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ELL EROPRINDELSEN TIL POLITHEISTERNES FORESTILLINGER OM HØIERE VÆSENER.
--------------—---------------------
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De fleste religiøse og overtroiske Skikke i Polythei- 

slernes Religion have deres Oprindelse fra de Tider, 
da der ikke var nogen Historieskriver, som kunde op
tegne og bevare samme for Efterverdenen; i Natur
videnskaben, hvis Efterretninger strække sig langt høier« 
op i Tiden end Historiens, maa derfor denne søges, 
og hvor samme gaaer Haand i Haand med Fablen, tør 
man haabe at nærme sig meget til den sande Kilde 
Vi maae altsaa gaae tilbage i Oldtiden til Mennesket i 
sin meest raae og ncultiverede Tilstand , sammenligne 
ham med det Menneske, som paa nærværende Tid er 
denne Tilstand nærmest, og derpaa løre ham igjennem 
de forskjellige Grader af Udvikling, for derved at ud- 
speide hans paa ethvert Triii forskjellige Begreber om 
Naturen.

*) Die Urzeit hat keine andere Geschichte hinter sich 
als Naturgeschichte; in ihn ruht sicker auch die 
Mythe, siger Gørres i sin Mythengeschichte der 
asiatischen Welt.

A



Saalanpt som Historien rækker op i Tiden, saa- 
Jangt finde vi Efterretning om religiøse og overtro
iske Skikke; saavidt som Menneskeslægten har ud
bredt sig, saavidt finde vi ogsaa disse udbredte, og det 
ira de Mennesker, der staae paa dst lavesto Trin afUd- 
vikling, som Californierne og Nyhollænderne, lige til 
dem, der allerede have naaet en høi Grad af Dannelse, 
som Europæerne, i hvis Religion man, vel endnu knude 
finde Skikke hidrøronde fra de polylheisliske Tider. 
Skulde vi ikke heraf torde slntte, at disse Skikke ero 
næsten ligesaa gamle og ligesaa udbredte , som Menne
skeslægten selv. Vel finde vi hos nogle Reisebeskrivera 
omtalt Folkeslag , hvoriblandt de nys omtalte Califor-.- 
nier og Nybollændere, hos hvem de paastaae ikke at 
liave bemærket flige Skikke; men da der udfordres et 
nøie Bekjendtskab til saadanue Folks Sprog, og en 
langvarig Omgang, med dem, for at blive bekjendt med 
alle deres Skikke, saa or denne deres Paastaud nok foc 
overilet. Den, som kjender den menneskelige Natur, 
vi! endnu længe, om han end ikke ^avde andre Grunde, 
tvivle om disse Efterretningers Rigtighed; menføievi 
hertil andre Efterretninger, som sige os, at Nyhol
lænderne frygte de Afdødes Sjele, og bringe dem Men- 
neskeoffere , at de frygte Torden, Stjerneskud og flere 
Phænomener, at de ere bange for en ond Aand, sotn 
de kalde Bogle, at de have megen Tro paa Hexerie; atCa- 
lifornierne ofte tage deres Tilflugt til Tryllerie og Besvær
gelser , at de foretage dem overtroiske Handlinger med 
Barselkoner, nyfødte Børn o. s. v., kunde man vel da 
længere bifalde dem, der paastaae, at slige Skikke ikke 
finde Sted hos disse Folk; kunde vi vel da tvivle paa, 
at selv disse Folkeslag,som vi ansee for d» meest raae. 
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dumme og tankeløse Mennesker, troe paa høiere næ
seners umiddelbare Indvirkning paa Mennesket.

Tanken om høiere Væsener ansaae Oldtidens Vise 
for uadskillelig fra den menneskelige Natur, og derfor 
saa almindelig udbredt, at de i denne almindelige Ud
bredelse troede at finde et sikkert Beviis for Gudernes 
Tilværelse2). Ja Epicuransaae endog Tanken om høiere 
Væsener for at være Mennesket medfødt aj. Dr, 
Gall taler ogsaa om et Organ for Teosophien, og troer 
deraf at torde slutte, at Begrebet om et høiere Væsen 
maa være Mennesket medfødt.

Da vi altsaa ikke have Grund til at tvivle om, at 
religiøse og overtroiske Skikke, og de dem forudgangno 
Begreber om høiere Væseners umiddelbare Indflydelse 
paa jordiske Ting, ere ligesaa almindelig udbredte her 
paa Jorden , som Menneskeslægten, og i Oldtiden havo

Firmissimum hoc afferri videtur, cur deos esse 
credamus, quocf nulla genslam jera, nemo om
nium tam sit immanis, cujus ment em non. im- 
huerit deorum opinio, nec vero id collocutio 
hominum aut consensus effecit, non. institutis 
opinio est confirmata, non legibus. Omni au- 
tem in re consensio omnium gentium lex natura: 
putenda est, siger Cicero i sine tusculanske Sam
taler libr. I. cap. 13.

*j Intelligi necesse est, siger Cicero de natura deo
rum I. I. c. 17 og 16, esse deos, quoniam insi- 
tas eorum vel potius innatas cognifiones habe-, 
mus. Solus (sc. Epicurus) vidit primum esse 
deos , quod in omnium animis eorum notionem 
impressit ipsa natura. Oyæ est enim gens, aut 
quod genus hominum, quod non habeat sine doc- 
.trina anticipationem quandam deorum. 
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været det, saalangt som baade mundtlige og skrivtligo 
Traditioner nat,e; vi vide jo at Adams Børn olFrede, 
at Noah gjorde Forskjel imellem rene og urene Dyr, 
og at Caldæerne allerede førend Abrahams Tid dyikede 
Afgoder5 saa torde vi maaske heraf udlede Beviis for, 
at disse Skikke og disse Begreber ere ligesaa gamle, 
si>m Menneskeslægten selv, hvis vi end ikke kunde aiv 
giveGrunde, som i det Følgende skal anføres, der, ud
ledte af den menneskelige Natur selv, end mere be
styrke denne Sætnings Rigtighed.

