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Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Arve-Herre og

Konge!

MAMt jeg i allerdybeste Underdanig'
WéSm hed understaacr mfg at frem-
komme med narvarende faa og ringe Bla«
de for Deres Kongelige Maje-
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stcts hoie Dine, ffeer et af nogen formå«
stelig Dristighed/ eller Tillid paa Skriv-
tete Vigtighed i sig selv/ men blot og ale-
ne af allerunderdanigst sErbodighcd for
Deres Kongelige Majcstcts saa-
vel hoiagtelse for Studeringer i Alminde«
lighed, som fornemlig hoistpriselige Lyst og
Omhygelighed for at blive underrettet om
Deres Kongelige Majestcts Ri-
gers og Landes saa vel gamle som nye
OmstssNdighcder og Bestafenhed, i Sar«
deleshed. 3 fast Tillid dcrpaa, og i det
allerunderdanigste Haab, at jeg med mi«
ringe Kundffab stulde kunne give Dms
Kongelige Majestæt en liden Oplys-
ning om et af Deres Kongelige Ma-

jcstCts



jestcts Arve «Lande, som er langst fra«
liggende, og om hvis aldre Tilstand man
har mindst Efterretning, er det da, at jeg
i allerdybcsteUndcrdanighcd lader narvaren«
fa Ildet Forfog indkomme for Deres
Kongelig Mdjcstet, øm?ente intet
heller; , end at dettemit tinge Arbeid maate
vare Deres Kongelige Majcstet
tilßehag ogFadernelandettilsEre, hvilke
W hidindtil efter Skyldighed ogFormue har,
og fremdeles af al Magt vil strabe at opof«
re min Tid, Formue og alle saa »elSinds
somLegeme Krafter. Tag da, MMM-
dtgstc Konge, med samme Mildhed og
*Raafa imod detteringe Skrivt, fom detfen
velment og oprigtig Hensigt af mig er udar«
hcidet. Ansec det, mildeste Uandets Mader,
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som etringe TaknemlighedsTegn for Deles
Kongelige Majcstcts mig mim bevi-
ste hsistKongelige Naade, og tillad allernaa-
digst, atjegmaae forsikre, det intet ffalvare
mig mere magtpaaliggende, end min aller-
naadigste Konges og Fadernelandets 3Ere
og Nytte, og at jegstedse i allerdybeste Undw
danighed maae vare

Mormcrgtigste Monark,
Rllernaadigste Mrve Nerre og

Konge,

Deres Kongelige Majcstcts

Risibenhavn den 2. jTttnu
1751- allerunderdanigste Arve * Undersaat

og tro Forbeder
G.Schoning.



Vortale.
ncrrvarende Tractat, som jeg hermed
har denrøe at overgive det Konge-

lige Danste Selstab til -Historiens og Sprogets For-
bedring, har det været mit Forset, efter Formue no-
genledes at rciade Bod paa den Mangel, som findes
i vor gamleGeographie, samt rette en og anden Vild-
farelse, som derudi, enten af Mangel paa bedre Under-
retning, eller af forud fattede vrange Meninger, er
begaaet, og dertil, som til en uprøve, at giore Begyn-
delsen med det i vor Norden yderste Landstab Fut*
marken og dertil grønsende Lapmarke. Ingen
maae derfor her vente nogen vidtløftig og udforlig
Bestridelse over Indbyggernes nu vcrrende Tilstand,
deres Seeder, Sprog og Levemaade, eller over desse
Landes Strelning, Inddeling og videre Beskaffenhed,
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som den nu er; Thi derom have vi tilforn en og anden
Efterretning, som dog ogsaa i visse Henseender kunde
behøve nogenForbedring. Men mit ©temerfe angaaer
fornemlig de aldre og tillige vansteligste Tider, hvor-
om man maae have stort Bryderieforat udfindenoget,som kan tiene til Oplysning og at komme efter denrette
Sammenhang, faa at man derover enten haver ladet
det komme an paa blotte Gisninger, eller fulgt andres
ilde grundede og urigtige Meninger. Til famme at
giendrive/ og Sagen bedre at oplyst, har jegvilletgiøre
det første Forsøg med den notdeste og tillige vanste-
ligste Province i Norge, nemlig Finmarken, og de an-
dre Finste og Lappiste Lande, saavidt de dermed har
nogen Sammenhang; da jeg har giort mig det Haab
og den Tanke, at, hvis mit Arbeid, bemeldte Steder
angaaende, som man har mindst Efterretning om, og
dog har varet største Tvistigheder underkastede, stulde
vare Laferen til Behag, og jegderudi nogenledes have
naaet mit#imerfe, Resten da, fom mindre Vanskelig-
heder underkastet, ci skulde falde mig saa besvcerlig at
komme til Rette med, og jeg derved blive opmuntret
at fare fort i mit Forehavende. Hvorvidt mine Me-
ningerfrem for andres fan vcm antageligeellerbevis-

lige,
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lige, derom vil jegci selv domme, men overlade det til
Laferens egen Skionsomhed, saasom detil denEnde ere
komne for andres Vine, at de lwiere kunde undersøges,
og enten for gyldige antages, eller med gode Grunde
igiendrives, og Sagen derved oplyses. Skulde jeg da
i en eller anden Post have taget Fejl, kan det tiene til
min Undstylding, at intet er vanskeligere og hvorudi
man lettere kan feile, endnaar man, uden atfinde noget
tilstrekkeligt for sig, og saaledes afgiort, at man kan for-
lade sig derpaa, selv maae efterleje og udfinde nasten
en hverSatning og til Sagens Oplysning tienligOm-
standighed, og ofte have saa got som ingen Subsidier,
at udfinde dem af. Imidlertidvil jegdogformode, at
hvad jegher har anført, og med saa gode Grunde, som
allermest mueligt har varet, sogt at bevise, stal kunne
tiene saa vel til at staffe os et tydeligtBegreb om desse
Nordiste Landes aldste Beskaffenhed i Almindelighed,
somfornemlig om de Finste og Lappiste Districter i Sar-
deleshed, og derved vises, hvor urimelige Forestillinger
endeel har giort sig om vor Nordens aldste Tilstand.
Samme kan ogsaa tiene dem til Oplysning, som vilde
undersM, paa hvadKant og igienem hvilken Vei vore
Forfadre ere komne her ind i Norden; om detkan vare
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mueligt, at desse gatide strax efter Syndfloden har va-
ret befatte med Indbyggere, fom endeel Svenste&
benter paastaae, og om samme, efter deres Mening, i
de ældste Tider, førend be rykfede langere mob Syn-
den, fan have boet oppe ved Torne, eller langere mob
Norden, og der giort bere-s Astronomiske Observatio-
ner ; Hvad fom er mestrimeligt, enten at de Norste ere
komne fra Sverige, eller dette Rige har faaet en stor
Deel, om ikkesine fleste Indbyggere, sardeles paa be vest-
lige og nordligeKanter, fra Norge ; og endelig, hvorle-
des det kan hænge fammen, at i de ældre Tider ere faa
mangfoldige Folke-Sverme udgangne fra vort Norden,
og ide senere ikke. -Skulde nogen, i sar deblandt vore
Naboer, som endnu finde for gotatfolgedei Antiqvite-
terne antagne Symbolists Bøger og gamle Orthobope
©isninger, synes, at jeg i en og anden Post har gaaet
for vidt, saa kan jegtilmin Undffylding forsikre, at jeg
intet har anført, uden hvab jeg, efter nøiestePrøve og
Ransagning, har fundet atvare detrimeligste, og intet
strevet, uden hvad jegtillige med saa gode Grunde, som
istigMateriekan forlanges, har søgtat gotgiøre. Sam-
me staaerbet nu enhverfrit for, paabet wieste at under-
søge, og enten derimod anføre bedre og sterfexe, eller af

dette
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dette mit nærværeube Forsøg tage Anledning at oplyst
Sagen bedre, end jeg har kunnet giøre, ba jegfor min
Deel bil anste det, som meget vundet, ogßeløning nok
for min Umag, at jeg, om det end stulde stee ved mine
Vildfarelser, havde givet andre Anledning atbringebe
Ting for Dagen, som manftrgieves havde giortsig Uma-
gefor at udfinde. Overalt vil jegformøde, at ingen med
Billighed fan fortryde derpaa, at vi tilegne os samme
Ret og Frihed, som andre tilforn har betient sig af, og
søge at vindicere, hvad os i de gamleSagermed Rette
tilkommer; helst da de, som mest ville lide derunder, felv
•har givetos største Anledningdertil, ogved deresEpem-
pel viset, at man i Ting, som angaae de ældre Tider og
Forfædrenes Bebrivter, intetbør stikke under Stol, som
kunde tiene til at ophøie dem selv, og fornedre andre.
©kulde derfor, efter steete Subtraction, Afgangen paa
deres Sidefynes atblive temmeligstor, saakan Skylden
derfor ingen anden med Rette tilskrives, end bem selv,som have havtLyst i at giøresig chimæriste Beregninger,
og ofte uden minbste ©rund ogFøie trekket mere til sig,
end dem mebRette tilkom, olene forbi de engang havde
fattet be søbe Inbbilbinger, at bet saa funbe og burbe
være. For Resten fommer bet cm paa Publici og Læst-
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rens egenSfiønsomhed, at dømme, hvis Meninger ere
heft grundede, og hvilke derhar be størsteRimeligheder
paa sin Side at frembringe, enten de, fom endnu finde
Behag i at træde i Rtldbecks og faddernes Fobfpor,
eller be, fom ikke ville labe sig nøie mebbestige Utopiske
Udregninger/i hvor lærbe og übpyntebebe end afnogle
blive übraabte for at være, men vibe tilstrekfelig Grunb
for hvab be sige og antage, og efter anbrevittige Natio-
ners Exempel gaaefornuftig og grunbig til Verks, paa
det man iffe stal blive bem, som ti saa let ville tabe sig
binbe noget paa armene, til Latter, og give Fremebe
Anledning at albefaa veldetrigtige fom urigtige iTvil,
og efterBillighéb at falbe paa be Tanfer, at alt, hvad
vi i be gamleSager har og enbnu herefter fan anføre,
er lutter Fabler og Hierne-Spinb. Dette er, hvab jeg
i Forbeien har anfeet for nøbigt at erinbreLæferenom;
hvorfor jegnu, üben vibere vibtløftig Forberebelfe, vil

begive mig tilMaterien felv, fom jegi nærværenbe
Traetat har fat migfor at afhaMe.
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Skrivtets Indhold.
§. i. Forfatterens Mening, om Finnernes Oprindelse fra Sa-mojederne.
$.2. De have fulgt dm ostre Side af det Baltiste Hav, da derykkede mod Norden.
§. 3. Have et boet paa de Danske Ser, et heller vcrret de forsteog eneste Indbyggere i Norden, ssiont i de crldste Tiderboet mere adspredte omkring i Norge, end nu
§.4. Bl'armerne har et vcrret Overlobere fra Finland, menFlnnerne har heller deres Oprindelse fra dem.
§. 5. Fmlftttd t de crldre Tider minDre bekiendt og anseelia endBlarmeland ogFmmarken. Forneotr og hans €f.terkomere har et varet Finske Konger.
§. 6. Lapperne, nordenfor den Botniste Bugt, de crldste, oakomne fra Finmarken. "§- 7- Finnerne i Finland, og de ccldste Lapper oa (Qvcrner,konlne over fra Biarmeland og Finmarken?
§. 8. AdMlge Finmarklsse og Viarmiske Konaer ovreanes
§. 9. Den vestre Side as den Botniske Bugt t de aldre Tiderede af Indbyaaere.
§. 10. De Navne Blarmeland, Finland,Lapland, Skrit-finma «. bemerke ikke eet og det samme, som Schefferpaastaaer. "§.n. Om Qvanland, og hvad under dette Navn i gamleDage er bleven forstaact.
§. 12. Det Sporsmaal: Hveln dcsse Lande i fordum Tid fat*ttlhort, fremsettcs og kortelig besvares.
§. 13. Finilunken har fra de crldste Tider af, ogsaa for HaraldHaarsagers Negering, hsrt til Norge, som bevists afbcnielote konges Historie. ' "'§. 14. finnerne har' betalet de Norske Skat, tcrnae forend deSvensse og butlerne fik noget Herrdome om Sut
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§.15. Den Helgelandste Others Beretning, om Finnernes

©Eafstyldtghed til de Norste i Nordlandene, igienem-
gafles, og det Norste Nordlands aldste Tilstand der«
af vises.

§. 16. Finmarken kan, formedelst adskillige Omstandigheder, i
de aldre Tider a' have tilhørt andre end de Norste.

§. 17. For Harald Haat-'fagepd Tid har de Norste ci boet
i Finmarken.

§. 18. At Landet for de Tider har vceret beboet af luter Finner,
vists af bemeldte Vthers Beretninger.

§. 19. Same Other har rimeligt boet noroest i Senjen.
§. 20. Hcigelalld eller Nordla,zdcne har i de ccldre Tider et

roeret af de Norstc beboet lccngcr end til 2\øbevø og
§. 21. Fmmarken har dog et strakt sig, paa den vestre Side af

Kielen, langer mod Synden, end nu.
§.22. Oprindelsen til den Talemaade: at fare eller ride til

Lrums.
§. 23. At Finmarken siges at ligge norden for Norge, eller at

toere Norges Gromdse mod Norden, bevisir ikke, at Lan-
det i de celdre Tider et har hort de Norske til.

§. 24. Same udfsres vidtlsftiger, og gotgiorcs med adstmgc
Exempler af andre Steder.

§. 25. Langt mindre kan saadant deraf bevises, at Gmndferne
mellem Norge og Sverige siges at have strakt sig til Fin-
marken, eller der begyndt.

§. 26. At Finmarken i gamle Dage har strakt sig til Gan-
viUn og Btarmeland, vises af de gamles Seglads eg
adskilige Talemaader hos de gamle Skribenter.

§. 27. Same bevises afborges gamleGrccndser, fem strakte sig
ttnotunbctm/ der laae osten og nordenfor Ganviken.

§. 28. At Norges og zwmarkens Grccndser i gamle Dage har
gaaet til Fmland og Ula-Trafr', godtgiores af frem-
mede Skribenter og den gamle Helsingeske Lov.

29.
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§. 29. Same bevises af Sax. Gralmnatico.
§. 30. Som og af de Navne, hvilke Russerne give den Hvide

Ss og Havet der norden for, jamt endeel af den Nus
siske Lapmark.

§. 31. End videre bliver same gotgiort afvore egne gamle Skri-
benters Vidnesbyrd.

§.32. Heraf giorcs den Elntning, at Finmarken, som inden
Norges gamle Grcrndscr beliggende, har hort jalne Nige
til, som og at de Gamles Finmark har vcrrct aflangt
stsrre Strekning,end den nu vcrrende.

§. 33. Af same gamleFinmark har de NorskeKonger, saa velforsom efter Monarkiets Indfsrsel, ved deres Lcrnsmcrnd, op«
baaretSkat, som vises afHarald Haarfagers tempel.

i 34. Om iLrik Blodåres og Harald Graaselds Tog til
Biarmeland. Tilstanden l Finmarken under OlufLryggueson.

§. 35. Kong (Dlufben HelligesatteLcensmccnd overFinmarken.
§.36. Ligeledes ogfaa Kong Rnud den Store. Det var ikke

enhver tilladt at handle i Finmarken scrrdeles med visseVarer, hvilket de Norske Konger havde dem selv og deres
Lcwsmomd forbeholdet.

§. 37. MagnusBarfor forlcenede sin SvogerSigurd Hra-neson med Finmarken, imod en vis aarlig Afgift, femKong Sigurd lorsalasar fyntes at vare for liden.
§. 38. Kong Snerrer og Kong Magnus Mrlittgjon havde

deres Lansmand over Finmarken.
§. 39. I Hakon Hakonjons Tid giorde hanskcensmcrnd over

Filllnarken et Tog tilBiarmeland. Tatarernes inN
fald i dette Land. Mange af Biarmerne remme rit
Norge og sette dem ned i Malanger. Urette mellem
de Norske og Russerne.

§.40. Kareterne ihielstoge Kong Magtti Lagabaters Lcrns-
mand, da han var i Lapmarken. Finnerne holde inde

med
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med den scedvanlige Skat. Kongen sender Gissur Galle til Fin-
marken. Russerne ©ve Voldsomheder paa Helgeland.

§.41. En sier Hcrndelse fortcrles at have tildraget sig i Finmarken i
Hakon Magnussons Tid.

§. 42. Aostilige Omstandigheder ved Rigernes Forening give Anledning
til en og anden Forandring i deres forige Indretning. De En>
gelst'e begynde i ifctrict poinerani Tid at handle paa Nordlandene
og Finmarken og der at ove adstillige Voldsomheder. Tilstanden
under Kong -Hans.

§,43- Adsiillige Folger af det foregaaende, til Materiens Oplysning,
udtrekkes.

K. 44. I Anledning af bt Svenste Lapmarke, tales i Foruden noget
om Sveriges gamle Grcendser, og same Riges indvortes Om-
stændigheder i de celdste Tider.

§.45. Den hele Strekning Vesten for* Votnen har »(teet en Udørken,
og i de ældre Tider ci hort Sverige til.

§. 46. Helsingland kom allerforst under Sverige efter -Harald Haarfa-
gersTid, og Vestbotnen ci forend lcrnge Derefter/ som endda i
nogle hundrede Star laae ncrsten ganste ode. Finmarken strakte sig
paa den ostre Side af Vieten til Jamreland.

§. 47. De Svenste fcrstede allerforst ret Foder i Finland i det 12. Secu-
lo, under Kong Arik &en HelliZes Regering; dog var den Magt
ogEiendeel, de der havde, i Begyndelsen af meget lidenßetydenhed.

§. 48. Mrkarlerne faae under Magnus Ladelas et Slags Herredorne
over Lapperne. Om Navnet Lap og hvad det bemerker. Om
Grcendserne mellem Norge og Sverige ved Ulo«Traff. Ved hvad
Leilighed de Svenske har gaaet over de gamle Grcrndser.

$,49, Hvorledes Russerne efterhaanden har udbredt sig i Lapmarkene.
De Norsie og Russerne har i gamle Dage taget Skat om hin
anden, ide nu saa kaldede Russiste Lapmarke.

§. 50. Russerne tilegne sig ci alene Lapmarkene, mm tage og Skat af
Finnerne i Finmarken og Tromsen.

§. I'



§. I.
t Finnerne <>) for mange 120. Aar siden, ja
endogfaa for Christi Fødsel har havt Deres Seede
og Bopcel ha* i Norden (b), kan man siutte sig
til, alene afZaciti Bestrt-oelse over det baut*
rende Tpdstland eller Germania, hvor han ud*
trykkUig nccvner dem , og paa det hcesligste af-

maler deres vilde og usle Levemaade. Naar og hvorfra de forst ere kom*
nc herind, vil vel blive heel vanskeligt at sige. At de nedstamme fra en
af Noæ Sønner, og de eller deres Forfædre efter Syndfloden ere udgang-
ne fra et eller andet Sted i Asia, kan man lettelig tilstaae, og for faa

A vidt

(») Blandt be adstillige Meninger om Oprindelsen til del Ord Finn eller Ferm,
holder jeg deres for at være rimeligst, som deriver« det as det Finste Venno;

hvilket Finnerne stal bruge indbyrdes, naar de hilse hinanden, og bemerke det
samme, som Monfieur pfl« Franst. See Chron. Finiand. incerti Aut. i«
S(l;røc6. Biblioth. ?. I. p. 97.

(b) Om den »tøfle Grceste Skribent &omtWß Har havt nogen Kundstab om dette
Folk, og om dem stat forfiaaes hvad han i hans odyfl*. L.\J,V. 271. siger,
angaaende et vist Folk, som vat „-kyndigt paa Havet, og aab deres
©pif« uden ©alt, »il jeg giv« Andre at betænke.



vidt give £>ovnio Ret , som paastaaer (c) , at de ere komne fra de Arme-
nisse Bierge, hvilket han stutter deraf, at Indbyggerne sammesteds stal
betiene sig af den Maade at løbe over Sneen paa Skier, ligesom Finner-
ne. Men her giores et alt for stort Spring paa een gang. Torde jeg nb*
lade mig med min Mening Herom, saa blev det Denne: At jeg anseer det

for rimeligst, at Finnerne i Begyndelsen har været eet Folk med Samoje-
derne, men ere siden, ved eneller anden Hcendelse, seerdeles bt gamle Hun-
ners og siDen Russernes Mellemkommende, blevne gcmste stille fra Dent.
Dette kommer mig temmelig troverdigt for, naar jeg til Deels betragter
Den LigheD, der er imellem Dem i Deres Skikkelse, SceDer og/Levemaade;
deels den merkelige Overensstemmelse udi Navnet; Thi Lapperne falde
sig selv ©abmi eller &ami (d), og naar Finnerne paa Deres egetSprog
stal betegne Finland eller det Finske Sprog saa bruge de Det Navn &a*
micedna (e), hvoraf Samejed uden al Tvil er intet andet end et forder-
vet og u-ret pronuntieret OrD; Deels de Samojeders Vilkor udi De nor-
Deste Egne af Rusland, ligesom Lappernes hos os, og de Efterretninger,
en og anden Reisende har givet os om bt første, som viser, hvor liden eller
ingenForstiel der er imellem disse Nationer (f); deels De Samojeders egen Tll-
staaetfe; Thi Srrahlenberg fortceller i Indledningen til hans Nord-und
Ostliche Theil von Europa und Asici p. 36 at, ba han spurte dem om
Deres Oprindelse, svarede de: at deres Fædre ogForfædre vare kom-
ne fra Sovomiffembla, eller Finnernes Land: og endelig den uover-
vindelige, Vanskelighed i at udfinde nogen rimelig Oprindelse til detteFolk,

meD

(c) ©CC hans ArcaNoae.
(d) Scheffer i hans Lapponia C. VI. p. 2. & I s. Vers Angl.
(e) See l<c<st. Scbatikes Brev til Mifllons Colleg. i Bangs Samling. "/bi £k'fl p.

604. og Hogflrems 25iff?n». D»CV £rtpilinifcn p. 3.
(l) Ysbrands Reys« nach Chin« p. 42. 61. 76. 120. 130. 212.
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meD mindre forcmforte Mening antages; tiden nogen vi! sig«, at Finner*
nc og Lapperne ere nedregnede af Luften, ligesom man siger om Leemcen-
dene i Norge. Den Indvending, som herimod maatte giores af Spro-
get, falder lettelig hen, naar man betænker, hvor (et samme forandres, at
Finnerne paa a'osttfte Steder i Norge end ikke forstaae hinanden, og at
S .;mojeDer -re i Rusland ba.rde iSproget selv og Udtalen ere hinanden gan-
ske u-lige, men crfienDe dog, at de alle ere af eet Folk (g). Legger man
nu hertil den lange Tid , som Lapperne og Samojederne har været fra
hinanden, og De Folk af gandste u-lige Sprog, som bt imidlertid paa
begge Sider have havt Oiugcengelse med, feta er der ikke at undre, at
Sproget fanD have faaet en merkelig Forandring, hvilken dog ikke •er
saa stor, at man jo let kan fitnbt Finnernes Sprog igien ide Samo-
jeders og sårdeles Ostiakers (b), samt andre i det nordlige Rusland bo-
ende Nationers, som f. e. Indbyggernes ien vis Provintz ikke langt fra
Drvina Floden, ub Navn Øitv.nm , Hvor de tale et Sprog, som i
mangfoldige OrD kommer overens meD Vendernes i LiflcmD, og Den Let*
tiske Dialea (i). Jeg vil ti tak om, at Deres Mening, Der giore Lap-
perne til Descendenter af De 10 bortforte Israels Stammer (k), hvilken
synes mere flygtig, enD grunDig, bliver samme VansteligheD og endnu
flere unDer ajlet (p.

A2 §.2.

(g) I. c. p. 21«.

(h) See Strahlenbergs Marmonia Lingvarum tUtX 1-»l)u!» Polyglotta l.c. ad p. 136.
(i) ©M Noviflima Sinica, eclic. å G.G. Leibnitzio. p. 164.09 Ysbrands iTiCiscp. s
(k) Som Tomer, Hogftrbm, Dalin, og NNdrt.
(!) Man maae observere, at vi her tale om Finnernes nærmeste Oprindelse; Thi

»ilde man ga«e videre, og undersøge saavel deres fom Samojedernes tilfælle*
ferfie Herkomst, saa kunde man let falde paa de.Tanker, at dealle vare af een.
Stamme med de gamle Hunner.



§. 2.
Gaae vi nu videre og eftertcrnke, paa hvad Kant og igienem hvil-

ken Vei Finnerne cvc komne her i Norden, da maae vi saa vel af det,
tilforn er cmfort, som andre Omstændigheder (Tutte, at deres Vei er fal-
den oven over den Finste Bugt, omkring det hvide Hav, og saa videre
efterhaanden op ad til Finland og Finmarken, og et paa nogen anden
Kant; Thi jeg veed ikke, og troer ci heller, at der stal findes noget, som
kunde bringe os paa de Tanker, at de ere komne herind igienem Tydjkland
og over de Danste Ser. Efterses vi Zacitwn og andre af de crldste
Skribenter, som har meldet noget om Finnerne, saa viser det sig tydelig
nok, at de stedse fra de oeldste Tider af, saa lcrnge man har havt nogen
Underretning om dem, have boet paa den hoire eller sstlige Side af O«
ster-Soen og denBomiste Bugt, og saa videre nord efter. De Landes
Navne, som ligge paa nys bemeldte Steder, give ogsaa klarligen nok til*
kiende, at de der har havt deres forste og fornemste Bopcrl, og derfra vi-
dere udspredt sig til de nargrcrndsende Lande. Men, om ogsaa de Norffe
og Svenste igienem denne Q3ei og paa samme Kant ere komne ind i vor
Scandinaviste Halv-Be, er noget, som vil blive vansieligere at decide-
re udi. Vi ville ci heller paa Dette Sted indlade os i nogen Urette, eller
undersoge, hvorvidt deres Mening kan vcrre antagelig, som paastaae, at

Russerne i gamle Dage har beboet Lifland, Estland, SurlanD, Lithau-
en :c., men ere siden derfra af Finnerne og de Sarmater udjagede (m);
eller deres/ som mene, at Finnerne og Estherne ere en £artarii? Colonie
fra dm Flod Tanais, og af samme Oprindelse, som de andre nordisse
Folk, men sildere komne herind (n). §- 3-

(m) Sperling eraf denne Mening i hans Traftatde ix'omincKonnung. p. 8. At ginnerne
ide ældste Siderharboeli desse Lande, vil jeggierne(roe, men mener derhos, atde
helleraf Russerne eller andre Slaviite Nationer i de næste &enlié efterC&rifti Fod-
fel ere fordrevne derfra tilde nordcste Steder, end de har fordrevet hine-

(n) S« Havens Forbed. Efterret- om Rusland T. 2.?. 107.
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§. 3.■ ■ Dette maae vcere HvaD Det enD vil/ saa bliver Det Dog uDen al
3v?) at Finnerne fra celfgamle TiDer af har opholDet sig i Den østlige og
norDlige (o) Deel af vores Halv-Øe. Men at De tilforn i De syDlige og
vestlige Dele Deraf har vceret saa sterfe , at bt ogsaa ar indfundet sig paa
De Dmste Øer (p), og Fyen af Dem faaet sit Navn, som Den store Hu*

Grotius vil formene, eller vceret De celDste og i BegynDelfen eneste Be*
boere af Norge og Sverige , men siDen af De nu værenDe InDbyggeres
ForfceDre, som komme fra TyDstlanD , ere fordrevne til bt sletteste og norde-
ste Egne, ligesom de gamle Britannier af de Anglo-Saxer bleve nodde at
remme hel« Engeland og begive sig til Walles, er vel noget, som lettere
kan siges, end bevifes, stiont de Tydste Skribenter, og iblandt dem den
u-forlignelige Leibnitz, ere af desse Tanker; ja Lapperne, fomHøgftrøm
beretter, selv paastaae, at Deres ForfceDre har eiet hele Sverige. Imid-
lertiD kan Det Dog vcere rumligt, »g uden Vanskelighed tilstaaes, at Fin-
nerne i de ældste Tider har boet mere adspredte og videre omkring paa de
Field-Rygge, som strejfe sig ud fra den store Kiol, og længere mod Syn-
Den, end de nu giore, fcerdeles paa den vestre SiDe i Norge (thi paa

A 3 den

(o) Man fan have Aarfag at (»ile , om Finnerne for og ved Taciti Tider har boet
eller v«ret faa sterke i Finland og der Norden for, som de formedelst Slaver*
neg Indfald siden bleve ; Thi Tacitus setter den, næst Ho« de Venctcr, og $fo--
lom«us, som levede efter ham , omkring ved Veixel > Slrsmen, waax hansaa siger! Penes Viftulam qvidem fluvium fub Venetis Gytbones. Poft lc«>
»li. Poft Bulones , fub qvibus Burgutidiones &c.

(p) Dersom Avcntinus »ar en Skribent , som i denne Sag kunde staae til troende,saa ffuloe man af hans Ord sn«rt gie« sig de Tanker, at dette var faa i sig ftlv:
Thi saa siger han in Annal. Bcjorum p, 7. I,ss,"?/?sk»,i/« ( in Septcntrione)
trgaftula exiliumqve, Itfi TRO LLOS xocant. Cimbrosa tergo clnidunt Imni-
nesSjheftres, qves IFILDEIsLAPPOS, h.t. VEROSFATUOS appelhmu;.
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dm ostre/ jeg mener i Sverige og Gotland, stal det vel neppe kunne be<
vises, at Finnerne nogensinde har opholdt sig, siiontder for iooo Aar si«
den, ogendnu sildere ci fattedes store Udorkener, hvor de kunde vare (q))
men at de efterhaanden ere dlevne nodde at vende sig til de übebpgDei>g
til Avling og Jordbrug u«beqvtmeste Steder, da de Norske og Svensie
efter Christendomens Indforscl ci lagde sig saa sterkt efter So * Rove«
riet, som tilforn, og derfor behovede mere Land at nære sig af; Thi jeg
finder, at i Kong Olaf Trygguasons Tid boede endnu Finnerne i De
Fielde, som ligge strar ved det Forbierg Agdenes i Trondhiems Fiord ;r),
som ogsaa paa s£>ofre>stelD (s); ja i Kong Harald Haarfagers Tid
synes de, end ogsaa at have opholdt sig paa Uplandene lcrngst synder paa
Norge (t). Og dette kan ikke lidet bestyrkes af en ælDgammel Beffrivelse
over Norge, hvilken er desto mere troverdig, som den er kommen fra en
indfod Normand, eller Helgelandsfar, ved Navn Orher, som levede i
det niende Seculo, og havde givet sig i Tieneste hos Kong Tilfred i En-
geland, efter hvis Befaling han giorde en Reise norden omkring heleNor«
ge og Finmarken, alt indtil den Flod Dwina, hvilken De gamle Norffe

kaldte

(?) See §. 44. Det gier intet til Sagen, at der nu omstunder finde« endeel Fin*
ner paa Fieldene i Dalekarlen »g der omkring, og at nogle ©teder der harfaaet
Navn af Finmarken og Finnerne, ©cc O, Siljeftnsms Diff. de i-acu siljan. p.

7. K P. N. Mathefii vils. de Oflrobotnia <2ap. 4. §. 7. n. (I) i Thi bt
Svenste tilstaae selv , at bt allerførst i Kong Johan m. og Carl ix. Tid er«
fomne derind. ©cc Refenbergs Oill. de Territorio Cuprimontano &c. p. 9. ,
og at Kongerne scl», for af raade Bod paa den Mangel afindbyggere, som
vat paa be Steder, og faae samme ryddede og til Avling deqveme,
har ladet dent did kalde, Hoknius de DalcKallia §. 8' p- 40.

(r) 01. Trygguef. Sag. r. I. p. 228- liiic. Schalholt.
(5) Loc. cit. p. 11 l.

(l) HcimshtingU 1-. I. p. 101,



kaldte Wienaa, fom lober neD veD Archangel, for Der igienem at soge en
Mi til Indien. Hans Relationer haver Kongen selv optegnet paa An-
gel-Sarist, i hvilke han blandt andet saaledes taler om Norge: Norge
(NorthmannelanD ) er meget langt og smalt. Alt hvad der i dette
Land er beqvemt til Fcedrivt og plMing, bet ligget altsammen
ved Søvanten , hvilt en ogfaa paa mange Steder er meget klippe*
fuld. Ligeledes gaaev der ogfaa igienem Landet, hvor bet er dyr*
ker og beboet, store og ØDe Fielde, fyvovpaa Finnerne hist og her
opholde sig (u).

§. 4.
Vi har tilforn sagt, at Finnerne ere komne herind i NorDen paa

Den -ostre Kant af vor norDiste Halv-Ge. Heraf kunDe man nu tage An*
leDning at giore Det Sporsmaal: Om Finnerne, Da De efterhacmDen saa*
leDes udspredde sig mod Norden, har vendt sig til Den Botniste Bugt, og
igienem Finland og Lapmark««, «n«n ved Se-Siden, eller over Fielde*
nc, bredt sig ud til Finmarken; eller man stulde rettere sige, at deforst og
fornemelig har holdt sig veD Strand-Kanten afden Hntde-Soe ogjls*Ha*
vet, fulgt samme nord efter, til Nord*Kap, og siDen derfra vendt sig spn*
Der efter, og fat sig ned i Den vestlige Kant af Finmarken ? I Betragt«
ning af De faa og aldeles u-tilstrekkelige Efterretninger , man hos de ©am*
le finDer om Finnerne, vil det vel blive u-mueligt at slutte noget vist her*
uDi , eller til visse at kunne sige , enten Finnerne i Finland har Deres Op-
rindelse fra Biarmerne, eller Desse fra hine. Scheffer mener det sidste ,
men uden tilstrekkelig Aarfag (v). Naar jeg otternier alle Omstcrndig-
heDer, kommer det mig troverDigst for, at enten maae Finnerne i Finland
toere en koloni« fra Biarmerne, eller hvis Biarmeland og FinlanD paa

(li) ©cc Peripl. Othcri, eliic. al, And. Uussso, & anncx. Sched. Ara: Frode.
(v) ©(C HflN* t.,pp°n. p. s.
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eengang har faaet Deres InDbyggere, faa maae de dog paa det første Sted
have vceret langt sterfere, og uDbreDt sig isterre McengDe, enD paa Det
siDste; faa at hine har vceret i StanD til at fenDe Colonier til Finmarfen,
og giore sig over alt befienDte, Da Desse DerimoD i langsomelig TiD i Den
spnderste Deel af FinlanD, ved Den Finste Bugt, alene har opholdt sig,
og iffe forend iDe fenere Tider taget Deres Vei til Lapmarfen, fom lan*
ge, besonderlig paa den ostre Kant, laae ©De, efterat Finmarfen overalt
HavDe faaet fine Indbyggere; hvilfet altfammen med viDere i Det efterfol-
genDe tpDeligerestal vises (y For ncervcerenDe villevi iScerDelesheD cmfore
tvenDe Poster, som fan give os nogen Oplysning i Denne morfe Materie,
og tienetil at bestyrke, HvaD vi hiDinDtil har sagt. Denferste angaaer Btar*
melanDs BestasJenheD i de celdste TiDer, saa fange vi har nogen Efter*
retning derom. Eftersee vi vore gamle Historier, faa viser Det sig tpfeligt
nof, at Finnerne eller De Biarmer, fom boeDe omkring Dwina-FloDen
og ub den Hvide*Se, har varet De rigeste, mcegtigste og navnfundig-
ste af Denne Nation. De Gamle giere stort Vcesen af den AfguDs Jo*
mala Tempel i BiarmelanD, hvis PrcegtigheD og RigDom beskrives saa
stor, at Det er næsten utroligt; Thi De fortcelle, at Det meD stor Kunst
var bpgt af Dprebart Trce, og overalt saaleDes bepryDet meD GulD og med
ZEDelstene besat, at Det fasteDe Straaler fra sig over Den hele omliggenDe
Marf (2). Samme forvolDte, at De Norste Fribyttere, fom i gamle

Dage

(y) ©cc tz. 48.
(z) sturiaugs Saga. p. 46. & p. 49. Afgud s Billedet stal (i have v«ret mindre

prsgtigt; Thi der fortælles om Herraud og Bosa, at de toge af lomala en
Guldkrone med 12 ædelstene besat, et Halsbaand, sum var zooMark Guld
verd, af hans Kn« enGuldjkaal, saa stor at 4 Msnd havde nok at drikke
den ud/ naar den var fuld, og var samme fuld af Guld: Mm den Kiortel,
som lumala havde paa / v«r mere »w& / end 3 Skibsladninger «f dek»stb«,
«ste, sm have seglet over det Gmske Hav. Herrauds og B»sa Sag« p. 33.
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Dage vare om sig paa alle Kanter, ogsaa befogte Det iblandt, naar De
for den store Fare, fom var derved, torde vove sig dertil; og blev Det der-
over paa bt Tider ci anfeet for den mindste Helte-Gierning at have revet
noget af dette Tempel (»). Biarmeland var ogsaa i De Dage et Sted,
sonr de Norste, saa vel som andre Nordiske Nationer, idelig besogte, deels
naar De droge paa Fribytterie, deels ogsaa for Handelens skyld (b). Og
sinde vi, at mange af de Norste Konger selv, end ogsaa af dem, som
havde Enevolds-Regeringen, saasom Harald Haarfager, iLiric Blod*
øve, Harald (Bvaafelb og andre, giorDe UDtoge til BiarmelanD meD
goDForDeel, og komme tilbage meD rigt Bytte. Hvilket altsamen viser,
at Dette Land paa de Tider har vceret eet af De vigtigste SteDer i vorNor*
Den, hvor InDbyggerne i temmelig stort McengDe og langsomelig TiD maae
have opholDt sig , forenD De kunde blive faa rige og formuende. Betrag-
te vi Derimod paa den anden Side, hvor lidt Der iDe celDste TiDer har vce*
ret veD FinlanD at giore, og hvor ringe og u-bekienDte Dette LanDé InD*
byggere maae have vceret, ba vore gamle Historier næsten intet viDe om
Dem at sige; faa feer jeg ingen rimelig Aarfag, hvorfor man stulDe falde
paa de Tanker, at Biarmerne vare Overlobere fra Finland, fom Schef*
fer vil gier« dem til (c). Jeg troer, at man meD langt stene Feie fan

B hol*
(a) ©cc Lcuiiaugz Saga. Blandt andre Norste , som Thorer Hnlegg af Nomme-

dalen, Ans Saga p. 32, ©turlaug og sammesteds fra, Hiorleif Kongen »««
Hordeland, og flere , i s«r de Helgelandste, hvis aarlige Forretning det var,
at fare derhen. Orv. oddz. Saga. p. e. c. 4, gjorde ogsaa Orvar-Odd af
Hrafniste iNommedalenet Tog til Biarmeland, hvoraf han blev faa navn-
kundig, at faa snart fremmede hotte hans Navn nævne, spurte de strar: Er
m <&bbt er forst » Xiatmalanb , om han var Obbx, som foer til Biarme«
land. Orvar-Oddz Saga. p. 22. C. 17. &c.

(l)) ©cc Jattr. Helg* Thoriflunar 01. Tryg. Saga r. 2. p. 146.
(c) Loc. cit. p, 18.
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holDe Det, som er tvert DerimoD, for at vcere Det sandeste, seerdeles naar
man foruDen ovenanførte ogfaa overveier Dette: at lomala, hvilfen alle
Finner erfienDe for Deres GuD, just i BiarmelanD, og iffepaa noget an*

Det SteD, HavDe sit prcegtige SeeDe, hvis RigDorne mueligt vare famleDe
veD De anDre Finners iDelige Besog hos Denne Deres tilfcelles AfguD; fom
ogfaa, at baaDe Lapperne og Finnerne efter m gammel i'raclition iblanDt
Dem tilstaae, at Debegge har Deres OprinDelfe fra lumi (6), hvilfen uDen
al Tvil er ingen anDen enD forommelDte lumala, Der siDen er bleven til en
AfguD iblanDt Dem, fom Det har gaaet anDre Nationers Stiftere.

§. 5.
Det anDet, fom ffal tiene til Oplpsning i Denne Materie og be*

styrke, HvaD HiDinDtil er anfort, er Dette: At i BiarmelanD og Finmar-
ken har Der fra celDgamle TiDer af vceret et Slags Regering, Da Der ofte
iDe gamle Sfrivter tales om Kongerne faavel paa Det ene, som anDet
SteD: Men derimod har jeg endnu aldrig fundet, at de Finner, Lapper
eller Qvcener, fom boede norden for den Botniste Bugt, har havt noget
Hoved over fig, undtagen iKong Harald Haarfagers Historie, hvor der
tales omdeQvceners KongeFarevidr (See §.33.), fom dog uden Tvil
har vceret af det mindste Slags, og intet andet, end den fornemste og an*

feligste blandt De Der boenDe Lapper. Sammefan ogsaa siges om FinlanD,
hvor man vel sielDen stal finDe nogenKonge uDi De gamleSfrivter navnet.
Saxo taler ofte om Lapperne, ncevner ogsaa Finland eller lmnia, men
alDrig nogen Lappist eller FinlanDst Konge, da han dog paa mange Ste*
Der taler om Kongerne i Finmarfen og BiarmelanD (e). Vel melDes Der

(d) ScKeffer i. c. pag. je.

(e) Den Sumblus, som Gaxo taler om i Lib. I. p. 8. edit. Stephan., bliver vel
ingen Finlandst Sutige, rfrcvfom Saxerne gave sig i Svogerstab med ham,
hvilke dm Tid vel vidste kuns lidt eller intet af Finland at sige. De Goml«



i en gammel Saga, som faldes Norges Opfindelse, at Forneotur og
hans Efterfommere regereDe i FinlanD eller QucenlanD : Men betragte
vi OrDenes Sammenhang og anDre OmstcenDigheDer, saa bliver Det let at
slutte, at veD Dette LanD ingenlunDe fan forstaaeé enten Lapmarfen nor*
Den for og omkring Den Botniste Bugt, eller FinlanD, allerhelst om man
vil forestille sig Dette LanD paa Den TiD at have varet besat meD samme
Indbyggere, som bet nu har, nemlig Finner; Thi saa siger forommelDte
Saga (f)' Forneorr hefcr Rouge beitib, harm vebi fyviv lorlam
bi, er Rallet) er Finnland edur 'Svænlanb, part er fyr anstalt
hafsbom pan , er geingr fyviv mote vid (Banbvit. D. er : Der haver
varet en Konge veD Navn Forneotr, fom regereDe over lotlanD, hvilket
kalDes FinnlanD eller QvanlanD, liggenDes osten for Den lange Bugt, fora
stref er sig hen imoD Gandvifen, og ellers faldes Helsinge*Botn. "Det
vil blive heel vanskeligt, egentlig at funne sige , hvad Dette lotlanD eller
FinlanD har varet for et Land. Har Forneotr og hansEfterfommere boet
og regeret i FinlanD, faa maae Det Den TiD havt anDet Navn og anDre
InDbpggere, enD Det nu har, hvilketDgfaa forcmfone Saga spnes tpDe*
lig at tilfienDe give (ss) veD De tvenDe Navne lotlanD og FinlanD ; Thi
HvaD Finnerne i Dette LanD angaaer, saa veeD jeg iffe, at De Norste i
gamle ©age HavDe megen Omgangelse meD Dem; Og Dog HavDe Hrolf i
Bage, Kongen paa HeDemarfen, fra Dette FinlanD bortfort Kongens
©otter, og Det faa hemmeligt, at ingen viDste Det allerminDste Deraf.

B 2 Des*

kaldte Venden Vinland, hvilket Navn, som ugundertiden er steet, vid. -lårs.
Hin. Norv. p. 3. p. 33., let fan confunderes med Finland; og der maaeden«
n« Konge hav« boet, da han let kunde tomme i Kundstab med Saxerne, som
vare hans Naboer.

