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Efteråt de geografiske Lærebiiger i de sidste Aar efter- 

haanden ere bievne udvidede til at indeholde en til den 
Yngres Fatteevne afpasset Encyklopædi af de vigtigste hi
storiske og fysiske Videnskaber, er ogsaa Ethnologien (Eth- 
nografieiO bleven indtagen deri. Den fortjener vistnok be
dre end flere andre Emner at foredrages for den stude
rende Ungdom, fordi den virkelig afgiver den sikreste Grund
vold, hvorfra Historien kan gaa ud, et aldeles forniident 
Element til Kunskab om de forskjellige Landes nuværende 
Beskaffenhed, ja endog et væsentligt Bidrag til rimelige For
modninger om Nationernes fremtidige Udvikling.

Men da Ethnologien forsaavidt er en af de yngste Vi
denskaber, som den sednest er bleven underkastet systema
tisk Dyrkelse af Mænd, hvilke dertil særskilt have opofret 
sig, og da deus Stof er saa uhyre omfattende, er det en 
Selvfülge at den neppe er kommen til den Bestemthed, 
Klarhed og Fuldstændighed blandt sine Dyrkere som de 
ældre Fag. End mindre ere dens sikkert udvundne Resulta
ter trængte saavidt ind i den almindelige Bevidsthed eller 
saaledes optagne i dannede Menneskers Kunskabskreds som 
Tilfældet længe har været med andre Videnskaber. Man 
ser endnu daglig i ellers fortrinlige Skrifter Meninger frem
satte om Folkeslagenes Slægtskab, Herkomst, Forhold til 
hinanden, ja endog om den rent geografisk-statistiske Side 
af Sagen: deres Bopæle og Talrighed, hvilke forlængst ved 
ethnologiske Undersögelser ere godtgjorte at være aldeles 
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urimelige. De ny Opdagelser, som man antræffer i enhver 
af de udkommende Rejsebeskrivelser eller lingvistiske Vær
ker, forbindes ofte i Lærebøgerne med de ældre vildfarende 
Forestillinger paa en Maade, som foröger Forvirringen iste- 
detfor at opklare den. Det er heraf en Folge, at t. Ex. 
det i de geografiske Læreboger indtagne ethnologiske Af
snit i Regelen udgjör deres daarligste Parti.

Det vilde formentlig ikke være til synderlig Nytte at 
bevise denne Dom ved en Kritik af de nu hos os anvendte 
Skole-Geografier, saasom enhver ny Udgave af disse Skrif
ter selv erkjender sin Ufuldkommenhed i dette Kapitel ved 
at meddele ganske ny Forestillinger, hentede fra en nyere 
Kilde, endskjönt, som det sees, stedse fra anden og tredje 
Haand og derfor aldrig fremstillende Videnskabens nuvæ- 
værende Standpunkt. Derimod kunde det vel være til Gavn 
for ældre og lærelystne Discipler at levere en Fremstilling 
af dette. Naturligvis kan ikke et Indbydelsesskrift til en 
Examen afgive Rum for et fuldstændigt System og heller 
ikke levne mine daglige Forretninger mig Tid til at udar
bejde eller endog blot oversætte det. Men da den 
Tid, som var mig levnet efter Underretningen om at jeg 
iaar skulde forfatte Skolens Program, ved Sygdom blev 
indskrænket til kuns at indbefatte Pinseferiernes faa Dage, 
var jeg nödt til at holde mig i Valget af Emne til det Fag 
hvormed jeg er mest fortrolig. Det Brudstykke, som saa- 
ledes i dette kunde istandbringes, tör dog maaske for de Af
snits Vedkommende, som det indbefatter, afgive en mere 
korrekt Oplysning og vække Lysten til at erhverve mere.

