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behandlas i säng; en vi
poesi, som naturligtvis är
den genom vissa ornqväd
inbördes poetiska täiling
de mest rörande klagosån

2) Vida mer utbildad
konst, Fiiinarnes: de lia
länge biifvit aflägsnade
hafva sålunda till en vis
utbildat sig; deras språk
vernas och Germanernas
skilda ord från desamma,
deras byggnad. Det skall
undersökningarne, oni vi
*) Ur

EUtiy

lag herrskar stor
han vill upprepa
gäng bringa till å

*) Det är mö
hvarilVåii de äfven
ursprungligen den k
eii sånjrLuiinig, en s
domliga uttrjeket ä

**) Följande, o
Då
Ad
Då>
Pre
IVu
Så
Mi
Ti
Ti

presterskapets ifver någ
den, emedan den äfven
ningar.
I dessa ailägsn
sä allmänt, att en liva
ett eget stånd af skalder
individer utmärka sig ge
böra hedersnamnet ^'niK
konstnärer; deras sånger
kets omedelbara utgjutel
i hvarje yttrande ocli s
anstrykning ät det vigti
att föredraga.
Naturli
nien öra och känsla lära
dåliga. Icke alltid förstå
uuedlertid äfven längre
dem förmedelst delsaiinn

historiska dikter
sträcker sig bakom
pel pä livilket
till och nifMl (lä
är bunden, Finn
sorn de arft frän
ner, som pä et
uppmärksam kret
Päämies, bufvud
gen eller bäst k
ansedd, väljer s
hvilken "(mast i
git till tredje s
mensamt versen:
unr'er;>iumiom m
bekräfta den för

skilda sachsiska horderna
skaper och kungadömen,
andra. Mot 6 seklets sl
riket Kent; ända intill
samma tillstånd som i N
Ethelbert underlade sig
8 små rikena förenades
blomstrade redan
de nya eröfrarne, utan u
het: de stridde icke såso
andra provinser blott mo
mot invänarne sjelfve, d
maste och enda fiender:

Portlian: dc poesi F
invånare af Riihs, amira af

folken lånat myck
i angelsachsiskan)
tredje klass. De
faldigt bildadt folk
sen med romarne
kat pä dem; ime
uppgifter orn dera
städes, att de nya
väga ined en frilie
för kritikens doms
sina systemer, sök
sultater, eller geno

*) Plank: Gesc
fassung II. 40 tf.

*■■) Turncr I. 2

äfven män af rang, ja
gas hland dem: de iiesj
samma och inlätos i ko
skulle synnerligen vara
till strid rnot sachsarne
dikter, som afse dessa
der, men uppenbarligen
kungarne sjelfva egde ett
konst ocli musik, hade
ster och sanktionerade
Imedlertid Jäter sig ej
mycket af Howells och
rättningar tillhörde, de ä
konsten gick med lande
lörföijdes af erÖfrarne
naliteten och dermed ä

mening fattas all
monument från de
lunda rättfärdigar
vit förändradt af

*) Edw. Jones i
a new edition, Lond
tion, oaktadt fullko
det stor skada, att
made parafraser, är
verket äfven såsom
ves de bästa uppgift
rseeseve lingu.ne instit
ej kunnat begagna.

**) Förgäfves h
ket ocb bistorleii s
anni.ärkning till Ase
poetiskt fragment ur

niänt föraktade; är 100
hestätnd dag sina förtr
af dem. Men blott mäg
fiera är efter hvarandra
till dess han ändtligen
dynasti i England. Fur
danskar var helt och h
togo de förre af do sed
dem; otnvända förhållan
angelsachserne i bildning
kare.
Bland angelsach
skaldekonst, redan i 7
man af ringa hiirkomst
ingifvelsens heliga kiill
Xurner. U. G2.

liufvudord o. s. v.
med språkets anda
kan uppgifvas; —
ska enkel. Afven
låter sig gÖra, stäl
vid hvarandra, t.
or ne fore. Den
dare genom mångfa
taforer, syriekdoke
hvalfiskarncs v
(aeskple^a); kriga
len, benhusets
Upptaget i
DpcIas liyrtihistq^ia
1Ö7 och cUer en
septentr. catalogus,

de gamla ljudens bibeh
till en del konstrika ver
fullhet, som svårligen
alla dessa konstfullare p
till grund, drottmält; b
gelsachsiskan förhanden
sin fullständiga utbildnin
ä»* stafvelserimet; hvar
fivarje rad innehåller 6
iriäste utom allitteratio
rirnina pä hvarandra, i f
hållet, t. ex.