(f) ©cc 01. Tryg. Sag. p. i. p- 214- og Bisrners Nordiste K<impa>Dater. p. z.
(5) ©cc videre herom (5.47.).
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Desudenfortcelles Der paa ovenbemeldte Sted, at Gorr, Norrs Broder,
paa de Gothiste og Danste Ser fandt sine Frcender for sig , da han til
Vands seglede der omkring til Norge, for at oplede sin Soster. Men
jegkan ikke vel bilde mig ind, at de Danffe og Svenste nogen tid har
tæret i Slegtffab med Lapperne eller Finnerne i Finland. Det Krigs>
tog, som Norr og Gorr til Lands og Vands den Tid giorde til Norge,
passer sig ogsaa ikke det mindste til Finnernes Levemaade og Opfbrsel.
Vor l<erde3pellinZ holder for (h), at ved Finland stal paa dette Sted for«
staaes Finmarken, og Arngrim. Jonæ i hans Grenlands Beskrivelse set-
ter Finmark i Stedet for Finland (i); Vil man antage den Mening, at
de Soter har vcrret de Norsies og maaffee ogsaa andre.Nordiste Folkes
Stamme-Fcedre, og Nordens forste Indbyggere (k), som synes ikke at
»cm saa urimeligt; saa maae her ved Jotland forstaaes det samme, som
i vore gamle Historier ellers kaldes jfotunl?eim/ eller noget andet paa de
Kanter beliggende Landstab. Og er det da let at giette, hvorfra forom-
meldte Forvantstab er kommet, eftersom de locher, over hvilke vores
Forfadn regerede, maae have vcrret en Levning af dem, som tilforn i
Norge og andre Steder havde nedsat sig. Og er det ci urimeligt, at
samme, i Anledning af forommeldte Udtog tilNorge, enten samme Gang,
eller nogen Tid derefter, har begivet sig til den vestlige Kant af vores
Halv<Oe, og reem forladt deres forige Boliger, som siden af ginner*
nc ere indtagne. Videre vil vi ci tale herom, saasom det for ncrrvcrrew

(h) In Borea p. 194.
(i) p. 7. verf. hiand. Gkiont man vil lade dette staae »ed sit Verd, saa findes

dog Exempler, at Finmarken undertiden er bleven kaldet Finland, som i Or-
var-Oddz Gaga, hvor Autor P. 2. c. 8. kalder det Firmaland, som tilforn
har hedt Finmark.

(k) Sperlingii Koreas Cap. V,
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de fan vare os nof at have viset, at Desse FinlanDste Konger ci har varet
Finner, eller regeret over Dem. Joh. Magnus, Saxonis Abe, vil giore
Magog til Konge i FinlanD, forenD han fom til Sverige: men jeg fan
nof tanfe, at han regereDe Der samme TiD, fom ADam var Biskop. For
Resten taler han stet intet om nogen FinlanDst Konge, eller anDet, Dette
LcmDs gamle TilstanD cmgaaenDe, stiont han selv roser sig af, at have giort
fig faa megen Umag for at opleDe alt Det, fom funDe give nogen. Oplys-
ning i Den Svenste Historie.

§. 6.
Sfiont man nu af foranforte med alFoie fan giore fig Den Slut*

ning, at veD Norrs TiDer, fom fynes at have levet omtrent ved Christi
Ferdfel, flet ingen, eller funs gandste faa Finner har varet i FinlanD,
saa sinDer man Dog, at Lapperne allereDe Den TiD har opholDet sig i tem-
melig MangDe norDen for Den BotnisteBugt, Dog uDen at staae unDer Den
davarendeFinlandske, mindreSvenste, eller nogen anden Regering, hvilket
tpdeligt nof fan fees Deraf, at Da Norr, Kong Thorres Son iforommeld-
te lotlanD eller FinlanD, vilDe Drage til LanDs norDen om Den Botniffe
Bugt, maatte han meDMagt flaat sig igienem De Der boenDe Lapper, fom
vilDe forbpDe ham Passen, hvorom foranforte Historie om Norges Opfin*
delfe faaleDes taler *. Apter pc« for harm af Rvcenlandi, oc fyrir
innan hafsbottnin, oc Rvamo peir par, er varo peir VClenn, er
Lappir fyeita, patt er a bal Finmark :c. D, e: Derefter foer han (nem*
lig Norr) fra QvanlanD, og inDen for Havs-Botn (den Botniste Bugt)
og fomme De Da hen til Det Sted , hvor de Mand boe, som faldes Lap-
per, hvilket ligger bag ved Finmarken, men Lapperne vilde forbpde dem
Overfarten k. Desse Lapper fan iffe vare fomne fra Finland, hvor
faa eller ingen af den Finske Nation paa Den Tid , i Folge af hvad til-
forn er sagt, fan have boet, sårdeles Da Den storste Part af Finland paa

B 3 Den
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den ostre SiDe af Botnen steDse har varet eDe, og iffe forend langsom*
melig Tid Derefter af de Finlandste Lapper er bleven beboet, som i Detef*
terfolgende stal vises (i;; følgelig maae De vare fomne over fra BiarmelanD,
eller rettere Finmarfen, og de samme, som ellers faldes Qvaner, hvilfe
enD og for Kong Harald Haarfagers TiDer, eller Det nienDe Seculum,
har opholDt sig paa Desse Steder og stedse levet i U*enighed meD De Nor*
ste, som man fan see afforanforte Otheré Beretninger, hvor Der siges (m):
At lige over for Norge, paa den anden Side af Biergene, mob
Norden er <&v&mlanb, hvilket Folk undertiden farer over paa ben
anden Side 03 vtfvev fra be Norste, nu igien Nordmandene
fra dem.

§. 7.
gegge vi nu alt dette sammen, som hidindtil er anfort, og overv-

eje det ene med det andet, faa fan man let og med goD Feie giore den
Slutning deraf, at Finnerne maae lange tilforn, og i langt storre Mang*
De, havt Deres Ophold veD Den HviDe-So og lis* Havet, forenD De
komme til Finland og Lapmarfen norden for den Botniste Bugt. Og
bliver altfaa vor Mening, som vi tilforn (§. 4.) har anfort, et saa u-ri-
melig, nemlig at Finnerne i Store *Hertugdomet Finland, som og De

aldste

(!) ©cc tz. 48.
(m) l.oc. cit. §. IX. Da/i« i hans Svenl?e Historie r. 1. p. 84. c. 4. vil, at desse

lapper vare den Norste Konge« Hrolfs Krigsfolk, og paa han« -©egne føjte
af formene Norr Passen. Hvis faa var , havde vi der et godt Bevis for os,
at Lapperne , end og de, som boede bag eller fynden for Finmarken, fra de
allerældste Tider af have »æret Undersaater af de Norste; Men vi trangeci der,
til, ville ci heller bettene os deraf, saasom ©agen i sig selo ci haver mindste
Grund i de gamle Historier, som derom slet intet meldej ci heller at Norr tog
landet fra Hrolf. ©. »bid.
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erlDste Lapper eller Qvaner norDen for Den Botniste Bugt, i BegynDelsen
ci har varet anDre, enD saaDcme, Der ere løbne over, veD en eller anDen
HanDelse, fra BiarmelanD og Finmarfen, enten for Der at ku i FriheD,
og et vare Regeringen unDerf, eller vare frie fra FremmeDes Over-
falD ; Thi Det er befienft, at De Norste og anDre Røvere i gamle
Dage iDelig giorDe AnfalD paa Biarmerne, og plynDreDe i Deres LanD,
faa at BiarmelanD paa De ©Der var en af So-Rovernes fornemste Ren-
dezvous ; Men naar de stulde Derhen maatte De noDvenDig omkring Fin-
marfen , faa ar De Norske veD Denne LeiligheD fynes at have bemægtiget sig
Dette LanD, og giort sig Det statstylDigt, som siDen stal vises, efterat De
veD iDelige Anfald og Plyndren, som de siden giorde iBiarmeland, HavDe
uDmattet InDbyggerne, og noDet en stor Deel af Dem at rømme over til
Lapmarken paa Den anDen SiDe af Biergene; Hvorpaa vi har Exempel
i Orvar-ODDj Historie, hvor Der fortalles c. 8. p- il, at Da ODD paa
hans Tog til BiarmelanD Havde under QJeié varet oppe i Finmarken og
plyndret, fandt han paa sin Tilbagekomst intet Menniste mere paa Det
SteD, hvor han tilforn havDe varet i LanD, og Der Da HavDe staaeten stor
MangDe af 'Finne-Dammer. "DerimoD fornemme vi alDrig til, at Der
blanDt Finnerne i Lapmarf en og Finland har varet nogenRegering, hvor*
med Indbyggerne funDe vare misfornoiede, eller at So-Rovere og Deres
Naboer har sogt derhen, for at giore sig Bytte (n); og HvaD skulde Da

(n) Der fortælles vel om Oluf den Hellige, at han paa sine Se<Rever'Togf, fom
hangiorde, ferend han kom til Regningen, ogsna var engang under Veis oppe
»Fmland/ under Balagards Cide, og rovede. Gee Hcimskring. p. 2. p.
381 ! men som der ikke n«vnes, hvad Rov f><m der fik,, saa kan man slutte,
at let kuns har vceret en landgang , som de Gamle kaldte @fvatit>f>øgg, f;v at
faae Proviant, med hvilken Se-Reverne ri forsynede sin hicimi: fra, men toge
under Veis, hvor de kunde faae. Desnden gier eet Exempcl, s«r af de sene«
« Tider, intet i denne Sag. De Gamle maae ved Finland »g unbertibea ha.
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vel i De celDste Tider have nøDt Dem til at forlaDe Deres Land, som varme-
re enD stort nof for Dem ? Jeg for min Deel fan ci fee andet, enD Det
jo er langt mere naturligt og rimeligt, at Indbyggerne i Biarmeland og
Finmarken, for at undgaae iDelig OverfalD og anDres HerreDorne, har
fogt hen til Lapmarfen og Finland, hvor De funde leve i Rolighed og Fri-
hed , end forlaDt. Desse SteDer og begivet fig til hine for at vare anDres
Overlast unDerfasteDe.

§. 8.
Men paa Det man Desto mindre stal tvile om Sagens RigtigheD,

og for viDere, faa viDt som mueligt er, at goDtgiore HvaD hidindtil er sagt,
ville vi her noget vidtløftigere igienemgaae, hvad tilforn (§. 5.) kortelig «r
bleven meldet om de Finmarkske og BiarmisteKonger, ogRegeringen i desse
Lande. Skal man her t troe Saro ©rammaticus (o), saa harFinner-
ne og Biarmerne i den Danste Konge Hothers TiD, det er efter hansReg«
ning, lange for Christi Fødsel, havt deres Konge, veD Navn Cuso, hvis
Dotter Thora Den Helgelandste Konge Helgo, veD forommeldte HotherS
Hielp og Mellemhandling, stal have faaet til agte. Men dette, saa vel
som hvad han tilforn melder om De Biarmers StriD meD HaDing, ville vi
laDe staae ved sit Verd. Vi ville ti heller gaae i Borgen for, at detalt-
sammen, fardeles HvaD TiDen og Perfonen angaaer, just i sig selv er rig-
tigt, HvaD samme Skribent fortaller os, nemlig at Den Danste Konge,
Frotho Den FreDegoDe, Der leveDe ved Christi TiDer, Har ført Krig med
Thengillus, Kongen i Finmarfen, og Egtherus De Biarmers Første, hvil"*

ve folstaaet ds, synden for den ginffe Bugtbeliggende Steder, hrilke og i ganl'
le Dage af $illff<Folk vare beboedei Thi Anonymus Continuator Saxonis in
Monum. Sueo - Gotb. å Benzelio edit. siger pag. I4s, at %>9ttQ %ff(lls£m(X
den 2den sendte en Ktigshcw til p««ss«n pg Finlstnd.

(o) Ul,. 3. pag. 40.



fe ci vilDe underfaste sig hans Regering, og derfor af en, ved Navn %vn*
grim, Der uDen Tvtl stal vare den berømte Norste Amazonindes Hervorce
Far-Fader, paa hans vegne bleve undertvungne; hvilken paalagte de før-
ste, at ti og ti af dem, naar hvert tredie Aar var omme, i "Sfat stulde
betale en Sæde fuld med Sfind, men nedlagde De Biarmiers Første ien
Tvekamp,og lod deBiarmier loseDeres 2iuub at give ham hver etSfind(p).
Gaae vi videre frem, faa finde vi, at - Der veD Den Danste Konge Hrolf
Kvalte Tider, som menes at have levet i Det ste Seculo, har varet en
Konge i Finmarfen, hvis ©otter DeltUplanDste(q) eller UpDalste (r) Kon-
ge Hring, en Far-Fader til den tapere Norste Helt BøDvar Biarfe,
ved en sardeles HcenDelse fif til agte (5). En temmelig TiD Derefter Hav-
De Regner LoDbrof, Der foruDen Danmark og anDre LanDe ogsaa eieDeen
stor "Deel af Norge, at bestille meD De Biarmier, hvilfe vare falDne fra
ham igien, efterår De nylig tilforn vare overvunDne; og Da De Derpaa toge
Deres Tilflugt til Matullus, Finnernes Fovst« i Finmarken (r), kom Det
til en Krig imellem Dem og Kong Regner, hvoruDi De Biarmers Konge
blev Drabt, men De Finners Dreven paa Flugt (u). ForuDen Desse melDe

C vore
(p) I_,l>. 5,p2z. 93.
(o.) ©aaledes harer Torføi latinste Overfettelse af »rols Kraka Saga. p. 77.
(r) Efter Biørner« edition i Nordista Sæmpa Dater p. Ss ; hvilket uden Tvil og

er detrigtigste.

($) ©amme stal have »æret faa mægtig , at han, som da sædvanligt var, drog u>
paa Fribytterie til ©ces- hvilket giver mig Anledning at tænke, at mange af
desse Finmarkiste og Biarmiste gonger et have været inftdde, hvilketog Nav*
nene »ise, men Norste ogandre©e>Rsvere, hvilke havde giortsig Finnerne eller
Biarmerne statstyldige, og breve siden derei Handverk der i Landet, som tilforn.

(t) Der fiaaer udtrykkeligcn hos ©axo Finmarken og ikte Finland, fom Scbtffæ
i hane Lapponia p, 4. setter

(v) Saxo Lib. IX. p. 173.
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vore gamle Historier ogsaa om andre Konger i Finmarfen og Biarmeland.
Omtrent ub Othins TiDer stal De Biarmier have havt en Konge over sig,
veD Navn RonDolf, som af Sturlaug hinn Starfseme, fra Nummeda*
(en i Norge, iet Slag blev nedlagt, og hans Lande indtagne (v). Paafamme Tit) stal Snofoll have varet Konge i Finmarken, fom havdeHandel mcd de Norske (x). Jeg vil et tale om Hareck Konge i Biarme*
land(y), Hraref, Siggeir og Bose (z), et heller om Ottar Jarl (n), Svi*
de Sokndiarfe og hans Son Vildmund Wdutand, som ogsaa samme*
steds deels stal have regeret, deels lagt Landet under sig, eftersom det me-
ste, som man finder om dem, fynes at vare Fabler. Hvad fom allerede
<r anfort, fan vare nof til at vife Det, vi havde fat os for, nemlig at Fin-nerne i Finmarfen og Biarmeland, end ogfaa i de celdste Tider, ci ale*
tie har havtderes Bolig Der i Landet, men ogsaa opholdt sig Der i saa stor
MangDe, og varet faa formuende, at De har havt Deres egen Regering,
»g iDelig Omgangelse med de andre nordiske Folk, sårdeles de Norste,
hvilfe havde best Leilighed at fomme til dem, og deraf toge Anledning deels
at undertvinge og giore sig Dem statstplDige, Deels meD Plynderiersaaledes
at plage Dem, at mange maatte forlaDe Landet og soge hen til u-beboe*
De Steder.

§. 9.Vi har hidindtil betragtet Finnernes Tilstand i de ostlige og nord-
lige Dele af vores Halv-Oe, jeg mener Viarmeland og Finmarken, saa-dan som den ide crldste Tider har vcrret, farent) Norge.fik sine Enevolds

Kon*
(v) Sturtaugs Saga. p. ss.
(x) ibid. p. fB.
(7) Saga« af Halfdan Hyste.nssyne p. 30. ©amme stal have fttt Krig med©nm, Jarl af Aldeioborg ved Kyrialabotn.
(2) Herrauds Saga p. 24. 66.
O) Sag. af Hallo. Branasostre. p.'B.
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Kong«/ og de Svensse saavel som Russerne ogsaa begyndte at udsirekke
deres Herredorne derhen. Nu vil vi, for at bestyrke, hvad allerede er
sagt, og herefter ffal anfores, vende os lidt til de vestlige, og igienemsee
Vester-Kanten a? Den Botniste Bugt, paa dm Svenste Side, foranm-
dersogc, om oc\faa Finnerne eller Lapperne i de aldre Tider der have op-
holdt sig, hvilket jeg tilforn (§. 3.) synes at ville negte. Hertil stal for-
anfovte gamle Historie om Norges Opfindelse tiene os til Veiviser; Thi ef#
terat samme i)av forlaatt, at Norr paa hans SauD*SKeife tilNorge varreist
fra lotlund og kommen ti! det Sted, hvor Lapperne boede, inden for
Hafsbo'lnen, (aitfaa vare dell Tid ingen Finner eller Lapper paa de Ste-
ders hvor nu Oster-Bomen er) taler den om hans Reise videre faalebe*
(b): Steen toge Lapperne Flugten, men V7orr foer derfra, Ve«
ster hen «no& AlFlen, og vau lcenge ude, saa de ikke vidste tilnoget
MemuM, men ftøi?e Dyr og Fugle til deres Ophold. Siden dro>
ge de saa ic?nge frem, indtil Vander, eller Elvene, begyndte ar ls*
be Vester ud ned afFjeldene, da de fulgte samme, og komme ned
til Haver, hvor de fandt for sig en stor Fiord, som star sig langt
indr i Lander. Der vare store 25øygt>ev og Dale. Denne Fiord
kaldes nuThrandheimv. Desse Ord ere sardeles merkverdige, saasom
vi deraf kan fee, at paa ben vestre Side af den Botniste Bugt, hvor
Luia-, Pitha- og Uma-Lapmark nu ligger, og endnu langere mod Syn-
ben, har det i de crldste Tider txsevet gandste ode baade af Finner og andre
Indbyggere, da Finnerne derimod i Finmarken og Biarmeland fra <rld-
gamle Tider af overalt har varet bekiendte og havt deres Forsier over sig.
Og heraf bestyrkes et lidet, hvad vi om Finnerne og deres Vei mod Nor«

C 2 den

00 Jeg har her, for ci at opfylde Papiret med alt for megen Vidtløftighed, kuns
villet anføre en Dansk Oversettelse af den gamle Text, som paa sit Sted kan
<ft«sees.
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den tilforn (§. 4.) har sagt; Thi havde samme faldet op ad ved den Bot-
niffe Bugt, maatte de nodvendtg først være komne til Oster-Botnen, og
fpredt sig ud til nysbemeldte Lapmarke, førend De rykkeDe over FielDene til
Finmarken. Man lærer før Det andet ogsaa heraf, at paa Den NorffeSi-
De af Stelen har Der allereDe været store Boigder og LanDet vel besat med
Indbyggere, Da Der paa Den anden fandtes siet ingen. Og stemmer Dette
meget vel overens meD, hvaD vi ellers uDi vore gamle Skrivter heromfinDe
optegnet; Thi fra ælDgamle TiDer af, saa længe man kan spore uDi Histo-
rierne, har Helgeland og det ovrige af Nordlandene, ci at tale om Fin-
marken, havt sine Indbyggere, da lempte -og Helsinglands første Op-
findelse og Bebyggelse af De Norske DerimoD et stede førenD negle 100 Aar
efter Norr, nogen TiD før og unDer Harald Haarfagers Regering, siiont
desse Lande ligge langt længere synder end forommeldte Lapmarke, og strek-
fe sig lige indtil Gammel-Sverige (c). Afførommeldte Helsingeland hav-
de ogsaa Den hele Strekning paa vestre og norDre ©ide omkring denBot-
niffe Bugt, lige indtil Ula-Treff iFinland, i fordumDage sit Navn(<N,

saa
(c) See §• 44. & 46.
(6) S« peringstiolds Monum. Uplandiæ per Tiundiam pag. 3. s. 7. Endeel

Svtllstt Skribenter kan, font Venteligt er, ci finde sig i, at Helsingland har
fa<ut sit Navn og Indbyggere fra de Norste. De bestylde derfor etorfæfort
eg andre troverdige Skribenter for U's«»ds«rdighed, og mene, at landets
LElde kan bevises deraf, at endeel nyere Skribenter tale om adMige Ting ,
som der stal vcere passerede, fsrend de Norste komme i landet. See S. Vel'
ters om. de Heifingia; Men hvorvidt saadant er antageligt, maae andre s«I»
demme. I det mindste holder jeg for, at de Skribenter, son, Belter anfo-
ler,ingcn!unde b«r eller kan omsiodc saa lroverdig en Skribents Vidnesbyrd, som
«tHtlæfoti er. £>«;i» mener i hans Sy. Hist. p. 1. c. 14. 14. at kan»
det i de <rldfte Tider har hedt InZeland, afde gamleIngcvoncr, c. 1 j.s. 1,
men siden er d«t Orb H«ll , eller Sten kommet dertil, og Navnet blevet
H«lls.ingcland: hvilket vel er sagt, men ci bevist.
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faer man deraf kan ste, at alt dette LanD, undtagen hvad som laaeJængft
nord ved de Norste Fieide, og blev kaldet (hvænland, et engang blandt
de gamle har havt noget særdeles Navn, men allerførstfaaet der,, efteral
Helsingland begyndte at bebygges.

§. 10.
Forend vi kan gaae videre, er endnu en Ting tilbage, som vi maae

have afgiort, stiont vi gierne med StiltienheD HavDe villet gaae Den forbi,
hvis ikke Scheffer HavDe bragt Den paa Bane, og bemoiet sig før at giere
den bevislig K.Da Den Dog, saa viDt jeg kan see, ci Har alt før stor Rime-
ligheD. Sagen er Denne : Man finDer iDe gamle Skrivter ofte Desse Nav-
ne , Finner, Lappet-, Biarmer, Skriksinner, hvortil ogsaa (Nvcener
kan legges, stiont Dette Navn maae have været Scheffer mbekiendt, da
han aldrig nævner det. # Nu sporges der, om desse Navne bemerke ligesaa
mange særstilte Folk og Nationer, og ere altsaa specielle, eller derved
stal førstaaeé eet og det samme Slags Folk, hvorom Navnene alene ere
brugte i Fleng, faa at Lap bemerker Det samme , som en Biarmer eller
Skrikfin, og tvertimod? Scheffer er før den sidste Mening, og vil en-
Delig ,at alle desse Navne stal være et og det selv samme : men med Hvil*
ken Grund, nraae Læseren selv domme af det efterfølgende. Vi erindre el-
lers for Det første, at vi gierne tilstaae, at de Biarmer, Finner, Lap-
per re. af Oprindelsen ere eet Slags Folk: Men deraf følger vel ikke, at
man bor mænge alle desse Navne i hin anden ; Ligesaa lidet fom man kan
sige, at der er ingen Forstel imellem De Navne: Danske, Norske , Sven-
ste, Gother ic, stiont alle Desse uden Tvil ere af een Oprindelse. At
fremmede Skribenter, særdeles de ældre, kan have brugt det ene Navn
før det andet, vil ikke stort sige; Thi man veeD vel, hvorledes dermed er
tilgaaer, og samme er jo ogsaa steet med de Navne Normænd og Danske,
Danske og ©årer , og mange andre ? Hvad nu Det Navn ©fritfin i
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Særdeleshed angaaer, saa er det et Ord, Der aldrig er hm r vor Nor-
den, eller brugt af vore egneSkribenter , men alene , jegvecd ikke af hvad
AnleDning, antaget blandt Fremmede; og har derfor Buræus aldeles
Ret, naar han i sin Beskrivelse over Sverige siger, at i Norden ci fin*
Des noget Land , som kalDes Skritfinnia (e). At Saxo Grammaticus i
Fortalen til hans Historie, hvor han gier en kort Beskrivelse over desse
nordiske Riger, bruger Dette Navn (s), er tå intet imoD; Thi Der har
han uDen al Tvil taget Navnet as Ad. Bremenfi: men uDi Historien serv
hvor han følger vore inDenlanoste Skribenter, bruger han det aldrig, stiont
Der ofte tales om Finnerne. Overalt «r Den Beskrivelse, <oaxo gior over
Skritsinnerne i hans Fortale, naar man vir conferere Den meD hvad han
siger et Stykke bedre frxn: (5), ingenlunde saadan, at den vel fan passe
sig enten paa Biarmelanv elier Finland, eller bestyrke Scheffers Mening :
men er Den Heller* imod, i Betragtning, at Det ifke Har været Saronis
Oiemerfe i hans Fortale at beskrive andre Lande, end de, som egentlig
Horde til desse tre nordiske Riger, vg følgelig kommer hans Skritfinnia ikke
Biarmeland et heller Finland ved, fom Den Tiv førbemeldte Riger næ-
sten ganske u-vedkommende. At han derfor i førommeldte Fortale ti
nævner Biarmeland, er ligesaa lidet ai undre over, fom at han ikke næv-
ner Finland, men rsr<r alene iiot DerveD, naar han beskriver Sveriges
GrænDser straleDes: Sverige har mod Vesten Danmark og Norge,
men mod Synden og med m stor Deel af den østlige Side grænd-
fer der til Havet; men siden sindes, osten før Sverige, intet ander,
end en mangfoldig Rips-Raps af adskillige barbariske Folk. Saa-
Dan Beskrivelse gier Saxo over Sveriges GrænDser paa Den østlige Si-
De. Hvoraf man vel kan ste, at Den Skritfinnia, han tilforn har talt

(e) Schef. loc. cit. o, 3. C. 2.
(s) Schef. loc. cit.
(2) p'Z-93-



om, et hat været paa Denne Kant, men at DerveD stal forftaaes Finmar-
ken , hvilket LanD han ellers ofte nævner, men her i Beskrivelsen ikke, og
derfor tagerhan, saa snart han siDen kommer til at nævneFinmarken (b),
sin førige Beskrivelse over Skritfinnia igien, og applicerer Den til De Der
boende Finner. Derimod gaaer han Finland, som hans Giemerkeu-veD-
kommende, forbi, og er det vel uden Tvil af samme Aarsag, at Ad.-Bre-
menfis (i) og Aib. Crantzius (k) i deres Beskrivelser over Desse Nordiske
Riger ci nævne Finland, eller anføre noget, dette Land egentlig cmgaaen-
De. Hvad fremede Skribenter derfor tale om Skritfinnerne/ kommer in-
genlundeFinland eller Biarmeland ved, men vel Finmarken, og maaste
Lapperne norden før Den Botniske Bugt (>). Hvilket endnu tydeligere
fan sees, naar man ret efterseer og orxrtteier deres Beskrivelser. Alb.
Crantzius kalder, i hans Bestridelse over Norge, -Helgeland ©fritfin*
nernes Oe. Ad. Bremenfis skriver sm), at paa Grcendserne mellem
de Svenske ogNordmcendene, mod Norden boe Skrirfinnerne, og
at Sverige har mod Norden de N?ermilaner og Skrirfmner : Men
ben gamle Amor, fom har skrevet Scholia til ham, siger, at Halogland
tv den yderste part af Normannia eller Norge, og grændfer næst
til de Skrirofinger (n). Paulus Diaconus Warnefridus førtæller os,

(h) Lib. 5. pag. 93.
(i) De Situ Daniæ, &c.
(k) In defcriptione Regnorum Borcai.
(I) Anden Mening har ci heiler de torbist« (Skribenter selv hånt derom; pilket

l«n sees af olai Magni (Éjcettnttl , som i hans Slutsang der neuen Mappen p.
7. giet Finmarkerne og Scritftnnerne til de samme, og kalder dem, han ny»
lig tilforn har n«vnet Seritfinncr, firax derpaa Finmarker, stisnt han tilforn
fynes at ville stille imellem Finmarken og Scritfinni«,

(in) Loc. cit.
(n) LcKol. (105).

2)m (o) m
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at den Hule, hvor i de syv Sovere toge sig den lange Middags Sovn?
var yderst i Germania (o), ved ©tranden af der store -Hav(p), et
Scrirobinerne boede strax derhos, og at man paa desse ©reder en
lang Tidom ©ommerenkunde see Soler: hele Natten (q) ; og endelig
at UmbiiicusMaris , [ han mener Mal- eller Mosto - Strømen, j er ikke
langt fra de ©cricofinners Strandbred (r). Det kan være nok til at
vist, paa hvilken Kant de Gamles Skritfinnia har ligget, og at derved
ikke med nogen Rimelighed) kan førstartes andet, end Finmarken. Jegse-
er derfor ikke, hvad Størjag Scheffer kan have til at gerere fra De anDre
indfødte Svenste Skribenter i Denne Post, saasom Sam. RHeen, Der
veD Skritfinnerne forstaaer De samme, som De horstekalDe ©Ufinner (s);
01. Magnus) som stritter, at Den hviDe Se er imellem De Skritfinner,
Biarmer og Nusser (t), og setter paa hans Kart over Desse tre norDi-
iTe Riger, Finmarken og Skritfinnia moD vesten , LaplanD moD Synden,
og Biarmeland med Osten (u). Samme gior ogsaa Joh. Magnus i
Fortalen til hans Gothiste og 'Svenste Historie lv), og andre. Saavidt
om Skritfinnia, fra hvilken vi nu begive os til Biarmeland. Her maae

(°) Det er »el usornedent at erindre, at dette Navn. i gamle Dage strakte sig lige
ti! Nord-Cap.

(p) De QeNis Longobard. Cap. 4. Lib. I.

(q) loc. cit. C. 5. 01. Magnus siger vescrist. Cent. Septentr. p. 12, N«ar 1)*Btsltt
om desse syv ©overe , udtrykkcligen, at deres Hvile-Sted var i Finmarken,*
hvorudi han uden Tvil har fulgt andre, der fllffflfl har holdt Finmark«« o«
<$?titfinn\a for det tømme.

(r) Paul Diac. C. 6.
(l) See Scheffer loc. cit. p. 10. C. 4.
(t) In Defcript. Gent, feptentr. c,. 659- cdit. Ram,
(u) loc. cit. paz. 8.
(v) kag. i7.



di, med al den ZErbodighed, vi ere saa lærd en Mand skyldige, befrende,
at ScheFfer har begaaet adskillige OS Udførelser, som har: bragt ham paa
den vrange Mening, at Skritfinnia og Biarmeland var det samme. Thi
før det første siger han (x), ar ligesom Skritfinnia var er u-bekiendc
Havn blandt vore indenlandske Skribenter, str« Biarmeland blandt
fremmede, saa man deraf maae slutte, at desse Navne ci har villet
sige andet, end eet og det samme. Jeg har tilforn sagt min Mening
herom, og viset Aarsagen, hvorfor saadant er steet, saa man vel seer,
at denne Slutning er alt for tvungen. Og endstiont jeg vel tilstcraer, at
Det Navn Biarmeland af forommeldte Stavfag meget skiden findes hos
fremmede Skribenter, saa troer jeg dog, at det et har været dem ganske
wbekiendt, nren er endnu at finde hos Ad. Bremenfem, jævnsides med
det Navn Skritfinnia, stiont af Copiisterne ellir Autor stiv fordreiet,
og giort til wermiland. Hans egne Ord kan best oplyst Sagen, som
ere følgende fy) : Ae vi stal giore en kort Beskrivelse over Sveri-
ge, saa hat* det mod vesten de Gother og Staden Scarane, mod
Norden be wermilaner tillige med Skritfinnerne, hvis Hoved-
Srad er Helsingland, mod Synden Srrekningen af »Oster-Soen,
og mod østen de Ktphætsfe Btcrge , hvor det* ere store Udørkener
og megen dyb Sne. Hvo seer nu ikke heraf, at ved wermiland paa
dette Sted ci kan forstaaeé andet, end Biarmeland. Thi at ville paa-

D staae
(x) 1.,3pp0n. p. 4. s. G»p. 2. Anledningen (il denne Vildfarelse synes at v«re tagen

af Vcrclii Noter ti! Herrauds og Bosa Saga p. 73 , hvor Autor vil, at ved
Biarmeland har de gamle forsmået ben stsrsie Deel af lnplcmd. Endnu u,
rimeligere er deres Mening, som ville bilde os ind, at Biarmeland har voe,
ret den syndre Deel af Angermanland tillige med den nordre af Medet«
pad, Biorners Gotunhcimia o,p. xii. p. 76. hvilke lande m virkelig langt
yngere end Biarmeland, (om siden stal vises.

(y) I.oc, cit. ve s:ti,i Dania:.

252



W (o) HG26
staae, at det er N)ermeland i Sverige, er alt for taabeligt. Og falder
altsaa Scheffers Mening om de tvende Navne Skritfinnia og Biarmeland
bort af sig selv. Ligcsaa urigtig er og denne: at alle Amores, undta-
gen Joh. og 01. Magnus, giore Biarmeland og Skrirfinnia, det er es-
ter hans Mening, Lapland, Finmarken og Finland, til eet og samme
Land (z). Ad. Bremenfis taler jo paa nys anforte Sted om deßiarmi-
er og ©fritfinner , som tvende adsiilte Nationer. Saxo gior paa mere
end eet Sted tydelig Forstel imellem de Biarmer og Finner samt Lapper
(a) ; €i at tale om vore andre gamle Historier. ©en storste Vildfarelse
reiser sig uden Tvil deraf, at Scheffer harconfunderet det ene Sted med det
andet, og deraf taget sine Beviser; Thi Saxo striver ikke, som Scheffer
vil h), at Matuilus var Konge i Finland, men i Finmarken; ci heller
finDer man nogensteds i Herrauds og Bosa Saga, at Biarmeland har
ligget hos denBomiffeBugt og grcrndsettil Helsmgland, men deter envrang
Slutning af Scheffer selv, som har meent, at de Gamles Gandvik var
det samme, som den 23otnif£e Bugt, tvert imod foranforte Saga og
andre gamle Historier, hvilke med det Navn Gandvik ci har forstaaet
andet end den -Hvide eller den store Hav-Bugt osten for Finmarken,
men aldrig den Botniste Bugt (c) 1 som de kalde Helsmgia bom, ligesom

(z) See hans l.appon. Cap. 2. 4.
(a) Lib. 3. p. 4«. t.il). 5. p. 93. 1,.i1i. 9. p. 175.
(b) Op. 2. p. 4.
CO Meget mindre nogen Indbttgt hos Medelpad, som 15tørner setter i hans Nor*

dille Kampa Dater p. ~ i en Nota til den gamle Historie m Norges Opftn«
pelse; og i hans Tractat om Gotunheimia c. 7. p. 39, Hvor Han tvertimod den
gamleTextes Mening , oversetter foranførte Ord: Fortteotr Hefir Kongr heitit. te-
•£«§. s. saaledes! FornioterusßexprarfuitGotlanc'ia:, cut etiamannumerahatur
Finlmdia /e« Quenkndia, yvn ad orientale Uaflbotnii (malis Eotruci) lams
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den Finske Kyrialabotn. Og lad end være, at paa anførteSted stod mel-
Det, at Biarmeland grændfede til Helfingland, faa følger dog endnu ikke
deraf, at Biarmeland og Skritfinnia var det samme, der vi tilforn har
viset, at Helfingland) strakte sig i gamle Dage lige til dm østre Side af
Botnen og Finland ,»og kunde altfaa grændse, strå' vel til Biarmeland paa
der. ene, som til de Skritfinner paa den anden Side. Hvorfor Ad. Ere-
menfis og kalder Helsingland de Finners Hovedstad (cl). De Beviser,
som SchetTer af foranførte udtrekker (e), før: at godtgiore, at Lapland
er et og det samme med Biarmeland og Skritfinnia, ere endnu mere u-
tilstrekkelige, og grunde sig paa nogle Ord hos Saxonem, hvoraf stal føl-
ge, at Lapland har: strakt sig lige fra lamteland til Finland (h,endstiont
samme aldrig kan male saaban Forklaring, om man end vil trekke den der
udaf ub Haarene. Og lad os sette, at Saxo havde sagt saqdant, saa
følger just endnu ikke, at Lapland ogsaa indbefattede Finmarken og Blår«
meland, og den hel« nordeste Landstrekning af vor Halv-Se, fra lamte-
lånt) indtil det stor« Hav, den Hvide So, og den So Ladoga, som
Scheffer tvertimod oftanforte Historie om Norriges Opfindelse, der ud-
trykkeligen siger, at Lapperne boede bag ved Finmarken, havende
Qværrland eller Finland paa den ostre, og store Udørkener paa den ven-
stre ©ide, vrangeligen forestiller sig (g).

lita ert, cvi circa Gandvik occurrit mare, qvod Heljingabotn vocamus ; hvOT'
ved stal bevises , at Hafsbotn er noget anbet end Helsingabotn.

(ri) L. 6- lim !_>ani«, Citiitas torum maxima Htlfngaland, tø" Helfingalaiid rt-

gio tfi tefc.
(e) Loc. cit. (lap. 2. p. 5.
(s) Eee Lappon. dap. 2. ab >nu.
(g) L, c. dap. 2- p. s.
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§. 11.

Numaaevi endeligen og melde noget om Qvcenland, hvilket Navn
har varet De fremmeDe ligesaa U'bekiendt som Biarmeland. Dog maae
Ad. Bremenfifctoel have hon noget Derom, men giort sig e>l falff Indbil-
ding derover, ligesom <!ulDe hede <Qvindeland (b*, og deraf taget $(n<

leDning at snakke os noget for om de vilde Qvinder / som stulde boe paa
Fieldene i Norden. De Ovamev, som i de sildere Tider have sat sig
ned i Qvcrnangcr og andre Steder i Nordlandene og Finmarken, siger
Red. skanche i hans Brev til Miff. Colieg. at vcere komne fra Lapmar-
ken, norden for den Botniste Bugt; Hvilket uden al Tvil er gansie rig-
tigt , og kommer vel overens med hvad vi efter foranforte OchersBeret-
ninger om Qvcrnland har sagt. Men der i troer jeg ganffe sikkerlig, at

han har taget Feil, naar han mener/ at de Qvcrncr/ hvilket Navn stal
bemerke det jamme som en Overlober (i) / ere forst saaledes blevne kalde-
de, efterat de havde forladt Finland og sat sig ned i Norge; Thi det er til«
forn viset, at endogsaa Finland jelv af de Gamle er blevet kaldet Udveen*

land;

(I,) 'scrra fæminarum. Dette har ogsaa endeel ©»ettste Skribenter vidst at benytte
fig af, for at faae bt gamle Amazoninder indførte udi Sverige, man kan sige,
med ligefaa god ©rund , som bt har bygget deres øvrige Svsiema paa. ©a*
lin forkaster med Rette denne (£him«re i hans Soenst; Historie: men at Qvan-
land er det samme , som Wenland eller Wanaland, af de gamle Watter, som
han siger p. i. p. 288- n. M , kan jeg et vel troe, et heller at Chunigard og
Qvcenland er eet.

(i) Denne Oprindelse af Ordet (Lv.rn, er langt rimeligere, end at derivere
det, som nogle ville, af det NorfTc Ord qvine, paa Danst hvine, hvortil
dettden Tvil har tagetAnledning afAd. Bremenfi, naar han faa driver: inborea-
libus r>lorvae,>oc partibus v,venresm.iZ!c<B arrilil,B dediti elanr. lnmentibus ibimu-
lieres elle barbaras , virosqve fylvicolas, qvi loqventes ad invicem frendere ma«
gis qvam v«lb» protclie videntur. De fitu Dania;, s. 63.
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land; og af foranførte Ochers Bestridelse kan let sees, at Finnerne nor-
den før Deir Botniste Bugt i de ældste Tider ere blevne kaldte (drøner ,
stiont de aldrig havde deres Tilhold iNorge , og længe førend nogen Qvæn
havde sat sig ned der i Landet. Eftersom det Ord Qvæn, efter foranfør-
te Vemerkelse, har været et gammelt Oge-Navn, saa flutter jeg heller, at
samme er givet De forlobne Finner, som havde rømt over fra Finmarken
til Lapland , før er at være de Norstes Herrederne underkastede. Og maae
vel den idelige U-enighed, som Orher fortæller os at havde været imellem
De Norske og Qvænerne, af samme Flugt og Opfetsighet) have reiset sig ,
ligesom Lapperne og de Finlandste af samme 2lartøg har baaret et stedse*
varende Had til hinanden (k). Og efterdi Finland i gamle Dage ogsaa
er bleven kaldet Qvænland, faa bestyrker dette Navn atter min Mening,
at de der boende Finner har været Overlobere fra Biarmeland, som ha-
ve sat sig der ned, før at undgaaeSo-Roveres og andres ideligOverlast,
men endelig ogfaa selv lært Handverket ester deres Naboers, de Carelers
og Esthers, Exempel; Thi ligesom Qvænerne norden for den Botniste
Bugt rovede 'paa de Norste, saa finder man, at Qvænerne iFinland har
giort det samme mod de Svenste, som man seer af 01. Trygguasons Sa-
ga 0), hvor Det heder, at Sigurd Hring i Sverige blev nøde til ar
forsvare sit L.and mod Rummes og Aveenernes Indfald, hvilke bo«*
de ved den Finske Bugt, den Tid kaldet Ryrialaborn, af forommeldte
Ryver: eller Rareler. Dog mener jeg herhos, at desse tvende Slags
Qvæner ci har: havt nogen communication med hinanden, undtagen hvad
Navnet crngaaer, og bestyrkes i denne min Mening af Ad. Bremenfi, tøm
taler om tvendeaf ham saakaldede (kvindelande, dier ten-is fæminarum,
hvoraf Det ene laae paa den østre Side af den Botniste Bugt og grænd-

D 3 fede
(k) Scheffer I. c. p. 19. Cap. 6.
0) P. 2- ?■ i 42.
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fede til Estland (m), men det andet norden eller vesten for, til hvis Grænd-
fer de Svensteé Herredorne den Tid strakte sig (n). Endelig fynes det
mig efter alle Omstændigheder hed rimeligt, at O.vænerne norden for den
Botniste Bugt have været bt ældste Indbyggere udi Lapland, og fra æld*
gammel Tid af der havt deres Tilhold : men de øvrige Lapmarke paa den
Vestre og ostre Side ci førend i de fenere Tider været, udenmaaste gan-
ske lidet, beboede, da adskillige Finner, i Anledning afMonarchiers Opret-
telse i Norge, og de Norste Kongers sterfe Tog paa Biarmeland, tømt
Christendomens Indførsel i Norden, fra Det Norste NorDlanD og Fin-
marken , og enDnu silDere Lapperne fra Finland, toge efterhaanden tieres
Tilflugt til desse frie og øDe Steder, hvorom gives Anledning at tale mere
i det efterfølgende.