Da Dr. R. G. Latham er den Videnskabsmand, som mest 
udelukkende har opofret sig for Ethnologien og som har dyr
ket den i den mest omfattende Skala, er hans Værk The 
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natural history of the Varieties of Man, London 1850 
uden Tvivl det systematiske Værk, som klarest og fuldstæn- 
digst gjengiver det Standpunkt, Kunskaben om Folkeslage
nes indbyrdes Forhold til hinanden nu har opnaaet. Jeg 
vil derfor lægge denne Lærebog til Grund for Klassifikatio
nen, naturligvis med Benyttelse af sednere tilkomne Oplys
ninger, hvorved Lathams Skrift allerede i enkelte Stykker 
er bleven forældet. Hertil knytter jeg historiske Bemærk
ninger, tildels hentede fra min i 1851 i Nyt Magazin for 
Naturvidenskaberne 6te B. S. 292 indrykkede Afhandling 
„om den litauisk-slavoniske Folkestamme/

Af Hensyn til Kummet og til disse Linjers Bestemmelse 
er det iovrigt nødvendigt at indrette Valget af Meddelelser 
efter det modsatte Princip som Latham i sit Værk har be
fulgt. Istedetfor at han med störst Udforlighed behandler 
Filmologiens dunkleste og mindst bekjendte Partier, nodes 
jeg til væsentligen at udhæve de Folkeslag, som i Forti
dens Historie og i Nutidens Geografi spille den vigtigste 
Rolle og hvis indbyrdes Forhold tillige desformedelst er ble
ven bedst opklaret.

Den Undersögelse, hvormed enhver ethnologisk Lære
bygning maa begynde: om Menneskeslægten udgjUr en Art 
eller flere, er lidet skikket til en Behandling i et Brud
stykke. Den maa imidlertid ansees for at være bragt saa 
fuldstændigen paa det Rene, at det tor være tilstrækkeligt 
at anfore Resultatet.

Den kristelige paa Bibelen grundede Forestilling, at 
Menneskerne ere Söskende af en Slægt, erkjendes nu af 
alle Ethnologer, med Undtagelse af de amerikanske, hvis 
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modsatte Mening staar i en altfor uløselig Forbindelse med 
det i de Forenede Stater indförte Negerslaveri til at kunne 
tillægges Værdien af en videnskabelig Autoritet

Folgende Kjendsgjerninger kunne i denne Henseende 
have Interesse for den almindelige Dannelse:

Enhver af de i Aarhundreder civiliserede Nationer kan 
ifölge sin Histories Vidnesbyrd godtgjöres at bestaa af en 
Mængde ældre Stammer, der enten ere forsvundne som 
selvstændige eller endnu bestaa i barbarisk Tilstand udenfor 
det civiliserede Folk. Dette selv er saaledes sammensmel
tet, at man ikke enten ved Undersøgelser af Individernes 
legemlige eller aandelige Særegenheder kan udfinde enhvers 
Herkomst. Exempelvis er delte Tilfældet med alle Vesteu
ropæere og med vort eget Folk. Skandinaverne have fra 
gammel Tid af ihdforlivet i sig en Mængde finske og lap
piske Elementer og optage dagligen allehaande Fremmede, 
hvis Efterkommere uigjenkjendeligt forsvinde i Nationens 
Masse.

Det har vistnok sjælden om nogensinde været Tilfæl
det, at et erobrende Folk har udryddet Landets ældre Bebo
ere, og er traadt istedetfor dem.

Denne i Historien oftere paastaaede Kjendsgjerning 
bliver usandsynlig allene formedelst den Omstændighed at 
de Indfaldende eller Indvandrende, især i de ældre Tider, 
altid væsentligen bestode af Mandspersoner og fordi det 
fremstiller sig som en langt fordelagtigere Brug af den 
Stærkeres Ret at gjöre de Overvundne til Slaver end at 
dræbe dem.