*) Di;t bästa ocb full
sien innehåller llickesii G
oiip. 2Ö i Xbes,
ej nog djupt ocb uttöiuma

gagnat sig: och d
dä man fÖr denna
en hög ålder. A
henda, af olika slag
skalder, och Egils
ehuru det ej är
skalden sjelf***): ä
tionen. Många af
konstens införande
betraktades såsom
i och för sig den

*) Ur SvciTPs s

**) Att det är
såsom Uasli menar, I

saga,

sä om hvarandra, att ma
leta dem o. s. v. Omöjlig
ett ögonblikligt intryck,
kunde fatta sammanhang
utarbeta anvisningar, pros
sådana hjelpmcdel anlitas,
klart. De isländska dikt
de förra bestå af flera de
stefiamah Smärre dikter

*) Jfr Olafsen: Om IVo

**) ]\Icdelti(lcns magi,
beundrare (Saga Asmundar,
bemllg kraft i främmande t
kel, att de lärdaste ej kunna
«len i tio år förgäfves, Äfv
Jfr Wanlcy, cod. angb sid.

skald är Thiodo
några, t. ex. Brag
tidigare, men til
verk äro för läng
af tillfälliga anför
Men vi äro i full
tillkomma de ska
man endast medg
tare tillskrefvo d

*) Äfren om s
frälsat sitt lit’ ined.
nas frihet i ämnen

ATagnus Ol
Äfven

II. >5*7^).

af

en enda kommen tili os
sten Einar Skulason, et
som dog 1050; skalden
1160: här ar alltså ett
äldre konungar och tilld
och icke alltid besjöngo
man säga, att isländska
ätt blott de förstödo de
tande vändt sig derät
intet statsintresse förefa
sons Geisli mer än en g
^') Egils saga iöO.

**) Edw. Jones relics

*♦*) Einnus Joli. II.

t) ThoHacius Lar or
Snorres danska upplaga

krönikor, utan d
pris, en ärofull ha
det vanligt att i s
tas förtjenster. U
Islands och Norges
samma på sitt vis
ska sagor och lok
ste: det blir tillfäl
narne lokaliserade
hemska hjeltar be
mycket mindre b
ett sådant sätt b
det dem erbjöd,
ljuda för deras la
sera dem. Det är
het för den forn

men pä ett sätt, som
dessa historier för rätt
dromen i Constantinopel
saiska sagorna tillbaka t
ska tidigt vandrade i d
sänger, redan mot med
vard af Slesvig var sers
kallade mänga tyska ko
dess bildning; den dan
med flera missnöjda fÖ
sångare (genere Saxo
mansvurne, men Önskad
tyske, att gifva honom
vakt och sjöng derför f

*) Saga af Sigunli Jo

tig berättelse f-J-).
den tyska- sagokre
anvisningen till sÖ
rest söder ut mo
om Sigurd Sigmu
verkligen ditkom.
bekanta, upptodo
lånade de historisk
och sammansatte d

'.*) Saxo, lib. X
**) Jfr Geijers

Kapp, 524

*[*) Jfr andra bä
i'i*) Finnes det
nationaldikterna ?

ett sådant hot’ höiles, so

*) Dt?n försUi bar P
Af (len aiulra har Abrub
i Skaiid. Ijitt. Srlsk, skrli
Björner. Vid slutet står u
några personer på Island.
nista-männerna'^; kegge öf
dan Scblözer, IVestor 11
imedlertid kunde årtalet va
saken lider intet tvifvel.