I den høieste Alderdom maa altsaa Oprindelsen til 
Begrebet om høiere Væsener, og de deraf flydende re
ligiøse og overtroiske Skikke søges J skjøndt mange af 
disse Skikke i de følgende Tider ere blevne saa for
andrede efter de forandrede Begreber og Forestillinger, 
man har dannet sig om de høiere Væsener , at vi ofte 
ikke ere i Stand til nøjagtig at angive den sande Kilde, 
og det saa meget mere, som de fleste Folks Theogonio 
og Cosmogoniø er sammenblandet med deres ældste 
Historie. Opkaster man nu det Spørgsmaal, hvad har 
især været Aarsagen og Anledningen til disse Skikke ? da 
kan samme almindelig besvares saaledes: Mangel paa 
rigtig Kundskab om Naturen, eller Mangel 
paa Evne hos det raae Menneske til at ud
forske den rigtige Grund til naturlige B e • 
givenheder, er. den sandeAarsag. Naar Natur
mennesket i sin hjelpeløse Tilstand kjæmper med Ele
menterne og føler Naturkræfternes mægtige, Indflydelse 
naar Havets Bølger taarne sig, og gjennembryde de satte 
Skranker, naar Orkanen hvirvler, Tordnen dundrer, og 
Lynildens Pile gjennemfare Luften, saa at Vildtet i Sko
vene, Fuglene under Himlen og Ha» uis Beboere.skjula 



sig, da bæver def svage hjelpeløse Menneske, i Kamp 
med Elementerne ahner han Død og Ødelæggelse , hans 
barnlige Phantasie leder ham da af sig selv til at ansod 
dis^e Naturphænomener for Handlinger af høiere over 
ham herskende Væsener, og Ira denne Erkjendd.se til 
disse Væseners Tilbedelse er kuns eet Skridt» Derfor 
finde vi , at de forskjellige Naturkræfters Virkninger, og 
de menneskelige Svagheders Ytfringei ndgjöre den ^or* 
nemste Grundvold for enhver hedensk Godelære j thi 
hvad ere vel Hedningernes G nd er andet end personificerede 
Naturkræfter. Af denne Naturkræfternes Dyrkelse kan 
vi derfor udlede den store Overeenstemmelse i ncultr- 
verede Folkeslags Religion , hvilken Overeenstemmelse 
det er langt rimeligere at være frembragt ved udannede 
Menneskers Uvidenhed i physiske Ting, end ved hi
storiske Traditioner. Hvor Naturen har været Veileder, 
dér har Udviklingen selv i de meest modsatte Jordstrøg 
taget samme Retning. Endskjøndt man af den Lighed, 
som finder Sted imellem ganake adskilte og vidt fra 
hinanden værende Folkeslags Gildenavne, skulde troe, 
at i det mindste nogen Meddelelse har fundetSted, hvis 
man ikke vil hidlede denne fra fjernere Grunde. Hvor- 
mange af vore nordiske Forfædres Navne 4) og Menin
ger stemme ikke paafaldende overeenx med dem af do 
gamle Magi i Persien,, med de sildigere Manikæers og 
Stoikernes; hvor paafaldende cr det ikke hos ameri- 

Vore Forfædre vare heel gavmilde med at tildele 
deres fornemme Mænd, Fyrster, Konger, ja selv 
deres Gudér deels onde deels gode Tilnavne, vid. 
Wedel Simonsens danske Adels og Rideritands 
Historie I. 1, p. 87.

Erkjendd.se
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kanske Folk at have fundet i deres første Form de Re
ligionsbegreber, som for IL re hundrede Aar siden vare 
forsvundne hos syriske og arabiske Folkeslag 5). -Hos 
denne Verdensdeels Beboere,, der sildigere hæve sig til 
nogen Grad af Cullur, søges altsaa lettest den oprin
delige Naturrultus.

5) Sehr merkwürdig ist es, dass die ältesten Entdec
ker von America auf einer der Inseln des Mexika- 
nifchen Meerbusens., die fie Carolina nannten, 
und die wahrscheinlich jezt die Opferinsel heisst» 
im Jahre etwas ähnliches, als das chartha- 
giniensischen Götzenbild von Baal fanden, denn 
dort sahen fie mehrere hohle Metalstatuen von un
geheurer Grösse mit ausgestreckten und gefallteten 
Händen, und in diefen Colossen Ueberbleibsel ver
brannten Menschenopfer, Und wenn wir nun be
denken, dass Diodor von phoenisischen Seefahren 
erzählt, die auf einer Reise an der africanischen 
Küste von einem heftigen Sturm überfallen, nach 
einer weit entfernten Insel getrieben würden (Dio
dor Sic. 1. V* c. 19. 20.), so liesse es sich wohl au- 
nehmen, dass die Phoenicier Theile von America 
gekannt , und vielleicht Niederlassungen dortgehabt 
haben, vid. Religion der Karthager von Dr, Fr, 
Münter p. 12.

Mennesket drevet af en ham medfødt Tilbøjelighed til 
stedse at ville gaae tilbage fra Virkning til Anrsag, sø
ger derfor bestandig ved mødende Begivenheder, især 
saadanne, som synes ham skræksomme, og derfor i for
trinlig Grad tiltrække sig hans Opmærksomhed, at ud
finde den sande Grund til samme; thi af alle Følelser 
hos Naturmennesket er ingen stærkere, oftere forekom
mende og mere hers kendo, end de, fom Sorg, Frygt



St ræle 05 Forbauselse frembringe» Het raae og ridanmvla 
Menneske er i Almindelighed mere tilbøjelig til ar frykte 
end til at. haabe, rn ere tilbøjelig til Studsen end til Til- 
troe; han xtndser ikke allene ved mange sædvanlige Begi
venheder, og svæver derved imrlh m Haab og Frygt, hel
dende mere ti! den sidste, saasom ved Drømme, Syg
domme, Dødsfald o. s. v, men det er især nsædvanlige , 
sjeldnere forekommende, eller mere truende Begiven- 
lieder i Naturen, som Torden og Lynild, Orkaner, 
Jord.skjæJv , Formørkelser, Oversvømmelser ildagtigo 
Meteorer o. a. fl., der sætte hans Sjel i den hæftigste 
Bevægelse, hvilken endog ikke lidet forstærkes ved den 
Mennesket saa almindelig egne Tilbøjelighed til det 
Underfulde. Seer han sig her ikke i Stand til at udfinde 
Grunden til disse Begivenheder, forekommer der ved 
samme noget, som synes at overstige hans Begreber, 
saa leder saavel Frygtsom Følelse af egen Svaghed ham til 
at ansee dem for Virkninger af høiere Væsener og usyn
lig virkende Kræfters umiddelbare Indflydelse g). Tro 
paa det Underfulde og Trang til i overjordiske Kræfter 
at søge Hjælp og Tilflugt for vor Nød og Lideiser, 
synes at være uudslettelig i Menneskets Sind. Dissa 
Følelser vare derfor, om ikke do eneste, saa dog blandt 
de første og fornemste Aarsager til Tanken hos det raae

