
fordre mere Moye og Arbeyde end Historien, ar forstaae, naar 
den stal strives og udarbeydes, stråledes som den bor; chi vil 

jeg ikkun saa loselig hen fvrtelle Bedrifterne, uden ar stiotte om, enren jeg nsye 
folger Sandheden, eller udpynter den med opdigtede Omstændigheder, saa er 
derimod vel intet lettere end ar strive Historien, og saa er der en Sag, som en
hver kand giore, der ikkun haver saa megen Tid at kaste bort, som dertil beho
ves. Men naar alle Ting stal overveyes, undersoges, ingen Linie, intet Ord 
strives uden storste Varsomhed og Betænkning, ingen Sandhed forties, ingen 
Omsterndighed tilstettes eller forandres, saa er deten anden Sag, saa udfor
drer et Historist V«rk, fornemmelig Historien afet heelr Folk, et gandsteMen- 
nistes Alder. Men dog er der stor Forffiel paa Vanskelighederne ved at strive 
tt Lands Historie frem for tt andet. Thi udi endeel Landes Historier, saasom: 
den Portugisiske, Spanste, Franste, Jtalienste, Engelste, Hollandste, ere 
visse enkelte Hele saa vel udarbeydede, at det meget haver letter deres Arbeyde, 
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2 P. F. SUHMS Tanker om Vanskelighederne 
fom siden have ssrevet bemeldte Landes almindelige Historier, hvilke derfor og 
have langt bedre almindelige Historier af deres Lande , end enten vi, eller de an
dre Nordlige og Ostlige Folk i Europa. Foruden det have bemeldte Lande og« 
saa langt flere paalidelige gamle Historiske Efterretninger, end vi. Hos dem er 
og meget , og vel arbeydet i Genealogien, Chronologien, Geographien rc. over 
deres Lande; hos os derimod ivisse af disse Dele lider, i nogle>'intet, og i andre 
igien urigtigt. Derfor have de og nogle Scribenter, som Rapin, le Gendre 
&c:, om hvilke man maa tilstaae, at deres Arbeyde er saa godt, som vet er 
mueligt for Mennisser at giere. Om Dannemark og Norge ror jeg derimod 
driste mig til ar sige, at der endnu ey findes nogen god almindelig Historie, og 
ligeledes ikkun faa gode historiske Efterretninger og Achandliirger. Endffiont nu 
dette kand vel synes noget haardr og dristigt talt, saa mener jeg dog, ar enhver 
stal finde sig herom overbeviist, naar han haver ngiennemlast narvarende 
Afhandling.

Der ere fornemmelig tre Kilder, hvoraf et Lands Historie kand rages, 
r.) Sprogene. 2.) Monumenter, og 3.) Boger og Skrifter. Jeg fletter med 
Villie Sprogene ferst, efterdi man ofte i de crldste Tider, og fornemmelig 
naar der handles om Folkenes Udspring , ey har ander at gaae efter, saasom i 
de celdste Tider, deels ey Beger ere blevne ssrevne, deels de faa ssrevne ere 
bortkomne. Men naar man ved Sprog vil fege at oplyse et Folks Herkomst, 
faa giver Fornuften, ar man ey maa fee paa der nu varende Sprog, men paa 
vem, som i aldre Tider enten upaarvivlelig, eller og flurrelig have varer i Brug. 
Derre er en meget stor Vansselighed i vor Historie, thi for ver ferste haver in
gen indtil denne Dag endnu lmdersegt vort Folks Herkomst, og deres Slagt- 
stab med andre angrandsende Folk, af de gamle Sprog, hvilket bliver derfor 
det fersteArbeyde, som den maa foretage, der ranker fra Roden af grundigen 
at optage vor Historie, og at vide, hvorfra vort Folk er kommer, hvor derfor 
haver boet, og fra hvilke gamle Folk der stammer; et Arbeyde, som er et af de 
vansseligste, og fom fast allene udkraver en Mands Alder ; og for det ander, saa 
er endnu i mange af disse Sprog, ja maassee i nogle af de fornedenste, ingen, 
eller tildeels ufuldstandige Diétionairer og Grammairer udkomne, og er dette 
allene saadan Vansselighed, som gier, at den aldsteDeel af vor Historie nmue- 
lig kand saa godt udarbeydes, som de i denne Post lykkelige Fransses og Engel
skes, at jeg ey ssal tale om den Vidtleftighed, som det ferer nred sig ar forskaffe 
sig alle de fornedne og overkommende Hielpe-Midler til bemeldte Sproges For-- 
staaelse. Dog maa ingen tanke, ar jeg mener, ar nogen for ret at strive vor 
Historie, eller egentlige» om vort Folks Herkomst, maarte endelig grundigen 
forstå« alle de dertil herende Sprog; ney , det vilde blive umueligt for mhver, 
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i det mindste kunde ingen i saa Fald udarbeyde mere end allene Folkets Herkomst; 
men min Tanke er ikkun, at en saadan maatte have Diflionairer og Gram- 
mairer aset hvert til dette Forehavende nodvendigt Sprog, paa det han derved 
kunde blive i Stand til at sammenligne Sprogene, mærke deres Forstiel og 
Overeensstemmelse, og saa at sige, forfærdige Sprogenes Genealogie. Dette 
er ey noget nyt Forstag, men allerede længe siden giort af den udodelige Leib
nitz , og tildeels tænkt at sættes i Værk af den lærde la Croze i Berlin, og 
nogenlunde, stiont ey efter min Smag , begyndt ar udfores afden lærde Sven* 
stc Stiernhielm, som hertil besad aile fornodne Egenskaber, undtagen dette eene, 
ar Kierlighed til hans Fæderneland giorde ham blind. Men endstiont jeg ey 
paastaaer en grundig Kundstab i alle til dette Forehavende fornodne Sprog, 
saa udfordres dog en tilstrækkelig Erfarenhed i det Græste, Latinste, Celtiste 
eller Armvriffe, Cambrisse, AngebSaxiste, gamle Tydste, og Jsiandste, uden 
hvilke ingen herudi kand udrette noget gavnligt.

For ret at fatte dette, vil jeg nu igiennemgaae alle de Sprog, som efter min 
Meningudfordres til saadant Forehavende. De Orientalste Sprog ere da forst 
og fornemmelig fornodne, saasom alle Lærde nu omstunder tilstaae, at hele Jor
den er fra Asien af bleven bebygt. Udi de fornemste Orientalste Sprog, saa
som det Hebraiste, Syriste, Chaldaiste, Arabiste, Persiste, Tyrkiste, man- 
gle os ey Di&ionairer ogGrammairer. Naar man haver Cocceji Lexicon 
Sermonis Hebraici & Chaldaici trykt til Frankfurt 1689. in lol. Co/zz" Lexicon 
Arabico - Latinum , Leiden 1653. f°h Buxtorfii Lexicon Chaldaicum, 
Talmudicum & Rabbinicum Bafil. 1639. fol. Meninfki Thefaurus lingva- 
rum Orientalium, Turcicae, Arabicae, Perficæ. Vien 1680. fol. 3 Tom. 
Ej. Grammatica Turcica, Vien 1680. fol.; Hottingeri Grammatica He
braica > Chaldaica, Syriaca, Arabica Harmonica, Heidelberg 1659, 4t», 
da besidder man de fornodenste og bedste.

Det Hebraiste er fornodent at vide, saasom det af alle gamle Sprog er mindst 
forandret kommet til os, og de fleste Orientalste Sprog stemme overeens metz 
det, om de ey just, som mange paastaae, stamme fra det. Det Syriste, 
Chaldaiste, og Arabiste komme meget overeens med det, og ere uden al Tvivl en
ten dets Softre eller Dome, folgelig time de til indbyrdes at oplyse hinanden. 
Det Persiste og Tyrkiste vilde være meget fornodent at vide, dersom de nuvæ
rende, af hvilke vi allene haveviAionairer ogGrammairer, mere komme over
eens med de Gamle, saasom det er vel næsten upaatvivleligt, at de gamle Tyr
ker have efter al Anseende været nær i Slægt med vore Forfædre. Dog maa 
disse tvende nyere Sprog sammenlignes med vore, saasom der ventelig endnu fin- 
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4 p. F. SUHMS Tanker om Vanffelighederne
des mange Ord af de aldre Sprog i dem. Mange have og villet paastaae, at 
finde en stor Lighed imellem det nu varende Tydste og Persiste Sprog, hvilken 
bog Leibnitz ep uretteligen holder for at vcrre mindre, end den almindeligen fore
gives. Men Ligheden imellem det Tydste og gainle Persiste haver Buxhorn i 
nogle faa Ord viist paa en sindrig og lcrrd Maade. Levningerne af det gamle 
Persiste Sprog haver Burton samlet, og er den nyeste Edition deraf udkommet 
til Lybek 17204 in 8vo, under Navn af Leipfana veteris lingvæ Perticæ. 
Ligheden imellem det Danste og Hebraiste Sprog haver Ped. Wandal sogt at 
vise, men er derudi gaaet for vidt, formedelst den forudfattede Meening, at alle 
Sprog stamme fra det Hebraiste. Dersom den larve Pastor Süsmilch i Ber
lin vilde fortsatte med de andre Bogstaver i Alphabetet, det Arbeyd, fom han 
haver giort med det Bogstavs, hvorudi han haver viset, at de fleste Tydste 
Ord, som begynde med bemeldte Bogstav, stamme fra ligelydende Ord af om
trent samme Bemarkelse i de Oriemalste Sprog, da vilde han herudi meget let
te de Nordiste Historiestriveres Umage.

Det Coptiste Sprog er ey heller ufornodent. Thi som det er en Levning 
af det gamle BLgyptiste Sprog, saa findes derudi endnu mange Fodspor efter 
dr gamle LEgypter, hvilke upaatvivlelig have hist og her stiftet Colonier, og derved 
fornemmelig udbredt ester LeibnitzesMeening deres Gudsdyrkelse, endog til de 
langt bortliggende Tydste, hvorfra lettelig nogle af deres Meninger have kunnet 
trange ind til vore Forfadre, hvoraf og endnu sees nogle ey gandste ukiendeli- 
ge Tegn i vor Edda. Det var at snste, at den fomeffelige la Crozes Copti
ste Lexicon, Der ligger fardig i Manuscript paa det Kongelige Bibliothegve i 
Berlin, og som han med usigelig Moye og Fliid haver forfardiget, maatte til 
almindelig Fornsyelse og Nytte for alle Elstere af dette Sprog blive bekiendt« 
giort ved Trykken. Hvad man kand vente sig af det, viser rydelig bemeldte 
ypperlige Mands store Discipel Jablonfky, som i vor Tiid haver havt, som i 
al Slags Lårdom faa sine Lige, saa i det Coptiste Sprog aldeles ingen. Imid
lertid maa man herudi lade sig nsye med Kircheri, Wilkinfii, og Bonjours Skrif
ter, der ey ere tilstrakkelige.

At de gamle Phænicier have giort vidtloftige Soe-Reyser, og stifter Colo
nier, er mere bekiendt og afgiort, end om LEgypterne. Deres Colonier strak
te sig paa begge Sider af Middel-Havet, ja og uden for i Spanien, og med 
deres Seylads veed man vist, ar de ere komne ind ril Engeland. Hvor let 
har ey derfra noget af deres Sprog, Levemaade og Server kunnet trcenge ind 
tilos. Der var derfor at snste, ar deres Sprog havde vedblevet indtil vore 
Tider. Men her kand man ey andet end beklage, ar deraf er end mindre til# 
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vvers, end af det gamle ALgyptiste. De faa overblevne Levninger haver de 
Soldanis, Reineßus,Majus, og Sappuhnius samlet.

Endnu flaue nogle Asiatiske Sprog tilbage, hvilke , om de vare os tilful- 
de bekiendte, ffullemaastee nene mere end alle andre til at oplyse vort Folks Her
komst. Jeg mener alle de, som tales i det store og vidtloftige Land, der nu al, 
mindelig er bekirndt under Navn af Tatarisk. Vore gamle Skribenter paa- 
staae, ar Ochin, og hans Mrdfolgere erekomne fra Tanais eller Don Floden. 
Nu foregive Contarenus, Scaliger,Busbecq, at der i det CrimisteTararie ta
les endnu paa nogle Steder et Sprog, som i mange Maader kommer overeens 
med der Tydffe, hvoraf den sidste vg anforer til Beviis nogle Ord, og at der 
endog findes Bibeler iblant de Folk, skrevne med samme Characterer, og paa 
samme Maal, som den almindelig saa kaldte Ulphilæ Gothiste Oversættelse af 
Evangelierne. Dersom denne Sag er rigtig, om hvis Vished man ey fuld
kommen kand blive overtydet, med mindre nogen grundig lcecd Mand vilde did« 
hen paatage sig en Reyfe, saa kunde man herved komme til mere Sikkerhed om 
hvorvidt det gamle Tydste, Rordiste og Gothiste Sprog haver kommet overeens, 
eller ikke, hvor nerr vore Rordiste og Gotherne have vcerst hinanden beflagredr, 
vm der er nogen Rimelighed i den Mening, at de gamle Gother ere udgangne 
af vor Norden, om det kand holde Stik, at Ochin er kommen fra Tanais, og 
saa fremdeles. Da denne Undersogning, naar den retstaffen blev giorr, vilde 
give saa stort et Lys i vor gamle Historie, saa er det underligt, ar ingen haver 
endnu villet anvende Bekostning herpaa, da Folk dog dagligen udose mange 
Penge til langt mindre vigtige, ja ofte ssadelige og unyttige Ting. I saadan 
Henseende fortiener inter Folk mere at prises, end der Engelsts, som ey lader 
sig fortryde nogen Umug, Besvar mg og Omkostning, naar det kun i mindste 
Maade kand tiene til nogen Oplysning i den mindste Deel af Videnstaberne. 
Hvad de andre for narvcrrendeTid giamgse Sprog i Tararier angaaer, da have 
de vel mindre Nytte i Henseende til vs, men bor dog ey aldeles forbigaaes, a!- 
lerheldst da jeg ikkun forlanger, at den der noyevil underssgevoreAntiqvirceter, 
ester seer hvad Lexica og Grammairer der findes i dem, for at see, hvorvidt 
deres Ord komme overeens med vore gamle Nordiste Sprogs, og fornemmelig, 
om der er nogen Lighed i deres Syntaxi og vores. Thi der kand let hende sig, 
at nogle Ord i tvende gandste fra hinanden adstildte Sprog kand komme over
eens, men nogenlunde, og end mere noye Lighed i Syntaxen, kand ey fore
komme, uden imellem Sprog og Folk af een Stamme. Men her maa jeg be
klage, at man udi alle disse Tatariste Sprog fattes de fornodrre Haandboger. 
Dog have Bayer og Strahlenberg nogenlunde sogt ar afhielpe denne Mangel. 
Dersom det gamle Scythiste Sprog endnu var tilovers, saa kunde man remme-
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lig komme ester, om vore Forfadre stamme fra dem, eller om noget af de nu 
varende faa kaldte Tarariste Folk kand regne deres Herkomst fra dem. Men 
nu er der ey saa let ak domme, da vi ey have ander tilovers af der Scythiste 
Sprog, end de faa Ord, som findes hist og her ncevnre i de Graste og Latinste 
Skribenter, og som ingen endnu haver med tilborlig Flid samler. Dersom det 
Parchiste Sprog var tilovers, hvilker formodentlig haver varer en Dorter af det 
Scythiste, da kunde det noget oplyse os, men nu er det ligesaa reenl tabt, som 
der Scythiste. Dog troer jeg, dersom ey mine Tanker aldeles bedrage mig, 
at vi endnu midt i Europa have en anseelig og voxen Dokter tilovers af det Scy» 
thiste Sprog i der Ungerste, hvorom den larde Belli Skrift bor eftersees. Dette 
Sprog kommer aldeles ikke overeens med noget af de angrandsende Folks,Hvil
ke stamme enten fra Cellerne eller Slaverne; da man derimod endnu i diste 
Tider finder et Folk langt borter Rusland kaldet Uigur, hvorhen det rette og 
gamle Scythien, saaledes fom Herodotus bestrider der, da Darii Felttog ste
de mod Scytherne, stragte sig, hvis Sprog kommer aldeles overeens med 
derUngerste. Da de midlers Skribenter jevnligen kalde Ungarerne Tyrker, 
saa var det fvrnoye'igc, om nogen paatog figat sammenligne diste tvende Sprog 
med hinanden, for ar see, om de stemmede overeens. Dog troer jeg ey, al 
Ligheden vilde blive meget stor, saasom der nu vcerende Tyrkiste Sprog er en 
Mistmast af alle, ligesom Folket. Dersom man stal domme det gamle Scy
thiste Sprog efter det nu varende Ungerste, saa bliver den Mening ey meget ri» 
me'ig, fom dog saa mange have antager, ar vore gamle Forfadre stamme fra 
Scytherne. Dog stal jeg langer hen vise, ar nogle af de Folk, som boe langst 
henimod Norden, udfpire efter al Rimelighed fra de gamle Scyther, eller og 
fraMassagemne-

Men jeg maa forlade Men og dens angransende Folk, og begive mig ril 
Europa, hvor jeg agter fornoden! forst ak tale om det Graste Sprog, det 
delste af alle. Da dette er eet af de alvgamle Hoved-Sprog tilligemed der ZE- 
gyptiste, Puniste, Hebraiste, Scythiste, Sarmariste, Mefechiriste og Celti- 
ffe, saa er der forvovent grundig at lares. Men da det er alt for bekiendr, af 
hvilke Boger dette fortrefiige Sprog best lares, saa vil jeg ey her til Unyttr 
igientage der, som er hundrede Gange sagt tilforn. Der Graste Sprog ha
ver vel ellers i sig selv just ey nogen Nytte til at forklare vort Folks Herkomst; 
thi lad vare, at nogle Tydste og Dansse Ord komme- overeens med det Gra
ste, saa kan man dog derfor med Berhllo Canutio ogBuxhornio ey flutte, at 
det viser nogen Forvantstab og Lighed imellem vore Nordiste Folk og deres 
Sprog og Gråkerne, men med alk det er dog dette Sprog umisteligt, forme
delst de mange herlige Boger, der ere strevne deri, uden hvis Hielp vore An- 
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tiqvitæter ey kan forklares, og som ere alt for vigtige, nyttige og behagelige 
til ikkun at låses i Oversættelser, ar forstaae for dem, der vilde videWdensta- 
berne grundig, og ey lade sig noye med en cavalierst, alamovist, flygtig, 
franst saa kalder Lårdom.

Af de gamle Thraciers, Geters, Pannoniers, Il’yricrs Sprog haves 
ingen andre Levninger , end de faa Ord, der findes hist og her stredve hos de 
Graste og Latinste Skribenter. Man kan derfor ey glore sig noget ret Begreb 
om deres Sprog; dog synes mig af de faa overblevne Levninger ar kunne stutte, 
ak de mere narme fig Celterncs end Scythemes, Det var ac onste, at m 
grundig lcrrd Mand vilde tage sig Tid til at sammensamle hos Ve gamle Skri
benter Levningerne saavel af disse Sprog, som af det Scylhiste. Det er et 
Onste, som den store Leibnuz haver allerede for lcrnge siden giert. Det Gra
ste Sprog kommer os altid til at tanke paa det Latinste, fom en Dotter af det, 
og det Eeltijke, udi Italien i gamleDage kaldet det Osciste. Dersom Romerne 
vare ligefaavel komne ind i vor Norden, som i Galhen og E itanrrient, faa er 
det ingenlunde at tvivle paa, at jo vort Sprog havde blevet ligesaa opfyldt med 
Latinste Ord, som disse, men nu maa man heraf flutle, ar de faa Ord, fom i 
vort og vetLatinsteSprog findes at komme overeens, stamme fornemmelig fra 
det Celtiste, og ere og maastee tildeels efterhaanden komne ind til os igiennem 
Tvdstland, Va det er bekiendt, at Romerne trangde med deres seyerrige Q3aa# 
ben lige ind til Elven, at jeg nu ep stal tale om, at de fleste Latinste Ort) ere i 
de nyere og vore Tider komne ind i vort Sprog; hvorfor man ingenlunde med 
vor Berti’lo Canutio, og Badenio kan falde paa de Tanker, at der er nogen 
sardeles Lighed imellem Vort og VetLatinsteSprog. Nytten, ja Umistelighr« 
den af det Latinste Sprog i Henseende til vore Antiqvitærer , bliver derfor den 
samme, som det Graste Sprogs.- Det Latinste Sprogs egen Oprindelse ha
ver FunccLs bestrevet noget nar ester mine Tanker.

