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Le Gamles Kundffab om vort Norden ester PtoletMi Tiden

Anden Afdeeling.
Angaaende

hvad Kundffab man har havt om vort Norden i Procopit Tider, 
i Folge af dennes Beretninger«

i. ;
e Efterretninger, som Proeopitts giver os om vort Norden, ere saa me

get mere betydelige og vårdige at lcegge Mcerke ril, som de uden al Tvivl
ere de ferske, der ere komne lige fra vort Norden ril Gråkerne og bemeldte vor 
Forfatter, uden i Forveien at have gaaet igiennem mange Skribenteres Hcender, 
og som de ere bragte til dem afNordenS egne Indbyggere og Nordiffe Folk, eller 
i det mindste af saadanne, som have staaet i ncer Forvandtffab og Bekiendt- 
ffab med dem, da Gråkerne rillige med Romerne nu havde sart at tiende mere 
end de ffiottede om Nordens Folk. Vor Skribent har og selv havt megen Om
gang med de Slags Folk, saasom Vandaler, Gother, Hernler, (hvilke 
sidste upaatvilelig har varet her fra Norden, hvor man end vil fore de evrige 
fra,) og det i Anledning af de Krige isår, som Romerne eller Gråkerne forte 
med forst benavnte Folk, ved Hielp as de sidste, under den bekiendte Belisarii 

Ylye Saml. II. B. A An for- 
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Anforsel, Med hvilken Proeopius fulgte paa alle disse Tog, som en Slags 
Haandffriver og Adjutant; hvorover han ogsaa ei allene har havt god Lejlighed 
til at efterlade sig en udforlig Beskrivelse over bemeldte Krige, men hans Be
retninger ogfaa ere saa meget mere paalidelige, fom han selv har vcrret med i de 
fleste Ting, har havt god Lejlighed til at faae udspurgt, hvad han selv ei vidste, 
og va-r for Resten en Mand, der stod i megen Anseelse og besad Veltalenhed 
og Lcerdom. For Resten har han levet midt i det siette Seculo omtrent i Kei
ser Justiniani Tid, fra hvilken felgelig foromtalte hans Efterretninger om vor 
Norden ere, som findes fornemmelig opregnede i den anden Bog af hans Histo
rie om den gothiffe Krig, i Anledning af de Herulers Gesandtskab og Reise til 
Thule, for derfra at hente dem en Konge, af felgende Indhold:

§- 2.
„ De Heruler har fra gammel Tid æ) af boet oven (eller norden) for 

„ Ister-Slrommen Z>), og dyrkede mangfoldige Guder, hvilke de forfonede 
„ endogsaa med Menneffe-Offere. I Skikke og Scrdvaner vare de de fleste 
„ andre Mennesker ulige, saa at ingen syg eller gammel iblant dem maatte leve, 
„ men saadan en blev af en anden Heruler, som dog ei maatte vare af hans 
„ Slcegt, efter hans egen Begiering, stukken ihiel paa et Baal, hvilket siden 
„ blev antcrndt, og derpaa hans Been og Affe med Jord bedakket. Dersom 
„ en, naar han dsde, efterlod sig en Hustrue, maatte hun, strax efter Man- 
„ dens Dod, hos hans Grav tage sig selv af Dage med en Strikke, hvis hun 
„ ei vilde leve sig selv til Spot, samt i Had og Foragt blank hendes Mands 
,, Paarsrende. Med Tidens Lceugde bleve de Heruler i Magt og Folkemcrngde 
„ alle deres Naboer overlegen, hvilke de efterhaanden undertvang sig, blåne 
„ dem ogfaa de Longobarder, og paalagde dem Skat, tvertimod de der vcr- 
„ rende Barbarers Maneer. Da ingen flere vare tilovers al angribe, sadde 
„ de, i Keiser Anastasli Regierings Begyndelse, tre Aar stille; men efter- 

„ som

*) Efterat de nemlig vare komne til de Kanter.
t) Der var ligesom en Sammel-PladS for alle fra de nordlige og estlige Kanter afEu- 

ropa og fra Asta udvandrede Folkeflag, som satte sig gierne derned en Tid lang, fer
end de gik videre frem.
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„ som saadant var imod deres Sindelav, saa loge de fak paa deres egen Fyrste 
„ Nodttlph (Rudolph eller Rolf), og stieldte ham ved alle Lejligheder saa 
„ lcenge ud for Feighed og O.vindagtighed, at han, uden mindste given Aar- 
„ sag, tog sig for at angribe de Longobarder med Krig, og var ei at bringe 
„ fra det Forsat, uagtet at disse tre Gange sendte Gesandter til ham, for at 
„ undgaae Krigen. Herover kom det endelig til ct Slag, hvori de Heruler 
„ leede et saa stort Nederlag, at de maatte forlade deres gamle Boepoele, og 
„ med Hustruer og Born lcerrge vandre om i de paa hiin Side af Donau r) lig- 
„ gende Lande, indtil de endelig komme til de Steder, hvor de Rugier til- 
„ forn havde boet, et Folk, som vare Gothernes Bundsforvandte, og 
„ havde med dem gaaet til Italien. I bemeldte, efter disse ode liggendes) 
„ Steder fatte de sig vel ned, men bleve af Hunger tvungne til ar gaae der- 
„ fra igien og opsoge sig nye Boeliger tæt ho- de Gepider, hvilke vel tillode 
„ dem der at fceste deres Boepal, men siden medhandlede disse deres nye Na- 
„ boer saa ilde, at de maatte gaae over Donau, og soge Tilflugt hos de Ro- 
„ mere, over hvilke Anastasius endnu regierede. Men der opferte de sig 
„ saa flet, at man maatte sende en Krigshcrr ud imob dem, som i en Hast 
„ bragte dem til Lydighed. Siden holdte de sig i Rolighed, indtil Justinia- 
„ NUs kom paa Thronen, som ved at stienke dem frugtbare Lande og andre For- 
,, årringer beva-gede dem til at antage den Christne Religion og ganste at flaae 
„ sig til de Romeres Partie, hvilket de fleste af dem dog siden igien forlove, og 
„ kom i Ueenighed med hinanden, i Anledning deraf, at de havde selv flaget 
„ deres Konge Ochon ihiel, og det af ingen anden Aarsag, end fordi de havde 
„ faaet det Indfald, at Ve vilde leve uden Konge, hvilken de for Resten meest 
„ tracterede som deres Ligemand. Men denne Gierning begyndte de flrax at 
„ angre, da de mcerkede at de ei kunde undvcrre Konge; hvorover de, efter 
„ lang Beraad, sendte Gesandter til Oen Thule, for derfra at faae en af 
f, Kongelig Blod til Regent over sig. Hvilket steede af den Anledning: At

A 2 „da

c) I Giotii Udgave p. 258 er urigtig oversat citra Danubium, da der i den graste 
Text (laivtr skto; ”l?poy.

1) Det syncs at have varet Brug iblant Barbarerne, at de Lande, hvor de havde boet, 
stulde ligge ode efter dem. SaaledeS giorde Ligurerne, Vandalerne og fl. 
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„ da de Heruler paa bemeldte Maadeafde Longobarder vare overvundne, og 
„ endeel af dem flyttede heil til de Jllyriske Lande, vare der nogle iblanr 
„ dem, som ci vilde gaae over Donau, men heller begive sig hen til de yder- 
„ ste Verdens Kanter, hvilke tit den Ende, under Anfocstl af adstillige, 
„ som vare af det kongelige Blod, ferst igiennemvandrede alle Slaviske Folk, 
„ det eene efter det andet, siden en stor Ork, komme derpaa til de Varner, 
„ videre igiennem de Danste Folk, uden at de der boende Barbarer endog 
„ giorde dem nogen Overlast, og naaede endelig Havet, da de ginge til Skibs 
„ og komme til Thule, hvor de opfloge deres Boepcrle."

§. 3.

