som levede i dette Sæculo, beretter t sin Longobardiffe Histories 
1 Bog 5 og 6 Capitel p. 196. af Lindenbrogs Edition, atScritofinni 
aade raadtKiod, og kladde flg med Dyrs Skind, cg ginge paa Skier. 
Den nu saa kaldte Mal - Strom, som han betegner ved det Navn 
vorago, har ey heller varet ham ubekiendt. Overalt er Rogter om 
Finnernes Levemaade, og om denne Strem kommet lcrngft i gamle 
Dage og blevet anført som det markvardigsteaf Scandinavien.

Det niende Sæculum giver mere Oplysning i dea Danffe og 
Norffe Handels Historie end de forrige, bande fordi alt hvad fom 
da ffeede, blev flittigere optegnet, end som tilforn, ved Leylighed af 
den Chriftne Religions Bekiendtgioreise i diste Lande; saa og ved 
det at alle smaa Konger og Negleringer bleve her i dette Sæculo 
afffaffede, saa at 6orm reaierede alene i Danmark, Harald i 
Norge, øg Erik i Sverige, hvilket foraarsagede, at der nu mere 
kunde sees paa Rigernes beste end tilforn, eg indvortes Krige og 
Røverier nflegges, og derved Handelen fsrøges og forbcedres. 
Imidlertid gik det dog langsomt, saa lange vore Forfadre bleve t 
den Vane at gaae ud paa See-Roverie, hvilken snarere ttl-end af
tog i dette og naste Sæculo, saa at de plyndrede i Spanien, Ita
lien, Frankertge, Engelland,Skotland, Irland, Tydffland og Oster- 
søen, og have opfyldt alle de Tiders Krøniker med deres Ugiernin- 
ger, hvilke her at opregne ey vedkommer mit Forsat, men maa dog 
navnes, saasom devise Deres Dristighedt Soe-Vasen, og hvor, 
vidt de torde vove sig paa maadelige Skibe, og uden Htelp 
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afMagnet-Naalen, og de mangfoldige Seyl, som nu haves, saa 
og Soe-Charter og andet saadant. Korend jeg giver mig til at be
tragte hvad vore egne Skribenter berette om Handelen og dens Til- 
ftand t dette Sæculo, vil jeg anfore hvad derom findes hosudenland- 
fte Skribenter. Den saa kaldte Aftronomus t Renten Samling 
af Tydske Skribenter p.z6. ffriver under det Aar 8o8. at den dan
ske Konge Godefrid odelagde den Handelstad Rerich, (som synes at 
have ligget i Ditmarsken) hvilken laae ved Oceanum, og hvoraf 
han i Told Hoevede anseelige Indkomster/ og forflettede dens Kiob- 
mcend, maaffee til Sliestorp, nu Slesvig, faafom Skribenten siger 
strax efter, at han kom did paa Tibage-Rensen med al sin Flove og 
Krigshår, og man finder siden, at denne Stad haver drevet ansee
lig Handel; Godefrid opferte da og langs ved Nord »Bredden af 
Eyderstrornmen en Vold fra Asier Soen til Vester Havet, for at 
fcette sit Rige i Sikkerhed mod Frankernes Indfald; Han lod ik
kun giere een Port panden, igtennem hvilken Vogneog Hefte kun- 
Le komme ud og ind. Denne Vold er siden i Historien meget be- 
kiendt under Navn af Danevirke. p. 37. berettes under Aar 809. 
at Godefrid lod ved Kiobmcend Keyser Carl tikkiendegive, at han 
onskeve atgiore Fred med ham. Hvad enten diste Kiobmcend sto
ve under det Frankiske eller Danske Scepter, det siger vel Skri
benten et) ; tuen det lnaa vcere hvordan det vil, saavifer det dog, at 
der paa den Tid haver vceret virkelig Handel sgOmgang imellem 
begge Folk, hvilket er mere end maa flee nmnge fluide lroe om Tider, 
fom de forestille sig at have vceret mere babariffe, end de dog i Sand
hed have vceret. Annales Bertiniani (yoé Duchesnium i Scriptoribus 
Francicis Tom. z. p. 108. (hvilke paa mange Skeder chnes Ord for 
for Ord at vcere udskrevne efter Aftronomum,) berette det samme 
6mKiobsiaVenReric, og om Danevirke. p. 246. berette diste samme 
Annales under Aar 87Z. atendel Normanner begierede af Carl den 
Skallede, Konge i Frankrige, at demaatteblivebocsiddenveenTid 
paaen Ae t Loire Stremmen, og der drive Kiobmandskab: At 
deres Skibe da ey have vceret store , kan ftes under Aar 876. p. 
2ZO. hvor de siges m vcere gangne opi Seinen med omtrent 100 
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z6 Forssg til en Afhandling om deDanffes ogNorfles 

store Skibe, som deFranffe kaldte Bargas, deter Barquer. Zden Sa- 
Skiffe Krontke af Gibfons Edition p. 84. under Aar 876. fortoetles, 

den Danske An sorer Halfdan delte hele Northumberland nd ttl sine 
Folk f som dyrkede og ployede det. I Lambardi Engelle Love findes 
p. 36. Freds' Fordraget imellem den Angel-Saxiffe Konge Alfred 
den store og den Danske Guttorm eller Guthrun, som kun var en Soe- 
Konge der havde sat signed i Ost Angeln, hvorudiiblant andre ftaae 
disse Ord: Klober nogen Mand, Hestelier Ore, da have en, som gaae 
i Borgen for Kiobet. Denne Lov viser, at Fortroligheden haver ik
kun vceret maadeltg imellem begge Folk, endstiont de nu flnttede 
Fred sammen, og at Handel og Vandel haver ikkun staaet paa en 
strebeltg Fod imellem dem. Man maa ellers ey ftode sig over, at 
her tales om Folk, som vare tilfals, thi det varede faa lange Slave» 
Standen stod ved Magt. At de Danske og solgte unge Bom, og 
det til Christne, endstiont de selv vare Hedninger, vidner den hel. 
lige Rimbertusi St. Anfcharii Liv 0g Levnet c. 7. ?. Z6. i Lambe- 
cii Originibus Hamburgenfibus af Fabricii Edition. I samme 
Skrift berettes c 9. p. 57. at endel Ktobmoend droge med Anfcha- 
rio, da han soer til Sverige for at prcedtke Evangelium der; c. 10. 
at de Svenikes Stad og Havn, hvor deres Konge Biorn da op« 
holdte sig, hedte Byrca, hvilket ikke andet betyder i det gamle Sprog 
end en Bye i Almindelighed, og uden Tvivl haver vceret Sigtuna, end- 
stisnt endel Svenffe Antiquarii have heraf taget Anledning ttl at 
giore stort Vcesen afenMye ved Navn BijSrk^, hvoraf de og end« 
nu ville vise Levninger, c. 16. p. 61. at der udi denne Stad var stor 
Rigdom, og mange formuende Kiobmcmd, faa at de Danste, der 
komme og angrebs den, paaftode, at hver af dem var Eyer af hun
drede Pund Solv, en Sum som den hele Stad maatte give dem 
for at blive befriet fra Plyndring; c. 21. p. 67. at den forste Kir- 
ke i Danmark blev opbygti den Havn Slesvig, et Sted hvorhen 
famlede sig Kiobmcend fra alle Kanter, og endda mere siden denne 
Tid, for den gode Fred som de Christne da node der; og c. 28.9.72. 
at der noget efter blev bygget en anden Kirke i Ribe, hvilket er det 
forste, faavidt mig erbekiendk, at der haves nogen paalideltg Efter- 
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retning om denne Stad. Udi Others og Wulfftans Reyse, som staaer 
bag Are Frodes Schedæ, udgivne af Bufiæo, berettes: At den nordlig' 
ske Del af Scandinavien-tøae ode undtagen paa nogle Steder, hvor 
Finner boede, der ncerede sig af Jagt om Vinteren, oq ak stø6***'* 
vm sommeren, ar Koir ^-uX ^>uui'?yi|re langt Nord, at 
Other selv reyfte til Btarmeland for at fange Rosmar eller Hvalros, 
hvis Teender vare i stor Pris, og af hvis Skind bleve gtorte Skibs 
Touge, at de Norffe fangede ofte Hval-Fiffe af 48. til 50. Alens 
Lcengde, og at han selv havde selv siette fanget 60. i to Dage,, at 
han var en af de rigeste Mand i Landet, og besad 600. Rensdyr, 
2O Oxer, 20 Faar og 20 Svin, og nogen Ager, som han dyrkede 
med Hefte, at hans Landsmands storste Indkonnne beftode i den 
Skat, som Finnerne gave dem af Dyre-Huder, Fugle-Ficer, Hval- 
fiff Ben, og Skibs-Touger af Hval Fiff-og Scelhunde-Skind, at 
en rig Fin gemenligcngav 15. Maar-Skind, 5 Rensdyrs, 1 Biorne 
Hud, ivMaader, Ambra, Kioeder, en Ktortelaf Biorne-og Odder- 
Skind, og 2.Sk'b6-Touge, et af Hval og 1. af Salhunde-Skind, 
og hvert 60. Alen langt; at det mest beboede af Norge laae Sonder 
paa, men at alt det som duede enten til Foe-Drtft eller Korn-Soed 
laae ved Soen; hvorimod det inderste af Landet var fuldt af Bier- 
ge og Klipper, og ey beboet uden af nogle Finner; atQvcenerners. 
vede paa de Norffe, og de Norffe iglen paa dem, og at han selv boe- 
de paa Helgoland, hvilket Land var det loengst beboede mod Norden, 
thi siden traf man ingen uden nogle Finner. Af denne Efterretning 
loere vi adskilligt; men vi bor dog ey i alle Ting tage den for fulde; 
thi Other synes bcrdre at have voeret kiendt til Vands end til Lands, 
thi etters havde han veley beffrevet det inderste af Norge at have 
verret saa aldeles ubeboet, hvor jeg dog tilforn haver viist, at man- 
ge Boygder vare beboede, og som Historien af Harald Harfagers 
Erobring af Norge, der skede i fcettesæcuio, end mere viser.