**) Det bekanta ställe
skiöld meddelar i företale
har ej längesedan vidlyftig
deutsche Litt. u. Kunst II
enklaste och enda rigtiga f
man läsa k.
b
valde tyske kejs:*reii-i bof m
hålla sig, som IoiimI*’ 1**1’ n

äfven isländarne s
ger voro för sin b
6) Trollsång
säng; Grimnismål,
linsanot, tjenade til
det underbara ända
kanta namn, ty me

*) Denna hUtor
Historia, åttonde b
franska kungen reda
hvarur Eichhorn, a
£uropa I, Erläut.
ska dikten om Ale
1672) beter det:

Hvat wan
Herra Gaw
The fingo

likt och ganska naturlig
ven funno nöje i mus
Alfred väga att i har
sitt strängaspel, insmyg
speja det; de fiendtliga
tält för att fröjdas af
spär, att norrmän och
folken stodo i ett fiendti
ett stilla, fredligt närm
ligt för den råa norrm
angelsacbsernes litterat
förhållande uppstod ing

PeringshiölJ anför
manuscript, svartkonslboh
**) Thorlacä antiqq.

jfj. Wanlcj) cod

derföre ända in ut
terande engelska s
rim och allitterati
Plowmans vision a
Xliug

1 roin

All a
For l

Vill man läs
man slå upp femte h
lig käUringspolemtk
genom, som förnied
samt genom en män
hvilken ytlighet den
mot Terkliga vetensk

En mängd
of the engiisk poetr

ändamälsenligare föreko
Island, t)

A ngc

Aedra (fruktan)

Adra;

Riodr

Beod

Rinr

Reor

Rlota
Rlic»

Rlota

Rlicn

*) Bjseiliöarätten, Slo
De flesta ord af
87, 88, måste utgå.

Redan lios Olafs
vid ett stort antal andra o

■f) Härvid bar man je
iiarc shrift af Riihs: iJc
aus der Angclsaclisiöchcn^

Lodi

mu
Alen
Mniid
Narr
Nilb^^')
Orrost
Begin pL
Sigie
Sitli
Styr (brig)

L
M
A

A
N
N
E
R
S
S
S

^') Norrmännen
liaTva Fairfax,
**) T>enna bety
pä ilera andra ställe

gen var af lindträd; me
i höga norden, der lind

13) Såsom resultat
alltså fast, att den s.
land varit inhemsk; der
dat sig utan att ha var
länderna; till och med
turens och lärdomens
som djupt och innerligt
rodde af eviga outplånli
diska poesien stelnad oc
Olafseii börleder
ej betyder pracluim, ulan

**) Gudarne kallas d
.f^gisdr» 107.

Om .S

(Ncdanstuende artike
Sächsisehe ^Iterthu
ledes är temiigen
lor en i alirnänbe
bebäftadt med såd
bärflutit från en v
född, förfalskning

Man erinrc s

mellan hafvet och de öst
tydligen, att Strabo held
han vill för sanna ant
OQi hyperboreerna och
polen, hvilket äter i v
äfven Tacitus vet lika
Svionerna och Sitonerna
skall nedanför visas. A
ning att skrifva om de s
tyska hafvet, utan enda
nogsamt deraf, att han
någon Ö alls (ehuru P
3a äfven skrifvit före ho
slutet kort och godt
dan fabelaktigt, hvarlöre
derhän. Och såsom en

Och dessa vid Ös
gande länder för
som han lägger
Ptolemseus och J
räknar nemligen 4
ligger vid Weichs
diner, Phavoner,
cioner och Levon
denna ö, då intet
och Danciones är
Jornandes kallar
land, Godeni ell

JTe dock H
ItKftc af Fornnordis

(Ur samma arbelc, liva

Med dessa folk m
Norges invånare, utan
Östersjökusten. Ty sed
till Gothonerna och vi
movierna, hvilka bott i
far han: Hinc d. ä. hä
nas städer eller folkslag
dan han beskrifvit dem,
®åsom han sjelf uppgifv
81*5 sida (liksom Svione
de nuvarande Preussarn

före anser jag, al
delen af QstersjÖ
cum sä att säga
heas. Väl vet ja
stora norra Ocean
samt att man fö
men deri kan jag
uttryckliga vitnes
Basiiia, som ingen
dan om detta sc
alla anses vara
bäst att söka Ru
i hafvet långt u
genom byarne Gr
sådant namn och

nerna, hvilka bott vid
Begge ha ostridigt här
namnet Mare Svevicum
pä, att ju frän dessa
ehuru dé pä Taciti lid
kanske länge efter hono
eftörkommande ej der ännu