Endnu staaeret gammelt Sprog tilbage i Italien, som er, og maastee vil 
blive et Ænigtna for alle oprigtige Larve.- Dette erdet Hetruriste, hvorom 
saa mangt og saa meget kort for, og i vore Tider er skrevet af Dempftero, Gori, 
Maffei, Swindon. Ulykken er , at man af dette Sprog ey haver tilovers, uden 
nogle gamle Infcrip'ioner med ulaselige Bogstaver, som dog have stor Lighed 
med vore Runer, hvoraf de fleste ere fundne i de Lande,- som i de aldre Tider 
herte til Hetrurien. Enhver haver derfor og last dem paa sin Maade, og paa# 
staaet, at diste Bogstaver vare fra de gamle Latiner, Phænicer, Græxer, 
Gather, Hetrurier;. Dette Sprog kan derfor, i hvor kostbare Varker end 
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derom ere strevne, ep ftort oplyse vore Antiqvicæter. Dog maa man for Bog
stavernes Skyld have de bedste herom strevne Beger.

Det Celtiste Sprog haver i de teldste Tider varet gieengs i akle Vestlige 
Lande i Europa, og siden delet sig i mangfoldige Grene, jaasom det Cantabri- 
ffe, Aqvi'tanisse, Galliske eller rette Celtiste, Armoriste, Cambriste, Walli- 
ffe og Hiberniste, at jeg nu ey stal tale om de Nyere. Dette Sprog tilligeined 
alle sine Dialetler er umisteligt for en Elster af de Nordiste Antiqviræter, saa- 
fom man derved leerer utallige nyttige og behagelige Ting. Et almindeligt Cel
list Lexicon, er saavldt mig er bekiendt, hidindtil ey strevet, og vilde maastee 
og blive ulnueligt, da vi ey have paalidelige Efterretninger tilovers af det celdste 
Celtiffe Sprog, og derfor maa soge dets Levninger hos dets Dome. Thi da 
Romerne begyndte med Krig at overfare de Lande, hvor dette Sprog taltes, 
vor det allerede delet i Dialecter, og det 'saa stärkt, at Julius Cæfar vidner, 
at de G lilier og Germanier forstode alerede i hans Tid ey hinanden. Det 
Spanste, som uden Tvivl haver i Forsiningen varet det rene Celtiste, var og 
ved Romernes Ankomst blevet meget forandret, deels net) Galliernes Indfald, 
og Undscmelse i nogle af de Spanste Provincer, hvis Jndvaanere derfor kald
tes Celtiberier, og deels end mere ved Phoeniciste Cvloniers Anlæggelse paa 
Soeckysterne og Carthagioenfernes Oversvommelse i de fleste og bedste Lande 
i Spanien, Ja om det Celtiste Sprogs Tilstand i Spanien i Romernes Tid 
haves fagre liden Efterretning, og fast mindre end om samme Sprogs Tilstand 
i de andre Celtiffe Lande. Ved Romernes Herredomme iSpanien, som varede 
i 600 Aar, blev Sproget end mere fordervet, og blandet med Latinste Ord. 
Siden besadde Gocherne det hele Land i zoo Aar, hvilke tilligemed Sueverne 
ey heller formaaede lidet til at giore det gamle Spanste Sprog end mere ukiende- 
ljgt. Ved Arabernes Ankomst bleve de Nordligste Lande, Bifcayen og Afla
den , frie for deres Indfald, og der er det og, at det gamle Spanste Sprog 
haver indtil denne Dag begaaet sig under Navn af det Cantabriste, saalebes 
som det omtrent var da Arabernes Indfald stede. Om dette Sprog findes ey 
saa mange og udforlige Efterretninger, som om de andre Dottre af det Celtiste. 
Hos de Henne., Aldrete, Majanhum kan man dog tydelig see saa meget, at 
det Cantabriste Sprog er en Dotter af det Celtiste, og at folgelig de ældgamle 
Spanier ere af een Stamme med de fleste Europcriffe Folk.

Om det Aqvitaniffe Sprog, ellers kaldet Langue Basque, har jeg hidind
til endda fundet allermindst, og kun nogle faa Stykker hos Spelman, Menage 
du Fresne, hvoraf man dog kan see, at det er en Dotter af det Celtiste, og - 
meget ligt det Cantabriste. Ellers Putter jeg, at den leerde BuUcw haver i sit 



i at strive den gamle Danste og Norste History_____ 9
store og prægtige Værk om det Celtiffe Sprog i 3 Tomer in Folio givet os et 
G'offarium af dette Sprog, som og af Levningerne af det egentlig saa kaldte 
Celtiffe, hvoraf ikkun findes nogle faa Ord hist og her hos de Græffe og No- 
merffe Skribenter, og hvorhen maa næsten henfores alle de, som de sidste ge- 
mecnligen kalde Galliske. Det Aqvitaniffe Sprog haver ellers lidet stor For- 
andring ved Blanding af Latinffe, Gothiffe, Arabiste og Frankiffe Ord.

Af det Armoriffe er endnu meget tilovers, og tales endog i disse Tider, 
ffiont fordærvet, i,den Franffe Province Bretagne. Med Latinffe Ord er det 
temmelig blandet, saa og noget med Frankiffe; dog finder man tydelige Fod
spor deri af Det Celtiffe, hvorfor det og er værdt noyere at læres, end de forhen 
nævnte. Af Chalons og Roftrenen have vi tvende gode Di£iionairer i dette 
Sprog, og Udi Lhuyds Arxhæologia Bricannica en Grammatica» og et Vo- 
tabularium af Juliano Manoir.

Men vi maa begive os fra Frankrige til Engelland, hvor det Celtiste Sprog 
endnu findes bedre i Behold. Det er egentlig delet der i 2de Grene, det Cor- 
niffe og Walliffe, som gemeenligen sammenblandes og betegnes under eet Ravn 
af detCambriffe. Raar jeg undtager, at det er temmelig blandet med Latinske 
Ord, saa er det for Resten mere reent end noget af de forrige. Aarsagen hertil 
er, at hverken Angel«Saxer, eller Danffe have nogensinde trænget ret ind i 
de Provincer, hvor dette Sprog tales, og de nyere Engelske ey heller, forend 
i de senere Tider. Hertilkommer, at dette Folk, som er en ægte Levning af de gam
le Britannier, er meget paastaaende og nidkiær over fine gamle Skikke, Sæd
vaner og Sprog. De fornodenste Boger for at lære dette Sprog ere: Davifii 
Diét.onarium Cambro- Britannicum. London 1632 Fol. Rhxfi Cam bro -
Britannicæ Lingvæ Inftitutiones. London 1592, Fol. og frem for alle be- 
nutuLbaydV Archæologia Britannica, en Bog, fom i sit Slag haver ingen 
fin Lige, og som kort at sige, er Engellænderne værdig, det er grnndig og fuld
kommen. Af den lærte jeg forst den anseelige Forffiel, som er imellem det Corniffe og 
^SaiiiiTe.^AVfrzGIoffariumAntiqvitatumBritannicarum er og nyttigt for at læ# 
re detteSprog, thi der haver han fornemmelig samlet alle deOrd ogStædersRavne 
med mere som findes hos de gamle Romerffe Skribenter at have i deres Tider været 
brugelige i Britannien, og forklarer dem smukt afdet Cambriffe Sprog. Den som 
grundig vil lære dette Sprog, maa vel og forffaffe jtg Biblia W. llica trykt tilC-rn- 
bri ’ge 1685 in 4to, om der er nogen nyere, er mig ey bekiendt, og G. Wot- 
tuns Leges Wallicæ, hvor Hælis Dha Love, der ere over $00 Aar gamle, 
findes baade paa Walliff og paa Latm. Udi dette Sprog findes ogsaa mange 
gamle Poeter, men hvoraf ingen endnu til en ubodelig Skade for den lærde 
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Verden er udgiven. Rhæfus forklarer dog meget smukt den Maade, de brugte 
ar gisre Vers paa, hvilken kommer meget overeenS med den i forrige Tider og 
endnu brugelige Maade hos Islanderne; thi de betune sig hverken af Rim 
eller Stavelsers Lighed, fom andre Folk, men deres hele Kunst beroer paa visse 
Bogstavers og Ords oste Jgiemagelfe og det Stced hvor de sattes, hvilket man 
finder ligeledes at vare brugt hos vore gamle Islandske Poeter. Lhuyd lerrer 
os, at nogle af disse Poeter, hvis Skrifter endnu ere tilovers, have allerede 
levet i der 6te Saeculo. Naar man noye vil sammenligne alle disse Dottre af 
det Celtiffe Sprog med vore gamle Sprog, fan stal man finde en anseelig Over« 
eensstemmelse, hvilken reiser sig af den Omgang, som disse tvende stags Folk 
have havt med hinanden , helst i Tydffland og England.

Det var at onsse, at vi havde noget retskaffent trykt om det Irlandske 
Sprog, saaledes som det endnu tales midt inde i Irland. Thi da dette Land 
har aldrig vceret undertvunget af Romerne, og siden ikkun Soeausteme af an
dre Folk, faa at mange af De indlandske Jarler have endnu indtil denne Dag 
ey engang havt megen Omgang med Enge Ilanderne, i det mindste ey stort, for
end i Slutningen af Dronning Elizabeths Regiering, saa er Det ey at tvivle 
paa, at joder Celtiffe Sprog findes der endnu i sin storsteReenhed, og følgelig 
er det celdfte uforfalssede Sprog i Europa. Af de faa Efterretninger som vi 
have om dette Sprog, fee vi og tydeligen, at Det aldeles ikke er blandet med 
Latinsse Ord, som alle de andre Celtiste. Folgende fornodne Boger for at 
lare dette Sprog, ere mig bekiendte: Novum Teftamentum Hibernicum 
London i6gi. in 4'0 og Lhuyds Archæologia Britannica, Hvor der overalt 
findes de rareste Anmærkninger over dette Sprog, og man kun maa beklage, 
at denne ypperlige og aldrig noksom prisede Mand blev ved Doven borttagen, 
for han fik Tid til mere at oplyse dette Sprog, som han havde i Sinde. Hvad 
Skotterne angaaer, da er bekiendt, at de saa kaldte Berg-Sko:ter have selv 
samme Sprog med liden Forandring som Jrlandeme, hvilket allene viser , om 
man ey desuden vidste Det, at De i De aldre Tider have varet eet Folk med Jr- 
landerne. I Syd-Skotland derimod tales Engelsk, og paa -Øerne forvar- 
vet Norss.

Men nu er det Tid at jeg og malder om Det af mig saa kaldte Mesechiti- 
sse Sprog, fordi det efter mine Tanker kommer fra Mefech saohersSon, om 
hvilket jeg udforligen stal handle i mit Skrift om De No.disse Folks Herkomst. 
Vore Nordisse Sprog og Det Tydsse med alle sine Dialeéter anseer jeg for D-t- 
tre af Dette aldgamle Hoved^Sprog. Udi det Tydsse findes mere Celtiss end i 
Det Nordisse, hvortil Aarsagen ester mine ringe Tanker er denne: En stor Deel
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af Tydstland helst af det Sondre, beboedes i Begyndelsen af Celm, indtil de 
af Cimbrerne, et Mesechitist Folk, som udgik fra vor Norden, bleve deels ud> 
jagede, decks undertvungne, omtrent 3 til 400 Aar for Christi Fodsel. Af det 
ældste Tydste Sprog er intet nu omstunder tilovers, undtagne nogle faa Ord 
hos de Graste og Romerste Skribenter, hvoraf man dog kan stionne saa me
get, at det fra sin forste Oprindelse haver varet Mesechitist, men er siden ved 
Tidens Længde blevet til en fra de andre sine Sostre meget adstilt Dialed. 
Naar man noye overveyer de Sprog, som i de midlere Tider vare giangse i 
Tydstland, og som endnu, stiont forandrede, tales der, saa stal man finde, at 
de lade sig beqvæmelig bringe til folgende zde, det Frisiste, Frankiste og Saxi- 
ffe, hvoraf det forste er barnefodt i Tydstland, men de andre tvende komne fra 
vor Norden, hvilket enhver Utidig stal finde, som grundig eftertanker den store 
Lighed, der er imellem de tvende sidste Sprog og Vort, og den anseelige For« 
fiiel, som derimod findes imellem der Frisiste og der Nordiste. Hertil kommer, 
at Friserne er et ældgammelt Tydst Folk, der fra Taciti Tid, og lange tilforn, 
vg lige indtil disse Tider haver beboet de samme Lande. Men at Sproget dog 
ey haver bevaret sin forste Reenhed, kommer af den idelige Omgang, som de 
have havt med Romere, Saxer, Franker, Danste og Normanner, hvoraf en
deel ogsaa ofte have undertvunget dem. Men her maa man beklage, at vi al* 
deles ikke have nogen gammel Scribent i der Frisiste Sprog, faa og at ingen i 
de nyere Tider haver grundigen lagt sig efter det. Til at lære det maa man der
for lade sig noye med nyere Oversættelser af Bibelen, og med Kiliani Dictio- 
nario Teutonico. Vel have vi nogle af de gamle Frisers Love tilovers, men 
de ere til Ulykke paa Latin. Af delle og det Saxiste Sprog er et nyt Sprog, 
neonlig der Hollandske opkommet.

Hvad det Frankiste Sprog angaaer, da kommer det vel ey saa meget over- 
eens med vort Nordiste, som det Saxiste, men dog mere end nok for at vise, 
at de gamle Franker ere udgangne af vor Norden. Udi dette Sprog haves 
endeel gode og gamle Skribenter, hvoraf dog ingen, som er at beklage, er æl
dre end strevne i Midten af der 9de Sæculo. Vi have Otfridi Evangelier, 
Anonymi Ca echefis Theotifca udgivet tf Eccard, Wilier ani Oversættelse af 
Hoysangen, Hidorum Paltbenii og flere: Desuden haver den magelose Engel
lænder Hickefius givet os udi sin Thefauro antiqvæ Litteratura Septentrio
nalis en Franco - Theotiscist Grammatica, og den lærde Schilter udi sin The
fauro Antiqvitatum Teutonicarum samlet de fleste hidhenhorende Skrifter. 
Wachteri Gloflarium Germanicum haver og i faa Sprog sin Lige. Dette 
gamle Frankiste kaldes og gemeenligen der Teutoniste eller Theotisciste Sprog, 
saasom de fleste nu værende Diahcter i det hoye Tydstland stamme fra det, og 
r B 2 ved
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ved Blanding af det og det Saxisse eller plat-Tydsse er opkommet den nu verrendi 
egentlig saa kaldte Hoytydsse Dialed, eller Meisnisse, som almindelig anseeS 
for den sirligste, og hvorudi de fleste Lydsse Boger nu omstunder strives. Blan
dingen af dme Frankisse, det gamle Gallisse eller Celtisse, og der Latinsse haver 
frembragt det nu vcrrende Fransse Sprog, hvoraf tydeligen sees, at ingen kan 
besidde en grundig Widenssab i det Fransse Sprog, med inindre han er erfaren 
i vore Nordisse. Derfor have og de storste Lcrrde i Frankrige, som nran billi
gen bor kalde Frankriges Lys, mærkelige« feylet formedelst Mangel af denne 
Erfarenhed i deres Etymologier, saasom Sirmond, du Fresne, Menage, 
saavel i det gamle Fransse Sprog, som i medii Ævi Latin.

Angaaende det Saxisse Sprog, som endnu er bekiendt og tales i Tydss- 
land paa mange Stader under Navn af plat-tydss, da haver det langt mere 
bevarer Ligheden med vore Nordisse Sprog, end det Frankisse, og jo aldre 
Saxiss man laser, jo bedre forstaaer en Danss det ved maadelig Eftertanke. 
Med alt dette have dog mange larve Mand faret vilde og sogt Oprindelfen til 
dette Sprog paa urette Stader, som iblant andre Mericus Cafaubonus, ver 
udleder det af der Hebraisse; men der var envelig en almindelig Syge i hans 
Tid. Her maa man arter savne gamle Skrifter i dette Sprog, i der mindste 
i Tydssland. Men hvad Tydssland nagter os, det giver os rigeligen det herlige 
Engelland; thi der finves saavan Mangde af aldgamle Codices ssrevne paa 
Saxiss, at dersom de engang alle bleve nvgivne, da kunde intet gammelt Sprog 
rose sig af saa mange Skrifter, hvilket best kan sees af Catalogo. De 
fornemste trykte gamle Skrifter tre: Cædmon uvgivet afFr. Junio, om hvil
ket dog Hickefius baver viset, ar det ey er af den gamle Cædmon, men at vt 
dog formodentlig have et ander ægte Fragment af ham; Kong A15 eds Over- 
fættelse af Ledæ Kirkehistorie udgiven afSmidt, hvilken ester alle Kien- 
deres Tilstaaelse er et Mesterstykke i der Angel-Saxisse Sprog, den Saxiss« 
Kronike udgiven af Gibfin, Davids Psalter af Spelmam ve Mmle Love af 
Lombardo, Wheloc, Wilkins, og mange flere. Det bedste DidLnariurn 
er Somneri>. som dog med al sin Ppperlighed kunde endda forbedres, hvorpaa 
vg Benfon i sit Vocabulario haver viset en rar Prove. Hickefius, Fader for 
den gamle Nordisse Erudition, haver i sin Therauro givet os en forcreffelig 
Angel-Saxiss Grammatica, og den usigelige Nytte, som flyder af dette Sprog, 
haver han ligeledes viist i sin Afhandling til Shoverum. Ar de fleste mi væ
rende Engelsse Ord stamme fra der Angel-Saxisse, sees best af Fr. fumi Ety
mologico Anglicano, som overgaaer alle andre Etymologisse Boger. Det 
var ar onsse, ar hans Didionarium Saxonicum og snart maarre komme for 
Lyset, og at den lærde Lye vilde hermed berige Werden. Fr. Junius og Hicke
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fius have frem'for alle andre besiddet en ulignelig Kundstab i det Angel-Saxiste 
Sprog. Hvor meget dette Sprog tiener til at oplyse Vort, haver vor ftors 
Hans Gram, en Mand langt over min ogalles Roes, mist i fin fomeffelige 
Afhandling i det Kiobenhavnste Seiffabs 5te Tome. Kortelig, dersom nogen 
tanker at forstaae vor Historie, uden det Angel Saxiste, da bedrager han sig 
meget, saasom det nast det Islandske er det allerfornodenste Sprog for os 
al vide.