Jndenlandffe Skribenter berette ey noget om de Danffes 
Handel i dette Sæculo, og hvad de Svenffe angaaer, davil jeg ey 
videre mcelde om dem, saasom jeg ikkun hidindtil haver anfert dein 
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for den store Manges fom findes i den celdre Tids Historie/ og for 
faaledes nogenlunde at bode derpaa; Thi nnar Handelen t de bar- 
bariste Tider haver vceret af en vis Beskaffenhed i Nabo-Riget, saa 
«Mivuian dernfnoae>ilunde sikker stutte sig til, hvordan den haver 
vceret hoseS. Norgeiraa^ wifu« ufuh ruvage, om hvilket Rigev 
Handel og dertil horende gives folgende Efterretninger i Heimkringia 
p. 69. Ragnhild Halfdan den sortes Dronning havde en Urtegaard, 
hvilket visir, at de Meste da ey alene lagde sig efter Ager og Eng, 
men endog efter KiokemUrter, men hvilke, finder jeg intet Tegn til 
ide gamle Historier; dog formodentlig have Rceper eller Roer da 
vceret i fuld Brug, maasteeog Gron-Kaal. p. 71. Halfdan den sor
te stiftede Love, og strcrbte derhos af al Magt efter, at de maatte 
blive holdte, men hvilke de havevåret, og enten striftlige eller 
mundtlige, derom mcrlder Skribenten her intet; dog troer jeg sna
rest at de have varet striftlige, faasom Rune- Bogstaver da vare 
t finld Brug her iNorden, mmhvvromAiting er, faa er intet mere 
vu omstunder tilovers af hans Love, fom kaldes Eidsifva Tings - Lov 
efter p. 1Z7. c. il i Hagen Adelstens Historie, p. 77. Harald 
Hårfager, Halfdan den sortes Son, giorde faadan Anordning, at 
Kongen stulde alene have alt Odels Gods, og at alle fom boede 
derpaa, stulde give har aarlig Landstyld. Heraf lcrre vi, hvor 
gammel Odels-Retten er t Norge, fom maastee haver varet 
der t Brug nasten fra det forste af, at Landet fik Jndvaanere, 
og derncest at Harald afstaffede en taalelig Lovved at indfore en an« 
den ntaaleltg og stadelig; hvorfor det ey er at undre paa , at saa 
mange Norste flyede ud af Landet for at undgaae saadanr Tyrannle. 
p.78. han bestikkede og Jarler i hvert Fylke, og gav dem saa stor 
Indkomst, at de havde mere end de smaa Konger, som tilforn havde 
regieret der, endsttsnt de kun node kredte Delen af Landstylven. 
Denne Skatternes haarve og hastige Tilvcxr var ey heller en liden 
Aarsagtik, at faa mange Folk, som vi siden stal faae at hore, for
kode Landet. Norges Indtagelse ved Kong Harald var alsaa ey 
strax tit nogen Fordel for Landet, fom derover blev meget blottet 
fra Indvaanere, eudstieM det siden i Tiden fandt sig vel derved.

Men



59
Men mange Egne, som grandsede til Norge, og helst Aer, bleve ved 
denne Leyltghed oproddete, og ferst bebyrde, hvilket viser, at vor 
Norden tilforn ey haver havt saa mange Indvaancre fom endel uti
dige Elftere af Alderdommen foregive: Thi ellers havde Landet 
lange siden blevet dem for trangt, og nodt dem til at opsoge nye 
Boliger ; men at dog de fleste Beygder og Egne i Norge selv have 
da havt Indvaanere, rndstisnt maastee ey saa mange font siden, 
det sees overalt af Historien om Indtagelsen af Norge ved Kong 
Harald: Thi i hver Beygd traf han en liden Konge for sig. p. 79. 
tales om Kalk, som blev brugt til at hafte Stenene i en Hoy til
sammen ; Denne Kalk maa enten ved Handel vare bragt ind i Lan
det, eller og de Norste bave da selv brandt Kalk, Limi, af dertil 
stikkede Stene: Dog finker jeg ey, at det endda haver varet i Brug at 
opfere nogen Bygning afSten og var Tegl og saaubekiendt, og Skov 
ifaa stor Overflsdighed,at det var lettere at bygge afTrceendafgraa 
Sten. p. 80. Kong Harald lod bygge Ladrr eller Lade, hvor han 
siden havde sit fornemste Gade, men som ikkun var en Gaard, og ey 
nogen Stad; Han lod og bygge et stort Skib kaldet Dragen, fordi 
Forstavnen var prydet med et Drage-Hoved, og Bag-Stavnen 
stikket fem en DrageSvands, og vare saadane Skibe meget lan
ge, og finale p. 87. Panden Tid, fester min Regning omtrent 
890, endstiont jeg maa tilstaae, at Torfæus regner gandste ander
ledes,) var Tons berg alerede en Kisbstad, og som det syn 6, dåden 
eeneste, fslgclig den crldftet Norge; men hvor lange den tilforn ha
ver vceret Kiobstad, derom melder Skribenten Mtet, og er os alt« 
faa ubekiendt. p. 94. tales i Hornklofes Vift om Valste Svcrrd, 
hvorved her maastee forftaaes Franste, som de Norstc paa deres vitt- 
leftige SoeToge havde taget, og om Vefterlandste Vaabcn, hvor
ved vel kan forftaaes udenlandste, som fra England og Irland, 
men maastee og indenlandste Vester fra Norge, hvilken sidste 
Mening bliver faa meget mere rimelig , fom Harald siden i samme 
Vise kaldes Oftmannernes Konge, fordi hans Fcederne Rige laae 
Aster paa Norge i Vigen, p. 95. mange, som ey kunde finde sig i 
den nye Regiertng, flyede da ud af Landet, og droge til Iemteland 
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og Helsingeland, som da blcve mere bebygde end de hidindtil havde 
vcrret; thi negle Norsse havde dog tilforn nedsat fig i dem. Far« 
-erne og Island bleve da forst opfundne og bebygde. p. ioo. Eft 
terat Kong Harald havde underlagt sig hele Landet, da indforte 
han allevegne god Fred, og forbod strcrngeltgen alRovenogPlyn- 
dren indenlands, ved hvilken Leyltghed den store Helt Rolfblev 
landflygtig, som siden tvang de Kransse ti! at overlade sig det ssionne 
Land, fom efter Nordmandene blev kaldet Normandie, og hvor 
han og hans Afkom gjorde sig navnkundige ved herlige Love og store 
Seyervindmger. p. 1Z8. nogen Tid for Harald Harfagers flydde 
mange Kolk af Tronhiems diftriét for den Oplandsse Kong Eilten 
den Onde hans Tyrannic og Overvold; Ketttt Janrte var deres 
Anforer, og drog han Osten over det store Kirld Kiolen, hvor han 
reddede mange Pladser, og bebygde meget Land, som efter ham blev 
kaldet Jamteland. Hans Sonne-S-n Thore Helling maatte og flys 
af Jamteland for et Manddrab, hvorover hau drog over mange 
-de Marker, og fatte sig ned et Stykke derfra, og blev Landet efter 
ham kaldet Helsingeland, og strakte det sig lige ned til Soen, We
iter Botn, dog boede akerede de Svensse der langs ved Havet. Udi 
Haralds Harfagers Tid flyede paa nye, fom tilforner sagt, mange 
ud af Landet, og bleve da end flere Pladser oproddede Oster i Iam- 
leland, fom i lang Tid var ligesom en Stat for sig, og stod hver« 
ken under de Norsse etter Svensse Konger. Helsingerne derimod 
Dreve Handel med de Svensse og gave dem Skat, p.530. siges ud
trykkelig , at Orkenoerne bleve forst bebygde og ! det af de Norsse, 
udi Harald Harfagers Tid , da der tilforn ikkun havde boet Soe- 
Rovere; dog synes af Mela, Plinio, Tacito, at dr! enge tilforn have 
havt Indvaanere, ventelig Caledonier, men som maassee siden have 
braget derfra, for de idelige Besogelser, som Soe-Rovermdergiorde.

Are Frode udi sine Schedis c. 2. p. 8. beretter, at en Nor
mand ved Navn Ingolf forsi feylede til Island, da Harald Hårfa
ger var 16. Aar gammel, men at han ey for nogle Aar efter nedsatte 
sig paa Landet, hvoruei hand blev efterfulgt af saa mange Norsse, at 
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Harald Hårfager, som herover frygtede for, at hans Land skuldr 
blive blottet fra Indvaanere, anordnede, at enhver, fom herefter 
vilde drage fra Norge til Island, ffulde give Kongen femøre, det 
er fem Lod: Thi i gamle Dage havde alle Penge en vis Vcegt, og 
og floges da bestandig af purt Solv, og purt Kobber, endstiont 
Norge endda ey havde sine egne Penge, men ikkun betiente sig af 
Udenlandffe, fem end ikke vare i Mcengde, saa at umyntet Solv 
var ligesaa meget, og mere gicrngs end mynted. Da de Norstr 
satte sig ncd paa Island, var Landet ode, og ncesten overalt bevo- 
xed med P le-Kcat. Landnama Saga, som Are og uden Tvivl har 
ffrevet, beretter c. i. x.z. at enSvenst ved Navn Gardar, som 
var boesiddende i Sielland, blev imod sinVillie dreven af Storm til 
Island, og maatte opholde sig der Vinteren over. Han vidste ey, 
at det var en De, og blev det efter ham kaldet G ar davsholm > saa og 
Sneland, af en Rorff Sse-Rover Naddod, som for havde vceret 
der. Siden seylede en navnkundig Soe - Rover ved Navn Fi&ke 
ud fra Rogaland for at oplede Landet, og tog han tre Ravne med 
sig tUVeyvisere,som ban lod udflyve,da han var kommet noget norden 
for Ferroerne, hvoraf den ene og sogte lige til Landet, fom han ved den 
Leylighcd fandt. Fioke blev der to Vintre, men Landet stod ham 
ikke NN, thi kaldte han det Island, c. 2. Udi Harald Harfagers 
fiette Regierings Aar drog Ingolf forste gang til Island, og udi hans 
trettende fatte ban sig derned, hvilket var det 874- efter Christi 
Fodsel. c. 4. og 6. fraden Tid af droge mange til Island og nedlode 
sig der, faavel i dette som i nceftfolgende Sæculo, mest fra Norge, 
men og fra Danmark, Sverig, Gothland, Skotland, Irland, Sy» 
der-Øerne. Gemeenligen vare de saadane, som for en og anden Aar. 
sag lnaatte romme deres Land, eller som og de Mcegtiges Overvokd, 
fornemmelig Harald Harfagers i Norge, nodde dertil. I Land
nama b-strives dette vidtloftigt og omftrrndeligt; Enhvers Navn, 