Svtnemunde erinrar
Tid Anelam om Svithiod hi
långt derifrån bel-icrna Sehw
net Sverige. Få Sifoner b

Sigtiinabeskrifningen), så k
(vandy vatten j att de
®^yrdcR enligt Tacitus af en

Härvid må äfven
tyskan ik* nära beslågtad m
liög-tyskan.

hade sålt till rom
ler, efter vårt ta
ville hänföra såda
taga sig, helst d
som rara pelsver
äfven Jornandes m
Pommern är för
preussiske kungen
hästarne, som for
träffas. T)e vid s
fart och handel,
sina grannar yEst
rättar, att en tys
bernsten. Med (
gen handelsstäder
ryktade Julinum,

svenska medeltiden har
af denna skola bekomm
med uttaladt och geiio
orättvisa skuggor, som
öfver katolska tidehvarfv
talemän företogo sig i
deras egen samtid qvarst
opponerade sig mindre
bildningens äsigter i sve
dess kraf pä åtskilliga r
Sä blef svenska, katols
också af nya skolan. M
svenska historien, blef m
l^attad. Ett nytt fenom
sättets liorizont här i S
bredd och häftigt uppl

Wermländningar.
drag tiiJ den sven
ett herrligt, ett
af civilisationens
verk, denna nord
Ihiskt torn, uppfö
torn, som, aere p
slräfvande spetsbä
all diktens glans
ljuda Brages harp
dens afskedsqväde
sånger; sä sköna

”Söder

Och när den lys
toner komma, oc
det herrliga torne

ligt behandlade katolska
arbetade således till sa
historiska skola, hvilken
skedde visserligen medv
och har ända till vår ti
delaktiga dager, som hv
bidragit till den oförtjen
Ögön hvilar öfver den ga
Vi tala med flit om
garen behandlar sitt amr
tecknaren och vetlenskap
söka sartningen; och när
fornälder söker denna sa
bet, som framstår för
léfde i det råaste afguder
ler i:tenbrlätPn offrade m

kyrkans beskydd
namn af plundrin
af hvarje ädlare
af hedendomens
ner man icke i d
visa fÖreskrifna!
stycken, med Sy
predikan. Denna
sedan af Christe
bota dig från hv
förra. En lefnad
som (len i Havam
lefvande och han
och rättvis, så m
nödvändigt utöfv
en välgörande fö

dra svärmare tilldömt
visas bär tillhöra kristn
runsten kunna hänföras
stenar, som sedan Geij
niska, hålla heller icke
Bibliothekets andra häf
tider mycket omskrifiia
Daiinbot, införa vi bä
hans aiiniärkniitgar.
T
’uå bifogas, att äfven de
ansåg latinska bokstäfv
som efter de fOrra seda

*) Lefdc omkr. 1040.
Oddr, som lefde omkr. å

**) Otto Sperling an
• Norden.
Salmasius, d
nornas ursprung f''ån dc i
dets ditHvttning. ]^l•ukliga

et lingua Getar. e
denna Saxos Förtä
Tid komtnit uppå
praef. ad Trif. his
yngre, än K. Ha
däruti inisstänckta

liumigr bath c^a
auk af t Thitirui m
Kassor van Tanm

Drake, om hvars
Nttrving, samt pä
hetsfekn kring Hu
Hvilket alt, om
Anledning af hvad
Käjsar Ottos Fö
denne Tid, lörnio

Kyrkmurnr, skola vara
hundradet ditlagde, är m
hade har i Norden, såso
höllo sin Gudstjänst und
pä några Ställen i Rike
at syna, som jag, efter
köping igenfunnit, ocli
Norrk. Åld. och Öd 54.
jämväl i förnämnda Tid
man af Historien kan s
senare Tider, aä dessa
öktes, ändteligen til st
blifvit förbytta. Och så
göra en Runstens Skri
8od Tid efter Ghristen
uthuggen.
De flc

kyrka, ocli, som
kristias Mur. Jag
gifvit Anledning
väggar, emedan
såsom voro de i
lika det förnämnd
mera hålla sig vi
de dödes Anhör
Hvaraf j 'g allen
Småland, emedan
honom och dess
vara, det han j
aflångt fyrkantig
ning i tvä Rade

loit, sitia Stain
hifiL d. ä, Sigtru

praef. ad fragm. Bun. p
Bro, efter gamla Sättet
Folks Minnen, af bvilk
en i Soknek^rkan begra

..