Forend feg begiver mig til vor Norden, maa jeg kaste et Oye hen paa den 
vstlige Deel af Europa, hvor jeg finder, at et Sprog, nevnlig det Sclavoni- 
ffe og dets Dialerer, haver opfyldt alle Lande. Det er en afgiort Sag, ak 
Bohmiff, Polst, Russist, Croatist ere ikkun Dome af dem Sprog, hvoraf 
det egentlig saa kaldte Slavoniste, som tales i Kongeriget Slavonien, vel er 
Det reneste. Da de andre derimod ere blandede med Tydst, Scythist, Tara
rist, Grast. Jeg for min Deel tvivler ikke paa, at jo det Slavoniste, er faa 
vel, som alle de Folk, der tale det, en Dokter af det Sarmariste, hvilket efter 
al Rimelighed haver varer et Hoved-Sprog for sig felv, dog efter Situationen 
af de Lande, hvor det taltes, deels blander med Celtist, deels med Scyrhist, 
og deels med Msechicist. Af der gamle Sarmariste Sprog findes ingen sikker 
Levning, uden hos de Graffe og Romerste Skribenter, hvor de faa Ord, som 
der forekomme, gandste vel kan forklares af der Slavoniste Sprog. Til ak 
lare disse Sprog, ere fornodne, foruden Bibelen, som paa dem alle findes over
far, C, Wut fins Teursch, Lateinisch, und Böhmisch Dictionarium, Prag 1700. 
in 4to, Fontani Diäionarium Latinum, Germanicum & Polonicutn 4to 
Gedani 1613, Teursch, Lateinisch und Russisches Lexicon 4x0 Petersburg 
1731. Ludolfi Grammatica Ruflica §vo Oxonii 1656 , og fornemmelig 
Frencelii Origines lingvæ Sorabicae, som af dem alle er mest nodvendig, saa- 
fom denne Dialeét er endnu brugelig i Tydstland iblant Levningerne af de gamle 
Vender, hvilke saa ofte forekomme i vor gamle Historie. Der er beklageligt, 
ar udi alle disse Sprog findes ep nogen gammel Skribent, hvoraf man med 
Vished kunde erfare, hvor meget de have forandret sig, og om de i gamle 
der have havt nogen mere Lighed med vore Sprog end nu, da der er aldeles 
ingen, hvoraf man folgelig kunde flutte, at de havde havt falles Udspring, 
som jeg dog ikke troer. I det Russiske Sprog er den saa kaldte Kiowffe Kro- 
nike bekiendr, hvoraf dog Miiller ikkun haver udgivet et Udtog paa Tydst. Den
ne Kronike er streven for over 600 Aar siden; men der findes ep, saavidt mig 
er bekiendr, nogen sardeles Forstiel imellem dens og det nu varende Russiste. 
Men hvad det aldre Russiste angaaer, da synes af de faa overblevm Staders 
»g Personers Navne, at det haver varet meget ligt vort Nordiste, om ep der
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selv samme, hvoraf jeg dog ey vil slutte, som maastee andre giorde, at Rus« 
ferne stamme fra os; men tvertimod at vore Forfadre ere komne til os igiennem 
Rusland. Men disse aldere Russer og deres Sprog er siden blevne forrrangte 
af Slaverne.

Forend jeg begiver mig til vor Norden, vil jeg endda kortelig tale om no# 
Hle Sprog, hvis Kundffab og er fornoden for dem, der grundigen ville strive i 
vorc Fadernelands Historie. Disse ere da forst de nyere Euxopaiste Sprog, 
hvoraf man ey kand vide for mange, ikke for ved dem at lare vorr Folks Ud# 
spring, men for ar kunne låse de mange herlige Boger, som i dem ere skrevne, 
af hvilke vi maa hente saa meget ril Oplysning i vor midlere og fornemmelig 
nyere Historie. Men foruden dem ere der tvende andre Sprog, hvoraf der ene 
grundig, og det andet nogenlunde maa forstaaes. Det ene er medii ævi Latin. 
Her ville vel mange forundre sig over, ar jeg gi or det til et sardeles Sprog og 
adstilt fra det gamle Latinste; men det bliver ikkun faadanne, der allene have 
last de Romerste Scribenter. Andre derimod, der ikkun lider have kiget i een 
reneste Skribent af medio Ævo > miw vel tilstaae, at om end Ordenes Sam# 
mensatcelse er den samme, saa komme derimod saa mange Ord for, som ingen 
Romer vilde forstaae, og som bevise min Mening, at man vel kand kalde det et 
ander Sprog. Dog maa jeg tilstaae, ar som de fleste af disse ularinste Ord ere 
barbariske, og meest indflikkede af vore Nordiske Sprog, saa kand de temmelig 
ler forstaaes af os. Desuden haves i dette Sprog saa ypperlige Glossarier, 
som neppe i noget, nevnlig Spe1manni og du Fresnes > hvilket sidste bor med 
Rette kaldes er Herculist Arbeyde, og uden hvilket intet kand udrettes i den 
midlere Historie. Da de fleste Skribenter, hvoraf vor, og fast hele Europa 
Historie stal oplyses, have strevet paa dette fordervede Latin, saa seer enhver 
letteligen, hvor fornodent det er akvide, saa at det endog er fast nodvendigere 
end der rette gamle Latin, uagtet al det sidstes Herlighed og Sodhed. Det 
andet, stionr mindre fornodne. Sprog er der nyere Graste, hvilket endda me
re end det Latinste haver viget fra det gamle, saasom det ey allene er opfyldt mev 
Slavoniste, Tyrkiske, Arabiske rc. Ord, men endog forandrer i Construcrionen, 
og desuden strevet af Skribenter, der ved ar klyve ril Maanen, og ved hoyrra# 
vende Talemaqder have meenr ar bruge Demofthenis Stiil. Men da de fornem
melig handle om den Byzantinske Historie, somey lufthaver megen Sammen
hang med vor, saa ere de mindre fornodne, end hine. Dog stal enhver, som 
rer giver sig ind i vor Historie, formarke, ar man langt fra ey kand gandste 
undvare dem. Til Dette Sprogs Forskånelse haves ofr bemeldte du Fresnes 
Gloflarium media & infimæ Græcitatis, hvorudi han nasten haver udrommet 
alt der fornodne i dette Sprog, hvis Skribenter ey udgiore den loode Deel 
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imod medii ævi Latinsse. Tilsidst er der vel ufornodent at erindre, at man faa# 
ledes maa legge sig efter det nyere Sprog, at man kand forstaae deres Skriben
ter hvert Scrculum igiennem, tblant hvilke man finder undertiden anseelige 
Forssiel; for Exempel: der er en stor Forssiel paa en Fransk Skribents Stiil i 
disse Tider og for 3 til 400 Aar siden, og vil der visselig mere end en alminde
lig Kundskab kil at forstaae Villehardouin, der har skrevet i Begyndelsen af det 
izde Sceculo.

De Nordisse Sprogs Underfogning agter jeg at begynde med det Finnisse 
og dets Sostre, saafom mange, og deriblant den udsdelige Leibnitz have holdt 
for, ak de ere Nordens crldsteJndvaamre, der siden ere af fenere indkomne Tyd
sse blevne drevne Nord efter. Men jeg maa tilstane, at jeg ey kan finde mig 
heri for mange Aarsagers Skyld, hvilke jeg alle ey her kan opregne, saafom 
min Sag nu kun er at handle om Sprogene. Finner og deres Brodre Lapper, 
Qvcrner, Biarmer, Samojeder, Ostiacker, Careler, Estländer, Liftonder, 
Curlcrnder, Semigalker, Samogither, Litthauer og Preusser blive deriinod ef
ter min Tanke, Efterkommere af de gamle Massageter, hvilke i de midlere Ti
ders Begyndelse og vare bekiendte under Navn af Hunner og Avarer.

Af de faa overblevne Levninger af det Scythisse Sprog sees en nogenlun
de Lighed imellem det og det Finnisse, hvoraf kand fluttes, atScyther ogMas- 
sagecer, Finnernes Stamfadre, have havt megen Omgang med hinanden, 
hvilket og den gamle Historie bekræfter. For rer at tore det Finnisse og dets 
Dialecter, detLappiske, det Lettiske, dets Esthuiffe og flere ere mig folgende Bo
ger bekiendte foruden Overfcettelser af Bibelen: Juslenii Lexicon Fenntcum 
4. Stockholm 1705. Leenis Lappiske Grammatica 8.Kiob'enhavn -748. Leems 
Lappiffe Ordbog , 8. Trondhiem. Mancelii Lettisches Wvrtbuch 8. Riga 1638. 
Gosckenii Manuduélio ad lingvsm Efthonicam. Reval 1656. Nogle have 
sogt Lappers og Finners Herkomst fra Hebrcrerne, og der fornemmelig fra de 
10 Stammer, som Salmanaflar forte fangne bort, dertil fornemmelig overtale- 
deaf den Lighed, som de indbilde sig at finde imellem begge Sprog, fa a og 
deraf at Finnerne kalde sig selv Samorai, som i Lyden kommer vvereens med 
dmJsraelitisse Hovedstad Samaria. Men om man end vil tilstaae, at det er 
rigtigt, som Strahlenberg og Brenner berette, at endeel Folk i Tatariet stam
me fta bemeldte Jsraeliter, faa er bog fra den Caspiske Soe, hvor de omtrent 
nu skulle boe, og til Osterfoen et alt for stort Spring, for at kunne troe, at Jo
derne have begivet sig faa langt Nord, og det i saadan Mangde, at De have vce
ret i Stand til at stifte faa mange og faa talrige Folk. Desuden bestaaer ben 
foregivne Overeenöftemmelse i Sprogene, meest len Lighed imellem Ordenes
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Endelser, og i praefixis og fuffixis, men heraf kunde man og (Tutte, at Ungarer 
^9 Grönländers havde falles Udspring, imellem hvis Sprog findes ester Salig 
Dr Wöldikes Beretning en anseelig Lighed. Ney, Lighed, ja endog Over- 
eenstemmelse i Sprog, bevise aldrig allene et Folks Herkomst, men kun, naar 
andre og flere Beviser komme til, tiene de til at bestyrke den. O. C. Rudbek 
Den yngre er ellers Autor for denne Mening om Finnernes Herkomst, hvorudi 
LiOrner folger ham. Forfatteren til de Lappiste Taler, der ere trykte i Trond- 
hiem, vil af nogle Ords Lighed (Tutte, at det Lappiste Sprog er Moder for det 
d«orste^ ja for alle Celtiste Dial.ecter. Men da de fleste as disse Ord betyde saa- 
danne Ting, som Lapperne ey vidste af, forend de bleve dem bekiendte ved do 
Norste, saa er det meget mere rimeligt, at bemeldte Ord ere af det Norste 
Sprog komne ind i det Lappiste, end af det Lappiste i det Norste; at jeg nu ey 
stal tale om, at der for Resten er saa stor Ulighed imellem det Noxste og Lappi
ste Sprog, som imellem sort og hvidt.

Det almindelige Hoved-Sprog, sgm almindelig i gamle Dage taltes i 
alle tte Rordiste Riger, og som endnu er saa lidet adstilt, at en Danst, Norst 
og Svenst gandste vel rand-med nogen Agtsom hev forstaae hinanden, kaldes 
gcmeenligen af de Svenste det Gothiste, og af Wormio iset Runiste, hvilket 
er gandste urigtigt, faasom Bogstaverne af de Gamle vel kaldtes Runer, men 
aldrig Sproget det Runiste, og der heller aldrig haver verret noget Folk til un
der Navn af Runer. Mig synes, at det retteste er at kalde det det Jsiandste, 
faasom det gamle Sprog tales allerreenest nu omsiuuder paa Istand, endstiont 
med nogen Forandring. Til at leere delte Sprog, som afalle er meest forno- 
dent for en Elster af vore AmiqvitKter, ere folgende Boger nodvendige: Ru- 
nolpbijonæ lingvæ Septentrionalis Elementa 4. Hafniæ 1651. Ejusd. Grani’ 
matica Islandica4. Hafniæ 1651. som Hickelius paa nye haver oplagti sin 
Thefauro,. med saa anseelige Tillag, at man nersteN ikke behover nogen bedre 
Grammatica i dette^prog, og O. Wormii Litteratura Runica f. Hafniæ 165r, 
hvor der findes fornoden Kundstab om de Gamles Poesie, som ellers er saa 
vanffelig, mork og vidtlostig en Sag, at vel ingen lcerd Mand, ja indfodt 
Jflcender kand rose sig af tilfulde at have udgrundet den. Af Lexicis haves 
Magni Olavii, eller Wormii, Gu dm un di Andrea og Vereidig som dog langt 
fra ey ere tilstrækkelige for at finde alle de Ord , som forekomme i de mange 
Skribenter, som haves i dette Sprog; thi jeg tor vel sige, at intet gammelt 
Sprog, det Angel-Saxiste og det egentlig saa kaldte Leerde undtagne, kand her
udi lignes med det Jsiandste. De fornemste af dem, som ved Trykken ere blev- 
ne bekiendtgiorde, ere Heims-Kringla eller Snorre Sturlefföns Kronike, Are 
Erodes Schedae, Landjiama, Chriftendoms, St, Olaphs, Olai Tryggyipi, 
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Grönlands, ssrevet i de nyere Tider af Arngrimo Jonce-Son, Her varan Gö- 
treks Sagar, og de mange, som Biörner haver i eet Bind samlet. Men herom, 
saavel som den endda langt storre Mængde, der endnu ligger i Manuscript, stal 
lcengrre frem videre handles. Hvad Bibelens Oversættelse paa Islandsk am 
gaaer; da som den er forst udfærdiget efter Reformationen, saa er den og ey i 
det gamle, men t det forandrede Sprog forfatter. Den Jflandffe Lov derimod, 
som Kong Magnus Hakonfon i Norge haver giver dem, og som ved Trykken 
er bekiendtgiorr, er paa der gamle Sprog. De andre Nordisse Rigers gamle 
Aarboger riene og meget til Sprogets, säavelsom Skikkenes og Historiens Op
lysning. Af dem seer man og, at der ligesaavel for 6 til 700 Aar siden, som 
nu, haver været nogen Forssiel imellem de Nordisse Folkes Sprog, men dog 
ey mere, end at man jo derfor tydelig kand see, at de i Grunden ere eet, og 
ogsaa uden alt for stor Moye forstaaes af alle, naar man tilgavns forstaaer eet 
af dem. Da fast alle Boger i dette gamle Sprog ere ssrevne paa Island eller 
af Islændere , Lovene undtagne, saa harman desto storre Aarsag til at kalde 
Sproget det Islandske. Det er ellers beklageligt, at intet Jslandss Skrift ha
ves, som endnu er 7OO Aar gammel, undtagne nogle faa Stykker af gamleVers, 
som i dem anfores, og maassee Skrifterne paa endeel Runestene, om hvilke 
lcengre hen. Hvad Versene angaaer, da ere de baade saare faa, og desuden 
end færre af dem ældre end 8oo Aar, saa man derfor ey med nogen Vished 
kan (lutte, hvorledes Sproget haver været i de allerældste Tider, og hvor meget 
og hvor snart det i de nyere Tider haver begyndt at afvige. Af nogle Folks, 
Personers, Slæders, Floders, Vierges rc. Navne hos de gnmle Græsse og 
Latinsse Skribenter, kand man dog flutte, at der fra de ældste Tider af haver 
i Grunden været Der samme.

Dersom det enten var vist afgiort, at Ulphilas var Forfatter for Over
sættelsen paa Gothiss af Evangelierne, at Sproget, hvorudi denne Oversættelse 
er ssrever, var Gochiss, og ey Frankiss, eller og at de Gother, Der brode ind i 
te Romersse Lande, nogensinde vare udgangne af vor Norden, hvilke begge 
Dele ere meget uvisse, og snarere efter mine Tanker urigtige; saa havde vi et 
anseeligt Bevis paa vort Sprogs Beskaffenhed for 1400 Aar siden, og saa 
kunde vi deraf stutte formedelst den store Lighed, som findes i bemeldte Evange, 
lier, imellem det saa kaldte Gothisse, og det gamle Tydsse, at vort Nordisse 
Sprog haver i sin forste Oprindelse maaffee været Eeltiss, hvilket og den lærde 
Ibre paastaaer, og fornemmelig soger at bevise af de mange lige Ord i vort 
gamle Nordisse og det Latinsse Sprog, og det just af Ord, som betegne almin
delige Ting, og som et hvert Folk nodvendig fra Begyndelsen af haver maattet 
have Navn paa, og stutler han, at denne Lighed er kommen i begge Sprog
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af dets fcelles Moder, det Celtiste. Men herom haver jeg en sårdeles Tan
ke, som jeg ved Leylighed stal fremscrcte.

Det var atsnste, at nogen af Diplomatibus og vore gamle Love fogtr 
*t forfærdige et Gloflarium over det Sprog, som i vet 12te, izde, 14de og 
izdeScrculo haver varet giangs i Norden, og som i avffillige Ord, helst nar
mere vore Tider, er temmelig adikilt fra det egentlig saa kaldte Jsianvste. I 
Mangel heraf maa man idelig standse ved at lase vore gamle Love og Diploma
ta. Et saaoant Gloflarium i det Tydffe Sprog er udgivet af den flittige Hab 
tuus. Det Oflerson haver forfardiget over de Ord, font forekomme i vore 
gamle Love, er utilstrakkeligt, hvorpaa vor larve Etatzraad Lüxdorph haver 
viist en smuk Prove. Den gunstige Laser seer heraf, hvormeger Ver, for grun
dig at vive vor gamle Historie, og fornemmelig vore Nordiste Folkes Herkomst, 
fattes allene i Henseende til Sprogene. Jeg vil nu ep tale om de Ting, som 
ingen mennestelig Fliid kand erstatte, som fuldkomne Scpthiffe, Sarmatiste 
og Nordiste Lexica og Grarnrnairerfra de aldste Tider af; men de Hielpemid- 
ler, som envnu kunde bringestil Veye, og ey ere bragte, hvor mange ere ey 
de allene, og hvor megen Ophold og Anftod foraarsager det ey i saa vanstelige 
Undersogninger? Thi os fattes Gloflarier og,Grammairer over fast alle Tata« 
riste Folkes Sprog, fornemmelig deres, som bebor Landene imellem den Caspi- 
ste Soe og det sorte Hav, os fattes Gloflarier over de gamle Scyrhiste ogSar- 
matiste Ord, som findes strovve hist og her hos de Graste og Latinstr Skriben
ter, os fattes noyagtig Kundstab om det gamle Preussiste Sprog, Glossarium 
over Ordene t de Nordiste Sprog til det isde Saculum,er tilstrakkeligr Jflandff 
Lexicon, som endda af alrsainmen er det verste, og som dog uden Hexerie kunde 
tilveyebringes. Hvor nyttigt var det ey at have et godt og grundigt Etymolog 
gicum over vore Nordiste Sprog ? hvor finder man et Lexicon Harmonicum 
imelleme de Europaiste og Asiatiste Sprog? og endelig hvo haver indtil den
ne Tid med Flid sogt ved Sprogene at oplyse vore Norvijke Jnvvaaneres Her
komst. Det er langr fra, at jeg troer mig til at vare i L>ranV ril at uvrerte 
det sivste tilgavns, allerhelst Va mig mangle alle Ve forhen navme Subfldia, 
og enveel af Vem vilve blive umueligr for mig at uvarbeyve, og andre igien alt 
for vidtlofrige, og borttage mig saa megen Tid, at jeg aldrig kom ril at tage 
far paa Tingen selv, nevnlig vore Nordiste Folkes Herkomst , meget mindre 
paa det folgende af dm Danste Historie, som jeg nast Guds Bistand haver sat 
mig for ar udfore ril den Stormagrigste Oldenborgste Stammes Ankomst paa 
vor Danste Throne; men vilde blive herved nodsager til bestandig ar opholde 
mig med Hielpemidlernes Udarbeydelse. Imidlertid haaber jeg dog at kunde 
maastee giore noget mere heri end mine Formcend i Dannemark; deels fordi 
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jog haver Tid til dette Forehavende / deels og Leylighed til at fo rikaffe mig de 
forneDneSubridia, og endelig nogen, endstiont ringe Kundstab i en Deel af 
de fornodenste Sprog. Af Beger, saavidr jeg kand overkomme, strceber jeg 
tit udfinde Sprogenes Genealogie; men at udarbeyde og udgive et Lexicon 
Harmonicum Lingvarum Afiæ & Europæ, bliver ey een Mands, men hele 
lcrrde Balstaders foreenede Krcefters Arbeyde i etSaculo. Men siden min Lyst 
og Attraa er til disse Ting, da agter jeg at giore, hvad som staaer i min Magt, 
og vil holde mig noksom belonnet for mit Arbeyde, em jeg ikkun udfinder een 
eeneste Sandhed i Historien om vort Folkes Herkomst, ved Sprogene oplyst. 
Sandheden er efter mine Tanker, saa smuk, saa adel, det maa nu verre en li
den eller en stor Sandhed, at ingen Moye, ingen Bekostning er for stor for at 
finde denne rare Skat. Historien af Videnstaber og .Kunster leerer os, at mange 
Seecula have ofte havt Umage med at bringe i mange Ting Sandheden frem, 
og at fom oftest de forrige Tiders Vildfarelser have tiem til at opdage Sandhe-- 
den for de esterfolgende Slergter. I vanstelige Ting have vi ofte de Gamles 
Vildfarelfer at takke for vore Opdagelser. Dersom jeg derfor ffulde i mit fo
rehavende Skrift reent vildfare, fom jeg gierne tilstaaer let at kunde (fee, saa 
vil jeg ikkun onste, at mine Vildfarelser maa tiene til at bringe Eftertiden paa 
rigtigere Spor; Slig Tanke opmuntrer mig at blive ved i mit Forsat.