Quod quia. quemadmodum natura afficere sine 
aligua mente possit non videtis , ut tragic! 
poeteS} cum e.rpiicare arguments exit um non po^ 
testis, confugitis ad deum, cujus operam pro- 

facto non desideraretis , si immensam et intermix 
natam in omnes partes magnitudinem regionum 
vidgretis, siger Cicero de Nat, Dcor, I. I, c, 20. 
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Menneske om høiere Væsener. Derfor see vi Græker« 
ne« Zeus og Romernes Jupiter, deres fornemste Gud , 
og Levning fra fjerne Tider, at være den Tordnende» 
der med sine Tordenkiler straffer Mennuslægten ; det 
samme var ogsaa Tilfældet hos flere af de nordiske Fol
keslag , som i de ældste Tider have under forskjellige 
Navne tilbedet Tordenguden som den øverste Gud; thi 
Tordenen er npaatvMelig eet af de meest frygt ehgePhæ- 
nomener. At Tanken om Havets Guddom er opstaaet 
hus det raae Menneske ligeledes af Frygt for dets Magt 
eg Vælde er npaatvi vielig* Uagtet det paa dm anden 
Side vel heller ikke kan nægtes, at jo ogsaa ofte gla
dere Følelser opvakte hos Naturmennesket Tanken om Ind
virkning af høiere Væsener , til hvilke han skyldte sit 
Held. Gode og onde Væsener bleve derfor tidlig Men
neskets Beherskere, Haab og Frygt dets troe Ledsager© 
igjenuein Livet. Saaledes have vore Forfædre havt om
trent samme Begreber om hvide og sorte Alfer, som Al
muen endnu har om gode og onde Aander; saaledes 
vare Persernes Mithra Fader til Lys og Varme., denbe- 
fruglende Regn og alle Livskræfter, en Modsætning til 
deres Dews og Darondis. Den Religion , som ikkean- 
tager saadanne 2 modsatte Væsener, eller med, andr^ 
Ord , den Religion, som ikke statuerer et Paradiis og 
et Helvede , har som uovereenstemmende med den men
neskelige Natur sjelden nogen Varighed, og deri maa 
upaatvivlelig Grunden søges til, at mani Japan saa let 
har modtaget fremmede Religionsbegreber, da der i 
Japanesernes egen Religion ikke findes Spor til Fore
stillingen om disse modsatte Væsener.

Mindre Sandsynlighed synes den af mange Ældre , 
som ogsaa af nogle Nyera fremsatte Mening at have. 
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at Beundring af det Store og Skjvxme i Naturen skidje 
r^rst have frembragt hos Mennesket Tank-n Gin bøbre 
Væsener7); thi denne Forestilling fmudsætter allerede 
en hø'eie Grad af Cultur, end den, man kan til
lægge dot ra*eMenneske. Hos det ctdtiverede ng dan
nede Menneske kan Befragtningen af det Store og Be- 
undringsværdige i Naturen vække og forøge Ærbødig- 
heden for sammes Skaber og Ophav | men anderledes 
forholder det sig med det raae og udannede Menneske ; 
hen studser kuns ved det Usædvanlige og Skræksomme, 
det daglig Forekommende ganer han med ligegyldigt Blik 
forbi. Himmellegemernes regelmæssige Bevægelser, 
Dagens og Aarstidemes AfvesHnger har han fra- sin 
Barndom af været vant til, al beskue, uden at det 
engang er faldet ham ind , at ville udforske Aarsagen 
til samme. Hos de laugt mod Norden buende Folk 
er Nordlyset et næden ligesaa almindeligt Phænomet*, 
gym Solens Op- og Nedgang, de studse altsaa ikke 
ved samme, eller ansee det som noget Forvarsel, iiaar 
Sydlandenes ucultivered© Folk derimod troe samme at 
bebude Ulykker. Selv hine Oldtidens Vise, som iv- 
rigst forsvarede den Sætning, at Betragtningen af det 
Skjønne og Beundringsværdige i Naturen før^ ledede 
Mennesket paa Tanken om høiere Væsener, vise ved 
de Grunde, som de anføre, al det kuns er det UsædL- 

7) J^antam vero in hominis solertia fiduciam re- 
ponebanr, siger Meiners i sin historia doctrinæ 
de v.cjo deo. pag* 10, ut solum. ipsi c adi; a^pec-* 
tum suffecissGputarent- ad sublimen cogitQtianem 
recuperandam , si ea forsan p^r cdiquod tempus 
Kel obscurata, vej, quad param. vtrUimU* sit> 
prorsus perdita fnisset*
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vanlige , som i Mennesket opvækker Tanken om høiere 
Væsener.

Endnu mindre Sandsynlighed har den af nogle Æl
dre anførte Mening, at Tanken om høiere Væsener 
var opfunden af statskloge Mennesker 'eller herskesyge 
Statrstyrere, for derved at tvinge dem, der ikke 
vilde adlyde Fornuftens Bydende , til deres Pligters Op
fyldelse a). Vel kau ikke nægtes, at Odin maaskee 
ved Lift og Klogskab havde tilvendt sig guddommelig 
Ære, men næppe vakt hos vore Forfædre Tanken om 
høiere Væsener» At Folks Beundring, Taknemlig
hed og Kjerlighed skulde allerede saa tidlig have for
gudet enten levende eller døde Mennesker, som Ci
cero anfører 1. c. efter den Cyrenaiske Philosoph Eu- 
hemerus, er næppe rimeligt, thi iblandt raae Folk er 
der sjelden nogen , som hæver sig saa høit over 
Mængden, at samme derfor skulde tillægge ham over
naturlige Kræfter, og vise ham guddommelig Ære.ind
førelsen af heroiske Feste tillægger man ogsaa i Almin
delighed Kadmus, og i Grækenland vare efter Plutarks 
Beretning (III. 17 og VI. 790) Lysander og Agesilaus 
de første, som man af Takne rolighed dyrkede førend 
deres Död. At listige og kloge Mænd have vidst at 
benytte Almuens overtroiske Meninger, for at indbilde den, 
at de besadde overnaturlige Evner, derpaa haves mange 
Exempler; dette gjorde upaatvivlelig foruden Odin hos

Quid? ii, qui dixerunt, totam de diis immorta- 
libus opinionem Jictam esse ab hominibus sapien- 
tibus reipublicæ causa» ut, quos ratio non pos
set, eos ad officium religio ducerct, Cicero 
de Nat» Deor,l. 1» ct 4a* 
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iScandinavierne, Minos hos Ctelensernc » Numa hos 
Romerne; dette gjpre endnu LmgleurshosTatarerne og 
Angakokkerne hos Grønlænderne. Men næppe kan 
man troe, at. disse skulde h ’3 samme førd have vakt 
Tanken om høiere Væsener, endskjøndt det alt tidlig 
var almindeligt saavel hos vore nordiske Forfadre, som 
hos Grækerne, Romerne, Schytterne , Germanerne, 
Østerlændingen!© og flere Folk, at berømte Krigere og 
elfkede Høvdinger efter Døden nøde guddommelig Ære.