Biurii litu raisa S
Sigtaug lit raisa iftir
kiu. d. ä. Erik . . Björn

der Fastulf, och Siglög
(eller Man), som är beg
Slutet blifver detta
Runstenar, som blifvit
mänt blifvit vedertagen
men at ingen däremot ä
sig hafver något Tekn, hv
En liten Skrift un
ciiiando Veleris Danoru

biståt, sä at desse
tilförne drifvit Sta
sig på Flygten.
skade, menar Auc
utan snarare Saxis
Hedendom tillgifv
Namn Ghristna L
medgifva en såd
som jämte det vä
är orimlig, och an
det blifva nog sa
gon annan Skapn
Saxen och därifrå
försöka en Jämkn
Tiden, niir Bråva
oat tiina, sedan

förare, tyckes icke alle
skriftligen blifvit lemnad
eller snarare ifrån själfv
varit författad. Annars
ligt, at så många Namn
sig vid detta Tilfälle ti
Saxo dem anförer, kun
med Sammanhang behåll
fenhet är det Exempel,
lingens oförändrade Sym
61. 9 et Augustino de S
de Hist. Sviog. defle. e
komn^a till Wolsunga-S
Sigurd råkat Rrynlnlda
Bunors förträflliga Egen
visning.
Men Frankern

Viset gamle; fastä
väl vid deras förs
färdigande, tagit
hvilket sit Omdöm
han likväl ganska
efterapa de Rom
Vitne, och förr ä
stenarne Uprinnels
bryt sig så myc
efterfölgt eller sä
Skulle jag svara
jit hvarken de g
Prcsterliga Regem
vara, oss sä ange
med Ghristendome
ämte en partisk

L

fullkomligare? Nu emed
öfrige Runstenar, som e
dels äro grofve Gråstena
de blötare och til Uthu
fås frän Oland och Gotla
Död ännu icke varit til
Runskrift, soin Peringsk
Theod. R. p. 458, bcvis
gare varit okiinnise om
gen, til dess Gotland ät
skap, och man där pä
hvilket jag intet ser stor
nämnda Årtal kan halv
denna Runskrift, p
®ch Loford: t/iir favthi
furde denne Sten af Go

riga Svea och Gö
ännu i dag erno
och Figurer uth
Gotlandsstener fu
Riket. Men af S
Henrichs Monum
vid pass, s Lunds
i min Morbrode
Kyrka blifvit afta
kas Monumenter
(Gf. Supr. p. 38)
land- och Wester
eller Runor och
Biskop Meinards
Slag; fast än de
haft sin störste H

kunnat bidraga til Run
Stenskrifters Uprinnelse
allenast häller sig vid d
tilbaka, man stadnar nå
der. Men såsom denna
något Tvång eller allmä
ligheter likasåsom gjort
behöfts til dess Stadga;
staka rätte Runstenstide
stenars Ristning allena,
uti et Tidhvarf af 200
antingen man går ned
följande Tider, eller ifrå
I Are Frodes Upt
Norske, eller Svenske,
land, förståt at räkna T

Halvardsmässan l
cx od. Jo. Finnaei
huru det då jämv
ger och Messodag
Budkafle i Bygden
skära i Sängluisredan varit i Br
ves, emedan dera
halfva Korss at u
Tiden, när de hä
Men i Saxos Tid
emedan han, som
fäders Snillebragd
Påfund. Snarare
varne leda sit U
förnc för hvar H

en med Årtalet 1677 på
icke, at ju fiere finnas,
Dock gör det här intet
Runstafvar man ock sku
Tekn och Märken ända
eller ifrän Catholska Leg
före dä dessa Korssfekn
verne borttagas, ingen T
märkelse pä en slät Staf
är dä intet rimligt, som
Hedniske Förfäder haft
ver för hvar Veka hela
och Söndagshokstäfverne
blifvit tillagda.

och sumptrakter,
täckta af stora sk
naus och Veichsel
Utmed baltiska
gamle sarmaterna
af Veichsel, Duna
sveviska (gothiska)
eröfrare. Utan e
för att öfverkom
de ej gått norr o
verensstämma der
berättelse ora her
komma i beti:,akta