„ Men Thule, farer Procopius fort, er overmaade stor, saa den i 
„ Sterrelse ti Gange overgaaer Brittanien, fra hvilken den ligger langt 
„ borte op mod Norden, og for den siorste Dcel udyrket, men hvor den 
„ er beboet, findes 13 meget talrige Nationer, hvoraf hver har sin Konge over 
„ sig« Paa dette Sted tildrager sig aarlig en forunderlig Ting: Thi Solert 
„ gaaer der ister ved Soelhvervs-Tiden om Sommeren ei under i 40 Dage, 
„ men ftes al den Tid over Jorden; men efter sex Maaneders Forleb, ved 
„ Soelhverv om Vinteren, seer man paa denne i 40 Dage siet ikke So- 
„ len, hvorover ogsaa Indbyggerne henflide al den Tid i Bedrovelse, eftersom 
„ de ei kan have nogen Omgicengelse med hinanden. Jeg har vel felv, siger 
„ Procopius, havt Lyst at komme hen ril denne Ae, for felv at see, hvad 
„ man har sagt mig herom, men aldrig faaet Lejlighed dertil. Dog har jeg 
„ af dem, som derfra ere komne hid til os, udspurgt hvorledes det der 
„ havde sig med Solens Op- og Nedgang paa bemeldte Tider, og af dem faaet 
„ dette oprigtige og sandfærdige Svar: At Solen vel i 40 Dage, som tilforn 
„ er sagt, ei gaaer ned, men at den dog stinner for dem nu mod Asten, og 
„ nu mod Vesten, saa at, naar Solen kommer til forrige Sted tilbage igien, 
„ regne de"at en Dag og en Nat er forbi. Men naar det kommer til den Tid, 
„ da man har en bestandig Nat, saa give de noie Agt paa MaanenS Gang, 
„ og regne Dagene derefter. Naar da 35 Dage ere forbi, sindede, efter 
„ en vedtagen Sadvane, nogle op paa de heiesie Bierge, hvilke, saasnart 
„ de faae Solen nogenledes at sie, lade dem neden under vide, at inden fem 

Dage
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„ Dage vil Solen lade sig tilsyne for dem. Hvorpaa disse, cftcrat hade faaek 
„ dette glcrdelige Budffab, i Folkets almindelige Forsamling, fkiont endnu i 
„ Merket, helligholde cn heitidelig Fest, fotn blaut de Thuliter er den stocste 
„ og fornemste." Over hvilket Procopius giver denne sin Betankning: At 
disse Heboere maae vcere meget bange for, at Solen bestandig ffal forlade dem, 
eftersom dette aarlig ffeer og indtreffer hos dem.

§. 4.

„ Iblant dem, farer Procopius fort, som beboe Thule, er kun eet 
„ Folk, hvilket de kalde Scrithisinner, som fsrer et vildt og bestifk Levner: 
„ Thi de har hverken Klaver paa Kroppen, ei heller Skoe paa Fodderne, drikke 
„ ingen £3iiii, og eede intet af Jordene Greve, eftersom Ve ei dyrke Jorden, 
„ og deres Qvindcr ei heller forarbejde noget for dem, men Mcrnd og Qvinder 
„ lcegge idelig og allene Vind paa Jagten, da de der varende overmande store 
„ Skove og Viergene forskaffe dem en stor Forraad af Vildt og andre Dyr, 
„ hvis Kiod de spise, og klcrde sig med deres Skrud, eftersom de hverken 
„ have Liin, ei heller noget at fye med, men de hafte bemeldte Skind sammen 
„ med Dyrenes Seener, og bedcrkke dermed deres hele Legeme. Deres Boru 
„ opfostre de ti heller paa andre Folkes Viis: Thi Scrithistnnernes Born faae 
„ ei tit die, men opfedes med Marven af de vilde Dyr, fom fanges paa Iag- 
„ ten. Saafnart derfor som cn Qvinde har fedt sit Foster, sveber hun det 
„ ind i et Skind og hanger det op i et Trcre, efterat hun har stukket et Stykke 
„ Marv ind i dets Mund, hvorefter hun, som scedvanlig, gaaer paa Jagt. 
,, Ncrsten alle de evrige Thuliter ere lidt forfficllige fra andre Folk. De dyrke 
„ mange Guder og Aander i Himmelen og i Luften, paa Jorden og i Havet, 
„ samt nogle mindre Glider, som siges at vcere i Kilderne og i Floderne. De 
„ bruge mange og alle Slags Offringer, men dog anfee intet Offer for ypperligere, 
„ end del forste Menneske, fom de fange i Krig, hvilket de ofre til Mars, 
„ den de holde for at vcere den hoiesie Gud. Delte Offer forrette de paa den 
„ Maade, st de ci allene siagte Meuueffet, men hcrnge det ogfaa paa el Trcee, 
„ eller kaste det hen blaut Torne, eller paa anden Maade tage det ynkeligen af 
„ Dage. Saaledcs leve de Thuliter, blaut hvilke de Gauter ere et talriigt 
„ Folk, og just det, hos hvilket de fremmede aukomlle Heruler satte sig 

A 3 ned.
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„ ned. Hvorhen da de tilforn ommeldte og fra de Heruler udsendte an- 
„ kom, bet fandt de adstillige for sig af den kongelige Stamme, af hvilke 
„ de udvalgte sig en, som stod dem best an, og vendte dertned tilbage; 
„ men eftersom samme dode undervejs, maakte de drage til Thule igien, og 
„ toge en anden med dem, ved Navn Todastus, som fik sin Broder AordUs 
„ og 200 andre unge Personer i Salstab med sig. Men imidlertid var Ti« 
„ den bleven dem for lang, af hvilke de vare udsendte, og som da boede hos 
„ Singidoncn , saa de derover havde sendt Gesandter kil Constantinopel, og af 
„ Keiser Justiniano faaet en Heruler til Konge, ved Navn Svartuas, hvil- 
„ ken de dog ved hines Ankomst igien forlods, og faldt tillige fra de Romere 
„ til de Gepider."

§■ 5-

Foruden foranferte Beretning om Hen Thule og de der boende Folk, 
moder os endnu et Sted hos ProcopiUM, som er v-erdt at lcegge Mcerke til, 
eftersom det meesie af hvad der fortcelles er besynderligt og noget, som neppe an
densteds forekommer: Thi i Anledning af at tale om en Krig, der havde reist 
sig imellem Indbyggerne paa Øeti Brittia og de Varner, og efterat have be
rettet om sidst bemeldte: At de boede paa hiin Side af Jster-Strommen, lige 
indtil Nord-Havet og Rhinen, som stilte dem fra de Franker og andre ncrr- 
gramdsende Folk, og at alle disse, saa mange som i gamle Dage beboede begge 
Aae-Breddene af Rhinen, havde vel hver sit fterstildte Navn, men bleve dog 
med et fcrllesNavn kaldte Germani, hvilket eet Folk af dem nu siden allene 
forte e); saa forrceller han videre: „At (bemeldte) Brittia laae i (fsc 
„ omtalte) Hav, ei mere end aoo Stadier fra Strandkanten, lige tvers over 
„ for Rhinens Udlobe imellem Brittanien og Thule: Thi Brittanien 
„ laae henne mod Vesten, mod de yderste Kanter af Spanien, omtrent 
„ 4000 Stadier fra det faste Land, men Thule, saavidt man vidste, yderst i 
„ det store Hav mod Norden; at paa Hen Brittia boede trende meget 
„ talrige Folk, hver under sin Konge, nemlig de Angler, Frisoner og de 