Efteråt jeg nu har søgt at vise, at Mangel paa 
rigtig Kundskab om Naturen var den sande Aarsag til 
Tanken om høiere Væsener og deres Tilbedelse , vil 
jeg stræbe at udlede Forestillingen om disse høiere Væ
sener. Det raae Menneske, antagende Naturphæno- 
menerne for Virkninger af høiere Kræfter, og fore
stillende sig samme som umiddelbar frembragte ved Væ
sener af en høiere Natur end det selv, men formedelst 
sine indskrænkede Begreber bundet til Sanseverdenen, 
over hvilken det ikke formaner at hæve sig, forbinder 
derfor Begrebet om Gud med noget legemligt Disse 
Væsener ansaae han vel for mægtigere og fornuftigere 
end sig selv, men tillagde dem dog samme legemlige 
Fornpdenhedér, samme Svagheder, som han selv be-

$) Qvod vero sine corpore ullo deum vult (sc. Pla
to) esse, ut Græci dieunt acw^dT'ov, figer Ci
cero (de Nat» Deor» I. I. c. 12) , id qvale esse 
possit, intelligi non potest. Careat enim sensut 
necesse est, careat etiam prudentia , careat 
voluptate— qvæ omnia una cum deorum notion?, 
^omprehendimus» 



sad, ja endog Lidenskaber i0) og Forbrydelser de 
fødtes og døde, kunde lide Hunger og Tørst, Hede 
og Kulde, kunde saares og dræbes. Ligesom nu det 
enkelte Menneske ikke formaner at udrette alt, eller 
besidder alle menneskelige Fuldkommenheder, saaledes 
troede han ogsaa, sluttende bestandig i Analogie af Men
nesket, ar et høiere Væsen heller ikke var i Stand til 
at bevirke alt. Han fordeelte derfor Naturkræfterne 
imellem flere Væsener, og Polytheisterie blev saaledes 
den første Religion hos det raae Menneske XI). Deri 
ore ogsaa alle polytheistiskø Folk, saavel ældre som 
nyere, overeenstemmende, at de høiere Væsener hver
ken kan bevirke alt det Godo', eller afvende alt det 
Ondefor Mennesket, Skiæbnen, ei saa ulig det, 
man i nyere Tider har kaldet Lykken, ærede og dyr
kede de Gamle under fbrskjelh’Re Benævnelser, og selv 
den mægtigste iblandt dere.t høiere Væsener formaaede 
ikke at ændre dens Bestemmelser. Saaledes fortælles**)

x°) Tantane animis cazlestibus ir<s! Virg. Aeneid» 
I Tv. ii.

M) Den Mening, som Cicero anfører efter Epicur (de 
Nat. Deor. I. c. 17, ig, ao) og flere Philosopher 
si den joniske Skole, at Guderne vare salige Vræ- 
srn^r , som kkke bekymrede sig om Menneskernes 

Handlinger, ikke belønnede og straffede, kan næppe 
antages for at have været synderlig udbredt, end 
sige almindelig; ja man kunde endog tvivle p«a , 
om Epicur virkelig har meent det alvorlig. Man 
»eer ogsaa, at Cicero lægger mere Vægt paa dem 
af den modsatte Mening, hvorved han mener Stoi
kerne.
VoTunga Saga pag. 5o.
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at Brynhildur fældede Kong Hjelmgunnar, endskjøndt 
Odin havde lovet ham Seieren. Ligeledes beretler 
Saxo, at Odin, Thor og alle de øvrige Guder hjalp Odin« 
Søn Ballder imod Hother, Konge i Dannemark og Sverrig, 
men de blero overvundne af ham i etSøeslag, og maatm 
tage Flugten, og da Ballder siden efter dræbtes al Ilother, 
maatte Odin tage sin Tilflugt til Spaamænd , Tegnsud
læggere og vise Mænd, for at laae at vide, hvorledes 
han skulde hævne sin Søns Død. Den Fin Rostioph, 
(thi af Finnernes Spaadomsgave gik , saavel i Oldtiden 
som senere megen Ry) sagde da : at ham skulde fødes 
en Søn ved den russiske Konges Datter Punda (hvil
ket og flteete, hvor ubøielig end Prindfessen var), 
som druide hævne sin Broders Død , thi faaledes var 
det belkikket ,s). Dog troede mange, at et Mennefkes 
Liv kunde forlængesderved, at et andet offredes i hans 
StedJ ligeledes at een kunde overlade sin Lykke til 
en anden. Guderne vare i det høieste Skjæbnens Fortro
lige *♦), og allene derved i Stand til at forkynde Men
nesket tilkommende Ting ’5), ja mange polytheisti.ske 
Folk drive endog deres Forestilling om disse høiere 
VassenersSvaghed saavidt, at de tro, at kunne forhaau“, 
bespotte, vel endog revse og straffe dem, naar de ikke 
høre deres Bønner, eller opfylde deres Ønsker. En 
Chineser gik for ikke mange Aar siden saavidt, at haa 
stevnede en af sine Guder for Retten, og lod ordentlig.

x>) Vid. Suhm om Odin og den hedenske Gudelær« 
pag- 103.

x<) Skjøndt ikke altid, fatis incerta feror, siger 
Venus, Virg. Aencid. 1. IV. v. ito.

*•) conf. Virg. Avieid. 1. I. atu.
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fælde Dom ever.den; thi da hans eneste Datter var 
syg, og han forgjæves havde sögt Hjælp hos Lægerne, 
tog han .sin Tilflugt til Guderne, og søgde ved Bønner 
og Oflringer at forraaae dem til at redde hans Datter, 
Præsterne forsikkrede ham da, at en vis Gud, hvis 
Magt og Evner de havde megen Tiltro til, havde lovet 
Hjælp, men ikke destomindi e døde Datteren. Den 
forbittrede Fader lod da Guden med samt dens Præster 
kaldefor Retten; Domineren vovede ikke at fælde Dom 
i en saa besynderlig Sag, men henviste den til Stat
holderen, denne igjen til Vicekongen, som lod Retten 
f Pecking fælde Dom, der gik ud paa, at Guden blev 
for Evig landslorviist, og dens Tempel nedrevet; Præ« 
eterne slap med en dygtig Irettesættelse’*). Ilerodot17) 
beretter, at da Xerxes havde ladet slaae en Broe over 
Hellespont, ødelagde en Storm den; ved Efterretning 
herom befalede Kongen, at man skulde give Hellesponten 
SooSlag underUdraab af følgende: Vores Herre fuld
byrder denne Straf paa dig, afskyelige Hav ! fordi du 
har tilføiet hamSkade, uden at han i mindsteMaade har 
fornærmet dig, men enten du vil eller ikke, saa vil 
han dog sætte over dig; du fortjener, troløse Hav! 
at ingen Dødelig i Fremtiden bringer dig Offer (hvilket 
dog Xerxes selv siden gjorde). Efter Tabet af sin Flaade 
raabto Augustus, at han vilde seire endog imod Neptuns 
Villie IB); og for siden at hævne sig paa denne Ha-

1<r) Le Comte nouveaux memoires sur l’etat present' 
de la Chine T. II, p. 127.