'Slcegk og Afkom opregnes, faa og paa hvad Sted i Island han 
fatte signed, saa at man, uden at trcede Sandheden for ncer, kan 
paaftaae, at inter Folk haver sine origines og Stamfoedre faa rig
tige/ og Historien af sit Lands Beboelse saa omstændelig, som de
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adle Jslomdcre. Men da det ey horer tti mit Forsat at gaae 
alt dette lgttnnem, saa vil jeg tui gaae videre t mit Forehavende: 
Jeg haver tilforn af Sturleflbn anfort, at Farserne og bleve 
bebygde ved Leyligbed af de mange Norste, som flyede ud af Lan- 
det for Harald Hårfager ; Dog synes der tilforn at have boet nogle 
Folk, endskisut man ey til visse kan sige, hvor lange. Torfæus i 
Commentatione Hiftorica de rebus geftis Færeyenfium c. 3. p. 6. 
mener, at den forste, som haver boet paa Fcrroerne, har hedt Grim 
Kamban, og anforer til Bevis Fiateyar Bygen. Over alt haves 
ey saa omstændelig Efterretning om Kcereernes Bebyggelse, som om 
Islands. Dog er det vist, at Norste have forsi besat dem, end- 
stiont der siden ere komne andre did fra Syderoerne og Irland, hvor
af dog de fleste have fra Forskningen og vceret af Norst Herkomst. 
Torf aus i Hiftoria Norvegiæ Par. 2.1.1, c. I$.p.28« beretter omen 
vis Thorolf, at han paa Kongens vegne reyfte med 90. Mand til 
Finmarken, da hans Formcend ikkun pleyede at tage 30. med sig, og 
at han klobte en Hob Varer sammen,holdt Markeder, inddrev Skat« 
ter/ og fordc anseelig Handel. Han var en ftor Husholder, og 
boldt stedse i sin Tieneste, foruden Treelle, hundrede Leye-Svende: 
Nogle af hans Folk brugte han til at fange Sild, andre til at torre 
Fist, og atter andre til at fange Scrl-Hunde og Fugle, eller og 
sanke Mg sammen. Han havde og et flort Koffarbie Skib, som 
var malet over Vandet, og havde Seylaf adskillige Farver. Dette 
lod han Aar 878. gaae til England med Fist, Maar-Skind og 
Ote Huder, og bragte det hamderfor iglen Hvede, Honning, Vin 
og Engelst Klcede ; c. ig. p. 34. Men denne kostbare Mand blev af 
fine Fiender, som misundede ham hans Lykke, saaledes befort hos 
Kongen, Harald Hårfager, at han lod med Magt borttage hans 
Skib, hvorover han drogudaf Landet og lagde sig paa Fribytterte, 
rovende i Osier Soen. Om Hosten da Kiobmcrndene i Mcrngde fet)- 
lede fra Markedet i Skaane, fulgte Thorolf de Norste uformcerkt 
efter lige til M/?^-Sund / hvor der laae et Skib for ham, tilho- 
rende Kongen, og som og havde vceret i Skanor for at indkiobe 
for Penge til Kongens Gaard Wymo, hvor Kongen ofte opholdte
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sig, Malt, Hvede, Vin, Honning og andre fornodne Ting. Dette 
Skib angreb Thorolf og bemoegngede sig. Siden borttog han 
ftaV'kvcrrtngerne et andet Skib, som var ladet med Malt c. 20. 
p. ^6. Men endelig bi-v hanAac 880. uformodentlig overfalden 
af Kongen og dr«bt. c. 21. p. 37. Af denne Historie sees, at de 
Norste have da tcrnkt paa det som man egentlig kan kalde Handel, 
og at OverdaadoqLyst kil fremmedeVarer strap have indfundet sig, 
hvilket er u-adstillelig fra Handel, i hvor meget en Del, der ere bcr- 
dre Patrioter og Moraliser,- end Philofophi og Kiendere af Menne« 
ffernesHierter, og deres paffioners Sammenhcrng, ville ncegte vet. 
Men detmoerkeligsteer, at de Danstes Handel i Skaane haver da 
alerede vcrret faa stor, at de kunde afhandige til andre fremmede 
Varer, som Vine, og Hvede maastee da ogfaa var. Man kan ey 
simte andet heraf, end at de maa have handlet paa England og Frank- 
rige, med mindre man vil falde paa den Mening, at de paa deres 
store Soe-Rover-Toge have taget disse Varer med Magt i bemelte 
Lande, og siden solgt dem til de Norste.

Det tiende sæculum er end rigere paa Exempler om vore For- 
fadres Handel , end noget af de forrige , og agter jeg med det at 
stutte denne Afhandling, faaftm Danmark ved detS Ende varncrsten 
gandste christned, og Norge til dels, i det mindste ey nbekrendt udi 
dmne Religion, som vcd at afstaffe det gamle Sse-Rsverie, og 
indfore et mere stille Levnet, giorde faadan Forandring i al Leve- 
maaden her i Norden , at man fra det ellevte r^culi Begyndelse af 
kan regne en nye Tids- Regnings Handelen, fom derfor og udfordrer 
m sårdeles AfhandlinK

Udi HanVelsHistorten af det tiende Sæcul'o vil jeg folge den 
samme Orden, som t de forrige Sæculis, og forst betragte hvad 
udenlandste Skribenter berette hid henhorende. I Lambardi (En« 
gelste Love p. 41. sindes en ny Forening som den i forrrge Sæculo 
ommoeldke danste Konge Gudrun, der havde sat sig ned 1Oftam 
geln, indgik med den Engelste Konge Edvards en Son og Efterfol« 
ger af Alfred.- udi denne Forening navnes c. 3» den Mont Dre, 
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fom da brugelig iblant de Danffe, doq atforstaaedem, som dadoe- 
De i Engelland c. 6. befales, at Le Danske ffulde give Almisse af 
hver Ploug. c. 9. at hver den som arbeydede om Son »Dagen eller 
paa andre hellige Dage ffutte straffes; En Anordning t Hen
seende til altfor mange HelligtzDage ey var sonderlig fordelagtig for 
Handels og Vandels Fremgang, allerhelst de Christne beginge da 
overalt mange og unyttige Fester. I den Fred, som den Engelske Kong 
Echelred indgik med 2ln!afs Krigshår, hvorved forstå aes den 
Norske Konge, Olaf Tryggvastm, som endda ey var kommen 
paa sine Feedres Throne, loves c. 2. p.91. Kiobmcends Skibe al 
Sikkerhed og Tryghed. Udi Irland spillede de Norffe saavel i dette, 
som i forrige Sæcuio Mestere, og vare der bekiendte under Navn 
af Oftmanner. Sylvefter Gyraldus i Tøpographia Hiberniae 1. 3« c. 
43. i Cambdeni Anglicis p. 749. vidner, at de ferst komme der un- 
Der Skin af Kiobmandffab, og bleve meget vel imodtagne af Jr- 
teenderne, som gladede sig over, at et handlende Folk vilde nedsette 
sig hos dem, da de selv ey vare oplagte til Handel, etter skikkede at 
fare til Sees. De ansaae og derfor med al Taalmodtghed, at 
Oftmannerne bygde trendeStoeder Dublin, Waterford, og Lime- 
rik, og omgave dem med Mure og Graver. Men efterat Osman
nerne havde stråledes bcfoestct sig, vendte de den lodne Side ud, og 
tilfoyede Irloenderne ftor Skade: Saavidt Gyraldus-, hvorved 
dog maa mcerkes, at hans Ord ey maa tages i den ffarpeste Me
ning, naar han skriver, at Oftmannerne forst bygde Dublin, da 
dog Ptolemæus lcenge tilforn taler om den under det Navn Ebia- 
num, hvorfor de maa forklares paa denne Maade, at de Norffe 
kUN have forbcedret og UdVidLt Lett. Wilhelm af Malmesbury 1.2; 
de Geftis Regum Anglorum c. 6. p. $L i Scriptoribus rerum 
Anglicarum poft Bedam bercthr, at den Norffe Kong Harald, 
hvorved han forstaaer Harald Hårfager, sendte til den Engelffe 
Konge Adelsten et Skib i Forcering, hvis Snabler vare forgyldte. 
Segl afSilke, og rundtomkring inden i besat med forgyldte Sktol
de« Adamus Bremenfis vidner t sin Kirke-Historie 1. I. c. 50, at 
da Den Bremiffe Erkebisp Unni kom WlBirca, ven samme som sigtuna,
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Hoved-Staden t Sverig, drcves der cn ftor Handel af Danffe, 
Normannerne/ det er Norsse, Slaver, og Somber, Indvaaner- 
ne af Preussen, saa og aodre Scythtsse Folk, hvorved maaffe Rus
serne forstaaeS, hvilke alle fore did til Skibs. Unni dode tBirca 
Aar 936. Da Adaldagus havde voeret Eekebisp t Bremen 112. 
Aar, det er Aar 948, blev et nyt Bispedom stift-ed i Aarhus 1.2. 
c. 50. p. i6, hvoraf kan sees denne Stads 2Elde. At den navnkun
dige bad Julin etter Jomsborg er udi dette sæculo bleven anlagt 
af de Danlke under Harald Blaarands Regiertng/ er en bekiendt 
Sag, og skal bedre frem af mig ved Vidnesbyrd bevises. Hvor 
ftor den haver vcerek, kan sees af folgende Adami Ord 1.2. c. 66. 
p. 19. "Ved Oderftrommens Udlob ligger den adle Stad Ju!m,„ 
som er en navnkundig Havn for de omkring liggende Barbarer ,og„ 
Grcrker. Om hvilken Byes Roes jeg her vil indfore noget/ saasom„ 
der tales store og neppe trolige Ting om den. Den er sandelig af„ 
alle Stocher i Europa den sterfte, og beboes af Slaver, tillige-„ 1 
med andre Grcrsse og barbarisse Folk. Saxer have og faaet Fri-», 
hed at boe der, dog maa de ep offentlige« ove den chrtstne GudS„ 
Tienefte; Thi alle Indvaanerne ere Hedninger, men for detov->, 
rige, saa gioeftfrie, og af saa gode Seeder, at intet Folk kan vcere,, 
mere omgiengeligt og anftoendigt i Opforsel. Der drives Handel» 
med alle nordlsse Folk, hvorved Byen beriger sig, og besidder alt „ 
hvad som er rart og kostbart.,, Udi denne Adami Bessrivelse maa 
vel mcerkes, at han siger/ at de omliggende Grcrker boede der, 
hvilket xnten er en Feyl af ham, som de Tiders ukyndighed t Geo
graphien ep gior gandsse utrolig, allerhelst det synes, at han ha
ver meent, at Kstersoen hang sammen med Palus Mæotis, eller 
hand ved Grcrker har forstaaet Russer, hvilket var meget almin
deligt i Norden i det ellevte Sæculo, da Adamus skrev, saa at naar 
man finder paa de gamle Rune -Stene, at en Haver faret til Groe- 
kerland, saa bor derved gemenltgen forstaaes Ausland, hvilket vore 
Forfadre kaldte stråledes, fordi den christeltge Tro blev der indfort 
imod Slutningen af det tiende Sæculo af Gråkerne, fra hvilken 
Tid af der stedse var stor Samfund imellem begge disse Folk. Og
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vore Forfcedre droge faa meget til Rusland , det kom deraf, at de 
Russiffe Konger og Fornemste Slcegter vare af Varegid? Blod, 
det er at sige Svenst, Norst og Danst; hvorfor man og finder, 
at ve Huse have joevntigen besvogret sig sannnen, og flygtige nor
diske Prindstr sogt bkr«a Sikkerhedt Rusland:

Dette er alt hvad jeg har kunnet tilveyebringe til Handelens 
Historie i dette Sæculo af udenlandste Skribenter; De indenland
ske bringe os derimod en rigere Host. I Danmark regiereke i det 
tiende Sæculo Gorm deu Gamle, Harald Blaatand og Svend Tve- 
sttceg, hvis Dod dog indfalder forst 1014. i nceste sæculo. Til 
Handel- Historiens Oplysning under Gorms Rcgtering finder jeg 
folgende optegnet: Saxo 1. 9. p. 179. vidner, at hau stark for
fulgte de Ehristne og odelagde deres Kirke i Slesvig/ hvormed 
og Fremmede Skribenter komme overeens. SaadanForfolgelse ha
ver ikkun lidet tient tttat forbcrdre Handeleu. Udi Heimskringia p.. 
75. og 76. vidnes, at han afstaffede alle smaa Kongeri Danmark, 
og bragte hele Riget underret Hoved; Af hvilkrn Forandring dog 
Lander formedelst ovemmldteFmfolgelfe cy synes at have nydt me
gen Fordel i hans Tid. Sveno Aggønis c, 3. p. 58; beretter at 
GormomsDronning Thyra, med det Tilnavn Danebod, lod forst 
bygge den navnkundige Vold Danevirke, hvorudi han dog mcer- 
keligen vildfarer, da jeg tilforn af jcrvngamle Frankiste Skrrb n- 
ter haver vilst, at Koug Godefrrd alerede haver bygt den vel hun
drede Aar tilforn. Dvg kau der vel vcrre, at Dronning Thyra 
haver reparerer, og maastee forbcedret den, alleryelft Saxo 1.1 o. 
p. 182; fortceller det samme om hende,, ffiont han hensorer Byg
ningen at vcrre gaaet for sig under hendes Sons Haralds Rege
ring efter Keyser Otho den Stores Tog mod Danmark., loreus t 
Trifolio Hißorico p;, 4.. beretter, at der i Gorms Tid vare tre 
Aar efter hinandeu stor Misvckxtog Dod, og ar Handelen gik fta 
Landet, fom dog? meget blev forekommet ved det Oplag af Kom- 
Vare, foln Kongen havde giort t de gvde Aar: p: 6. tales øm LEb- 
ler, jom voxede i Jylland, nren ey orn de vare vilde, ell.r opklcrk- 

kede



____  Handel og Sejlads i den hedenffe Tid.___ 67 
kede i Hauger. Er der sidste rigtigt, datan man ftadenne Konges 
Tid af regne vore Frugthaugers Begyndelse, ligesomjeg tilforn ha
ver anfort Utte-Haugerms.

Deter bekiendt, -at Oorms Sen og Efterfolger Harald 
Blaatand antog den chrifteltge Tro, hvilket tilveyebragte en stor 
Forandring hos os ; thi fra Hen Lid af blev Fribytterie efterhaan• 
den aflagt, og fredelige Konsterniere goengse. Der er eller-s Tvist 
om, naar Harald blev Christen. Zeg formener , at det er skeet ved 
keylighed af Keyser Otho den Andens Tog til Danmark Aar 976.. 
men at ankore hvilke Aarsager jeg hertil Haver, -er ey her det rette 
Sted. Saxo ;p. 186. beretter7 at denne Konge blev begravm i en 
Kirke, som han selv bavd? bygt i Rofftld, hvormed og Adamus 
Bremenfis c. 70. p. 21. kommer ovexeens, leggendettl, «( Harald 
kaldte denne Kirke ester den heilige Trefoldighed. Og -er dette den 
forste Kirke , som man med nogen Vished finder atvcrrebygtiSie- 
tand. Fra denne Tid af bliver og stedse ralet om Roffild, ag at 
Kongerne som oftest opholdte sig Ler; hvorimod Lethra gandffe 
kommer i Forglernmelse, hvilket Sted ventelig de folgende Danske 
Konger soin Christne bare Afskye tilfor al den Afguds Tieneste, som 
her var skeet. Paa samme Sted fortoeller Adamus, at Harald 
gav Love til de Tydske som boede paa hin Side Elven, -og til Fri
serne, hvilke de endda rettede -sig .efter i hans Tid, omtrent hun- 
brede Aar efter. Er delte rigtigt, da kan man heraf slutte , at 
Harald, som gav Love til Fremmede, saa meget mindre har for
somt at give dem til sine egne Undersaatter, endfftont ingen af dem 
ere komne til os, ligefaalidct som hans Frisiske Love, thi de, fom ftaae 
t Lindenbrogs Samling/ ere celdre og hedenffe. Hvor stor deDam . 
ffes Magt haver varet under Denne Konge, og fornemmelig hvor 
mange Soe-Folk og Skibe de have havt, -kan best sees af det som 
fortcrlles i Heimskringla T. I. p. 207. at Harald drog til Norge 
forat undertvinge det med en Flode .af 600. Skibe. Regner jeg nu, 
at der kun haver vcrret 50. Mand -paahvert Skib, saa kommer der 
bog et Antal af 30000 Moend ud. At de Tider endda ey havs varet
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meget gunstige fot K-obmandssab, kan sees c. 35. p. 241. hvor der 
fortalles, at de Dansse toge alt Godset fra et Zslandss Skib, fom 
havde tilsat paa deres Küster, under Navn af Strand-Vrag. Dog 
hvorfor vil jeg faa meget anklage de Tider for dette, da denne onde 
Skik vedvarede til dels her i Norden indtil Reformationen, og der 
endnu ere Lande og Stader i Europa, hvor den ey er aldeles aflagt? 
Forfatteren til Knytlinga Saga vidner p. 2. at Harald bygde Iyms- 
borg t Venden, og gav dens IndvaanereLove, hvilket dog andre 
tilssrive Palnaroke, som vel og i sig selver rigtigere, endssiont den
ne SagL8 Fortalltng dog derfor gierne kan ftaae ved Magt, saasom. 
Palnaroke var en Undersaat af Harald, og gav diste Love ud med 
hans Tilladelse. Med denne Beretning kommer og Fagrlkinna over- 
eens hos Torfontm i Trifolio Hiftorico p. 63. I Olaph Tryggvasons 
Saga Par. 1. c. 132. bessrives Jomsborg saüledes: Havnen var 
faa stor, at der kunde ligge 300. lange Skibe, og var der en Sten« 
Bue for den med Iern-Dor i, og tt Kastel oven over, hvorpaa 
ftode Blider, og saaledes kunde alle Skibene indelukkes og bevares, 
og var Havnen inde i Byen. Torfæus i HiftoriaNorvagiæ Par. 2. 
1. 3. c. 4. beretter, at den navnkundige norske Soe-Rover Ergill 
Skallagcim med fit Scrlssab plyndrede og opbrcendte Lund i 
Skaane, endssiontJndvaanerne forsvarede fig tapperligen, og Byen 
var omgiven med en TrE-Mur. Thomas Bartholin i Ant. Danic. 1. 2. 
c. I. p. 222. anforer af Flateyarbog, at der i Haleyre i Daninark 
holdtes et stort Marked, hvorhen kom mange Folk af gcmdsse Nor« 
den. Om dette Marked taler og Torfæ-us t Hiftoria de Reb. gaftis 
Færeyenfium c. 4, p. 14. lned det Tillag-, atdid komme ogsaa Folk 
fra Foeroe for at ktodflaae, at der iblant andre Ting vare Guld-Arrn- 
baand tik fals, og at der handledes med Penge, endssiont ventelig 
ry alene, da Ombytten nied Vare ve! endda var mest brugelig.