Efterat jeg saakedes haver betragtet de Vansteligheder, som mode i den 
gamle Danste og Norste Historie af Sprogene, er det nu Tid at jeg overveyer 
dem, som Monumenterne foraarsage. Ved Monumenter forstaaer jeg fornem
melig gamle Penge, og gamle Jnseriptioner, saa og gamle Bygninger, og 
fiere saadanne Ting. Men siden der hos os ey findes Penge, saa gamle, at 
man med nogen Wshed kand henfore dem til de hedenste Tider, saa vil jeg forst 
betragte gamle Jnseriptioner, af hvilke endeel findes i Norge, men flere iDan- 
nemark, og de allerfleste i Sverrig. De Danffe og Nvrste haver Wormius 
udgivet, endstiont der, sårdeles af de forste, findes endda langt flere, (om Meyer 
haver sänket, men endnu ey ere komne for Lyftt. De Svmste ere fornemmelig 
udgivne uf Bureo, Verelio, Peringfkiold, Olao og Andrea deiüo, endstiont 
der og staae mange tilbage, som ey ere bekiendtgiorte ved Trykken. De Bog
staver, som findes paa dem, kaldes Runiste, og er Sproget Nordist, og det 
samme som almindelig kaldes det Jflandste. Mange af disse Runiste Jnscrip- 
tioner ere, endog af store Anti^variis laste meget forkeerte, i hvor stor Umag 
Wormius i sin Litteratura, og Verelius i sin ManuduéHo ad Runographiam 
end have giort sig for at forklare, hvilke de Bogstaver ere, fom ved alle fore
kommende Nordiste Runer betegnes. Aarsagen hertil er, deels Stenems 2EI- 
de, hvvrpaa disse Runer staae gravne, saa at Runerne ere paa mange 
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Stader forflidte, og paa mange iglen inter betydende Srrager have ceder sig 
ind i Stenene, deels Runernes underlige Slange- og Cirkel-Gang, deels Ru
nernes adskillige Pöteftas, deels de saa kaldte Vild-Runer, og deels, og det 
fornemmelig de Larves, som have lcest dem, deres utidige Kierlighed ril deres 
Faderneland, der haver foraarsager, ar de ofte have laser Ting, som aldrig 
stods paa Runestenen. Olaus Celfius haver grundigen viser derre sidste, og ty- 
deligen lagt for Dagen, hvor urigtigen Verelius, Peringfkiold og flere ofte 
derfor have lcest, i hvad end Bi orner forgieveS haver villet herimod indvende. 
Samme Celfius haver og in Actis literanis Sueciæ uimodsigeligeir viist, at de 
fleste Runiste Jnscriptioner bare tydelige Marker af Christendonrmen, folgest- 
gen ey kand vare aldre, end fra det 9de Saculo. Men ar Runiste Jnferiptio- 
ner, ja endog Ravnet af Runer, ere langt aldre , det viser os Venandus For
tunatus , en Franst Skribent, der levede i det 6te Saculo, og som siger, at 
den barbariste Rune blev udgraven paa Tavler af Astecrae. Udi Engelland 
findes vg Runiste Jnscriptioner, saavel paa Stene som paa Mynter, hvilke 
ere for den storste Deel af samme Dannelse, som de Danste, men af en gand- 
ffe anden Bemarkelsi. Sal. Gram mener udi sit larve og endnu utrykte Skrift 
imod Grauer, ar de Dunste fra Engelland af have faaaet deres Runer, hvil
ket, saavel i Henseende til den megen Omgang , som de Danske havde med En- 
gellanderne fra Slutningen af det 8de Saculo , som og fordi nogle af de En-' 
gelste Runer synes at vare udhugne en rom Tid for de alleraldste Nordiste, ey 
lader at vare urimeligt. Onsteligt var det, om bemeldr ypperlige Mands kår
de Afhandling, blev ved Trykken bckiendtgiort. Da vi tilforn have erindret, 
ar Runerne vare i der 6te Seculo bekiendte i Frankrigs, saa synes Situatio
nen selv af Engelland og Frankerige ar vise, at de fra Frankrige af ere bragte 
over til Engelland. Og da det er bekiendt, at den christne Troe blev overbragt 
til Saxerne i Engelland l Slutningen af det 6re Saculo, og det ved Folk, som 
deels vare fra Frankrige, og som deels maatte tage Veyen derigiennem for at 
komme over til Engsiland, saa er rimeligen Runerne ved denne Leylighed bragte 
fra Frankrige over til Engelland. Vel holder Gram i bemeldte Afhandling det 
ey for urimeligt , at de gamle Engelste Druides have allerede havt Runer; men 
mig kommer der ey saa rimeligt for, da ingen Romerst Skribent nogensinde ra
ler om , ar de gamle Britannier have havr Bogstaver, og man desuden ey fin#- 
der i Engelland noget Runist Monument saa gammelt, ar man med Billighed 
kand formene der ar henhore ril de Romerste Tider ; allerhelst da jeg endog flauer 
i de Tanker, ar Runerne have ey engang: under der Romerste Herredom varet, 
bekiendte i Gallien , dertil overtaler baade af det, der ey findes noget Runist' 
Monument fra de Tider i; Frankrige , saa og af det Cæfar udrrykkeligen vidner, 
ar de. Gallier og Helvetier berience. sig af Graste Bogstaverhvorimod han al
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drig taler om, at de sidste have havt Bogstaver. Dette bekrceftes og af der, 
tit de Germanier eller Tydste have efter Taciti Vidnesbyrd aldeles ingen Bog
staver ham, hvilket vilde synes noget underligt, dersom de Gallier, deres Na
boer, da allerede have havt deres egne Bogstaver. Og at Taciti Vidnesbyrd 
herudi er rigtigt, det viser alle de gamle Gravstene, som nu omstunder findes i 
Tydstland, hvoraf ingen haver mindste Tegn til Bogstav. Hvad de Graste 
Bogstaver angaaer, da haver Gallier og Helvetier lettelig kundet bekomme de
res Brug fra Massilia-eller Marseille, en Grast Colonie udi Gallien, som blev 
der stiftet over 50° Aar for Christi Fodsel. Overalt synes diste Graste Bog
staver ikkun at have varet brugelige hos de Fornemste, fom havde havt Omgang 
med Graker fra Marseille, eller og maastee varet i bemeldte Stad: thi man 
finder, at de ikkun have brugt disse Graste Bogstaver til al strive Breve med, 
vg magtpaaliggende Ting, som behovtes at vare hemmelige. Derimod ere alle 
gamle skribenter eenSstemmige herudi, at de Galliers og Britanniers Drui
des sode deres Tilhorere lcere uden av mange 1020de Vers, hvilket de ey hav» 
de havt nodigt, dersom de enten selv havde havt Bogstaver, eller og de Gra
ste Bogstaver havde varet i almindelig Brug hos dem. Men at Runerne ere 
indkomne i Frankrige er efter min Tanke fleet paa folgende Maade: Det er 
magte ligt, at Runerne have varet i fuld Brug i Spanien, forend i Frankri
gs; da nu Gotherne i Begyndelsen af det 5te Saculo fastsatte sig i de Sydlige 
Dele af Frankrige, og kort efter bredde sig ud i Spanien, saa have dr fornro- 
dentligen der lart dr Spanste Runer, og tillige fort dem ind i den Deel af 
Frankrige, som stod under deres Herredom, hvorfra de siden have uvspredt 
sig i de mere vestlige Dele, som da besaddes af Franker og Burgundrer, fra 
hvilke de siden mod Slmnigen af det 6te Saculo, som forhen er sagt, ere spad
serede over tik Engelland.. Men tit der iiu omstunder findes i Frankrige aldeles 
mgen Runiste Monumenter, kand komme deraf, at de Latinste Bogstaver vare 
ved Romerne der komne i fuld Brug, lcenge forend Runerrne finge Sted der> 
hvilke og funde mere Bifald hos Frankerne end Runernes hvorimod de i Eng
land node storre Gunst hos Angel-Saxerne, der ey havde havt saa megen Om
gang med Romerne, som Frankerne. Hvis derfor ovenmeldte Venandus For* 
tunatus ey talte om Runerne, faa havde vi aldrig vidst , at Le havde nogensin
de verret i Brug eller bekiendle i Frankrige. Hvad Spanien derimod angaaer, 
saa finde vi der mange Penge, deels med bare Runestrift, deels lned Runer og 
Latinste Bogstaver, og deels nred Runer og Romerfle Hoveder, hvoraf uran 
maasimte, at Runerne have vcrret brugelige der for Romernes Tid; thi derer ey

fremmede Bogstaver at maaue der indfores. En anden Sag var det derimod 
med Bogstaver, fom de fandt for sig, hvilke ey vare saa let ar uvrodde, hvor-
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for man og finder disse Spanffe Runer endog at have varer i fuld Brug under 
de Gorhiffe Konger til imod Slurningenaf der 7de Sceculo. Ar Runerne ey i saa 
lang Tud ginge over Pyrenaerne, og fastede Fod i der tilgrandsende Gallien, 
maa man alrsaa tilffrive Romernes Myndighed, der udi Gallien ey vilde taale 
andre end Latinffe Bogstaver, saasom Bogstavers Brug havde der tilforn ey 
varet bekiendt, undtagne de Grakiffe hos nogle faa og i visse Leyligheder. Alt- 
saa seer man heraf, ar Runerne ere langt aldre i Spanien end Christi Fodsel. 
En stor Deel af de Penger med Runiffe Jnscriptioner haver Laftanola i er sår
deles Verk og Antonius Auguftinus i fine fortresselige Dialogis gjort bekiend- 
te for den larve Verden. Men den rette Maade, hvorledes visse Runer stal 
lases, haver ingen indtil denne Dag udfundet, thi baade er Sproget ubekiendt 
hvorpaa de ere skrevne, og ligesaa ubekiendt er og deres koreüas, endstisnt no
gle af Figurerne komme overeens med vore Nordiske Runer. Gram mener og, 
at de Spanffe Runer ere aldre end Romernes Herffab der i Landet, og er der
hos af de Tanker, at disse Runer ere de gamle Celriberers Bogstaver. Men 
endffionr jeg ey vil nagte, ar jo Celtibererne ligesaaa vel som andre Folk kand 
have bestem sig af bemeldte Runer, faa troer jeg dog ey ar de ere deres Opfin
dere. Naar jeg betragter de Bogstaver, som findes paa nogle Mynter af Car- 
thago og Coffura , da finder jeg en sardeles stor Overeensstemmelse imellem 
Dem og de Spanffe Runer, og naar man legger hertil Carthaginensernes ansee
lig udbredte Magt i Spanien, saa er inter rimeligere, end ar de fra Africa af 
have fert deres Bogstaver ind med sig til Spanien. Eller man og maaffee vil 
fige, art Phoenicierne have lange for Carthaginenserne fort disse Runer ind i 
Spanien, hvilken Mening jeg ey vil vare saa meget imod, saasom de Phoeni- 
cier have havt stor Handel paa Spanien, og iblanr andre Stader der stiftet den 
navnkundige Bye Cadix; og der desuden er bekiendt, at Carthaginenserne stam
me fra Phoenicierne, hvilke efter al Rimelighed have havr de samme eller i det 
mindste lige Bogstaver, son: deres Colonister. Ja der som mere er, de gru»» 
digste Larve holde for, at de saa kaldte Samaritanffe Bogstaver ere de rette 
Phoeniciffe og Canaaniriffe, og de samme som de aldre Hebräer have brugt, 
forened de i det Babyloniske Fangsel larte af Chaldaerne de nu saa kaldte He- 
braiffe Bogstaver. Er dem rigtigt, saa sees heraf, at Runerne ere efter lang Om- 
svob, og megen Tids Forlob komne ind til vs fra Phoenicierne og de aldste 
Hebräer. Hvorom alting er, saa kand ingen nagte, ar der jo er temmelig Lig
hed i Figurerne imellem Runerne og de Samaritanffe Bogstaver. Dersom 
man udi England kunde finde noget Runiff Monument fra Romernes Her
redom af, saa vilde jeg dog ey vare saa meget imod den Mening, ar de Brit« 
tanniffe Druides have havt Runer og Bogstaver; thi da det er bekiendt, ak 
Phoenicierne have ligesaavel Drever der stor Handel, som paa Spanien, saa 
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var det lige faa let for dem der at indfors deres Bogstaver, fom i Spanien. 
Ey at tale om, at herved kunde best forklares, at Runerne synes neppe nogen 
T«id at have varet brugelige i Gallien, endjkiont de vare bekiendte i begge ve
res Naboelande, paa begge Sider af dem. Dog det kommer an paa, fom 
vvenmeldt, at finde Runer i England i det mindste fra Romernes Tid af.

De faa kaldte Hetruriske Bogstaver, fom Eugubinus, Buonarotti, 
Maffei, Gori, have skrevet faa meget om, kommer tildeels i Henseende til Fi
gurerne meget overeens med endeel af Runerne , men mange af dem synes og 
fnarere at vcere Latinske og Gråske. Hvorom Alting er, saa er det vist, at tn» 
6etl af i)e Monumenter, hvorpaa disse Bogstaver findes, overgaae i LLlde ef
ter al Ansemde de aldste Romerske, og folgelig have ey nogen Connexion med, 
eller Udspring af Gotherne. Rimeligst have Phoenicierne forst glort deres Bog
staver bekiendte i Etrurien i Anledning af den vidtlostige Handel og store Skibs
fart, som de overalt dreve i Middel-Havet; hvortil Gråkerne ere komne og 
have tillige indfort deres Bogstaver.

Udi det store Tatarie, sårdeles Permia, Siberia og flere Stader sindes og 
Jnscriptioner med Bogstaver, hvoraf mange ligne vore Runer. Da der i Rus
land, Lifland, Finland, som ligge jttst imelleln os og bemeldte Lande, ey findes 
mindste Fodspor til Runer, saa er det at slutte, at Runerne ey ere fra dem kom
ne ind til os, i det mindste ey Landeveyen; og til Soes kan de ey heller vare 
komne, saasom de Folk have aldrig, saavidt Historien viser, varet bekiendte 
for See-Vaftn; hvilket bringer mig paa den Formodning, at vore Forfadre 
have fnarere bragt Runerne til dem, og de siden ved Tidens Lcengde i mange Maader 
forandret dem. Dette bestyrkes heraf, at vore Forfadre have i det§de, rode, ja 11 te 
Sæculo gjort store Soe tog til Permia eller Biarmeland, hvor Kong Regnar Loth- 
drok efter Saxonis Beretning skal endog med Bogstaver have ladet udhugge sine 
Bedrifter. Fra bemeldte Permia var del let at Bogstaverne kunde langs ad Dwina- 
Floden udbrede sig ind i Siberien.

Hvad de Preussiske Bogstaver angaaer, som Bajer ansorer in Com
mentariis Petropolitanis Tom. 2. pag.^470, da have de ey mindste Lig
hed med Runer eller nogen anden bekiendt Skrive-Maade; overalt frygter jeg for, 
at den gode Simon Grunow haver opdigtet dem.

Dersom de Svenskes Paastand er rigtig, at den faa bekiendte Codex 
Argenteus indeholder en Overscmelfe af de 4 Evangelier paa Gothisk, og er 
giort af den bekiendte Biskop Vlphilas, faa er det en klar og afgiortSag, at de 
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Bogstaver, som Ulphilas haver opfundet, aldeles ikke komme overeens med 
vore eller noget Slags Runer; Thi Oyesynet viser , at de snarere ere forvendte 
Latinsse Bogstaver. Sproget i bemeldte Codex kommer og langt mere over- 
rens med det gamle Lydsse, end med vort Nordisse eller Islandske, hvilket tie# 
ner til at bestyrke mig i den Meening, ar de i Historien strå navnkundige Go« 
ther ere af narmest Udspring Tydsse, og folgelig rimeligen ikke ere udgangne af 
vor Norden. Men er Sproget udi denne Codex Me Gothiss, men Frankiss, 
som mange lcerde Mand synes ey uden Grund at paastaae, saa falder det Be- 
viis, raget af den, bort om Gothernes Udspring og Herkomst, endssiont endeel 
andre blive tilovers, som efter min Tanke vise, at de af narmeste Udspring have 
snarere varet Tydsse end Nordisse, ssiont de tilhobe have ester min Tanke havt 
falles Oprindelse fra Mesech. Bemeldte Sprog, som gemeenligen kaldes det 
Mafogothisse, fordi Gorherne nedsatte sig i Masten, er ellers vvermaade 
meget blandet med Latinske Ord, hvilket tilligemed detS Bogstavers Lighed 
med de Latinsse tiener til at bestyrke ben Mening, at Ulphilas er Forfat
ter af denne Codex, som ellers er der eeneste Monument af dette Sprog , 
til hvis Forstaaelse Hicxefius haver bemoyet sig med af ostomtalte Codice 
at forfatte en tresselig Grammatica og Fr. Junius et ey mindre ypperligt 
Glossarium.

Hvad de nyere Engelsse, Nederlandsse, Tydsse, Dansse, Norske og 
Syensse Bogstaver angaaer, da ere de ey andre, end fordarved^Latinsse Bog
staver, saadanne, som Munkene brugte in medio Ævo.

<Di have altsaa feet, at Bogstaverne time end mindre end Sprogene til 
at vise det ene Folks Fallesssab med det andet. Under vor Betragtning komme 
dernast Monter, og maa vi da tilstaae, at vi ey fra de hedensse Tider af have 
nogen Mont, i hvor stor Umag den larve Keder har giort sig for at bevise der, 
sårdeles med en Guld-Mom, som han haver villet tilskrive Othin, hvilken an# 
dre derimod med bedre Grund tilskrive de gamle Konger i Thracien. Denne 
tillige med andre baade Guld- og Solv-Monker, hvorpaa findes underlige Bil
leder, Kaars, halve Maaner, og mere saadam, og hvoraf endeel ere ogsaa vp- 
gravne af Jorden i vor Norden, blive vel alle Udenlandsse, endssiont det som 
oftest falder vansseligt at sige fra hvad Land de egentligen ere. Efter al Anseen
de have vore Forfadre ved Deres idelige Roverier, fornemmelig tit Soes, bragt 
saadanne Ting hiem med sig, og siden nedgravet dem i Jorden, af ürygt for at 
blive dem iglen ftarovede. De Engelsse have uden al Tvivl varet de forste 
Mont-Meftere i Norden, og Knud den Store forst i Dannemark ved dem ladet 
staae Penge, og Olaph Skautkonnung iSverrig. Om Norge have vl t
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denne Post end mindre Efterretning, og troer jeg neppe, at man kan fremvise 
aldre Monr, endaf Kong Sverre, som dsde Aar 1202, endstiont jeg derfor ikke 
ncrgter, at jo bemelere Rige haver havt egen Msnt tilforn- Fra Knud den 
Store af have vi nastrn Mont af hver Konge i Dannemark, hvoraf de aldsts 
ere prcrgede paa begge Sider, de fernere derimod ikkun paa een, og kaldede 
Braéteati > hvilke forst, som den larve Sperling haver beviist, bleve flagne i 
Engelland af Henrico I, som dsde 1135, t Tydstland i Keyser Lotharii Tid, 
og i Dannemark formodentlig forst indforre under xValäemarii I Regiering De 
allerseeneste Monter ere igien pragede paa begge Sider: Fra de celdste Tider 
af haves ingen Kobber-Monter. j^ongNicolao, som dode ii34, tilstrives een, 
hvorpaa staaer et stort N. De aldste derimod ere af purr Solv, men jo mere 
det narmer sig de nyere Tider, jo mere bliver Monten blandet med Kobber, og 
tilsidst nasten pur Kobber, som dog skulde gielde det samme, som de andre der 
vare af fint Selv; Hvoraf der og kommer, at vi have saa faa af de gode Pen
ge, der.bleve flagne i Knud den Stores, Svend Estrithsons, og Knud den 
Helliges Tider, saasom de i de seenere Tider ere blevne omsmeltede, og forvand
lede til flet Mont. I disse midlere Tider var det og, at Bisperne og Stader
ne tilegnede sig Monte-Rmighed, hvoraf sees de mange Monter med Bisper- 
Billede, og at ntuii saa oste finder Stadernes Navne paa de Tiders Penge. 
Guid-Mom haves ey fra de Tider, men den tilligemed SolvMontens Forbe
dring maa tilffrives den Oldenborgske Stamme. Overalt maa man tilstaae 
at vore Monter, ar sige de Gamle, (thi jeg handler i dette hele Skrift ikkun 
om gamle Ting;) tiene kun lidet til Historiens Oplysning, thi hverken erede, 
som de Romerste, flagne paa visse store Tildragelser, ey heller findes Aarstal 
paa dem, og som oftest ey heller Kongens Navn, under hvis Regiering de 
ere flagne, og naar det endda findes, da ikkun gemeenligen det forste Bogstav 
af hans Navn. Da der nu have vcrret mange af der Navn, Svend, Knud, 
Waldemar, Erik, fim er man ofte gandffe uvis, ril hvilken i Ordenen af der 
Navn man stal henfore dem, hvilket som oftest gior i Tiden Forstiel af meere 
end eet Sæculo. Men i hvor ringe i Henseende til Historien, end Nytten af 
vore Monter er, saa er den dog nogen, og da maa nmn beklage, ar ingen haver 
endnu viist den, ja ey engang ril gavns bekiendtgiort en rigtig Samling af dem, 
stukne i Kobber. Thi det Bircherod haver udgivet, er langt fra ikke tilstrcrk- 
keligt, og paa mange Steder urigtigt, hvormed jeg dog ey vil betage Manden 
den billige Ros, som tilkommer ham, fordi han forst i saa vanstelig en Sag 
haver brudt Isen. Og da saadanne gamle Monter, som gemenligen ere 
smaa og uanselige, let bortkomme, saa var det at suste, ar nogen lcerd 
eg flittig Mand vilde paatage sig at bestrive dem paa samme Maade, 
som le Bhnc haver gjort med de Franske, hvor han fornemmelig med
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utrolig Moye og Rigtighed haver undersogt deres Gehalt og Vardie 
t fin Tid.