37) L. VIL c. 34.

Suetonius in Aug, c. li.
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vets Behersker, lod linn i de næste rircensiske Lege 
hans Billed ikke bæres med omkring iblandt de andre 
Guders Eilleder. I Middelalderen.og de sildigere Ti
der findes hyppige Exemplar paa Hevn, som Katho- 
Ijkerne have taget over deres Helgener.

Den Tanke, at Summen af .. Glo Naturens Kræfter 
skulde være forenet i eet Væsen, er saa bøi, at knns 
det mere cultiveredo Menneske formaaer at fatte den; 
saare naturlig var derfor den Forestilling hos det rane 
Menneske, . at disse Naturens Kræfter vare fordeelte 
mellem flere Væsener. Anaxagoras og Socrates vare de 
første hos Grækerne, som ved at- betragte det Store, 
Skjønne og Beundringsværdige i Naturen , og de deraf 
flydende uskatterlige Goder for Menneskeslægten20), 
sluttede , at der nødvendig maatte være et viist, almæg
tigt og ubegribeligt Væsen, som havde frembragt alt. 
Disse vare altsaa de første sande Betragtere af Naturen, 
og derfor ogsaa de rigtige Bekjenders af den eneste sande 
Gud,ogdoggik de i Grundens-amme Vei, som deresFor-. 
gjængere, men deresskarpe og grandskende Bliktrængte 
dybere ind; de betragtede blot Naturen fra en anden 
Side, og hævede sig langt høiere over Saudseverdenen, 
Men paa hvilket høit Trin af Cultur stode ikke allerede 
Grækerne paa den Tid, da denne Tanke først opstod 
hos dette aandrigeFolk 2)). Og kunde vi da velundreoa

Conf. Meiners J. c.p. 5Go seq. et Cicero de Nat. 
Deer. 1. I. c. g. er 12.

’°) Conf. Xenophons socratiskeMærkværdigheder l.IV. 
c. 5.

XI) Qvod vero urdus Bei cognitio accuratam nat.u- 
res interpretationen et plurimarum rerum in- 
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over, at raae og udannede Folk, eier hverken kjende 
Videnskaber eller Kunster, for hvem rigtig anstillede 
Naturbetragtninger og skarpsindig Grublén er ubekjendt 
endog af Navn, ikke formaaer at hæve sig til Tanken 
om eet almægtigt og altformaaende Væsen. Ja hvor van
skeligt det er, ikke allene at fatte, men endog at 
vedligeholde Begrebet om een sand Gud, derpaa have 
vi Exempler i Isr.ieliterne, som, uagtet de havde en 
guddommelig Aåbenbaring, der lærde dem at betragto 
Gad ikke allene som Vordens Skaber, men og som 
dette sit Folks Lovgiver, dog forfaldt til Afgndérie; og 
kunde vel anden Grund dertil tænkes, end den , at de 
kjendte forlidet til Sandseverdenen for at hæve sig over 
Sandseverdenen, at de manglede den Grundvold, rig
tig Kundskab om Naturen, hvorpaa en fast og urokke
lig Kundskab om den eneste sande Gud kan bygges. 
Vi kjende heller intet andet Folk end Grækerne, der

telligentias seguatur, non vero anteccdat, siger 
Meiners l. c. p. 14, satis guidem ex diligenti con- 
sideratione argumentorum, guibus illa innititur, 
el irinerum, guibus mens humana ad illam per* 
rtenire potuit, intelligitur ; idem tamen omnium 
laculenlisfime Grxcorum historia declaratur, gui 
tmnium. guos mihi cognoscere licuit, populorum 
soli natura duve sertsim , et post longos sum- 
morünr ingeniorum errores ad hane opifiionem 
tanguam ad summum philosophies fastigium as- 
cenderunt- Imo constat , Græciam non nisi 
sero,- p'ostguam sapientissimæ leges inventai, cat- 
tens vero artes ad summam props perfeetionem 
perductæ, ontniagvæ subtilis simarum a rgutiarum 
genera fireetthausta essent, mum tantummun
di huj'us genitorem ad moder ator em cognovisfi. 
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fra intet steeg lidt efter lidt ved Naturens Betragtning 
op til Viisdommens høieste Trin, Kundskab om den 
eueste sande Gud, og dog beviser dette Folks eget 
Exempel os, at Polytheisterie, der ikke hæver Men
nesket saa høit over dets egen Sphære, har en saa 
mægtig Indflydelse, at det er vanskelig at svække, end 
sige tilintetgjøre disse Begreber; thi uagtet Grækenland« 
Lærde saavel mundtlig som skriftlig fremstillede de ene 
rigtige og ophøjede Begreber om Gud og Naturen, sa« 
sporedes dog ikke deraf mindste Virkning paa Folket» 
der tvertimod forfaldt alt mere qg mere til Pplytheisteri« 
og Overtroe. I sin Tale om God maatte Socrates, for 
at undgaae det uoplyste Folks Had, derfor næsten al
tid bruge Ordet i Pluralis; men det er tydeligt nok, 
at han i sine Samtaler gjorde Forskjel imellem den 
eneste sande Gud og Folkets Guder. Og ikke allene 
i Christendommens Begyndelse, men selv i de sildigere 
Tider seer man , hvor vanskeligt det er for mange af 
de Hedninger, som ere gangne over til Christendom- 
men, at give slip paa deres fordums Guder, dem deikka 
sjelden forfaldt til igjen , men endog vedbleve et dyrke 
ved Siden af den eueste sande Gud. I Oluf Trygge- 
sens Saga 22) fortælles, at de Norske efter Christen-, 
dommens Indførelse vedh’eve hemmelig at ofl’re til deres 
Guder paa Klipper, øde Marker og afsides Dale, men 
turde ikke have deres Billeder hjemme hos sig selv* 
Withikind beretter ligeledes, at de Danske under Kong 
Harald Blaatand dyrkede Christus tilligemed Afgnderne» 
cg at de engang i et Gjestebud paasto.de , at Christus

•*) Pag- '7° ex ed. Rgenh;