I Overensstemmelse med denne Theori maa man uden 
Tvivl ogsaa modificere de sædvanlige Forestillinger om Folke
vandringer. Den almindelige Mening at ved saadanne et 
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Folk er rent traadt i Stedet for et andet i samme Land, 
fordi det helt og holdent har udröddet det eller denatio- 
naliseret det, er vistnok i det hele urigtig, da den kuns 
fremstiller Undtagelsen. Et Folks fysiske Udröddelse hörer 
vistnok til de allersjældneste Begivenheder i Historien, saa at 
man aldrig er berettiget til at forudsætte noget saadant 
uden Bevis. De nyeste Undersøgelser have jo vist at flere 
saadanne Udroddelser, som Historien antog, ikke have fun
det Sted.

Det er saaledes af sednere Rejsende bleven godtgjort 
at de gamle Ægypter ikke er bievne udröddede af de ara
biske Erobrere, men leve fysisk endnu. Ikke alene de 
kristne Kopter (der ere meget faa) men ogsaa den træl- 
bundne Agerdyrkerklasse, de muhamedanske Fellaher, ere 
væsentligen Børn af Faraonernes Undersaatter, som have 
glemt sit Sprog og sin Religion. Indianerne paa Antillerne 
ere heller ikke aldeles udröddede, men smeltede sammen 
med Negrene til en Slavekaste, der fejlagtigen er betragtet 
som udelukkende afrikansk. Antillernes saakaldte Negere og 
Ægyptens arabisk talende Muselmænd ere altsaa en Blan
ding CMulatter) af undertvungne og denationaliserede In
dianer eller Ægypter med det fremmede Folk, hvis Ejen- 
dommelighed i flere Henseender har været saa stærkt frem
trædende at den for det uövede Öje eller for den skjödes- 
löse Betragtning har vist sig som en Omskiftelse af Beboere.

Denationalisering er, som man ogsaa af disse Exemp- 
ler kan se, hyppigere. Preusserne ere ligesom mange sla- 
voniske Stammer, denationaliserede til Tyskere, ikke at 
omtale de store Virkninger af Romernes Erobringer. Men 
endnu bliver det et Spörgsmaal om saadanne Begivenheder 
vare sædvanlige i de barbariske, urhistoriske Tider. De 
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fleste slige Begivenheder, som kunne historisk oplyses, hvor 
en Nation har aflagt sit Sprog, have fundet Sted formedelst 
en höjere Kulturs mægtige Paavirkning og en ordnet Re
gjerings planmæssige Stræben efter at sammensmelte alle 
sine Undersaatter til en Masse. Det er ikke ofte at en 
raa Stamme har havt Midlerne til at öve en saa stor mo
ralsk Paavirkning, ja man kan ikke engang antage at den 
skulde anseet det i nogen Mon enten nyttigt eller nödven- 
digt og altsaa villet det.

Der er derfor Grund til at antage at Folkevandringer 
og Erobringer iblandt barbariske Folkefærd hyppigere have 
gestaltet sig paa den Maade, som vi endnu se i Österig, 
Rusland, Tyrkiet, Amerika og flere Steder: at det under
tvungne Folk har vedligeholdt sit Sprog og sin Ejendom
melighed bredved Erobrernes. Saaledes bliver det ogsaa 
forklarligt, hvad Lelewels og Szafar’iks Undersøgelser godt
gjøre, at Litauerne kunne have boet i Aarhundreder, hvor 
de nu findes, uagtet de i den Tid have været beherskede 
af flere efter hinanden folgende erobrende Stammer. De 
have altid været Underordnede, men deres indvandrede goti
ske Herrer kunne være bievne fordrevne af Polakker, disse 
af nyere Tyskere eller Russer, Danske, Svenske og saa 
videre, ganske ligesom de illyriske Slavoner (Kroaterne 
o. s. v.) have været underkastede Græker, Avarer, Magy- 
arer, Tyrker, Tyskere og maaske flere af Folkevandringer
nes erobrende Folkeslag.