Ur ”Die d

1855.

ha upptäckt Skandinavie
den förste, som satt fo
han, som det synes, s
bernstenskusten, är det
honom till de jutska k
denna hafsprodukt, än
vådliga resan till Öster
Det är för öfrigt
allt, hvad Pytheas för
läge, enär efter den t
land och haf, och hvarv
vilje ej gä sä långt i v

*) Ur ^^Gcscbiclite v
Dliertsha samlingen. I f
Klippen des allgcineincn S

monumentet, hvar
om en Romarllott
mynningariia, hvil
jade Ciinbrer, Cha
sände bud till Rom
ligt är det också,
slog läger pä des
landet. Då hando
ungdom just stod
) sin båt, som be
dana som kiclerbo
beck [samt hos fi
drifvande den med
honom komma i
hans praktfulla v
£åsnm cn gud, d

populi Komani petierunt
lian aiisnge för möjligt)
kunde komma till Uom, u
ras folkstams bärkomst; b
mare undersökning. Ställe
visat sbilnaden mellan Ger
beväpiiingen ? Tucitus bar
kvilka Romarne förde krig
Gothiner från Ltinabergeu
ren] till deras vanära m
Ptoleiii. II. 11) , men kos
prisar baii just vapnen (c.
Afd. 2. II. i. sidd. 56,
gå vida utom Danmark; m
när vi komina att stå på S
granska många ställen i
skall fortfaranile öppna fö
®ck i syiinerket uti Vandra
stora vigt fÖr den äldre et
“Ppmärksamheten; jfr ”die

ganska naturlig ill
som de mest ofru
de folkrikaste. Sk
stammar: den var
ifrän kommo i sy
skarna fördrifna h
navien och sökte
ställer gotlien Jorn
en något lärdare

'^) Dicullus, d
noiniriatim insulis,
1807. JtV Letronn
(Letroniie, Reclierc
de inensura orbis te
ska niutikeiis för ö
afhandling i ämnet
I

biskop; han säg den ku
de käcka sönerna stiga
död skonade historikern
Sä fortrann hans dag u
vägor: fosterlandets vim
framåt; och om han än
deltogo dock hans frän
magt och ära, och hon
af äran förbehållen, dä
Absalon var utsedd till
verldens gamla vidunder
kans nya underverk, fö
fäderneslandet den ditti
lärdom. Ty i denna ri
Intet skett. Vi ega ett
sammankluddat, och i e

sed i Danmark, eh
Saxo sjelf vidgår,
men man hade ick
mål. Uppgiften v
sångerna skapa ett
prosa. Väl framst
ska egen, den rom
talar om gamla st
stäfver pä fosterla
lagt vigt pä dett
run-inskriptioner,
nordisk historia,
hela sitt verk om

Ett unddnlijg
Ah}<i>lun !iit ncdshrif

alltsammans, sä herskad
kung Fr ode och kejsa
dä kända verlden. Ett
att de tvenne grannarne
någon ömsesidig känne
följde en lika läng fred
föddes t'rälsaven. Men
förmoda, framgå efter
räkning, lefva vi framg
sagor hela fyra böcker
telsen blir magrare sam
karakteren, ju närmare
mycket sent åter lyfta s
iJtveckla den valdeinars
Hv;i(i (Jen för\änade Sa
Jänia från dcii g

tid och lämpad eft
likt ett verk af i
konungs hof. Då
sä mycket, att Sa
rätt och godt at
skaffa råd till efte
af dem taga begyn
Detta försök
man i århundrade
bok och öfverallt
i utdrag; sedan m
skat honom, i en
vel, men dock slu
slutet af 17:de s

Obsoletse ad

erkänd fred, berättar ja
laget i de frankiska och e
kasta sig ärsräkningens
att derigenom månget
i den gamla sagan, går
ha sin nytta, att det n

I ’’For8cliungen a
värderikt arbete, sum vi
belst bvad Bahlmann, så
ebuiu ursprungligen afsed
för Sverige, der ej blot
öfvat eii stor inflytelse.
rörande Svionernas urspr
luä tilläggas ur Dahlmann
^uentme-fältet, SventineVarnow låg ett Schwan,