B

paasto.de
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vel var Gnd, men at. der dog vare større Guder end 
han, saasom de udviste større Tegn og Vidunder ls). 
At vore Forfædre især have været stærkt hengivne til 
denne deres pbysiske Gudelære, ogat det varede læn
ge efter Cliristendommens Indførelse , inden de reent 
kunde give slip paa den, dcrpaa findes mange Sporsaa- 
vel i Historien, som i endeel af de gamle danske Love, 
der indeholde Forbud imod Afguderie. Saaledes for
tæller Prof. Fin Magnussen 84) efter Pontoppidan , at 
Bonden Aanun paa Flodland i Vraadals Sogn, Chri- 
stiansands Stift, døde i”33, og efterlod sig ét meget 
gammelt Afgudsbillede af Træe, sotn af Frygt for Øv
righeden og Naboerne var bleven hensat i et skjult 
Hjørne, og der af ham tilbedet ei allene med Ord, 
men ogsaa med OfFringer af Mad og 01. En gammelKone 
i Guderup paa AIs tilbad ligeledes hemmelig indtil sin 
Død, som indtraf Aar 1720, Afguden Thor hver Mor
gen og Aften med en vis Bøn. Aanuns Sognepræst op- 
brændto af hellig Iver dét efter hans Død fundne 
gamle Afgudsbillede, og Konens Sjelesørger, som først 
efter hendes Hedenfart af hendes Datter fik Efterret
ning om hendes hedenske Tro, vilde ei gjøre sig skyl
dig i den vanhellige Daad, at optegne Bønnens Indhold. 
I Knud den Stores engelske Lov forbydes al hedensk 
Gudsdyrkelse, nemlig at tilbede Afguder, som Solen, 
Maanen, Ilden, Vandkilder, Stene og alle Slags Træer, 
at drive Hexekunster, at paaføre nogen Skade enten 
ved Lodkastning eller ved tændte Blus, og endelig ai 

2a) Suhm om Odin og den hedenske Gudelære pag. 345, 
24) Det skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter i8l3« 

Iste Hefte pag, 189.
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foregive falske Syner 26). Selv i de angjeldende danske 
Love findes Artikler om Troldom, men, siger Suhm, 
det er nu for længe siden aflagt at brænde Hexe, og 
siden man lod af dermed, findes heller ingen Hexe mere. 
Vi see altsaa heraf, hvor fast det sandselige Menneske 
hænger ved det Sandselige; og denne Hang er upaa- 
tvivlelig Aarsag til, at Katholikerne ere ivrigere i deres 
Religion end Protestanterne, hvis Religion er mere 
luttret for sandseb'gt Ceremoniel.

See Suhm 1, c, pag, 5SO, hvor flere Exempler findes.

Da nu Mennesket engang havde fattet slige sand- 
selige Begreber om høiere Vassener, og om ikke just 
sat disse ved Siden af Mennesket, eller strax tillagt 
dem menneskelig Figur og Dannelse, saa dog kuns sat 
dem eet Trin oven for samme, (Almuen forestiller sig 
endnu paa mange Steder Gud under Skikkelse af en 
gammel ærværdig Mand eller en mægtig Behersker, det? 
straffer det Onde og belønner det Godej, saa fulgte 
paa en let og naturlig Maade deraf deres øvrige Be
greber om disse Væseners Deeltagelse i menneskelige 
Anliggender. De forestillede sig nu disse Herrer i Him
len ligesom Herrerne paa Jorden, Soni man nærmer sig 
disse med Ydmyghed og Ærbødighed, saaledøs skulde 
man ogsaa nærme sig hine; som man hos disse 
ofte søger ved Yndlingers Forbøn og Indflydelse at 
faae et Ønske opfyldt, eller en Ubehagelighed afvendt, 
saaledes troede man og saa at kunne bevirke detpaa sam
me Maade hos hine; som man her søger at vinde disses 
Gunst og afvende deres Vrede, paa samme Maade troede 
man ogsaa hines Naade og Unaade kunde vindes og 
afvendes. Havde altsaa disse høiere Væsener beviist
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8em noget godt, takkede de, og gjengjeldte dem det 
pas samme Miade, som de her vare vante ti! at takko 
og gjengjeld© deres jordiske Velgjørere; frygtede de 
for, at de vare vrede og fortørnede, saa spgde de at 
forsone dem vedde samme Midler, ved hvilke deres Er
faring havde lært dem, at Jordens Mægtige lode sig for* 
sone, Saaledes sluttede man béstandig i Analogie af 
Mennesket; de Glæder og Fornyelser, de Lidenska
ber og Tilbøjeligheder, som vare de herskende hos en 
kation, bleve det derfor ogsaa hos deres Guder; der
for vare ogsaa Begreben© og Skikkehe forskjellige efter 
ethvert Folks forskjellige Aand, Cnftur, Sæder og For.4* 
fidning. De skandinaviske Folkeslag erkjendU og tib* 
bade blot krigerske Guder, eller saa dan ni?, der med 
Velb'ehag betragtede Blodsudgydelse; ValhaHas Glider 
bestode for en stor Deel i krigerske Beskjæftigelser, 
Kjæn^p^u, Bryden, og andre stige ridderlige Øvélsér, (om 
her paa Jorden vare Yndllngsforetagender; og dérfor 
troede de ogsaa, at blot friø og tappre Mæud, og 
Qvhidrr, som ved Heltedaad havde udmærket sig, 
kunde erholde Plads i Valhalla, og vare værdige ti! 
Odins Selskab og Naade is). De Helte, som ei faldt

**) I Sæmunds fedda siges:
Alle Einherjer fo; Heroer, Kjæmper) 
I Odins Vange 
hugge« hver Dag, 
Dræbte dr kaare , 
og r’de fra Drabet hjem, 
drikke Øl med Aser 
og mættes øf Sæhrimnir 
sidde siden ciiigé sammen.

vid» Fin Magnussen 1. c. pag. 376. 



i Krigen, lode sig saare, førend de døde, ja endog 
dræbe, som Saxo 27) fortæller om Stærkodder, der 
kuns vilde falde for en fri haaren og tapper Mands Haand. 
De gamle Perser o? Parther, Celter og Schyther troede 
ogsaa, at de som faldt i Kampen bleve evig lykkelige. 
Silius Italiens fortæller ogsaa om Caijtabrerne i 
Spanien , at de lode sig styrte ned af en Klippe, 
naar de vare kjede af Livet,, og ønskede at leve evig 
efter Døden. Grønlænderne troede, at der i de Dødes 
Opholdssted er evig Dag, Solskin og Sommer; at do 
der have Overflødighed paa Fugle, Fiske, Sælhunde og 
Rensdyr, som man kan fange uden Møie, ja endog 
undertiden finder dem kogte for sig, men derhen kom-* 
me kuns de, der have godt kunnet arbeide, fanget 
mange Sælhunde og Hvalfiske, og udstaaet mange Be
sværligheder 28).