En anden Form, hvorunder et Folkeslags Undertvin
gelse fremtræder, er Kaste-Indretningen, eller at det her
skende Folk som en Adelsstand, en Kriger- og Præstekaste 
(Embedsstand) vedligeholder sine Ejendommeligheder i Mod
sætning til de Undertvuiigiies, der enten betragtes som Sla



ver (Livegne) eller som foragtede Kaster (Pariaer, Zige- 
nere) eller som fri Folk med særegne Rettigheder (t. Ex. 
de kristne Beboere af Tyrkiet). Dersom Nationalitet, Re
ligion og Regjeringsform forene sig i at holde disse for
skjellige Stammer ud fra hinanden, kunne de længe vedli
geholde sig afsondrede. Ellers vil Tendensen af deres mang
foldige Samkvem med hinanden i samme Land nödvendig- 
vis være den, at de omsider falde sammen med hinanden 
og antage den Nationalitet, der fremtræder med størst Kraft, 

Sammenligner man en indvandret Nation, som i et 
frugtbart Land förer et civiliseret Liv, med dens Brödre, 
der endnu i Stamlandet eller et andet fattigt Jordströg, före 
en barbarisk Levemaade, vil man finde, at endskjönt disse 
to Stammer tale enten nöje beslægtede Sprog eller endog 
kuns ubetydeligt afvigende Dialekter, endskjönt deres for
dums Overensstemmelse er historisk bevislig, afvige de nu 
saa meget fra hinanden i udvortes Legemsform, at den uvi
denskabelige Iagttager slet ikke formaar at finde nogen 
Lighed. Medens saaledes Ethnologien godtgjör at de os
maniske Tyrker i Forasien og Europa ere næsten identiske 
med Beboerne af Turkestan og Kirgisersteppen; at Magya- 
rerne i Ungarn ere meget nær beslægtede med de barba
riske Stammer ved Ural (t. Ex. Vogulerne og Ostjakerne); 
at de agerdyrkende Finner i Finland staa de nordenfor no- 
madiserende Lapper meget nær, er der dog en meget stor 
Forskjel i de Forstes kraftige og, som man almindelig an
tager, ædlere Legemsform og de Sidstes Udvortes. De fle
ste ældre Rejsende og mange nyere Lærebøger fremstille 
derfor de velvoxne Finner, Magyarer og Osmanner som grund- 
forskjellige Racer fra Lapperne, Ostjakerne og Kirgiserne, 
hvis mongolske Træk derhos skildres med Overdrivelse som 



10

en Yderlighed af menneskelig Styghed. Denne unægtelige 
Forskjel, som der er imellem den kultiverede og raa Stam
me, kan dog ikke hos ethvert Individ fornuftigen udledes 
af Blanding. Den maa bevise, at Kulturen og en mere ci
viliseret Levemaade i faa Aarhundreder er istand til at for
andre, og som man antager, forædle Menneskernes Udvortes.

I hvorvel det hverken tiltrænger Bevis eller kan be
nægtes, at den Stamme, hvortil Europæerne höre, nu for 
Tiden overgaar de andre i aandelige og legemlige Fortrin, 
er denne Modtagelighed for Kultur og højere menneskelig 
Dannelse ingen Særegenhed for dem. I alle de mest for
skjellige Stammer viser der sig enkelte Beviser paa, at de 
under begunstigende Omstændigheder kunne opnaa en me
get hoj Bildning. Saaledes i den anden Hoved-Æt af Men
neskerne, den Mongolske eller Turanske, finder man ved 
Siden af en hel Del vilde Folkeslag i Amerika, Australien 
og Sibirien den japanske, den chinesiske, den tyrkiske, ja 
den mexikanske og peruvianske Kultur, der i visse Retnin
ger endog fremviser et højt Standpunkt, og som hver for 
sig i de fleste Henseender ere ganske originale og paa Ste
det ved den i Folket boende Aandskraft udviklede. Den 
Semitiske Stamme staar i et saa nøje Slægtskab til en 
Mængde af de mest barbariske afrikanske Folkeslag, at 
man ikke kan nægte, at Jodernes, Fønikernes, Babylonier
nes, Assyrernes, Ægypternes og Arabernes ældgamle Kul
tur, der i religiös Henseende endog er den förste paa Jord
kloden, kommer til at fremtræde som en Modsætning til 
nærbeslægtede Neger-Stammers Vildhed. Men det er just 
disse Negere, hvilke den overfladiske Betragtning baade har 
adskilt ved en uoverstigelig og brat Skillevæg fra alle an
dre Mennesker og hvilke Fordommen har paastaaet at være 
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enten ganske uimodtagelige for Kultur eller i alle Fald 
udygtige til selv at udvikle nogen.