Af egentlig saa kaldte Bygninger findes ingen fra de hedenske Tider, men 
desto flere Grgv-Hoye, deels med Srene omkringsakte, deels uden Stene. Alle 
saadanne Hope ere dog ey Begravelser, da endeel deraf have tient vore Forfa- 
fcedre til Domsteder, og endeel til Offer-Pladser. Udi disse Grav-Hoye findes 
fom oftest Urner med Asse og brandte Been udi, men rart hele Beenrader, 
hvoraf man maa flutte, at den saakaldre Hougs Old, hvilken er yngre end Brsende 
Olden, ey haver tager sin Begyndelse, saa meget lange, for Christendommen 
indkom i vor Norden. Af diste Hoye og den derpaa liggende Jords Hoyde 
haver den navnkundige Rudbek villet tage et Beviis til ar fastsatte deres Alder, 
og folgelig Beboelses Tiden af vor Norden, men med flet Lykke. Udi saadanne 
Urner findes som oftest Ringe, Armbaand, Sporer, Hegler, og mange andre 
Ting, som vore Forfadre have brugt, hvilket k'and ti'ene ril ar oplyse vore For» 
fadres Skikke, Levemaade og Gudsriencste, allerhelst da man kan nogenlunde 
vare vis paa, ar de Ting, som i saadanne Urner findes, virkeligen tilhore vor 
Norden, hvorimod man er saareuvis om andre Ting, som findes kose i Jorden. 
Urnerne og de Ting, som udi dem findes, ere vel oplyste af Olao Wormioi Mo
numentis Daniels, Trogillo Arnkiel i Cnnbrische Heyden-Antiqvitaten, og 
Detblev Rhode i Cimbrische Grab-Hügeln, som endda best af alle haver oplyst 
denne Sag, og herpaa anvendt unolig Moye, endssiont hans Bog og indehol
der mange uvedkommende Ting. Herved maa og eftersees Keys leri Antiq vira
tes Septentrionales. Overalt ere faa Dele af vore Anrigvirceter bedre oplyste, 
end just denne.

Tik de aldste Tiders Bygninger kair og regnes underjordiske Gange, fom 
vore Forfadre bygte, for derigiennem at have Leylighed til at undsiye deres Fien- 
der, naar de uformodentlig bleve overfaldte. Om saadanne findes ey allene 
Efterretning hos vore gamle Skribenter, men endog nogle, som virkeligen end
nu ere til, helst i Norge, hvor mange Huler i Klipperne bor regnes derhen. 
Og endssiont dette ikkun oplyser endeel af voreForfadresLeveinaade, saa er dog 
for den store Mangels Skyld Alting i Antigvitarerne kastbart, og derfor vel Uma
gen vardr, at de Stader flittig optegnedes, hvor saadanne Huler og Gange fin
des og de allerede fundne derhos af kyndige Mand undersogteS. Almuen tilskri
ve saadanne Gange gemeenligen Munkene, for der igiennem at besoge Non
nerne, men de ere virkeligen for den storsteDeel fra de hedensse Tider, end- 
stitznt og Almue« oste fabulerer underjordiske Gange, hvor der ingen ere, 

og



i at strive den gamle Danste og Norste Historie. ___ 27
vg hvor der ester Fornuften ingen kan vare, som under Soer, Elver, vI 
saa videre.

Af medio Ævo sindes langt flere Bygninger, men som ingen endnu med 
Flid haver undersvgt, og som sortiente at samles og gives i Trykken, ligesom 
Mfjntfaucons Monumens de la Monarchie Fran$oife. I saadanne Ting kan vi 
endnu neppe regnes iblant polerce Narioner, og der ere og ikkun faa, ja fast in- 
gen, som satte Pris derpaa. Vore Naboer de Svenffe have allerede herudi 
foregaaet os med gode Erempler. Saaledes haver Per'mgfkiold udgivet Mo- 
n-menra Uplandica og Ullerakenfia > RbyzeliusSuiogoth a munita, hvorudi 
de gamle Svenjkes Fastninger og Befæstnings Maade beskrives, Wallin fine 
Gothlandske Handlinger rc. Hvor mange gamle Ligstene, hvor mange Jnscrip- 
tivner, hvor mange Levninger af forfaldne Slotte og Fastninger findes der ey i 
Dannemark og Norge? Af hvilket altsammen intet er ved Trykken bekiendtgiorr, 
undtagne Jnfcriptivnerne, hvoraf vi have N. Cbytrsi Dcliciæ hinerariæ, Re* 
fenii Infcriptiones Havnienfes, /Ijjéroi Infcriptiones Siadandicæ, og Pontop* 
pidam Marmora Danica, som dog alle have sprunget mange forbi, og hvorledes 
kunde det vel anderledes sker? da ingen af disse brave Mand haver selv havtLey- 
lighed til at reyse allevegne om, uden hvilket del ey er mucligt at bringe noget 
fuldstændigt herudi til Veye, og hvortil ey udfordres een, men mangesArbeyde 
og Reyser. Vel haver den berommelige Thurah giort fig foment af sit Fæ- 
derneland ved at udgive saa mange kostbare og pragtige Varker om dets Ste
der og Slotte; Men hidindtil, naar jeg undtager Bornholms Beskrivelse, ha
ver han allene, saa at sige, handler om nye Steder og Slotte, Beskrivelsen af 
Roeskild undtagen, hvor endeel forekommer, som hmhorer til den gamle Historie. 
Desuden er hans Hensigt mere at oplyse Bygningskonsten, end Antiqvitaterne. 
Saa vidt jeg kand domme af de saa overblevne Levninger, saa havde Refenii 
store Atlas Daniccs, som skulde bestaae af mange Folianter, fornemmelig sigtet 
til at oplyse vore gamle Monumenter, hvorved ikkun var at beklage, at Forfat» 
men, manglende en sund og streng Critiqve, forfaldt til saa mange Fabler og 
Eventyr næsten paa hver Side. Det var derfor at onffe, at Etatsraad Kle- 
venfeids længe forehavte Monumenta Scanenfia og Jutenfia maatte komme for 
Lyset til Fædernelaudets Zir og Berommelse; Thi fra ham kan man vente no
get godt, saasom han er en Mand af Smag og Indsigt i disse Studeringer. 
Til vore Landsmænds LEre var det og at onffe, at Den lærde og flittige Rector 
Schöning i Tronhiem, maatte komme nogenledes ffadeslos fra hans med ftot 
Flid udarbeydet Beskrivelse over Tronhjems Domkirke, som med stor Bekost
ning nu næsten fra Trykken er færdig. Samme Kirke er udi hele Norden det 
fornemste Monument og Antiqvitæt af medio Ævo. Skade er det og, at det 
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Dansse Magazin haver saa længe ophort, hvor den ey mindre af sin grun
dige Lærdom, end Modesti« bekiendte Jacob Langcbek oste smukt har op
lyst Monumenta medii Ævi, særdeles Sigiller og Vaabener.

Dl Monumenter kan endelig og regnes mange andre Ting, som gemenki- 
KM i disse Tider opgraves af Jorden. De fornemste heriblam ere de tvende 
navnkundige Guldhorn, som begge ere fundne ved Megel-Tondem i det Sles- 
Visse. Over det forste haver Wormius, Randulf, Egard, Vinftrup, Sorterup 
og Arnkiel ssrevet Forklaringer, over det sidste Grauer og Paulli. Men naar 
man haver læst dem alle, endssiont der er stor Forssiel paa dem, og Wornri, 
Sorterups og Arnkiels ey kan nægtes at være Lærde, saa er man dog lige klog 
paa, hvor diste Horn ere forst forfærdigede, og hvad de derpaa udgravne Bil
leder betyde. Jeg for min Part holder med vor udødelige Gram i hans utrykte 
Afhandling mod Gr-aier, at disse Horn ey ere Dansse, men komne fra Engel
land, og felgelig ey henhore til vore Antiqvitæter. Paa Bornholm opployes 
undertiden Græsse og Arabisse Monter, ligesom paa Gulland, saa og underriden 
heel tynde Plader af Guld, og smaa Billeder ligeledes af Gulv. Over disse 
Anrigvitæter have Jacob a Meller og den bekiendte Fanat cus Dippel under 
Navn af Chriftiano Democrito ytlret deres Tanker. Men da de begge holde 
for, ar disse Guld-plader og Billeder ffrive sig fra vore Forfædre, saa kan jeg 
ey herudi give dem Bifald. Thi da de findes i Selssab med udenlandsse Mon
ter, saa maa man om dem, ligesaavel, som om de Gullandsse troe, at de ved 
Handel ere didbragte, og det fra Grækerland afigiennem Rusland; saasom-dester 
dekiendt, at Russerne havde i medio Ævo en stærk Handel til Wisbye paa 
Gulland, og Bornholm ligger ey langt derfra. Ligeledes findes og ofte i Jor
den Sværd, Spyde, Oxer, Knive, og andet mere, hvilket altsammen burde 
af visse Antiqvitærs Elssere, som saa ak sige, alene befatte sig mrd denne Deel 
af Amiqvitæter, sammensoges, forklares og bessrives, til hvilket Forehavende 
Mufeum Wormii fornemmelig kunde liene, endssionr det ellers meest har med 
Namralia at giøre.

Efterår vi saaledes have feet, at der i Dannemark og Norge ikkun findes 
faa Monumenter imod mange andre Europæisse Lande at regne, og at de faa 
endda dagligen forsommes og til Side sættes, og fast alle ey endnu med tilbørlig 
Flid ere undersøgte, hvilket og ved hvert Skrir standser en Danss og Norss 
Historiessriver, der grundigen vil gaae til Værks; saa er det Tid, jeg vender 
mig til Skrifter, af hvilke i disse Landes Historier, som i alle andres, den stor- 
ste Hielp ssulce ventes, og som ofte just foraarsage den største Vansselighed. 
Skrifter deler jeg iglen i tvende Slag: Boger og Documented De forste 
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lader sig alter beqvameligen dele i gamle Beger og Autores/ hvilke ere at 
anser, som Autoris Clasfici og Fontes, og nye Beger, der handle om 
gamle Sager.

Hvad de gamle Beger angaaer, da vil jeg melde em dem, ey efter Mate
rierne/ men ester Tiden, som man enten vist veed, eller kan flmte sig til, at de
res Forfattere have levet paa. Men her maa man hoylig beklage, at der af in
denlandske ey findes nogen ret gammel Skribent, og at man i Mangel af samme 
maa betiene sig af Udenlandssr, der for mange Aarsagers Skyld have vidst 
baade lidet og urigtigt om vor Norden. Imidlertid maa man dog betiene sig 
af dem, og er jeg i den Henseende eenig med Hr. Prof. Andrer en udi hans 
Vallis Herthæ Deæ, endssiont denne Slutning bliver maassee undertiden drevet 
for vidt. For ret ar vide vort Folks Herkomst, saa og Oprindelsen ril alle de 
adskillige Folk, der enten have beboet, eller endnu beboer vor Norden, maa 
man temmelig noye undersoge de andre Europaisse ogNord-AsiatisseFolksHer- 
komst og Fletninger, og til den Ende igiennemlase alle de ganrle Hebrceisse, 
Grass e og Rvmersse Skrifter, som Tiden haver levner os. De gamle Skri
benter, som gaae os »armest an, ere: Herodotus, Diodorus Siculus, Cæfar, 
Strabo, Mela, Plinius Den 90«, Tacitus, Plutarchus, Piokmæus, de smaa 
grasse Geograph! > som Hudfon haver udgivet, Hiftonæ auguftæ Scriptores 
de gamle Panegyrifter, og Ammianus Marceliinus. Af disse lare vi endeel 
om vore Nordisse Landes og Jndvaaneres aldste Navne, og fornemmelig om 
Historien og Bedrifterne af de Folk, der enten virkelig have flotter ud af vor 
Norden, eller og foregives derfra at have udflottet. Disse gamle Skribenter 
fornemmelig, saa og de fleste andre gamle Skribenter, bor den der grundigen 
agter at undersoge vor gamle Historie selv med Agtsomhed lase og overveye, og 
ey lade der komme an paa de nyere Skribenter, der have handlet om do 
Nordisse Folks Herkomst og Flstninger, og om hvilke jeg langers hen ud- 
fsrligen ssal handle, saafom de dog maa have der fornemste af de gamle Skriben
ter, hvilke de oste urigrigen have farrer og forklarer.

Naar man haver igiennemgaaer de gamle Scribsnrer indtil det 4de Saecu
li Slutning, og man trader ind i det s te , da der Romersse Herredom gik ril 
Grunde, og saa mange nye Kongeriger bleve af Barbarerne oprettede, fore
komme os alt flere og flere Efterretninger, som henhore til vor Nordens Histo
rie. Da maa man fornemmelig overveye Zofmum, Olympiodorum, Hie- 
ronimum, Prifcuin, Salvianum > Prolperum, Sidonium, Apollinarem og 
flere. Udi den Edition af Servii Anmarkninger over Virgilii Æneis , som Da
niel haver udgivet, navnes Dani, men da der ey findes i nogen af de foregav 
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tnt>e Editioner, saa er det efter al Anseelse er Gloflema. Det 6te SæculiSfci» 
bemer ere endda af langt storre Vigtighed for os, saasom de ey allene upaa- 
tvivlelig navne Dani, men endog fortcelle adstillige af deres Bedrifter. De 
fornemste ere: Procopius, Agathias, Cadiodorus, Jornandes, Gregorius 
Turonenfis, Gregorius Magnus, Venandus Fortunatus og mange andre. 
Men da Mangden af Skribenterne bliver efterhaanden saa mange, at det vilde 
falde kiedsommeligt for Laserne at opregne dem alle, saa vil jeg ikkun betragte 
de fornemste, og som, saa at sige, fast allene handle om os, og for det ovrige 
lade mig noye med at erindre, at de andre sindes udi Samlingerne afSpanske, 
Franste, Engelste, Nederlandste, Hollandste, Tydste, Schweitzerste, Itali» 
enste, Pohlste, Ungerste, Russiste og Byzanrinste Skribenter, samt i Aélis 
Sanélorum og Colleélionibus Conciliorum , hvilke Samlinger alle tilhobe 
bor noye igiennemgaaes af den, der agter at afhandle noget Grundigt i vor 
gamle og midlers Danste og Norste Historie.

Men her er det atter beklageligt, at vi ey have nogen Samling af vore 
Scriptores, som de fleeste andre Europcriste Folk, hvoraf manges endog ere 
med Flid kollationerede med adstillige Manuscriprer, og forsynede med herlige 
Noter. Dette er atter en Vanskelighed, som hart ad ved hvert Skrit ophol* 
der en varsom og oprigtig Danst og Norst Historiestriver.

Men at jeg stal komme til de Skribenter, som enten ere vore egne, eller og 
temmelig udforlig handle om vore Sager, da er O'tberi og Wulßam Periplus 
den aldste af dem. Den er strevet paa Angel Saxlst, og dediceret den Engel
ste Kong Alfred, der var en Zirat for alle Regenrer udi sin Tid imod Slut
ningen af del sfce Seculo. Denne liden Tractat oplyser adskilligt i vor gamle 
Geographie. Dersom noget stal holdes celdre end den, da maa der vcere Rag
nar Lothbroks Vise i Wormii Litteratura > endeel viser i Hervarar og Wol- 
funga Sagar, Begyndelsen af Liarkarnal i Heimskringla, ogHavamal og Vo- 
lufpa i Edda, hvilket altsammen er paa Vers. Efter Other ere vore celdste 
Skrifter de Vers, som sindes i Heimskringla og Knytlinga Saga indtil Ha
rald Haardraades og Svend Estrihtsons Dod. Alle oisse Vers ere paa Is- 
landst, og bor med rette ansees, som de kostbarste Levninger af vor Alderdom.

Den forste Skribent, som paa Latin haver handlet noget udforligt omos, 
er den saa bekiendre Adamus Bremenfis, der levede omtrent Aar IO80 , som Ca
nonicus i Bremen. Af ham have vi Hiftoria Ecclefiaftica Septentrionis, og 
de Situ Regnorum Septentrionalium. Da han vidner sig ar have samlet ft# 
ye Efterremmger af Kong Svend Estrichfons egen Mund, saa stulde man jo 
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tanke at kunde flaae stor Lid til ham. Men Torfæus og Gram have viset, 
hvor lidet han er at lide paa, og hvor ofte han uden Grund viger fra de celdre 
Skribenters, Eginhardi, Witechindi, Remberti , Ditmari, Dronning 
Emrnæ Panegyristes Beretninger, hvilke alle, endffiont udenlandske Skribenter, 
der aldrig have varer i Dannemark, undtagen den eeneste Rembertus, dog bor 
staae mere til Troende, end Adamus, i de Ting, som ere ffeere i deres Tid. 
Man maa ellers tilstaae, ar Editores og fornemmelig Lindenbrog ere ofte 
Skyld i de Feyl, som findes hosAdamurn, i det de icevnligen have last urig
tig, og indfort den gamle Scholiastis Ord i Texten, hvilket Staphorftog Lak
man fornemmelig have viser.

Nogen Tid efter Adamus omtrent Aar 1120 kw&eÆInothus, enEngelss 
Munk udi Odense, hvilken paa Latin haver ffrevet den Dansse Konges og Mar
tyrs Saner Knuds Liv og Levnet, eller rettere hans Dod og Canonisation. 
Dette Skrift, som er udgiver af Meurfio, haver sin Nytte, endffiont opfyldt 
med Munke-Fabler og Overtros. Paa samme Tid havde Istand de tvende 
navnkundige Mand Are Frode og Sæmund Frode. De fleste af deres Skrif
ter ere forkomne, men om dem vil jeg lige saa lidet handle, som om andres af 
samme Slag. Af Are haves endnu en kort Historie paa Jslandss, som 
Buflæus bedst haver udgivet. Af Sæmund findes den ældste Edda paa Vers, 
hvoraf det meeste dog endnu ligger i Manuscript.

Omtrent Aar 1160 levede ligeledes paa Istand Oddur Munk, der med 
stor Fnd af de gamles Vers og Traditioner sammenssrev den navnkundige 
Norffe Konge Oiaph Trygg vefons Levnet paa Jstandss. Udi Norge ssrev 
omtrent ved samme Tider Theodoricus Monachus paa Latin er Compendium 
af den Norffe Historie, som efter de Tiders Maade ey er at foragte. Kirch- 
man haver givet det for Lyset.