Ä7) L 8. pag, i4g.
sø) FtV. Suhm h c. pag. 277,

Men hvor forskjellige end alle polytheistiske Folks 
Forestillinger om høiere Væsener ere, ifølge de Begre
ber, som Følelser, Levemaade, Lidenskaber, Phantasie 
eller Aandscult'ur frembringe, saa stemme de dog alle 
deri overeens, at Svagheder, Lidenskaber og Tilbøjelig
heder vare ligesaa uadskillelige fra dem, som fra Men
nesket. Sandseligheden havde saa stærk Magt over Men
nesket, at det troede, at Guderne« Naade kunde 
ligesaalidet erholdes allene ved Dyder, som deres 
Vrede og Fortørnelse allene skulle kunne paadrages al « 
lene ved Laster; og studse maa mån ved den Tanke 
at de tillagde disse høiere Væsener neppe engang de 
Dyder og Fuldkommenheder, som de agtede høist hos



Mennesket. Deres Forbrydelser og Fornærmelser imod 
Gnuerne, hvorved de paadroge sig deres Vrede og 
Unaade , bestod ofte i ubetydelige, ikke sjelden uvil- 
kaarlige Forseelser i deres religiøse Ceremonier; Ja 
man kunde endog undertiden ved de dydigste Hand
linger fortjene Gudernes Unaade, ligesom ved de 
største Forbrydelser deres Naade. Derfor vare godo 
og onde Handlinger imod Guderne ganske forskjellig» 
fra gode og onde Handlinger imod Mennesker. Reli
giositet og Dyd vare ofte hinanden ligesaa modsatte, 
»om nu Politik og Moral. At stjele, myrde, røve o, 
s. v. ansee Mongolerne ikkeforSyndj derimod atstikko 
en Kniv ind i Uden , fortjenner Døden 2S). Et sæde
ligt Forhold og en dydig Handlemaade er hos Hinduern» 
noget, som er Religionen ganske uvedkommende; for- 
«ømmer derimod en Hinduer det mindste af Religio
nens Forskrifter, saa staaer han Fare for i delt« Lir 
at blive udstødt af det menneskelige Selskab , og efter 
Døden at vandre i et foragteligt eller Ikadeligt Dyrs Le
geme30). Hvad Under altraa, at disse høiere Væsener, 
aom man! skildre desom, stolte og egennyttige, vindesyg», 
ubestandige, hevngjerrige; som man tillagde Tyverie, 
Meeneed, Ægteskabsbrud, Fader- og Broder-Mord, 
og andre slige grove Forbrydelser, der gjøre Menne
sket til en Gjenstand for almindelig Afskye SI) «

*s) Voyage au Nord Vil, 34o. conf. Stellers Be
schreibung von Kamschatka 1774 pag. 274, 275 og 
292 — 295.

80) Vid. Meiners ailg. kritische Geschichte der Religio
nen Th. H. pag. 8o3.

’*) Nec enim mulio absurdiora sunt, qua poe~ 
tårum vocibus fura, ipsa svavitate nocuerunt} 



r.vad Under aluaa, siger jeg, at disse høiere Væsener, 
saa ganske beherskede af Sandseligheden, insatte til
fredsstilles paa en med disse Forestillinger overeen- 
stemmende Maade. Man bragte dem derfor Spise og 
■Drikke, Klæder og Prydelser, Guld og Ædelstene, 
byggede dem prægtige Templer, ansatte og underholdt 
et overflødigt Antal Opvartere og Eetjentere, opreiste 
dem Altere og Statuer, indviede dem Feste og Lege, 
afsang dem Hymner og Lovsange, Fra disse Forestil
linger udflød derfor meget snart een af dø ældste og 
meest udbredte religiøse Skikke, den at bringe-Guderne 
Offerej thi ligofaalidet som der gives noget Folkeslag, 
der ingen høiere Vasener erkjender, ligesaalidet gives 
der noget , som ingen Offne bringe 5 Disse Offers 
vare vel ikke de eneste, men dog upantvivlelig iblandt 
de første Midler, hvorved man søgte at tilvende sig 

qui et ira in flammat o s , et Ubidine fa rent es 
induxerunt decs, Jecevuntgue» ut corum bella 
pugnas, pralia, vulnera videremus 9 odia pre
fer eat dissidia, discordias, or tus} interims, 
querelas, lamentationes , effusas in omni in- 
temperantia libidines, adulteria, vincula t eum 
human o genere concubitus, mortalesque ex im~ 
mortali procreates. Cicero de Nat. Dear. 1. I* 
c. 16. I Lokasenna indføres Loke at sige om Sif, 
Thors Kone :

Du er vift den eneste , om du og var det
Varsom for, og Ugunstig imod en (fremmed) 

Mandsperson,
Thi jeg veed kuns een(saavidt jeg synes at vide) 
Hoerkarl af Thor o: som har gjort Thor tfi

Hanrei,
vid Suhm L c. pag 269»