§. 12.
Vi ville derfor, efterat vi hidindtil har betragtet FinnernesOprin-

delse, Bopæl og adskillige Navne, tøavidt det efter vort Memerke kan
tiene os til Oplysning i det efterfølgende, nu vende os til deresRegerings
Form. Hvorved da dette Sporsmaal forekommer at afgiore: Hvemfor-
ommeldte Lande i de ældre Tider har tilhort, og under hvisRegering Fin-
nerne da have staaet? Efter alle Omstændigheder, og de faa tilforladeli-
ge Efterretninger, man finder om dette Folk, færdeles naar man gaaer
noget langt tilbage i Tiden, fynes det at være rimeligst, at ci alene Fin-
marken , men og den hele Landstrekning fra Vardehus og indtil det Hvi-
de-Hav, eller, tøm de Gamle kaldte det, Gsndviken, har været de Nor-

ffe,
(m) Er i<ec qvidem infula (k,N!ancl) terre fæminarum proxima narratur, c««

illa fuferior non longefit a Birca Sueonutn.
(n) Deinde Scania vomme REGIO DANORUM, & fupra cam tenjb limite Go-

thi habitant; Lo/len longis ttrrarumfpatiis regnant Sueones usqve ad terram

fæminarum.
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Le, end og længe før: Harald Haarfagers Tider, undergiven tøaledes, at
ikke just nogen af de Norste Konger, men heller private Perfoner og par-
ticulaire Familier, færdeles de, tørn boede længst nord paa Helgeland eller
Nordlandene , har tilegnet sig Ret derover, og opbaaret Skat afFinner-
ne (o), vel mueligt ogfaa i de ældste Tider opført sig fom fmaa Forster
iblandt dem, og deraf faaet Navn af Konger uDi Finmarken, hvilken Ti-
tel ogfaa en og anden af De rigeste og mægtigste Finner kan have stumpet
til at faae, Da man i De ælDste Tider ci regneDe det tø« nøle at give Kon-
ge- Titler bort, men kunde tælle næsten ligetøa mangeKonger, tøm nu om-
stunder Amtmænd eller Fogeder. Scradan Rettighed blev Dem i Harald
Haarfagers Tid betagen, tøm ti mide fordrage , at nogen skulde være felt-«
eiende Besidder: af mindste Stykke Land i Norge, eller dertil hørende Pro-
vincer, og derved foraarsagede Misfornøielse og at mange rømte af Lan-
det, tøa vel her tøm andre Steder: i Norge. De øvrige Finner derimod,
norden for: den Botniffe Bugt, omkring ved Floden Dwina og den Fin-
ske Bugt, maae hverken have staaet under de Norste, Svenste eller Rus*
ferne, men havt deres egne Forster, tøm Biarmerne, eller: levet uden no-
get Over-Hoved, og sværmet om paa deres egen Haand; "Thi, endstiont
de Norste stedse levede i U-enighed med Qvænerne og Biarmerne, lode de
dog Finmarken altid være i Rolighed (p); tøm kan tiene os til et Tegn og

Be-
(o) Hvilken Rettighed dem boa , som et Leen, blev overdragen af be fmaa Konger

»(taHclgelattd, til hvilke de derfor maatte betale en Stoflig Afgift (§ 33.), und*
tagen maaste en eller anden, font havde visse Mistrtcter af Finmarken inde, og
tik« var eller vilde »ære til saadant forbunden, førend det i Harald Haarfag«rs
Tidblev almindeligt, ©cc (§. 34.)

(p) ©ær efter Monarchiets Indfvrsel! Thi at en og anden So.-Rover eller Nasse«
Konge for den Sid imellemstunder plyndrede en anden Konges Land , vil her
intet sige, og var saadant da overalt brugeligt, men findes dog meget siclden
af de Norste i Finmarken at vare stcct. Det er ellersmerkeligt, atSa Orrar<
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Bevis, at Landet maae have hørt dem selv til. Ei heller* giordeFremme-
de dette Land nogen Overlast, uden de tillige havde med de Norste stiv at
bestille. Derimod røvede de Norste og andre ideligen paa Biarmeland,
uden at enten Russerne eller de Svenste derover nogensinde besværeDe sig,
og det paa De Tider, da Rigerne levede allerbest i Enighed tømmen, tøm i
Kong Olaf den Helliges Tid, da Thure Hund paa Biarkø i Scnjen rø-
vede lumala Tempel i Biarmeland. De Svenste havde ogsaa paa Deres
Side immer at bestille med tvætterne og Finnerne i Finland, tøm røve-
de i de Svenste Lande, indtil de af Kong Arie den Hellige i det 12.
Seculo bleve bragte under Slaget, og tvungne til at antage den christe-
lige Religion.

§. 13.
Dette, som nu om Finnerne er sagt, ville vi stykkevis igienem-

gaae, og noget vidtløftigere anføre, hvaD sonr derudi kan tiene os til Be*
vis og Oplysning. Bi komme Da først til Finmarken, om hvilket Land
jeg tør sige, at deraf hm* hverken Russerne eller de Svenste i de ældre Ti-
der tænkt paa, langt mindre foretaget at tilegne sig noget, tøcifom tømme
ved store Fielde og Skove tømt forfærdelige Udørkener, hvorom tilforn er
talt, paa en Distance af mere end 100 Mil« ganske var* strit fra deres
Land, at de enten ikke har kunnet, om de end havde havt Lyst dertil, el-
ler ci anseet det Umagen verdt, at bemote sig om desse langt fraliggende og
lidet indbringende Steder, tøm den Russiske Gesandt ved det Pavelige
Hof, før et par hundrede Aar siDen, efter Pauli jovii Beretning, sagde

Odd paa hans Tog til Biarmeland »ar under Veis oppe i Finmarken og rsve<
De, bliver samme Rov kaldet Fln*>Rrefit>. Omr-oddzSaga CaP. 6. p. 8.
faa man stulle ta-ttke, at han og hans ©talbredre, fom vare fra det gamle Ha«
logaland, har foruden at indkrceve ©katten, hvilket dog maaste et kom dem
til, tillige udplyndret Finnerne, og taget mere, end de turde have.
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om Lapperne: at de næstboende Mnskovicer ci engang kiendce dem
tilgavns, eftersom bet maatte ansies før en Afsindighed, hvorved
man vilde styrre sig selv i Fordervelfe, at angribe dem med faa
Folk, og det paa ben anden Gide hverken var nyttigt, eller nogen
M,re derved at vinde, at man vilde bringe mange Troper i Mar-
ken imod dem, fom intet eiebe «'. ©acre vi Derimod til de Norste,
tøa har DetteLand stedse været dem beleiligt, ci alene før Det gode Fisterie
og den siione Jagt Der vanSlDe, de beqveme Havne, de der kunde have,
naar De Droge paa Fribytterie til Biarmeland og andre Steder , og den
Skar, de uden Besværlighed kunde opbære afde der boende Finner: Men
Naturen stiv har ogtøa føret det tøm en nødvendig Dependance til Norge,
hvortil Det grærrdser i lige ©trek , uden Derfra at være stilt enten ved
FielDe og Udørkener, eller store Hav og Søer. Og hvad skulde Da vel
have hindret de Norste fra at tilegne sig et LanD, som Naturen selv havDe
tildømt Dem? Jeg troer* sikkerlig, at dem hverken fattedes paa Villie, el-
ler (Svire og LeiltgheD dertil, tøm man af Deres gamle Conqveter og nye
Landes Opdagelser, enDogfaa udenfør vor Skandinaviske Hdlv-Øe, noksom
kan ste. Hvad skulde vel have drevet de Norste til, deels at søge hen til
ode og u-beboede Jer i Vester-Havet, Deels med Magt at erobre sig De
Lande og Øer, tørn ikke vare bedre end Finmarken, og laDe detteLanD, font
laae dem tøa vel for HaauDen og tøa nær ved Deres forige Hiem, ligge u-
rørt, hvis de ikke allerede tilforn HavDe været Gere Deraf? Da tøa mang-
foldige, endog rige og mægtige Familier i Kong Harald Haarfagers Ti&
•flygtede fra Norge over til Island, uagtet det varet grrnDste øde og haardt
LanD , og den farlige Reist , de over tøa vildsomt og stort et Hav havde
at giore, var der slet ingen, tøm flyttede til Finmarken, end ikke af dem,

(y) P. Jovius de legation« Mufcovitarum int. Autores Rerum l.!ulc2V!ticzium
pag. 123.
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som boede allerlcengst nord i Norge. Hvadkunde vel vare Aarsag dertil?
UdenalTvil, ingen anden, end at Finmarken allereDe forlang Tid si-
den havde hort de Norske til, og vcrret en Provintz under Norge, saa det
var forgieves at flytte derhen, for at naae deres Oiemerke, som var, at
blive frie for Harald Haarfagers Herredorne, hvilken de let kunde giette
sig til at ville strekke sine vidt om sig gribende Hcender ogsaa til dette Land,
da Biarmeland selv ci kunde vcere fri for hans Besog. Mig synes, at
dette er et Bevis, som man ci med Grundig Foie kan indvende noget
imod. Vil man sige, at de fra Norge flygtende et vilde drage til Fin-
marken, men til Island, og andre i Vester-Havet liggende Øer, for at
komme saa langt af Veien, at forommeldte Konge ci mere stulde faae fat
paa dem, saa svarer jeg, at Dette kan u-mueligthave været den rette Slav*
sag Thi devidste vel, atKongen, naar han vilde, let kunde bringe en glo«
de til veie, og dermed giore dem en Msite; Hvorpaa han ogsaa visede
prøver nok, da han med en mcrgtig Skibs-Flode bemægtigeDe sig de Or-
cadifie og Suderoiste eller Hebridiste Ser, tillige med mange andre, lige
indtil den Be Mona, som ligger mellem Irland og Engeland. Desuden
vare der jo mangfoldige, som den Tid flygtede over til Herdalen (l),
samt lamte-og Helsing-Land, hvilke Lande laae Kong Harald Haarfa-
ger baade ncermere og beqvemere, end Finmarken? Saa man deraf kan
see, at det har ikke vcrret deres Øiemerfe at drage til de lcengst bortliggen-
de Lande, men til dem, som hidindtil ci havde været de Norstes Herre-
terne underkastede, og de fremdeles haabede at ffulle blive frie for den ny
SfJorflfe Enevolds-Herres Prcriensioner og Overfald, som havde giort et
Lofte, at han stulde underlegge sig hele Norges Rige ogdertil horendeSan*

(c) Dal n holder for i hans ©o. Hist. p. i- c. 11. §. 6. at zet-bmiUfitc Navn
har fin Oprindelse derfra. Men hvor stor Rimelighed der i fan t?<erc,maae
«ndre fdt> demme.
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de, men intet meldet om andre Conqveter at giøre. Jeg holder derfor med
Rette for, at, om man ci havde flere Beviser, kunde dette alene godt-
giøre, at Finmarken, end ogsaa før oftbemeldte Konges Tid, har været
en Provintz af Norge.

§. 14.
Skulde nogen endnu ville paastaae, at det dog vel kan være mm*

ligt, at nogle af De flygtende Norste have flyttet hen tilFinmark stiont
De gamle Historier intet melde derom, tøa maae man ci fortryde, at vi,
magtet tøadan blot MuelighcD, enDnu blive ved vor Mening , indtil Det
goDtgiores, at faaDant ogtøa er rimeligt. ImiDlertiD stalDet, før at time
Dem , som maaste ikke ville være fornøiede med føranførte Bevis, ci for-
tryde os endnu at oplede flere. Vi erindre Da før Det første , at det er
u-disputerligt, og kan ikke negtes, at jo Finnerne fra ældgamle Tider af,
længe førend man finDer, at nogen af Denne Nation hav været enten De
(Svenste eller: Russerne unDerDanig , har betalet bt Norste Skat og staaet
under deres Herredorne, hvilket noksom kan godtgiores af foranførte O-
thers Beretning, som boede længst nord paa Helgeland eller Nordlande-
ne, og leoede mod Enden af Det niende Seculo, Det er tømme Tid, da
Harald Haarfager regerede i Norge; hvor han taler derom, som noget
sædvanligt ogen gammel Skik, at Finnerne betalede Skat til de Norste, og
har han stiv været en af Dem, Der opbar tømme Skat(»), men uden
Tvil, af Misfornøjelse over Regeringens Forandring, som mange anDre
veD de Tider, forladt Norge og draget til Engeland, før ci ar væreHa-
rald Haarfager underdanig. Sammes Beretning, hvortil vi her sigte,
er af Kong 2£lfret> stråledes optegnet (t): Han (nemlig Othei*) var en

(5) ©c« hans Pcnpius paa anførte Sted. §. 6.
(t) Loc. cjt, §. 6. 7.
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meget rig Mand* paa be Sager, som paa De Steder ansees for Rig-
borne, nemlig vilde Crearnre. D« han kom ril kongen, eiebe han
600. ramme Hioi-tc , som dekaldte Reiner, tiden at have kføbt sig
dem ril. Iblandt dem vare ogsaa sex, som hos Finnerne ere me-
get dyre, eftersom man ved dem fanger de vilde Reiner. Han var
blandt be fornemste Mænd der i Landet, men havde bog ci mere
end 20. Gren, 20. Faar og 20. Svin. Men bet lille StykkeLand,
som han dyrkede, blev dyrker ved Heste. Dog var deresfornemste
Indkomster* den Skat, somFinnerne maarce betale dem, og bestod
i Rensdyr-Skind, Dnnn, Hval-Been, og Skibs-Tov, som vare
giorde af Hval- og Sælhunde-Skind (u). Enhver giver*, efter som
han har Avne til. De rigeste betale gemenligen 15. Maar-Skind,
5. Rens-Dyr, et Bførn-Skind, og 10. Baller Feder, tillige med en
Riorcel as Biørn-og Odder>Skind, og desuden tvende Reeb til
Skibs-Brug , hvorafhverr maae være 60. Alne langt , der ene giott
af Hval- , det ander af Sælhunde - Srind.

§. 15.
Desse Ord ere særdeles merkverdige, og give os Oplysning om

adskillige Ting, som vi maaste forgieves paa andre SteDer skulde lede ef-

(u) Til desse Varer, font Finnerne maatte betale bt Norste i Skat, kan og
legges Pile og andre Skyde-Gevsr, hvilke, i Thiodolf ©falds »tf« om Nisar
Slaget, kaldes F,mta-g«olld. Heirnskringla T. 2. p. 12,2, og bleve holdte i
i stor Verdi«, eftersom de ci let kundc'orhexes, men vare meget tjenlige at bru,
ge imod Jetter, Troldmand og andre deslige. See Ketill H«ngs Saga c. s.
p. 9. De Norjke siges og t Haldor SqvaUdres Vers at have brugt Sinfte
evert* i den haarde Trefning, fom bt under Kong Sigurd lorsalasars Anser-
fel holdte paa Manork (nu Majorca) @«C Heimsk. 1. c. pag. 239.

(v) Herved maae forsiaaes Hvalrossen, hvilken de Narst« t gamleDoge kaldte Ros<
n»«r, Islænderne Rosnil)v<elur.
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ter. Forst og førnemlig ste vi heraf, at Finnerne, end ogsaa før Kong
Harald Haarfagers Tid har været vante at betale De Norffe Skat, nemlig
dem, som boeDe allerlængst norD i NorDlanDene, og havDe Deraf Deres for-
nemste Næring, men maatte uDen al Tvil, Da Norge fik Enevolds Kon-
ger, svare Det meste Deraf til Kronen, i Det Sted at mange afdem tilforn
havde beholdt det altsamen før sig stiv; Hvorfor vi og finde, at Harald
Haarfager satte en Læns-Herre over Helgeland og Finmarken, tømffitlDe
opbære den ham tilfaldende Skat. 2det, At de Norste, som boeDe længst
nord i Nordlandene, veD De Tider har ogsaa næret sig af Rensdyr, hvilke
de næstboende skatskyldige Finner uden Tvil har maattet opvarte tillige med
Deres egne. 3Die, AtLanDet tør: mange ioo. Aar siDen har: været besat med
tamme kreature, tøm Gren, Svin og Faai*, stiont ci i nogen fønderlig
Mængde, tøa vel som med Heste, hvilke de betienede sig af til deres Jord-
brug. 4de, At Hvalfangsten den Tid har væretDer omkring meget gængs;
hvilket ogsaa af andre Steder er klart (x), hvor forommeldte Orher beret-
ter, at de Norske i gamle Dage føgte hen til Finmarken paa Hval-
sisterie, og at han selv var vant at Drage tømmesteds hen, før at jageef-
ter Hvalrossen (y), hvis Tænder vare i stor Pris. Ja hvor sterkt sam-
me Fistene da maae have gaaet for sig, kan man let stivne afDet, han si-
ger, at han paa en to Dags Tid havde dræbt 60. Hvale, hvoraf hver
gemenligen var 48. eller s°. Altre lang. HermeD stemmer og 01. Tryg.
Saga overens hvor derom tøa tales (z): Det var deres Sædvane nord

(x) Loc. c. §. 2.& S-
(y) Sammes T«nd<r var« i jier Verdie, vg brngtes, end og af dc Norste Kon<

ger selv , ri alene til Fcester pan dens Sverd, mon ogsaa at gisre Forceringer
dtlmcd udenlands. Gaadant har og teccvct brugeligt blandt Russerne idenye«
le Tiders See Miclwvii Sarnwtia I.id, 2. Cap, s. p. I so. ml. Fiflorii Script.
Rer. Polonic. T. I.

(z) edit. Rccnhielm. p. 149.
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paa Helgeland at anvende megen Tid paa Jagt og H-oalsifkerie;
og er bet en stor Hielp før de farrige og Bønderne. Man kan og-
saa derved famle sig Midler. Finnerne maae ba og have lagt sig efter
Hval-Fangsten, eftersom de cif deres Been og Skindtil dels maatte betale
Den Skat, De Norste opbar af Dem. Men hvaD tøm egentlig har vær«
Aarfag,at Dette Fisterie, tøa vel i NorDlanDene tøm Finmarken, tøa me-
get siden den Tid har taget af, at det nu gcmdste er ophævet, bliver
her ikke Sted at undersoge.

§. 16.
Har da de Norste, tøm vist er, opbacrret Skat af Fimrerne, har

De fra ældgamle Tider af ligget paa Hvalsisterie i Finmarken, har De der
omkring næsten hvert 2lar draget paa deres So-Rover-Toge til Bramin
land, og rovet tøa vel paa Biarmerne, som undertiden ogsaa paa Finner-
ne (a) , har de i gamle Dage drevet Handel og KiobinanDsteib paa Fin*
marken , hvor de fornemste Varer, De kunde afsette, vare ©mer og Flest
(b), og i tømme ZErende draget der omkring til BiarmelanD (c) ; Saa
sporges, om det vel er rimeligt (thi efter større eller mindre Probabiiitet
maae man gaae i tøadane Sager), at bt ti har eiet eller tilegnet sig dette
Land? eller om rrogen anden Natton, foruden eller frem før de Norste kan
have havt Deel DeruDi? Da ingen, uDen De paa De Tider, har taget Skat

(a) Orv. Oddz. Saga C. 6. P. 7
(b) "paitr Helga pacallonar: {)«£> var aeffl« Sttmtt , ad piit br<edur &««(%«

Kawpfett* nordur til Finmarkar og bafJm Smiot og Flest (det er Under, at
Finnerne lunde fordrage faadan Spise, eftersom de skulde vwre Isder) til
Raups. Feingu peir goo» Raupferd ok helldu apter a alidnH Sumre
olffwatnuvtd Nes, fem ljeitit ttnnwnd, geingupeir a landup, og fem*
gu noct'ur Mausurtre.

(c) ttcims!i. T. 1. p, 619.
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af Finnerne, ingen anden Nation der Drevet sin HanDel og Fistene, in-
gen giort tøa mange Tog Deromkring til BiarmelanD, og Landet for in-
gen været tøa bekiendt og begvemlig beliggende. I Betragtning heraf
ter jeg med 'Dristighed giore den Slutning, at efter: største Rimelighed
hat Finmarken fra ældgamle Tider hent bt Norste til; og hvis ikke dem,
da langt mindre de Svenste eller RpDfte , eller nogen anDeu Nation i he-
le NorDen.

§. 17.
Ml eller* nogen i Anledning heraf gioredet Sporsmaal: Om de

Norsse da ogsaa ide crldstc Tider har boet i dette Land? Saa svarer jeg,
net, og holder ganste vist for, at for Harald Haarfagers Tid, eller og
for Christendomens Indforsel i Norge, som giorde saa stor Forandring i
de Norstes og andre Nordiste NationersLevemaade, har ingen eller gan-
(te faa Nordmand boet i Finmarken. Saa lange de Norstc vare Hed-
ninge og Fribyttere, har de alene, saa vidt jeg kan see, boet paa Øerne,
Strandsiden og Udstiarene i Nordlandene: Men siden, da SeMoverier
eftermanden kom af Brug, forst indtaget de store Fiorde, som strekke sig
langt op i Landet, og efterhaanden ogsaa nedsat sig i Finmarken, for at
leve, paa de forste Steder af deres Jordbrug, men paa det sidste af Fi-
stenet. Til Bevis for, hvad om Finmarken er sagt, kan oftbemeldte O-
thers Relation vcrre os nok, som saaledes begynder: Orher sagde for
Rong Alfred, ar han af alle Normcend boede lcengst nord, i er
Land , som strekker sig nord paa, ved Vester-Haver. -Han sagde,
ar Lander strakte sig lcengst mod Norden, og var ikke beboet, uden
paa nogle Steder af Finner, som levede om Vinteren af jagt og
om Somcren af Fisterie. I hvilket Land Orher har boet, bliver si-.
den i DcnCio.§.) udtrykkelige,, tilkiende giv«, mcD dcsse Ord: (Dtbcv
sagde, ar der Land, som han boede udi, hedHalgoland, og årin-
gen boede lcengere mod Norden i samme Land, end han.

§. 18,



§. 18.
At det Land, tøm laae Norden for Other, og hvori ingen boede

uden Finner, ikke har været de nordeste Districter afNordlandene, hvilke
Tanker man af nys anførte Ord let kunde falde paa, men det, man nu
kalder Finmarken, er let at see af det, Other fortæller (c!) om den Reise,
han giorde deromkring til Biarmeland, da han først seglede mod Nor-
den indtil bet Sted, hvor hen de at dragepaa Hvalfisk-Fang-
sten, havende stedse forommeldte Land paa bp"ive Haand , siden mod
Osten, og endelig ligemod Synden, indtil hankom ril en stor Flod,
som strakte sig langt ind iLander, hvor deBiarmer boede, hvilke hart
holdte før at have tømme Sprog som Finnerne. Men hele Veicn
igienem var Landstrekningen paa hans HAre Haand besat med lut-
rer Finner, som levede af Fisterie, Fugle-Fangst og Jagt (e). Nu
fan vel ingen negre, at ved Dette LanD jobor fortørnes Finmarken tilli-
ge meD Den Russiske Lapmark indtil den HviDe-So; og dog har Other
intet andet Navn Derpaa, end at han kalder det altsammen Halgoland,
ikke fordi Helgeland i sig stiv strakte sig tøa langt, men fordi Landet hor-
de De HelgelanDste eller NorDlanDste InDbyggere til, hvilke pleieDe at tage
Skat af De Der boenDe Finner (s). Men at Det enten tømmeTiD er blevet

(d) loc. cit. §. 2.
(O 5- 3- Se Tcrfenner, som han §. 4. taler om, og essers aldrig, fa« vidt jeg

»eed, komme for, blive uden S»il de samme, som Trennes, hvilket Øe«t>»
de (Svenske give de Museovitiste Lapper. Om de sidste see Verelii Not. adHer:

rauds ok Lola Saga, p. 72.
(l) Deraf kommer det, at Svide Sokndtarfe, fom Bose avlede med Hoffetifl«

©otter , der boede nar ved Biarmeland, og det i hendes Faders Hu«, Her-
rauds ogBofa Saga. e. 14. p. 67. det tt-agtet, siges at taxi r'om-nn af %>a*
logftland, i Sagarm af Halfdan Eysteinsfvne c. 10. p. 24. SiKfaa ittaaeHeU
geland ogsaa have indbefattet den hele Landsirekning indtil Biarmeland, fa« at

46 «s (o) »
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kaldet, eller siden har faaet det Navn, Finmarken, er uden al Tvil af in-
gen anden Aartøg steet, end at det en lang Tid blev beboet aflutterFinner,
og ikke af Normcmd, som paa De arrDre Steder i Norge.

§. 19.
Eftersom tilforn er nreldet, at Other boede lcengst nord paa Hel*

geland, at norden for* ham boede lutter Finner, og at han var en afDem,
tøm opbar Skat af Finnerne, tøa vil Det, førend vi gaae videre, ci vcere
afVeien, eller u-tienligt, før at naae vort Oiemerke, at vi her noget notere
undertøge: Paa hvilket Sted iNordlandene tømme maae have boet? Hvor
langt nord Helgeland da har strakt sig? Om Finmarken i deceldere Tider
har indbefattet initier sig fiere Lande mod Synden og Øllen , enddet nu gior?
Eller om de Gamle ved Finmarken har forstaaet enten Trumfen, eller no-
get andet Land , end derved nu omstund« almindeligen forstaaes ? Hvad
desse Sporsmaale angaaer, tøa ere vel de fleste af dem tøa beskafne, at
man ci irret) fuldkommen Vished kan svare Dertil , eller accurat determi-
nere Stedet, Hvorvidt det ene eller andet Land i gamle Dage har gaaet,
og Det ci alene af Mangel paa en noiagtig Beskrivelse over Desse nordiste
Lande, tøadane tøm de har verfet i De aldre Tider, hvorom tøa godt som
siet intet haves, men ogsaa af Den Aartøg, at De Gamle i tøa fald under-
tiden ere u-staDige i Deres Beretninger, og at et Lands Grcendser paa en
Tid kan vare anderledes, end paa en anden. Men at jeg efter det, tøm

Alb. sram?ws derover kalder Helgeland Sb'ritfinnernes Oe. Heraf kan og/

faa det Sted i Hervarar Saga oplyses, som ester nogle strevne Vxemplarer set«
ter, at I?m»sland >.saa blev den hele Etrekning af de Svenske Lapmarke og
Osier-Botnen i gamle Dage faldet. Torf. nm.Norv. p. 1. p. 41 8.) laaefyn
den for ©»wdr'fen, mellem fsalogalant), og enten faaledes furklares, at
Misland laae mellem Helgeland og GaiUvik, eller, om man noie vil blive
ved Ordene, ar Helgeland laae rundt deromkring og strakte sig lige indtil Gandvik-



M (o ) W42
synes mest probabelt og rimeligt, stal sige min Mening, tøa holder jegfor,
at Other har boet paa et eller andet Sted , enten i Nord-Senjen , eller paa
den Øe, tøm hos deGamle ofte navnes og faldes Biarkey ; paaTrones, eller,
som de Gamle skrive, Thrandarnes, i Ervigen, eller noget andetsteds der-
omkring. Og er det heel rimeligt, at Senjen, ide aldste Tider, har va-
ret Det nordeste District i Nordlandene, som af de Norste er bleven bebo-
et ; Thi naar Other bestritter sin forommeldte Reise omkring Finmarken
til de Biarmer, faa siger han: at han feglebe hiemen fra i 3. Dage,
indtil der Sted, hvor-Hvalsist-Fangsten pleiede at gaae før sig, ba
Lander strakte sig nord paa og siden mob osten, derefter maattehan
bie paa nordvest Vind, og feglede videre fort i fire Dage, og en-
delig lige mod Synden i fem ©age, ba han kom til en stor Flod
(N>ienaa) hvor de Biarmer boede. De Gamleregnede gemenligen til
en Dags hegling 12. Mile: Men «t Other ogsaa her har brugt denReg-
ning, det stal jegci til visse kunne sige. Imidlertid kan efter hans Seg-
lads, og i proportion af Tiden, i hvilken han seglede hiemen fra til det
Sted, hvor han DreieDe af moD Osten, og i hvilken Hem siden fortsatte sin
Reife derfra til Dvina Floden, hvilket r-Det hoieste bliver som 6. til 10,

hans Bopal ingenlunde settes langere synder, end tøm meldt er, ci heller
med RimeligheD langere norD. Saa meget er i det mindste vist og u-di-
fputerligt, at Biarko og andre omliggende Øer i Senjen ere stedse blev-
ne regnede til Halogland, og fra de Ældste Tider af varet beboede af de
Norste; Thi i Begyndelsen af Harald Haarfagers Regering, og alttøa
forend Other kom i KienDstab meDKong 2£(freD i EngelanD, som tiltraa-
De Regeringen An. 87*/ boeDe paa Den Øe Biarko en rig og mægtig
ManD, veD Navn Olafr Bekkr, hvilken af Misfornoielse over Den ny
Regerings Form, tillige med mange andre der fra og omliggende Steder,
Drog til IslanD, og HavDe hans FaDer Karl (g) og maaste flere af hans

For-
(z) Landnama. p, 1os.
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Forfædre for ham boet Der paa Øen. Overalt er forommelDte Øe i Hi-
storierne meget bekienDt, og har De forneme aDelige Familier, som Der og
paa Trones boede, i gamle Dage varet i stort UDraab, tøa at Konger
endog hos dem ere blevne opføDte. Foruden forbemeldte, boede i Kong
Oluf ben Helliges Tid den bekiendte Thorer Hund paa Biarko, tøm
af Kong KnuD den Store fif Forlaning over Finmarken (KV Der boede
og stden VrDkunnr Jonsson, og ikke langt Derfra Sigurd Hraneson, som
i Kong Sigurd lortølatørsTid togFinne-Skatten paaKongernes Vegne,
med hvilke han var befvogret (i), ci at tale om andre. Ja ved Hrolf
Rrakes Tider, Det er, i Det ste Seculo, stal en Konge, veD Navn
(Bobgieft, have boet paa AumD veD ThranDarnes paa HelgelanD, hvor
ogfaa flere af De HelgclanDste Kong« uDen Tvil har havt Deres Bolig (K).

§. 20.

I Betragtning heraf fan jeg meD storste BilligheD paastaae, at
Other maae have boet paa et af forbemelDte SteDer, og at HelgelanD, ti
alene i hans, men og længe før De Tider, har inDbefattet alt Det, vi nu
falDe Senjen, og gaaet lige inDtil Trumfen, hvilfe Øer i De ældste Tider,
jeg mener før Christendomens Indførsel, maae have varet næsten gan-
ske n-bebyggede. Dettekan, foruden afforanførte, ogsaa bestyre deraf
at man i gamle Dage har brugt at regne Grandserne mellem Norge og
Sverige fra Katidaberg eller Roberg, et meget bekendt og det allernor-
btfit Forbierg i Senjen, paa det faste Land, hvilket uden Tvil er blevet
i Agt taget fra de gamle Tider, da de Norste ci boede norden for tømme
Burg, og er der endnu kims tøa af dem, som boe der norden for, for*
stacre op til Lands, eller inde i Fiordene, saasom i Malanger, ud til hvil«

F 2 ken
s!,) NcimlK. T. i.p. 575.
(i) loc. cii. T. 2- p. 26Q.
(K) r.k.3m> Hift. Notv. p. zI. 155.
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km Fiord førommeldte Forbierg strekker fig, Lyngens-og Qvananger-
Fiorde. Hvad ellers forommeldte Grændser angaaer, tøa findes derom et
gammelt Norst Document, st'revet paa Pergament, og forvaret blandt
Am. Magnæi Uanulci ipter, hvilken i Aaret 171 derom har antegnet : atDet
var mere end 300. Aar gammelt, og at dette Grændse-Skel er steet i Ha-
rald Gilles Tid. Documentet begynder stråledes: Hefuer Landamcere
norder a Findmork or Raudabergi ock rann inburdir eprer Rila-
num syder, fim at halffuer Aiollrin ligger westir til Giotmerker
(Gioduiker) en halffuer til Rafnasill, og stia fudr esfrer Riolonom
mellim Rafnder og Angamannaland te. En Oversettelse deraf har
Pouel Helliefen Lagmand i Bergen indleveret til Niels Rrag og Oluf
Pedersen, da de An. 1601. efter Kongelig Befaling reiste til Nordlan-
dene, for at underfoge Finne-Fiordene og Grændserne mellem begge Ri-
ger (l) /og er den stråledes forfattet: Begynder Landemerker norden
paa Finmarken afRaudaberg, og fødedes syder efter Rfølfelen,
faa at half Rfølin ligger vester til(Saatlanbs eigendomb (dette Navn
er uden Tvil u-rigtigt) og half parten til Rafnsill, och tøa fødet* efter
Riolin emellum Rafnder og Angermannalandc, arc halfRfølin lig-
ger ril Svert-Rige och tøa føder* y Murabecr' :c. IDet gamle Nor-

Eremplarstaaer ikke Svert-Rige, som en Skriver-Feil, men huere-
rikissens. Og maae man vel observere, at Desse Grændser i Begyn-
delsen ere blevne antagne af private Perfoner, og satte til Skillerum imel-
lem De Norsteé Udmarker paa Den ene og De lempters og Helsingers paa
den anDen SiDe, af hvilke De første, indtil før omtrent iocDe Aar siden,
vare eet Folk med De Norste, De sidste ogtøa i Henseende til Oprindelsen,
men gave sig endelig, efterat de en Tid lang havde levet paa Deres egen
HaanD, unDer Den Sxnste Regering; hvorveD De Svenste fik Anledning

(!) @« Jacob MqttlM Ligprædiken over Niels Am«, soi. e. 4.
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ci alene at giore Prætensioner paa lempteland, men og at udstrekkeDeres
Magt til Lapmarken. Herom ville vi før narvarende ci tale videre, før*
end vi komme til den Svenste Lapmark, men til Bevis før hvaD vi om
Desse GrænDser har sagt, alene anføre nogle OrD, tøm i forbemelDte gam-
le Norste Document staae næst før ovenanførte, og ere Desse: Zbetta
Landarncere hassua lempter ogHelsingiar halder, sidan Londen wa<
ro bygt, oct theiv goldet føn huer* stm a hafna gengitt. Ocf heff-
uer Landamcere te.

§. 21.
Men at HelgelanD eller NorDlanDene, tøm sagt er, ci har været

beboet af Norste eller strakt sig længere, endtilßoberg, Det bor alene for-
stades om De alDste TiDer, for Harald Haarfagers Regering og noget der-
efter; Thi lad end være, at det faste Lar,t> og tie store Fjorde der norden
før, «i førår efter hans Tider ere blevne af bt Norste beboede, tøa er det
Dog uden al Tvil steet med Øerne; Thi i 01. TrygguafonsSaga af Rcen*
hielm (hvilket Sted siden i sin Sammenhæng stal anføres) staaer Det, at
Norges Lcengde, naar man ci regner Finmarken dertil, er fra Gor*
Mven og nord til Veggrstafø; af hvilke Ord man let kan ste, at Fin-
marken i De Dage ci har strakt sig længere synder, end den nu gior; Thi
Veggrstaf er uDen al Tvil intet anDet, end det Forbierg Veggen, som
ligger norDest paa den Oe Arnoya, hvilfen er den yderste i Tromfen mod
Finmarken. Og vil derfor denne Talemaade intet andet sige, end hvad
paa et andet SteD i førbemeldte Saga staaer antegnet (m) , hvorDet heder:
at Oluf Ztygguefon blev Ronge over hele Norge fra Finnabui (Det
er Finmarken, som de Norste i gamle Dage ogfaa kaldte Finnsbudir)
og indtil Got-Mven. Desuden siger Snon-o sturlæfon (n), naar han

(m) Edit. Schall). P. 2. p. 20.
(n) Heiniik. P. 1. p. 615.
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taler om Thorer Hunds Tog til Biarmeland, at'norden paa Helgeland
er et Sted, som kaldes &anbvav, men Sandvar heder nogle Ger,som ligge nord i Tromsen ud til Havs mod Finmarken. Trumfen har alt-
tøa Den TiD varet regnet til HelgelanD, og beboet af Norste; hvilket og
noksom kan stuttes af Einar Skulaføns Vers, tøm staner uDiOlai Wor-
mii Lex. Runico , hvor Norges fornemste ogbetyDeligste Øer opregnes, og
blanDt Dem ogsaa Thro'm, Thrumu og Senju. Og mener jeg, at Det,
fom nu er anført, kan vare nok tør at vise, at Finmarken meD ingen Grund
kan siges, at have strakt sig i gamle ©age langere moD SynDen, end
den nu gior (o).

§. 22.
AfDette, som nu om Finmarkens og NorDlanDS gamle GrænD-ser og vifereTilstcmD i De aldre Tider er sagt, mener jeg, at man fan fimDe Oprindelsen, hvoraf dm Talemaade iDanmark, og maaste tilfornpaa

andre Steder, er kommen, at føre eller vibe til Thrums; Thipaa Trumoen norden for Senjen ligger et stort Field, kaldet Trommen-
Field : Men naar de Gamle skulde have Jetter, Bergboer og Here>Me<stere at udpyute deres Historier og Eventyrer med, tøa skulde De stedse tø-ge dem paa de nordoste Steder, hvor enten ingen Folk, eller lutterFinnerog deslige boede, og Derfor har vel forommeldte Field i gamle ©age, før-end Landet af De Norste blev beboet, og man fik fat paa Hekla i Island,
varet anstet før et Opholds Sted for lutter Jetter og Trold, eller førTroldkærlingernes Samlings-Plads, ligesom Hekla og Bloksbjerg. ©er*
af har vel ogtøa en Be, som ligger fpnDest i Tromsen, og javnsides med

(o) Her maae observeres, at »i paa dette Sted <tle»e tale om Se-Kanten af Fin/marken, og hvad fom ligger paa den Vestre Side af stwltm Thi man stalsi<den (§. 4é.) faae at fet, at Finmarken paa den sfireKant har gaaet langtl<rn,se«, og strakt sig indtil lamteland.
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bemeldteWeld, faaet Navn af Tuføe. Si at tale om anDre SteDer tøa
vel i Tromsen, som førnemlig i Finmarken, hvilke ere blevne kalDeDe efter
"Tusser og TrolD. Men Det artigste er, at Desse TrolDe alt mere og mere
avancerede mod Norden. Forst vare de i Trums, tøa i Finmarken, Biar-
meland, Ritøland og lotunheim, og endelig i Hellulands eller Gran-
lund*, Obygdir, alt efter som Landene bleve bebyggede, eller flere mod
Norden opdagede. Enhver af de nordiske Nationer vilde og gierne stpt>e
Desse forfarDelige Gæster fra sig, og hen til Deres Naboer. De Danste
vilDe have Dem i Trums, De Norste i Finmarken, eller paa IslanD,
hvoraf Den TalemaaDe blanDt Dem er kommen: Far tilHekken-FielD: Men
IslanDerne i Svalbc.rDi, HellulanDz eller GranlanDz ObpgDir.

§. 23.
Man kan ogsaa, tør Det anDet, heraf let stutte, .hvorforFinmarken unDertiDen af De Gamle ci er bleven regnet til Norge, el-

ler Norge siges at strege sig fra Got-Elven til Finmarken. Som for
Erempel , naar Oluf Tryggueson paa nys anførte Sted siges at væve
bleven Ronge over hele Norge fra Finnabui og indtil Got-<Llven
(p), og der paa et andet Sted i hans Saga eller Historie staaer (q), at
Norge havde mod norden Finmarken. Dette er da steet, ikke fordi
Finmarken paa den Tid ci horde de Norste til (hvilken Indvending man
heraf let kunde giore os), men af ingen anden Starfag, end at Landet da
var beboer af lutter Finner, og ikke af Nordmand. Og derfor vil foran*

forte
(p) Man har billig Starfag at paastaae , at dettebor sorsiaaes inciuflvc, Fmmnruit

ogfaa tillig« indberegnet, da man stader, at sådant biandt de G,nt!!eofte er b>,u<
geligt, som f. e. naar det hcixr: at Norr sit hd,' fra lolm-hei!!! l,g
indtil 2llfbeim , see §. 78, »or det er l!,itt, at de sn sie Ord bor sorsiaaes m-
clufive, da 2Jlfhrim i gamle Dage skdse blev regnet M Noi^c.

(q) Reenhidm edit. p, 91.
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forte Talemaader intet andet sige, end at Oluf Tryggueson WwKonge
over alle Norske, og alle de Lande, som i ommeldte Strekning af
Norske vare beboede, saa at Norge her , og andre deslige Steder, ta-
ges i ScerDelesheD tør de Lande, tøm fra Arilds Tid af Norste havde va-
ret beboede, Skat-Landene, eller De nys opfundne og erobrede, et irrdbe-
regnede. Man kan derfor lige tøa lidt heraf giore den Slutning at Fin*
marken ci har hort De Norste til, tøm at lemtelanD ci har varet en Pro-
vintz af Norge, fordi de Gamle sige: At Norges Grandser mod Sverige
er Field-Ryggen lige fra Eyde-Skov og nord tilFinmarken, eller at Is-
land, Ferroer, Grønland, De Hetlandste, OrcaDiste og andre i Vester*
Havet liggende Øer ci have hort til Norge, fordi forommeldte Hav siges
at vare Norges Grandser mod Vesten. Og eftersom denne Objection,
Der af foranførte Steder fair udtrekkes, er den vigtigste og næsten eneste,
man i denne Sag kan giore os, tøa vil jeg, for tydeligen at vise, at tøa-
dåne Steder og Talemaader ci kan taale anden Forklaring, end vi Der-
over har giort, anføre en gammel Geographist Beskrivelse over Norge,
hvori Finmarken siges at vare Norges Grcendse moD Norden, og dog
tillige regnes blandt Norges Hoved -Dele. Samme er tagen af oven air-

forte Oluf Trygguefons Saga, og lyder stråledes: Synden fra Norge
er Danmark, oster fra Sverige (som oftest settes Sverige synden før
Norge, men Danmark osten før), mod Vesten Englands-Havet,
og mod NordenFinmark. Norge haver treOdder, Landets Lceng-
bt er fra Got-Elven og not:«? til Veggrftafs, men Vreden er fra
Eyde-Skov til Englands Havet (Vester - Hav« som de Gamle og
kaldede X>estra-Øalt). Landet er ellers deelt i efterfølgende Dele,
fom kaldes: Viiken, HFrdaland, Uvpfønd, Thranheimur, Halo-
galand, Finmark. I desse Landffaber ere mange Herreder, man-
ge Fylker og u-talligeOer :c. (r). Desse Ord vise os nu, 1) at, u-ag-

(r) At Norge paa dette og andre Steder , hvor Finmarleli |ijv« .u mt hets Gr«»o<
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let Finmarken undertiden ftttes tøm Norges Grandse mod Norden, tøa
har dog Landet virkeligen ligget underNorge, og hert De dorske til. 2det,
At Finmarken har strakt og boiet sig langt nord omkring Nord-Cap, ef-
tersom Autor siger, at det ligger norden før* den nordre eller; tredie
Odde afNorge, og nor-den for X>eggi-staffø. zdie, At Finmarken
Den Tid har varet cif et stort Begreb, eftersom den kunde regnes blandt
Norges Hoved-Dele, og settes imod De store og vidtloftige LanDstreknin*
ger, HalogalanD, Thrandheim, og tøa videre; og at følgelig 4De, ved
Finmarken her og paa andre Steder ci kan forstaaes Trumfen eller nogle
faa Oer i Vest-Finmarken; Thi at ville regne De føa Øer i Trumfen og
Vest-Finmarken før den 6te Deel af Norge, eller sttte dem imod hele
Nordlandene, eller nogen anden af foropregnede Dele, er ligefaa latter-
ligt og u*rimeligt, som om man vilDe dele Danmark i Jylland, Fyen,
Sialand og Sproe, og sttte sidst anførte Oe, somDenfierdeHoveD-Deei
af Danmark imoD nogen af De tre ovrige Lande.