Med Aar 1170 flutter Helmoldus, som levede paa de Tider, sin Slavic 
ffe Kronike, hvilken her anfores, saasom den i Historien af det ure og 12te 
Sæculo er gandffe umistelig for os. Ham og hans Continuator, Arnoldus 
Lubecenfis, som flutter med Aar 1209, haver Bangertus udgiver.

Omtrent Aar i190 er den liden Afhandling de Profeflione Danorum in 
Terram Sanctam ffrevet, fom Kirchmann haver udgivet. Paa samme Tiid 
haver og Sveno Aggonis omtrent ffrevet sit Latinffe Compendium af den Dan- 
ffe Historie.
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Ester al Formodning ere og udi Dette Sæculo ssrevne Hervarar, Land- 

nama og Chriftendoms Sagar, hvilke i adstillige Ting oplyse vor gamle 
Historie.

Men det lzde Seoculum haver frembragt vore storste gamle Skribenter; 
thi Aar 1203 ffrev Saxo Grammaticus sin saa bekiendte Danste Historie paa 
Latin med saadan Ziirlighed, helst i Versene, at fast ingen Skribent i Middel« 
Alderen kaud derudi lignes med ham. Men hvad Historien derimod i sig selv 
angaaer, og fornemmelig Sandheden, da er det bekiendt, at han i den Hen« 
seende ep fortiener nogen synderlig Roes, hvilket Torfæus bedst af alle haver vi
set. Med Aar u86 stutter Saxo sin Historie. Stephanius haver bedst udgivet 
ham. Men det var at onste, at den gode Mand havde varet lige saa vel dre
ven i den gamle Historie, som i Philologien; dog herudi haver han slagtet sin 
Autor paa. Omtrent Aar 1240 dode den Jstandsse Laugmand Snorre Stur.lefön, 
som haver strevet en Norst Historie fra O ih in af indtil Kong Magnus Er- 
lingson, eller omtrent Aar 1176. Dette Skrift fortiener i mange Henseender 
at kaldes et Mesterstykke, og vilde vi uden Det nasten vare blinde i vor gamle 
Historie; thi hvad Frimodighed for at sige Sandhed, Moye for at udlede Den, 
og Omstandighed i at fortalle Bedrifterne angaaer, da tor jeg paastaae, at 
ingen Historieskriver hertldi kand foredrages ham, havde han ikkun varet saa 
lykkelig at leve paa de Tider, da en sund Critiqve herstede r og den gode Histo- 
riffe Stiil var i Brug, saa havde han kommet til at staae ved Siden ttfThu. 
cydides og Polybius. Men nu maa man holde ham disse Mangler til gode, i 
Henseende til den Tid han levede udi. Hans Skrift kaldes gemeenligen Heims« 
kringla af de to forste Ord, hvormed Det begynder. Peringsfkiold haver forst 
udgivet Den Jslandste Text, med Versioner hos paa Latin og Svensk, som dog 
i mange Meader eve urigtige. Uden derfor grundjgen at forstaae Det Jstandsse 
Sprog er det lige saa got, at man ep tinker paa at strive vor gamle Historie, 
efter hvilken Regel man altsaa let kgnd domme De Mange, som i vore Tider ha
ve lagt Haand derpaa.

Efter Snorreé Dod ere vore fornemste Skribenter, Knytlinga Saga, som 
bestriver Den Danste Historle fra Gorm af til Knud Den 6te, og hvis Forfat
ter synes at have levet omtrent Aar 1300, og Karl Abbot > som haver strevet 
Kong Sverres Liv og Levnet. Begge ere paa Det Islandske Sprog. Den for
ste har Arnas MagnæuslaDet paa Latin overftette, hvilken Oversættelse af Gram 
siden er igiennemseet, og af ham tilligemed den gamle Text til Trykken befordret, 
hvorfra Den alt siden sammes Dod har ligget fardig, manglende i sar Titelblad og 
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Fortale/ hvilket erfares af de gandsse faa Exemplarier, som fra Trykkeriet ere 
udkomne. Den anden haver Gyllenftolpe udgiver i Nordlands Chronica.

Udi den Dansse Oversættelse af Snorre Sturleflbn, som Claus Wormius 
haver befordret til Trykken, findes de Norske Kongers Hagen Sverressons, 
Gukhorm SigUrtson, Inge Baardsson og Hagen Hagenssns Levnets Bessri- 
velser, hvis Forfattere ere ubekiendte. Skade, ja Skam er der, atdenJs- 
landsse Text af disse Skribenter ey endnu er kommen for Dagen.

Ericus Upfalienfls den Svenske Historieskriver, fbm omtrent levede Aar 
1470, haver og meget til vor Histories Oplysning , sårdeles om de zdes, Mar- 
garethæ, Erici Pomerani og Chriftophori Bavari Regieringer. Det samme 
kand og siges om de Svensse Rimkroniker, udgivne af Hadorph,

Da den Norsse Kong Hagen Hagenssons Gesandt var i Spanien, og 
havde didhen.bragt Kongens Dotter Chriftina, som Brud, horte Han der tot# 
se de Vers, som de Tydsse Poerer udi det 12te Sæculo havde sammensat, og 
som ere befattede udi den faa kaldte Helden-Buch. Han forelskede sig da saaledes 
i dem, at han bragte dem hiem med sig til Norge, hvor de i ubunden Stiil ble- 
ve oversatte paa Jflandff. Denne Oversættelse erdet, som Peringfkiold ha
ver udgivet under Navn af Niflunga Saga; og efter dens Indhold ere vore fle# 
steKiempe-Viser smiddede, dog med den Forssiej at Italienske og Tydsse Be- 
Drister ere forestillede at vcere ffeete t vor Norden. Enhver ssionsom Laser kand 
vel lettelig heraf formærke, hvor liden Hielp disse Kiempe-Viser kand giore i vor 
Historie, og hvor ilde det er, at saa brave Mand, som Wedel og Syv have 
anvendt saa megen Tid og Moye paa dem.

Foruden de hidindtil opregnede haves endeel andre gamle Skribenter, som 
Saxo..., Fpitomatorcs, Frater Nigels i Sora, hvis Skrift og er bekiendt un
der Navn af Riim-Kroniken, hvorudi han haver fortsat Historien til Chri- 
ftiani $. Tiid, og Thomas Geysmer, en Continuator af Saxo, udgiven af 
Benzelio, den saa kaldte Erici Pomerani Kroniks, abe Chronologisse Series 
over de Dansse Konger udgivne af O. Wormio, en Genealogie over Konger
ne i Danmark udgiven af H. Ernftio, den Siellandsse Kroniks af Arna Mag- 
næo, Chronicon Ecclefiæ Ripenfis , 12 smaa Kroniker paa Latin af Ludwig, 
og flere; hvilke alle have deres Nytte i vor Historie, endssiont undertiden saare 
liden.

. Foruden alle disse haves endda en stor Deel Islandske Sagar udgivne af de 
lssrde Svensse, Verelio, Hadorph, Salan, Renhielm, begge Peringfkiol- 
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der, Biörner; men da de fleste af dem ere saa bestafne, at de indeholde stridi
ge Ting mod andre Historieskriveres trovardige Beretninger, og ere desuden 
opfyldte med Fabler, saa haver jeg med Villie giemt dem nlsidst. Naar jeg 
noye laser dem, finder jeg i de fleste tydelige Fodspor, at de ere skrevne i de nye
re Tider, og kand jeg da ey holde mig fra at falde paa de Tanker, formedelst 
Fablernes Lidhed, at de enten have betienl sig (tf Saxone Grammatico selv, el
ler og oset af samme Kilder, som han, nemlig Almuens uvisse Tradition, og 
deres egen starke Indbildnings Kraft. Men om de ey nytte meget i den borger
lige og Rigets Historie, saa ere de dog umistelige i Henseende til Historien af 
vore Forfadres Videnskaber, Konster, Skikke, Levemaade og Gudö-Tieneste. 
Ey heller forkaster jeg dem gandske og aldeles i Henseende til den forste Brug; 
Thi (tf Fundinn Norregur lcere vi meget angaaende Norges celdste Historie og 
udi Volfunga og Alfs Saga finde vi de herligste Vers bevarede. Men jeg seer 
derimod ey, hvorledes man vel kand bygge nogen Historisk Sandhed paa saa- 
Danne Sagar, forø Samfon Fagres, Illyge Grydar Foftres, Halfdan Brana- 
foftres og flere.

I Almindelighed lider vor Historie meget ved der, at ey den tyvende Deel 
«f de Jflandffe Skrifter ere komne for Lyser. De Svenske have udgivet en 
stor Deel, saa ar jeg ey troer, ar der findes just mange flere utrykte; men hos os 
er det langt anderledes. Allene paa Univerfitetets Bibliothek i Kisbenhavn, 
ligger en stor Mangde, og hvor mange opbrcrndce der ey 1728. i den ulykkelige 
Brand, og endda flere udi Arnæ Magnæi Bibliothek? Udi det Kongelige Bi
bliothek ligge og endeel forvarede, og hvor mange mon der endnu ey kandffee 
findes paa Istand? Saadanne Ting burde man skynde sig med ar give for Ly
set, at ey nye ulykkelige Tilfalde stal berove os flige, kostbare Skatter.

Vi klage over Mangel i vor Historie , og ville dog ey strabe ar afhielpe den, 
naar vi kunne. Hvor ilde man i Norden haver holdt Huns med Papirer, Docu- 
menter og Antiqvitater, kand bedst sees af den brave Bircherods Skrift de 
Caufis deperditarumAntiqvitatum Septentrionalium hos Weftphal. Vel 
haver den udodelige Torfæus betient sig af mange Islandske Manuscriprer, mm 
det er hverken sagt, ar han haver havt dem alle til Eftersyn, ey heller, at han 
jo i de efterseete kand have efterladt sine Eftermand Anmarkninger ogOpdagel- 
ser at giore. Intet var derfor snskeligere end om disse rare Skrifter bleve gior- 
re bekiendre til almindeligt Brug, helst den kostelige Flateyar-Bok; dog dette 
maarte ffee med Skionsomhed, ey alting udgives, allene fordi det var gammelt. 
Den gamle Text med behorig Flid, Nathed og Rigtighed trykkes, flere Manu- 
scripler eftersees, om de findes, og med Fliid holdes mod hinanden, de bedste 
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Læsemaader udvælges, betpfcdtge Variantes Leéliones antegnes, gode Latin« 
ste Verfioner forfærdiges til de udenlanbike Lærdes iTieneste, hvilke maatte væ- 
re mere oprigtige end ziirlige, men dog tydelige, og Anmærkninger tilfoyes til 
at forklare rare Ord og Talemaader, oplyse morke Steder, legge Poeternes 
Kunst for Dagen, og korteligen, hvor det behovedes, forklare og rette Skri
benterne. Noterne maatte være paa Latin. Danst Verfion kunde man lade 
blive borte for ar undgaae unodige Omkostninger. Med faa Ord: disse Skri
benter burde saaledes udgives, at de ey behovres paa nye at bekiendtgiores, og 
at de kunde blive kil fuldkommen Tieneste for dem, der vilde strive Historien. 
Med dem kunde nmn ogsaa gi ore en Begyndelse ril en Samling af Scriptores 
Rerum Danicarutn, hvilken vi fast allene afalle oplyste Folk endnu savne.

Foruden rette Historiestrivere og Kroniker haves endda endeel andre gamle 
Skrifter, blant hvilke Edda fortiener at staae ferst i Spidsen. Denne er sammen
samler af Snorre Sturießdn i det izde Sæculo, af Sæmundi eeldre Edda, der 
var streven i Begyndelsen af der 12te Sæculo, af gamle Vers, og af Forsir- 
Drenes mundtlige Beretninger. Udi den findes De ældste og paalideligste Efter
retninger om vore Forfadres Gudstjeneste og Troe. Refenius haver udgivet 
Den, tilligemed endeel «f Sæmundi Edda. Men envffiont Refenius var en flit
tig Mand, saa var han dog ey mindre end noye agtende og grundig lærd, des
uden har han ey trosser paa det bedste Manuscript, eller havr nok af dem til 
Eftersyn. Göranflbn i Sverrig haver nyeligen givet Edda ud paa nye, af et 
andet Manuscript, som vel ey er saa fuldstcendigt som Refenii, men i mange 
Maader rigtigere. Desuden haver han og begyndt med at udgive Sæmundi 
Edda. Mig er sagt, at den lærde jhre i Sverrig har i Sinde at udgive Ed
da paa nye; hvis saa er, da kand man vente noget godt, saasom han er baade 
en lærd og stionsom Mand. Mallet haver oversat det meste af Edda paa 

v Franst.

Vore gamle Love tiene og meget til at oplyse Historien, men her moder ar
ier Klagemaal og Vanstelighed, i det ingen endnu haver udgivet dem i eer Verk, 
som dog andre polerte Folk have giort, særdeles de Engelste. Og med alt vet 
kand dog ingen forstaae vor gamle Historie, uden ar være grundigen forfaren i 
vore gamle Love. En Danff og Norst Historieskriver maa derfor og herudi 
bryde Isen, idet mindste saa vidt, det endelig er fornodeuttil hans Foreha
vende. Jeg vil nu ey tale om de ældste og hedenste Love, hvoraf intet er tilo
vers, uden Det Saxo anforer, om man og herudi kand lide paa ham. Den 
ældste er da Knud den Stores Virherlaghs Ret udgiven paa det gamle 
Sprog af Refenio, og paa Larin oversat af Svend Aagesen -gudgiven afSte- 
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phanio. Samme Konges Engelsse Love, hvilke vel ey just angaae Danne
mark, men Vog riene til ar oplyse hans Historie, ere uvgive uf Lambardo, Whe- 
loc, Wilkins, Spelman og Twysden i Johan Bromptons Kronike. Valde- 
mari i. Siellandsse Lov, lom paa nye er oplagr Aar 1576, tilligemed Erke-Bisp 
Absalons Kirke.Lov. Samme Konges Skaansse Lov udgivet Aar 150; og 
bedst 1676 af Hadorph; Erke-Bisp AndreXSunonisLatinsseVerlionaf bemeld
te Lov, udgiven af Hvitteldt Aar 1590 Valdemari ti. Jydsse Lov trykt (504 
med Canuti Bissop i Viborg hans Expolitiones, og siden 1643. Denne Lov 
tr af Erik Krabbe oversat paa hoy Tydss, og trykt Aar 1684 og afBlafioEcken- 
berger paa plat Tydss, og trykt forst 1590. og siden 1603, Og siden den end
nu er i fuld Brug paa adssillige Steder i der Slesvigske, saa er 1717 Blueings 
Glo (Ter over den udgivne. Man haver og i Trykken en SleSviss SradS 
Ret, som tilssrives Kong Svend Gratehede. Udi Chriftiani 4ti saa kaldet 
Rjgens Rer og Dele findes mange af de gamle Kongers Love 09 Forordninger. 
Refenius haver udgivet Kiobenhavns Stads Ret, given afKongChriliopher 
af Bayern, og Riders Stads Rer, som er meget gammel og jevnlig forandret 
af adssillige Konger. De saa kaldte Thord Degns Articler findes trykte Hos 
den Jydsse Lov med Canuti Viburgenfis Forklaringer, og siden i Ludewigii 
Reliqv. Tom. 12U desuden paa plat Tydss af Er, Krabbe i Weftphal. Monu
ment. Men Hvor mange af de gamle Kongers Love, Forordninger, Haand- 
fcrstninger, Stadsretter, Bye-Privilegier ligge ey endnus utrykte, som det dog 
var Tid engang at samle, og ved Trykken at redde fra Undergang? De ceidfte 
Norsse Love Haver Paus samlet, men ikkun udgivet samme, undtagne nogle faa, 
paa det nu brugelige Sprog, som er Skade, siden Hans Verfion er paa man
ge Steder ikke noyagtig. Den Norsse Hirdssraa, som Hvitfeld, Dolmer og 
Refenius Have udgivet, er et kosteligt Monument, og viser os bedst Tilstanden 
og Forfatningen af Norge i gamle Dage. Den Jsiandsse Lov given af Kong 
Magnus Hakonffon er trykt Aar 1578 og 1709. Den Fceroisse, Hvorom De
des raler i sin Færoa Re.erata, og som er given af Kong Hakon Magnufion, 
imedens Han endnu var Hertug, findes sammesteds trykt i det nu brugelige 
Dansse Sprog. Men for grundig at vide Oprindelsen til vore Love, for at 
ssielne, imellem Hvilke Skikke der ere opkomne Hos os selv, og Hvilke vi Have 
faaet udenlands fra, og fra Hvad Land, ja maassee for at see, med Hvilke Folk 
vort er forvandt, og Hvilke Folk, der stamme fra dem, er det ey nok at vcrre 
kyndig i vore egne, men man bor og verre Heel dreven i andre Nationers gamle 
Love. Til den Ende tiene fortreflig l'mdenbrogs Leges Antiqvæ , Eccardi 
Le^es Salicse, Wilkins Leges Anglicæ , Wottons Leges Wallicæ, Sken<ei 
Leees Scoticæ. Af disse Love ere mangt og meget indkommet i vore, der ere 
Udgivne for Aar 1200, og meget i deres Love kand maassee ey igien forklares 
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uden ved en grundig Kundskab t vore Forfædres Skikkes og Sæders Historie. 
Ester Aar 1200 tog Jus Romanum og Canonicum Overhaand i Tydskland, 
hvorfor man og finder inange af deres Pr.ncipia anbragte i denJydsse Lov, der 
ey udkom forenv Aar 1240. Af den faa kaldte Sachsen-Spiegel have og den Jydste 
Lovs Forfattere brav betjent sig; men ey af Schwaben-Spiegel, 'saafom den ey 
udkom forrud Aar 1284. Kundskab i alle diste Love er derfor fornoden. Hertil 
kommer vore Naboers de Svenskes Love, hvilke ligesom de i mange Tilfalde op
lyfe vore, saa oplyses de igien af vore. Her kand jeg ey fortie den billige Roes, som de 
Svenske have indlagt sig ved deres Lovers Udgivelse, helst de brave Mand, 
Stiernhielm, Scheffer og Hadorph, dog staaer endnu tilbage for dem, ligesonr 
for os er fuldkomment Corpus Legum Antiqvarutn. Saa lange det ey er ud
kommer, ey heller er fuldstændigt Lexicon over alle Juridiske Ord, og langt 
mindre Historien ved Lovene oplyst, og Lovene igien ved Historien; saa kano 

-man ranke, hvad denne ene Dcel allene maa bryde en Dansk og Norsk Histo» 
riejkriver, dervil have Vished for sig, og ey som saa mange andre, gaae i Bünde.

Nu burde jeg vel efter min Jnddeelning betragte de nyere Skribenter, mm 
jeg vil for Ordenens Skyld i Tiden blive ved at betragte alle de Fontes» Skrif
ter og Levninger, som vore Forfadre have efterladt sig, saaftm det er dog næ# 
sten af dem allene de nyere Skribenter kand og bor betiene sig i at handle om 
den gamle Historie, hvorfor jeg og strap begiver mig ril den anden Hoved-Afdeel- 
ning, nemlig Documenler, giemmende de nyere Scribemer tilsidst.

Ved Documenter forstaaer jeg saadanne Skrifter, som man ey just kand 
kalde Böger, saasom FredS-Tracrarer, Forbund, Forskrivninger, Sk-oder, 
Gave-Breve, Epistler , med eet Ord, alt hvad som kand regnes ril Diploma- 
tiquen. Alle disse Ting findes hist og her adspredte, meest hos udenlandffe 
Skribenter, hvorved maa i agr rages, ar enHistorieffriver ey allene benytter sig 
af dem, som ere udfardigedr af Danske og Norske Konger, eller og af andre 
Danske og Norske Mand, men endog af dem, som i fremmede Lande og af 
Fremmede ere udstcrdte, hvilke ofte i mange Ting give et stort Lys i vor Histo
rie. Da alle disse smaa Stykker ey ere endnu samlede i enSantling, saa kand 
man let tænke, hvilken Umag det maa være for m Historieskriver at efterleve 
dem i saa uhorlig mange Collectioner og Boger. End storre bliver dette Ar- 
beyd, og den deraf vor Hrstorie rilflydende Skade ved den Mængde af Docu
menter, som baade hos os og vore Naboer ligge utrykte. Vor ubodelige Hans 
Gram haver med Flid sammensanket saadanne, for ar give dem ud i eet Verk, 
hvilket nu bliver af vor Lærde og fUnge Langebek fortsat og formeret. Naar 
der engang kommer for Lyser, vil det tiene til ar stoppe mange Huller i vor Hi- 
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storis, og blive til ligsfaa stor 2Lrs for vor Norden, som Rymers Samling ex 
for Engelland. Imidlertid da det vil falde Laserne kieosommeligr, her at op
regne alle de Bsger og Samlinger, hvorudi faadanne Bocumenter findes tryk
te; Saa maa jeg dog sige saa meget, at den som tanker, at finde i Hvitfeld 
alle Documenta og Diplomata kil vor Histories Oplysning henhorende, han 
bedrager sig meget, og bliver neppe i Stand ril at give vor Historie et nyt Lys. 
Hvad den midlere Historie angaaer fra 1017 til 1448 , da oplyses den best og 
fvrnemmellgst ved Diplomatique!!.