Udi Svend Tvessiegs Tid paastaaer Saxo p. 186. at det 
forst blev indfort, at Skovene, (Salms ae nemora) i Jylland, Siel' 
land og Skanne, som lfidtndtil havde tilhort Kongen, bleve nu Minu
ens i de tvende sidste Lande, eg farlige Slagters i det forste, hvor
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med og Sveno Aggonis c. 4. p. 73. kommer overems. p. 187. at 
Fruentimmer stulde herefter arve, da de tilforn havde vceret ude- 
lukke fra al Arv, 019.189» at Tvekamp, som hidindtil havde vceret 
brugelig t Retter-Gang, blev afffaffed, og Jern-Byrd derimod ind
fort, en Bisp indsat i Roesstld, Kirker og Klostere bygde. Torf aus 
Hiftor. Norv. Par. 2.1.8. in mantifia c. 2. p. 361. NKvner af Nials 
Saga He/finborg, hvoraf sees denne Stads LEldk.

Dette er alt hvad jeg har kunnet tilveyebringe om de Danffes 
Handel og didhen horende udi dette Sæculo; De Norffes stal der
imod give os en rigere Materie. Udi Harald Harfagers Tid, som 
enddaregterede indtil omtrent Aar 930. finder jeg folgende antegnet: 
i Heimskringia p. 114. c. 37. tales om Skuder, som da brugelige 
Skibe; og 9.115. c. 38. at Br-rn en afKong Haralds Sonner boede 
i Tönsberg, hvorhen sogte mange fremmede Skibe, saavel fra 
Norge selv, som fra Danmark og Saxen, og havde Biörn selv ogsaa 
Skibe, som seylede til andre Lande, og erhvervede ham nodvendige og 
kostelige Tmg hvorfor hans Brodre, hvilke vare af et gandsse andet 
Sind , kaldte ham Bi^rn W^bmand. UM Thorgrim Prudes Saga 
c. 3, p. 17, som findes t Biörn Marcus-Sonars Samling af Sagar in 
4to, berettes om cn ZEble-Gaard, fom var fuld af ffienne SEble- 
Troeer. Torf am Hiftoria Norv. 1.1, c. 39.9,68. fortæller at Kong 
Harald sendte fin fortrolige Hank Habrok med et Skib tik Rusland for 
at kiobe sig Varer. Hauk kom just da Marked paastod, hvortil en stor 
Man che Folk fra adskillige Lande havde indfundet fig, og kiobte han 
da iblam andre Dng for Penge en kostelig Troye belagt med Guld, 
hvis lige indtil den Tid ey havde vceret sett i Norge; Aaret efter sendte 
Kongen Hauk med to Skibe til Biarmeland tot: at kiebe Skind-Vare.

Efter Harald Hårfager blev hansSon Erik, med det tilnavn 
BlodAe Konge over hele Norge. Men hans Negtering varede ikkun 
kort, hvorfor jeg og ey heller under den finder noget, som tiener til mit 
Forehavende. Hagen Adelstens Fostre, en Broder af ham, korn 
derpaa til Riget, og var en af de nyttigste Konger, som Norge nogen- 
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finde haver havt. Udi Heimskringla finder jeg om ham felgende op
tegnet p. 127: Ved sin Ankomst til Regiermgm gavHan al Almuen 
deres Odels-Rettighed rgien 7 som band Fader havde med Vold fra
taget dem , og fra den TW af haver Odelen stedse ftaaet ved Magt i 
Norge. Denne Gie ruin g var i en dobbelt Henseende pc littst; thi 
derved vandt Kongen sine Under saatters Hierter, Hvilket var ham 
hoyltgen fornodenti hans Regierings Begyndelse, og derved hin
drede han ogsaa, faa mange Folk ey siden gik ud af Landet, fom 
tilforn, forut nedstette fig pna Island, Ferree og andre Steder, hvil
ket tiksibft, saaftemtdet havde varet laenge ved, vilde have giort Landet 
ode. p. 137. c. ii. udi denne Konges Tid var bestandig Fred indbyr
des i Landet, faa at Kiobmoendene kunde reyse sikkert overalt hvor 
de vilde, hvorfor man mest maatto takke de stionne Love, fom han 
bestikkede nemlig Gule-Things ogFroste-ThingsLove; p. 139. c/14. 
med Iamterne stiftede han og Kiobmandstab og Handel, faa og 
med de Helsinger, strå vare af Norst Herkomst, hvilke tilhobe hav
de hidindtil ligesom boet adsttlte for sig selv, og formanede han dem 
herved til godvtlligen at underkaste sig den Norstes Krones Lydighed, 
hvilket de ey heller havde Aarfag at angre; thi Kong Hagen indfol de 
strax gode Love og Skikke iblant dem. Hvor stor forikiael er ey tinet- 
lem de Indtagelser, fom stee ved Godhed, Visdom, Handel og Van
del, og dem som stee ved Svoerdet og Blods Udgydelse! og hvor 
meget storre er cy denne Konge end den storsteSeycrherre! Lad voe- 
re arden sidste gier mere Bulder i Verden og Opsigtt Historien, hvil
ket rnaa tilstrtves Mennesternes vrange Domme, og Skribenter
nes Hyklerte. Denne gode Konge, som selv havde antaget den christne 
Tro i England, sogte og at indfore den i sit Rige, men forgteves, 
saasom han aldrig vilde betiene sig afandre end lemfcrldtge Midler, 
og detey er saa let en Sag at overtale Folk til at forlade de Menin
ger, som de have diet ind med Moders Mcelk. Udi Heimskringla 
gives udforlig Efterretning om alle disse Kong Hagens forgiaves 
Bemeyelser. Hvad stmmkst standsede dette begyndte Voer kvar, at 
Almuen syntes, at de ey fik Tid til at arbeydenok, dersom de hver 
syvende Dag stulde holde sig fra alt Arbeyde, og Troettene klagede, 
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at de ikke kunde arbeyde, dersom de hver syvende Dag stulde
Nu omstunder klages LChrtstenhedeney over, at der ere for faa Ar- 
beyds-Dage, da den gemene Mand heller ouster at formindske c ud 
formere dem. p. 149. c. 21. ben Skik at dele Landet ind t Skibs- 
Reder, som siden vedvarede i nogle hundrede Aar, maatte man og 
takke denne Konge for. Han fastsatte hvor mange, og hvor store 
Skibe hvert Fylke skulde udruste. Desuden anordnede han og, at 
paa hope Fields langs Soe-Kanten skulde, naar nogen firndtlig Flo
ve saaes, antceudes Ild af Ved, kaldet Vitek, hvorved hele Landet 
r en Haft kunde blive underrettet om Fjendens Ankomst. Begge disse 
Anstalter vare herlige til Landets Forsvar, og kan man fra denne 
Tid af regne den Norste SoeMagts ordentlige Forfatning. Den 
foromtalte Gule Things Lov er endnu til, og sees deraf best, hvordan 
Tilstanden var i Norgei Kong Hagens Tid. Jeg vil her ikkun an- 
fore af den hvad fom paa nogen Maade hensigter til Handelen. 
"Ingen maatke tage sig selv ttl Rette, men dersom nogen havde,, 
Krav paa en anden, da stMde han stevne ham, og fore Vidner.,, 
Kom han ey efter han tre gange var stevnet, da stalde han stavnes,, 
tilThings for Ran og Lovens Overtrædelse, og stulde handa dorn-,,' 
mes fredlos for Sagsogeren, indtik han rettede for sig. Men Hvo,, 
fom tog sig selv Ret, stulde tgien give det tagne, bode kil Kongen, „ 
og siden soge sit efter boven. „ Kiobe-Balken c. 1. Z det andet Ca
pite! handles om Gield, oz maa man Ver forundre sig over de for- 
sigttge Regler , som der gives, for bande ar hindre, at ingen stulde 
tabe siturlaante, og cyheller det kraves af nogen, som han ey havde 
faaet til laans. I det treble Capiket handles videre om laant og 
og levet Gods. Overalt tales ey meget om striftlige Beviser, men 
mest om Vidner, saaat alle gjorte Contraceer maatte bevises med 
V:dner. Dog var Skrift da i Brug, endstlontey saa almindelig 
fom nn,' oz havde vm-er gandste vist fra der 6 Sæcuio ;• thi meget 
celdre troer jeg ey at Runerne have voerer der i Norden, hvilke ere vore 
celdfte Bogstaver, og de eneste tndtil Christendomen I det fierde 
Cavite! dandles om, hvorledes det stalle gaae ti!, naar Vidner fat
tedest Gi«!ds'Sazer. Dvde Skylderen, da stulde hans Arvtag 
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svoerge, at Gieldenvar ham ey bekiendt c. 5. Var Gielden tyve Aar 
gammel, da, maatte Skyldneren voerge sig med sin Eed c. 6. I 
det syvende Capitel forbydes al Svig i Sal/ som at ftklgedetman 
ey eyer, ak scrlge een Ting til tvende Personer, atstrlge Sand eller 
Skarn for Mel eller Smor; Hvilken som gtorde det sidste, skulde 
derfor bode tre Mark. Det ottende Capitel foreskriver, hvorledes 
det stal forholdes med at leye Koer ud. Det 9de med at leye Guld 
og Solv og alt Gods hvad Navn det end haver, og at Leyen eller 
Renten deraf, ligesom man er foreenet om, skal betales, ja endog 
Rente af den Rente, dersom Foreningen er saaledes; men hvis in
gen Forening var derom, da betales ey Rmte af Renten. I det 
tiende Capitel handles om at scrtte Creature ud paa Foder hos 
andre, det 11. ey at scelge Fce, som haver nogen hemmelig Lyde, 12. 
at Scrlgeren bor staae til Ansvar for det fom en anden kloder ubeseet, 
13. om Gtoevnemal, 14. om det samme, hvo der iblant andet hand- 
les om hvorledes de skulde soges, der vare reyfte til Grcekerland, 
hvilken Post maa voere sat til fideu Kong Hagens Tid: Thi davar 
det endnu ey blevet nogen almindelig Skck her i Norden at reyse til 
Grcekerland selv, og Rusland kaldtes ey heller paa de Tider af vore 
Forfadre Grcekerland. Overalt maa man tilstaae, at dette kan 
endog give Formodning, at det hele 14. Capitel ey er af Kong Ha
gen, og det saa meget mere, som denne hans Lov stod ved Magt 
indtil Aar 1274. under Kong Magni Lagebcrters Negiertng, og 
imidlertid blev paa mange Maader foreget, frataget og forboedret 
af de i den Tid regierende Konger, hvis Forandringer og Forordnin- 
ger vel undertiden bemoerkes i denne Lov, men ey altid, som dette 
Sted giver en tydelig Prove paa; hvorfor jeg ey just vil staae inde for, 
at atle be Anordninger/som jeg her anferer, ere af Kong Hagen, og 
ry; af senere Tider, men vel, at jeg ey skal henfere nogen til ham, 
jom enten tydelig i Loven siges atvcrre given af nogen senere Konge, 
eller fom og Omstcendtghederne bringe mtg til at flutte det om. Men 
at komme til mit Forehavende iglen, da handles i det 15.Capitel 
om dem, derscrlgeuhiemmelt, ti6.omLaan, og 17. omPant. Af 
LEgteskabs-Balken c. 2. og 3, sees hvorledes, og hvorvidt Mgte-
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Folk maatte made over hinandens Gods, c. 4. at det endda var 
brugeligt paa en visMaadeat ttlkiobe sigKoner, en Skiksaagam
mel, at ^cirug alerede tilskriver alle Tydffe den, og c. 6. atFru- 
enttmret, forstaae endda kun dem som vare gifte , ey kunde salge 
det som var af ftor Vardie. Z Leysings Lov c. 1. handles om 
Tralle, og sees deraf at de solgtes ligesom andetGods, atBornene 
ttlherde og fulgte Modrene, naar baade Fader og Moder vare 
Tralle, at Trallene kunde forhverve noget for sig felv, c. 2. om 
at tage sig Arvinger, c. 3. og 4. om Vidner, c. 5,6. og 7. om at 
frigive Tralle, c. 8.9*10.11.12.0g 13. videre om Tralle, c. 14. 
om leycde Arbeids-Folk, og c. 15. om at gieldbundne Mand og 
Ovinder bleve Tralle, dersom de ey kunde betale; tog saa, at de 
ty kunde salges ligesom andre Tralle. Lands * Leye Balken c. i, 
om Iord-Leye, c. 2.3. og 4. om Leylandigens Forhold, t hvilket 
sidste Eapitel tales om ^.nZelica-Hanger, Vinter-Rug, Hege 
eller Falker til Jagt, og at brande sort Salt og Tiåre. De ester- 
felgende Cap'tier handle fremdeles om Gaarder ogderesBrug, uden 
just at indeholde noget, som vedkommer mitOyemarke, undtagen 
at c. 13. maldes, at Satere til Fields stal blive ligesom dehave va
ret fra gammel Tid af, og at ingen maa forbydes der -at holde 
sit Qvag, hvilket viser at Bsygderne og Dalene maa have varet 
naften ligesaa bebygde som nu, siden Folk for at fode deres Cre
ature fegte saa befvarlige og langt afliggende Steder, som Satere 
ere, og hvilke ey kan tiene til andet end til Grasntng for Fae, i hvil
ken Henseende de ere umistelige for dem, fom beboe Dalene, hvilke 
neppe kunde blive bestandige, men maatte sogeandtt Plat fer, der- 
som de ey havde disse Scetere, saasom Folkene i Dalene ere man
ge, og Dalene trange, saa de fleste ey ere i Stand tsi ae give ret me- 
get Korn af sig ; hvorfor Almuen af mere end Halvdelen i Norae 
maa nare sig af deres Creature, og langt snere end Halvdelen af 
den anden Part tgien af Fifferte, og af det de kan forttene ved de
res Skove og Bergvarker, og derved blive t Stand til at kiobe sig 
det manglende Korn i Ktobstcederne. Sceterne maa derfor ansees 
Lom en af de stsrste Velsignelser Gud haver givet dette Land, og
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uden hvilke, ferstaae, naar de altid bruges ligesom de stedse fra 
Arilds Tid af have voeret, kandet ey noer kunde voere faa beboet, 
fom det nn er. c, 14. tales Laxe-Fisterte, c.iF. om Skicrl-Stene imel
lem Folkes Eyendcle, c. 19, om almindelige Lande-Veye, som skulde 
vare saa brede, som et Spyd var langt, samt og om Broer, og c. 20. 
om Soel-Hunde-Fangst. Z Arve-Balken c. 1. lyder den nittende 
Arttknl saaledes^ "Doer nogen paa Kiobmandsstab midt-Havs 
"herfra, hvorsomheldst han stavner fra Norge, da eyerKongen 
"halve Delen af hans Gods, om-etbelobersig til mere end tre Mark; 
«End om han doer forend han kommer midt Havs, da eyer Styr- 