§. 24.
Forbemeldte objedion kan endnu paa en anden MaaDe besvares;

Thi i AlminDeligheD at tale, tøa er Det ingen Folge, at, førDi viben«

fe mod Netten , >Ucr at ligge der Norden for, (ages t Særdeleshed for Nor-
ges Rige, (Slatvandene ti indberegnede, bliver bruden Soleklart, „aar
man sammenligner samme med andre Steder, hvor der tales cut Norge tilli-
ge med alle dertil herende Lande ; Thi da siges Gra-ndscnic, mod Norden
ikke leengcre at »cm finmarken, »ten Æfantua&a' mod Vesten, ikke Eng,
lauds Havet, men Aungulsey-Sunder, mellem Engeland og Irland, alle
i Vesicr-'Havel beliggende Øer, font straffe sig bidhen, indberegnede; mod
(Usten , ikke lamgere Field-Ryggen, som fims var Greendse paa den Kant for
Norge i Sendeleshed, men EydcSroven, for derved at tilkiende give, at
lamteland, Lapmarkene og andre ofiett for beliggende Steder øg burde reg-
nes dertil! og endelig modSvndenGot,<Llven. See Etyrmer hin Frodes Vers'
om Kong Olaf den Hellige, anført i s.
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terne unDertiden sttte detene LanD som GrcrnDse før det anDet, Derfor hore
De ci tømmen, eller unDer tømme Regering. At Finmarken Derfor paa
oven anførte SteDer stilles fra Norge, gior intet til Sagen, og hinDrer
ikke, at jo Finmarken har vceret en Provintz, Norge tilhorenDe; Thi in-
gen vil vel negte mig, at jo HalogalanD, fra De første TiDer af, Da man
har nogen UnDerretning om Dette LanD, hm* varet anseet før en Deel af
Norge, beboet af Norske og staaet unDer Norste Konger, men ikke Desto
minDre giore SkribenterneunDertiDeuForstel imellem Norge og HalogalanD.
Ad. Bremenfis skriver, at -Halgolander en Oe, fom grcendserril Nor«
mannien eller Norge: Men en gammel Skribent, som har skrevet An*
imrkninger til ham, retter ham heruDi, og setter: at Helgoland er den
sidste og nordeste Deel af Norge (5). I Sorla Sterkcr Saga (t)
berettes: at Sorli hafdi 60. Skip oc 18200. Manne af Noreyge ok
•JElføm (Indbyggerne i Vigen) ok Halogalandi. Ncrsten paa tømme
MaaDe siger og Sagarm af HalfDane EysteinsslM lu) : at Den Norste
Konge -Halfdan valbi a huiFolk vm Noreg, FinnmorkogHalo*
galand. Og uDi HromunD GreipS Sonar Saga (v) ommes ©van*
hvite Deraf, at hunvar det deiligste Fruentimmer af alle, fom fandtes
»mellem Sverige og -Halogaland, Det er, i hele Norge. "Det er og
noget tørt, at, naar Saxo Grammaticus (x) opregner De Norste Helte,
fom vare meD i Det bekienDte Bravalla*Slag, tøa nævner han først Dem,
fom vare fra Thelemarken, Derncest Dem fra Norge, siDen dem fra
Sogn, og enDelig dem fra lachria, eller IcrDeren: Men hvo vil vel

Der«

(s) Ad. Brem. de Sitii Dan. ap. Lmdcnbrog. in script, rer. Septent. p, 65. & vct,
Schol. (1O5).

(0 P- 34
(u) p. 22. c. 9.
(v) p. 9-
(x) z.,!,. 8. P. 144-
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Deraf giore Den Slutning, at Desse LanDe Den Tid ci horDe tilNorge ? Des-
se anførte SteDer give Da noksom tilkienDe, at man alen« af førbemelDte
TalemaaDer, hvori Norge siges at grcenDse eller strekke sig til Finmarken,
ingenlunDe kan giore Den Slutning, at Lancet i De celDre TiDer ci harver*
ret en Provintz unDer Norge, eller at Det har hort anDre, enD De Norffe
til. Saa meget har og kan vi alene tilstaae, at Finmarken fra De celDste
TiDer af ci har vceret beboet asNordmcend. At tømme ogsaa bor gielDe
om HelgelanD, eller at Dette LanD ci heller i De celDre TiDer er blevet reg-
net til Norge (y), er noget, som meD ingen tilstrekkelig GrunD kan goDt*
grorers. Nys anførte SteDer, hvor HelgelanD alene i HenseenDe til Det
blotte Navn stilles fra Norge, eller Den OmstcenDigheD, at Det i gamle
Dage har havt sine egne Konger, gior vel liDt eller intet til Sagen. Othins
Efterkommere satte sig fornemlig neD paa HelgelanD, og Derfor bliver De
Norffe Kongers og Jarlers Slegt * Register fra Othin kalDet Haleyga-
Tall, hvilket noksom ttlFten&e giver, at De Norffe, endog i De celDste Ti*
Der , har vceret ligesaa sterfe Der som anDre SteDer i Norge. Skal Hel-
gelanD have faaet sit Navn af-Holoje, Forneoters Son (z), fra hvilken
Norr var Den femte i neDstigenDe Linie, tøa maae man slutte, at Helge*
lanD om ikke før (hvorfor og De Norffe i MarmenDelens Bers (a) kalDes
HelgelcenDernes Bom eller Sonner ) Dog ligefaa tilig har vceret beboet
og eiet af Norffe, som Den ovrige Deel af Norge ; og alttøa feer jegikke,
hvaD som i gamle Dage kunde stille Dette LanD fra Norge (b).

G 2 §. 25.
(?) Verelius in Not. ad Hcrvarar-Saga, p. 22. Og Torft. Vikingsfons Saga in Not-

Vclelii id Ncrv. p. 28- hvor det fad heder '. H,oge heftlt Rongr hettit,
harm tit>i ffti put Handl, er liggur > nordur af Norege «. harm var
R.'.llud Haloge. A honnom tot* (audit »afn og var Ralfad Haloga<
land.

(z'y Amgr.JoH. Crymogca. p. 31.'
(a) Alfs Saga. p. 10.
(b) At og de Zreder og Ta!e!!t,tade,', heorv'd m atlig<
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§. 25.

Men hvad "Den Post angaar , at Grandserne mellem Norge' og
Sverige ogsaa siges at begynde dier ende norden ved Fimnarken, som for
lempet , naar Snorro Slm'lceson i hans Norske Kronike (c) beretter:
at Gramdserne imellem Norge og Sverige vare <sot < Elven fra
X>ccnnev*Søen og ned Haver, men siden Norder - Markene alt
indtil Eyda-Skov, og endelig Riflen alt nord til Finmark; og i
foranforte gamle Norske Document: Landemcerkec siges ar begynde
norden ved Finmarken og gaae siden fter efter Riflen 2c. ; saa er
samme endnu mindre tilstrekkelig til at bevise, at Finmarken i gamle Da-
ge ci har »æret regnet, eller rettere, hort til Norge. Og ere mine Tan-
ker derom desse: at paa de Tider, da ©ramDferne norden for Dofre-Field
bleve fatte, hvortil lampterne ogHelsmgerne i Oluf denHelliges Tid al*
lerforst gave Anledning, og da de siden under Harald Gilles Regering ere
blegne fornyede, har de Svenskes, eller rettere lampternes og Helsinger-
nes District i Lapmarken paa den Svenste Side, ci strakt sig langere,
end til det Sted omtrent, som laae under samme Hoide med Roberg i
Senjen, eller den syndersteKam afFinmarken, uden at vcrre endnukom-

men

ge eller vcere Gmndfe norden for Norge, »il sige langt andet, end at de ti
horde Norge til, fan et alene feeé af det Exempel med Sen Søbet, som ligger
midt inde i Norge stiv, ikke langt fra Sæberen, og dog siges at ligge norden
for Norge, og notden for lerdcren, i Hrolfs og Gottreks Sag« Cap. 6. p.
31.; men heri har jeg ogfaa be Svenste Skribenter fuldkommen paa min Si,
de* Thi faa taler Norner i hems Trådet de Gotunh. p. £o. UiNoriX er».
dunr, yuod nordur fra Norrige iiggl tT3log,,lHlld, Finmark&Sitha (kunde det«
te ikke XXXt Scythien*?.) 77«,-/. Vik. hifl.p. i. [ignificantes , non txtra

Norrigiam , fed in bortali ejus plaga iflas regiones fitas ejfe. Sub tituh
mim Korrigia comprehendumur, Og hvad have vi Ml Ik'nger Vidnesbyrd
behov?



men norden for Bomen (cl) og til De Der vcerenDe Lapmarke, tøa Det Der-
over var ufomoDent, at gaae viDere meD GrcenDse-Skellet imellem Fin«
marken og De norDen og osten omkring Bomen liggenDe Lapmarke, hvor*
af De Svenste enDnu intet eieDe. Dette har jeg her kun tøa kortelig villet
erinDre, eftersom vi siDen faae beqvemere TiD og SteD tiltømme meD swr-
re NoiagtigheD og ViDtloftigheD at uDføre.

§. 26.
Efterat vi Da har beseet Finmarkens GrcenDser paa Den vestre

SiDe, og tøa viDt tøm mueligt er, Determineret, hvorviDt tømme i gamle
Dage har gaaet; tøa ville vi nu venDe til Den ostre, før at unDerfoge,
hvor langt Finmarken paa den Kant haver strakt sig. Og mener jeg Da, at

G 3 der

(d) Her maae jeg tage Anledning , om den Botniste Bugt at erindre dette, «t nog-
le inerte , at den i gamle Dage er kaldet Dumbshaf. Vercl. Not. ad n«rv,r.
Lag. paZ. 27. ; men deri, mener jeg, de tage feil , og at ved ©um&éhaf intet
andet bor forfiaaes end Is<Havet ncefi norden for Gan&vif; Thi stiont de ville
godtgisrefin Mening af Bardar Saga, hvor det faa heder : Dumbur Kong«
tiet) fyrir hafsbotnum \ieim , er gang« «' Jandfudit af Rifrføittu' , ettn

fyrir ftinn«« geingur haf "P«& , er nu er kallad Dumbshaf; faa viser dog
et andet Sted i samme Sag« tydelig, at ved dette Dumbshaf ingenlunde kan
forfiaaes denBotniste Bugt, naar der siges: at Mestur Bardarson stald, nor,

dur med lanoi , oc alt fyri Halogaland og Finmark oc sua ti!hafsborna:
oc er thett Rom« nordr yftr Dumbshaf ,c. Den berømte T. S. Bayer har
og røret af samme Mening om dette Hav , som kan sees af hans Kart over det
gamle Rusland Tom. ix. Comm. Acad. Pdtrop. hver Damshaf (er en Tryk-
Feil, i Stedet for Dumbshaf) fiaar norden for Gandvilen, cg derhos desse
Ol'd *. Damshnf mare Glaciale toto tra:ta inde <! Fiumarkia Norvegia. Ved
de Havs'Botne derfor, foin Dumt-r paa anforte Sted siges at h«',ye regeret over,
kan intet andet forfiaaes, end de store Bugte og Indoige, fom de (Samle har
forestillet sig at røve mellem Grsnlannds Obygdir og Sataner.

5353
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Det meD temmelig VisheD kan godtgiores, at bemeldte Land paa Denne
SiDe har gaaet ci alene ligesaa langt moD osten, tøm nu, uren og langt
længere, lige til Det HviDe>Hav; Thi tøa ofte Der tales om De Gamles
Reise til BiarmelanD, tøa heDer Det, at De segleDe norDen omtvingFiw
marken til (Banbvit, og ncevne Skribenterne alDrig noget LanD Der
imellem beliggenDe, men sttte Finmarken og BiarmelanD som ncest til hin*
anDen grcendsenDe LanDe; hvoraf man let kan slutte, hvor langt Finmar-
ken DenTid har strakt sig, Da BiarmelanD laae veD Dwina-FloDen, beføm-
Derlig paa Den ostreSide afDen, tøm man kan ftt af oven bemelDte Others
Relationer (e). For Dette videre at bevist, vil jeg alene anføre følgenDe
trempler: Da Thorer Hund af Biarko i Senjen, paa hans Tog til
Biarmeland, reist« tilbage igien, tøa meldes i Heimskringla (f): ar han
seglede føa 25iavmelanb og N?icna«Floden tvert over Gandvik, hos
og omkring hvilken Sagarm af flange Grydar-Fostre setter Finmarken ;
Thi efterat den først har berettet {g), at Sigurd paa havs Reife af
Stormen blev fordreven til Gandviken, tøa heDer Det siDen, naar
Den kommer til at tale om hans Hiem-Reise Derfra, at han Drog fra Fin-
marken (b): *Zptiv bad sigldi Sigurdur fra Finmark. Alttøa har
Da Finmarken strakt sig til og omkring GanDviken, eller Det HviDe Hav.
SaaleDes HeDer Det og i Ketill Hcengs Saga (i) : Hielc harm nordur
fir Finmark, og sua anstiir til (Banbvyt, at han Drog norDen omkring
Finmarken, og tøa oster til GanDviken. Og i Orvar-oddzSaga (K) før-

ta*l-

(°) 5- 3-
(O T. 1. p. 624.
Cg) p. 8- c. 3.
(i,) p- 18- C. 6,
(Op. 13. c. 7.
(k) p. 7. c- 6.
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tælles, at da Odd reiste fra Finmarken, tom han strax til Biarme-
land/ og strar efter om hans Reist tilbage (i): badan (fraßiarmalanD)
hieldu heir til Finm«n*kiu, at han satte sin Kaas Derfra over til Fin-
marken. Herover siges ogsaa Finmarken at ligge ostenfor Norge iSor-
la-Sterka-Saga (m), hvor Det HeDer: Suiphald, fem nierkit bar,
harm var af Finmark austan, erit hamramnr, at SuiphalD, som
var Kong Erling paa UplanD i Norge hansFæneke-Drager, par osten fra
Finmark, og kunDe foranDre sig i aDstillige SAkelser.

§. 27.
HvaD hiDr'nDtil om Finmarkens GrænDser moDOsten er sagt, kan

enDnn mere bestyrkes, Da vi nu ville tage os for at betragte Norges gamle
GrænDser i AlminDeligheD, hvorDan De, nemlig paa Den norDlige og ostlige
Kant, har været; Og Det for at vise, ci alene at Finmarken har strakt
sig tøa langt, som før er melDet, men at ogsaa Det, i gamle Dage sig tøa
viDt udstrekkenDe, Finmarken har hort Norge til, paa Det ingen stal tæn-
ke , at HvaD tilforn om Finnerne og Finmarkener sagt, angaaer alene So-
Finnerne i NorDlanDene eller Vest-Finmarken. Dersom vi Da ville gaae
til De ælDste TiDer, og betragte Den Deling, som De tvenDe BroDre Norr
og Gorr giorDe sig imellem, i Folge af hvilken Den første stulDe beholDe al
den Strekning af Det faste LanD, fom han HavDe føret over, men Den
siDste alle Ber paa SiDen af Norge runDt omkring, som han kunde om-
kring segle, tøa ffulDe De Norste i Folge af tømme have havt RettigheD at
tilegne sig tøa vel Den hele Svenste Lapmark, som alt HvaD Der liggernor-
den for, ci alene Oerne, men og Det faste LanD, lige til FinlanD og Det
Hvr'De-Hav; Thi Norr begynDte sit Tog fra lotlanD, som laae Men

(>) p. 8- c. 7.
(m) P- 39-



før Votnen, overvandt under Veis i et Feltstag IndbyggerneDer norden
før, hvilke boeDe bag Finmarken, Drog siden Vester over Kiolen ned til
Throndhiems FiorD, og siDen langs meD lDovreFielD føer efter, Og efter
AccorDen mellem BroDrene er Det venteligt, at Gorr har tilegnet sig alle
Ser uDen før Denne hele Strekning, Det er, fra Gandvyck til Got-Elven,
ligesom hans BroDer siges at have tilegnet sig Det faste LanD. ©la at Det-
te synes at have været første BegynDelse til Finnernes LyDigheD og Skat-
siylDigheD unDer De Norste HvaD hiDinDtil er sagt, grunDer stg paa oven-
anførte gamle Historie om Norges Opfindelse, i hans
NorDista Kampa- Dater har inDført et Stykke, overfar paa Svensk (n),
af hvilket vi for KortheDs siylD alene ville anføre følgenDe: Derifran
for han (Norr) Vasternt Hafs, och morce dår sin broder
som hade tomit fran Nordsta Haver, och i dan farden underlagt
sig alle bygda och obygda iVyar; och seden be sin emellan hadebelt
Landerna, fed Norr hel« føsta Lander norden fra Jarcehemar alt
føder til Alfbeim, og warder nu detra Land tallat Norige; men
Gorr rilkomo alla Øiav :c. Her siges nu Norges faste LanD at have
strakt sig fra Iættehem eller lotunheim til Alfheim, det er, LauDet ved
Got-Elven ; Men veD lotunheim kan her , tøavel i HenseenDe til Norr«
Reise, som De Gamles Beskrivelse over lotunheim, ci forstaaes anDet,
enD HvaD førommelDte Saga om Norges OpstnDelfe kalDer lotlanD (hvil-
ket bemerker Det tømme som lotunheim) eller noget anDet LanD, Der osten
og norDen for; Thi tøaDan Bestrivelfe gior Sagarm afSamson Fagre (o)
over De norDostlige LanDe af Europa : Gudmundhavde ar vaabe vfiev
i Glcesisvoll, som ligger Men for Ritøland. Ritøland ligger i
Nord-Ost fra Øster-Søen (til austurs oc norDurs af Austurveiginum)

(n) p. 6.
(o) p. 20. c»p. 13
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og derfra ud i Landnords, mellem nord og nord-ost) lotunheim, og
boer der Trold oZUvaetter, men derfra hen imod Greenlands obyg-
chir, strekker sig der Land, somkaldes Svalbarrhi. Af hvilken Be-
skrivelse man kan lære at kiende, baade hvad ideé de Gamle har giort sig
over Landstrekningen paa den Kant; saa det er ikke at undre over, at de
har kunnet forestille sig, at det var umueligt at komme overLand fra Grsn-
land til Norge, hvilken Neise de fortalte, at en ved Navn -Harald Geed
i gamle Hage stal have giort; som og, paa hvad Sted de Gamle egent-
lig og i Almindelighed har villet havt lomnheim eller lotland at vare be-
liggenDe nemlig osten for Gandviken; hvilket ogsaa Arngrim. Jonæ har
indseet, naar han siger (p) : at Risaland grcendstr til Finmarken, og
derfra var ikke langt til lonmheim. Men at andre, og iblandt dem de
2deLcrrde Andqvarii Sperlingog Vereiius , har flyttet lomnheim vesten for
Gandviken, og vil have det at ligge nordst i Norge, enten i eller ved den
Landstrekning, som nu kaldes Finmark og Lapland, er en Forseelse, som
uden al Tvil fornemlig er'kommen deraf, at de et har observeret, at Fin-
marken i gamle ©age strakte sig lige indtil Gandvik, og altsaa i Nar-
vcrrelsen af det der Hsten for beliggende lotunheim (q).

H §. 28.
(p) Crymqg. p. 42.
(<?) Endnu grovere er deres Vildfarelse, font, tillige med alt andet, vil trekke Jetuti<

heim ind i Sverige og paastaae, at bet har ligget rundt omkring den Botniste
Bugt. Dette stal, efter dens.M ni tg, kunne bevifesaf et vift Sted udi J?er>
varar<Saga, stm siden §. 32. stal anfsres, og de faaledeé behager at over,
fette eller foidreU '. Gotunheimia vocabatur ille traftus terrarum , qvi trans
Gandvikum in boream, cis Ymislandium in meridiem circa vel medio attingeiu
Halogalandiam . vergebat. Mm enhver, fom har Mindste Indsigt i Sproget,
mane selv damme , om denne Overfettelfe er overensstemmende med Origina«
len, efter hvilken den ikke kan og bor blive anderledes, end faadan: lotun«
rbeim blev Landet norden for Gandvk kaldet, men Landet synden for,
Fmislsnd, liggende mellem &rtløg<?føndpg Øandvtf. SeeBerners Tr»-
it,c c!« Gotunheirn. C. 7. p, 36.
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§. 28.

"Skulde ellers nogen synes, at vi i Denne Materie gaae alt for hoit
op i TiDen, og paastaae, at anførte gamle Historie ci fan være afsonDer«
lig Troverdighed i Ting , tøm stutoe være passerede i tøa ælDgamle TiDer,
tøa kan Dertil svares, at vi vel ci ere tøa u-rimelige, at vi, meD endeel
blanDt vore Naboer, i Ting, som angaae De ælDste TiDer, ville begynDe li-
ge fra ADam eller Noah af, og at vi fulDkommen naae vort Oiemerke,
naar af anførte gamle Saga kims kan goDtgiores, som vel ingen vil neg-
te mig, at Sagen har været afDen BeffaffenheD, som sagt er, iDetminD-
ste Den Tid da oftbemeldte Saga blev skreven, hvilket Dog maae væresteet
før nogle hunDreDe Aar siDen : Men at vi imiDlertiD ci kan see, med
HvaD Grund man vil negte vore gamle Historier, Deres TroverDigheD,
enD og i De Ting, tøm angaae De ælDste TiDer, mere enD anDre, tøa læn-
ge De ikke inDeholDe noget, fom enten i sig selv er u-rimeligt og fabelagtigt,
eller striDer tvertimoD anDre og troverDigere Relationer. Ingen af Delene
fan meD BilligheD om for anførte gamle Saga eller Historie siges. Og
kommer Den, i SærDelesheD HvaD Norges gamle GrænDser paa DennorD-
lige Kant anbelanger, meget vel overens, tøavel meD anDre vore egne gam-
le Skribenter, som fremmeDes Beretninger. HvaD bt siDst« angaaer, tøa
gior Alb. Ranums i Fortalen til hans Norffe Kronike tøaDan Beskrivel-
fe over Norge og Dets GrænDser : Norge, tøm er der tvebie blandt
de nordiske Riger- , og det alleryderste Landskab mob Norden, hvor-
for bet ogtøa blandt de tre nordiske Lande af os er tør allersidst
streger sig med sinLængde allerlængst op i Nord (in extremamSep-
tentrionis plagam porrigitur) hvoraf det ogtøa efter bet Zybftt
Sprog har føaec sit Navn. Landet begynder fra nogleRlrppec og
Forbierge ved bet Balrhifte Sund, bveiev siden omkring mob Nor-
den, og strekker- sig forbi der sydende Hav (uDen Tvil Mosto-Stro«

men)



men) omkring til de Riphæiske Bierge, hvor Det endelig endes. Og
nogetDerefter : Det heleLand(Norge) harnu før: længe siden været Chri-
sten, undragne de, som boe paa hin Side Biergene ved Is-Haver,
hvilke ere hengivne til Troldoms dunster- og Herefter*, tøa ar de
give sig nb for ar vide og forud sige alt hvad derpasserer i heleVe-
rden. Dejse ere de vilde og omflakkende Lapper* , hvilke i tøa koldt
et Land brage alene vilde Dyrs Skind i Stedet før- 2*Uæder. Af
Desse OrD, som mestendels ere tagne af en ælDre Skribent, nemlig Ad,
Bremenfi (r) , lære vi nu 1): At Norge tøavel i Ad. Bremenfis , tøm Alb.
erantzii Tider, har'strakt sig alleryderst moD NorDen, og følgeligen inDbe-
fattet Finmarken, fom Det norDeste Dtstrrct afDesse norDiste LanDe; Hvor-
før og Alb. Crantzius paa førbemelDte SteD, noget længere hen, siger:
Ar norden for Normannien eller Norge, som det yderste Land-
skab mod Norden, boer intet Menneske, og finder* man der intet
før sig, uden bet forstrekkelige og it-endelige store Hav, som gaaer
om hele Verden. 2Det) At intet anDet LanD Den TiD har strakt sig tøa
langt norD, som Norge; Thi Crantzius siger uDtrykkeligen, at Det er Det
alleryderste Landskab mod Norden, og at han derfor allersidsthar
taget dette Lands Historie før sig, efterat han tilforn har hanDlet om
Danmark og Sverige, følgelig har Finmarken hort Norge alene til, og
ingen anden Narion havt Deel DeruDi, eller straf sit HerreDorne tøa langt
norD som De Norste. zDie), At Norges GrænDser i foranførte Skriben-
ters TiDer har gaaet lige til De Riphæiste Bierge, men De, af Dem tøa
kaldeDe, Riphæist'e Bierge kan, efter Deres Beskrivelse, ingen anDensteDS
føges, enD osten før Bomen og i FinlanD; Thi Ad. Bremenfis siger rrD-
trykkelig, at de Riphæiske Bierge ligge østen før Sverige (s), hvil*

H 2 ket

(l) De litu Dania: &c.
O) i. cit. See i 10. Dette tilstå« ogfaa de Cvenste Skribenter felt), og siger

59#3 (o ) »
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ket Alb Crantz'us ogtøa igientager, og legger til, at Russerne boe syrn
den for desse Riphæiske Bierge. Videre sige De ogsaa : ar Helfing-
land er Gkrirfinnernes HoveD-Stad, hvilket Navn ogtøa et Land-
stab fører, der ligger paa be hore Bierge, som grændse til de Ri*
phæiske: Men nn er Det bekendt, og ffal siden videre goDtgiores, at
HelsinglanD i gamleDage strakte sigtil Den ostreSide cis Bomen ogUla-Træst
i FinlanD, følgelig maae Norge, som den TiD ogtøa grænDseDe til De Ri*
phæiske Bierge, ogtøa have strakt sig til Ula-tCræst i FinlanD, hvilken
So ligger accurat unDer tømme HoiDe, som Det HviDe-Hav eller GanD-
viken. Og paa Det ingen stal tænke, at Dette er en pur confeqvence,
fom ingensteDs har hierne (hvilket Det Dog meD ingen BilligheD kan grores til)
tøa ville vi til viDere StaDfæstelfe betiene os af De Svenskes egne Love og
Documenter, for at goDtgiore, atDen Slutning, vi af Crantzii OrD har
giort og uDtrokket, angaaenDe Norges gamle GrænDser veD Ula-Træst i
FinlanD, er i sig selv ganffe rigtig og u-mueligen kan omstoDeé; Thi i
Den gamle Helsingiste Lov, i BegynDelsen af Den siDste§pho , staaeruD-
trykkeligen Desse OrD : ©u« Qtiptie Landom nrceggia Torning« mæl-
lan, ar Swerikes og Norikes birjas i Ula-Træst, og leder æprer
I?hmæ fæmcan tVikno langan. Samme har Rudbeck anført i hans
Atlantica (t) og tøaleDes paa latin oversat : Bueontam (Ooersettelsen af
Dette OrD er ganffe u-rigtig, af Det han har læst ©wia, i SteDetfor Gua)
duo diuidunt Reges, ita ut Suetiæ & Norvegix limesfit W, la/«/,
a qua per dorlum Vmai moncis itinere i5. bebdomadarum ducit. Bre-
vet eller Diocumentet , hvori Desse OrD af Den Heisingiffe Lov ere inDforte,
er efter RuDbecks Tilstaaelse forfattet Aar 1374, og uDen al Tvil Det selv
tømme, som peringstiold i hans l-vlonutnenus Bcteo Gothicis (u) taler

om
"©fllitj t hans Evenste Historic p. 1. Op. I. §. 1 1. at Scvc - barnets wtd*
strakte ftall-ryag, tnot Oster ballades af de gamle &ipt)xifle kareten.

n) T. i. p. 445.
(u) Monum. Upland, per Thiundiam. p. 2. See og hans Ktonum, rriiclHk. p. 1 se,
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om, i Anledning af det gamle GrænDse-Skel mellem Helsing<og FinlanD,
og beviDner at være en Norarii rublici Rantøkning om rhe gamlaRa*
marke emcllan Uptøla ArchieBiskopens Stift, Ahr 1374. I Sam«
mc er ogtøa blanDt anDet inDført, at Det staaer uDtrykkeligen i Den Hel*
singiste Lov, at -Halsingia Raa byrjas i Ulo-Cråfkt, och ledhit* ap-
rir Isma femptan N?ikna Mangan. Hvoraf vi nu meD temmelig Ty*
DeligheD kan forestille os, hvorDane Grændserne i De ælDre, tø og senere
TiDer, lige inDtil Desse tre norDiste Rigers Forening, paa Den Kant har
været, nemlig tøaDane : at HelsinglanD, FinlanD og Den norDeste Kant
af Norge eller Finmarken have stoDt tømmen veD Ulo*Træst, osten for
Botnen i FinlanD, hvorfra GrænDferne mellem Finmarken og HelsinglanD
har strakt sig op efter Lapmarkene, og gaaet omkring alt inDtil Uma-eller
-Vhma-Lapmark i en Linie paa femten Miles LængDe, fra Soen og op
moD NorDen, (thi tøaleDes synes Det at OrDene*. Fampran wikno lam
gan, maae forstaaes, og ikke om femten Ugers Reife, tøm RrrDbek(v)
vil have Det) tøa at Helsingernes District osten og norDen før Bomen har

hvor felv samme Ord findes, font tilforn af Rudbeck ere citerede, og hvoraf
man kan fce, at famme Tid og ved samme Leilighed ere og Groendferne mellem
Norge og Sverige efter forbemeldte Lov blevne regulerede; hvorom videre siden.

(v) Fra Ulv, fom ligger »ed Soen, og indtil Ulo-Treest, hvor deNorste Hud-
fer begyndte , ere 15. a 16. Mile. Pcringsk. Monum. Uplandiæ per Tiun. p. 8 ;
hvorfor det fynes, at samme Lamgde eller Brede ogfaa paa de ovrige Steder,
den hele Strekning igienem, er bleven ved , lige indtil lamteland. Skulde
ellers nogen finde mere Behag i at blive ved Rudbecks Forklaring, stal det ci
v«re os meget imod, saaftm vi boa fuldkommen neme vort Siemerke. og det
i Folge af anfmte Ord mane blive en afgjort Sag, at ©rauidferne mellem
Norge og Sverige end og den Tid hor siralt sig fra Finland og gattet igiene,!,
Smisland, d. e. de Svenste Lapmarke og Nordland- Torf. Hifl. .V«,-.-, p.

1. p. 418, eller fom de Ercnste felv forklare det, 6« Rimets Tr»cki >!-
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Da været at regne for en femten Miles Distance omtrent fra Soen af og
op i Lapmarken, men alt Det ovrige norDen for ligget til Finmarken, eller
varet beboet af vilDe Lapper, som leveDe paa Deres egen HaanD uDen no-
gen Regering , uriDtagen at De aarlig maatte betale en vis Skat til Den
Norste LcensmanD, naar han om Vinteren besogte Lapmarkenc. See
§. 43. Naar vi nu Da, efter foranførte ViDuesbyrD, laDe Norge faae
sine gamle GrcenDser moD ©sten tilbage igien, tøa at Det strekker sig fra
(Bov-Zlven og lige inDtil UlaCrcefø, eller De Niphcriste Bierge østenfør
Sverige, tøa er Det først, og ellers ikke, at man kan sige, at Norge
med sine Bierge omringer Sverige. {Normanniafuis alpibus tir-
cumdat Sueoniam), som Det HeDer hos Ad. Bremenfem.. Saa at Dette
Sted Da ogtøa fan tiene til at oplyse og bestyrke, HvaD tilforn om Denne
Materie hiDinDtil er sagt. Af anførte Q-antzii OrD lære vi og 4De) At
Lapperne paa hin SiDe Biergene og Finnerne veD Is-Havet har varet
regneDe til Norge; Thi hele Norge, siger han, havde for lcenge an-
tager den Christine Religion, undtagne be, som boede paa hin Si-
de Biergene, ved Is-Havet, og btffe vare de vilde og omflakkende
Lapper, som vare favbelee hengivne ril Troldoms Runster ; Og
giver tømme os tillige Anledning at komme efter Aartøgen, hvorfor De
andre NorDiste Nationer tøavel Danske, tøm Svenste, i De celDre TiDer
ere komne i tøa stort UDraab for Deres Herener og KunDffab i TrolDoms
Kurrster, hvilket siDen blanDt enDeel FremmeDe har veDvaret inDtil vore
TiDer. For Dette at vise, vil jeg til en Q3rove alene af Ad. Bremenfi(x)
anføre følgenDe: Av/6«/ C fe. maleficis , magis &c. ) cum tota Barba-

rtes

Gotunheimia. p. 41. VifievHotnin , hvilken tillige medNsrrc> og
tun, strelker sig vel et meget »ver is. Mile op i tandet fra Osen i Saa det
dog falder uh paa det samme, jeg har sagt.

(x) loc. cit.
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ries ?x«»ak/, præcipue Norvegia talibus monjiris plcn, eft: Nam
Divini & Augures, Magi & Incantatores, cæterique fateUites An-
tichriftiibi habitant. Aartøgen hertil kan Da ingen anDen have varet,
enD at De Norste alene, fra alDgamle TiDer af, har ha at bestille og
omgaaet meD Finnerne og Lapperne, Desse varet anseete som UnDertøater
af hine, og Finmarken regn« som en Provintz unDer Norge. Hvoraf
FremmeDe let funDe faae AnleDning at confrmDere Den ene Nation meD Den
anDen, hvilet ikke tøa let kunDe laDe sig giore meD De Svenste, just for-
di De vare ganffe afsonDreDe fra Lapperne og Finnerne, norDen før Dem,
og havDe slet intet meD Dem at bestille. MeD De Norffe HavDeDet DerimoD
en langt anDen Sammenhang, Da man om Dem giorDe sig De Tanker, at
de meD De Finske LanDe ogtøa tillige betøDe De Ftnffe Kunster, tøa at De
blandt FremmeDe alene finge Navn for Det, somFinnerne egentlig tilkom;
Thi enDffiont jeg gierne tilstaaer , at Der igamle ©age enD ogtøa blanDtDe
Norffe stiv fcmDtes tøaDane, tøm i deslige Sager vare temmelig Drevne;
jaa var Dog Finmarken Det SteD, hvor De egentlig ginge i Svang, og
den heie Skole, som De føgte til, Der ex profello vilDe lare HaanDver*
ket, tøa at ti alene De Norste i NorDlanDene forsenDte Deres Bern Derhen,
før arlare Kunsten, hvorpaa viiGnnhilde, Kong Erik BloDoxesDron-
ning, har et betyDeligt Exempel, men enD ogtøa Biarmerne, fom felv var
en Finff Nation sy)- Og at Finmarken egentlig har varet Den Deel af
Norge, fom Ad. Bremenfis og anDre herveD har førstcraet, kan Desuden

af hans egne OrD, naar han et anDetsteDs siger: Ar de, som leve
udi de nordre Dele af Norge, ere meget hengivne til Troldoms
dunster (Vetus Scholiaftes kalder Dem udtrykkeligBkr!ttetmnos, og Alb.
Crantzius paa anførte SteD l.nppc»nez). paa Biergene boe nogle vilde og

bar-

(y) olv«iod2 Saga Cap. 27. p. 33-
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barbariske Omvinder og Skov.Mcend, som synes, naar betale, me-
re at knastre med Trenderne og hvine, end fremføre rigrige Ord (2).

§. 29.
Med oven anførte, Norges gamle Grcendser mod Osten og GanD-

viken angaaenDe, stemmer ogtøa Saxo Grammaticus fulDkommen over*
ens, naar han i Fortalen til hane Danske Historie bruger desse OrD: Og
at vi noget fuldstcendigere stal tale om Norge igien, faa maae man
vide, ar bet grcendser mod østen til Gothland og Sverige, mest
hav paa begge bt andre Sider Havet. XXXob Norden har tømme
Rige er L.and, hvis Beskaffenhed og Navn man ikke veed, og som
ligger u-dyrker,men er fnlbt af Folk, som ere asen u-strdvanlig
Skabning, og er dette Land skilr føa Norge, som ligger lige dero-
ver paa den anden Side, ved et stortHav. Sammenligner man Des-
fe Saxonis OrD meD anDre vore gamle Historier, tøa kan man let giette
sig til, hvilket LanD han her mener, nemlig intet anDet, end det forom-

melDte

(z) Ad. Bremenfis har ti alene selv taget feil i del Ord GvHnland, og ildet sig
ind , at det bemerkede (Kvindeland, hvoraf han har giort en findeles Natton
i vor Norden, fom aldrig findes hos nogen anden Skribent, og stnlde bestaae
«f lutter Qvtnder: MenRudbeck, Dux ipfe gregis , har ogfaa, fom en l'ieb<
håber af alt hval) fom »ar rart„og følsomt , jeg vil et sige urimeligt, betient
sig deraf, fom Vand paa sin Mslle, eg vidst paa det Lifagrigfie at forestille o*
deres hele Regimente og Indretning. <Nvsnanger, i det ttor(?e Nordland,
er d« giort til Amazonindernes Hof, og Galanerne til lutter Amajon*
inder, og faa videre; hvorpå« han koger os en Hee! Suppe paa de gamle
Fabler om deAmazoner, Gorgoncr te. See hems Atiant. '5. 3. p. 499. hvil,
len Libcr Canonirus endeel andre Svenste Skribenter, faarcl i andre, fom
denne Materie ( Ste A. SundH Difput. cl- Patria Amaz.) har giort sig Sam-
vittighed over at fravige, paa det bt ti fluid« anfees for Kuttere i Fredernc«
landets Historie.
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melDte lotunheim, hvis Beboere beffrives at have tæret forssrekkelig
store og haslige; eller Hundingialand, ogsaa osten for Gandvik beliggenDe,
hvor Inobyggerne, efter de Gamles Relationer, havde Hagerne sammen-
groede med Brystet, og gave enßost fra sig, <om Hundes), eller noget
andet Land, osten for Finmarken, paa hin Side Is-Havet. Gremland
kan det et have vieret, hvilket var de Norste og andre nordiste Folk den
Tid vel bekandt, og langt mindre Finmarken; Thi detteLand er ikke filt
fra Norge ved noget Hav, ci heller har vore Forfadre der forestillet sig
Folk at boe af fra u«s<rdvanlig Skikkelse, ci heller var dette Lands Navn
Saxom u-bekiendt, hvilket han selv ofte navner, som og Biarmeland;
folgelig maae det vare eet af forommeldte Lande, som han her har meent,
hvilket Norge med den ostre Side af Finmarken laa« lige over for, ha«
vende Gandviken og Is-Havet der imellem, som videre kan sees af de ef*
terfolgende Ord, hvor han siger: at det store -Hav, paa den Fvere
Rant, stcerer Danmark igiencm og stader an paa den syndre Side
af Gotland, men den nedre Deel deraf gaaer mod Osten forbi den
nordre Side af Norge (hvorved ci kan forstaaes andet endFinmarken)
hvor dcc endes i en stor Indvig , som kaldes afde Gamle Gandvik.
Alrsaa er der mellem Gandviken og det syndere -Hav (han mener G-
ster-Soen) en ganste smal Hals af der faste Land, og hvis samme
ikke havde vant, var Sverige og Norge bleven til enøc. Man
tøur altsaa heraf, ci alene, at den nordre Side afNorge har gramd«

set til Gandviken, men ogsaa, at alle de tage u*imoDftgeltgen Feil, som
ville bilde os ind, at Gandviken har varet nogen anden Vig eller Hav,
enD den Hvide«Ss.

§. 30.
Hvad som enDnu mere bestyrker mig i min Mening, at Finmar-

ken i gamle Dage har varet af (levre Begreb, end nu omstunder, og

O) Saaledes bestnvri dc i Sturlaugs Saga.
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ges Grandfer strakt fig lige hen til GanDviken, er'dette, at ci alene'en
stor Deel af Den Russiske Lapmark, tøm ligger omkring Kola, af Ruf-
ferne stiv kaldes Mouremanskoy Lcporie, Mm Motrreman bemer-
ker hos Dem cir NormanD eller SomanD (6a De Norste af Deres So-Va-
sen og So-Roverie i gamle Dage maae allerførst vare blevne Dem be-
kienDte) tøa at MonremanffoyLcporie Da bliver Det tømme, tøm Nord*
mcendencs eller De Norskes Lapmark : Men at ogtøa Det Hav, fom
ligger mellem Archangel og Nona Zembla, efter SrrahlenbergsViDnes-
byrD (b), HeDer Monremanstoy More, tøm og Det hele Hav norDen for
Zlrchangel (c), og i SarDelesheD Den HviDe-So, tøm De gamle Gother
kaldte Gandaivyck i,cl). Og alttøa maae de Mouremans eller Norffe
nodvendig have varet ©ere af De LanDe, fom granDfede til forommelDte
Hav, eftersom Desse HavDe af Dem faaet Deres Navn.

§. 31.
Alt HvaD man hiDinDtil as fremmeDe Skribenter til vor Menings

StaDfastelfe om Norges gamle GranDfer paa Denne Kant har anført ,
kan enD viDere goDtgiores og u-ryggeligen bekræftes af De gamle Norste el-
ler lolanDffe Skribenters ViDnesbyrD, tøm DeruDi komme overens, at De
Norste Kongers Herredorne har strakt fig fra Got - Elven og lige inDtil
GanDviken. Til hvilket at bevist SnorronisExempel og ViDnesbyrD kan
vare os tøa goDt fom mangfolDige anDre, hvilken beromelige og troverD-
ige Skribent i Det Vers , fom han til Kong Haagen Haagensens Berem*
melst har tømmentøt, iblanDt anDet beromer Kongen Deraf: at hanfør*
byder al Vold og Overlast, befrier og forsvarer sit Fcederneland,

(>)) Das Nord- und Ostliche Theil von Europa utro Asia. s. 7.
(c) 1. cit. p. 23.
(6) 1. kit, 5.93.
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bestermer sir Folk og Undertøater, og (rcedr rim Gialfnr alt a
milli Elfør ad Gandviks lanbi) er alene selv herskendeRegent over
alt hvad som ligger mellem Elven og (Banbviten (e). Men nu er
Det, tøa vel af foranførte Saxonis Beskrivelse, som andre Norske, og Is-
lanDste Skribenter klart og mimoDfigeligt, HvaD u-rimelige og forDreieDe
Indfald end nogle ville giere sig Derom, at Gandvikcn hos? De Gamle er
Det stiv tømme, fom vi nu falDe Mare Album, eller Den-Hvide - SF,
hvilket ogtøa Verdius felv, Den reDeligste og stionfomste blanDt alle alDre
S>venste Amiquarios, tilstaaer og bekræfter (0; følgelig kan man meD in-

(c) See Vereia Not. ad Hervar. Sag. p. 4. Hertil fan endnu legges Qtyimec
hin Frodes Vers om Kong Olaf den Hellige, hvori denneKonge siges at ha-
ve »reret regerende Monetrch over alle Lande , som Harald Haarfagereie*
de, feta at Grcendferne vare mod Norden Gandvircn, mod Sonden Got»
Elven :e. See H. 3f >' fom og Fagurstinna, naar den, under følgende Ti-
tel : Her gengi- Olaft af Skipum fiuum i Gri-'adale , siger , Ar Rong
Olaf den Digre underlagde sig hele Norge fra iZlven, som varLandets
Gremdse mod Sonden, og alt nord efter til Gandvik. See l*sorfcei «<N.
iXolv. P. 2. p. 162.

(s) loc. cit. Samme gior ogsaa alk andre fornuftige Skribenter, faet mange fom
heller ville folge Sandheden, end deres egen forvirrede Phanteisie. At nervne
een for alle, faa gier det ci lidet til min Menings Bestyrkelse om Geuidriken
og dertil gra-ndfende Steder, at den ypperlige Professor i Petersborg, 5. 5-
Bayer, en Mand af faa stor Kundstetb i deslige (gager, font vel faa stal kun*
n« rose sig af, har paa hans Sart, fom flaner i den 9de Tome af comment.
Acad. Petropol, p. 366. eg forer den Titnl: i'ai'ulH Geographica Kiils!« vi-
cinatumque regionum circitcr An. C. 949.. affat samme amirett paa de Ste-
der, hvortil jeg dem Haver henfort (stiont jeg ikke fil bemeldte Kart at see, far-
end efterat min Traetat allerede »ar færdig) nemlig Gandwich v.2(ustwiivieh,
Hvor* nu bet Hvide Hav , der Vesten for Ovenland i osten for VMa eller
(røm*, nu ©rcina Floden, %iatmtlanb>, og langere mod øften3e>t«nt)eiiit,
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gen Grund langere disputere os Den Sats, at Norges Grcendser i,'gam*
le Dage har gaaer lige ud ril der Hvide Hav. Og er just dette Aar*
tøgen, hvorfor Norge og Gandvik unDertiDen staaer tømmen, og omtales
ligefom tvende meD hin anDen ncest tønrmengranDfenDe SteDer : Som
naar Det HeDer i GranlanDz Annaler om føromtalte HaralD Geits Neife
til Norge, at barm kom alt vestan ur Greenlands bygd, oc austur
til (Banbvite, oc so i not-eg (Z). Saa vidt om Norges gamle
GranDfer paa Den Kant.