„ Britto-

e) Se? hans hiftor. Gothor. 1. IV i den anden Deel afben Vcnctiansse Udgave af Scriptor, 
hill. Byiant. p. 216. og i Grotii Udgave p. 467.
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„ Brittoner, hvilke havde samme Navn fom Hen; at der var en saa stor 
„ Folkcineengde, at mange flyttede aarlig derfra med Koner og Bern over til 
„ de Franker, fom gave dem Boepcele blank sig, og ved den Lejlighed tilegnede 
„ sig en Slags Ret til bemeldte He; at Indbyggerne der paa Hen forflote 
„ sig ei paa at ride, vidste ei engang, hvad Hest var, og havde aldrig feet 
„ faadant Dyr paa deres He, ligesom de ogsaa ei brugte Seil paa deres
„ Skibe, men kun Aarer; at paa Hen Brittia havde man i gamle Dage
„ opbygt en lang Muur, fom næsten overskår den i to Deele, da Ior- 
„ dens, Luftens og alle andre Tings Beskaffenhed var uliig og ei i den eene 
„ Deel, fom i den anden: Thi i den, fom laae osten for Muren, var Luften
„ fund og fom den burde vare efter AaretS ulige Tider, maadelig varm om
„ Sommeren, og kold om Vinteren, faa der vare Indbyggere nok, hvilke le- 
„ vede der fom andre Mennesker; men i den vestlige var Beskaffenheden gau« 
„ ske anderledes, faa intet Menneske kunde leve der en halv Time, formedelst 
„ de utallige Hgler, Slanger og andre giftige Dyr, fom de Steder vare fulde 
„ af." Skribenten flutter herpaa sin Beretning om Hen Brittia med en 
Fortcelling, hvilken han felv tilstaaer at ligne en Fabel, men bevidner sig at 
have hort af utallige, som forsikkrede, at de felv havde havt Deel i Tingen, og 
selv hort hvad fom ved den Lejlighed blev talet, nemlig denne: „At paa Ky- 
„ sterne tvers over for Hen Brittia laae mangfoldige Dorper, hvori Fifkere, 
„ Bonder og andre boede, fom stilede til bemeldte He, for der ot handle, og 
„ stode vel under Frankernes Konger, men vare fri for at betale Skat, forme# 
„ delst en dem paaliggende Byrde, hvilken efter deres egen Beretning, bestod 
„ deri, at de ordentlig efter Turen maane fore de Afdode kil Hen Brittia, og 
„ holde sig fardige kil denne Forretning, til hvilken de af en vis Drivt bleve 
,, tvungne, naar der ved Natte-Tider blev banket paa deres Dor, og en vis 
„ uforstaaelig Rost kaldte paa dem. Naar de komme kil Stranden, fandt de 
„ der Baade for sig, andre end deres egne, paa hvilke de maakte stige om 
„ Bord, og gribe til Aarcne, da Baadene bleve faa betyngede, ar der neppe 
„ stod en Finger breedt op af dem over Vandet, hvilket derimod neppe 
„ mere end Kislen berorre, naar de havde bragt dem, de forte, af hvilke 
„ de flet ingen faae, men vel herte tast, over til Hen, hvortil de da ej be-

„ hoveds
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„ Hövede mere, end een Time, i Steden for man ellers, naar man kun brugte 
„ Aarerne, maatte paa den Vej anvende en heel Dag og Nat."

§. 6.
Over hidindtil anferte Proeopii Fortcellinger ville vi nu fee hvilke Be< 

rinkninger man kan giere sig, og hvilke Felger deraf udtreekke til vor Nordike 
Geographies Oplysning i de Tider. Vi wirke da her i) at Procopius vel ei 
Udtrykkelig siger, <u de Heruler, i Anledning af hvilke han giver os foranforte 
Beskrivelse over Thule, ere forsi komne her fra Norden, da det synes, heller 
at have vcrret hansMeening, at de fra gammel Tid af, som han selv siger/), 
har boet norden for Ister - Strenuum, og vare egentlig komne derfra. 
Men naar man betinker, hvad Procopius selv fortiller om de Heruler, nem
lig at de, da de vilde opsoge nye Bopile, hvor de kunde leve i Sikkerhed, 
fegte igiennem saa mange Folk og Lande lige hen til Thule; at Iornandes med 
rylige Ord siger om de Danske, at de her i Norden havde drevet de Herulev 
Ud af deres BoepceleZ'); at Jdacius, som levede i der femte Seculo fo), 
bevidner i sin Chronico i) cm de Heruler, at i Keiser Aviti forste Aar (det er 
ved Aar 456 omtrent, og fslgelig ei linge for bemeldte de Herulers ulykkelige 
Krig med de Longobarder) „angrebe de med syv Skibe Soe-Kysterne af Lucca i 
„ Italien, men bleve drevne derfra, og droge derfor videre fort til det Bi- 
„ tiffe (i Spanien), plyndrede underveis til deres egne Boliger (eller derer 
„ eget Land) de Cantabrers og Vandalers Steder;" at Sidonius Apolli
naris ligeledes beskriver de Heruler som Soemind, der beboede de yderste 
Bugter af det store Hav, naar han siger:

„ Hic glaucus Herulus genis vagatur,
„ Imos Oceani colens receffus; Æ)

Og at Cl. Mamertinus t sin Lovtale til Mapimianus Herculeus sitter de 
Heruler og Chaiboner /) sammen, kaldende dem primos barbarorum, locis 

ultimos > 
/) See det forhen anfsrte i denne Afhandlings §. 2.
g) de rebus Geticis c 3.
b) See Fabrici biblioth. mediae & inf. lati nit. Tom. IV. p. 79.
i) Som af Scaliger er fsiet til hans Udgave af Eufebii Chronico p. 2/.
k") Epi ft. VIII. 11, p. 2 11.
I) De Chaiboner synes at vcrre Strabonis Chaubi, som han adskiller fra de Caucher, 
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ultimos*  Saa kan man i Betragtning af alt dette ei tvivle paa, at de He
ruler jo maae vcere komne fra vort Norden. At de paa deres Udvandring derfra 
kan have fat sig ned i det Meklenborgske og Pommerske, ja vel og efterladt sig 
der en Colonie ?H)t ag at de cndogfaa kan vcrre komne ind i det Preussiske, for
end de toge Veien til de Romerske Lande, er altfaa en muelig Sag, hvilken 
Turen af Folke-Vandringen fra vort Norden og de Kanter gier rimelig; men 
at de har havt deres fsrsie Oprindelse fra sidst bemeldte Laud; ere de samwe, 
som Hirri, hvilke Plimus fattet paa de Kanter, og har i de ftenere Tider 
gaaet fra Preussen til Meklenborg, hvilket Hartknoch n) med endeel andre 
vil meene, er noget, fom antages paa en blot Formodning, og visselig ingen 
Grund har.

§♦ 7*

Men endskisnt man titt af foranforte kan med god Foie og Vished stutte, 
at de Heruler ere komne her fra Norden; saa bliver det dog en ganske anden 
Sag, naar det kommer an paa at fastsatte, paa hvad Tid deres Udvandring 
er skeet, og paa hvad Sted de egentlig tilforn har boet: Thi deri har man 
kun uvisse Formodninger at gaae frem efter. Dersom N. Mareschallus var 
en Mand, som man i saa gamle Ting kunde fatte nogen Tillid til, hvilket han 
visselig ei er, saa kunde hans Foregivende ei ansees for urimeligt, „ at de He- 
„ ruler ere udgangne fra Norden i Scelskab med de Cimbrer, og har sat sig ned 
„ mellem Elven og Havet: “ o) Thi i) maae jeg i Almindelighed erindre dette 
om de adskillige Folk, som oversvommede det Romerske Herredomme, at der
som nogle af dem har havt deres Udspring her fra Norden, maae deres Ud
vandringer derfra vcrre fkeede i meget gamle Tider, og famme enten have 
staaet i noie Sammenhcmg med de Cimbrers og Celters store Udtog, eller va

ret

«) Helmoldus siger II, 21. Z). at i hans Tid boede Heruler i Priegnitz og hos Havel- 
Floden. See ogsaa Alb. Ge. Schwartz Einleit. zur Geogr. des Norder,Deuschl. 
pag. 9 not. Vor l«rde Kammerherre Suhm meencr i sit fortreffelige Skrift om de 
nordiske Folks Oprindelse, at de kan vcere indkomne i Mecklcnborg imellem Taciti og 
Maximiani Tider.