manden alt, om ingen Arving kommer inden tre Vintre; End 
"om den, fom haver lagt fattig med ham, er inden Bord, dabor 
"han bebolde Godset, og ikke Styrmanden; Nu ligge de fortove
ne ved Landet, og doer han udi Talt, da eyer Landdrotten alt det, 
"som ikke er i Laste-Rummet paa Sk-bet.„ Denne Lov var hver
ken billig eller politiff, og ttenede snarere til at qvale, end befor- 
-re Skibs Handel. I den Balk kaldet Ting-Bud forordnes c. 
15. at alt det, som skibbrudne Mand kunde med Vidner bevise at 
vare deres, det skulde de beholde, men at akt andet Vrag derimod 
Myrde Kongen. Det i6.Capitel lyder saaledes: "Laver man 
"Kiobmands Skib til hiemme i Herredet, og befragte Mand ham, 
"da skal han saaledes bortfragte Rummet, ar de faae alle deres 
" Gods med, sorn have befragtet ham. Men bliver Skib for me- 
"get ladt, da stal han fore sine egne Vare fra Borde, og hine ha- 
"ve deres Vare i Skibet, eftersom de have fragtet. End om Ski- 
"bet synes cndnn for meget ladt, da stutte de udlosse deres Gods af 
"Skibet, fom sidst fragtede, men de stulte have af Styrmanden 
"ser Ore for Foreningens Ophccvelfe. I Hval-Retten handles 
c. i. om hvorledes det skulde forholdes med Hvalfist- Fangsten, og 
tales der og ved Leylighed om Silde - Fisterte c. 2. tales om Hvalens 
Spcek fom en god Vare, hvoraf man maa flutte, at de have broendt 
Tran af den, endstiont det ey siges tydelig. I Manhelge-Balken 
siges c. 68. at 32. Koer beregnes til ioMark, eg c. 73. at en Koer 
halv tredie Are, hvoraf erklärt, at hver Mark bestod af 8. Ore, faa
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og, at endffiont der javnlig t de gamle Love beregnes efter Penge'/ 
faa ffeede dog Betastungen sielden i Penge, men mest med Vare, 
hvilket faa meget lettere kunde ffee, som det var fastfat, hvor meget 
Vare ffulde gtelde i Penge; Og allermest har det varet brugeligt 
at tage Vare t Betaling i Kong Hagens Tid, og en god Stund ef- 
ter, saasom der endda ey blev flaget Mont i Landet selv, og ingen 
andre Penge havdes end fremlnede, der enten varej forhvervede 
ved Handel, eller og, og det fornemmelig, ved Frtbytterte. Alle de 
Penge fem derfor udgives for Nordiffe, og ere aldre af Danffe end 
2\mi5 den Stores Tid, (endffiont jeg maa ttlstaae at endnu in
gen af hans danffe Penge ere mig forekomne, men vel mange af 
bansEngelffeyaf Svenske, end OlufSkautkonmng, ogafNor- 
ffe end Oluf Lyrre, (endffiont jeg tvivler paa, at hidindtil ere 
fundne aldre end af Kong Sverre, hvilket dog ey giordet urime
ligt, at jo Oluf Kyrre kan have flaget Penge, siden han i saa man
ge andre Maader indforte fremmede Skikke, og lagde sig efter at 
forbadre sit Rige, i hvor vel jeg ey kan nagte, at man ikke i Histo
rien finder noget Bevis for at han haver ladet monte;) alle de 
aldre Penge, siger jeg , ere enten falffe og flagne i de nyere Tider, 
eller og, endffiont fundne i Jorden her i vore nordiffe Riger, frem
mede og indforte andensteds fra, eller i det hoyefte, dersom nogle 
af dent ere indenlandffe, at anfte som et Slags Skue Penge, hvilke 
man ey kan nagte at jo vore Forfadre have iblant forfardiget, og 
holdt som hellige Ting, og baaret hos sig. c. 74. tales og om Vad
mel, Larred og Klade, hvilket enten viser, hvor vidt Fabriquerne, 
eller og Handelen da haver varet drevet, endffiont jeg anscer det 
sidste for troligere. At Vadmel da haver varet meget almindelig, kan 
sees af c. 85. Tyve Balken er meget sträng, og dommes der den, som 
stialer ikkun en ringe Ting, fra Livet. Altsaa jorgede vore Forfadre 
meget for Trygheden af Folkes Gods, men for deres Liv vare de 
ey nar saa bekymrede; thi alt Mord og Drab kunde forsones med 
Penge ogPengesVardie,dersom den flagnesFrander og Slagtingee 
vildetage derimod. Love,der komme vel overeens med de Tibers Men« 
neffers stridbare, haarde og grove Sader. Ledings-Balken er upaa- 
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tvivlelig fordenftorsteDelaf Kong Hagen. Iden forordnes c. 3. at 
enhver ffulde af sin Familie give den syvende Mand, hvilket kan riene 
meqetttl at udregne hvor mange Folk der i gamle Dage have vceret 
t Norge , font herefter stal vises. Af c. 4. fees, at der da holdtes 
srdcntlig Mandtal over Mderfaatterne, i det mindste over dem der 
vare tienlige til at gaae i Krig. c. 5. forordnes , at dersom der ey 
kan faaes Skibs Folk nok, da skutte de Bonder drage, som hare 
Folk for sig at arbeyde, og forsiaaer det ey, da af dem, fom selv 
arbeyde, een af hvert Sted, hvor der ere rre, og i Nods Tilfalde 
to , saa at ikkun een bliver hiemme. c. 6. larer os, at de da alcre- 
de have havt Kokke paa deres Skrbe c; 17; forordnes om Viter at 
ankernde i Krigs-Tider, c. 19. forbydes, at det ene Fylke maa el
hindre , at der fores Korn og Mad-Vare kil det andet, og endelig 
anordncs i det 21. Capitel, hvor mange Skibe hvert Fylke ffulde 
udrede, mvnig Vigen 60. Skibe , hver paa 20. Sader, Agde- 
siden 1.6 Skibe af 25. Sceder, Rogn la nd 24. af 25. Hordeland 24. 
af25. Sogn iS af 25.. Fiorderne 20. af 25. Nomsdalen 10. af 20. 
Nordmor, hvilket dog maaffee ffal betyde begge Morerne, 20 af 
20. Thronhiem 80. af 20; Numedalen 9. af 20. og Helgeland 12. 
af 20 og i. af 30, hvilket tilsammen glor 292. Skibe, og 6350. 
Seeder, og folgeltg naar man regner 2. Mand paa hvert Scrde, 
12700 Mand. Vil man nu holdefor, at denne Beregning og Ud- 
ffrtvning er Kort efter foranforte Forordning, at ikkun hver 7. 
Person ffulde udtages tik Floden, saa folger heraf, at ved at mul
tiplicere- ovenmelte Tal 12700: med 7, udkonnner 88900, som da 
kan ansees forTattet af Soe-Kusternes Beboere i Kong Hagen Adel
stens Tid, hvortil endda maa legges de , som efter c. 4. ey svarede 
Leding, hvilket foraarsager, atmanrumr kan regne Indvuanernes 
Antal ved Soe-Siden at have varet 100000. Naar nu betankes, 
at de mange Oplande, Valdres, Thelemarken, Hedemarken Asier
dalen Guldbrandsdalen og stere ey navnes at have givet Folk her
til, og man derhos betragter deres Storrelse og Frugtbarhed; saa 
kan man med Billighed holde for, at der have boer ltgesaa mange, 
sg at felgelig alle Norges Indvaaneres Tal, Finnerne unMagne, 
. haver
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haver da belobet Ag ti! 200000, hvilket er efter mine Tanker ey noer 
faa ftort/ fom nu omstunder; hvorveddog maa betragtes, at Norge 
var da udtommet fra Folk ved de idelige Krige, og end mere ved 
de jcevnlige Udfletninger; hvorfor man og noget efter finder, da 
Udfletningerne ftandfede, at Folke-Moengden tog til, idet mindste 
om man skal domme efter det at Kong O.ufden Hellige havde zzo. 
Skibe i fin Alode, felgelig en femte Del flere, og t famme pro
portion 15140. Mae ad i Stedet for 12700, hvilke multiplicerede 
med 7.giore 105980, hvortil endda maa regnes de, fomvare frie for 
Skibs Tieneste, og de fom beboede Oplandene, at jeg nu ey skal tale 
om, at han havde mange flere store, og nogle storre Skibe end Kong 
Hagen, hvilke altfaa udfordrede steer kere Bemanding.. Men dog 
sees af denne Beregning, at de nordiske Lande ey have vceret t gamle 
Dage noer faa folkerige, som mange indbilde sig, og at Jovnandis' 
vagina gentium kun derfor flet vil holde Stik. Enhver mcerker vel 
lettelig, at jeg, i Mangel af gamle Haand-ffrevne Love haver fulgt 
det trykte Exemplar af Gulethings Loven, font findes i Paufes 
Samling af gamle Norffe Love. Siden Kong Hagen regierede 
faa vel og til sine Undersaatters Fornoyelfe; faa ffeede ey heller man« 
ge Udflorninger af Landet i hans Tid, faa at Torj-dus Hift. Norv. 
Pär. 2.1. 5. c. i), p.234. vidner , at ikkun een fra- Nordmor til Is
land er ham bektendt.