§. 32.
Har Da Norge i gamle Dage strakt stg fra Alfheim og inDtil Jo*

tunheim, tøm laae osten (h) og norDen før GanDviken, hvor om Hervcr-
rar Saga firår i BegynDelfen tøa taler (i): Qua finst ritadi førnum
bokurn, ar lotnaheimar voro 2\alladei- nordan umni (Banbviit,
enn føri surman Lundzland (k) ; har Norges GranDfer gaaet lige til
De Riphaiste Bierge, osten for Sverige og Ula-Tccrst i Finland; og har
endelig bt Norste Konger hersket over alle LanDe, fom ligge mellem Got-
Elven og Gandvik eller Det HviDe Hav, hvilket alttømmen tilforn er be-

vist,

stient det sidste Sted vel burde uden Tvi! heller ligge noget længere op og i nord-
ost fra Biarmcland, end saa langt mod bsicn, som det der er afsat. Kartet
grunder sig ellers paa den kremte ConsiantinopolitanlkeKcisers Confiantini Por-
phyrogennctæ Bestrivelse over de, norden for hans Keistrdeme beliggende Ja««
de, som er indryket i den Bog, han har strcvet til sin &m, angaaende hbad
der burde i agt tages af den, der iliilDe forcsiaae en Regering, som og paa «n,
tre troverdige Documenter. S« l. ep, 365.

(g) Verelius loc. cit. p. 28«
(h) ©cc §. 27.
(i) Cap. I. p. I.
(k) Andre Efcmplarer setle ytnislatto, og legge til. amillum Halogaland.



vist, og enD viDere kan goDtgiores Deraf, at De Norske i Deres Brev til
Kong Christian den ifte, tøm blandt andre er føiet bag til Hadorphé
store Riim-Kronike p. 161. lader sig forlyde med, at Norge grcendser
til Sverige ien circumference paa 400. eller 500. Mile. En Strek-
ning, tøm man alDrig kan faae uD, om man enD regner Milene for TyD-
ste, meD minDre man i Det allerminDste gaaer tøa langt meD De Norffe
GranDfer iFinlanD, og oster moDDet HviDeHav,fom tilforn er tøgt (i); Saa
følger af FornoDenheD, ci alene at Finmarken, fom før er melDt, i gam-
le Dage har strakt sig lige til Den HviDe-So, men at ogtøa LanDet har
hort Norge og De Norske Konger til. Ingen har Derfor minDste Aartøg
og BilligheD, naar han seer Finmarken af De gamle at blive regnet blanDt
Norges Provintzer, eller at De Norste har taget Skat af Finnerne iFin-
marken, Da at giore sig De Tanker, at DerveD noget anDet, eller minDre
LanD er blevet forstaaet, enD Det, tøm nu tøa kalDes, Da herveD tilstrek«
kelig er blevet goDtgiort, at Finmarken i forige TiDer er alene har inDbe-
grebet alt, HvaD Dertil nu omstunDer ligger, men og langt mere. Lige-
tøa mange SteDer Derfor, fom vi hos De Gamle finDe at regne Finmar-
ken til Norge, tøa mange Bevis har vi ogtøa, at ci alene Det nu tøa
kalDeDe Finmarken, men enD og Den hele Lapmark inDtil Det HviDe Hav
har hort De Norste til. Som f. e. naar Autor til 01. Trygguefons Saga

I 3 paa

(!) *t*o«lin felter i hans Svenste Historie p. i. c. 1. p. 12. i 10. at Fjeldryggen
mellem Norge og Sverige, yderst fra Vefier-Havet ved Got<El»en og til grad.
w. 62. t Finland, er 350. (Svenste Mile. Vil man nu antage desse for
Norste, hvoraf 10. ere faa meget font 15. Tydste, og sttte, at de Norste i
deres Brev har forslaaet de sidste, faa bliver den hele Strekning 525. Tydste
Milt lang, og felgelig, naar Disianeen mellem Ulo Trcest og de Steder i Fin-
land, fom ligge under 62. grad. lat. fratretkes. Fjeldryggen mellem Norge
og Sverige, fra Got-Elven ti! Ulo-Tréest, ester de Norstes Regning, aeeurat
mellem 4- og 522. Tydfke Mile.
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paa ovenanførte Sted (m) deler Norge i viken, Ho'rdaland, Uppfønb,
Thrandheimur, Halogaland og Finmark; naar Arre Einartøn, en af
den Norffe Konges Ostens HofmanD i hans Bestrivelfe over Norge, be-
gwrrDer norDen fra og fetter Finmarken crllerfremst blanDt Norges Pro-
vinker (n), og De So-Finner, Fiall-Finner,Lapper , Rareler og (Band-

Finner (uden Tvil Dem, tøm boeDe ub GanDviken) som dertil horende:
Undertøater; naar en gammel Chorographie over Norge, fom Srepha-
nius anfører (o), deler hele Norge i 23. Provincier eller Fylker, og op-
regner blandt Dem allerfrDst HalogalanD og Finmark, og naar enDelrg Ha-
reck paa Thiottu siges at have opbaaret Skat af FinlanD eller Finmarken,
hvorom Det tøa HeDer i Kommga * Sagorne (p) : Hareer bleff mast
irordat pa Halogaland. Han hade tå hafsr en lang Tid Skatr af
Finland, och ther ril hade han stundomRonungens Sysla i Mar-
cken, ocb stundom hade andra een Deel med honum. At jegintet ffal
tale om De SteDer, hvor bt alDre Svenffe Skribenter selv, i tør D«, tøm
have levet for Kong Carl Den NienDesTiD, Da TvistigheDerne om Finmark
ken begynDte at bryDe los, regne Dette LanD til Norge; Som naar Ola-
vs Magnus siger (q) : at Finmarken er et Landskab, som ligger i
den Nordre Deel af Norge, at Vardehns er er Castel, Yderst i
Norge beliggende, og at Finmarken grcendser ril Biarmeland (r);
Samt paa et andet SteD (s) navner 3«ey grossen land , Findmarken

under

(m) See §.23.
(n) Torf. Hift. Norveg. P. i. p. 33.
(o) In Not. ad saxon. p. 118-
(p) Den Svenste .Overfen. af Gyldenstolpe p. 103.
(a) Hittor. Gent. Septcntr. p. l 1, ed. Rom. & p. 711.
(r) Verelii Not.ad Nerriiud« øg Bofa Saga p. 77.
(O In Auilegung der neuen Mappen.
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under Norvegen gelegen, und -west Lappen under Gneden. Til
hvilken kan føies And. Buræus, fom i hans Bestrivelse over Sverige (t)
tilstaaer, at Finmarken hører til Norge, den syndere Deel af Lap*
land tiljSverige, men ben øvrige fra Vardehus til det HvideHav,
Rysterne til. Hvorfor ogtøa endeel Lapper har Deres Rune'Bomer
faaleDes afDelte, at Norge ligger mob Norden, Nordland i Sveri-
ge mod ©ynden, og Lapland mibt imellem (u). Saa ar man her-
af kan fee, at det har varet en overalt almindelig Mening og en blandt al-
le afgiort Sag , at Finmarken fra Arilds Lid har hørt bt Nor-
*stc til (v).

§. 33-

(t) 2p. Scheffer in l,zppom2 p. iQ. vers, Angl.
(u) Scheffer 1. c. p. 49.
(v) At der og tilforn har vceret de, fom har giort sig samme Tanker om Norges

gamle Grcendser, font jeg, fa« fees af (ti haandstreven Traetat, faldet Difcur-
fus Hiftoricus om de Hngelleenders og Nederlænders &eila% ud. Norden,
fom er forfattet i Christian! 4. Tid, og mig af Herr Geheim < Archivario
J. Langebek meddeelt, hvori Forfatteren, efter ilt have opregnet foranforte
Saxonts Ord, faaledes taler: Hvoraf flatlrg ladet sig anfee , at end og
ben Norriges &se?ant haver ikke endda udiSaxonis Tid v.rrecfuldkorn«
men dekiendt,saa hardog denNotste S«je og strekket sig fra forsti-evne u-
dekiendteiland og Trolbocen ned til (Biandcvigh og Ryslandste Side. <Vg
om Kong Christian 4de siger han : At ha« havet Grønland med den
ganste Tract hen norden og østen op adTrolvoccn og ned paa Lappe«
land og Thidis Fiort, som sine Rigers retre og fulde Oige , udismu«
difputerlig og faste Hefd, efter som det af Arilds Tid fra Landsens for<
ste Besiddelse hafwer fult det Nnste Rige og hans høiiovlige forfædre.
Og en&dog Trolvoten og Geruths mørke Boliger er os ud« vor Tid mo<
ren übekiendt :c. saa er det dogklatr, at de« havet i fordum T'd fuldt
©et JDatiste og Notste Riger ,c.
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§. 33.

Nu staaer da intet viDere tilbage for os at afgiore, end at vi til
siDst, forenD vi gaae til De Svenffe Lapmarke, af Historierne kortelig
vife, at Den Ret, De Norffe fra, Arilds Tid har havt til Finmarken, har
De og fiDen unDer Deres EnevolDs Konger , lig« inDtil Desse tre NorDiste
Rigers Forening, steDse beholdt, uDen at nogen DeruDi har giort Dem
mindste Difpute, eller De Norffe felv veD Slfstaaelfe eller Forfomelfe ffilt
fig DerveD. Vi ville altsaa paa Dette SteD intet melDe om De Krigs -To-
ge, fom De Norffe i De alDste Tider siges at have giort til Finmarken,
BiarmelanD og DeromliggenDe SteDer, for at rove og giore sig De LanDe
ffatffplDige, eller fortalle af faaDane Skribenter, om hvis TroverdigheD
man kan have Aarfag at tvile. Somnaar Der melDes (x) om Den ThronD-
htemffe Konge -Harald (Bulbmnnb, at han med 300. Skibe giorde et
Tog til BiarmelanD ; om Hiorleif, Kongen paa Hordeland, at han paa
sit Tog til famme LanD, blev en Nat paa Hienr * Reifen Derfra liggende
fonden paa Finmarken, og HavDe Der meD TrolD og Bergtuer at bestille
(y); om Den Norffe Jarl Ulfkiell, fom HavDe opkastet fig til Konge, at
han uDplyndreDe og unDerlagDe fig Hallulands ObygDir, GreenlanD, Det
kolDe Sverige, KyrialanD og HunDingia Rike alt inDtil BiarmelanD (z) ;
at Halfdan Kongen paa Hringerike og ValDres, en Sonne Sone Son
af Nor, unDertvang RuslanD og LiftanD tillige meD Den hele Botniffe og
Finniffe Bugt (2); Ei at tale om mangfolDige anDre, hvilke vi rent
ville gaae forbi, og firår begive os til Harald Haarfagers Tider,
hvis Historie uDtrnkkeligen beretter, at Den Ret og MynDigheD, fom De

Smaa

(x) Sturlaugs Saga p. 6).
(y) Alt Saga. p. 7.
(r) Sagan af Hetlfdani Eysteins syne. p. 14
(a) fors. lilN.iXorv. P. i. p. 173,:
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Smaa Konger paa Helgeland for ham havde givet deres Låns-Herrer,
at handle med og opbare Skat af Finnerne, har samme Monark, efter
Helgelands Erobring, overladet til sine Befalings-Mand over bemeldte
Land, som Torfceus ganffe rigtig har antegnet imod Peder ClanffenUm
datt (b), der i hans Beskrivelse over Norge har varet af De Tanker, ar
endstiont Harald Haarfager havde indtager hele Norge, saa eiede
han dog intet i Finmarken, hvor ikke en eneste Normand for eller
ved be Tider boede, men Finnerne havde ben Tid deres egen Ron-
ge, ved Navn Morullus, vare ogsaa saavelfo'r som siden vante ar
leve under deres egne Forster, og strakte Norge sig den Tid et lam-
gere end til Loppen; hvoraf Scheffer* siDen har viDst at benytte sig,
beraabende sig ofte Derpaa, at HaralD Haarfager er var goD for at vm*
Dertvinge Finnerne i Finmarken fe). Men heri tage De begge vist nok
Feil; Thi lad enD vare, at Motullus Den TiD var Finnernes Konge,
fom jeg Dog neppe troer; at ingen af De Norffe Da boeDe i Finmarken,
og Norge i sig felv ci strakte sig langer enD til Loppen ; faa hinDrer Dette
Dog ikke, at jo Den faa falDte Konge tillige med hans hele LanD har været
Harald Haarfager og De Norffe unDerDanig og maatte betale Dem Skat,
befonDerlig Da saaDant af Historiernes klare og tyDelige OrD u-imodfrgeli-
gen kan goDtgiereé; Thi iblanDt anDre, fom Aar 872. Droge fra Helge*
lanD til Throndhiem , hvorhen HaralD Haarfager meD Sendebud HavDe
laDet Dem kalDe til sig, var og en meget fornem Mand, veD Navn 3t*y*
niolfr, fom boeDe paa Thorgen. Denne HavDe, faavel fom og hans Fa-
Der 2*>iorgulfr, af bt forigeKonger havt Ret og MynDigheD at hanDle
meD Finnerne, og paa Deres Vegne at inDkrave Skatten; hvilken Ret-
tigheD ham nu ogsaa af HaralD Haarfager blev forunDt og stadfæstet (cl),

(b) loc. cit. p. 106.
(c) Lappon. p. 19. 60.
(d) Torf. Hift. Norv. P. 2. p. 21.
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og efter hansDod hans Son Sari?, font en Tid lang havde varet i
Kongens Hof (e). Men da famme kort derefter dode af De Blessurer,
han havDe faaet i det bekiendte So-Slag i Hafursfiord, fatte Kongen
Thorolf Rnoldnefson til Lans-Herre over Helgeland, med alle dePri-
vilegier og Rettigheder, som BarD for ham havde havt (l). Saa fnart
Thorolf HavDe faaet Dette vigtige VEmbeD, reiste ban strar Vinteren
derefter ril Fields og over til Finmarken, og HavDe 90. bevabneDe
ManD i Folge meD sig, i Stedet for at be forige Befalings-Mand
ci havde vceret vante at have fiere end 30, unDtertiDen ogsaa et minDre
ManDffab til Gelerde. Derpaa lod han Markedet beramme, drev
Skatten ind og tillige Riobmandskab med Finnerne. Herover sam-
leDe han en stor Hob Finffe Varer samen, Dels veD Kioben og Tuffen,
dels ogsaa veD Den Frygt, Finnerne bare for ham, over der bele Districr,
hvor han fremfor. Men da han tom osten paa Fieldec, fornam han,
at De Rilpinger (De som boeDe paa Kiolen) reiste til Finnerne, og enten
bveve Handel med dem, eller plynDrede dem ud, hvorfor han tog nogle
Finner til Veivisere, fatte efter Dem, og kiorDe meD Dem faaleDes iRing,
at henimod 100. af dem paa aDffillige SteDer, hvor han kom over Dem,
maatte biDe i ©raflet. Hvorpaa han reiste hiem til Torgen igien (x).
Sommeren Derefter fenDte Thorolf fin Hus-FogeD Thorgils GiallanD med
Skatten, som han havde samlet af Finmarken, fom Den Gang var
langt storre, enD han tilforn havde varet vant at faae, tilKongen, og
forarede ham DesuDen err Deel kostbare SkinD, som han HavDe ffaffet
sig paa Kiolen (b). Nerste Vinter Derefter nemlig Aar 877., Drog Tho-

Rolf

(e) l. cit. p. 22.
(f) >. cit. p. 2?.
(x) loe. cit. p. 28.
(li) loc. cit. 9.31.
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Rolf atter til Finmarken med ioo. ManD omtrent, reiste det heleLand
igienem, tg holDte MarkeDer meD Finnerne. Da han nu var tommen
langt her: mod Osten, komme de Qvaners Konges Farevidi Gescmter
til ham, og forlangede, at han vilde komme dem til Hielp imod de Kiri-
alers eller Carelers Konge, som plyndrede i deres Land, meD TilbuD, at
hvaDVytte, dekundefaae, ffrrlDe deles dem imellem. Thorolfspurdedasine
Folk til Raads deri, hvilke holdte for, nt man ci maatte laDe siradan Set*
ligheD gaae sig af Handerne, og toge strax af SteD meD Gesanterne. Da
De komme til QvanlanD, st'nge De 300. Qvaner meD sig, droge derpaa
til Fields , og traf De Kirtaler , fom tilforn havDe giort InDfalD iQvan-
lanD, hvilke De Dreve paa Flugt, og neDlagDe en storDeel af Dem. Hvor*
paa Thorolfns og FarevrDus Droge tilbage til Givcenland, hvor Tho-
rolfr giorDe notere Venskab og Forbund med de (Kvaner, begav sig
siden til Fields igien, og tom endelig ned i Veffif (Vefsens) Fiord,,
og derfra til sin Gaard Sandnes (i). Men som Thorolf imidlertid af
hans U-venner var bleven befort for Kongen, fom Den, Der i alle Maa-
Der ci hanDleDe redelig meD Finne-Skatten, faa blev ZEmbeDet ham fra-
taget og givet hans Befetere, Hareck og Hrareck Hilderidis Somrer,
hvilke Vinteren Derefter, Aar 878. Droge til Finmarken meD 30. ManD
i Folge, efter De gamle Læns-Herrers Maneer, og havDe Derover langt
minDre MynDigheD blanDt Finnerne, enD Thorolf, og Fremgang iat inD-
famle Skatten, hvilken Finnerne, da man ci var i Stand til at
tvinge dem, efter eget Behag betalere, Paa famme TiD reiste
ogsaa Thorolfns meD 100. ManD til QvanlanD til Kong FareviD,
hvilke stoge sig sammen og med 400. ManD Droge til Fields og si-
Den inD i KvrialanD, hvor De giorDe et rigt Bytte. Da Det var leDet te-
rnelig frem paa Vinteren, tog Thorolfsig for at reise Finmarken igienem,

K 2 og

(i) loc. cit, p. 32.
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og kom Waaren Derefter hiem igien, efter at hanhavde giort en megen pro-
fitable Reise. Hilderidis Sonner derimod havde kuns giort et meget siet
Marked, at regne imod det Thorolf tilforn havde varet vant at giere,
hvorfor dc ogfaa , da de komme med Skatten tilRongcn, stode al Skyl«
Den paa Thorolf, af Frygt for hvilken de ci torde reise fra langt de burDe,
da han derimod havde faret hele Finmarken ov>ci*/ Støbt alle Varerne
op og tager kongens Rettighed til sig. Ja han havde enD ogsaa i
Sinde at sig til Honge over -Helgeland og Finmarken :c. (k).
Alt dette har jeg noget vidtloftigen villet anfore, dels for at give Laseren
et jaavidt tydeligt Begreb om Maaden, paa hvilken de Norste Konger i
gamle Dage pleiedc at opbcrre Skat af Finnerne, dels ogsaa for de efter-
folgende Kongers siyld, om hvilke man heraf kan sikkert giore den Slut-
ning, at de alle, som Descendenter og Arvinge af alle de Lande, som-Ha-
ral& Haarfager havde regeret over, har virkelig eietFinmarken og taget
r@(at af Finnerne, stiont det om en Deel i deres Historie ci udtrykkeli-

ge« bliver mcldet. Ellers beretter ogsaa Torfcrus (!) af Flateyar-Bok,
at -Harald -Haarfager engang lod en ved Navn -Hank Habrok reise til
Biarmeland/ for der at ftøbe kostbare Skind sammen, og sendte
med ham til sin Foster-Moder Hildis, som boeDe ved Gandvick, tvende
Flest-Ekinker og to Ammer ©tuer, tillige med en Guld-Ring, at hun
siulde gaae ham i Nods Fald til Haande, hvilket jeg her for en vis Om-
stcrndigheds ffyld har villet antegne, stiont Historien i sig selv er temmelig
fabelagtig.

§. 34.
De Konger, fom nast efter Harald Haarfager bestege den Nor-

ste Trone, havde faa vel med indvortes som udvortes U-roligheder saa mc-
get

(K) loc. cit. p. 34.
(!) loc. cit. p. 7r.
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zet at bestille, at Dem ci gaves megen SiD at bekymre sig stort om De Fin-
marfiste Sager, hvilket og i sig selv var u-fornoDent, Da De veD HaralD
Haarfagers Anstalter vare satte i rolig og fiffer BefidDelfe af LanDet, faa
Skribenterne Derover ingen AnleDning HavDe at melDe noget Derom. Zvk
Blodåre giorde i hans Ungdom og Faderens Live et stort og langvarigt
Sorover-Tog til alle Verdens Kanter, paa hvilket han og til siDst hiem-
fogte BiarmelanD, uDplynDreDe LanDet, og korn derfra til Finmarken,
hvor han foer ganDffe freDelig frem, og IoD alting blive i RoligheD, faa
man Deraf noksom kan fee, at InDbyggerne har varet Norffe UnDerfaat-
ter (m). Hans Son Harald (Bvaafelb foretog sig ogfaa, mens han
var Konge, et Tog til Biarmeland, holdt et "Feltstag med Biarmerne
paa Vinaa-Baffe, fif Seier, og forde et stort Bytte derfra med fig,
men Finmarken blev af ham ganffe mrort (n). Efter hans DoD fif Ha-
kon Jarl Den Rige af HaralD BlaatanD THronDhiems Leen og HelgelanD,
og HvaD fom ligger Der norDen for, qvit og frit foruDen nogen Afgivt(o).
At Oluf Zvygguefon, tillige med Det øvrige af Norge, ogfaa varEier af
Finmarken, kan alene Deraf godtgiores, at han siges, at vare bleven
Ronge over alle bt Lande, som Harald Haarfager havde regeret

K 3 over

(m) Hcimskringla. I*. i. p. I 10.

(n) UeimiKiinZ. T. l.p. 18s. Harglldr Graafeldur for a emu Qitmte med
■faet finn nordr til Binrntsslands, oc herfgdi ftar, oc atti orozto micla
»id Bi«rm», <? Vino>"&acea , bat hafdi RongtSigtiir, ocdrap
ritargt fole, herfadi fta vids »m tant>it, oc fed ofa midt fe. lliidet
denne Konges Regering var ellers ben mægtige Hladelarl, Sigurd, en Tib
lang regerende Herre ci filene over Trondhient, men ogsaa over Helgeland, og
følgelig tillige over Det derunder sorterende Finmaiten. Hans Son M' H,?
ion larl , fom strar omtoles.

(o) J. Rami Nutste Hist p. III;
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over (p), hvilfen Talemaade ogsaa gemenligen bruges om de andre Nor*
ste Konger. Det er ingenlunde at tvile paa, at denne active Konge,
fom var faa nidfiar over fin Ret, Da han foretog sig en Reise længst nord
paa HelgelanD, lige til AunD eller Sindenes (q), jo med Alvorlighed har
vindiceret sin Rettighed til Finmarken, om nogen HavDe giort ham Ind-
pas derudi. Ellers er det veD denne Leilighed ogfaa verdt at erindre, at
det veD de Tider har varet heieste Mode hos De Store i NorDlanDene ,
at bruge Finnerne blanDt Deres Hus-Tropper eller Hussar-GarDe. Erem*
pet og Bevis Derpaa finDe vi i 01. Trygguefons Saga (r), hvor Det faa
HeDer *. Raudr hinn Ramnri hecd en mægtig og meget rig Bonde
(ADelsmanD, som leveDe af sit GoDs og ci stoD i Kongelig "Tieneste) som
boede i ben Fiord paa Halogaland, som kaldes Skealfti (Galpti i
Heimskringla (s), nu Salten) paa det Sted, som heder (Bobeyav,
Raudr havde stedse en stor Hob Hus-Rarle om sig, og holdt han
sineFolk meget godr og prægtigt, thi han var ben støt* Høvding
der i Fiorden, og siden langt nord efter; Han havde ogsaa en stor
Mcengde Finner med sig, hvilke i nødsfald ftobe færdige tilbane
Tieneste. Rawdt: stod ellers i Venskab med Thorer Hiore, som boede
norD i Vaagen, og vare Desse tvenDe saa magtige, at De stoge sig sammen
og HolDte et So-Slag meD Kong Olafr Trygguefon.

§. 35.
Da Norge efter Olaf Trygguefons ©et) blev delt i 3. Parter,

tcrnkte den Svenste Konge intet paa Finmarken , og tilegnede sig af den
norden Deel af Norge alene 4. Fylker i Throndhiem, begge Morerne og

Roms-

(p) 01. Tryg. Saga.r. 2. og 'lort. Hill. éX'or?. P. 2. p. 369.
(q) 01. 1-173, Sag. P. 2. p. 182.
(i) p. 181.r. 2.
(5) T. 1. P. 301.
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Romsdalen, men lod denNorste Jarl Erik for sig beholde Naum«
dalen, Helgeland (t) og det derunder liggenDe Finmarken. At Olaf
Ven -Hellige var regerenDe Herre over hele Finmarken lige indtil det Hvi-
de Hav, bevidner et alene Sryrmer hin Frode i bemeldte Konges Hi-
storie, naar han saa taler (u): -Han (Olaf den Hl.) var Anevolds
-Herre over hele Norge, saa vidr som Harald Haarfager, hans
Blodsforvanr, havde regerer, saa ar Grcrndftrne vare mod Hor«
den Gandviken, mod Synden (Bo&Zlvtn, mod Fsten Aide-Sko-
ven, mod Vesten Aungulsey-Sundec: Men samme er ogsaa afman«
ge andre Omstændigheder klart og bevisligt; Thi da Kongen Aar 1019.
giorde en Reise nord paa Helgeland, besogte han iblandt andre en meget
fornem Mand, ved Navn -pareer", som var af Kongelig Blod og boede
paa Thiottu, om hvilken det saaledes heder i Heimskringia (v): Har-
ed var den mcegrigste og anseeligste Mand paa Helgeland. Han
havde da i en lang TLit> havr Handelen med Finnerne og kongens
Sysler i Finmarken under Hcender (Findkaup oc Kongs Sysiu i Mor-
kinni. Den Svenste Oversettelse af Konunga Sagorne kalder det:
Skar af Finland og Ronungens Sysla i Marken: Men ved Mar-
ken eller MFrkinn forstaaes her intet andet end Finmarken). Og den-
ne Forlcening over Finmarken (x) havde han underriden havt ale-
ne, undertiden andre med ham. Siden fortcrlles der videre om samme
Hareck, at Rong Olaf forlenede ham med alle de Herligheder, som
han af de forige Lands-Høvdinger havde havr, folgelig ogsaa mcD
den Rettighed at opbcrre Skatten paa Kongens Vegne af Finnerne i

Fin-
(i) Tori". I. cit. P. 3. p. 1.
(li) Tors. 1. c. P. 1. p. 162.
(v) Tom, 1. p. 552.
(x) Tors. 1. cit, P, 3, p. ]02.
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Finmarken. Men da Kongen derefter kom langere nord, giorde han
£horer Hund, som ogsaa var en mægtig ManD, og boede allerlængst
nord i Landet paa Biarkey, foruden Den forigepaaThiottu, tilfin Læn«?*
ManD (y), hvilket vel maae paa-agres, saasom man Deraf kan fa, at De
Norffe Konger har varet vante til at have tvende Lans-Herrer over Hel-
geland, Den ene synder og den anden nordst paa Landet, hvilket ci kan va-
re ffeet uDen vis Aarsag, som vi siden ville soge at uDfinDe. Dette ville vi
alene for narvarenDe erinDre, at det Land, som Thorer HuuD blev sat
til Latro- Herre over, kan egentlig ikke have varet Helgeland, uden den
nordeste Deel Deraf, men heller et anDet, Der norDen for beliggende; Thi
Da Kongen nogen Tid Derefter fandt for godt at overdrage Den halve Deel
af Lånet og De Kongelige Syster paa HelgelanD, som Hareck tilforn
ene havde bavt (z), til Asmund Grannkelson, saa HeDer Det om Den
sidste;, at han i sit 2Tmbeds Sysler og Forretuiuger drog længst
nord paa Helgeland, og at Øen Larrgey, font laae strax ved Biarkey,
hvor Thorer HunDboede (a), ogsaa horde under hans Districr (b). Alt*
faa kan Det ci andet vare, end Thorer Hund maae egentlig vare bleven
Låns - Herre over Finmarken; Thi ellers ffulDe han kuns havr nogle
faae Øer at raade over; hvilket enhver kan fe« at vare u-rimeligt. Paa
bemeldte Sanger; boeDe den Tid tvende forneme Mand og Brodre Grut-
stem og Rarl. Den sidste var nogen Tid i Kongens Hof, og strittede
engang med Kongen den Accord, at han vilde reise til Biarmeland, for
at tiøbe Skind-Varer af de mest kostbare, og skulde Gevinsten de-

les

(y) Heimskring. 1. c. p. 554.
(2) UcimsKrinZ. loc. c. p. 597.
(a) Og synden for hvilken denne intet havde at befale. S« Tor/, wc. c,«-.

p. 129.
(1,) Ise. cit. p. 598.
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les lige mellem Rongen og ham. Kongen lod ham dertil faae et
Skib og de fornødne Penge, hvor meD han Drog norD paa HelgelanD,
og Derfra strar til Finmarken og viDere tilBiarmelanD (c). Thorer
Hund giorde dem med et vel udrustet Skib ogsaa Selffab paa dette Tog,
og varDet Da, at han og De anDre, som bekienDt er, uDptynDreDe Deßiar*
mers AfguD lomalcr, efterat Markeder var forbi, fom stod et Styk-
ke op i Vinaa Floden.

§. 36.
Da Kong Rnud den Store af de fleste var bleven antagen til

Konge over Norge, -heder det om ham (cl) , at han fik Hareck paa
Thtottu og Thorer Hund i Biarkey store Forlæninger ogIndkom>
ster i Hænder* , tillige med den Rettighed at drage til Finmarken
(fieck heim Finnferd) for at handle med og kræve Skat af Finnerne.
Hvoraf nu tydelig fees , at begge Læns-Herrer, saa vel Den, som boeDe
norDst som spnDerst paa HelgelanD, har været af De Norffe Konger for-
lænte meD Finmarken, og tillige bekræftes, HvaD jeg tilforn om Thorer
Hund har jagt, nemlig at Det LanD, han af Kong Olaf den Hellige
blev forlænet med, har egentlig været Finmarken; Thi Kong Rnud var
alt for klog dertil, at han straj; ved Rigets AntræDelfe stulDe ftøDe faa
mægtig en ManD, fom Hareck paa Thiotru, for HoveDet, veD at tage

Den halve Deel af Finmarken fra ham, og give Den tit Thorer Hund,
hvis denne ikke havDe havt Den tilforn. Thorer HunD drog ogfaa, font
uDtryffetigen metDes (c), tvende Vintre efter hin anden til Finmar-
ken , var begge Gange længe paa Fieldene , og famlede sig derved
store Midler ; Thi han havde stort RiFbmandstab med Finnerne.

(c) loc. cir. p. 6) 8- & Torf. loc. or. p. 127.
(d) Heimsk. T. l. p. 7 1 1.

(e) Heimsk. I. c. p. 75 I. & Torf. I. c. p, 187.
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Der lod han sig og giøre 12. Rein-Skinds-Mudder eller pelser, med
saa megen Troldoms Rnnst, at intet Jern kunde bide btvpaa (f).
Efterat Harect' paa Thiottu var drabt, satte Kong Magnus den Gode
i hans Sted Asmund Grankelson til Lavs-Herre over HelgelanD (g),
som da følgelig tillige fif Lånet over Finmarken. IHarald Haardrac«
des Tid kom engang et IslanDffSkib til Finmarken, og eftersom Skibs-
folkene , imod Rougens strenge Ordre og Forbud , havde drevet Han-
del med Finnerne, saa bleve De, Da De reiste for efter, unDer veis oppas-
fede, og deres Skib visiteret af EinarFlugga, Ravede paa Thtøt*
at SM, som den Tid var Læns - Herre over Helgeland, og var
det ikke uden med stor Nod og Venners Hielp, at IstonDerne komme
meD helt SkinD Derfra. Denne Skik, siger Torfaus (b), meD Hande-
len i Finmarken, synes at være optagen i be sinaa Rongers Tid,
og siden i Agt tagen af Harald Haarfager og hansEfterkommere,
saa at Rougerne forbeholdte sig alerte ben Ret at handle med Fin-
nerne, hvilken be enten for en vie penge bortpagtedetil andre, el-
ler dreve ved deres Lans-Herrer. "Dog angik saadant Forbud fornem-
lig Handelen,med Graaverf og kostbare Skind-Varer, og var det andre
ci forment at Kiobstaae med Finnerne, naar De HolDte sig fra Den for-
buDne Kram !.>).

§. 37.
Efter Harald Haardraades Dod meldes intet i Historierne,

Finmarken angaaenDe, uDen at hans Somre-Son, Hakon Magnusen,
som DoDe i hans blomstrenDe AtDer, giorde et Tog nord til Biarme-

land,
(f) Olafs Saga Cap. 187. Zp. Verel. in not, avl UervHiHi Sag. p, 76.
(s) Tatf l. "l. p. 229.
(b) loc. cit. p 334.
(i) @« Te"/, 1. c. C. 12. pag. cit.



land, holdte der et ©lag og fik Beiev (k), forend veD De Tider, Da
Sigurd lorsalafar tillige meD hans BroDre Østen og OlafregereDe i
Norge. Om bemelDte Kong Sigurd berettes blandt andet, at han en-
gang blev heftig fortørnet paa Sigurd Hranesou, hans egen Svoger,
fom paa Rougernes Vegne, for Svogerstabs stylt) , havde Firma-
Stvb (Rettighed ellerPrivilegium at fare tit Finnerne), faa ar han drog
til Finmarken, for at tage Skat og Skyld af Finnerne paa deres
Vegne (>). Dette Privilegium HavDe han faaet i Deres FaDers, Rong
Magni Barfots TiD, hvilken tit Betoning for en vigtig Tieneste, fom
Denne Mand havde giort ham, gav ham sin Soster til agte, og fortone-
de ham meD Finmarken, samt Den Frihed at handle meD Finnerne, saa
lange han og hans Sonner leveDe, meDDe Vilkor, at han aarlig Derfor (ful*
de til Kongens Cassa betale 60. Mark, men selv beholde, HvaD han kun-
De forffaffe sig Derover (m). Men nu beffyldte Kong Sigurd ham for
tbtroffab i Dette WmbeD, som den Der stog alle InDkomsterne af Finmar-
ken unDer sig, faa at Kongerne neppe fik Den halve Deel moD Det, De bur-
de have, og stevneDe ham til Tings, for Der at tiDe ©om (n). IblanDt
anDre, fom Sigurd Hranefon da fogte Hielp hos, var og vidkunnr
paa Brav?, hvilken undslog sig derfor, foregivende, han var
Rong Sigurds Lænsmand. Dog kom han omsider igien i Kongens
NacrDe og beholDte sit Lau, fom tilforn (o). Hvoraf vi nu fan stritte,
at ogfaa tvenDe Den Tid har varet fortonede meD Finmarken, nemlig oft-
bemelDte Sigurd Hranesou, og Vidkunnr lonson paa Biarkey. Si-
gurd Hranesou synes ellers enten at have havt sin bestandige og ordent-

(k) Konung. Sag. p, 299.
(!) Heimsk. T. 3. p. 299.
(m) 10,/. Hift. iX'orv. P. 3. p. 463.
(n) Torf. I. cit, p. 462.
(o) Heimsk. 1. e. p. 261.

8383
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lige Bopal nord paa Helgeland, paa den Gaard Steige (p), eller at

have opholdt sigDer mellemstunder, naar han reiste nord iLånet. Dg maae
det vel have varet paa samme Gaard, at Finnerne, uden Tvil for hans
alt for haarde Medfart i at presse Skatten af Dem, engang i stor Mang-
De angrebe ham, faa Det HavDe feet farligt ud , hvis ikke bemeldte Vid-
knnnt lonson havde kommet ham til Hr'elp (q).

§. 38.
Den ©rent/ som Kong Syerrer siges at have havt, fvrend

han kom til Riget i Norge, og hvortil samme stulde være en Forvarsel, i
det han syntes, som han var bleven forvandlet til en stor Fugl, hvis Neb
rakte til Rigets yderste Grcrndse mod Osten, men Svandsen til Fin>
marken (r), giver noksom tilkiende, at Finmarken og i hans Tid var en
Province under Norge. Ja den ulykkelige U-enighed, somregerede imel-
lem ham og Kong Magnus <£ylingfoit/ strakte sig end ogsaa biblen;
Thi da Kong Syerrer havde sat en ved Navn Thorgils til Lams-Herre
over det Distri« af Helgeland, som strakte sig lcrngst hen i Nord, samt
tilligebetroet ham Injpectionen, over Finmarken, med den dermed folgen-
de Rettighed at inddrive Skatten afFinnerne og handle med dem, ogsam-
me til den Ende om Vinteren, Aar 1183, havde begivet sig til Fields,
blev han paa Hiem-Reisen i ZEgisfiord (nu Oxfiord kaldet) overfalde«
og ihielstagen af Vidkunnr Ærlingfoti/ som boede paa Biarkey, og af
Kong Magno >£rlmgfon var giort til Lans<Herre ( uden Tvil ogsaa o-
»er Finm -,rfen ); hvilket Mord Kong Sverres Folk strax hevnede og ihiel-
(loge Vidkunnr, da han Sommeren derefter seglede forbi Stegen syn-
d.r paa (5). §. 39.

(p) Torf i. c. p. 463.
(q) Torf. 1. c. p. 475. conf. p. Cso-
-(r) Torf.l. c.p. 583.
(s) Torf. 1. c. p. 625.
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§. 39.

At Kong Sverres Sonne-Ssn Hakon Hakonson har varet
Herre over Finmarken, er ci alene klart af foranforte (r) Snorronis
Vers, men og af andre Omstændigheder , fom i hans Regerings Historie
forekomme; Thi i hans Tid boeDe paa Hyne eller HinDen i Senjen, paa
den GaarD Hofrre, en ManD veD Navn Andreas Skialdarband Kon-
gens Pcrarorende, fom efter Hertug Skules underfundige Titffyndelfe,
paa fin egen Gaard, ved sine Tienere ihielstog Vegard Veradal, da
denne stutDe gaae ind iet Hus, for at befee Finne- Skatten af Fin-
marken, fom der laae forvaret. Hvorudover Kongen tog Lænet fra
ham og fatte en anden veD Navn Ivar Utvik i hans SteD (u). VeD
famme Tider var Guttorm af Biarkey Kongens LænsmanD over ben
syndre Deel af Helgeland , som boede paa Herey (nu Herre kaldet),
for i LanDet, og af Varbelgerne, eller Hertug Skules ©(hangere, blev
drabt (v). Forbemeldte And. Skialdarband og Ivar Utvik floge fig
siden fammen, og Droge, Sommeren efter at foromtalte var passeret,
meD 4. Skibe tit BiarmelanD, for at hevne Det Drab', fom Biarmernes
Konge HavDe begaaet paa Folkene af et HetgelcmDff Skik, fom faa Aar
tilforn HavDe gaaet til BiarmelanD for at hanDle, og var bleven der
Vinteren over liggende, imedens at Augmund fra Spangheim, den
anden af Participanterne i Skibet, meD sine Tienere, om Hosten var
teist øster efter til Sydtidal (uden Tvil Susdal i Nustand/, hvilken,
saa fnart han fik denne Tidende at hore, Drog til HolmgarD, Derfra til
det Sorte Hav , og viDere tit Hierufalem, hvorfra han meD stor ZEre
kom tilbage til FaDernelcrnDet igien. For Dette at revancere, toge nu for-

S 3 be-

(O Gce 5. 3 1.

(ii) Torf. 1. c. p. 152. P. 4.
(v) Torf. I. c. p. 216.
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bemeldte meD Rov og BranD grumt af SteD i Biarmeland, famleDe et
stort Bytte, bestaaenDe fornemlig i myntet Solv og en stor Hob af detkost-
baresteGraaverk, og drogedermed tilbage, men mistede underVeis et afSkr-
bene i StrømenveD Straumneskin. Fra Den Tid af finDer man ikke op-
tegnet, at nogen har reist tit BiarmelanD (x). Om Dette, veddet de
Norffe grebe alt for vidt om sig, ogsaa har givet Anledning tit den Mis-
forstacrelfe, som ved De TiDer havDe reist sig imellem Finnerne og (Sareler*

nc, kan ci til visse siges. Saa meget feer man afHistorien, at i Kong Hakons
Regerings 34. Aar komme Den HolmgarDste eller Russrffe Konges Ate-
randri SenDebuD om Vinteren til TronDhiem, og flageDe over Den Tret*
te og U-enighed, som be Norske Læns-Herrer over Finmarken laae i
med de Ryrialer eller Careler, som vare ben Russiske Fyrste skat-
skyldige, faa at bt angrebe hin anden med Rov og MorD paa begge Si-
Der. Kong Hakon fendre Da om Vaaren fine Gefanter meD Dem til Holrrr-
garD, hvor en ny Fred blev sluttet, og EvigheD stiftet imellem begges
Provincer, faa at Kanalerne hverken ffulDe giore Finnerne nogen Over-
last, ci heller Desse hine nogen FortreD; hvilket dog længe vatede (7).
Dette er ellers den forst« Gang, at vsre Historier melDe noget om Ruf-
fernes ItrrisDiction over Carelerne, hvilken Den TiD ci fynes at have strakt
sig viDere enD til Dem alene ; Thi her melDes intet om, at Russerne i minD-
ste MaaDe befvcereDe Dem over De Norskes forommelDte Fremfart i Biar-
melanD , fom Dog var ffeet omtrent veD famme TiD, og Finnerne vare ikke
Dem, men De Norffe unDerDanige. DesuDen bor og observeres, at Det
var just veD samme TiDer, at Tatarerne bragte Rusland under Aaget (z),
og giorde ved samme Leilighed saa sterkt InDfalD i BiarmelanD, at en

stor
(x) ?-°>/. I. c. p. 154.
(y) Torf 1. c. p. 266.
52) Qtt Herberftein og andre intcr Autores Rer. Mufcoviticarum.
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stor Hob af Indbyggerne maatte forlade Landet, og give sig under Den
Norffe Konges Skyrs, som lod Dem ChristiK og indromde deur Ma
langer-Fiord, at de der kunde sette sig ned <a). Og synes Kongen
at have taget Anledning Deraf, at laDe Christne alle InDbyggerne iTfom-
sen (uden Tvil , saa vidt de vare Finner) og bygge en Kirke der tcengst
nord i Landet, som og i Oforen. Den SolDan i Serkland, som Kong
Hakon siges at have fendr Gesanter til med Foråringer (b), bilder jeg
mig mD ert have varet Desse Tatarers Chan, og ikke (SolDatten i Tunis,
som andre mene; Thi af foranforte kan man nogenledes begribe, hvad den
Norffe Konge da kan have havr for Arrende ar afgiore hos Tatar*(Ethan,
nemlig at afværge de Tatarers Indfald i Finmarken; men derimod er der
ikke let at giette sig til, HvaD han Den TiD nreD Tunetanernekan have
havt at bestille.