Som et mindre mærkeligt Træk af Menneskeslægtens 
Ensartethed i Aandskraft maa ogsaa nævnes den Pludselig
hed, hvormed Polynesierne ere gaaede over fra at være 
menneskeædende Hedninger til at blive Kristne med de fle
ste af det civiliserede Livs Sædvaner og Begreber.

De Lande i Amerika, som forhen stode under Spaniens 
og Portugals Herredomme, er besatte af alle de tre mest 
forskjellige menneskelige Varieteter, Mongolske Urbeboere, 
Europæere og Negere. Da Indvandringen under Söfartens 
ufuldkomne Tilstand væsentligen bestod af Mandspersoner, 
fandt her visseligen fra Kolonisationens förte Tid en stor 
Race-Blanding Sted. De fleste saakaldte Kreoler ere slet 
ikke rene Efterkommere af Hvide, som de udgive sig for. 
Saalænge Moderlandet vedligeholde sit Herredomme, hævdede 
de altid fra Europa overflyttende Europæer vel en Overvægt, 
der bevirkede, at Stammerne og Blandingerne i nogen Grad 
holdtes ud fra hinanden. Thi enhver af dem havde sine 
lovlige Forrettigheder. Men efterat nu disse Landstræk- 
gernin have opnaaet politisk Selvstændighed, er i 
de fleste spansk- og portugisisk-amerikanske Stater 
Lighed i Rettigheder mellem alle Indvaanere lovligen er- 
kjendt. De nyeste Rejsende forklare nu at under denne 
Tingenes Tilstand, der neppe har varet i mere end en 
Menneskealder, er Beboernes Sammensmeltning skredet saa 
raskt fremad, at i mange Egne det rent Indianske, Euro
pæiske eller Sorte Udseende er en Sjældenhed, medens Mas
sen af Beboere bestaar af en Blanding, som minder om 
alle dens Forfædre, men hvis Grad paa intet Vis kan ud- 
flndes, eller paa nogen Maade er bekjendt. Man kan for
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mode eller slutte sig til Blandingen af Omstændigheder, der 
i Almindelighed er sikre nok, endskjönt de i det enkelte 
Tilfælde ere ganske ubevislige og, formedelst de endnu 
ikke udryddede Fordomme imod de ikke-hvide Racer, hol
des hemlige. Den saaledes i den nyeste Tid frembragte ny 
Nation, maa uagtet sine store Mangler i sand Dannelse, dog 
henföres til de kristelige og civiliserede. Den har en Le
gemsbeskaffenhed, som snarere staar over end under de 
oprindelige Stammers, hvoraf den er sammensat.

Denne Folketypus, som altsaa i Sydamerika og Mexiko 
holder paa at dannes og som hverken falder sammen med 
dens sorte, rode eller hvide Stamfædre, har vel endnu ikke 
erhvervet sig den Fasthed og Ensartethed (Race-Konstant- 
hed), som man iagttager hos Beboerne af de europæiske 
Lande, hvor Blandingens Gjæringsproces har havt et Tusind 
Aar længere til at klare sig. Imidlertid er allerede et væ
sentligt Skridt til Sammensmeltningen tilbagelagt, nemlig at 
alle Afrikanerne og de fleste Indianere have forglemt sit 
Modersmaal og i dets Sted antaget det spanske eller por
tugisiske Sprog, hvori Regjeringens og Religionens Tjenere 
talte til dem.