----24 —

Gudernes Naade , og afrende deres Unaade; thi Bøh, 
Fasten, SelvpnHse, Renselser, Valfarter og andre 
slige Ting bleve snart indførte, og almindelig udbredte, 
og man maa undres over den Kløgt, som den men
neskelige Aand har viist i Opfindelser , hvorved over
troiske Folk knude lægge deres Ærbødighed mod høi
ere Væsener for Dagen; ja ikke engang de grueligsl® 
og meest udsøgte Pinsler have de betænkt sig paa at 
underkaste sig , for at vise deres Religionsiver; Pins» 
ler, som vi maae grues ved at tænke os, og som de 
dog med det roligste Sndil have udholdt. Men endnu 
mere maa d*t undre os, at Mennesket kunde fatte saa 
fornedrende og vanærende Begreber om høiere Væse- 
ners Karakter, dersom man ikko dertil kunde af deres 
Begreber selv udlede en naturlig Grund; thi Menne
sket være nok saa sand.sehgt, saa fordærvet, saa dybt 
nedsjunket » Lasternes Skjød , der bliver dog endnu 
stedse tilbage i hans Inderste en Stemme, som taler 
til ham om den sande Dyds Ypperlighed og Lastens 
Strafværdighed; hw vil i det høieste kunne søvndysse, 
aldrig qvæle denne indre Stemme ; • Redelighed og Ret
færdighed blive selv i den Uredeliges og Uretfærdiges 
Mund erkjendie for Dyder; alt hvad han formaaer, er 
at smigre sig selv , Egenkærlighed byder ham det. 
Skulde man nu ikke heraf drage den Slutning, at Na
turmennesket, som anseer Guderne for mægtigere og 
visere Væsener end sin ugen Slægt, let derved ogsaa 
maatte fatte den Tanke , at disse Væsener maatte være 
«diere og dydigere, at de maatfe besidde de Fuld
kommenheder, som blive ansete for Menneskets skjøn
neste Prydelser, endnu i en langt høiere Grad end 
det? — Nei I Eftertænk® vi, hvad i det Foregaaend® 
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er hieven omhih, hvilken Følelse tier bos Mennesket 
er den stærkeste og meest herskende, og som sRathn 
har været den kraftigste om ikke den eneste Spore for 
det rase Menneske til Forestilling om høiere Væsener, 
og deres «middelbare Deeltagelse i jordiske Anliggen
der , at Mangel paa Kundskab om Naturen bragde ham 
til at skjælve ved ethvert usædvanligt Phänomen, at 
enhver ualmindelig Begivenhed i Naturen blev anseet 
Tor et være frembragt enten til aflade føle, eller til forud 
et angive Gudernes Vrede og Unaade* at sum Hislo- 
rien lærer, saa langt den er i Stand til med Vished 
at gaae op i Tiden, at de fleste Offringer og andre re
ligiøse Skikke hyppigst bleve foretagne enten for at 
forsone Gudernes Vrede , eller for iforveien at afvende 
sammej betænke vi delte, saa vil vi Jet af den Frygt, 
som er den menneskelige Natur saa eren, udlede Na- 
tormenneskets første Forestilling nm disse, høiere Væ
geners overdrevne.Ærgjemghed , Vredladenh- d , Hevn- 
gjerrighed o, s. v. Ethvert Uheld som mødte blev 
derfor en'Virkning af en lortørnet Gud; blev nogen, 
syg, da tog man sin Tilflugt til Beden og Fasten, til 
Offringer og Valfarter, til Tryllerie og Besværgelser, 
istedet for at adspørge Naturen, og bruge de Midler, 
som den frembyder. Tilstødte dem noget paa deres 
Jagt eller i Krigten eller til Søes, indtraf naturlige 
Ulykker, som ødelæggende Torden og Lynild, Jord- 
skjælv, vedvarende Tørke, Skybrud og Oversvøm
melser, da blev samme stedse betragtet sotn en Virk
ning af høiere Væsener« Fortørnelse* Frygt og For- 
bansebse er ct ligesaa herskende Træk i Polytheisternes 
Religion, som Erkjendtdghed og Takncndighed er i 
de ChriUaes; Fgesom vi forestille os Gud som barm-
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Iijerlig', naadig og langmodig, saalcdes forestille 
Polytheirterne sig dere» høiere Væsener som barske, 
strenge og hevnesyge. Derfor finder man ogsaa Folk 
f. Er. i America og Afrika, der kuns i Nøden be
kymre sig om deres Guder; det samme beretter Suhtn 
ogsaa om vore nordiske Forfædre, at de især dyrkede 
deres Guder, naar de vare i nogen stor Nød, saa- 
som da de Svenske i Eyrka bleve uformodentlig belei
rede af de Danske, gjorde de Løfter og Offringer til 
deres Guder, for at befries fraden overhængende Fare ; 
og da de paa ny stode Fare for at angribes af dem, 
■gjorde de end større Løfter og Offringer.
' Efterat jeg saaledcs har bestræbt mig for at vis«, 
at saavel Oprindelsen til Tanken om høiere Væsener, 
»om de Begreber det raae Menneske gjorde sig om 
»amme, har sin Grund i Mangel paa Kundskab om Na
turen , 03 at disse Begreber især dannedes ved Men
neskets Hang til det Frygtelige ogUnderfulde, forbyder 
Rummet mig at gaae videre. De Betragtninger jeg end
nu agtede at anstille over de vigtigste af de Ting, der 
have været og end ere en Gjenstand for Politheister- 
nes Dyrkelse og Tilbedelse, vil jeg derfor opsætte til 
en auden Leiligbed, og til disse Betragtninger skulde 
dette mil Anførte tjene som en Indledning.
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Ved den offentlige Examen, som Viden

skabernes, Lærernes og Ungdommens Vel
yndere herved indbydes til at beære med 
Deres Nærværelse , examineres i følgende 
Orden :

Formiddag
Eftermiddag

Mandagen den n September. 
Latin og Religion for Can didat ern». 
Latin - - - - - - — 3 Classe. 
Latin - - ------------- --  2 Classe.

Formiddag
Eftermiddag

Tirsdagen den 12 September.
Grinsk og Historie for Candidaterne.
Græsk - ---------- --  - 5 Classe.
Latin - -- -- -- -1 Classe.

Formiddag

Eftermiddag

Onsdagen den 13 September.
Hebraiskog Geographief Candidaterne.
Hebraisk -----«-3 Casse.
Latinsk Grammatik — 2 Classe.
Latinsk Grammatik - - I Classe.

Formiddag

Eftermiddag

Torsdagen den 14 September.
Dansk, Arithmetik og Fransk for 

Candidaternet
Dansk og Fransk - - - 3 Classe.
Dansk - - - -------- - 2 Classe.
Dansk - - -------  - - i Classe.

Formiddag

Eftermiddag

Fredagen den 15 September.
Tydsk og Geometrie for Candidaterne.
Tydsk-------- 5 Classe.
Fransk og Tydsk - - - 2 Classe.
Tydsk----— - - - - I Classe.

Formiddag 
Eftermiddag

Löverdagen den 16 September.
Religion--------------- --- 3 og 2 Classe,
Religion  --------- ----- 1 Classe.
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Formiddag Arithmetik - - - ------ 3 og 2 Classe,
Ffrermiddag'Arithmetik ------ i Classe.

Formiddag 
FJiermiddag

Mandagen den i3 September.
Historie - - - - - - 5 og 2 Classe
Historie----- ------ --- I Classe.

Formiddag 
F.fi ermiddag

Tirsdagen den 19 September.
Geographie - -- -- -5 og 2 Classe, 
Geographie------------ --- 1 Classe.

Onsdagen den 20 September.

Formiddag Syngeprøve--- — 3, 2 og i Classe. 
Eftermiddag Censureres Skrivt- og Tegneprøver.

Formiddag
Fft ermiddag

Torsdagen den 21 September.
Geometrie - - - - ------3 og 2 Classe.
Geometrie - - - - - - i Classe.

Tredagen den 22 September.

De Candidater, som iaar dimiltercs, erej

!■ Uii'ddp Jolt cm J& olici^ Sonner af
2. Niels Com had Krohn j Major Krohn.
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