§. 40.
Den Fred, som under Kong Hakon Hakonjon blev stuttet mel*

lem Finnerne i Finmarken og Carelerne, maae ikke have varet ret længe;
Thi man finder, at i hans Sons Kong Magni LaZabcrtersTid, gior>
de de Kirialer eller Careler Aar 1279. Anfald paa Kongens Lcrnsmand,

©faun / da han var dragen til Fields, for at indkrcrve ©fat*
ten, toge ham fangen, og ihielstoge 35. af dem, han havde med sig (c). I.
Rarnus skriver, at de nogle Aar tilforn havde giort det samme, og at de
tillige vare indfaldne paa Helgeland (d). Aar 1302. foruroligede atter
desse Careler de nordeste Districter af Norge, hvorfor AuZmund j:un*
gedanz med en ternelig Hob Krigsfolk blev udsendt, for at holde dem i

Ave
(2) Torf. 1. cit. p. 303.
(b) Torf. I. cit. p. 291. conf. p. Z7s. hvor bt'V furtssllcs, at Aar 1286. fem--

me Gesantcv fra &e Tatarers Kunge til Norge.
(c) Torf. 1. c. p. 366.
(d) Norriges Kongers Historie, p. 293-
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Ave(e): Men om han har nemet sig øiemerke, kan et til visse siges. I
det mindste fynes de horste Lansmcrnd ved desse Streiferier at vare
blevne afholdte fra Deres aarlige og faDvanlige Tur omkring tit Finnerne,
i far dem, fom grandfeDe nar til De Careler, af hvilken LeiligheD Finner-
ne Da og betieneDe fig, og HolDte inDe meD Den Skat, fom De stulDe betale
til De horste Konger. HeruDover maatte Kong Hakon Magnusson.
siar 1310. fenDe Gissur Galle tit Finmarken, for at inDkræve Den Skat,
som nu i mange Aar HavDe resteret (f). Denne HavDe en, veD Navn
Valryr prerra i Folge meD sig , og kom Slavet Derefter tilbage fra Fin-
marken meD vel forrettet ZErenDe. Om han paa ny har giort en Reife
derhen, bliver er melDet, men stulde stuttes Deraf, at Martin, Finnernes
Ronge, siges at have ladet sig overtale af Gissur Galle, og Aar
1313. stiv villig draget til Rong Hakon, som da var i Trondhiem,
beralet, hvad som Finnerne endnu vare skyldige, og giort videre
Forsikring om Trostab og Lydighed Cg). ImiDlertiD blev Dog U-enrg-

he-
(e) Torf. l. c. p. 410.
(f) Torf. I. o. p. 434.
(g) J- R<""us l. c. p. 324. ?l»-/. i. c. P. 439. Iblandt andreRettebbder, fom

farnitte Kong Hakon Magnusson har givet Indbyggerne paa Helleland, udi
Bergen, i hans Regerings is. Aar, er ogfaa denne anfsrt: at saasom han
havde fornumet ben Armod og Fafigdoitt, font var blandt Finnerne, faa hav-
de han bevist dem den 3Raetbe, et( de i 20. Vintre, eller Aar, efterat de
vare blevne omvendte til den Christne Tro , stulde ikke giveuden trediePar-
len af det Sagefald, font lovbogen formelder, enten til Kongen eller 2r£rfel>u
stopen, men fiden fluide de svare fuldt Sagefald, fom andreBander og 25oe<
m.end. Han forboder derfor fna»el fine egne, fom LErkcbistopens Provster
«g Befalingsmand at tillegge Finnerne nogen Sag n-reteligen og falsteltgen,
og derved forfeerde dem, faa de maatte give, hvad foryngedes, naarmankom
ind i Fiordene til dem. Dette er taget af en SRorst, paa dette gamle Sprog,
strevetr Lovbog, og mig af 6«« .Secretgir von Alpern meddelt. Af an-
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den ved imellem de Norste og Russerne, hvilke Aar 1315. atter giorde et
Indfald paa Helgeland og andre Steder (b). Samme siede og Aar
1323. Da Russerne iscerangrebe Sen Biarkey, og lagdeErling Vikunns-

fons GaarD i Aste (i). Og maae vel Dette have vceret een, om ikke Den
fornemste blanDt Aarsagerue, hvorfor Magnus Smeck Aar 1348. paa-
forDe Russerne Krig (k) , hvilken blev bilagt, og en FreD mellem Kongen
og Den NovogarDiste Fsrste Georgium paa De Wlkor stuttet, at €at
telen ftnlbt deles imellem dem, og grcendserne settes i ©ysterbeck,
og de wtvmtftt der norden for* beliggende Steder (i).

§. 41.
Under hans Son -Hakon Magnuson titdrog sig en sårdeles

Hcendelse i Finmarken, hvilken findes optegnet paa nogle gamle Perga-
ments Blade blandt A.Magncei Manuscripter, og jeg her OrD for OrD,
af Det gamle Norste Sprog, saa viDt mueligt har vceret, oversat vit ind-
fore, saasom DeruDi aDstilligt forekommer, som kan give nogen Oplysning
i vor forehavenDe Materie. Historien, som efter De TiDers Smag er
blandet med endeel overtroeste Omstændigheder, begynder stråledes:
HcenDelse tilDrog sig i VerDige Herres, Herr HakonmeD GuDs NaaDe"
Norges Konges, og Olafs, ZErkebifp i NiDarosi, Deres TiD, at en"
Prest paa HalogalanD, som var rig paa Gods og MiDler, hyreDe sig«

M ind
fjerte kan ellers fees , at en ©ed ibe Tider har vidst at bettene sig af Leilighe
derne for at presse Finnerne, faa det ikke har »arret at undre, at de undertiden
har vift sig misfornsiede, og paa en elier anden Maade fegt at unddrage sig
fra saadant Stag, som en Deel egennyttige giorde dem alt for tungt.

(h) Torf. 1.c. p. p. 442.
(!) Torf.!. c. p. 456.
(K) Joh. Magni Goth. su»num«;ueUiN. 1.. 21. (*. 3. 772.
(1) Loccenii Hift. Suec. L. z.p. 109,
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"ind paa et Skib med de 2\tøt>mcend, som seglede i 2*tøbfert> (for at
"Drive Kiobmanstab) nord tilFinmarken, og foer han med dem forfine
" egne Borenders str;lD. Deres SegtaDs gik vel og hastig for fig, og toge
"De meD Deres Skib ind ien fmuk god Havn. Paa et hvert Sted Com»
"mc mange Finner til Markedet, saa som fcrdvanligt pleier ar ftt,
"og havDe bt paa begge Sider deres Tolke; Thi de Finner, som er«
"iEnden af Finmarken, alt nord ved (Banbvit, ere alle Hednin-
«ge, og have andet Tungemaal, end vi Nordmcen). Iblandt Finner«
"nc var en Finn, faa klog og udleert i TrolDoms Kunster, at alle Fim
«' neme holDte ham og kalDeDe ham for alle anDre Finners FormanD og
"SpaamanD, for hans FcerDigheD i TrolDomsKunster, og Den Aarfag,
"at han fagDe den foruD hver Ting, font stulDe ste. Det hcenDte sig paa
"en vis Dag, at foromtalte Prest fang Messe i sit Land-Telt; Thi in*

*' gen Rirke var der i Ncervcerelsen. StoDe Da alle Christne Mcend
"under helligeMesse-Wmbedet, som Det femte stor en Forretning, 2<£r*
" bodigheD at bevise. Der vare og ikke minDre Finnerne i Nærværelsen,
"men Den i TrolDom faa vel Dreven Finn stoD vedDoren af LanD-Teltet.
{< Og Da Det vctr kommet faa viDt i Messen, at Presten HolDte opGuDsLe-
"gem, lob Den i Troldom forfarne Fimr bort fra Teltet, hvilket De Christ-
ine Mands Tolk merkede og faae. LiDt Derefter gik han uD efter ham,
<' faafom han vilDe see og rcmDsage, HvaD ham var veDerfaret, og han tog
"sig for. Og som han KDte efter ham, fanD han DenKunst-erfarne Finn
"IrggenDe paa lorDen, ligesom fra fig stiv, ikke langt fra LanD-Teltet.
"©a spurte De Christne McenDs Tolk, HvaD ondt ham var overkommet.
"Hart svareDe: Jeg faae et forfcrrDeligt Syn. Den ManD, fom forr-
»'ger i LanD-Teltet, og I kalDe eDers Prest, holDt srneHcmDer op iVer-
"ret, havende i sine Hænder et -Barn, meget klart og skin*
" nenDe, faaat jeg kunde neppe see DerimoD. Og veD Dette Syn kom
"saa megen Frygt og Forffrekkelse over mig, at da jeg stutde gaae ud

■af
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af Land-Teltet, faldt jeg ned ganste fra mig selv. Da Messen var til"
Ende, kom Presten der hen med De Christne MænD, og loD DenneHcen-"
delse meD €Der sanDfcrrDig giore og bekræfte. Men Det ommelDes ikke i"
denne HcenDelse, om Den i TrolDoms Kunst belevne Finn blev omvenDt til"
den rette Troe eller ikke. Men Denne samme Prest, Da han kom fra Denne "
■FærD hiem til sin GaarD, strev han Dette lertegn til Olaf Ærkebispen"
i NiDarosi, som faaleDes meD €eD var bekræftet. SiDen loD Hr."
VTrkebispen Det giore aabenbart og lyst over Roret i NidarossKirken "
unDer Klokkernes Ringen og Istemmelse af Te Deum. Og leveDe den c

Prest længe Derefter og var i NiDarosi. Men Dette lertegn strev Ni- "
kolaus Olafsson, Klerk i NiDarosi, til BreDrene paa MoDruvollum (i"
IstanD) £iøtn og Snorre, men Sire 2Einar Haflidason, Holar«
Kirkes Officialis satte det over paa Norst efter forbemeldte BreDreé "
Bon. Men Det sieDe, Da leDet var fra vor Herres lefu Christi"
FoDelfe M. CCC I.XXX. og eet Aar." HvaD vi heraf for nærværenDe
vil uDtrekke, er Dette: At veD og paa Den Tid har visse paa HelgelanD
eller i NorDlanDene havt Privilegium at Drage til Finmarken, for Der at
kwbstaae meD Finnerne, og meD Det famme opbære Skatten af Dem, fom
og, at Det yDerste af Finmarken, hvor Desse hanDleDe meD Finnerne, enDDa
strakte fig til GanDviken.

§. 42.
I Kong Oluf Den FierDes TiD, blev 1384. Den FororDning ud-

given, at De af Finmarken og HelgelanD stulDe Derefter hanDle paa vaa-
gen (m), hvilket SteD i gamle Dage ogsaa pleieDe at vcere en Samlings«
PtcrDs for Troppene i NorDlanDene, naar De stulDe Drage paa nogetKrigs-
Tog (n), og hvor et af De storste MarkeDer i Norge aarlig blev hotDet.

M 2 Det

(m) Torf. 1. c. p. fI O.

(n) Heims K. T. l. p. 647.
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Det blev dem af Finmarken og Helgeland da ogsaa udtrykkelige« forbui
der, ar føre deresvarer andensteds hen, end til forommeldte Sted (o),
fordi de Russer og Careler havde opfagt de Norste Fred (p). Af
alt Dette kan man nu tydelig see, at, saa lange Norge havde sine egne
Konger, har Finmarken, lige indtil det Hvid« Hav, stedse varet dem un-
derkastet, og at de har havt over dette Land lige saa fuldkommeligen at
byde, som noget andet under deres Herredoms. Hvordan Tilstanden
siden Foreningen har varet, kan med mindre Vished siges, er et heller
egentlig vort £Memerfe. Dog vil det ikke vare af Veien, at vi her an*
fore, hvad os dets angaaende er forekommet, paa det man deraf nogen-
ledes kan stum, hvad som har givet Russerne og de Svenffe Anledning
at gribe ide aldre Tider saa vidt om sig i Lapmarken. I Forveien ville
vi alene erindr« dette, at ved Foreningens Tid, som og under Foreningen
selv, indfaldt adstillige Omstandigheder, som giorde stor Forandring i
desse Rigers forige Tilstand og Indretning, saasom dm forfardelige
©orte Dzbd, som tog saa grumt afsted, at mange Steder og Distritter
derover bleve ode eller rent forglemte, og mener Zieglerus (q), at Lap-
perne da forst har faaet Anledning at brede sig saa vidt ud i Norge mod
Synden, og sat sig ned paa de Steder, hvor de Norste tilforn havde

boet,

(o) Endeel hen* giort sig de Tanker, at her ved Vaagen »tal forfiaaes Bergens
Vog / men derudt tage de fei-l. Kong Olufs Brev, hvortil her sigtes, Jøder
iblandt andet herom feroledes: t&nnt>n» er fast frammanledis affthiu att
&it>%et och Rarler haffua opsagt -Dagen« mech vaatum Monnum.
Chfl fytbiodui« ver oppaa fullw Åanbtabe Sack aullum Monnum aa
Findmarrum od) failiga Hånde , annan Vtt* at siggla ennb aabet «
fagt: , faXat thes , at their møg« Modstotu veita Ruyum ed« Ratlum,
n«r their Villie votum MonnuM Qfada giet«.

(p) J. Ramas l. c. p. ztl.
'c) Pcond'm p. 484. arm. Cra/itxii Hill. Regn. Sept.



boet, men nu laae ode, hvilket vel og tildeels har sin Rigtighed; Den
idelige Uenighed, som de Norske og Svenske paa den ene Side havde med
Russerne, paa den anden de Danske og Norske med de Svensie, hvori
enhver sogte at rive til sig, det meste han kunde; Fremmede Lansherrers
Indsmelse i Lcrnene, som enten intet vidste af Landets Beskaffenhed og
forige Indretning, eller sogte alene deres egen Fordeel, og lod det for
Resten gaae som det gik; Kongernes ncrsten continuerlige Fravcrrelse,
som sielden komme til Norge, og aldrig til de langt nord beliggende Ste-
der, eller havde ret Leilighed, for de idelige Uroligheder med Hanse-St<r«
derne og de Svenske, at informere sig om Tilstanden, saa at saa vel In-
denlandske som Udenlandske, saa vel Venner, som Fiender, derover giorDe/
hvad dem selv lystede; De Norskes imellemstunder stem Frafald fra
Foreningen og Harmonie med de Svenske, hvorover de forste enten saae
igienem Fingre med, eller ikke kunde forhindre, hvad de sidste giorde dem
for nær; Det Venskab, som de Danske sogte at holde med Russerne,
hvis Hielp de vilde benytte sig af imod de Svenske, saa de derover ci
flottede meget om, at Russerne grebe fonneget om sig i Finmarken, som
de maaste ansaae for at vare af liden eller ingen Betydenhed, naar de
kun tillige paa den Kant giorde de Svenske Afbrek; og andet deslige,
som vi ville gaae forbi, og begive os til ©roning Margretes Rege<
ring. Om hende findes optegnet (r), at hun Aar 1389. (om Aars-Talet
ellers er rigtigt) die b, Bixt. Papæ i Malmoghe haver udstadet et Formå«
nings-Vrev til Henricum Raroli ZLrkebispen i Upsala, at han skulde
antage sig Lappernes Omvendelse til Christi Kundskab. Om Dron-
ningen har giort det sammz med ZErkebispen i Thrundhiem, eller om hun/som dog ikke er-rimeligt, har tilegnet sig alene Handelen i Finmarken,
som et Regale, og rent forbudet De Norske at drive samme, saa at Land«

M 3 Der-

(r) Peringfkiolds Klonum. U!lc»K. p. I {2.

9393



derover er blevet forform, som Det efter nogles Mening steDe med ©ren«
lanD, kan vi ci sige. Saa meget seer man af Erici pomerani Histo-
rie ,at Den Overlast , som Russerne i lang Tid havde giort Dem i Fin-
marken og HelgelanD, enDDa veDvareDe, og at Det har været FremmeDe
forbuDet at hanDle paa bemelDte Steder; Thi Aar 1420. klagede bt i
Finmarken og Helgeland (faa ere Hvitfeldts Ord (s) ) udi er forseig-
ler Brev, at de vare overfaldne af UKytfev, af Hedninge, som en
stor Skade hos dennem giorde, Vinter og ©orner, bortftrde
O.vinder og Folket, udinden ben Fred, be hafde med R. Erich,
og ingen Dag be holdte med dennem, begierendesß. Erichs Hiclp
og Bistand; De klagede over, at tvende store Engelske Skibe
havde været forleden Aer nordost: paa Helgeland at fiøbjlaae, sag-
be dem at ville igienkomme tilkommendes Aar med saa mange
Skibe, dem lystede. Sligt var aldrig skeer eller tilladt for te.
Aar 1425. haver R. Erich forbuDet De TpDste og anDre UDenlanDste, som
ci vare bosiDDenDe Borgere i Norge, at segle paa Nordlandene (r), og
Aar 1431. indgivet en vidtloftig Klage til De Engelske Gesanter, som Da
vare i Danmark, at De Sngelste, nu i mere end 20. Aar, havde over-
traaDt Det ForbuD, som «f arrtld Mands Minde HavDe været, og hvor«
imoD intet kunDe siges, at ingen FremmeDe maatte HanDle paa visse, Nor*
ge tilhorenDe, Oer og LanDe, meD Rov og BranD overfcrtDet mange
SteDer i Norge, borttaget mange Skibe og omkommet Folket, saa at
DerveD en üboDelig SkaDe var foraarfaget, hvorover man HavDe forfattet
en heel Liste, efter hvilken Dem i Finmarken og HelgelanD, i en 20. Aars
TiD, vare 929. eller efter Peder Degn, Lensmanden paa HelgelanD,
hans Beregning, 1400. Læster Fist, Det er 72692. Nobters VerDie,

fra-
(s) Samle Krsnile, "l. 1. p. 681.
(t) //«,>/*. i. c. p. 726.

494
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fratagne (u). Siden blev Actr 1432. den 28. Octob. til Kalundborg,
meD De Engelste Gesanter et Forlig sluttet, og Derudi blandt andet afgiort,
at Kongen af EngelanD stulDe note laDe inqvirere om Den SkaDe, som
var giort paa Island, Helgeland, Finmarken, og i andre for*
budne Havne udi Norge, og at bt Fol? som vare bortforte af Istand),
Finmarken, HelgelanD og anDre SteDer, stulDe komme tilbage til Deres
eget(v), men De Engelste UnDerscrater tage Dem vare for, at De ikke frem-
Deles, unDer Livs og GoDfeé Fortabelse, besogte IslauD, Finmarken,
HelgelanD, eller crndr: forbudne Havne og Lande(x). At De Norste end«
nu i Kong Christians denFyrstes Tid har viDst afRigets gamle GrænD*
fer at sige, fan man see af foranforte (y) Brev, hvor Det heDer, at
Norge grcendser til Sverige i en Strekning paa 420. eller 52«. Mi«
le. Imidlertid faldt dog i hane Tid mange af Dem, som boede i Nord«
landene, af Forbitrelse, fra den Romerske Kirke, og stoge sig til den
Russiske Religion (z). Kongen laae ogsaa selv i Uenighed med Russerne,
moD hvilke han Aar 1463. maatte giere et Tog til Finland, for at hindre
Deres IndfalD (2). I hans Tid blev og Aar 1465. ien Tractcrt med En-
getand, Den Artikel fornyet, at De Engelske, unDer Livs og GoDses For-
tabelse, ci maatte komme tit HelgelanD eller Finmarken, for Der at HanD-
le (b). Hans Son, Kong Hans, giorDe Aar 1493. et ForbunD meD
Grosforsten i RuslanD, anlangende Norge og bt (Bvanbftv, at De
ffulde blive, som De HavDe vceret udi deres Forfædre* og af Arilds

Tid
(u) Nliirt*. l. c. p. 7*51.
(v) Huitf. I. c. p. 766.
(x) loc. cit. p. 767.
U) S« h 32.
(1) Huitf. I. c. I*. 2. p. 864.
(») loc. cit. p. 899.
(b) lo«,cit. p. 903.
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Tid(c); hvorover de Svenste vare meget misforn-Kiede, og udtydede det
til Det QSerste; særDeles eftersom Russerne nogen TID Derefter, Aar 1496.
giorDe aDstillige InDfalD i FinlanD, beleireDe Olufsborg, brænDte Care-
len og Sauolax rent af, og en stor Deel af TauastlanD, ja fcrlDte enD og
om Vinteren Derefter inD i NFrrebotn (cl). ScraDane fienDtlige InD-
falD giorDe De og aarligen i FinlanD, enD og efter at Kong Hans var
kommen paa Tronen i Sverige (ej. ImiDlertiD var Dog btanDt De Svenstes
Besværinger mod ham, og Aarsagerne, hvorfor De faldt ham fra igien,
denne en af de fornemste: at han havde Forbund med Rytmer og Hednin-
ge, som De befrygteDe at skulle komme Deres LanD til SkaDe og ForDer-
velfe (f). Men Norge synes ci at have profiteret mere af Dette ForbunD,
enD FinlanD; Thi ibtanDt anDet, hvoraf Kong Hans Aar 1512. recom-
menDereDe Eric tValckendorf hos Paven til ebifp-Sæfcet i ThronD-
hiem, var og Dette, som Det fornemste, at han paa be (Bvambfev, som
ere imod Ryrzen, behovede en forstandig Mand, som han kunDe forlade
sig paa (8). Og at Der ba for længe siDen har været Urette og U-enigheD
mellem De Norste og Russiske om GrænDserne, fan man see af Det For«
bunD, som Kong Christian den AnDen giorde med Basilius Grosfor-
sten i Rusland, hvori Der tales om irrige tretagrige SteDer paa GrænD-
ferne (b), men intet melDes, hvilke De vare, eller hvorledes DermeD stul-
De forholDes.

§. 43.
Af dette, som hidindtil sin Finmarken, feta vel for som efter Ri-

gernes Forening, mest historist vis er anfort, kan vi nu giore os et tern«
mc-

(c) Huitf. I. c. p. 1008.
(6) Huitt. 1. c. p. 1013.
(e) loc. cit. p. 103?.
(f) loc. cit. p. to 9.
(z) Huitf. 1.c. p. 1083.
(K) S« loc. ctt. p. mc,.
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melig tydeligt Begreb om Dette Lands Tilstand under de Norffe Konger,
hvorledes" Omgangen med Finnerne har været bestaffen og desse har be*
talet deres Sfat, samt og komme paa Spor efter, HvaD som i De ælDre
TiDer har givet Russerne og De Sveniste AnleDning at plukke bort et Styk?
ke efter Det anDet af Finmarken og De Norste Lapmarke. Hvorfor vi og
til desto mere TydeligheD og Overbevisning, af foranftrte ville uDtreffe
ftlgenDe Satser: (i) at Finmarken fra Arilds Pd har været statstylDig un-
Der De NorsteKonger; (2)atDefst, forst De smaa, og siDen Enevolds Kon-
gerne (§.36.) har enten for en vis aarlig Afgift bortpagtet Finmarfen til
andre (§. 37.) eller fat visse Læns-Herrer ( §. 33. 35.36.) til at opbære
Skatten paa Deres Vegne, og drive Handel med Finnerne, hvilketKort*
gerne, som et Regale, havDe sig selv forbeholDet, og ingen anDen unDer
stor Straf maatte forDriste sig til (§. 36.); (3) At De, som DermeD vare
forlæneDe, har i Det minDste været to (§. 3;.) om iffe fiere (§. 37- 38.),
af hvilfe Den ene boeDe synDer (§. 33. 34. 36.) De anDre norD paa Helge-
lanD (§. 35-39.); (4)Naar Desse stulDe inDDrive Skatten hos Finnerne,
Droge De om Vinteren (§. 33. 36.38.) til FielDs, formoDentlig enten paa
Sfier, eller i Keritser meD RensDyr for, meD jo storre Folge, jo beDre
(§• 33), hvor De bleve hele Vinteren igienem (§. 36.), og Droge imiDlerttd
hele Finmarfen over (§. 33.) længst hen mod Osten, lige inDtil GrænD>
ferne af Carelen (§. 33), som laae ©sten for Botnen, og strafte sig fra
Den Finske Bugt , forbi den Ladogisie og Onegiste Ser , og op til det Hvi-
de Hav, som fan sees af Eigla, eller Epgrll Sfalagrims Saga, hvor
det heder, at østen for Naumdalen, en provine; paa Helgeland i
Norge, ligger lamteland, østen der for Helsingeland, derefter
Qvenland, siden Finnland, og endelig Carelen (i); (5) Synder paa

N Hel-
<i) lort. HM. w<irv. T. t. p. 160, Med denne vor Fottlating og otti Sitttati,

o», »i her give Sareleit, stemmer og forbemeldtt Bayers Kart note overens,
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HelgelanD ere 2de Passer, hvor igienem man kommer over titLapmarken,
(t)Riiens-pas, som er den storste og gacrer forbi det store Vand Rys-
sacr-So, hvorfra regnes at være en Dags Reise til Grændserne, og si-
den o. T. S. 30. Mile til Uma-Lcrpmarf. (2) Vefsens-pas, som stref-
ker sig tit 2De Veie, den ene i S. o. tit Hammerdcrt i lamteland, forbi
Snaascn i ThronDhiems Amt, men reiser man lige moD Osten, fommer
man paa 'Raené-Paé til Uma. Den siDste Vei pleieDe LænsmanDen spir*
Der paa HelgelanD at tage, naar han paa embedets Vegne reiste til el«
ler fra Lapmarken (§. 33.), reiste siDenDerfra øster efter, omkring Qven-
lanD, norD og oster om Botnen, til Karelen (§ 33.40.) og Uta-Træst i
FinlanD (§. 28.); Men nu er Uma Den syrtDerste af De nu faa kalDeDe
Svenffe-Lapmcrrfe, folgetig har Denne Lapmark, tillige meD anDre, nor-
den og osten for beliggenDe, hort til hans District, været regnet tit Fin-
marken, og givet De NorsteKonger Skat (k); Thi ellers HavDe De Nor-
ffe Lænsmænd vel et fordristet sig til at tageSkat afd« Der boenDe Lapper,
hvis De HavDe staaet unDe« nogen anDen Potentcrts Herrederne , ellerKla-
ger mod dem til De NorsteKonger inDtobet, hvilket Dog alDrig finDes at
være ffeet(i). NorD paa HelgelanD, eller NorDlanDene, ere aDstiltige

Pal-
hvor Kyrietlnnd flatter affat ved den FintTe Bugt, og videre hen op mod ben
Hvide Os. @« h. 31. n. (p).

(K) At denne min Slutning er rigtig, vist de Svenskes egne Befva-ringer, ind*
givne (il de ©an(Te Cmmniffarier paa Medet ved Flatkeberg Star 1603 , hvor«
udi de klage: at de Lapper udi Pithis-kapmark, foivr bruge de Fjelde mod
Throndhiem, eg af Alder havde givet to ttfaat til Notge, og den tredie
til Sverige, ilm nn forbudne at betale den tredie Maar (il Sverige.' hvoraf
de Danske ba giore ben Slutning, at de Svenske burde ti alene, men ogfaa
Norste, tage Skat paa Fieldene.

<!) Har derfor Linschoten ment bt a-ldre Tider, faa har han isse taget faa meget
Feil, uerar ha« i hans Kart over Nordel, (<Stt Kmschoteus Schiep'Vaert »an
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Passe over til Lapmarken. Igienem Sattens eller Beyerens Pas kom-
mer man tit Pitha, men igienem Ofotens tilLula-Lapmarf, foruDen an-
dre norden for. Igienem den sidste har Lænsmanden, font boede nord
paa HelgelanD, paa Stegen (§. 37.) eller Hinden (§. 38.39) uDen Tvil
taget over tit Luta-Lapntarf (§. 38. 39) og opbaaret Sfatten af Den
norDere FielD-BoygD iFinmarfen og Lapland. De LænsmænD, fom boe-
de længst nord paa Biarfey (35. 36. ) har vel og om Vinteren Draget til
Fields i De næstliggende Egne (§.36.) for at fiobstaae med Finnerne og
indfræve den ©fat, de burde betale, men deres ZEmbed bestoD Dog for-
nemlig Deri, at De om Sommeren giorDe en So-Reife omfring Finmar-
ken, for at HanDle nreD og tageSfatten afSo-Finnerne (§.35.41.) [Thi
HanDelen i Finmarken og Lænet vare steDfe combinereDe, faa at ingen
maatte Der Drive HanDel uDen med Lænsmandens Tilladelse (§736.) (*)]
og eftersom de paa famme Reife dog komme i Nærværelsen af Biarme-
land, faa giorde de ogfaa en Tour Derhen, enten for at hanDle faa vel
for Dem felv, jom paaKongens Vegne (§.33.35. 39.), eller for at plpiv
Dre og giore Bytte (§. 35- 39), ja lode vel og, naar de havde Fred med
Biarmerne, nogle blive der Vinteren over ester sig, for at fiobstaae, og

N 2 K Dra>

by Norden, »6 fol. 24.) indbefattet- den hele Strekning norben for Botnen
under Finmarken , og setter den , font Norge alene tilhørende. Vel mueligt,
at han i denne Post hat fundet noget for sig fom har givet ham Anledning
dertil.

(') ©esse kamsmeend fynes og at have havt et Glag« Gtrand-Rettighed, og Magt
Paa Kongens Vegne at tilegne sig al( , hvad der ko« paa land langs Kufferne
i Finmarken indtil Gandvik; Thi tRetill Hcengs Saga forttelles p. 14.c.
8. at daGrim yderst i Finmarken vedGandvEen, havde fundet en Hval,
lom en ved Navn Hre'dan, og vilde tage de« fra ham, paafiaaende, atalt
hvad f«n af Havet ble, fastet paa tand, det havde han Rettighed at UK
egne sig.



Drage i famme ZErenDe op i RuslanD (§. 39.). SaaDane DeNorffes aar-
lige Tog tilßiarmeland(m) bleve forst stcmDfeDe veD Tatarernes IndfalD i
dette LanD (§. 39.) og siden faa goDt font rent ophævede, Da DeNouogar-
diste Forster, uden Tvil veD samme LeitigheD, fif LanDet unDer frg(n),
da Russerne lærDe, hvaD ForDeet De Norste HavDe af HanDelen med Fin-
nerne, og efterhaanden at rove til Soes (0), fom og at bruge andre Vold-
somheder paa Grændserne, hvilket gik faa vidt, at Kong .OlufHakon-
fon maatte forbyde Dem i Finmarken og HelgelanD at HanDle paa Den
Kant (§. 42.) ; hvorveD Da De Norstes HanDel meD Finnerne i Den Stref-
ning, fom laae ved GanDviken, og Desses SkatstylDigheDefterhaanDen op-
horDe, men Russerne DerimoD finge LeitigheD at tilegne sig begge Delene,
færDeles i Unionens TiD, Da fremmeDe Skibe, færdeles Engelste, komme
til Helgetand og Finmarken, og ovede Der ci alene aabenbare VotDfsmhe-
der, men hinDreDe ogfaa Indbyggerne i Deres HanDel (§. 42.). ImoD
saaDcrn Russernes Overlast og viDere InDgreb maae Da VarDehus-Slot,
uden $vtl i Det stortenDe Seculo, været bygt. I Unionens TiD kan Det
ci vet være steet, Da Slottene i Norge heller forfatDte, enD nye bleve
bygDe (p). At 01. Magnus nævner Dette Slot, er tilforn erinDret.*

Men

(m) «1. 2lbfolott Beyer fortæller, jeg ved ikke paa hvad Grund, ien haaudstre-
»en Tractat, Norge anliaacnde, at i>Aitx»tgttne i gamle dage, foruden
andre Va«, bragteSalt, son»de hc>s dem seiv, til
meland, og brugte dertil store Skibe, som deres store N>lt, mure-
de op af S«ne, noksom tilkiende give.

(n) Herberfkin. Comment. Rer. Muicov, int. Aut. Rer. Mufcovit. P, f9.
(o) Som man fan stntte af desse 01. Ord in Anslegung der nwn Mappe«:

Damach (apolo)itt Sudostcn Vind >st Oceanus Scichicus, d,e stost
«n das tNuslhovider Gepiet ,c- aber d« >st gressc Unsichsfheir von i»e»
Muschovider Meerrauber,

rp) Sec i)<t D«nsse M»gss)«». Tom. 3. p. 119.

100 «n (o) m
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Men at det end og længe for hans Tider har været til, fan man see hos
Herberstein (c,), som efter Den Rtiésiste Gesarnes Istomæ Beretninger,
Der Aar 1496.reiste Der omkring.til Danmark, siger: at 25avtbue er
et Slot, yDerst paa Det Forbierg Motka beliggenDe, hvor Rougerne i
Norge holDe en Besetning af SotDater. ForuDen Dette Slot har Der
i Vest-Finmarken tilforn været en Fæstning eller KongsgaarD, kalDet
Altenhus, paa Den Se Aaroe i Alten-FiorD, hvor enDnu, for et halv
hunDreDe Aar siDen, stoD et sDe Hus meD lorD - VolDe omkring. Paa
Den anDen Kant og op til FietDs gik Det ikke beDre, enD veD So-SiDen;
Thi Russerne bragte forst De næstboenDe Careler til Skatstytoighed (§. 39.),
jeg mener ikke just dem, som opholdte sig nær veD Den Finste Bugt, hvilke
mueligt fra De ælDre Tider af havde hort dem tit, tillige med en Deel af
Finland, men Dem, fom boeDe omkring veD Det HviDe Hav, hvilke De
efter BiarmelanDs Erobring HavDe giort sig Skatskyldige, og Deraf toge
AnleDning, paa Desse næsten oDe og liDt bebyggeDe SteDer, hvor ingen
visse GrænDfer vare fatte, at gribe alt mere og mere om sig, hvorover Det
ci. anDet kunDe være, enD De maatte rage i Urette og UenigheD meD De
Norste LænsmænD (§. 39), naar De komme oster til De Carelste GrænD-
fer , for at ræve Skatten, faa at Det omsiDer uDbwD til aabenbare
FienDtligheDer (§. 40.), hvori Rnsserne, som boeDe nærmest, og iDelig
kunDe være nærværenDe, noDvenDig maatte beholDe OverhaanDen, og uDen
stor Moie tvinge Lapperne at betale Dem Skatten, i SteDet for De Nor-
fjke, hvilke boeDe langt af Veien, og et mere end eengcmg om Aaret kunde
befoge De SteDer. Af Denne Fremgang, fom Russerne HavDe i Lapmar-
fen, fynes Da ogsaa De Svenste at have faaet Lyst til at bekomme en Deel
afByttet; Thi Det var just veD famme TiDer, at De Birkaler, unDer
Kong MagniLadelaasts Regering, begyndte at fæste FoDDer i De Sven-

N 3 (fe

(a) tø- «l. p. 87.
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ste Lapmarke, hvilke vi nu uden viDere VidtloftigheD ville begive os til,
og noget noiere betragte.

§. 44.
Men forend vi komme Dertil, er Det dog fornødent, at vi i For-

veien fee os liDt om i Sverige felv, og betragte, hvorDan Dette Riges Til-
stanD, færDeles HvaD GrænDferne angaaer, i De ælDste TiDer har været,
paa Det enhver fan fee, at vi enDog i HenfeenDe til bemelDte Riges inD-
vortes OmstænDigheder, Strekning, Grændser og omliggende LemDes
BestaffenheD, .har billig Aarfag at paastaae, Det Sverige i De ældste Ti-
Der, i Folge og Betragtning Deraf, c i kan have eiet noget i Lapmarken.
Jeg fetter Da, at i De ælDste TiDer har Sveriges GrænDser været Desse:
(Bot><Zlven fra Havet cg op til Venner Søen, siden bemeldte Sø
til Xlevile, derpaa ben store Skov og Udørken, hvor Vevmelanb
nu ligger, bet meste af Dalekarlia, og endelig den største og vest*
lige Deel as HelsinglanD (r), forbi hvilken Grændserne ginge uD til Den
Botniste Bugt. Man merker vel, at Dette geographiste Bestik er ikke
giort efter Rudbeks Udkast, og kan jeg let forud see, at mange besonder-
lig de blandt De Svenste, som giore saa stort Væsen af Deres LanDs ZLI-
De, Magt, StorheD og anDre Prærogativer iDe ælDste TiDer frem for De
anDre norDiste Riger, ville støde sig Derover. Men jeg forsikrer, at Dette
er ikke en blot Grille, optænkt for at forkteine vore Naboer, og til hvilfen
at uDpynte man behøver at forstrive gamle forDreieDe Klude fra Det gamle
Grækenland og Italien; vil og gierne laDe enhver behotDe fin Mening,
naar man fun6 vil troe, at HvaD, fom er anført, er ikke fagt, forDi jegfaa

vil

(r) Dalin taler i hans Svenjke Historie, f. I. c. 14, §. r. tuns sit, loseltg om
Everiges gamle Greendfer, naar han figer: At gamle Sverige strakte sig
alt i fran Is-Hafvet ttl Oresund, och alt iftån det i4nga Seve<Bsrget
eller Norste Siallen til O,tetsi<s«.
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vil have Det, men blot og alene, forDi jeg afalte OmstænDigheDer finder mig
overbevist, at Det faa i sig felv har været; Thi at Got-Elven fra Havet til
Venner-Soenhar steDfe været De gamle GrænDfer mellem Norgeog Sverige,
an ingen negte ($). LigeleDes vare norDenfra Venneren Markene GrænDse*

SkelletinD til EyDe-Skov ogKiolen, hvilket ZtvynolfvUlfalb, iKong Olaf
den Helliges Tid, udi hanegale, fagDe faa at have været fra ælDgamle Tider
af, og at det var en over alt bekienDt Sag (r). Altfaa horDe alle De LanDe,
font ligge vesten for Venner Søen, i gamleDage ci De Svenste, men Nor-
ste til, hvorfor ogfaa Harald Haarfager tillige med Det øvrige af Nor-
ge, efter gammel Ret, tilegneDe sig Dem, og fatte sin MorbroDer Hertug
Gnttorm til Gouverneur Derover, ©et famme giorDe ogfaa Den Norste
Konge Magnus Barfor, længe efter hans TiD, fom paastoD, at i forige
"TiDer HavDe Got-Elven været GrænDfe- Skellet mellem Den Norste og
Svenste Konges LanDe, og fra Goc-Klven af Vamer-Øøen til Ver-
meland, tilegnende sig derfor alle be Lande, som laae Vesten for
Vceneren, nemlig Sundal og Nordal, Vear og VarDynier (u). Ver-
melanD var en UDorken, inDtil Olaf Zvctttliee 3iD> fom først ryDDeDe
Skoven og blev Der Konge. SiDen var LanDet steDfe De Norste Konger
unDerkastet, inDtil Harald Haarfager, fom og giorde sig dette Land
statstytDig (v), hvilket efter hans TiD unDertiDen var Svensk, unDer-
tiden igien Norst (x), ligesom De Norste Konger HavDe Evne eller Leitig-
heD til at forfvare Deres Ret moD De Svenste, hvilke Dog omsiDer, mest
formeDelst De førstes iDelige inDvortes UrotigheDer, droge af Dermed.

Hvor-
(5) Gee §. 29.
(r) I°'/. Hill. Norveg. P. 3. p. 6s.
(u) Heimsk. l. 2. p. 21 5.
(v) Heimsk. I*. I. P. 90. 92.
C*) Torf. l. cit. P. 2- p. 20s.
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Hvorledes Det norden for VermetanD, inDtil lamteland, endog i de fenere
Tider har feet uD, kan man tyDelig fee afKong Sverres Historie; Thi
da Denne forunderlige Konge vilDe reise fra VermetanD nord til TronD*
hiem, og kunde for hans Fienders Overmagt et komme igienem Norge,
tog han fig en defpercrt Reise for, font intet Menniste for ham havde
giort, nemlig at Drage paa Den Svende SiDe op efter til lamtelcrnD,
Da der fortælles, at han fsrft reiste igienem en ode Skov paa 12. Mile
til Rikisherat, Derfra igienem Den anDen oDe Skov, lige faa stor, til
MolunD, siDen over Den treDie, af samme Storelse, til larnberia (faa
kalDtes Den Tid Datekcrrlicr (y), hvilket er et nyt Navn) hvor Indbyg*
gerne endda vare Hedninge, og havde aldrig tilforn feet Bonge,
eller vidste, hvad Rouge var og hvad det Navn vilde sige. Da

han
(y) Man stulde vel ci tage meget Feil, om urent paeifiod, at en flot- Deel i dit

mindste af delte Land ogfaa har faaet sine fsrfie Indbyggere fra Norge; Thi et
alene ligger 3>ctd<?leit og lamteland, font af Norfie forst bleve beboede, strax
derved, men ogfaa inde i Landet selv ©rerne, Hede og Id«, hvilke Steder
fra forsie Tider af har hort til Hcdcmati*en i Norge og Hammers Bispestol,
indtil Aar 1644. "3 h"vt Norste Indbyggere, font ci alene de Svenste felt)
m,tae tilstaete, men ogfaa fan gotgwrei af et Document, udsterdt af Sigurd,
Biskop i Hammer Aar 1403., Greeneferne angaaende, og eonftrmeret af
Cuipitle't Aar 1425. See Z, Holenii Difp. de Dalckarlia, >~ 16. & 23.
Desuden kan Dalekarlenes Sprog, fom er neesteit det felv samme som de Nor<
stes, men har derimod, feerdeles ide eelbre Tider, hai-f kun liden eller ingen
Overensstemmelse med den Svenste Dialeet, lSee //o/e«. I. c. p. 13 g. 09 be
Glofer han der til Prsve anfører p. 139.] noksom tilfiendegiue, fra hvem de
nedstamme. Skulde nu bet Dalekarlene »erre blandt de telbsie Indbyggere i
Sverige [@cc SDaltns Svenst. Hist, p, 1 c, 3. %. 2.. som man dog i Be-
tragtning af ovenstaetende har hellig Aarfag at tvile peiei] feta maatte Sverige
have faaet fine førfie Indbyggere fra Norge, eg ikke dette Land fra hit«, so«,
de Svenste gemenligen »ilte.
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Hem tog Derfra, maatte han vandre igienem en Skov, 13. Milelang,
forenD han fandt Folk igien, og alter igienem en (tørre paa 35. Mile,
hvorpaa han efter 3. Dages Reise gienem UDerkener kom lamteland
paa 12. Mile nar (z). Hvew Helsingtand angaaer, saa blev Dette LanD,
nylig for HaralD Haarfagers Tid, allerforst af De Norste bebygget, fra
lamtelanD af og inDtil Soen, fftent De Svenste, efter Deres Erempet,
ogfaa siDen begynDte at neDfette sig paa De veD Havet beliggende Steder,
fom kan fees af Heirnskringla, hvor Det faa heDer (2); " Retils (Dem"
nc var AnrrnDJarlsSen af Svarbo i ThronDhiem, og bygDeforst Jam* "
telanD).Sonne-Son var thortrHclsintjnr, som Drog af lamtelanD og"
ester over Markene, som Der Da vare, og bygde Der, hvilket er siden"
kalder Helstngialand, og gaar alt nb ril Havet: men Helsingia-"
land bygbe be Svenske alt oster* med Havet :c. Helsmgerne havde
deres Handel paa Sverige, og derover bleve de med allefamme Ri- "
ges Undersaacer ". Saadane var Sveriges Grcendser paa De Kanter
i gamle Dage. Men HvaD LanDets indvortes OmstcenDigheDer er anbe*
langende, saa saae Det gamle Sverige, Dette, efter nogles Mening, jordiste
paradis, desse Lyksalige Ger (b), Desse deilige Mystste Vange (c),
desse Lystige Hesperiste Haver C6), Denneplatoniske Republic (e) , dem
nc alle Kunsters og Videnskabers Moder (5), somØsterlandene, <3x<x*
kenland og Italien saa meget brystede sig af, Dette Gudernes og Over?