«) 2llt. und nenes Preussen I. p. 222.
0) Annal. Herulorum hoS Wcftphalen i hans monument. Cimbr, I. p. 169.
Vlye Saml. II. B. B
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ret en bestandig Folge deraf; faa at mange af de Folk, fom allerede for og ved 
Christi Tider boede eller fvermede omkring i de nordlige Deele af det nu varende 
Tydffland, kan i Henseende til deres ferste Herkomst virkelig have verret nor
diske: hvorom siden og paa et andet Sted kan gives Lejlighed videre at tale. 
Imidlertid marke vi 2) om de Heruler isår, at man af de Omstandigheder, fom 
tilforn om dem ere anforte, nemlig at de paa deres Tog til Thule droge tgien« 
uem de Danffes Land, gaaende derfra over Havet til det forefatte Sted, og 
at de for at komme hiem ginge til Skibs nord omkring Spanien, kan med 
Rimelighed stutte, at deres Boepale har engang varet paa de vestlige Kyster af 
vorHalv-Ae, og det fornemmelig, om man her ffulde fastfatte noget vist Sked, 
paa ViiffSiden eller i Halland, esterfom Jornandes siger, at de bleve 
uddrevne af de Danffe, hvilke sidste, efter al Rimelighed, ere i de aldste Ti
der komne fra de langer op i Landet eller langer ester paa beliggende Steder, 
eg har fat sig ned i Skaane og Halland, førend de ginge over til de nu varende 
Danffe Aer. Dog fynes det 3) endnu desuden rimeligt, at Herulerne, na ar 
man vil gaae til de fsrste og aldste Tider, vel cgfaa kan ^ave boet endnu län
gere nord og vester paa, jeg meener vester om den yderste Pynt af Norge, Lin- 
disnes kaldet, og varet en Green etter et Nabo-Folk af de, i det endnu faa 
kaldte Nogaland eller Nygarfylke, boende gamle Riiger eller Roger p): 
ba Procopius siger, at de Heruler, fom vandrede til Thule, efterat de vare 
komne igiennem de Danffe Folk (hvilke følgelig den Tid havde Jylland inde) 
fore didhen over det store Hav, hvilket d kan forstaaes om de trange Sunde 
mellem de Danffe Arr eller om Aresund ifar, men giver heller tilkiende, at 
det Land, font de Heruler da ssgte hen til, maae have ligget temmelig langt 
eg vester ud fra sidst bemeldte Sted; og da en og anden Omstandighed vifer, 
at de Heruler maae have staaet i et Slags Forvandt- og Bekiendtffab med de 
Rugier, fremfor med andre, faafom hine har tilsidst taget deres Tilflugt til 
disse, og i Italien staaet under een Konge med dem, nemlig Odoacro, og at 
de har fat sig ned i de af Rugierne tilforn beboede Lande norden for Donau, som 
tilforn er anført: en Omstandighed, fom ved første Aiekast kan fynes ei at vare 
af stor Betydenhed i denne Sag, men bliver det dog visselig, naar man tillige 

med
jp) Med det sidste Navn kalder krocoxius dens. 
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med den vil overveie dette: At blank de mange, fra et til andet Sked i de Ro
merske Lande omvandrende, Folk maae det have vceret en vedtagen Skik og lige« 
som en blank dem alle antaqen Lov: At det Sted, fom et Vist Folk sorst 
havde beboet, maatte, cfterat samme derfra var lidvandret, blive lig
gende ode, og ei af nogen, uden sammes Tilladelse, beboes, paa det 
man i NodS Tilfcrlde kunde der have et sikkert Tilflugts Sked. Hvilket jeg 
meener tydelig at kunne fees af hvad Procopius fortceller om de i Africa boende 
Vandaler: „At da de, som vare blevne tilbage efter dem, i deres forrige 
„ Boepcele (hos det Mceoliske Kicer r)) sendte Gesandter til dem, med Be- 
„ giering, ar de vilde overlade dem til Eiendom de af dem forladte og Ode 
„ liggende Lande, af Frygt for, at dersom de i Africa da boende Vanda- 
„ ler, eller deres Efterkommere, bleve engang drevne derfra, vilde samme 
„ soge hen til de af dem forladte Steder igien; saa blev dette deres For- 
„ langende dem ncrgkct, af Aarsag, at man ei kunde vide. Hvad man i Frem- 
„ tiden kunde trcenqe til." Hvilken Scrdvane ogfaa blaut andre saadanne Folk 
at have vceret brugelige, kan noksom ffisnnes af hvad der om de efter Rugierne, 
langt henne paa hiin Side af Donau, ode liggende Steder forhen er anfert, 
-g af det, som Appianus fortæller om Cimbrerne, at de, cfterat vare over
vundne af Romerne, vandrede, formodentlig ester en meget lang Tids Forlob, 
til deres Hiem igien.

§• 8-
Fremdeles og 4) er om de Heruler endnu dette at mcrrke, at de maae 

have vceret store Soerovere, og vel drevne i Soevcrfenet, folgelig en Svcerm 
afde gamle vidt bekiendte Nordiske Soerovere, hvoraf vor HalvrHe, for- 
uemmelig dens vestlige Kyster, fra de rridste Tider, som man kiender, har va
ret befat: Eftersom de inrde vove ak fare fra det Middellaudske, eller rettere, 
Sorte-Hav af, uden omkring Hele Europa, til dere^Hiem, en Reise, som in
tet Menneske, i det mindste ikke i langsommelig Tid og i nogle Hundrede Aar, 
for dem har giort, og-som tillige viser, at de har varet langt bedre bekiendte 

B 2 med

5) de bello Vandal. I. p. edit. Grot,
r) 1. cit, pag. 2.
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med Havet vesten og norden em Europa, end G raker og Nornere vare, i hvis 
Land de folgelig ei fsrst har lcrrt faadan deres Skibsfart, men fert den Kund- 
sikab med sig her fra Norden; hvilket ogfaa kiendelig kan fees deraf, at det ferste 
man finder dem ncrvnte i Historien, finder man dem tillige nt have fvcrrmet om 
yna deres Skibe, og i Scelffab med en Hoben andre Nordiffe Falk til Sees 
at have giort et Indfald i de Romeres Lande. Trebellius Pollis, en 
Skribent, foiu levede mod Slutningen af det tredie Secnlo, og uden al Tvivl 
er den forste, der »revner dem, beretter nemlig: „At adskillige Scylhifke Folk, de 
„ Peuciner, Trnkungcr (Juthunger), Austrogother, Virkingver, Sigipeder 
„ (Gepider), Celter og Herttler komme, under Keifer Claudii Regiering, 
„ til de Romeres Land, med en Krigshrer paa 320000 Mand, og ttled 2000 
„ Skibe." 5*)  Til dette Soe-Tog kan vore Heruler ci ubilligen anstes for 
ak have vceret de forste Ophavsmcend, eftersom man finder dem kort tilforn, 
nemlig i Keiser Gallieni Tid, mellem Aar 250 og 260 omtrent, paa 500 
Skibe at have gaaet over Mcrotis, og under deres Anforer Naulobatus 
udplyndret Grcekenland, som Syneellus beretter, t) Hvoraf man altsaa kan 
fee, hvilke Karle diste Heruler har vceret til Sees, og af dette saavelsom Hvad 
ruere tilforn er anført, i Henseende til deres Oprindelse og Herkomst her fra 
Norden, tilsidst giere den Slutning: At de i de celdste Tider mane have boet 
vester cm LindiSnes og siden paa Viig-Siden eller i Halland; at de til Skibs 
tre gangne igiennem Aresund til Asterseen, og har der sat sig ned hos Rugierne, 
enten i Scrlsikab med disse, eller efterat de der vare boesatte; at de virkelig i 
Begyndelsen har vceret af een Folkefcrrd med bemeldte Rugier, og ere blevne 
regnede til dem, men har siden faact eller antager Ravn af Heruler, enten me
dens de boede hos Hsterfoen, eller paa deres Udvandring derfra, da de har 
skilt sig fra Rugierne, stråledes som det er skeet med Gother og Gepider, Vist- 
gother og Ostrogother; og at de endelig efter Vandaler, Gother og Rugier har 
laget Veien igiennem det nu vcrrende Polen hen til Tanais, og boet der en Tid, 
ferend de satte sig ned norden for Donau, og komme derfra ril de Romere- 
Lande.