Her maa jeg endnu erindre een Ting, at i bemeldte Diplomatiske Sam
ling, eller og i et sardeles Werk, var Det og meget tienligt, om visse Regler og 
Crberia bleve fastsatte til at kiende agte Diplomata fra uagte, og af Sprogets 
og Handernes Forstiel at domme Manuscripternes ZElde og Faderneland. 
Vel haver den ubodelige Mab 'tllon handlet herom ulignelig og vel i sit store Verk 
de Re Diplomatien, men da han fast allene haver havt Franste og Italienstr 
og nogle Tydffe Manuscripta til Eftersyn, saa haver han og eene paa dem byg
get sine Regler, hvilke vel og i mange Maader kunde tiene meget en Danst og 
Norst i saadant Forehavende, men som dog allene ey ere tilstrakkelige, allerhelst 
da de fleste Mabillons Manuscripta have varet Latinste, og de Islandske udgiore 
derimod de fleste og beste hos os. I et andet Sprog maatte og vel derfor fast
sattes andre Regler; og da de Jslandffe Bogstaver ere anderleoes end de La- 
rinste, saa seer og Skriften, Handerne, Trækkene, Tegnene her meget ander
ledes ud end i Frankrigs. En lang Ovelse og Låsning i vore Jslandste Ma- 
nuscripter og Latinste og Danste Diplomata var derfor alene mægtig til at satte 
nogen i Stand til at kiende deres Alder, og Det Land, hvorudi de vare ffrevne. 
Og saa lange Critiqven herudi ey er fastsat, saa indseer vel enhver stionsom La
ser lettelig, hvor meget der endnu mangler 06 til vor Histories Oplysning, og 
hvor lat endog Den forsigtigste og flittigste Historieskriver kand feyle i mange 
Ting. Prsver af adstillige Manuscripter, baade Latinste, Danste ogJsland, 
ffe maatte og stikkes i Kobber, so;n Der er fleet i Tydstland udi Walthers Di
plomatiste Lexicon. I Mangel af stradant, er Det, at den ellers larde Svenske 
Carolus Lundius haver paataget sig at forsvare Pave Agapeti aabenbar urig
tige og opdigtede 8nNa, endstiom jeg endog maa tilstaae, at han allens ved til# 
bsrligen at bruge Mabillons Regler havde kundet indste dens Falsthed.

AfEpistler haves vel ey aldre anseelig utrykt Samling, end Abbeds 
Wilheimi, som til vor store Skade endnu staae i Fare for Undergang.

Under
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Under denne &tel af Dscumenrer vil jeg og melde om nogle endda 

utrykte gamle Afhandlinger, hvilke jeg ey vel haver kunnet henfore til det Histo, 
riste, og som dog fortiene ar navnes, og ar fremdrages for Lyset. Ardreas 
Suko Erke-Bisp i Lund haver skrevet et vidtlsstigPüema paa Larm, kaldet He- 
xäemeron, hvilket vel ey just er af stor Vigtighed, hverken i Henseende til sin 
Indhold eller Stil, men fom dog for sin Alders Skyld, da det nu omtrent er 
550 Aar gammelt, faa og, fornemmelig, fordi det tiener til at vise vore Forfa
dres Smag, og hvor langt de i de smukke Videnskaber havde bragt det, for, 
tiente at trykkes. I samme Henseende er og det saa kaldte Spec dum Regale 
Trykken vårdigt. Det er skrevet paa gammelt Norsk for omtrent 500 Aar si, 
Den, og handler om en Hofmands Opforftl, ved hvilken Leylighed anfores 
Adskilligt, som viser, hvorvidt vores Forfadres Kundskab gik eudog i Physi- 
qven. Og da der dog er nogen Forstiel paa gammel Norst og Zslandst, og 
Dette Manuscript er, saa vidt mig er bekiendr, der reneste, undtagen Lovbogerne, 
og endeel Diplomata, som endnu findespaa gammelt Norst, faa var det i den 
Henseende allene vardt ar komme for Lyser. De saa kaldte Petri Legiftæ Para
bolar ere vel trykte forst i Kiobenhavn i jo8 og siden tit Paris Aar 1515 in 4to, 
men ere saa rare, at de paa nye burde oplegges. Der samme kand man og sige 
om vore Breviarier og Missaler, hvilke burde samles i eet Verk, faasom 
i dem dog findes et og andet til vor Histories Oplysning. Af Beretninger 
om vore Klostere, findes vel saare faa, men Dog nogle, som den de Cara 
Infula, hvilke alle burde gi ores bekiendte ved Trykken. Iver Leers Relati
on om Grönland fortierne og at trykkes paa fit eget Sprog.

Hvor stort Lys giver os ey Erke-Bisp Absalons Testament Sperlingil 
kårde Noter, Kong Magni i Norge hans Testament udgivet af ArnaMagnæo, 
Tabula Ciftcrcienlium Sorana gfWielandc? maastee mange saadanne ligge 
endnu i Manuscript.

Men jeg maa og tale noget om Ven anden Deel af Boger, fom kaldes 
nye og handle om gamle Sager. Disse kand atter inddeles i egentlig saa kaldte 
Historiste, og i Boger, handlende om Ting, der vedkomme Historien. De 
forste ere iglen almindelige og sårdeles Historier. Den forste som, efterår Vi- 
Denstaberne begyndte i Vesten iglen at reyse Hovederne, og efterat Bogtrykke
riet var opfundet, haver skrevet noget, som kan kaldes en General-Historie om 
Norden, er den bekiendte Albert Kran*z, Dom-Herre udi Hamborg, som dode 
Aar 1517. Af ham have vi Chronica Regnorum Aqvitonarium. Desuden 
Metropolis , hvvrudi forekommer Adskilligt til vor Kirke-Historie henhorende. 
Endelig haver han og ffrever Vandalia og Saxonia, hvvrudi og meget forekom-
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mer til vor Historie. Hans Latin er temmelig god/ og overalt viser han en stor 
Frihed i at domme, om de Personers Laster og Dyder, som udi hans Historier 
beskrives, Men ellers er han mere brugbar i den nye, end i den gamle Historie, 
hvor han overalt folger Saxonem, og ingensteds bruger nogen Critique, en 
Feyl, som han endelig haver tilfcrlles med alle Skribenter i sin Tid. Han var 
ellers meget omhyggelig for ar faae gamle rareMauuscriprer opspurgle, hvorfor man 
vg finder, at han haver bekient sig af Adamo Bremenfi og flere, der endda 
leenge efter laae utrykte. Men ingensteds anforer han dem, efter den flemme 
Vane, som var i hans Tid, da de Lerrde fandt Fvrnoyelse i ar bilde Verden 
ind, at de havde al deres Viisdom af sig selv, hvilket, sardeles i Historiske 
Ting, umuelig gaaer an. Man finder og, at han i sine adffillige Verker 
ofte modsiger sig selv, hvilket kommer af det , at han nu udffrev en, nu 
en anden Skribent Ord for Ord, uden at iagttage, om de vare hinan
den imod.

Paa denneTid blev Saxo Grammaticus forst trykt til Paris vedGb.rittiem 
Pedcrfens Omsorg efter eet reneste Manuscript, som Erkc-Bisp Birger i Lund, 
og Bisp Laugo Urne i Roeskild endelig med styr Moye ffaffede ham og som til 
liden Mre for os ey heller mere er ar finde. Efterår Saxo fra Trykken var ud
kommen, og den Svenske Erke-Bisp Johannes Magnus flme, at det Danffe 
Rige og Folk blev udi ham giorr saa gammelr, beflurrede han, ar Sverrig heri 
ey ffulde give Dannemark noget efter, og derfor af sin egen Hierne opdigtede en 
heel Hob Konger og Bedrifter, hvorved den Svenffe Historie blev endda langt 
crldre end den Danffe, og folgelig efter hans Tanker anseeligere. Men meget 
bedre havde den gode Mand giorr i ar begynde med sin cerlige Formand Erico 
Upfalienfi focst fra Christi Fodsel af, siden han ey var i Stand ril at give vs det, 
sour hedre var i den gamle Historie. I de nyere Tider er hans Arbeyd dog er
at foragre. Vor Joannes Svaningius fvrrrod strap paa hans Forehavende, 
og derfor ey allene under Petri Parvi Rofefontani Navn ff rev en Refutation 
imod ham, hvoraf der meste bestaaer i Skieldsord, men endog en vidtlof- 
tig Danff Historie efter Saxonis Hypothefin i de aldste Tider, som end- 
uu ligger i Manuscript, undtagen Kong Johannis Historie udgiven under 
Rofefontani Navn, og Kong Chrifiian den Andens. Svaningius dyds 
Aar 1570.

Endelig antog den berømmelige Cantzler Arild HvitfekL som dode Aar 
1608, sig vor Historie, og udforte den fra Begyndelsen af indtil Chriftiani 3 ti 
Dod Aar 1559 i 10 Tomer i 4(0, hvilke siden ere oplagre paa nye i 2de Foli
anter. I den gamle Historie folger han Saxonem, saasom han ey vidste noget 
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bedre at give os, men gaaer den meget kort igiennem. Udi den ovrige Deel 
haver han derimod giort os saa meget mere Tieneste, i det han ey allene af frem
mede Skribenter, fvrstaae, saa mange som da vare udkomne, og som han kunde 
bekomme, haver forst af alle blant os sogt at oplyse vor Historie, men endog 
stadfastet den ved de mange herlige Diplomata, som han Ordlydende i den ha
ver indfort, og hvoraf ellers endeel ey mere findes i vore Tider. Men med alt 
det kan hans Verk i henseende til Stilen og Ordenen neppe kaldes en Historie, 
men kun en Samling afHistoriffe Efterretninger, som han og selv udi Forta
len tilstaaer. En ordentlig og sund Critiqve laae og da endnu, saa at sige, i 
Dvale i andre Lande, hvor meget mere hos vs?, foruden det er hans Bog op
fyldt med utallige Uagtsomheds, Hukommelses, Copiist- og Trykfeyl, hvilket 
altsammen Gram best haver viset i hans Forbedringer til Kong Waldemar Chri- 
ftofferfons Historie, dog med al den LErbodighed, som man er denne fiittige 
Mand ffyldig, uden hvis Flid vi maatte veere uvidende om tusinde vigtige Ting 
i vor Historie. Andreas Vellejus, der dodeAar iHi6, oversatte 8axonem 
paa Banff, som kan i Henseende til Stilen kaldes et Monster af Banff Vel
talenhed paa den Tid, men hvorudi han paa adskillige Steder ey haver trosset 
Saxonis egentlige Meening. En Prast ved Navn Jens Mortenfen havde om
trent ved samme Tider faaet fat paa et Stykke af Snorre Sturlelföns Norffe 
Chronike, hvilket han udgav til Kisbenhavn 15941 8vo paa danff, men da det 
ikkun var et lider Stykke, og endda ubekiendt, hvad Trovcrrdighed denne Skri
bent kunde fortjene; saa. blev Saxonis Systema endda stagende ved Magt, end- 
ffiont her fremlagdes et gandffe andet.

Noget for denne Tid ssgte Nicolaus Petrejus omtrent Aar 1 $70 at gaae 
med den Danffe Historie endda lcrngre op i Tiden end Saxo, og ligesaavidt, 
som J -Hannes Magnus i den Svenffe. Han forfærdigede til den Ende et Skrift, 
som lange laae i Manuscripro, ogforstAar 1695 i 8vo blev giort bekiendt til 
Leipzig under Navn af: Cimbrorum & Gothorum Origines & Migrationes, 
hvilket dog er langt fuldstcendigere i Manuscripret. Denne Mand haver enten 
felv villet narre Verden, eller og er han bleven narret af den Gothlandste Abbed 
Johan Bonfac, som han beraaber sig paa, hvilket sidste Wallin gier meget ri
meligt i sine Gullandffe Handlinger. I Folge af nogle Gullandffe Monumen
ter, som ingen haver seer, forer han vor Historie tilbage i Tiden, indtil noget 
over hundrede Aar efter Syndfloden. En nye og forunderlig Mening fattes al
drig Tilhængere. Johan Lyfchand^r, der dode Aar 1582, er saa vidt mig er 
bekiendt, dog den forste, der fulgte den, Hans Bog kom ey ud for Aar 164» 
ved Olaum Tormium i Kiobenhavn j 4(0 under Titel af Antiqvitatum Dani- 
carum Sermones, hvori han gior sig Umag for at udpynke denne Digt med en 
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Slags Erudition. Men Okus Chriftopherfön LyfchanderforfFajfcDe den endnu 
fierce Anseende i Verden ved sin Dansse Kongers Slagtebog, som han udgav 
1622 i Kisbenhavn i Folio. Alt hvad jDumdristighed og Uvidenhed kan tit« 
veyebringe, er forcenet i denne Bog, hvorfor og Gram mener, ar ingen, uden 
den fom haver Meen paa Fornuften, kan finde Smag i dem I de ham narme
ste Tider er han neppe engang at bruge, i det mindste ey med Tryghed. Stre- 
Inw udi sin Gullandsse Kronike udgiven 1633 , glor der ey et Haar bedre. 
Maa man da ey hoylig forundre sig over det Bifald, som denne vanssabte Me
ning fandt hos saa mange Fremmede? Af Lyfchandtr ligge endnu mange Ting 
i Manuscript, som og formodentlig uden den larve Verdens Tab kan 
blive liggende.

Paa samme Tid gjorde Johan Meflémus i Sverrig sig bekiendt ved man
ge Skrifter, hvoraf dog intet horer herhid uden hans Scandia, som forst af 
Peringfkiold dlev udgiven Aar 1700 til Stokholm. Den bestaaer af is To
mer, som udgiore rde Bind i Folio. Den 14de er ey udgiven og kommer ven
telig aldrig ud. Han bessriver deri ey allene de 3 Nordisse Rigers Gejstli
ge og Verdslige Historie, men endog alt, hvad som paa uogen Maade 
kan regnes derhen. Man kan ey andet end rose hans Flid, men er 
derimod nodt til at domme anderledes om hans Stil, Smag, Indsigt og 
Oprigtighed.

Aar l6z i udgav Pontanus sin Dansse Historie paa Latin, hvilken gaaer 
indtil Chriftophori Bavari Dod. Den 2den Deel, som flutter tned Friderki 
adi Dod og Aar 1588, er forst udgiven af Canhler Weftphal i hans Monu
mentis. Af alle hidindtil anforte haver ingen giort der bedre end Pontanus, og 
var han ogsaa en gandsse anden Mand, end de forrige. Han besad stor Eru
dition, en temmelig god Smag og Skionfomhed, hvilket hans mange andre 
Verker udvise. Vel er sandt, at han med alt der ey havde giort der bedre end 
de forrige, hvis han ey havde havt Hvitfeld og hans Bocumenter at gaae til. 
Men han har vidst at betiene sig af dem, og desuden saavel i Historien om de 
gamle Udtoger, som om Kongerne selv, brugt med Critiqve udenlandsse Skri
benter. Kort sagt: hvis han ey i den crtdste Historie, i Mangel afandet, hav
de fulgt Saxonem, og ey faa mange gamle Skrifter siden hans Tid vare blevne 
bekiendte, behovte hans Historie faare liden Forbedring.

Gandsse anderledes haver der sig Md Meurfii Dansse Historie , der kork 
efter udkom paa Latin Aar 1638, thi man kunde nersten sporge, enten denne 
eller Pootaoi var forst Mkvmmrr Saa lider har Menrfi» brk-Mtt sig om, 
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ar benytte sig af Pontani giom Opdagelser i vor Historie. Hvo som derfor har 
Ponranum, kan gierne undvcrre Meurfium, hvis Stil ellers er meget god. 
Meurfius var for det ovrige en overmande tori) Mand, sårdeles i de Grcrffe 
Sager; men han ffulde, enten han kunde eller ikke, ffrive den Danffe Historie, 
som han intet forstod af, saasom Folk stode da, ligesom nu, i de Tanker, aten 
meget toti) Mand cr t Stand til at ffrive i alle Ting. Meurfius stutter med 
Chriftiani adi Regiering, og Aar 1523.

Claus Wormius udgav Aar 1632 Peder Clauftins Undals Overscettelft 
paa Danff af Snorre Sturleflbns Norffe Kronike, som befatter meer i sig end 
Snorronis^ept, der stutter med Aar 1178, da Denne gaaer ril 1263. Herved 
begyndte Denne ypperlige Skribent efterhaanden ar blive mere bekienvr, endffiont 
han envda ey nok efter Fortjeneste blev anseet. Wormius rcrndre ellers paa De 
Tiver er stort Lys an i vor Historie, ved at legge sig efter Der gamle Sprog , 
og ved ar drage Jstondere frem for Lyset. Han opmuntrede Den torve Iston« 
Der Arngrim um Jonæ ril at ffrive; Han stod Stephanium bi mev Raav og 
Daad, baade i at udgive Svend Aagesen og Saxo ; Han befordreve Magni 
Olavii Jslandffe Lexicon til Trykken, og ligeledes gjorde han Gudmundum 
Andrea? ved denne Leylighed bekiendt. Omtrent Aar 1660 ffrev Vitus Berin- 
giusftn saa kaldte Florum Dmicum, som forst 1698 blev til Odense ved Tryk
ken bekiendtgiort i Folio. Han stutter med Chriftophori BavariDsd. I den 
gamle Historie folger han aldeles Saxoném. Hans Skil er ey mindre end hi
storist, men panegyrist og poerist. Med faa Ord: Dem Skriftkunde den torve 
Werden uden Tab have undvcrret. 1697 blev af Den lcrrde <L>venffe Pering- 
fciold Snorre GmrleWn udgiven i 2 Tomer i Folio paa Jslandff, Svenff 
og Latin; og endffionr Oversamlserne ere ey aldeles fuldkomne, saa har 
han dog giort sig vor Historie «vig forbunden ved at bekiendtgiore Den 
gamle Text.

Paa samme Tid-, og til Deels noget for og efter levede den storste Mand, 
som vor Nordiffe Historie nogensinde haver havt; jeg mener den udodeligel'hor- 
modus Torfæus. Han udgav 1702 in 4(0 Series Regum Daniæ, hvorudi 
han gandste kuldkastede Saxonis og Gochlcrndernes Hyporhesin., og af Island
ske Monumenter oprettede en anden, som i Hoved-Tingene evig vil blive en Ret
tesnor, men i adffillige Bi-Ting vel endda efter mine Tanker kan forbedres, sirr- 
deles om Tiden af Othins Ankomst her til Norden» Thi Torfæus haver under
tiden bygger noget for meget paa sine Jstondere. De Tider for Öthin rorer 
han ey heller meget ved. 1711 udkom i 4 Folianter hans Norste Historie paa 
Larin. Delte er det fuldstomdigste og beste, som endnu haves om samme
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Rige, og kan vel ey i Henseende til Hovedtingene forbedres, men dog li# 
gesaavel som hans Series i Henseende til mange stnaae Omsteendigheder. 
Bet'var og aronffe, som Clericus har anmcerket, at han mere havde pynter 
sin Stil efter LuchananiExempel.

Höyer udgav 1719 paa Tydff sit Compendium af den Danffe Hi
storie, som med alle fine Urigtigheder og alt for store Korthed dog er det bedste 
Compendium vi endnu have.

Jonæ Kami Norske Kongers Historie, som efter hans Dod af Spy J berg 
<r udgiven 1719, er allene et Udtog af vore forhen trykte og bekiendre Skribenter, 
og folgelig giver intet nyt Lys i vor Historie.