O Re*

(z) Oee Torf. «in. Norv. r. 3.p. fB9>
(a) Tom. i. p. 139.
(d) Radb. Atl. T. I.C is. «5. T. 2. C. 4, I. 3. C. li.
(ej Rudb. Atlant. T. I. C. 23. Dalin setter i hans Sv Hist. P. I. C. 3, §. If.

de Elysl« i Hchmgland.
(6) Rudb. l, c. C. 23.
(e) Rudb. l. c. C. 7;
(s) Rudb. l. etct T# g. C, 1.&1.5cT. l. C. 38 39.
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Regenternes høtcste Seede (z;), som er alene de evrige NorDiste Riger,
men og alle Lande inDtil Tanais, jeg troer og China selv, cerbedigst maat-
te erkienDe for Deres HoveD, og til visse Tider paa de store Rigs-Dage
besege, og hvorfra alle Nationer i Europa (b), om ikke over Den Helener*
den, har Deres Oprindelse, dette LanD, siger jeg, saae saaleDes uD i De
celDste Tider, at man for Skove, UDerkener og MoraDser neppe kunDe
komme frem. Dette beviDner Snorro Stttrlceson, Den troverDigste
blandt vore gamle nordiste Skribenter, naar han siger (i) i den Svenffe
Konges Anttnds Historie, som var en Farfader af forommeldte Olaf
*£ra-telja, at Sverige er fuldt af Skove og Marke (Surthiod er
markland mikit) og at der ligger faa store Odemarke, at be ere man*

ge Dags*Reiser over ; som og, at forommeldte Rouge, fom derover
blev kaldet Brautanund, lob meget rydde og bygge i Sverige, og
rydde Veie allesteds i hele Riget, over Marte og Moradser,
Bierge og Fieide.

§. 45.
At vi nu efter Denne Digression stal komme tilLapmarkene felv,

og fersr Dem, sonr ligge vesten og norDen for Botnen, sera kan vi af for*
anforre meD Billighed' giere Den Slutning, at forenD HelsinglanD af De
Norffe blev beboet, eller ChristenDomen indfort i Sverige, har De Svenffe
ci boet norDen for HelsinglanD, langt minDre op ved Enden af Botnen,
hvor Dog Deres ferste Bopæl , efter Rudbeks og hans Tilhængeres Me-
ning, stal havevåret; "Thi det felger vel af Fornedenhed, at naar de
Svenffe vilde optage ede og u-beboeDe SteDer, som Det vel er u-Disputer-

(g) Rucb I. c. T. i. C*p. n. & H4. 27. 28- K«. Conf. OHlin. 1. c. C. S, $. Z.
6c dap. il. §. 3.

(b) Rudb. 1. c. 1-. i. C. 36.
(i) Heimsli. T. I. p. 49.
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lig vist, at desse Lapmarke i de ælDste Tider har været, saa maatte De
ferst tage fat paa dem, fom vare i Deres ege; LanD, eller laae Dem n«rmest
og beqvemest forHaanDen, som vermeland, Dalekarlen, Helfingland
og andre, men nu bleve desse ikke forend i de senere Tider, og det ved fæ»
re Hændelser, bebyggede, til deels af FremmeDe og ikke engang De Sven-
ste felv, fom Helfingland, fetgelig kan man ikke fee, hvad der stulDe have
Drevet Dem faa langt norD, Da De havde baaoe beDre og beqvemere Lande
nok, hvor De kunde fette sig neD, Men, vil man sige, enDstient De Sven-
ste ci boeDe paa De Kanter, faa kan Dog LanDet have hort Dem til, lige-
som Finmarken De Norffe. Hvortil svares, at Det vel er mueligt, men
at man har siet intet, som gier Det troverDigt, tverrimoD aDstillige Om*
stænDigheDer, som vise, at Det ci saateDes kan have været; Thi for Det
(iste) faa tale vore gamle Skribenter, faa viDt jeg veeD, flet intet om, at
dette LanD har hert De Svenste til, eller at De Der har boet, give ci heller
minDste AnleDning at falDe paa De Tanker. TvertimoD kan man af for*
anferte gamle Historie om Norges Opfindelse (k) med Rette siutte, at
i Lapmarkene festen for Botnen har i de ælDste Tider ci engang været
Finner at see, uden maaste ganste faa, som der paa visse Tider har op*
holdt sig, og langt minDre Svenffe, eftersom Norr meD en heetKrigshær
i lang Tid streifeDe Landet igienem, og kunde ikke see et Menneste. Alt-
faa har denne hele Strekning været en UDerken, som hverken de Svenste
eller anDre stetreDe om at tilegne sig, men herDe Den til, fom ferst kom
derhen for at boe, eller paa anDen MaaDe blev Sier deraf. (aDet) Da
LanDet siDen meD Finner, i Det minDste med fiere, end Der tilforn HavDe
været, blev befat, toge ikke de (Svenffe, men De Norste Skat af Dem (l),
hvilket De Svenste vel ikke HavDe titstæDet, om Landet havde hert Dem til

O 2 (zdie)

O) G« 5.9.
(>) G« §.43.
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(zdie) Findes aldrig nogen Finmark eller Lapmark, i de ældre Tider at,
være regnet til Sverige, og blandt Dets Provincer, ikke engang Helsing*
lanD, hverken i Ingialld JUraades Tid, eller i Den ruelse over
Sverige, som staaer i Olafs Den Helliges Saga, hvor Det faa HeDer:
Sveriges Velbe er beelt imangeDele, en Deel er* X>esti*a?Gothlant)
og Vermeland og Marker, og bet, som der ligger ril, den anden
Deel er* Ostergorhland, hvormed Gotland ogNyland nu følger, I
Sverige selv heder ben ene Deel afLanderSudurmannaland, hvor
der er er Bispedøme, videre Vestmanland, eller Fiadrttndaland,
hvor der ogsaa er et Bispeds'me, den tredie Deel af Sverige heder
Tiundaland, ben fievbe Acundaland, denfemte Sialand (m). Det-
te er alle De LanDe, som man i De ætDre Tider finDer at være regneDe til
Sverige, og lyder langt anDerledes, enD naar Joh. Messenius (n) gier
Biarmeland, Finmarken, Jemtland og Skritfinnia tit fire Kongeri-
ger, under Sverige herende, eller naar paulinns (B'othns (o) regner
Skritfinnia, Biarmeland, Jemtland og Helfingland til det gamle
Sverige, men steber dem om til grevstaber; hvilket og andet Deslige er
lutter Chimærer, og har ingensteDs hierne, De, som have forfattet De
gamle Svenste Love, hvilke uden al Tvilhar været afLanDets egne Bern,
og tilstreflMig unDerretteDe om Dets TilstanD, har ikke vidst af staderne
Kongeriger eller Grevstaber at sige, ci heller af fiere Svenste LanDstaber,
enD vi tilforn har opregnet; Thi Den Gamle Uplands Lov, som havde
været i Brug alt siden IngiaUD IllraaDes Tid (t?), men er An. 1295. af

Kong

(m) Stt «g Heimsk. t. 1. p. 477. Dette Eialand i Gvmge siden kaldet Ros<
lagen.

(n) in Specuta Suet. C. 2. P. 4. &C,7. p. 9.
(o) in Hill. Or!,. Ariloi. p. 61.
(p) fitø o«!ins Svenstc Historie, r. 2. c. 4. p. 109.
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Kong Birger overseet, naar den opregner deLagmænd, som stulDe have
Deres Stemme iKonge-Vallet, hvortil man veeD at Undersåterne af alle
Rigets Provincer i gamle Dage bleve fatDeDe, nævner hverken nogen fra
VermetanD, eller HelsinglanD, eller Vest-og Ost-Bomen, eller FinlanD,
men bruger alene Dejse Ord (q) : tin chorva (beheve) Land Runung
walia, tha sttrlu try Folkland first Ronung taka, rhet ar Ciwnda*
land, Arrundaland oc Ficedrttndaland. UplandaLagntadur a ban
mb Upsalir first ril Ronunger doma: ther nest hvor Lagmadur
aptiv abvnm, ©ttdermanna, Ostgiotha, Zinbåvaba(i Smaatand),
N?estgi6rha, XXevitia oc N?estmanna. Dersom nu flere Lande iDe
ælDste TiDer HavDe hert til Sverige, enD Desse, hyt stulDe Da De og Deres
LagmænD ci have havt Ret at vælte Kongen, ligesaa vel som De andre?
og mon Dette ikke noksom vise, at De allerferst i De senere Tider ere kom-
ne Dertil? Jeg mener ogsaa, at Dette er et goDt Bevis for De D)anste, at
Halland, etaane og Bleking, end og i bt ælDsteTider, har tigget un-
der Danmark (r). Man vil sige , at UptanDs Lagstol strakte sig over
hele HelsinglanD tit UtaTræst i FinlanD (s), og at HelsinglanD Derfor ci
nævnes. GoDt! Jeg vil titstacre, at Det saa har været iDe senere Tider:
men hvoraf vil man bevise mig, at Det ogsaa i De ætDre er steet? og mon

(y) kcrinZsK. Monumenta per lliiuiili. p. 24.
(i) Hvad hidindtil er sagt, kan endviderebestyrkes, naar matt overvejer, igienem

hvilke Lande bi Svende Konger, strax ester deres Antmdelse til Regeringen, i
gamle ©age pltiebt at drage, max berede jtzrlks Gom, d. e. reiste omkring
for at befsge deres Provincer,- Thi da droge de fra Upland til <3ubetman>
land, derfra til Osiergothland, siden til Smaalanb, derfra til West««
gothland, videre til Vfetife, og endelig til XCtfimanlAnb , hvorfra de tog«
tilbage (il Uplanb igien. @« H. Wemana Ojlp. de Rim anti9uo Regum
Sueo-Goth. per provine.circlimelmH. p. 17.

(5) S« Peiingsk. 1. c, p. 23. &p. 2.
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ikke just denne OmstænDigheD vise, at Helsingtand et fan have været blandt
Sveriges gamle Provincer, men er siden kommet dertil, og derfor som et
AppenDir lagt til en af De forige ? Sagen har uDen al Tvil sin Rigtighed.
Og felger altsaa heraf, at naar HelsinglanD i De ælDste TiDer ci har hert tit
Sverige, faa langt minDre Lapmarkene, eller anDre norD efter veD Bot*
nen tiggende SteDer.

§. 46.
Men, maatte man sperge, naar kom Da Helsingland og De der

norDen for beliggenDe Lapmarke unDer Sverige? For hertit at svare, vil
jeg artfere, hvad fom i Olaf den Helliges Historie findes optegnet, i Am
ledning af Den Dispute, tamme Konge havde meD Oluf Skotkonnng el-
ler Øønfke i Sverige, og lyDer stråledes (r) : " I HaralD Haarfagers
Tid flyede mange til lamteland. ' Nogle droge og tit HelsingalanD , "
østen til ved Haver, og vare der Skatstyldigeunder Den SvensteKon-"
ge. Men Da Hakon Adelstems-FostreregereDe i Norge, blev giortFred "
og Markeder farce imellemTrondheim og Jamrland. For hans gode"
Rygtes stolD, ftgre lamrerne til ham, og gave ham Skat. Ligeledes "giorde og alle Hclsingerne, som norden om Stolen vare itfc>fleg*"
tebt (havde deres Herkomst fra de Norste) og HolDte Det saa længe, ind- cc
til Kong Olaf den Digre og Kong Oluf GMfke trettede om Landenes cc

Delelse. Da vendte amtevne og Helsrngerne tilbage, og gave sig "
under Den Svenske Konge, fordelendes Lander osten efter EyDessov og"
siDen Kielert alt VXovb ril Finmarken ". Her feer man nu temmelig ty«
deligt, hvordan HelfinglanDs BestaffenheD har været i De ferste Tider,
efterat Det blev bebygget, og HvaD ADkomst De Svenste har havt Dertil.
Man merker Da (11, at De Norste har bebygget HelsinglanD lige indtil
Haver, hvilket ogfaa sees af adstillige Steders Navne, Der uDe ved Bot-

(t> See fununget Eagorne og Heimsk. T. 1. p. 636.
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nen beliggenDe, hvilke gaae nD paa Anger, en EnDelse, som jeg ikke veed
at have været brugelig blandt De Danske ellerSvenste, men alene i Norge,
hvor Den er meget gængs; og stulDe jeg let falDe paa at troe, at Anger-
manland Deraf har faaet sit Navn. Men som De Svenste ogsaa siges
at have bygt i HelsinglanD uDe veD Havet (u), saa maae saaDant enten
siDen være steet, eller paa de synden og esten for betiggende Steder.
Dette kan man ogsaa ved Denne LeiligheD observere, at De Norste i Ha-
kon Jarl Den Riges Tid HolDte en FloDe i HelsinglanD, hvormeD De om
Someren giorDe Serever-Toge i Oster-Seen, men satte paa LanD om
Vinteren, og Droge siDen over FielDet til TronDhiem (v). Som og, at
Helsingernes Sprog kommer langt mere overens meD De Norstes og Is-
lænDernes, end med de Svenskes (x), hvoraf man let kan sitme, fra hvem
af Delene De har Deres OprinDelse. l>Det) At enDfAent Helsingerne be-
tateDe De Svenste et Slags Skat eller ErkienDtligheD, hvilket stede alene
i Den Hensigt, at De maatte have TillaDelse at Drive HanDet i Sverige (7),
saa vare De Dog ci mere bunDne tit Dem, enD De kunDe begive sig unDer et
anDet Herstab, naar De saae Deres ForDeel DerveD, og Der betale Deres
Skat for at nyDe fri HanDel meD sammes UnDersaater, saa at, hvor Hel-
singerne saae fig best FriheD og LeiligheD til at HanDle, Der vare De og

stat*

(u) See h 44. Gestrlkeland er i gamle Dage og bleven regnet til Helsl'Hland
[@CC Alfwiks Difp. de Heifing. Ant. p. jo.] og samme er uden Tvil det Sted,
som de Svenste tilligemed Helsingerne har bebygget, men er siden, eftersom de
sidste vare de, der ferst havde begyndt der at boe, kaldet med samme Navn,
som de »»rige af dem bebyggede Steder. Terfaus har og fundet, at Hc!sing,
land ci strakte sig i de fsrsie Tider fa« langt imod Synden, som siden, »M.
Norv. p. !. pag. 172., hvilket bestyrker vor Mening.

(v) Heimsk. T. l. P3F. 184.
(x) See SteckfeniiDifp. de Weftrobotnia §. V. V. 10.
(?) See §• 44. OJ det der «f Heimsk. i*, t. s. 133, aniFpft Ct'cy.
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siatstyldige. Altsaa seer man, at Det er ganste rigtigt, hvad jeg tilforn
(§. 45.) har sagt, nemlig at lamttland, Helsingland og Lapmarkene Der
norden for har i gamle Dage vcrret lutter Udorkener, hvor enhver kunde
fette sig ned, uden ved det samme at blive noget Herstab underkastet;
hvilket ogsaa de Norstes Oiemerke, med deres Flugt fra Norge derhen,
noksom viser, (3&i?) At i Kong Olaf dm Helliges 80, hvis strenge
Regiment de fleste Norste vare misfornoiede med, og formedelst den lang-
varige Uenighed mellem Rigerne, hvorved lamterne og Helsingerne, som
boede paa den Svenste Side et kunde andet, end lide det meste, har dejse
vendt sig til Sverige igien, dog saaledcs, at Kong Osten i Norge, ved
sin vise Regning, Forceringer, og andre linde Midier bragte det saa vidt,
at lamterne af sig selv 09 godvilligen tilbade sig ar ville give ham
Skat, og blive Hans Undersaam, hvilket de og giorde, uden at den Sven-
ske Konge i mindste Maade besvarede sig derover (z). Saa man heraf
tpdeligen seer, at Tilstanden ilamte- og Helsingland har, hvad Rege-
ringen angaaer, virkelig touret den samme, som i Begyndelsen paa Istand,
ogsaa et ode Sted, af de Norste forst bebygget. Men Helsingerne bleve
siden stedse ved Sverige, og finge da de Svenste derved Leilighed ci alene
at udbrede sig gienem Helsingland langs med Bomen til Finland, men
ogsaq at tilegne dem Lapmarken. Dog maae ingen tanke, at det var
steet enten paa eet eller to Hundrede Aars Tid, at denne Strekning blev
opryddet og bebygget; Thi man finder, at Kong Magnus har Star
1335. gwet Drotseten Niels AbiFrnson hans Confirmations Brev paa
pire«Aa og dens Odemark i Helsingeland, som han med stor Om-
kostnad hade upraga og bebyggia lated (a) ; Og Aar 1445. bestod
den hele Lula-Districr i et Kirke-Sogn, som man kan see af et Brev,

clat.

(z) See ttcim«!:. T. 2. p. 249.
(a) Peringfk, Monum. per Lklein«li«m, p. 2.
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dat. die b. Petri 55 Pauli samme Aar, hvori Indbyggerne kalDe sig:
menige Almoga i Lnla-Bokn, i Norre-Botn i Upsala Qiftopebø*
nte (b), Aar 1350. blev Torne Kirkegaard ferst indviet af Den Upsal«
ste ZErkebistop Herning, som samme Gang Debte nogle Lapper i et stort
Kar (c). Alle De Navrre, som man har givet Desse Lapmarke, ere De&
uDen nye, og stat neppe nogensinDe komme for hos vore gamle Skribenter.
Af foranferte OrD, saavel som HvaD hiDinDtil Derover er sagt, kan man
Da (4De) slutte, at lamterne og Hetsingerne har vceret De, som allerferst
har bragt De Svenste inD i Lapmarkene paa Denne Kant; Thi ba samme
HavDe sat sig neD osten for Kieten, som flygtige fra Norge, og i Olaf
den Helliges Tid givet sig unDer Den Svenste Regering, faa stræbte De
at faae Kiolen som en Barriere for sig moD De Norste, og fordelede
samme, som vel aldrig tilforn var steet, alt nord ril Finmarken, hvor-
veD da de Svenste igienem Helsingerne finge et Slags Leilighed ferst at
tilegne sig det ncermeste af Lapmarkene, og sides Den hele Strekning esten
for Kieten. Jeg siger, at De forst tilegneDe sig Det ncermeste af Lap*
markene; Thi enDstient her siges, at Riflen blev deler lige tilFin-
marken, saa kan Dog paa Dette SteD veD Finmarken ci blot og alene for-
fiaaes Det LanD, hvilket nu faa kalDes, men tillige Den hele Lapmark vesten
for Botnen inDtil lamtelanD. At Navnet i gamle Dage vet ogsaa maae
have strakt sig fer« viDt, viser ci alene Den Vei, De Norste Lcensmcend paa

P Hel*
(l,) Peringfk. iViunum. Ulkrak. p. 54.
(c) Loc cit. p. 147. Om Kirkens heie« Slider tvertimod dette Vidnesbyrd kan

levifes af desse Tal •: B*o*2*l :. , font stal staae udhngne i nogle Stene
over Kirkedørene , men 6. Brunmus i hans Difput. De Urt,« Toma, mener af
Murmesteren at wxt forkert indfatte, See §. iv. p. 27. ville vi lade ver«
usagt, men stnlde heilig tvile paa, eftersom forommeldte Brunnius selv maae
ttlstaae, at der gives adstilltge 2larfetger, hvoraf man maae flutle, at Kirken
(i fat« v«re faa gammel, at den fluide vme bygt 1208.
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HelgelanD toge, naar De stulDe drage til Finmarken, nemlig igienem
Mfsens Pas tilUma-Lapmark(cl), som altsaa maae have vceret den
synderste District Deraf; men ogsaa foranferte (e) gamle Norste Docu-
ment, hvori blandt anDet efterfetgenDe finDes antegnet: "Thetta Lander*
"mcerke er mellim Jenttalands og $inbmavlav od: Helsingelands
" Westir or Leinglings tiDum ock stier norDer til Straums. E,igu tha
"Icemrar norder* a $inbmovl siri Straumi XIX raster ar roet«?«

"Dyr ock Ikortta, ock geinger sua auster LanDamerit motbt Anger-
manna lande taker til, thar som heitir weimosior, tcedan i Hulsio, ock

"oKioDsio ks s Her seer man nu, at Finmarken, lamtelanD og Hel-
singlanD (det sidste Navn i en noget vidtteftigere Bemerkelse taget) stiteé
som ncest til hinanden grcendsenDe LanDe, men hvorleDes kunDe Det vcere,
hvis Finmarken i De celDre TiDer ci HavDe strakt sig til lamtelanD, som
sagt er, eller Dersom alle Lapmarkene vesten for Botnen HavDe ligget Der
imellem? Det maatte og have vceret et strrt InDfatD af lamterne, at De
>nlDe Drage et omtrent norD til Finmarken, forstaae, som
det tru faldes, for at gaae paa Jagt efter Dyr og Egerne, hvilke De uDen
,Tvit Den TiD kunde faae i Mamgde uDen for deres Stue-Der. Altsaa
bliver Sammenhængen, naar man ligner alt Dette moD hin anDen, uDen
al Tvil Denne, at Den Deling, hvorom i foregaaenDe er melDet, ikke har
gaaet tcerrgere, enD en Snes Mile omtrent (om Den TiD endnu saa meget)
norden for lamteland; at lamterne siden Den TiD har tilegnet sig et
temmeligt stort Stykke af Lap- eller Finmarken, for Der at have Deres
Jagt; at Finmarken Dets uagtet, enDog i De senere Tider, da de, i anferte
Document omtalte Grcendser bleve satte, har strakt sig henimod Anger-

(d) S« §. 43.
(e) See tz. 20.
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manland (5); og at sluttelig Hetsingerne, efter fom de avancerede
op efter veD Se-SiDen, efter lantterrtes Exempel har faa uformerft
faaet nu eet og nu et anDet Stykke afLapmarkene unDer sig, inDtil De,
besenderlig i Unionens Tid, bleve Mestere over Det hele, og endelig faa
dristige, at de og torde femme over Kieten, for at forfege, om de ogfaa
kunde giere det famme med de fig der opholdende Lapper eg Finner, hvil-
ket dog iffe, eftersom de fpendte Strengen alt for heit, vilde gaae dem an.

§. 47.
Dette maae for ncrrvccrende vcere nok jagt omLapmarkene vesten

for Bomen. Nu ville vi da begive os til de esten om famme beliggende
Lande, og betragte, hvordan Tilstanden der i de aldste Tider, og videre
fremefter, saa vel i Finland, som hosgrcendsende Lappe -Districrer har
vceret. Hvad Finland angaaer, saa menerAutor til den FinlandsteKro-
nike (Z), at dette LanD har først havr sine egneFenger, er sidenkom-
met ttnder Russerne, og endelig indtaget af de Svenske. De tven-
de sidstePoster kan nok have sinRigtighed, men den ferste er meget vanste-
lig at bevist, besenderlig naar man vil jette, at Desse Konger har selv vce-
ret Finner, eller alene regeret i Finland over Finste Undersaater. Autor

(k) -©altø i han« Svenste Historie p. i. c. 3. $. 14. »il, at Ingermanland,
Angermanland te har deres Navn af de gamle Ingevoner: Men det er
troligere, at Ingermanland, har faaet Navn af Floden Inger, vick. Sam«
luttg Ruhifcher Gefchichte, f. 4. p. 284. Og hvorledes Angermanland kan
hedt efter de gamleIngevoner, er ci let at begribe, da de Svende felv tilfiaae,
at Navnet er nyt, og kommer aldrig for ibt gamle Historier. See C. J.
Genhergs DilT. de lvle«leip«!ia C. 2. p. 5.. som derfor gieffer, at Landet i
gamle Dage har havf et andet Navn.

(g) Den font er indrykket i det Gchwedische Bibliothec p. i. p. 96. og Editor
mener i Fortalen at v«re forfattet af Mejfemo . hvilket man dog har Staffan
at tvite paa.
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har vel, for at godtgwre sin Mening, sirabet sammen en Liste paa i;.

saaDane Konger, men naar man holDer Den veD Lyset, seer man, at De
fleste ere tagne fra Finmarken og BiarmelanD, hvor De, efter Saronis
og anDres ViDnesbyrD, har regeret, og ikke i FinlanD, nogle ikkun fa«
belagtige og opDigteDe Personer, og resten Forneorr og hans Efterkom-
mere, fra hvilke nota* og (Bovv, efter foranforte gamle historie om
Norges OpfinDelse (b), neDstammeDe, og vi tilforn har viset ikke ar have
kunnet vcere Finner, etter regeret over Fimterne i FinlanD. Af famme
Familie ere ogfaa De Finlandste Forster, font Snorro Sturleson for-
tceller , at De Svenste Konger har havt at bestille meD, som Snio Den
Gamle, hvis ©otter Den Svenffe Konge VantanD tog til agte (i), og
Froste, i hvis Tid Agne, Kongen i Sverige, siges at have unDertvunget
sig FinlanD (k). At Det ci har hcengt rigtigt sammen meD foromtalte Fin-
ske Konger, har ogsaa Forfatteren af Det SchweDische Bibtiothec selv mer-
ket, og Derfor uDtaDt sig meD sin Mening, som er ganske overens stemmen-
«<De meD vores, stråledes Derover (!) * " Dersom alle de Ronger, som
<«vor Autor opregner, har regerer i Finland, saa er Det tydeligt, at

Fim

(I,) See 5. s.
(i) Heimsk. T, I. p. 16.
(k) i.oc. cjt. p. 22. Man k«n og have billig Størfag «f f»ile , om vo« gamle

Skribenter ved Finland altid har forsiaaet dtt Land, som nu saa kaldes, eller
om de ikke ofte har confuntzeret Finnerne paa den Kant med Russerne, Esther'
nc og andre; Thi vi har d alene tilforn §. 7. N. (Ic».) frcmføvt Exempel, at
kifiand har faaet Navn as Finland, nieu Theodofuu Kiowienfis fortæller og i
hans Russ. Chron. S<e Samlung Russilcher Geschichte. P. 1. P . io. at
ve VnveQet (de som boede paa hin Side af Oster - Soen ) kaldce Russene
S;fct>»&: , son, ellers i d«n Russiste er ført meg«c som Fmnep el«
ler Finste Hiflcender.

(1) eliion. Finland, p. 19.
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Finnerne enten har havt Fremmede til Regenter over sig, eller at Dette "
•Folk paa Den TiD har brugt et Sprog, som aldeles ikke kommer over-"
ens meD Det nu brugelige ". Ja Autor tilstcraer selv, at de kongers
Navne, som han cursorer, fan neppe afFinnerne udtales (m). For*
uden foranforte hos ©norro ©rnrlceson, som dog egentlig ci kommer
Finnerne ved, finder man lidt eller intet i de gamle Skrivrer om Dette
Land. Og kommer Derfor bemeldte Autor, naar han cif. de gamle Kon-
gers So-Rover-Toge tit Fintand vil bevise Finnernes Rigdom mod Taci-
tum, og at de ci har varet saa uste, som han afmaler Dem, ingen Vei,
og uDretter intet meD Det anforte Exempel (n) ; Thi Den Svenste Kon-
ges Ingvari Tog stede ci til FinlanD, men til EsthlanD. Errdstiont De
Svenste Konger vel ogsaa en og anDen Gang kan have taget sig for, iDe
celDre Tider at tugte Finnerne, hvilke tillige med De Scener, Careler og
Esther ofte giorDe stor SkaDe.i Deres LanD, og vel ogsaa unDertiden inD-
taget enDeel af Deres LanD, som Der fortcelles om Den(Soenste Konge Eric
Sigttrfcel, Der leveDe i Det 10. Seculo, at han tillige meD anDre Lande
ogsaa lagDe FinlanD unDer sig, hvilket og Eric Emundson for ham
HavDe giort; saa var Dog saaDant af ingen BetyDenheD eller BestanDighed,
inDtil Kong Eric den Hellige, midt i Det tolvte Seculo, bragte Finnerne
til LydigheD og Den Christne Religion (0). Dog maae ingen tænke , at
Hem unDertvang hele FinlanD, og Den hele LanDstrekning efter for Bomen.
Nei! langt "fra; Thi Det var alenefie Det ncermeste District omkring Abo,

P 3 shvil-
(m) loc. cit. p. 106.
(n) loc. cit. p. los.
(o) Den fet-fle Anledning og rette Aarfag (il hans Finste 3og »ar den idelig Fare

og Overlast, de @t>enste vare underkastede as Finnerne, font kan fees af efter-
følgende Ord in Vita S. Henrici in Monum. sliec> Qotliici« Btnzelii p. jø. Cum
vero Plebs Fitilandia, tune caca & crudelis gentilitas, habiiantil/US in Sueti*
gravid damuafreqnenter infsrrent, o>, Rex Erkus fe.
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[hvilken StaD ci blev bygt forenD tcenge Derefter,] som Den TiD blev vun,
Det ; hvilket foranførte Finlandste Kronike uDtrykkeligen beviDner (p), og
01. Magnus enD viDere staDfcester, naar han siger (q): ar Finland
omtrent for 400. %av siden paa den syndere Ranr har vceret de
Svenste Ronger underdanig, følgelig ci Den norDere, forenD tange
Derefter. %a Finnernes Lydighed, saavel under Den Svenste Regering,
som Christne Religion, synes end-og en temmelig Tid Derefter at have vce-
ret af ingen eller lidert BetyDenheD ; Thi de sioge ci alene Bistop -Henrie
ihiel, som HavDe mest contribueret til Deres OmvenDelse, og boeDe tillige
meD nogle af hans EftermcenD i RenDamerki, ikke langt fra Abo , hvor-
hen Bispe-SceDet allerforst An. 1228.blev forflyttet (r) -. men at bt og
strar efter Kong Erichs Tog til FinlanD ere faldne fra Troen igien, kan
man see af Pave Alexandri 111. Brev tit ©eephanum, som Aar 1163.
blev Wrkebisp i Upsala (5). ,De lode Det ogsaa DermeD ci vcere nok, men
tyrannisereDe Desuden forstrekkelig ci alene meD Presterne og De Christne i
Finland, men og med InDbyggerne i Sverige selv, som man kan see af
Pave Gregorii IX. Brev tit ZErkebispen i Upsala (t), hvor Det HeDer,"
"at Tauasterne, som tilforn meD meget ArbeiD af samme ZErkebisp og
"og hatte Forfcedre vare omvendte, vare nu (Dette er streget 1237) efter
"De hosboende Rorsets Fienders Tilskyndelse faldne til deres forige
"Vildfarelse igien, hvorpaa han opregner Deres GrumheDer, og siger

" endelig, at veD Desse barbarers Tyrannie blev bet evenfte Rige faa*
" ledes undertrykker, at man maatte frygte for Troens»Derste Ruin og Un-

Der-

(p) paz. 114.
(q) Hifl.. Lem. Sept. *_,'!). z. p. 96. edit. Rom. in prxkt.
(r) Oemhielms Hifl. I»cc!el7. Suec. p. 464.
(«) Viflhovii Vir. Aquil. p. 161.
(t) Eee Gruberi Origines Liuoniæ. p. 261.
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dergang, hvis Det ikke blev hiutpet afGuD og Det Apostoliste SceDe. Si-"
Den opmuntrer han ZErkebispen, at han stulDe i bemelDte Rige og hos-"
liggenDe Øer laDe forkynde et Rors-Tog imoD Dcss« Barbarer :c. ".
Heraf kan matt nu storme, hrjor stor De Svenstes MynDigheD Da harvæ*
ret i FinlanD, og om De Den TiD fan have eiet De norDesteDistricter østen
for Botnen, Da Det gik saa tit i De syDlige, hvilke De saa goDt som nyfigen
HavDe fcestet FoD paa. Ja FienDttigheDerne mellem Finnerne og De Sven-
ste fynes Den TiD at have gaaet saa viDt, at Paverne imellemstunder ci
giorde sig Haab om at kumte udrette noget til Deres OmvenDetse veD De
(Svenste Bistoper, og Derfor overDroge Det til De LisianDste; Thi man
finDer, at Aar 1170. blev en veD Navn Fulco uDvalt tit at Drage Om*
sorg saa vet for Finnernes som Esthernes OmvenDetse, stiont han ci synesat
vcere kommen til Fintand (u). LigeleDes bestikkeDe ogsaa bemelDte Pave
Gregorius lX. An. 1232. Lal6t,ttnum de Alna> Bistop i Semgallien, at
vcere fin Legat i LiflanD, GothlanD, Vinland, EsthtanD k. FormeDelst
Desse iDelige OverfalD, som steDe, ci alene af Tauasterne, som boede paa
Grcendserne hos De Svenste i FinlanD (v), men ogsaa af kareterne og
Russerne, som Aar 1206. sioge Wrkebisp Johan ihiel , opbrcenDte Sig*
ttrna, Drcebte Hertug Johan, og giorDe u-uDsigelig anDen Skade, veD
hvilken LeitigheD Stokholm af Birger Jarl blev anlagt, for at afvcerge
Deres InDfalD (x), som og DesuDen af De hedenste Esther, hvilke enDnu
1225. HolDte ilDe Hus i Sverige (y), bleve De Svenste omsiDer nøDsa-
geDe at gribe sig an for Alvor, og senDte en FloDe til FinlanD, hvormed
De angrebe Tauasterne, overvanDt Dem (2), og tvang Dem til at antage

Den
(u) Gruber. 1. c. p. 78-Not. (k).
(v) Er. Olai Hiflor. Seieon. & Goth. 923. IsZ. *<»!". SylWi,
(x) Er. Olai l. c. p. 163.
(?) Gruberns 1. c. p. 178«
(z) Er. O/ai l. c. P. 153.
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den Christne Religion t», hvilket steDe Aar 1248. (b). Hvorpaa de og-
saa anlagde det Slot Tauasthus, for at holde dem fremdeles i Ave (c),
som blev bygt An. 1250. Uagtet desse Anstalter, kunde De Svenste enDDa
ikke leve i SikkerheD for Finnernes Overlast; Thi Carelerne, som enDnu
vare Hedninge, saa vel som og en stor Deel af Tauasterne og De Fin-
taitdste, bleve fremdeles ved, tillige med Desse og Russerne, at giore stor
SkaDe i Sverige, hvorfor De Svenste uDsenDte en Krigshcer moD Dem,
unDer tvang An. 1293. Carelen, tvang InDbyggerne at blive Christne, og
byggeDe Wiborg-Slot, som og LanDscrona: Men Kerholm HavDe Russer-
ne inDe, meD hvilke De Svenste, veD Denne LeitigheD, komme i Treue og
UenigheD om GrcenDserne (d).

§. 48.
Just veD Desse Tider var det, at De saa katDeDe Birkarter, eller

Svenste InDvaanere i Tauasten (e), begynDte at give sig i Kast og Han-
Del meD Lapperne, hvilket Scheffer og anDre giør sacr meget Reesen af,
fom GrunD tit De Svenskes Rettighed til Lapmarken, Da Sagen Dog i
sig selv er af liDen eller ingen BetyDenheD; Thi fra Den TiD af at Kong
iLrich den hellige begyndte at undertvinge Finland, og siDen, faa tcenge
forbemelDte UroligheDer vareDe, fiygteDe aDsttllige Finner, Deels for ci at
blive tvungne til at antage Den Christne Religion, Deels for at unDgaae

(3) P. Juftenii c««!. Epifc. Finland, i Schwedis. Bil'lioth. p. 63.
(d) Mejfenius in Scond. Mult. Tom. X. p. 9. henfsrcr det til %ax 249, Ittfd desse

Ord: Erhus , Suetia Rex , Finnorum borealium provocatus piratica , trans-

mijfo Ulm exercitu, per affinem directo Birgerum Jerl,pltrofqve Oftrobotuitni
fium, ad anna convolamium , proftemit.

(c) Gruberus l. c. p. 146.
(d) Er. Olai 1. c. p. 212. 220.
(«) Scbejferi I.Hppon!i> p. 20.
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de store ©fatter, fom De Svenste havde lagt paa dem, forst nord til Taua-
sten (f), hvor de nogen Tid opholdte sig ncrr ved den Sø Lappiakaivo(Z),
men Det De Svenste ogjaa HavDe indtaget Det LanD, maatte De atter af
SteD, og begive sig enDnu længere norD, til de øbe Steder (b) ,hvor De
siDen bleve boenDe (i), først til Gsterbotnen, og Da De ogfaa Der bleve
Hjemsøgte, viDere til Kimi og Torne. Scheffer er af De Tanker, at Desse
flygtige Finner Da forst Har fatter Det Navn af Lapper, hvilket stal be-
inerte Det samme som Overløbere eller Romningsmand, eftersom Kong
Erich ben Hellige HavDe udgiv« den Befaling, at alle de fluide vcere

(f) Schefer. 1. c. p. 17.
(z) Loc. cit. p. 20. c. 6. Zacb. Plantini O, d det'oM, Cap. 6. p. 47. cd. !«.

Lap. Scbcjf. de-sse: Traditur , primum fufcepijjé migrationen) fat tngratiis
viagifirntus; Nimirum oneribus prejfos , quam ejfent fercudis , gravioribus ,
relictis avitis fuis in Tauaftia circa Birkarla <!?- Rengo aruis vaftam, qua 1*,,.

uaftia dicitur , penetraj/e primum fylvam , »ec ante qvam ad t«?« incultum <?«-

ftrale, quod in Oftrobotnia tenetfinus Bodici fubftitijfe littus. Ibi primas poft
primos errores cepijfe fedes. Hg NOfJCt derefter '. Ipfi ipforum ante conter-

»vittei l?"c. ipfos , duce quodam, »r fertur , Matth, Kurk , bello adoriuntur
Vitemecino , cadunt, fpuliant, totoque demum latiffimo Uh traciu »c//««,.-
-primum quidem mifere ad inclytos Salmonum pifcaturafluv. Toma is' Kimi,
max ve» o miferrime ad ipfa ufqve, qva jam tenent, Alpes utrinqve coutin~
gentia deferta, *

(h) Delte bevidner O. P. Niurenius (<§it Schejf. t.,pp. «d. IZt. p. 48.) udtrykke'/
lig , naar han fart siger : Prtefato tempore evenit , aliquot Familias ex Birkalti
is' Rengo parteciis exiliijfe «em«/ Tauaftia , is' ad litora Oftrobotnia , übi jam
Nerpis is' Muftafara, tum temporis a nullo mortalium habitata, ftativa is'
Sedesfuas fixijfe , ibidemqve fine ulla , qua Finni vexabantur in patria, tribu'
torum mcleftia multas acquifivijfe merces ip'c. Peragre id i idetites is' fe~.
rentes Tauafthi is"c.

(i) Scheffer 1. c. p. i?.
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freDløse, som ikke vilde antage Den Christne Religion (k). HvaD fom han
mest beraaber sig paa, for at bestyrke sin Mening, er Dette, at Navnet
ti finDes brugt, enten af Ad. Bremenfi, og anDre for ham, forenD af
Saxone Grammatico, hos hvilken Det først forekommer, eller af vore egne
gamle Skribenter: Men at Det ci har vceret De sidste übekienDt, viser for-
anførte gamle Historie om Norges OpfinDetse, hvor Der tales om Lap-
perne, somboede bagFinmarken. Og at SaxoGrammaticus, som ta-
ler om tvenDe Lapmarke, stulDe have brugt Dette Navn, hvis Det allerførst
var opfundet i hans TiD i FinlanD, synes ci at vcere rimeligt, scerDetes,
Da visse Dtistricter, som et i FinlanD selv, faldet Lappio (l), et anDet i
EsthlanD, ub Navn Lappagnnda (m), og andre, komme os til at troe,
at Navnet baade har vceret celdere, og strakt sig videre, end til De Fin-
ner allerre, som rømmede fra Finland, ImiDtertiD vil jeg Dog gierne tit-
stacre, at Navnet har Den Bemerkelse, som Scheffer giver Det, og vil
sige, om ikke just Det samme som en Overløber og RømningsmcmD, hvil*
ket vet er for meget, saa dog faet meget som en Omflakker (Finnus v»-
xabundu',) Nomas), faer at Navnet tilkommer alle Dem blandt Finnerne
i Almindelighed, som vanke omkring paa FielDene og i UDørkene meD
Deres Reinsdyr. Og at denne Bemerkelse er Den rigtigste, viser ci alene
de Districter, hvor Lapperne endnu boe, og Deres LevemaaDe, men og Delt
BetyDning, som Narmet enDnu har, Da vi kalDe Dem Lapper, som boe
til FielDs, men Dem DerimoD Finner, som har visse Boliger veD Sø-Si-
Den , eller i Fiordene. Det kan Derfor ogsaa gierne have sin Rigtighed,
at De Finner, som rommede fra Finland, ere blevne kaldte Lapper, Men
faa har De hverken vceret De første, som feter ere blevne kalDte, ci heller er

Nav«

(k) Loc. cit. p. 2, 19.
(1", Scheffer. 1. c. p. 15-
-(m) Gruber. 1. c. p. 148.
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Navnet Dem givet, fordi de unDsioge sig for at antage Den €hristne Reli-
gion, og udsalte sig nye Boliger under Nord-Polen (n), men fordi
de flygtede hen til De Skove og Udørkener (o), som laae østen for Bot-
nen, og der begyndte at leve paa godt Lappist, ligesom de andre Lapper,
der for dem HavDe stakket omkring pact Fieldene norDen for Botnen. Des-
se flygtige Finner, eller, som vi herefter ville falDe Dem, Lapper leveDe
siDen steDfe i UenigheD meD De FinlcmDste, hvorover Den Svenste Konge
MagnusLadelaas, efter 2suv<ziBeretning (p),stal havetilstaaet Dem vis-
se ForDele, som vilDe bringe Dem til Lydighed, hvoraf Birkarierne, eller
InDbyggerne uDi et vist District i FinlanD, bleve opmuntreDe til at paatage
sig samrneForretning,og giorDe sigLapperne vedList statstplDtge; EHer,somOl.
Petri fortceller, stal en ved Navn Matth.Kurcf først have bragt dent tilLy-
dighedog SfatstyldigheD, men siDen, imod et vistDistrict i FinlanD, overladt
finßet tiißirkarterne,hvilke De siDen,alt tit DetAar 1554.btevestatstylDige(q).
Hvilken af Detene man nu vil antage for Den rigtigste, faa fan enhver
fornuftig faa vel af foranførte, fom anDre OmstcenDigheDe« slutte, at un-
der: desse Lapper, fom Den Tid af Birkalerne bleve undertvungne, umue-
ligt Den hele Lapmarf inDtil Det vestre og norDre Hav fan vcere inDbefat-
tet,fom minDste GrunD paastaaer (r); Thi (iste) har hver«
fenØ-chflft eller andre godtgiort, og vel neppe stal kunne godtgiøre, at

& * .J&+ desse
(n) ©« l. Juftenii Thef. »2. é clilon. Epifc. Finn. in Schwcd. Biblioth. p. 97.
(o) Scheffer I. e. p. 17.
(p) Hans Ord derom ere desse: I Ronung MagnusLadulaos elidh vooto

H.apparna eget Folk: <vch efft« han ikke knnne winna dem under
Sverikes 2Uono, boed ham dem, som ville yoga og komma dem und«
Nrona«, saa ville ha« g'fpa dem hin« i Hoender til »Zendam. Scbef. l,
c. c. 12. p. i? i.

(q) Scheffer 1 c. p. 20.

(l) Loc. cit. p. 62.
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desse Birkarier har undertvunget andre Lapper, enD dem, som.boede østen
for Botnen. (2Det) €r Det ci rimeligt, at nogle feter Personer, som boe-
de saa goDt som synDerst i FinlanD og Tauasten(B), har kunnet unDertvin-
ge sig en Landstrefning omtrent paa 150. Mile (t), eller at de har taget

sig saadant for, Da Den store og øDe Strekning østen for Bomen kunDe
give Dem nok at bestille. (zDie) Hvor mange og hvor meegtige De Lapper
har vceret, som arterne unDerkueDe, fan man let giette sig tit Der-
af, at en eneste (tf Dem tillige meD hans Kone fom Den hele Notion til
at plante Gevcer og frybe tit Korset, som Scheffer Mv fortceller (u),

saa man høilig maae forunDre sig over, at han har villet giore saa me-
get Reesen af faa betydelig en Ting, eller at han felv ci har
fumtet eller villet inDfee, hvor u - rimeligt Det er at paastaae,
at meD Desse Den hele Lappiste Nation er bleven unDertvungen , og

giort ttatstptDig. (4De) Strakte Dejse Birfarlers District sig ikke en-
gang stier langt, at De kunDe komme norD om Bomen, enD sige norD til
Finmarken eller tit NorD-Cap; Thi vi har tilforn erinDret, at Helsing-
lanD strakte sig i gamle Dage øster omfring Bomen lige til Uto-aa og U*
lotrcest, hvtlfet laae en 16.Mile op til LanDs fra Havet (v), og didhen
rettede da ogfaa den Norste Lapmare (x) ; følgelig krmDe Birkarlerne ci
komme meD deres Congveter nord om Botnen, uDen De enten Watte giø-
re De Norste eller Helingerne InDpcrs. At Dette ogfaa virkelig og i sig

stiv saaleDes har vceret, sees af et Brev, uDstceDt af Kongens Drotfet
Rnud

(s) Scheffer 1. c. p. 21.