§. s-
/) vita Claudii p. edit. Schrevet.
t) Corp, fcript. hi ft. Byzant. Tom, V. p. 304,
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§■ 9.
At Procopius ved sin Thule har forstaaet vov Nordiske Halv-Ae, er 

en af alle Kiendemcerker saa tydelig Sag, ar den ei behever videre Oplysning 
eller Forklaring. Men imidlertid maae dog dette hermcerkes, nt han under 
Navn nf Thule har indbefattet ei alleue den hos de gamle Grceffe Skribenter 
egentlig saa kaldte Thule, men ogfaa de evrige heri Norden af dem omtalte 
Aer, faafom Scandia, Scandinavia, Nerigon, Baltia med flere, hvilke 
alle med hinanden han beskriver fom en Ae, og det, fom jeg sikkerst troer, af 
den Aarsag, nt han af dem, her fra Norden kommende, hvilke han, efter 
egen Beretning &), har spurgt derom, har fornummet, at paa den Kant ei 
fandtes saadanne Aer, men kun een stor Ae eller Halv-Ae, som strakte sig 
hoit op i Nord, til det yderste Nord-Hav, og som derfor, efter hans Tanker, 
med Rette burde fore Navn af Thule, eftersom den mcerkvcerdige Omstændig
hed af Solens bestandige Skin om Sommeren og det langvarige Morke om 
Vinteren, hvilken de Gamle berettede om Thule, just passede sig paa den, en 
Omstændighed, som har vceret den fornemste og ncesten eeneste, hvilken aldre 
Skribentere vidste at fortalle om Thule, og som man seer at Procopius selv 
har lagt saa meget Manke til. Da nu endeel af bemeldte gamle Skribenter 
har ved deres Beretning om Thule, at der var 6 Maaneder idel Dag og andre 
6 Maaneder idel Nat w), paa den ecne Side udstrakt deres Thule ncesten 
indtil Nordpolen, i det mindste langt over det nu varende Nord-Cap, ogPro- 
copitts paa den anden Side ogsaa til Thule har henregnet Scandinavicn, hvil« 
ken de Gamle, som tilforn af mig er bcviist, har ligeledes villet at skulle strcekke 
sig langt henne oster paa, henimod og forbi Veixelens Udlob; saa bliver deraf 
ei vanskeligt nt begribe: i) hvorfor og af hvilken Anledning Procopius har, 
lvertimod de gamle Skribenters Beretninger giort Thule saa overmande stor, ae 
den ffulde vare ti Gange storre, end Britannien, enAe, hvilken af de Gamle 
beskrives som den storste blaut alle, ja ncesten storre end den halve Europa. 
Dog har han til bemeldte Sammenligning mellem Thule og Britannien at niere 

B 3 endnu

») See forhen §. z.
w) Man efterser det af mig anforte i Afhandl, om de gamle Graters og Romeres Kund

skab om de Nordiske Lande Cap. 6. §. 14.
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endnu desuden havt en anden Aarsag og Anledning, som videre flM vifts, naar 
vi komme til hans Beskrivelse over sidst omtalte Ae. For ncnvcerende Tid 
tticerke vi for det 2) at af bemeldte Procopii Forestilling om Thules store og 
vidtloftige Strcrkning nord paa, hvilken han ventelig efter de Gamles Formee- 
ning derom, har ansiet for at ligge, ei mellem Syd og Nord, men mellem 
Vest og Ast, eller rettere mellem Syd-Vest og Nord-Ost, kan ligeledes gioreS 
begribeligt, hvorfor han har tillagt den hele Ae Thule den Omstændighed, som 
dog kun tilkommer den yderste Deel deraf, nemlig at Solen Der i 40 Dage 
var om Sommeren bestandig at see over Jorden, men om Vinteren 
ligesaa mange Dage aldeles borte, en Omstændighed, som det er mcrrke- 
ligt, at Herberstein ligeledes beretter om de Dikkiloppers Land, Dront kal
det, (ffal voere Tromsen, beliggende larugst nord i det Norske Nordland, ncest hos 
Finmarken) at Solen hos dem i 40 Dage ei gik under, a) Saa man fol- 
gelig af denne Overeensstemmelse mellem begge disse Beretninger, hvilke vente
lig har begge grundet sig paa andres Udsagn og et giengs Rygte, kan med Foie 
giere den Slutning, at paa sidst bencrvnte og andre i Ncrrvcerelse derved, eller 
under eenS Hoide omtrent dermed beliggende Steder, maae de Thuliter have 
boet, fra hvilke eller om hvilke Procopius har faaet bemeldte mceckvardige 
Omstcendighed at vide, som egentlig kun paffede sig paa deres Land, men ha» 
har meent at tilkomme den hele Ae.

§. 10.
Herhos maae dog, tit Sagens videre Oplysning endnn moerkes: At 

Jornandes yderst paa Aen Scanzia, hvormed han betegner vor Nordiske 
Halv-Ae, lcrngst henne mod Norden og Asten satter et vist Folk, Adogit kal
det: om hvilket han siger man havde den Beretning: „At det midt om Som- 
„ meren havde i 40 Dage og Ncetter bestandig lyst; men i ligesaa mange 
„ Dage og Ncelter, om Vinteren, siet intet Lys." Ir) Hvilket med foran- 
forte tilsammentaget visir: 1) Rigtigheden af hvad tilforn er sagt, nemlig at 
Procopius til sin Thule har ogsaa henregnet Aen Scandia eller Scandinavia, 

0A 
<r) comment, rerum Mufcovit. iMftnt Scriptor, rerum Mulcovit. p. ZZ.
Z>) dc rebus Geticis c. 3.
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eß giver 06 2) Anledning til at udffnde, hvorvidt Procopius har udstrakt sin 
Thule og Iornandes stn Scanzia mod Asien, en Sag, som ellers er meget 
vansselig at komme efter, men hvorpaa det meget beroer, naar man nogenle
des skal kunne indste Meeningen og Sammenhængen i endeel gamle Skriben
ters, men ister Iornandis Beretning om vor Halv-Ae, ifcrr dens nordlige 
Kanter, og om de nord-ostlige Deele af Europa: Thi at Iornandis Adogit 
(eller Adogltce) ere de samme som Plinii Attagorce, eller som andre kalde 
dem Attacottcr, det giver baade Navnenes Lighed tilkiende, c) fom ogsaa den 
OverecnSstemmelst mellem begge, at disse, efter Plinii Beretning beboede de 
yderste Kanter mod Nord, hvor de havde et halvt Aar Dag og et halvt Aar 
Nat, d) ligesom endeel fortcelle Bessassenheden at vcrre paa <Øeti Thule, hvor 
Procopius dog fafistrtter den til 40 Dage og Ncrtter, ligesom Jornandes gier 
med sine Adogit paa Aen Scanzia; men nu strtter Plinius bemeldte sine 
Attagorce saa langt henne mod -Asten, at de komme til at boe, ei i Europa, 
men i den yderste vestlige Kant af Asien, e) hvis Grceudser mod Europa paa 
den Side de Gamle synes at have sat strax Vesten for Jndkobet til det Caspisse 
Hav, som af Plinii og endnu tydeligere af Melce Beretninger kan sees./) 
Fslgelig kan heraf ssionnes, at Procopius, Iornandes og endeel andre aldre 
Skribenter, som de formodentlig herudi har fulgt, har udstrakt de nord-ostlige 
Kanter af vor Halv-Ae langt over dens rette og nu varende Grcendstr, til be
meldte Indlob af det Caspisse Hav omtrent. Hvilken Scrtning ved forste-Aie» 
kast vel maae komme en nventelig og dristig for, men bliver dog ei saa urime
lig, som den har Udseende efter, naar man betragter Tingen ei efter vort, men 
efter det Begreb', som de Gamle selv havde Anledning til at giøre sig derom, 
baade i Henseende til de nord-vestlige Kanter af Europa, hvilke de, som til
forn er viist, har udstrakt alt for langt mod Asten, og hvor de har forestillet 
sig, at hvad som virkelig ligger mellem Nord og Syd, ssulle ligge mellem 
Asten og Vesten, hvoraf man altsaa let kan putte, hvor langt den yderste nord

ostlige
O Codaguri esser Edagyri hos Ptolemæum VI. i6. See Harduiiv Anmærkning til 