Parthenays Danffe Historie, paa Franff i 6 Tomer in 8vo udkom 1730; 
Da Holberg allerede haver i Fortalen for sin Danffe Historie lagt hans Urig
tighed og Ucilstrakkelighed for Dagen, saa giores det ey fornodenr, ar jeg mere 
taler derom. Holbergs Danffe Historie i 3 Tomer in 4w, som udkoin 1732 
er den beste, som hidindtil haves. I den gamle Historie har han aldeles ir,gen 
Umag giorr sig, men i en Hast fogt at ffille sig fra alle Ting. I den midlers 
historie har han og kun betient sig af de almindeligste Hielpe-Midler. Overalt 
kunde han for sin Myndighed i det Jslandffe Sprog umuelig udarbeyde disse 
tvende Dele til Gavns. I den nyere Historie derimod har han ey arbeydet 
uden Lykke. Han stutter med Friderici gtii Dod. Hans Danffe Stil er for# 
treffelig, og, naar man undtager de alt for mange brugte Franffe Ord, staaer 
ve! ey meger til at forbedre. Hvorfor Mallets Beskyldning imod den, synes 
ugrundet, og saa meget mere ubegribelig, som han i det mindste den gang ey 
forstod meget af voro Sprog.

Endelig har bemeldte Mallet givet os paa Franff en Introduction til vor 
.Historie- og siden Historien i sig selv til Chr.ftophori Lavari Dod, hvori han 
i en zirlig Stil haver sagt os, hvad vi tilforn vidste

<Dor Kirke-Historie haver Hr> Procanhler Pontoppidan udarbeydet paa 
Eydff i 4 Tomer in 4to, og dertil betienr sig af Thom. Bartholins den yngreS 
mange Collectioner. Paa denne Kirke-Historie bor strktes stor Priis, allerhelst, 
da deri mange betydelige Documenter ere indforts. Dog findes deri storre Op
lysning om den Danffe, end om den NorffeKirke. Vel ere endnu flere almin
delige Historier om vore Riger udgivne; men da de ere heel korte, ufuldstam- 
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dige, vg til deels flettt/ faa anseer jeg det for ufornodent til Visse at henvise La« 
seren. Ligeledes har det sig og i de andre Historiske Dele, hvor jeg ry agter at 
melde udenom dem, som nogenlunde fortiene det.

Det er vel overflødigt, at jeg her anfører, at man og for rer at skrive, og 
saae Indsigt i vor Nordiske gamle Historie, bor beriene sig af de bedste nyere, 
saavel almindelige, som sårdeles, fremmede Historieskrivere, sirrdeles de Sven
ske, og alle Landes omkring After-Soen, de Nederlandffe, Engelsse, og 
Fransse. Jo mere man haver tofet og betragtet dem, og alle de forhen ncrvn- 
te Skribenter, jo mere er man og i Stand til med Lykke at strive vor 
Historie.

Hvad sirrdeles Historier, deels om Konger, deels om visse Landssaber an# 
gaaer, da have vi ingen om Livre Tider end Torfæi Hiftoria Hrølfi Krald, dE 
dog er opfyldt med endeel Fabler, som sneppe kand vcere andet i faa gamle 
Ting. Samme Torfams haver og in 4to med stor Flid ssrevet under Navn af 
Trifolium Hiüoricum Historien om Gorm den gamle, Harald Blaatand,og 
Svend Tvessieg, hvorudi dog aöifilligt efter min Meening staaer til at forbedre 
vg forege. Andreas Vellejus haver paa danss i 8vo bessrevet Svend Tvessiegs 
Levnet, som ester sin T-d nok gaaer an. Af P. F. Suhm og Rector Schöning 
ere under Navn af Forbedringer i den gamle Danste og Norste Historie 
udkomne de Kongers, Knud den Stores, Erik Eyegods, Erik Emuns og Harald 
Haardraades, samt Erkebisp Cystens Levnets Bessrivelser. Udi Dänische Bi- 
biiothec staart Erkebisp Absalons Levnet forfattet af Hr. Pontoppidan. Af 
sietdeles Landffabers Historier have vi ey mange, dog kan didhen fores Refenii 
vg Thurahs Samfoe, Thurahs Bornholnt, Sammes Amager, Kortbolts Fe
mern, Aagaardi Thya, Viethens Ditmarschen, Scholiens ^Bagettani), Cogelii 
Euthinisse Krønike, Torfæi Grønland, Sammes Faroe, Orcades, Vinland , 
Arngrimi, Anderfons og Horrebovs Island, samt flere, hvilke alle have deres 
Nytte, og indbefatte bemeldte Landes saavel historiske, som geographisse Bessri, 
velser. Af Byer have vi bessrevne: Bangs Christiania, Erichfens Wiborg, Ter- 
f agers Ribe, Holbergs Bergen, saa og Bessrivelse over Tønsberg, Skiekssiør, 
Helsingøer, vg flere, hvoraf de fleste dog ey nytte meget. Terpagers Ribe er 
den beste, vg meget fuldstændig, og Holbergs Bergen, samt Skielskiørs ey 
heller at foragte. Af sierdeles Kirke-Histomr have vi og nogle, som Hvicfelds 
Bispe-Kconike, Cypræi Sleswigsse, K afes Husumsse, Heimreichs Nordfrisir 
sse, Milzovii Presbycerologia V os Hardan griana, Poul jons Bibliotheca zXar- 
huliensss, hvortil kan henføres Zwergii Presbyterologia Sielandica, og Tre- 
fiiows Iubel-L«rere, hvilke alle ere meget bedre end Stadernes Bessrivelser, af
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hvilke vi vel kan vente een af de fuldstændigste, naar Rector Skiönings Bestrivelse 
over Tronhjem engang maatce komme for Lyset.

Men at jeg nu ssal komme til andre Skrifter, som henhsre til Historien, 
da falder Geographien farst under Betragtning, vg maa jeg da her, som ofte 
tilforn , fornye min gamle Klage, at vi og ey have nogen god almindelig Geo
graphie over Dannemark og Norge. De fornemste ere: Rutgeri Hermannidis 
Delcriptio Daniæ, Stephanii Sylloge, Elzevirii Respublica Danize af 2de 
ad stilke Oplag, Zeilleri Defcripcio Danis, Ziegleri Scandia, Pentani Cho
rographia, som er en af de bedste, Wolfs Encomium Regni Dania paa Danst, 
sammes Norvegia illuftrata, vgsaa paa Danst, Undahls Norges Bestrivelse, 
Raml Norges Beskrivelse, ogdenBestrivning, som findes udi Hübners fuld
stændige Geographie paa Danst udgiven. Da ingen god almindelig Geogra
phie sindes, og de sardeles ey heller ere saa mange og fuldstandige, at man af 
dem kan sammensatte en god almindelig Geographie, saa kan enhver ler tan
ke, hvor meget denne eene Post og kand opholde en relstajfen Danst og Norst 
Historiestriver. Hvorledes en sårdeles Bestrivdst over hvert Landstab burde 
indrettes, kand best sees af Danckwerts Schleßwig-Holsteinische Beschreibung, 
som intet Land i Verden kan rose sig af ar have niere fuldstændig og rigtig, og 
som i sir Slag er er Mesterstykke, allerhelst da derril ere foyede meget rigtige 
Charter, som vi ellers overalt aldeles savne, og som vi ey have uden af frem
mede, hvilke ere meget urigtige, og som udi denne Post have endda langt vak
re medhandlet Norge end Dannemark. En gammel Geographie fattes os og« 
saa aldeles, som fvraarfager, at vore gamle Skribenters Beretninger oste fo
rekomme, endog den kyndigste, meger morke. Der var aronste, ar denne Deel 
blev hos vs udarbeyder, ligesom Canibdeni Britannia, eller i det mindste, som 
Baxteri Vocabularium,

Udi Chronologien have vi imet som duer, uden det som findes i Torfæi 
Historists Verker, der dog, saavidt den midlere Historie angaaer, allene hand
ler om Norge, og kun i de aldste Tider oplyser Chronologien af begge Riger, 
hvorudi dog efter mine Tanker bliver meget ar forandre, hvilket ingen maa un
dre paa som beran ker, ar Torfæus maatte fat ft, saa ar sige, brakke Isen. 
Af Chronologiste Tabeller have vi ingen uden Svaningii, som dog ey ere brug
bare, siden de folge Saxonis vg Gullandernes Hypothefin. Udi Genealogien 
seer det endda steccere ud, thi der have vi ey nogen som ex profeflo haver hand
let derom, uden allene Lyfchander i hans Danste Kongers Slagrebog, som 
dog aldrig engang fortiener at lasts. Eo Danst og Norst Genealogist kan 
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dog have overmaade stor Hielp af Torfæi Historiske Verker. Kami Norvegia 
antikva & Ethnica gaaer og meest ud herpaa.

Udi Historien af vore Landes Vaabener og Kongers Titler er og saare li» 
det skrevet. Bircberodii Cordati Leones ligge endnu i Manuscript. Scheidts 
Afhandling de Regio Vandalorum Titulo er ey ilde skrevet. Resten maa fy- 
geS adspredt i adskillige Historier og Diplomata.

Beskrivelsen over Landets indvortes Indretning sindes bedst i Holbergs 
Dannemarkes og Norges Beskrivelse, som er er umisteligt Verk, endstiont 
der baade kunde forbedres og fvrsges. Han handler deri baade om den gamle 
og nye Tilstand. Da derimodj udi Büfchings Staat von Dannemark, og • 
Lettres fur le Dannemarc kun handles VM den nye. Hos Boterum, Bo- 
dinum, Gundling5 og flere, som havestrevetom alle Skarer, findes og om 
Dannemark Efterretning, men meget nfuldstandig, helstst de gamle Tider. 
Vildes Hiftoria Pragmatica Sveciae er en ypperlig Bog; Saadan en burde og 
strives om Dannemark og Norge.

Udi vor lcrrde Historie have vi ey noget almindeligt fuldstændigt Verk. 
Bartholins med Mol'ers Tilleg lader sig bruge, saa og A. Tbura Hiftoria litte
raria Danorum. Af den sårdeles Historie er samme Möllers Cimbria littera
ta el stort og udforligt Arbeyde. Udi Dänische Bibliothek og Danske Maga- 
jin findes og meget til vor larve Historie. Grams Oration om Lårdommens 
Tilstand i de midlers Tider i Daniremark er fortreffelig, og findes i Dänische 
Bibliothek. Udi NaturalHistorien haves intet uden vor flittige Pontoppidans 
Werk om Norge, med mindre man dertil vil regne OlaiMagmDefcriptio Sep
tentrionis, som dog er fuld af Fabler. Hvad de store Udkoge angaaer, for 
saavidt ar de Danske og Norste have havr, eller menes at have havk Deel der- 
udi, saa haver velbemeldte Hr. Pontoppidan og dertil giort den stsrste Sam
ling i Hans Gefta 8c Veftigia tonorum extra Daniam. Her at opregne alle 
de Gkribemer, der have handlet om Cimbrer, Gother, Angler, Longobarder, 
Normanner vilde blive for vidtloftigt. Jeg vil kun kortelig sige; ar de fleste af 
dem ere fremmede, og ak de fornemste af dem nsdvendig maa lcrses og betrag
tes af den, der grundig vil strive vor gamle Historie. Om Skribenterne af 
Historien om vor Religion, Skikke og Gader haver jeg tilforn handlet- og 
sagt, at den af alle Dele i vor Historie er bedst udarbeydek. T-l de forhen op
regnede maa legges Cleffelii Antiqvitates Septentrionales, som er el godt 
Skrift; Thcftrups om de Gamles Armatur, der vel indeholder et og andet 
artigt, men er skrevet uden Skionsomhed og fornoden Lmdom; de fleste uf Sper

lings
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lings Skrifter, som vel ere larve, men efter de Tiders Brug alt for meget op* 
fylvt med Gradst og Romersk Erudition og Digresfioner; Wielandt deTho- 
ro og flere.

Om Ridder-Ordenerne have strevet, Bircherod om Elephanr-Ordenen, 
og Bartholin ym Dannebrogs Ordenen, men begge ere urigtige, helst den sidste» 
Hofmans Portraits des Hommes illustres de Dannemarc kan nogenlunde 
riene til ar giore vore store Mand bekiendte hos fremmede, men formedelst Man
gel paa Efterretninger har det let kunnet skes, ar Forfatteren i een og anden 
Dost haver feylet. De handle og meest om de nye Tider, og da de fleste as diste 
store Mand have varet af Adelen, saa tiener bemeldte Skrivt til at oplyse vor 
Adels Historie, tilligemed Wiehndts Samlinger. Nodt haver og skrevet otn 
denberomte Familie Rantzow. Udi Manuscript ligge og endnu mange Adeli
ge Slagt-Regiftere, og Vaaben-Boger. NaarEratzraad Kle ven feid ts^Berf 
om vor Danske Adel engang kommer for Lyset, bliver vel denne Mangel nasten 
ophavet.

I vore Tider haver ingen giort sig mere fortjent af vor Historie end vor 
udodellge Gram, en Mand, som jeg uden Blusel ey tager i Berankning at er
kläre for den lardeste, grundigste, meest belaste, og stionsomste Criticus og 
Hiftoricus, som Dannemark haver havt, og for hvilken de ellers store Hifto- 
rici og Critici, Olaus Wormius, Otho Sperling, Arngrimus Jonæ, Thor- 
modus Torfæus, Ludvig Holberg maa vige. Af bemeldte store Mand 
findes mange fortreffesige Afhandlinger til vor Histories Oplysning i endeel To
mer af det Danske Videnstabers Salstabs Skrivter, desuden lases en yp
perlig Afhandling fra ham i Mifcellaneis Lipfienfibus, hvor han beviser, at 
hen Tydste Konge Hernicus Auceps aldrig haver giort noget Tog til Danne
mark. Men allermeest haver han beriget vor Historie ved sine herlige Anmark- 
ninger til Meurfii Hiftoria Daniæ, der ere trykte in Folio til Florentz 1746, 
hvorved en ellers meget maadelig Bog er bleven til den fornemste og umisteligste 
i vor Historie. Foruden alle ovenmeldte ere og folgende nodvendige til vor Hi
storie: nevnlig: alle Historists og Philologists Afhandlinger i Tomerne af det 
Kisbenhavnste Selstabs Skrifter, Bartholin de Regni Danici Nomine, Vel
lejus åe. Origine appellationis Regni Daniæ, Bartholin de Holgerø Dano, 
Rami Uly (Fes & Qcinus unus & idem, Bircherodii Ardos Alexandria, Hes- 
feldahl de Lethra, Palud an de Rcclefia S. Lucii Rofchildenfi, mangfoldige 
Afhandlinger hos Weftphal, Winslavii Farrago Ardoa, Ejusdem Spicile
gium Ardoum og mange flere.

Zes
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Jeg Haver da saaledes til Ende bragt Opregnelsen af de fornemste Skri

benter, som vi besidde i alle Dele af vor gamle Historie, hvoraf enhver lette- 
lig kan see, hvor vidtloftigt et Arbeyde det maa vcere grundigen at strive vor 
Historie, baade fordi Hielpe-Midlerne dertil mna soges i saadan uendelig Mcrng- 
de af adstillige Boger, paa adstillige Sprog og i adstillige Videnskaber, saa 
vg, og det fornemmelig, fordi saa mange ja de fleste af vor Histories strrdeleS 
Parter ere hidindtil kun utilstrcrkkeligen qfhandlede. Hertil kommer de almin- 
deligs Pligter, som paaligge enhver Historieskriver, og som giore Historiens 
Skrivning sira vanstelig, ar just i denne Videnstab haves maaffee derfor de far
resteret gode Skrivrer, nevnlig Lyst og Frimodighed ril at sige Sandhed, og 
Omhu for ar fore en tydelig, flydende, kort og behagelig Stiil. De storste 
Monstre iblant de gamle: Thucydides, Xenophon, Polybius? Cæfar, Sal- 
luftius, Livius, Tacitus, Plutarchus, og iblant de nyere: Thuanus, Guic- 
ciardinus, Davila, Rapin, Lünau maa derfor lases, overveyes, efterfolges. 
Hertil maa foyes, ar en retstaffen Hiftoricus maa frem for alle Ting besidde 
stor Skionsomhed og vare meget vel dreven i Criliquen. Uden Philosophien 
og nogen Kundssab i Geometrie kand og hverken han, eller nogen, i hvad 
denstab det end vare maa, tanke grundig og tydelig. Med Fljiy maa han ha
ve studeret Poliriquen og Jus publicum, og sierdeles noye give Agt paa de for
rige og disse Tiders Mennesters Stats Videnstab. Udi Jure Naturæ og Mo
ralen maa han ligeledes vare dreven, for noye at kunne afveye deres Giernin- 
ger, som han bestriver. Og da han for en stor Deel haver med Krige at be
stille, saa maa han ey heller vare ukyndig i den gamle og nye Maade at fore 
Krig paa, saavel til Lands som til Vands, I Mangel heraf haver den udo- 
delige Grotius i sin ellers treffelige Hollandste Historie markeligen heru
di vildfaret. Men da Commerce», Financerne, Manufacturerne, Vidensta
bernes Tilstand, Lovene, Konsternes Fremvext, Religionens Bestaffenhed, og 
mere saadam udgiore den vasentligste, den nyttigste, den behageligste Deel af 
Historien, saa maa han frem for alt aldeles ikke vcere u-erfaren i disse Ting. 
Jeg veed vel, ar om man efter alt dette vilde prove endog de allerbedste Historie-' 
strivere, stulde man finde adstilligt hos dem at mangle, saa og at den egentlig 
saa kaldte Historie fornemmeligst haver Res geftas til Oyemcrrke, og at de an
dre Parter gemeenligst bestrives hver for sig; men jeg veed og, at Mangel paa 
Kundstab i nogen af disse Deele glor, at den bedste Historie derfor haver sine 
Pletter, saasom alle Ting, alle Videnstaber, al Kundstab haver en noye For
bindelse med hinanden , og det desuden er bedst at fordre det meste, og det hoy« 
este, da den mennisteligeUfuldkommenhed dog afsig selv vel hindrer fra at naae 
per. Var det mueligt, onstede jeg og gierne herved at afstrakke de mange
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maadelige og smaa Geister, der befatte sig med at strive i denne crdle Viden
stab, hvorved de kun bringe den i Foragt hos Ukyndige, som derfor anser 

Historiens baade Låsning og Skrivning for et Verk, der allene beroer 
paa Hukommelsen, og i andre Maader jey giore Forstiel 

imellem Romaner og Historier.

Skulde vel Kong Waldemar den I. have givet 
den Skaanste og Sallandste Lov? undersogt af 

P. KOFOD ANCHER.
§. L

øl I t den Skaanste og Sicrklandste Lov ere givne af Kong Waldemar bett 

i fte / er en almindelig Mening, som antages paa Hvitfelds Regning. 
Om han just har vcrret den forste, som er falden derpaa, kan jeg ikke 

med Vished sige. Saa meget vidner han selv, al mange i hans Did have va
ret af anden Meening (a);

Ja, maastee man har lange tilforn varer af den Tanke, at Kong 
Waldemar den 2den har ladet forfatte faavel den Skaanste og Siallandste 
fom Jydste Lov.

I den Forordning afrrgr (b), som findes ved den Jydste Lov under Ti
tel af Conftitutio Erici Regis Dacia: y siges: Ordinavimus infuper & firmi
ter permittimus, Leges Regis Waldemar i cl. m. prout in fuis Libris legalibus- 
continentur, inviolabiliter obfervari: Alle stulde holde Bong Valdemars

Lov
(a) X)i meene de» haver veeret een Song Valdemar, dem alle haver giort rc siqer 

han i Dedicatio»«« af Chrittiani hui. Historie til C. 4. Sedandicas Leges tø Sea- 
ideas alii Valdemaram Udum eodem anno , qvo Cymbricas- condidijji patant, alii 
Erica Filio ipfius eas adfiribunt. Præfat. ad. Leges Scanieas Simonis;

(b) Saaledes findes Aarstallet i det forste Oplag af Jydste Lov til Ribe Anno ko*,, 
saavelsvm i gawk Haandffrifter, alcha er det cn LrykfeyI, mar der staaer i g. Geh' 
mens Eftertryk,, 1582.