(t) Fra Uto erlette og til Torne ert is. °g fra Torne til Varanger 90.Mile, paa

hvilken Vei maae anvendes 12. Uger frem og tilbage, Pmngsk. Monum. p.

1. p. 8.
(u) loc. cit. p, 61. c. 12.

(v-> Peringsk. Monum. per Thiundiam. p, 8>
(x) See i 28.



'Snub loanson, hvori han giver tilkiende, at Aar 1328. blev giort saa-
dan Forligelse imellem Hetsingerne paa den ene og de Birkalaboa paa
den anDen Side, at den yderste Deel af Helsingland mob Norden,
som strekker sig til Uloaa og Ulorrcest, bor beboes og dyrkes uden no-
gen Forfang og Hinder k. ©og stulde ingen tage Skat af dem, som
der, med den kongelige Lcensmand over Helsingland hans Tilladel-
se, satte sig ned at boe, enten bt vare Birkala, eller andre, forend
Kongen var kommen til sin lovlige Alder. Samme Lcensmand stulDe og
have lurisDietionen over Dem, som Der begynDte at boe. Der blev Dem
ogsaa imellem Det Forlig giort, at ingen stulDe forhindre Lapperne i
deres Jagt, et betler* forbemeldte Birkalaboa (-/), naar de reiste til
Dem, opholDte sig hos Dem, eller toge fra Dem meD Deres Sager, Dette
Brev biet? og siDen staDfcestet af Kong Albert 1377. (2). Hvoraf man
nu seer, at Birkalerne ci HavDe Magt at sette sig neD paa Den anDen Si«
De af Uloaa, uDen LcensmanDens TillaDelfe i HelsinglanD, fom Der HavDe
lurisDictionen; at Dejse" SteDer Da forst begynDte at beboes, og at Der

Q 3 Pat
(7) Det er ellers verdt at observere, at dejse Birketriet- har brugt tfbe flabet,

hvorom Zicglcrus faa taler: Præfidem eligunt fl.apponejj propriis arbitriis,
qvem Regem vocant, verum Rex Suetia jus admtniftrationis donat. h vejle

rubra induitur, hoc e/l ipfi injigne regium. Saa man Heras fan see, at desse
Bitkarler, faer vel i andre Ting, som og heri har udcopieret be gamle Nor*
jteLeenéma-nt), for ert staffe sig Myndighed og Anseelse blandt Lapperne; 2ht
det kunde med mange (Stempler let godtgiores, at de Norstes Stats og Høi*
tids Mundering i gamle Dage har »arret af den tsbe Farve, i hvilken felge/
Ug ogfaa bt Norste Leeitsmeend lode sig fee, naar de komme til Finnerne. Men
derimod har jo de Svenste« »æret bleia? Og samme havde vel ogfaa oeffeßir<
keller betient sig af, hvis ikke andre Omstændigheder havde kommet dem til at
bruge den rode, som et i»fisnc eller kendetegn paa det Herstab, bi havde
over Lapperne.

(2) l, c. p. e5.

125
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var kommen Uenighed imellem Hetsingerne og Birkalerne om GrcenDserne,
saa at De forste fogte at giore Desse InDpas i Deres RettigheD at HanDle med
De Der omkring omvcmkenDe Lapper. HvaD De Norste angaaer, faet har
vi tilforn (a), faavel med andre Argumenter, fom og af Den gamle Hel*
sitrgrffe Lov goDtgiort, at Finmarken eller Den Norffe Lapmark i gamle
Dage, enDog nylig for Unionen, har strakt sig til Ulatrceff i FinlanD;
Dog ville vi, for at giore Det fiDste Bevis Des tyDetigere og vissere, samt
viDere uDfore, HvaD Derom tilforn (b) er jagt, her inDrykke nogle Linier af
peringfkiolds Monument. Ulleraker. (c) , hvor Det saa HeDer: " Hel- "
singetanDz Logbogen, fom i Selånger Airkia i MeDelpaDa fordom"
roaric med Iårnkedior bundin, låt ZErchiebiffop Birger taget til sig'«
i Swartasund i Norrata Sokn D. 15. Oct. 1374, då ban tmot trvå"
andra Helsinge Lagboker jåmfdrde Zingmala Balkens Capitel,"
som hade Den Rubrie : Swa Skiptis w. (d). Hvilket steDDe i Når*"
waro afprosten Matthia från BalDanes, och RyrkioherdenMat-"
thia från Norrata, samt Riks Råder i Sverige Herr Finwid Fim"
widzson, hvilke med Archiebiskopen rartsakade om Landestiptet "
mållem Sverige og Norrige. Som Original Vercwetsen uthwiser,"
forman hwad Derom inDfort år t. ri. p. 3. 4- " Hvad vi i AnleDning
af Desse OrD fornemtigen ville have i Agt taget, er Dette: at GrcenDserne
Den Tid ere mellem Norge og Sverige paa ben nordre og østre Side
omkring Botnen blevne regulerede; jaet man Deraf seer, at efter som De
Svenste uDbredeDe sig i Lapmarken, saa kom man og alt tangere og leen-
gere meD GromDserne mellem begge Riger. I Olaf den Helliges Tid

blev

(') 5- 28.
(b) 28- Not. (q).
(c) p. 1 50.
(el) See Resten §. 28.
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blev Kiolen sat til GrcenDse mellem De Norffe og lamterne alene (c);
UnDer Harald Gilles Negering ginge GrcenDserne et Stpkke op i Lap-
marken, oven omkring lamtelanD og neD moD Angermanland es) - Men
nu strakte De sig igienem Den hele Lapmark stangs efter Wna, Hhmce
eller 3f)misland, som den hele Strekning imellem Finmarken og Helge-
land, eller det Svenffe NorDlanD og Lapmark, i gamle Dage blev kal-
det (z;)) lige tit Ulotrceff i FinlanD, hvor altsaa GrcenDserne mellem De
Norffe, Hetsingerne og Virkaterne Da stoDte sammen. Men samme maae
vel ci tcenge have staaet veD Magt, Da De siDste, scerDetes i Unionens Tid,
finge en og anDen LeiligheD at gaae over De Dem satte GrcenDser. Hvor-
leDes DermeD er tilgaaet, btivevvel, formeDelst Mangel paaEfterretninger,
vanffeligt at sige, enten Birkaterne har prcetenDeret og tilegnet sig et
Slags RettigheD at HanDle meD og opbcere Skar af Lapperne i Torne og
Kimi famt cmDre tcengere norD beliggenDe SteDer, forDi aDffillige Lapper
HavDe flygtet DiDhen fra Fintand og Ssterbotnen (b); eller Kongerne selv

har
(-) See §. 4*5.
(s) §. 46. (4).
(3) Torfei Hiftor. iVorv. P, i. p. 418.
(li) Scheffer l. c. p. 12. At denne min Mening ci er tiden Grund, har jeg siden

merlet af de Danste Commissarier paa Modet ved FlaffrlKt'g Aar t6oz. bo
res Indleg mob bt Svenste, i den Handling om Lapmarken, hvoraf Origi-
nal- Documentet endnu findes, og hvor det heder: At i gamle dage (det-
te fan og bex, efter hvad tilforn er vifet, ci forfiaaes uden om be senere Tider,
noget for og under Foreningen) have Finner boet paa Fieldene, og givetSkat
til begge Riger , en Petri og (il Rusland,* og cfterat nogle af dem begave sig
fra Ftcldette neder til Søsiden at boe med Hustrue og Bom, ba blev forkortet
den Indkomst , fom SverigesKrone tilforn af dem havt havde; hvorfor de
med Magt nødde nogle af dem til at give dennem noget udi ©fat , ikke af den
Narsag, at de nogetaf Sveriges Riges land eller Strømme brugte/ men fo*
tegave, at de tilforn pleiede til Smige noget «t udgiyl re.
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har givet visse Personer i Norrebotnen Fortov eller Rettighed, efter den
gamle Norffe InDretning, at handle meD Lapperne og paa Deres Vegne
inDDrive Skatten, enD og i De Districter, som horDe De Norffe til, Da
Det paa De Tider, formedelst Rigernes noie Forening under een Regering og
Konge, kunDe vcere lige meget, af hvem seraDant ffede, og Helsingerne
Desuden boeDe ncermere og beqvemere til saaDan Forretning, enD De Nor*
ffe (l), eller og De Svenffe, veD Det Deres Geistlige finge OrDre ellerFor-
tov at Drage Omsorg for Lappernes og Finnernes Omvendelse (k) , har
paa den Maade faaet forsi Anledning at komme i Kast med De Norjke
Lapper og Finner, og siden ub et eller andet Middel draget dem til sig,
hvilket paa De Tider- Da alle Ting ginge saa forvirrede ril i Norge, og
Dejse norDeste SteDer mindst bleve paatcrnkte, let var at gtore, og man
helst skulde falde paa at troe, af den Aarjag, at iblandt andet, somKong
Carl den IX. i Sverige anforde som et Bevis for sin Ret til Lapmarken,
var Dette ci Det mindste : at Erictts ponteranus havde skrevet konsi-
storium i Upsala til, ar be stulde sende Laplcenderne prester (i).

End-
(i) Anledning og trempel det er dog uden Tvil taget af de forige Tider; Thi man

veed, «t de Norste vare til sidst ci vel fortwiede mcd Magn, Smeks Regering
og derfor ttdvalte hans Son Hakon til Norges Konge og hans Med'Regenf,
Dog faaledes, at Faderen til hans Hofs Underholding stulee have Halogaland,
Island, Færøerne og Helletnd. Torf. h. n. p. 4. 1.. jo. p. 481. og Daiins
Sy. Hist. r. 2. c. 13. p. Men nu sulte Finmarken og Lapmarkene stedse
HelgelanD, over hvilke Magnus, som mist opholdte sig i Sverige, maae ha«
ve sat Svenske Leens-Herrer og Fogder, og derved allerfsrstuåbnet de Svenste,
fair Birkarlerne, Veien til Handel og Omgængelse med be Norste Finner og
Lapper, fom siden cftethaanden alt mere og mere har (aget til, særdelesunder
Foreningen, indtil det endelig er anseet for en Herud og en Rettighed , som
man siden for Fordelens styld ci gierne vilde. lade fare; .

(Y See $. 42.
(I) Scheffer 1. c. p. 24.
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Endffiont enhver nu let kan see, hvor fattigt Dette Bevis er, og hvor ti-
den Ret faadart Commission kan give nogen tit at tilegne sig anDres Lan-
de, stut viDste Dog De Svenffe saateDes at benytte sig af Denne og anDre
forcmforte OmstcenDigheDer, og grebe faet viDt om sig, at de ci alene kræ*
vede Skat af Lapperne i hele Lap-og Finmarken, men ogsaa af dem, som
boede i Nordlandene eller paa Helgetand, ja end og af de Norffe setv(m),
stiont De fra forige Tider HavDe ligesaa lidet Ret at giore Det med De for-
ste, som meD De siDste. Denne OmstcenDigheD har jeg her til Slutning vil«
let crnfore, paa Det ingen stal tcenke, at det ci kanvcrre rimeligt eller mue-
ligt, al de Svenffe imod al lovlig Adkomst, og uden minDste Ret paa De-
res SiDe, vilde i de senere TiDer paastaae nogen RettigheD lit Lap- og
Finmarken, hvis De iDe cetDere ci HavDe Hem Den.

§. 49.
Hvad enDetig de Russiste Lapper angaaer, saa har vi form«*

Deist Mangel paa Efterretninger, kun lidt om dem at sige, undtagenhvad
tilforn ved en og anDen LeiligheD Derom er metdet. (Scheffer mener, at
Russerne omtrent i det 6te Seculo har: begyndt at treenge sig inD i Fin-
land og bemægtiget sig de deromliggenDe kanDffaber inDtil Den So LaDo-
gå (n), hvilket vet kan vcere; og synes ci urimeligt, at Russerne, efterat
de og anDre Slauiste Folk HavDe fortrængt Den største Deel af Finnerne
uDafDeres forige Bopcele paa Den ostre SiDe af Det Bcrltiffe Hav (o),
de Da ogsaa efterhaanDen har forfult Dem til FinlanD, og giort sig De ncrst-
boende Skatskyldige, end og lange forend de Svenffe finge fast Fod der i

R Lam

(m) Hiflor. Chtifliani 4ti p. 53. 237. &c.
(n) Lapp. C. 6. p. 52. 51.1«.
(0) At Finnerne ide celdfle Tider der har boet, See $. 3. StrahlenbergsInb,

ledning til Haiti Nord'und Ostliche Theil vonEur. und Asiet. g. 34.'« not. og
Elghs Difp. de Varegia. p. §. 6. p. 13.
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Landet; Hvilket ogsaa Autor til Den FinlanDffe Kronike selv tilstaacr (p),
og fortceller blandt andet , at De Svenffe funDe for sig adffiliige Kirfer i
Carelen, og DeruDi Russiffe Malinger og SkilDerier, hvoraf; han vil stut-
te, at De Sareler afRusserne vare blevne omvenDte (q). Carelen har vel
altsaa, tillige meD et Stykke af Det nu feter katDeDe Kerholm, uDen al Tvil
varet det ferske District af Finland, som Russerne fra IngermanlanD
har bemcegtiget sig ; og ere Derover alle Russiffe Finner og Lapper iDe al-
dre Tider af De Norjfe katDte Careler, eller Kyriater, enD ogsaa De, som
Dog hverken i HenseenDe til Deres Bopal eller OprinDelse i sig selv vare
Careler, men iDe senere Tider af Russerne undertvungene; Thi dejse
har, som sagt er, efter al RimeligheD i Begyndelsen fims eiet De Land-
stregninger, som (acre veD Den Finske Bugt eller Kyrialabottt, og Den La*
Dogiffe So, hen op moD Det Hvide Hav * Men i Det izDe Seculo, Da
Tatarerne toge saa grumt af SteD i BiarmelanD og anDre norDlige Egne
af Rusland/ at en stor Deel af InDbyggerne maatte vomme afSandet og

hen til De Norffe Lapmarke (r), men fornemlig, som venteligt er, til De
norden for Det HviDe Hav omliggende Steder, hvor nu detRyssiffe Lap*
land er, og jcrtte sig Der neD bternDt De forige Lapper, finge bt NouogarDi-
ftt Forster ci alene Derved LeiligheD at bringe det af Tatarerne ruinerede
BiarmelanD (5), som vel mueligt af Desse for en vis Afgift er blevet Dem
overlaDt, unDer Det Ruéfiffe Aag - (Thi man firrDer, at fra den Tid af
bar de Norffe« og andres HanDel paa BiarmelanD rent ophørt (r), og
LanDet tillige meD Navnet blevet ganffe forglemt, uDen HvaD Levning af

Det

(p) 3« Schw. f>ii,!!ott!.r. i. p, 97.
(g) t.. cit. P. 113.
(r) See h. 39-
-(s) @cc Herberfteins Commeitt,Rer. iViulcov. l. c. p. f9.
(t; S« §. 39' 43-
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Det siDste endnu kan vare ril overs i OrDet Permia) men ogsaa efter-
haanDett at uDviDe Deres GranDfer hos det Hvide Hav, og under Paa-
stut) af et Slags RettigheD til at krave Skat af de flygtige Careler, som
Deres UnDerscrater, Der HavDe sat sig neD blandt de Norffe Finner, atgaae
over Deres forige GranDstr og ind iDe Norffe Lapmarke. Her kunDe Det
da ikke andet vare, end de jo strax maatte rage i Trette og Uenighedmed
De Norjfe LansmanD, som HavDe RettigheD at inDDrive Skatten af De p*

Derst i Finmarken boenDe Finner (u), hvilken siDen uDbroD til aerbenberre
Krig (v) og Fetdc paa Grcrndserne, i Anledning af hvilke Uroligheder ci
alene adskillige Finner, Deelserf Tvang, Deels godvilligen, maae have gi-
ver sig unDer Den Rusjrffe Regering, men De Norffe og undertiden i man-
ge Am* bleve hinDreDe fra at indkrceve den Skat, De burDe have af Fin-
nerne (x). Samme bleve Dog omsiDer, som jeg stutter, under Droning
Margretes, eller i Zvki pomerani forste Regerings Tid (y), meD De
tilfor bilagte, ert eftersom Finnerne norDst i Finmarken ub GemDvigen
og Carelerne, som vare komne Derind fra NyslanD, HavDe saaleDes blan-
det sig sammen med hinanden, at De ci kunDe stilles aD, sera ffutDe De, paa
en vis Strekning, betale Skat til begge Porentater. Og maae vel Desse
uDen al Tvil vare De irrige Steder paa GranDferne, hvorom Der tales i
Den FreDs-Contrctct eller ForbunD, Der blev giort mellem Kong Christi-
ern den Anden og Grosforsten i Rusland (2), og paa hvilke begge
Parter love iffe at ville giore hinanden for nar. Hvad hidindtil er sagt,
synes mig temmelig vel at kunne oplyses af forommMe gamle Norffe

R 2 Docu-

(i,) See §. 39-
(v) Oee §. 40. 42.
(*) See §■ 42-
(?) See det af Huitfelds Danste Kr»n. §. 42. anftrte SteK
(2) See §. 42.
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Document om Grcendserne mellem Norge og Sverige, hvorpaa der og
sindes en kort Efterretning om GranDse - Skellet mellem Norge og Rus*
lanD, stråledes efter Originalen af a, Magnæo paa £Dcmff oversat:
" "Dejse EnDemarker ( LernDeff 'l ere imellem Norges Kongerige og
" Rysternes Konges / eftersom gamle ManD have sagt og enDnu i Dag
" sige gamle Boemcend og Finner. Rysterne bor at tage Skat langs
"med Soen ril Lynges * tnven (Lyghes bttfvu), men soppes paa
"Fieldet til Mceleaae, som ligger lige op fra Lynges-tuven, og faa
'< øster mod Riflen. Men Kongen af Norge tager Skarrer til Zvi*
"ancentc, og md efter Gandvik indtil Veleage (2), hvorsomhelst
"ere halv Careler eller halv Finner, bt som have havt en Finsk Mo*
" der (b). Tager og ikke mere ved De yderste Endemarker end 5. Graa*
"stind af hver Bue, og Da efter gammel Mis, om de ville betale
"efter gammel Mis." Hertil har A. Magnæus, en stor KienDer af
saaDerne Sager, foiet folgenDe ViDnesbyrD om Dommernets ZEtDe:
Foregaaende er rer oversat af et Horst Document, ftvevet paa
pergament, og mere end 300. Aar gammelt. Teftor Hafniæ die
27. eVllrttt Ao. 1715. A. M. EnDffient jeg nu titstetete, at De an*

forre gamle Navne ere mig ganffe u-bekandte (c), undtagen. Det Ord
Lyn-

(2) Herhos haver A. Magnaus fat folgende 2(tttto(it(ion - (Vtleage) Jeg ha<
ver MEtéMitr*« om, at dette <Dtb stulde ve?« fot-sttevet, og burde at
t)tbe Hlev^age.

(K) &et synes som der stulde fattes ( ere atter A.Magnat Ord): eller en
Fnist Fgder. Men det øM* mig intet til S«tgen.

(c) Det syltes mig dog heel rimeligt, at ved det Ord trancerne Metae forfiaaes
det famme Sted, stift nu poet Kartene faldet Tre«.-Kyland, beliggende
yderst t Lapmarken mod den Hvide Es, eftersom NeMenes Begyndelse
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Lynge-Tttven, hvilket SteD PeDer Ctaujsen i hans Beffrivelse over
Norge navner, og siger at ligge i ©yd Ost fra VarDehus, men ikke
paa hvilket SteD, og hvor langtDerfra, faa at man for narvarende ikke
til visse kan sige, hvor vidt GranDserne har strakt sig, og hvor Dejse
■SteDer har tigget ; saa har man Dog tit andres Efterretning , som kunDe
have beDre KunDffab Derom, og give os nogen Oplysning i Denne Sag,
her villet emfore Documentet, som vi har frmDet Det for os, helst Da vi
Deraf, for at bestyrke, HvaD som i Denne Materie tilforn er sagt, kan
uDtrekke fotgenDe Satser : (i) At Boemcendene etter De Norffe erliere*
De for De TiDer har boet osten for Vardehus og paa De Russiffe GranD-
fer, hvilket ogsaa De langs So-Kanten beliggende SteDers Navne, hvor-
af De fleste enDnu ere Norffe, noksom bevise. (2) At De Norffe har taget
Skat forst til Trianceme, og sidenlangs ind efter (Sandvig tilVeleage;
hvoraf man ci alerte tydelig feer, at Finnerne oster omkring ved Det Hvi*
De Hav har Den TiD varet forbunDne til at betale De Norffe Skat, men
det synes ogsaa, som her blev testet om tvende Stags Skatter, nemlig Den

R 3 ene

kommer overens, og del gamle Grerndsc.Skel har vcrret strax derved, nem-
lig »ed H«pus Gierge eller Heste-Stenen, efter et smukt ridset Kart, over
Finmarr'ei, og dens <Btxnbfet til Mofeov og Sverige, hvilket &ett
Assessor I- Rarnus, Medlem i vort Gelstetb, har »»ret siet artig at ntib>
bele mig, og tiden S»il er forfattet af M. Mekh. Rarnu s. Lett. i Thtond<
hieut, der besad en ypperlig 09 rar Forfarenhed i Felderiielemdets ©eogret--
•phie. Ikke langt derfra, ved Hellignees, ligger en Oe, hvor Kong Chri-
stian den 4de Star 1602. lu* en Jernring inbfetle. Paa det faste Land,
lige over for bemeldte Sten, staaer en anden, ■fcvitisteti eller Xiaiotu&ami
kaldet, fom med glib er fat derhen og tiden $»il hen- tient til Grsnose-Skel.
kamgere ind i Landet ligge nogle Letppebyer, som kaldes Vonnpfbyer/ »g
har, efter benttldtt KM, hm Norge til.
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ene til Trianame, og Den anDen, maaffe den halve, eller den, som
Russerne og participerede udi, inD efter (Sandvigen til Veleage
(6). Og er Det merkeligt, at GrcenDserne, hvorhen begges Rettighed
at opbare Skat af Finnerne burde strege sig, ci ere de samme, men
Russernes ved gynge* Tuven, og bt Norstes ved veleage; hvorafmin
Mening meget bestyrkes, at de Norjfe og Russerne i den nordeste Kant
af Finmarken, osten for Vardehus til det Hvide Hav, toge Skat om
hinanden ; Thi ellers HavDe Det varet nof meD eet GranDse-Skel ale-
ne, i Det SteD, at her nu ere tvende. Matt feer og (3die), at paa
Dejse Steder har der varet en Blanding af Finner og Careler ellerRus-
fiffe Lapper, og følgelig Anledningen til bemelDte Skatte-Opborsel uden
at Tvil varet Den, som tilforn er metDet. Endelig (4De) bor og ob-
serveres, hvor liDen og ringe Denne Skat var, som paa Desse SteDer blev
tagen, nemlig ikkun 5. GraerstinD af hver Bue eller Familie, imoD Den,
som Finnerne paa anDre SteDer i gamle Dage maatte betale tit De Nor-
ffe (e); hvoraf nødvendig mact finde, at samme ci har varet nogen fuld
Skat, men Resten Deraf bleven betalt til Deres anDen Øvrighed og
Herffab.

§. 50.
(cl) Vil vi, ister a. Magnæi Mening , fmn par sisljte Rimelighed, anlagt delte

for det samme som Olevoge, feter maae herved forfiaaes en eller anden Flod,
font rinder ub t bet Hvide Hav ; Thi der omkring stal matt have bt Gam<
les £liv<?g.». Paa bemeldte Kart finder man og paa ben vestre Side af
samme Hav et Gteb, »eb Navn Notgis Lappebye, uden Tvil faet kaibet,
forbi bi Norstes Skafte .-Rettighed der begyndte; 09 strax derhos, vedHa<
»et, ligger et Gled, heder Nordenborg. Ellers maat jeg ved benne Leiltg*
hed om de Gamles Elivog» endnu erindre dette : At Z. S. Bayer paa
hans Kart har anfort ben til lotunheim , og giort den til samme %lob , som
nu kaldes Pelsora, hvori jegvel et vil sige ham meget imod , menfrygter ale-
ne, at den derved kommer alt for langt mod Osten.

(e) Eee 5- 14-
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Men Denne Indretning maae ci tange have staa« ved Magt'

Thi Russerne bleve immer veD at øve Fjendtligheder mod De Norste (5),
hvilke formedelst de Uroligheder og Forvirringer, som ved bt Tider idelig
indfaldte, enten ikke HavDe LeiligheD eller ci støttede om at tage sig den
Sag for Alvor an, sonr fornemtig angik Kongerne, hvilke sielßen vare
tilstede, og visse private Personer, som dermed vare fortaneDe, saa at
Desse Derover ci saae sig i ©tant) ril at forsvare Deres Net i Finmarken
paa de Kanter, men maatte efterhaanden overlade det altsammen rit
Russerne alene.. Samme toge Da ci alene Den Deel bort, som bt Nor-
ffe burDe have i ©karren af De Russiffe Lapper, og Den hele Lapmark,
som ligger omkring Kola og enDnu efter De Norske kcrlDes Moureman-
stoy Leporie eller Den nordmands?« Lapmark, men ginge og saa viDt,
at De kravede Skat saa vel af Finnerne i Det nu saa kaldede Finmarken,
som af Dem, Der boeDe i Trumfen, lige inDtil Matanger. For heruDi
at faae et Slags Oplysning, som etters meget mangter os, ville vi her
anføre uDaf Herberstcins Commentarier (g) InDhotDet af Den Ru&
fiffe (Sesams (Bvegovii 3stomce Beretning om Den Reise, som han Aar
1496. giorDe forbi Den Ruéfitffe Lapmark, igienem Finmarken til Ber-
gen ,og Derfra til Danmark. DeruDi fortaller han Da : "At han i "
Følge meD Den "Datrffe Gesant David, en SkotlanDer, reiste først"
til NouogroD, og som De, formeDelst Krigen meD De Svenffe, ci kunDe"
komme igienem Sverige, Derfra tit Udløbet af Dwina FloDen, hvor"
De stege til Skibs, og segteDe frem meD StranDsiDen paa Den hoire"
HaemD sexten Mile, men satte siDen over en Bugt (GanDviken) til Den"

ven- "
(s) See (>. 42.
(z) commcntZr. Rer, Uulcovit. I. c. s. 87«

*35m (o) £»
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"venstreKat«, og komme hen tit Finlapperne, som vel boede i smaa
"Hytter, og levede mestenDeets som vilde Dyr, men vare Dog mere om-
" gangelige end De vilde Lapper. ©amme vare Russerne ffatstytdige.
"Derpaa seglede De 80. Mile til Det LanDffab Norrpoden, som laae
"under Sverige, og Russerne kalde Raiensta Sembla, men Ind*
"byggerneßajener, Derfra til et Forbierg, kalDet Sr. Nasus (maaffe
"Helgenes) forDi Det faae uD som en Naje, hvor Der var et forfarde-
"lig stort Hav-Svetg, viDere tit en stor Klippe, Gemes kalDet, og
"derfra til det Forbierg Morka, som strakte sig ud i Havet, ligesom
"en Halv-Oe, yderst paa hvilken det Slot Varehus laae, hvor be
"Nor-ste Bonger havde en Beserning Soldater liggende, for at
"forsvare Grcendserne. Men samme Forbierg gik saa langt ud i
"Havet, at man neppe kunDe segle Der forbi i otte Dage, hvorfor De
"bragte Deres Skibe og Toig over en Hats eller et Isthmus, en halv
"Mil breDt, og komme enDelig til DelDiktloppers Land, som ere de
"Vilde Lapper, ril er Sted kalder Drom, som er 200. Mile fra
"Dwina; og alt didhen pleiede de Muscoviriste Forster, som bt
"selv fsrrcelle, ar krceve Skar. Der lode de deres Bererde blive
" efter sig, og reisede videre over LanD le." Siden tater Herbersietit
om aDffillige Ting, Denne Sag uvedkommende, men kommer enDelig til
De vilde Lapper igien, der han saa siger (li): "Muscoviterne rost sig
"af, at bt har Skar af bt vilde Lapper (hvilke boede i Det LanD,
"hvor Soten om Sommeren ikfe gik neD i 40. Dage), og enDffiønt
"seraDcmt ilte er rimeligt, saa er Det dog ci heller underligt, eftersom
"der er ingen af Naboerne, som etters krcever Skar af dem."
Denne Beretning er vel i sig selv saa urigtig og forvirret, fom Den no

gen,

(h) Los. ctt. p. 88.



m (o) W w
genfinde kan vare, saa at den gode Russiffe Gesemt maae enten have
varet en stet Geographus, eller Herberstein ci ret forstaaet ham, da
her tales om Nordpoden eNer Nord-Botnen i Sverige og Cainfta
Sembla eller Fintand (i), jom ved Is-Havet betiggende (k), som og
om et forfardeligt Hav-Svelg paa De Kanter, som jeg af Bestrivelsen,
da det kaldes Umbilicus Maris og Charybdis (i), let skulde troe, at ©e*
santen, for at giøre denne sin Reise des mere forunderlig, har udcopieret
efter Mal- eller MostF - Strs'men; at jeg ci ffal tale om, at
Vardehns siges at ligge paa Det Forbierg Motka, som ikke ffal vare
langt fra Koler (m); og at han, for ci at Drage omkring Dette Forbierg,
reiste over et EiDe, en halv Mil breDt, hvilket umuetigt kern vare anDet
enD Hoops-iLidet mellem Ternen- og Lare-FrorD, hvilket Dog ligger
norDen og vesten for VarDehus. ©og seer man heraf, hvorteDes Russer-
ne den Tid har regeret i Finmarken, og hvilken Hinder der er bleven
giort De Norste i at opbare Deres Skat af Finnerne, enDog i Trumfen

S og

(i) Herberftein I. c. p. s-(K) Det kan ellers vel va-re, at de Svenste, faafom bt den Sid laae udi Strid
irret) Russerne om Carelen, hvis Indbyggere havde, fom tilforn er vist, til
en flor Deel fat sig ned blandt Finnerne i Finmarken, bt da »gsera har paa,
startet og tiltaget sig Rettighed til bt ved %s'sattt liggende østlig« Kanter af
Finmarken, hvilket ogfaa Herberstein tilkienbegiver, naar han loc. c. p. 86.
faa siger: Øm €otela har vi tilforn sagt, at ben bftet baabe til Ron-
gen i Sverige og Søtfien i Muscov, eftersom den ligget midt imellem
begges Lande, og maae svare dem Skat, hvorover enhver af dem
roser fis af, at den b«*et sig til. (Dg gaaet dens (Btxnbftt lig« ub
tit Is-Havet.

(1) See Herberftein l. c. p. 87.
f» C« K»<i/cb««m Scbip-Vaeit van d/ Norden og hans K«rt Kl. 24.
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og omliggende SteDer , sera man let ffulde falde paa De Tanker, at Det
har varet Russernes Forsat, at giore sig alle De SteDer ffatffplDige, hvor
De viDste at De flygtige Careler etter Biarmer HavDe sat sig ned, lige inDtil
Matanger-FiorD, eller at De i Det mindste har tilegnet sig et Slags
Rettighed til De Sande; hvorperer De toDe ogfaa see Prove nok, Da De i
en vis Contract asstode samme Deres formeente Ret til De Svenjke (n),
uDen Tvil forDi De merfeDe, at de i Den uforlignelige og aerrverergne Konge
Christian ben $ievbe havde fundet en Mand for sig, der for Alvor vilde
tage sig for at mrdersoge samim, i hvilket Fald de nok kunde see, at den
umuetig kunde holde Stik. Imidlertid bleve de dog ved, at sttte sig
fast paa den ostre Side af Finmarken, og ginge langt over De gamle

Grandser, faa at De Norste InDbyggere i Finmarken til siDst ganffe
har glemt, hvor Det gamle GranDse-Skel har varet. Herom har jeg
paa et smukt ridset Kart over Finmarken, tegnet Aar 1689./ som finDes
blcmDt Sl. A- Magnat MSS. funDet folgenDe Efterretning: "Om
»GranDse- Skellet mellem Norge og RysianD viDe Indbyggerne i Lam
"Det (Finmarken) intet anDet at berette, enD at De Kysser* ere gangne
"langt over deres Grcendser, og efterhacmDen har bemagtiget sig
"nogle FiorDe og Elve, hvor De have brugt 'Sar-Fiffede, og siben Der-
"omkring opbygt nogle Fieldbyec, hvor De nu boe, og bruge Deres Nce-
"ring berade meD vilde Vare af Skove og Fietde, saaog meD Fifferie
"neDre i FiorDene. Men Det yDerste SteD, som nu af Norffe Folk
"beboes, er en Ve, kalDet Bugge-Oe; Paa Det faste LanD Der inDen

for boe RyDffe Finner. De som boe veD NeiDen - Pasvik- og Peizen-
"Elv, samt i BumanDs? * FiorD, og veD Kartsgam, Mc Skat baade
"tit Norge og tit Stor-Forsten af Muscovien, men De som boe tam

" gere

(n) g« Hifl. Chriiliaai 4ti p' 129/
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gere hen til effen, statte alene tit Muscovien, men forffaffe den"
9corffe Foged fri Skydsfard, naar han reiser tit Malmes, at paa«"

fordre den ndvbfitlbfte Skat (o)." Dette maae, saa vet om
den Russiffe, som De ovrige Lap- og Finmerrke, for

narvarenDe vare nok sagt.

(o) Dette Nordfield, hvorpaet de Norste endnu har sierke Prerteiifiuner, strekker
sig, efter oftbenteldfe Kart, fra Kulet og siden langs ne-d efter mod Synde«
(i! Finland, saa at det tiden Tvil har txxet samme, hvilket de Norste og
©»eiiste i gamle Dage har fulgt mcd deres Grelndse-Skel fra Ulo-Tmst og
faa videre langs Kølen, som gatter igienem 2f}orb»gielbet. Altfaet har et
olene dcii he!e Strekning norden for i gamle Dage hmtde førfie til , men oez
Districtet effen for , mod det Hvide Hein , hvilket Land derover paa Dnitst tal'
des Vtovbficib > Vies, men paa Finit <I.,r,e<Niorg, det er, Vlotbfieibe eller
Notdntcrnd-Nes, og paa Nysftst Tarstomes. Men at Autor paa Kartet
endnu legejei* delle til, at benne Stretning i gamle Dage er kaldet Sunnit«
eller Trinnes og Jræntieé, dertil er han uden Tvil forledet af endeel Svenste
Skribenter, fom har l)att ben Tante, men i Seerdeleihed af det Kent, som
startet' foran i Schcffers Lapponia.

Regi-
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nu Øxfiovbf p. 84.
Alfheim, saa katDtes sorDum Bahus-Lan og Norneriget, p. 47.56.
Altenhus, en Fastning i Vest-Finmarken, p. ioi.
Aunø, etter Attnd, tut AIID og AnDenes, p. 43. 78.
Aungulsey-Sund, mellem England og Irland, p. 49. n. (r). 79,
Austurveg etter Austurveigin, Oster-Soen, p. 56.
83alagard, et Stykke af Fintand, ved Den Finste Bugt.
Biarkey i Senjen, nu Birfø, p. 80.
Biarmeland, Sandet omkring Dvina FteDen, sarDeles hverD som taae

paa Den ostre SiDe Deraf, p. 8. 54. 64.
Dumbshaf, Is-Havet, norDen for den HviDe-So, p. 53.

viyDa*Æocj, mellem Norge og Vester -GottanD, p. 79.
Englands-Haver, nu Nord-Soen, p. 48.
Eliyoga, ved det Hvide Hav, p. 134.

*linnaland, saa kaldtes fordum og undertiden Finmarken, p. 12. n. (i).
Finland, tages undertiDen for Estland, p. 16. n. (n). 116. n, (K). 129.
Finsbndir, Finmarken, p. 45.

banbvit, nu den Hvide *£fø, v. 26. 30. z6<
Godeyar, Ser i Sattens-Fiord, p. 78.

halogaland, fordum Det samme, som nu kaldes Nordland, inDbe-
fateDe og unDertiden Finmarken, p. 40. og n. (>).

Hel-
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Helsingialand, den hele Strekning fra Gammel-Sverige til Uto-Trast

i Finland, p. 20. 129.
Helsingia Bom, nu den Bormste-Biitjt, p. 11. 26.
Herey paa Helgeland, nu Herre.
Hundingialand, osten for ©antigen og Biarmeland, p. 65.
Hyne, nu Hinden, eller Hinduen, p. 85.

nu Datekartia, eller et Stykke deraf, p. 104.
jlathrta hos Saron. Gram., etter lader, nu Icrderen, eller Icern,

p. 50.
lornnheim, Landet osten og norden for den Hvide*So, p. 56. 67

n. (s). 68.
lorland kaldtes fordum Finland, p. n.

svyri«l<m&, o: Rarelen fra den Finste Bugt til den Hvidere, p. 97
Ryrialabom, nu den Finste-Bugt, p. 27. 29.

!i.ap, en Omflakker, p. 122.
Leingiuvik, nu Leenvik. Tillag, p. 143

yJlanork, er Majorcer, p. 36. n. (u).
Moureman, hos Russerne en normand.
Monremanstoy-More, Den Hvide-So og Havet der norden for, p, 66.
Mouremanstoy -Reporte, Den Norffe Lapmark, p. 66.

kaldtes og Finmarken.
2vamland, Lapmarken norden for den Bytnists Bugt, p. 10.21.29.67.
<D.v><znlant>, kaldtes fordum Finland, p. n. 29.
<ld.venaland, De AmazoninDers LanD, Tillag, p. 144.

S 3 Rav-
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iilartDaberg, nu Røbet*g i Senjen.
Rtpt?cnste Bierge, jaetkaldes af endeel De Finlandske Fiefde, p. 25. 59

Venju, nu Senjen, p. 46.
Sialand, i Sverige, siden Roslagen kaldet, p. 108.
Skealpri, etter Salpti, nu Galten, p. 78.
Skritfinnia, DerveD forstoDe De Gamle Finmarken, p. 23.
Sudureyar, De Hebridijke etter Vester-Oerne, p. 34.
Srcyge, nu Stegen, p. 84.
Svalbardr, det nordeste af ©remtant), p. 47.
©ydfidal, o: Srtsdal i RufanD, p. 85.

<erfenni, Trennes eller Muscovitisse Lapper, p. 40. n. (e).
hrandarnes, nu Trones i -Senjen, p. 4-.
Z>iom, nu Ritten, eller rettere Ztøtten, en Oe paa Helgeland, p. 70.
sorgen, en Se paa HelgelanD, p. 73.
Hrumu, nu Tromsen, p. 46.

Ulo-Ttajst, en So no-rdest r Fintand, p. 124.

A)aagen, et SteD i Nordtand, ikke Bergens-Vog, p. 78. 91-92. n. (o).
Vardehus, p. 70. 100. 136.
Vefsif, nu Vefsen, paa Helgeland, p. 75.
Veggerstaf, Weggen paa Arnoen i Trumfen, p. 45.
wermiland, hos Ad. Bremenfem, er Biarmeland, p. 25.
Vestra-Salr, nu Nord-Soen, p. 48.
Vinland, 0: Venden, p. n. n. (e).

Imisland, Landet norden for og omkring Den Bomiffe Bugt, p. 41.
n. (i), p. 57. 61. n. (v). 127.



Noget som stal rettes eller tillegges.
?3Z. 2. l. 14. las for Samicedna.
Pag. 11. 1. 21. Berge for Bage.
Vag. 12. 1. 16. 17. Forneotr for vores Forfccdre.
r-,Z. 18, l. 3. Starfsame for Starfsenre.
rag. 44. 1. 2. Ar jeg heri er har taget feil, har jeg siden merket af et

Sted iRimbeigla, som saa tyder:: pessar ecu Ey.-lr fyrer Halo-"
gatemiDe, nast er bigd af Christnum Momrom. <£y fa er ©a-"

heiler, onnur Hydings-Ey, ha Fiorditr er tTlalåtttjiti*"
heiler, harm stilnr Finmork vid Bttmenn. Fyrer surman"
Merlerngur stendurKyrkia er heiter i Leingiuvyk, er mennhyggier"
nordustu Kyrkirr i Heimenum :c." Her siger nu Autor, at Mer-
langer var Grandse mellem Finmarken og Bomcendene eller de
Norffe, og at Leingiuvik, nu Leenvik, Kirke var den nordeste i
hele Verden. Har Autor til dette Skrivt levet,ved pas 1376. som
Ar. Magnæus af hems egne Ord har anmerket, saa maae han have
taget Dette af et alDre Skrift ; Thi paa De TiDer kunde S.eenvit*
Rirke, som tigger strar jynDen for Matanger, ci vare den nordeste
Kirke i Verden, da man finDer, at Kong Hakon Hakonson lan-
ge for De Tider havDe ladet bygge en Kirke norDen for i Tromfen.
See §. 39- P 87.

?2Z. 53. !. 9. las: nn vende os til.
rgx- 54 1. 19. Dette (at Finmarken har strakt sig tit GanDviken) mel-

des og udtryketig i et gammelt Fragment iblandt A. Magnæi mss, ,
som synes at vare et Styke af Rimbeigla, hvor det saa heder:
"©utthtod liggr fyrir trusten Danmark, en nor-eg fyrer nor-"
den. Noregr er kalladr nordan fra Vegistaf. har er Fimr-"
mor-f. hctt er hia Gandvik. oe sudr til Gautetfar '



«3 (o) W144
pgg. 55. 26. not. (m). Og i et gamelt fragment blandt A. Magn. MSS.,

hvilket uDen Tvil bliver af den same Bog, vi nylig har navnet,
staaer, at Finmarken strakte sig i Nordost fra Norge til Biarme-
land, thi jag HeDer Det: "Fyrir nordan Noregh er Sinmovt.
" \aban Vikr Lemdinn til LanDnordrs gDr komi til Biarmalannz."

?2g. 57. 1. 6. mueligt for umueligt.
rag. 57. not. (q) 1. 6, velin medio for vel medio,
Pag 61. I, 7. ja for jo.
rag. 62. l. 20. maa legges tit*. Norske fremfor ae.
p!»g. 64. ad not. (x). Sera meget titstaar jeg dog, at vore Forfadre ved

Ruenaland {ti Buenland) undertiDen har forstaaet De Amazonin-
bete Land, dog ci som i Sverige citer Laptand betigende, men i
Scythien, hos Det Sorte Hav og Albanien, hvorom Rimbeigla feta
tater: "herr (i SuichioD hine mycktu) er en LannD PaD, er kallaD
"er Ruenaland, paug bigginst hiD nasta oc Albani, frir eru opt
"Orustur a mille, oc sno herfer par oc sialfar jafnlaga barDaga syn
"a millum, vm Ryke, jlio fem Karlerr onnarstadar k. 4*

Pag. 72. !. 10. forcccltes for fortalte.
lag. 74. I. 4. Rltolottlsson for Rnoldrtefson
P2g. 91. 1. 8. lyse for lyst.
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