Plinium Tom. I. p, 6go not. io.
Hift. natur. IV. cap. 12 p. 472 edit. Hard,

e) loc. eit. og li hr. VI. c. 17. p. 6Zv.
/) de litu orbis III, cap. 5,
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oftlige Odde af bemeldte Halv-Ae maae, efter deres Forestilling, have strakt 
sig öfter paa, da de holdte for, at den syd-ostlige Kant af samme laae et godt 
Stykke Aften for Veixelenö Udlob; som ogsaa i Henseende dertil, at de Gamle 
har for meget afknebet Landenes Bredde mellem Nord-Havet og det Pontiffs 
fanit Caspiffs Hav, saa at Dionysius derover fætter de glober Boryfthenis, 
Aldefci og Panticapæ Silber nar ved Irs-Havet, g) og Aristoteles be
vidner, at man fra detBierg ParnaJJl eller Paropamifi Top i Aften kunde 
see Nord-Havet. Æ) Saa man derover, i Folge af delte, kan have havt 
god Anledning til at giere sig den Tanke, at hvis vor Norden bestod af een sene
ste stor Ae, faaledes som Procopius og Jornandes har forestillet ftg det, saa 
maatte dens yderste Odde mod Norden og Aften strække ftg ud til bemeldte det 
Caspiffe Havs Indlob, og tillige ei ligge ret langt borte fra sidst nævnte Hav selv.

§. II.
At Procopius med sin Beretning om den store HeitidS Fest, font de 

Thuliter helligholdte til Erindring og i Anledning af Solens Tilbagekomst, har 
meent den baade tilforn og endnu her i Norden meget bekiendte og hsitidelige 
Jule-Hoitid, er ingenlunde at tvivle paa, lad end være, at de Omstændig
heder, fom han derved fortæller, ere nit ganffe ubekiendte her i Norden, og 
man hos ingen Skribent eller paa anden Maade finder mindste Spor deraf: 
Da det er venteligt, at samme ere kun blevne iagttagne i de ældste Tider, da 
man om Solens og Himmelens Lsb vare meest ukyndige, og af dem allene, font 
boede Norden for circulo arético, for hvilke Solen om Vinteren gaaer al
deles ned under Horizonten, og bliver nogen Tid borte. Saa længe disse har 
vedligeholdt den Skik, og iagttaget at regne faa mange Dage efter Soelhverv, 
forend de helligholdte deres Juul, som Procopius beretter, maae den bestan
dig hos dem have indfaldet 20 Dage efter Soelhverv, eller efter vor nu væ- 
rerde Maade at regne paa, den rite Januarii omtrent. Og i faa Maade, saa- 
velsom ogsaa i endeel andre Henseender, kan de have en Slags Rer at fare 

med,

g) i hans Periegefis v. 315-.
/>) i hans Meteorologicis 1.13. Man efterser min Afhandling om de gamle Grækers og

Romeres Kundssab om de Nordiske Lande Cap, 6. §. 6. Sid. 327.
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Med, font meene, nt vore gamle Forfcedre have i de hedenske Tider helligholdt 
deres Juul i Januarii Manned /'), hvilken siden efter Christendommens Ind- 
fersel, er bleven forsiyltet til December Manned, og ncermere hen tilSoelhvervS- 
Tiden, ved hvilken Tid paa det Niccrniffe Kirkemode blev fastsat, at Christi 
Fodsels Fest ffulde helligholdes H), hvorfor ogfaa begge disse Maaneder nf 
Beda kaldes Iule-Maaneder /), ligesom man af den gamle Oluf Tryggva- 
sons Saga 7/z) kan tydelig see, at vore Forfcedre, medens de vare Hedninger, 
har helligholdt deres Iuul paa en ganffe anden Tid, end efter Christendom- 
mens Indfsrsel. Navnet Inul, som uden Tvivl og rimeligst har sin forste 
Oprindelse fra Solens Tilbagekomst til Norden n), synes desuden selv nt til
kendegive, det bemeldte Fest maae have indfaldet ei lcenge efter Soclhverv; 
saa jeg derover holder for, at den i de celdste Tider er virkelig bleven helligholdt 
i Januarii Manned, ved de Tider omtrent, som vi, efter Procopii Beret
ning, tilforn har fastsat, men har siden efterhaanden trukket sig lcrngere frem 
til Slutningen af Januarii o), og Begyndelsen af Februarii Manned, paa 
hvilken sidst bemeldte Tid Forfatteren af den gamle Hervarar-Saga bevidner 
at Jule Festen i de hedenffe Tider blev helligholdt^)), og til hvilken vor lcrrde 
Antiqvarius Otto Sperling 7) ogfaa vil have den henfert: Da denne For
andring i Tiden maae have reist sig sig enten af en Vildfarelse i Aarets Bereg
ning, eller af en Fejltagelse i Henseende til Skud Dagene r)> Hvilket her ei 
bliver Sted til neiere at nndersoge.

§. 12.
r) See Ott. Sperling de nomine et fefto Juul p. jo«
k) See Jo. Bircherodii antiquit, Juliae p. 51,
Z) See Kudbeckii Atlantica I. p. 104«
tn) i før fte Deel Sid. 19 edit. Scalh.
n) See Sperling I. c. pag. 9, hvor han dog ei tager den Etymologie for gyldig, som doz 

er langt bedre end den han selv anfører.
0) Da stal Julen vcere i Sverrig helligholdet i Oluf Skotkonnungs Tid efter Rudbecks 

Beretning, som ogsaa anfører, at Jstonderne kaldte Januarii og Februarii Maa- 
nederne Iule-Maaneder.

f) See Jo. Bircherodii lib. cit. p. 152«
5) de nomine et fefto Juul p. 32. 35.
r) Ved at legge til hvert Aar mere end man burde, er derfor ogsaa i de Christne Tider 

Julen kommen til at indfalde tongere fra Soelhverv end den burde. See Birche- 
rod 1. cit. p. 51.

trlye Saml. IL L. C
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§- 12.
Hvilke Procopius har meeni med de 13 meget talrige Nationer, som 

beboede Thule, hver under sin Konge, er vanskeligt at fastsatte, eftersom han 
ingen navner af dem, uden de Scritofiuner og Gamer, fan Resien derover 
vil komme an paa en purGietning. Saa meget kan man dog tydelig see, fa a 
vel af hvad han beretter o tn Indbyggerne paa Thule i Almindelighed, som om 
Le Scritosinner i Særdeleshed, at de forste har alle varet af ven Folkescrrd og 
just de samme, fra hvilke vor Nordens nu varende Beboere nedstamme, men 
Le sidste derimod en fra hine ganske adskilt Nation, hvilken da, ligesom nu, ei 
har beboet mere end i det hoieste de yderste Kanter af vor Halv-Ae mod Nor« 
Len og Asien, hvilket end videre skal bevises, naar vi komme til Jemandem, 
Den saa kaldte Geographum Ravennatem og Paul. Diaconum» Da nu 
disse ere de forste, som tale om Finnerne, som Indbyggere af vort Norden (thi aldre 
Skribenter, saa mange som tale om dem, satte dem tiden for samme), og disse 
ei anvise dem nogen anden Plads eller Bocpal, end tilforn er sagt; saa seer en« 
hver deraf, hvor aldeles ugrundet deres Meening er, som ville holde for, ar 
Finnerne har varet de aldste Indbyggere of vort Norden, og at den derfor med 
god Foie bor forkaster. Hvilket ligeledes, ja endnu mere, maae giekde om 
dem, som ville anser vore og Finnernes Forfadre for at have nedstammet fra 
een og samme Folkesard, da baade sorauserte Procopii og andre gamle Skri« 
benters Vidnesbyrd, andre Ting her at forbigaae, ere, aldeles derimod.