Efter denne gode Konge regierede Harald og hans Brodre, 
Erik Blodoxes Sonner, hvilke vel selv vare Ehriftne, men lode dog 
alle troe hvad dem lystede, hvorfor ve meget lastes af de gamle Skri
benter, for faa vidt med Billighed, at de ey fogte med Lempe at ind- 
fore den Tro, som de anjaae for at vcere den beste; hvorimod de 
fortiene stor Ros , at de ey vilde bruge Vold , fom dog var den 
hoyefte Mode paa de Tider, og gid, desvcerre! ey endnu paa 
mange Steder. Ellers lastes de og meget, fordi de ey lagde son- 
Verlig Mad paa at bolde Kong Hagens Love ved Magt; Tilmed 
faldt dyr Tid ind i Landet under deres Regiering, hvilket kom af det 
de hver for sig holdt Hof, og mange Hof-Folk; see Heimskringla

9.172.
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p. 172. Scyladftn imellem Island og Norge holdtes ved lige i dem 
ne Negiering ligesom tilforn, og droge ey alene de Norsse til Island, 
rnen endog Islanderne til Norge; Det hoendte engang, at et Is« 
landss Skib kom med Skind Varer did til Hardanger, hvor Kong 
Harald just davar; men ingen vilde ktobe Skindene; da gik Styr
manden, som kiendte Kongen, til ham, og bad ham htelpe sig; Kon
gen kom paa hans Skib og udvalgte sig et Skind, hvorpaa alle 
Mand kisbte Skind af Islanderen, saa han ey havde saa mange, 
fom der forlangedes; Heraf fik Kongen det Tilnavn Grafelld p. 
179. Saa lange disse Konger regterede,var naften jevnlig dyr Tid 
fom forhen er sagt, hvilketdog ey alene kom af de mange Folk, som 
de holdte, men.af virkelige Uaar, som indfaldte; thi det sneede midt 
om Sommerem og paa Helgoland voxede nassen intet Korn, saa 
atdmberomre koer Eyvind, kaldet SkaldasprUer, som var en 
formuende Mand, maatte salge nassen alt hvad hand eyede for at 
opholde Livet, og derhos nare sig af Stlde-Fisserie p. 1F9. og 190; 
3 Sagen af poordi Hredii c. z. p. 61. tales om en Islander kal
det GkmnabijSrn fordi han var "vandt til at fare Öfter paa, det 
er at sige, til Estland og Rusland, og der kiebe Gran-Skind oz 
Sabel,

Efter disse Modre kom Hagen Jarl, forsi kaldet den Gode, 
men siden den Onde, til Regiecingen, i Begyndelsen som en, der 
havde Riget til Lan afden Dansse Konge Harald Blaatand, men 
siden som fin egen Herre. Saa snart han kom til Regiertngen, blev 
der god Tid i Landet, saa at bande Kornet voxede got, og der na- 
sten overalt blev tilsaaet, og Silde -Ftssertet gik ogsaa overmande 
vel til, Heimskringla, p. 209. og 2ip. AtIemterne, som dog boe 
inde i Landet, den Tid og have drevet Handel til Soes, sees af det 
som berettes p. 226. c. 24. at den norsse Prinds Oluf Tryggva- 
son borttog er Kiobmandsssib fra dem often forj Gotland; Dette 
viser hvorvidt de Norsses Lyst gik da ttl Seylads, og at de temme
lig have lagt sig efter Handel. Det samme ftes og p. 263. c. 50. 
hvor der berettes, at Hagen Jarl sendte Thor-Alacka til Dublin 
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t Irland for at drive Kiobmandskab, en Handel som da var meget 
brugelig efter Skribentens Ord. I denne Jarls Tid kom etters He
denskabet igten i sin forrige Stand, faasöm Jarlen var mta* &«*- 
given dertil p. m. c. nbi Hagen ^avid Eld blev Grönland 
opfundet og bebygt af den Jsloender Erik R^de omtrent 981. etter 
982. førn Torfæus mener t Gronlandia antiqua c. 3, fra hvilken 
Tid af mange Isloendere ogendelNorffe fatte sig der ned efter- 
haanden. I Tor&i Hiftor. Norv. Par. 2.1. 8- Man tiff. c. I. p. 
357. berettes, hvorledes Hagen Jarl plyndrede et Islandsk Ko- 
fardte-Skib/ der var kommet til hans Land for at handle, fordi 
Islanderne ey vilde salge deres Vare ttl ham frem for til nogen 
anden.