Jfr inina For

Ptolemasiis f
(Germ. c. 40) aiifiir

])]ott någr
Ivar Vidfadmes erö
finnes i engelska käll
helst deri isländare s
fanns isländare. —■ K
norinanniska uppgift
söner Ingvar och Ub
— Itagiiar och hans
tnåhaiida Öfvcr Skåne
Jutland, der den för
ner en hcl rad sjelfst
Jr fullt pålitlig och
•om tÖI bringa allt

§. 2. IIvete såddes d
mindre än råg. Hushålle
till smak, färg och sun
och hafra var då, som n
dan säden var torkad i
den flera år i ek-lårar;

ocli isländarne,
om
Suhms och Langehehs exem
uppgifterna.” — Ansgarius
Harald Blåtands omtvistad
987 (sid. 7.'5); 986 föredra
hög vid Jellinge anser D. i
— Kiiytlingasagans Trovär
iika örversättiiingen af D.ah
”hine zclotisk-afnupgtige G
boigere, soin alic Veltsenke
Forfallcre tidt söge at vise

att fredas frän ma
§. 7. Gottlands
och storlek. Man
i synnerhet pä de
är högsta nordens
fall. Man slagtad
brömskulor.
§. 8. Vestergö
§. 9. Huskatto
nu ej Gnnas, gåfv

§. 10. Konsten
slägter.
§. 11. Bockoch såldes tiotals
cnarföda.

fäliar, dä man ville hög
sof under en sådan fä
som en järf. (Crantz om
någon dröm, som syfta
gar af järfvens klor tro
nens susning. Jägaren
ten; och denna dryck m
gästabud* Istret helade
häxeri, såsom Hyajnans
gades ej med hundar,
gropar, eller ock sköts
§. 17. Att haren hv
kölden, dels födan. Au
att de en tid ätit soc
föda. Man stekte hare

förvarade dein fö
märkes, att de m
af ett helt års br
§. 22. Hermel
lukta illa i deras
singlands skogar d
§. 25. Anetor
skyarne; Itan säg
ovisst (incompertu
stycken i knippan.
Man tog dem uti
pä sprötar, samt
kade breda herme
allvarsamt.
§. 24. Taxus P
Caninus, gräfsvine

menta vargars förvandli
mycket flitigt smakat
åtskilliga oordningar.
auctor anförer, nemlige
skog, dä en af dem f
ett får af en annalkand
sällskap med en god fr
att man må undra, det
ärkebiskop Olaus Magnu
bokstailigt och verkligt.
§. 29. Man fÖdde ja
att iemna frän sig rofv
het. Dessutom hörde f
ken. Af oxkött blefvo
§. 50. Ibland örnar
örn (Atbicilla LinnA Ö

§. 34.

ITvad a
Labhen (Larus Pa
§. 5ä. Auctor
tern; den Prof. P
der. Ostridiga rÖn
Bönderna, säger O
eller lägre beläge
eller dalar. Detta
svalan, eller någo
hafva någon förek
dande.
§. 36. Orrarne
riktigt; men orre
orrhönan.
57. Bonosa
tjädern.

mäl. Ostindiens hunda
såsom många resande b

§. 43. JSepce^ som
spofvar (Scol. Pha^opus
§. 46. Pliivialis tor
§. 47. Gökens histo
räknas, utom den tretä

§. 48. Man spådde
flyga öfver land, vänta
Dä landfäglar flyga öfv
stås om svalan.) Lärk
(Bör förstås om Turdu
tas storm. (Kanske lo
regn. (Ankor och ände
flyger iiögst; men oväd

ätas; men om han
lemnas. Tranen n
Den rätta utländsk
blef aflagd af den
folket, det man i
livilken sedan såld
lades af vår förfat
§, 52, Ibland d
dar, voro flata
(mört, sarf), ljus
hälla dem till han
och blefvo så tam
niskoliänder. Salt
vision. De torkad
klubbor. Ciäddtän
delbrutna hästars

kunde användas till reds
§. 57. Man underlät
och gifva fisken luft.
§. 58. En besynnerli
grundad, att långa fiska
deremot i sunnanväder.
§. 59. Vetterns hasti
fallande tjutande, anmä
En bonde, soin körde
dessa tecken, det isen
derföro ifrän sin häst o
Fyra ryttare ansägo den
i spärrstreck, och den
deras lifsbergning. Kaval
§. 60. All den myckn
trafvad såsom vedfamna