§. 13-
For Resten er af Procopii Beretninger om Thule endnu dette at marke, 

At han er den forste, der fatter de Danske uden for vor Nordiske Halv-Ae, paa 
hiin Side af Havet eller det nu varende Kattegat, som Indbyggere af det faste 
Land, talende om dem, fom om et talriigr Folk, der var inddcelt i adskillige 
Stater (Danorum gen tes). Heraf kan man da giore den Slutning, ar de 
Danske da ei alene har beboet den Cimbrice Halv-Ae, foruden de nit varende 
Danske Aer, hvilket kan vare og jeg sikkert kroer at vare skeet lange for den 
Tid, men at de ogsaa allerede for Procopli Tider har der oprettet fmaa Sta
ter og Kongeriger, ester den i de aldste Tider her i Norden varende Indretning, 
dog saaledeS, at de alle har betient sig af et falleds Navn og derunder ved deres 

Bedrivler 
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Bedrivter qiort sig bekiendte blank Fremmede, endog for de langt fraboende Groe- 
ker, hvilket ellers ncppe var skeet, dersom de under forstkiellige Navne havde 
vcrret deelte i smaa Partier, og folgelig ingen af dem i Stand til at udrette no
get siorr og navnkundigt. Hvorimod man nu, just ved etter noget for bemeldte 
Procopii Tider, finder dem ar have saa vidt udstrakt deres Ssersverier, og 
vceret faa mcegtige til Sees, at de, da Clodovcri Senner regicrede i Frank
rigs, under deres Konge Chochilaicho^), eller som han paa et andet Sted t) 
kaldes Chochilagus, har udplyndret Kysterne af Gallien, som Gregorius 
Turonensts bevidner, ligesom Venantius Fortunatus, der har levet paa 
famme Tid som sidst bemeldte, ogsaa navner dem i er af sine Vers zz). Saa 
jeg derover af alt dette gier mig den Tanke, at de af vore Danske, fom paa be
meldte Tid og Maade havde sat sig fast paa den Cimbriske Halv-He etter i det 
litt varende Jylland, har enten staaet under eet Over-Hoved med derce paa 
Herne og paa hun Side af Kattegattet boende Landsmand, eller i nogen anden 
nar Forbindtlighed med dem, saa at de, skisnt adspredte paa saa adskillige Ste
der, dog ere blevne anseere for og har fort Navn af eet Folk: Thi at de Dan
ske, efter deres Overgang til det faste Land, og efterår have sar sig ned i Jyl
land, ikke har forladt, men lige fuldt beholdt deres forrige gamle Boepcete 
paa vor Nordiske Halv-He, det er noget, som baade af andre Omstændigheder 
kan godtgioreS, som og ister af den crldste blant vore egneJordbestkrivere, nemlig 
Other fra Helgeland her i Norge, hans Vidnesbyrd, hvilken har, mod Slut
ningen af det 9de Seculo, efter Kong Alfreds Befaling i Engelland, foreta
get sig en Reise nord omkring hele Norge til den yderste Lapmark, og i den Be
skrivelse, som man endnu har tilovers over bemeldte hans Reife, blant andet 
beretter: „At naar man fra Seirings-heal (det er Konghelle i Norge) feitede 
„ til Hethebv eller Slesvig, havde man paa den venstre Haand Dannemark, 
„ men paa den hoire forst Havet, og siden Gotland (Jylland), Scrdland og 
„ mange andre Oer." Hvoraf noksom kan Donnes, at de norden for Hrefund 
beliggende Lande, Halland ister og Skaane, har endnu den Tid i Besynderlig-

C 2 hed

j) See Gregorii Turon, hift, Francor, j Du Chefnes Samling Tom, I. p. 294.
r) libr. cit. pog. 706.
kJ ad Lupum ducem 1, c, p. 499 og 505.
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Hed fort Navn af Dannemark, folgelig havt Danffe Indbyggere; ligesom 
man heraf jgien videre og mev god Feie kan {Tutte, at Aarsagen, hvorfor be
meldte Lande har i feer havl Navn af Dannemark, ei vel kan være nogen anden, 
end at de Danffe der har havt deres forste og celdste Boepæle, forend de ginge 
over til Åerne og derfra videre til det faste Land.

§• 14-
Dette er hvad fom af Procopii Beretninger egentlig angaaer vort Nor

den; hvortil der endnu maae være os tilladt ar foie nogle faa Anmærkninger 
over det, som hos ham forekommer, de Aer Britannia og Brittia angaaende, 
eftersom det er noget besynderligt i sit Slag, og indeholder Ting, som man har 
vanffeligr for at udfinde nogen ret Rimelighed og Sammenhæng udi: da han 
tommer frem med en Ae Brittia, som hos ingen anden er at finde, deeler den 
ved eu Mnur i tvende Parter, den ostlige og vestlige, hvoraf den forste ffulde 
være vel beboet, men den anden fuld af Slanger og forgiftige Dyr, glor den 
Desuden ril de Dodes Bolig, ffiller den fra Aen Britannia, men fatter dog 
de Angler, Friser og Brittoner fom Indbyggere paa den, og gier endelig Bri
tannien ti Gange mindre end Thule, med andet mere, som er deels tvertimod 
andre gamle Skribenters Vidnesbyrd, deels noget, som de ei vecd det mindste 
af; saa man derover har god Feie til at sperge, hvad ProeopMs har meene 
med alk dette, eller hvad der egentlig har givet ham Anledning ril at bringe saa- 
dan Snak paa Bane? Naar man paa den eene Side overvcier, ar han gier de 
Angler li! Indbyggere paa sin Brittia, ar han taler om en Muur, som de 
Gamle havde bygget tvers over denne Ae, at han fætter den rvers for Rhinens 
Udlob, og kun en Dags Reise x), eller 6 å 7 Mile fra det faste Land; saa kan 
man af nit dette ei andet simre, end at han dermed har meent de Gamles Bri
tannia. Men naar man paa den anden Side feer, at han udtrykkelig ffiller 
den fra Britannia, af han paa andre Steder under sidst bemeldte Navn har 
meent der samme Laud, som andre derved har forstaaet, naar han s. Er. siger: 
„ At af Åerne faldt Briranisn, den storste hlaltt alle dem, som ligge uden 

„ ft«

-*)  200 Stadier, som Procopius selv regner for en Dags Reise p. 5 tdit. Grott
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„ for Herculis Skotter, i det vestlige Keift rdommes Lod y), og at de Romere 
,, ei vare i Skand til ar rage Britannia tilbage igien fra dem, fom havde be- 
„ mcrgtiget sig den" &); ei ar tale derom, ak han beretter om Indbyggerne paa 
Øen Brittia, at de ingen Heste brugte, og vidste ei hvad en Hest var, da 
dek dog er bekicndr, at de Briranner vare vel forsynede med Heste og brugte 
Mcengde af dem for deres Stridsvogne: Saa synes dek at veere tydeligt, at 
han ved Brittia ei har forstaaet den rette og egentlige Britannia; felgclig gaaer 
dsk ei heller an at falde paa den Tanke, at ved sidst anforre Navn kan af ham 
»cere meent Hibernia, hvilken Øe han ellers ikke navner, og ved det ferste Bri
tannien selv, da alle sidst opregnede Vanskeligheder her arter ere i Veien, lige
som ogsaa de, i Henseende til Øen Brittia, forst berette og andre Omstcendig- 
heder vise, at ved den ei kan vare meent noget Stykke af det faste Laud.