Efter Hagen Jarl kom den tapre OlafTryggvason paa den 
Norske Throne; Om Handelens Tilstand udi hans Tid findes fol- 
gende i Heimskringla p. 274* ndi Vigen boede en rig Mand ved 
Navn Loditt ? fom soer om Sommeren ud iblant paa Ktobmand- 
ffab, og iblant paa Soe-Roverte; Estland var etaf de Lande, hvor 
han drog hen for at handle, oz havde altid sit Skibderhen fuldladt 
afVarer, hvilke han da ventelig haver ftudfet bort imod andre, p. 
294. c. 76. Denne Konge lod forsi bygge enKiobstoed ved Udlobet 
af den Elv wd, tilligemed en Gaard etter Slot, som vi nu kalde 
det, for sig, og ncevnes den gemenligen af de gamle Nid«™, fordi 
den laae ved Osen etter Udlobet af Nidar-(£fom; men nu derimod 
Tronhrem, fordi det Landffab, fom den ligger i, kaldes saaledes: 
Og vare der da kun tvende Kiobstcrder i Norge, i det mindste sira 
vidt man med Vished veed, Tronhiem nordensields, og Töns- 
berg fondenfields. p. 295. e. 78. tales om et Skib kaldet Tranen, 
som Kong Olaf lod byage i Nidaros, og fom havde ZO Rum etter 
Goeder. p. 296. c. 80/ berettes om tvende Mand fra Helgoland, 
Sigurd og Hog, at de dreve anseelig Handel, og iblant andre 
Lande seylede paa Engeland. At ey alene Kongerne, men endog 
private Folk, havde da anseelige Skibe, kan sees p. ZOI. c. 84: 
thi der fortcettes, at en Mand paa Helgoland ved Ravn R^der
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havde et Skib af Drage-eller Slange-Skikkelse, hvis Stavne 
vare forgyldte, og som havde 30. Soeder p. 314. c. 94. Under 
«rtbe.Amnmmn, ey langt fra Tronhjem lod Kongen bygge et 
Skib as Drage - xigneyc, oog imb t*n ForEiel, at det var meget 
hoyt paa Siderne, da andre Drager derimod vare meget lave; Det 
var overmande ftort, og forgyldt paa Stavnene, og blev kaldet 
Ormen den lange; Snorro vidner, at det haver varet det 
kostbareste eg beste Skib i Norge, at man endda i hans Lid kunde 
see Levninger af Bancke - Stokken, hvorpaa det var blevet bygt. 
9.316. c. 95. mceldes, at mange Folk flyede ud af Norge, og be
gave sig trt Erik Jarl, en Son af Hagen Jarl, der snart opholdt 
sig i Sverige, snart i Danmark, og ofte var ude paa Soe-Nove- 
rie ; Diste Folk forlods deres Fcrderneland / fordi Kong Olaf vilde 
med Magt tvinge deur til at antage denChrtftneLro; thi alle hans 
Uudersaatter maatte enten lade sig dobe, eller og miste deres Liv. 
Paa faadan Maade, dcr aldeles ey var Apostolisk, bragte han dog 
noesten alle Norske til at blive Ehristne. Han lagde eg den for- 
fte Grundvold til Chrtstendommen paa Island og Grönland p. 
326. c. 104. omtales, at en vis, Bi^rn HerjuWn kom, da 
hand vilde style til Grönland, til et gandste andet og boedre Land, 
som var uden Merge, og bevoxed med Skov, dog gik han ey op paa 
det, men stylede kun langs Kufterne, faafbiu han hastede til Grön
land. Denne Opdagelse skoede aleredei Hagen Jarls Tid. I An
ledning heraf stylede Leif, en Son af Erik den Rode, der forst hav
de fundet Grönland, udfra Grönland forvidere at beseyle dettenye 
Land. Forst fandt han et Land, som var meget hoyt og bedoekt med 
Snee/og kaldte Leifdet HeUnland. Derfra drog han videre, og fandt 
et andet, som ey var meget hoyt, menftet, bevoxed medSkov, og 
hvis Grund var hvid Sand. Dette kaldte han Markland. Si
den stylede han i Sydvest 1 to Dage, og fandt en Oe, der laae Nor
den for det faste Land , paa hvilket sidste han fcrstede Fod, bygde 
Huus og blev der Vinteren over. Solen var der meget längere 
oppe end paa Grönland eller Island, og randt op i de korteste Da
ae paa den Tid Folk pleyede at spise Frokost, hvilket omtrent bliver

Klok-
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Klokken ser, ester Peringskiolds Formening. Der faldt kostelig Sat, 
og vare der mange ssionne og herlige Frugter, Dg kunde Ereaturene 
gaae ude hele Vinteren, saafomder var kun liden Most og Snee. 
p. 330. og 33T. Ved at spadsere omkring L dette Land, fandt de, at 
der voxede af Naturen Vindruer / saaog Hvede, og Ler Troe, kal
det Mo/ur, om hvilket jeg maa tilftaae, at jeg endnu ey er vis 
paa af hvad Slag det stal vare. Om Foraaret seylede Leif hiern 
til Grönland, og bragte med sig en Ladning.af Vindmer, Vin- 
Troe, Hvede og Mosur-Trcr. Dette Land kaldte han Vmland. 
p. 332. 333. Noget efter feylede Thorvald/ en Brodér af Leif - 
did, ogblevder Vinteren over i de Huse, fom .Leif havde bygget. 
Om Sommeren feylede han Vester paa Landet, ogfandt, at Grun
den over alt var hvid Sand, og bevexed med Skov. Der vare 
mange ferffe Soer , og Landet meget smukt. Langs Kuften laae 
inange §>er. Folk funde de ikke. Den anden Sommer sessede 
Thorvald Öfter paa', hvor han fandt Folk for sig, hvilke han af 
Uforftandighed og Hidsighed angreb, og droebte otte af, men een 
undkom; hvsrpaa fort efter kom en ftor M«ngde Folk udimod 
dem i Baader af Bark, og angreb dem. Men disse Skrcelinger, 
saa kalder Skribenten dem, maatte, som det synes, mest for 
de flette Vaaben de havde, drage bort med uforretted Sag. Dog 
blev Thorvald i dette Slag saaret med en Pil, hvoraf han dode, 
og blev der begraven. Hans Folk vendte tilbage iglen til deres 
Bolig, hvor de opholdte sig Vinteren over, og seylede om Som
meren til Grönland med en Ladning af Vindruer og Vin-Tree c. 
107. p. 335. Anret efter seylede Thorvalds Broder Thorfteen lige« 
ledes ud fra Grönland til Vtnland for at hente sin Broders Lig
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hiem, men han blev af Vinden dreven til Grönland iglen , hvvr 
han tsde; c. io8. Kort efter drog en rig Nordmand ved Navn 
Thorfin Aarlsefrre fra Grönland til Vinland, havende 60. 
Baads Folk med sig, ogz.Qvinder^og havde hanindgaaetsaadant 
et Forlig, at de alle ffulde have lige meget af hvad de kunde fortiene 
paa denne Reyse. Han fsrde og endel Creature med sig, thi hans 
Agt var at blive boende der i Landet. Han kom lykkelig til Leifs 
Huse, eg fodde sig den Vinter over med Fifferie, og Vin Druer» 
Iblant andre fangede han en stor Hval-Fiff. Om Sommeren 
kom der ende! Skroelinger til ham, for hvilke han i Forftningen 
blev bange, og vilde hindre dem fra at komme tit sig. Det vare
de og nogen Lid, inden de bleve forligte , ved det de ey forstode hin
andens Sprog. Men endelig toge Skroekingerne imod Malk af 
ham, som de flrax drukke op; hvorimod de lode ham faae Graavark, 
Sabel og alle Stags stimm Skind-Varer. Tilig om Vinteren efter 
kom Strålingerne iglen, og dadem blev visit Malk, kastede ve deres 
Bylter af Skind-Varer over Plankevcrrket ind til Lhorfins Folk, 
M Thorfin havde ladet Meet stärkt Planke -Vcerk op om sit 
Huns. Men denne Fortrolighed varede ey lange, faasom en af de 
Norffe drcebte en Stråling, fordi han havde villet tage de Nor- 
ffes Vaaben. Herover samlede Strålingerne sig, og angrebs 
de Norffe, men bleve flagne paa Flugt. Endffienk det na lob 
denne gang got af de Norffe; faa fandt dog Thorfin ey Behag 
i et voere langer i et Land , hvor han idelig maatte frygte for fiendt. 
lig Overfald, hvorfor han, da Vaaren fom, vendte tilbage til Grsn- 
land med en god Ladning af Vin-Troe, Druer og Skind-Varer; 
c 109. Aaret efter siylede Fpeydrs Leifs Softer med 35. Mand kil

Vin-
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Vinland i Folge af tvende Islandsse Brodre Helge og Finboge, 
hvilke paa deres Skib havde 30 Momd. Desuden vare endel Ovin
der paa begge Skibe. De ankom lykkeligen til Leifs Huse; Men 
der kom strax Uenighed Imellem dem, hvMen gik saa vidt, at det 
ene Partie drcrbte, efter FreydrsesTilssyndelse, Det andet, saa- 
vel Mcend som Ovinder, og derpaa bemestrede sig dets Sods. Som- 
meren efter forlode de Vinland/ og droge ttt Grönland; c. no. 
Mere findes ey i Snorre Sturlesson om Vinland og de Norsses 
Seylads dldhen. Den udsdelige Torf^us haver t et scrrdeles Skrift 
paa Latin samlet alk hvad man finder hos de gamle om Vinland, og 
glor i Fortalen sig stor Umage for at vise, at derved bor forstaaes 
Eftotiland eKer Terra de Labrador, grundende sig fornemmelig 
paa det Sted i Heimskringia, hvor der tales om, naar Solen stod 
op i Vmland, hvilket han mener at bor forstaaes saaledes, at So
var kun oppe i 6. Timer ; hvorimod han ttlstaaer, at de Vindruer, 
som voxede der, ere meget imod hans Mening, saasom de ey fin
des under den polt Hoyde, hvor Terra de Labrador ligger, hvor' 
for han fremforer en anden og ny Forklaring over Sturleflbns Ord, 
hvorved Solen kommer til at havevåret oppe i 8-Timer, og Vitt
land til at ligge under den 49. Grad, og bliver da efter hans For- 
Modning Terre neu ve. Pontoppidan Udi hans Forssg til Norges 
naturlige Historie anden Del 9. c. p. 366. er af samme Mening, 
og tcenker ogsaa, at de saa kaldte Esquimaux stamme fra de Norsse, 
der paa disse Neyser ere blevne tilbage, hvilket sidste vel saa kan voere; 
hvorimod jeg tcenker, at man maa soge det egentlige Vinland tern
ger Sonder paa, og give Vin-Trceerne og Kusten, som bestod af 
lutter hvid Sand, mig Anledning tilatttoe, at Vinland haver voe-
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ret det nu faa kalkte Een^vanieW?. Maryland? og maastee Carolina: thi 
der sindes endnu begge Dele efter den bersmmelige Kaims Vidnes
byrd t hansReyfetil Nord'Anerlca. Dogjeg underkaster dette, som 
ikkun er en Formodning, hans Hoyarvardigheds egen videre Cf 
lertWke^ da jeg ey tvivler paa, at han joherudt, som i alt andet, 
kan give bcedre Underretning, og enten mere bekrafte, eller og kuld- 
kaste denne min Gietningv At Seyladsen tü Finmarken haver og 
varet ved Magt i Olaf Tryggvasons Tid, kan fees- af Tillegget til 
Morna GeftsSaga 9. 28» hvor der fortaltes om tvende Brodre iVL- 
WN/!. fom fore tilMmarken medFleffogEmsr, som de der solgte«.
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