länningen och utfö
skottska sillen an
bästa fångades frå
ken tid man anmä
kända i rikets sö
de eldar, som vid
nens tält, hvilka
ficks alla årstider,
värde. Vår aucto
mogens frörika kn
rensning samlade
ett fuktigt rum
(Detta experiment
§. 62. Hafsvid
emedan fiskeristad
släppa de ovanliga

gården hos kalfvar. De
synt vittne försäkrade s
omkring hvilken en såda
hade han begär till ägg
svarade.) I bedröfliga h
hushåll, innästlade sig
tned möda utrotades.
§. 66. Emot pest up
vadt. Det består af lik
tica, kanel, Mastix, brän
eller Gentiana, Dictamnu
pulver stött lades i ä q
ning renad honung. Af
pä fastande mage i vin.
bragte ärkebiskop Jacob
honom kallar, till 100 å

Om bröderna

Förestående ar
1784, der det tor
got rörande svenska
några ord om brö
ensidighet och för
det man obetingad
öfverträirande pers
verk.

qui Scondianorum igno
priscorum ®tatem ex m
Men snart gick det
Magnus, att han förkä
Hundrade är sednare yt
est dicamus, dubitari vi
rali septentrionalium re
ut erat Papi::>a7itinm ej

*) Troliffpn missledd
fyllda, I^iogl'afisl^a lexico
i st. f. Magnus, Lviikcti
Ödmanns text. Dereniot k
Akad. Handl., biskopen
f» Magni. Desse voro ej

Uti dissert. de m
Ups. 1745, p. 30.

Flera förut ho
Magnus frän Saxo
lor kunna fÖrefinn
lat anmärkningar
Visserligen ser
tberne från Gethå
frän Siggo, Upsal
imedlertid en allm
och man härledde

Såsom källo
Historia IJispanica,
Sabellicus, Bernhar

I detta afs
hvilka härledde Dan
från Odens namn
kungaslägten sätter
skriftfätt eller uttal

*) lluUman, i sin för

(jfr häft. 2 af detta bibli
ilrån härleder staden Amå
å-mnn (af mule = mun,
”slafsa niule” == kyssas)
(år-os = åns mynning),
t. ex. östra Aros =: Ups
sterås (som derförc äfven
Oullspångselfvens utlopps
o* s. V.

Så (ifversätter S
Häraf kan man se, huruv
norna. fjfp detta biblioth
så väl G. Trolle, som J
en mängd gamla hnndlino‘
nu okända, heintade Joh.
dessa källor kunde vara a
värde, må erkännas^ men ic
Joh. M. att sjelf ha dik
vid universitetet och vid c
svenska handlingar varit a

tid vidt skilda förf
regenter vidkomme
Samma anmärknin
till Sv, Histis förb
gifva, att de unde
denna historia. S
Som svenskarne fo
flera folkslag, sär
finnar, af hvilka hu
och ungrarne led
ternc räknats, sä
eller rättare förbla
flera uppgifter hos
som ej äro uppdik
äldre sägner. Om
skulle Gallien, Ger
och med mindre

manblandat göther, get
Magnus med sig, hvilke
gar för svenskarnes oc
vår. Och i detta afse
ccDet är utan allt tvifve
«att isländarne tagit sit
under medeltiden gängse
Skandiens identitet); fö
får helsa Jornandes.»
gen ursäktad; helst äfv
krönikan ■ kallar det eg
och Kolmorden för Sc
241. Genom den efter
gen, att allt, hvad de
geter, anginge de frän
anleddes Joh. Magnus att
ska innebyggare och ut

bvilken ej kan vilsel
Det är således
tillvitelserna. Ilans
sumlighet i forsknin
källor ocb underrätt
lärdomeiis allmänna
synes bredvid boriom
af baiis rikare mat
att tillgodogöra; an
Äfven de flyga gerna
Turkland ocb till s
eddan heter att IVio
gå«’dar. Jfr Reuter
Så snart Job.
seklet, blir det möj
visar sig då i myck
bvilkas ura ban nu

*) Jfr Geijers H
Jfr. Wiesel