§. 15.

Herover kan jeg, i Betragtning af alt dette, ei forestille mig Sagen an
derledes, end at Procopius af de Gamles Britannia har giert tvende øer, 
enten i Folge af visse gamle Beretninger, fom han derom kan have forefundet, 
men nu ere bortkomne, eller i Anledning af endeel andre Omstændigheder, saa- 
som af den overmaade store Strcekning, fom de Gamle give Britannien, hvor
efter den med den eene Ende kommer til at ligge norden om Germanien, og med 
den anden ncer hos Spanien, og fom let kan have givet den, der saa loselig har 
anseet Tingen, Leilighed til Vildfarelse, allerhelst naar han kastede Øiuene 
paa en faaban Beskrivelse over Øen, som Marcianus Heracleota giver a), 
nemlig: „At den laae ligesom adskilt fra sig selv og adspredt over den storste 
„ Deel af det Nordiske Hav, og havde isår tvende smalle Nakker, ligesom 
„ Fodder," og han da erindrede sig tillige, at de Gamle talede cm tvende 
Britanniske Der, hvoraf den eene vel udtrykkelig af dem ffilles fra den an
den, under Navn af Jerne eller Hibernia, men hvilket Navn har heller tient 

C 3 til

jy) loc. at. p. 5.
«) 1. c. pag. 9.
s) peripl. maris exteri in colleft. Hudfon. geogt. minor, I. p. 57. og i Min fortjen atv 

sorte Afhandling Cap. 5 §. 23 p. 315.
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til at bringe Procopium ind end ud afDrommen, da han har fornnmmet, at 
de Scoter, som af endeel Skribenter, der har levet na-st for hans Tider, fat» 
tes paa sidst bemeldte Ae, boede just paa Aen Britannien, i far i de vestlige 
og nordlige Kanter af den, hvor og de Bnganter, fom Ptolemcrus fattet 
paa Hibernia, fandtes under Navn af Scoto-Brigantes > faint og et andet 
Vrilliss Folk, kaldet BibioBritanni b), heraf har Procopius, som jeg 
stutter, giort sig den Tanke, at de Gamle havde af eet gion tvende Lande, 
og derfor trukket Hibernien sammen med bemeldte nordlige Kanter afBritan- 
nien, givende det tilsammen, efter nys bemeldte Folk, Navn af Brit ti a, for 
at stkille det fra den egentlig faa kaldte Britannia, hvilken han har giort til en 
Ae for sig selv, adffilt fra Brittia, for at fa ae ud de Gamles tvende Brie 
tanniske Aer, og vinde ind igien paa den Kant hvad han havde tabt paa en 
anden, ved at stobe Hibernien sammen med det nu varende Skotland og en Deel 
af Engelland. Den sydlige Part af sidst bemeldte Land tillige med det nu ver
rende Wallis bliver altsaa Procopli Britannia, og det med faa meget mere 
Rimelighed, som dette Stykke af Engelland synes for tot forste at have iscre 
fanet Navn af Britannien, da den nordligere Deel af Landet blev kaldet Albion, 
og som vore gamle Nordiske Forfadre ogsaa stedft have givet samme Navn af 
Brettland, da de derimod har kaldet Resten Eittgland ; hvortil det er heist ri
meligt at de har havt en blank deres Forfadre giengs Skik og Sadvane til An
ledning.

§. 16.
Hvad Procopius for Resten fortceller om de tvende besynderlige Merrk» 

vcerdigheder paa Aen Brittia, i Henseende til dens vestlige Deel, som for 
Agler og Slanger ei kunde beboes, og de Dodes Overfart didhen, kan vel for 
den storste Deel ansees for hvad det er i sig selv, nemlig for Skipper-Histo
rier og Beretninger af tot Slags, som man om langt fraliggento Steder 
pleier at binde visse Folk paa Ermene: Thi at vor Skribent, hvad der end ssoc 
Resten kan siges til hans Berommelfe, har vceret temmelig baade lettroende og 
overtroisk, kan noksom ffionnes af endeel hans Beretninger ym Keiser Iusti- 

nianuS
£) See Jof. Scaligeri animadu. ad Eufebii chronic, p. 190. b. 
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nianus og Kejserinde Theodora, fan fom f. Ex at hiin var avlet af ct Spæ
gelse, var bleven feet fit gaae uden Hoved, og ofte ot have forandret fin Skik
kelse ; og om denne, ot hun havde havt ufommelig Omgang med Trolle og Gien- 
gongere r); men imidlertid maae dog visse Omstcrndigheder have givet Fortcel- 
lerne Anledning til at lade jig berette og selv at berette saadant, saml Proco- 
pio til at troe det, hvilke jeg meener at kunne, hvad de Dodes Overfart til 

Brittia angaoer, allerbest udledes af endeel gamle Skribenters Meening 
cm de vestlige og nordlige Kanter af Europa, at de vare bedcrkkede med idel 
Merke og Taage, fit Homeri Tartarus der maatte foges, hvilken nogle meene 
med sin AevzäJä irsTtfv, forbi hvilken Mercurius gelejdede Penelopes Bejlere 
til de Dodes Lande d), at have forstaaet Britannien felv e), og ot Ulysses, 
fom paa sin Reife skal vare kommen endogsaa til Caledonien, det er Procopii 
Brittia, hvor Altere efter ham skal vcere fundne med Greeffe Paaskrivter/'), 
har paa bemeldte Kanter steget ned til de Dodes Pnilbe g\ Hvorom Poe
tens Claudiani Ord cre fardeles mcrrkvcerdige, og synes at sigte til det selv 
samme, fom afProcopio omtales, uaar han saa siger by.

Eft locus, extremum qu<e pandit Gallia littus, 
Oceani protentus aquis, ubi fertur Ulyfies, 
Sangvine libato, populum movifle filentem. 
Illic umbrarum tenui ftridore volantum 
Flebilis auditur queftus. Simulacra coloni 
Pallida dejuntl asque vident migrare figuras. 
Hinc Dea (Megaera) profiluit
- - - Sentit ferale Britannia murmur, 
Et Senonum quatit arva fragor, revolutaque Tbetys 
Subftitit, et Rhenus projefta torpuit urna.

Af 

r) See bans hifior. arcan. p. 304. edit, Venet. corp. hid. Byzani.
d) Odyfl". xy. 1 r.
e) See Bamefii 2l"mcerkn. til dette Sked.
/*)  Som Tacitus bereftir i sit Skrift de movibus Germ. cap. 3.
g) Sec Oly^piodorus hos Ph otium p. ipg,
t>) corm, in Rufinum I, 123 lg.
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Af hvilke og flere dcflige Beretninger, hvilke efterhaauden, fom det gemeenli- 
gen skeer, med adskillige Tillcrg ere forbedrede, og hver har villet trcekke til sit 
Land, Procopius eller andre for ham da kan have sammenflikket bemeldte For- 
kcrllinger om Brittia, hvor man ogsåa har faaet er Sted hensat, som var fuldt 
af Slanger og forgiflige Dyr, hvor intet levende Menneske kunde opholde sig, 
for at vcrre der desto bedre forsynet med alt, hvad som til el Helvede udfordredes.

dette Sal. Schönings hoist nyttige Arbeide har fundet saa meget Biefald, hae 
Salsiabet agtet det for sin Pligt at meddeele ben lcerde Verden ogsaa denne Fortscettelse, saa< 
ledes som den efter hans Dod er forefundet. I Fald vi ei saa tidlig skulde have savnet denne 
vor ypperlige Old-Granffere, og Manden selv havde reenstrevet den til Trykningen, maastee 
et eller andet kunde have blevet tillagt eller forandrer: Nu burde den blive uforandret.