Som et almindeligt Resultat af den mest omfattende 
ethnologiske Betragtning vil det fremgaa, at for at en Folke
stamme skal vise den stærkest udprægede Individualitet i 
fysisk og lingvistisk Henseende, maa den leve i barbarisk 
Tilstand og isoleret fra Berorelser med andre Mennesker. 
Samfærsel og Kultur bevirke baade Blanding og tillige en 
mangesidig Udviklingsform, hvorunder det almen menneske
lige trænger den individuelle Særegenhed og Forskjelllghed 
i Skyggen.

Dersom det altsaa er rigtigt at Isolering og Samkvem 
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ere de vigtigste bestemmende Faktorer for Folkenes Ejen
dommelighed eller Lighed, maa man ophore at forandre sig 
over at Islænderne have bevaret sit gamle Sprog tiltrods 
for deres Adskillelse, og Litauerne og Lausitserne sit tiltrods 
for Livegenskabet, men man maa tvertomsige at disse Folke
færd ere saa originale og saa ejendommelige, fordi de en
ten ved naturlige eller kunstige Hindringer ere adskilte fra 
Samkvem med andre Mennesker, hvilke kunde have bevir
ket Forandringer i deres Maade at være paa.

Foreteelsen bringes derved tilbage til den i Menneskets 
Natur dybt begrundede Sætning, som aabenbarer sig i alle 
Individets Handlinger og er en Nugle til hele Slægtens Historie:

Det ensomme Menneske antager, formedelst Aandens 
skabende Kraft, Meninger og Fremtrædelses-Former, hvilke, 
da de ere selvstændige og uafhængige, maa blive i det 
Uendelige forskjellige fra hvad der opstaar under lignende 
Betingelser blandt andre Mennesker. Det er denne Menne- 
skeaandens Rigdom, som danner dens Fortrin for Dyrenes 
ensformige Fremtræden, endog naar disse udvikle sig gan
ske isolerede fra andre af sin Slægt.

Hos det selskabelige Menneske danner Efterlignelses- 
driften en Modvægt imod Uafhængighedssansen og Origina
liteten. Ved Siden af den selvskabende Tænkning og Fast
holden paa egne Meninger, gaar Undervisning, Efterligning 
og Modtagelighed for Indtryk, hvorunder omsider kuns det 
formentlig Bedste, eller ogsaa det Almindelige kommer til 
Gyldighed og vedligeholdes. Af disse modsatte Grundsæt
ningers samtidige Virken opstaar som endeligt Resultat det 
civiliserede Samfunds Ensformighed. Denne Overensstem
melse mellem Medlemmerne af de moderne Nationer har sin 
Modsætning i de vilde Stammers og Eremiternes stivsindede 
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og menneskefiendske Originalitetet, og sin uendelig afvi
gende Analogi i de selskabelige Dyrs instinktmæssige Over
ensstemmelse i nogle faa Rækker af Handlinger og For
nemmelser.

Den ethnologiske Klassifikation bar ikke alene Betyd
ning for Historiens Skyld men ogsaa for Sprogvidenskabens, 
paa hvilken den baade væsentligen grunder sig og hvilken 
den til Gjengjæld tjener til at oplyse.

Den ene Afdelings Forhold kaster Lys paa den andens. 
Idetmindste har man oftere seet Forstig paa at adskille 
de Stammer, der dog i Forhold til andre maa staa hver
andre meget nær, af Hensyn til at man har opstillet andre 
som selvstændigere, der ikke mere fortjente at være det. 
Saaledes har der fra Litauernes formentlige isolerede 
Stilling indenfor den japetiske Sprogæt været hentet Grunde 
til at sondre strengere mellem Skandinaver og Tyskere. I 
det nysnævnte Skrift om den litauisk-slavoniske (vendiske) 
Sprogklasse er saaledes fremstillet en fuldstændig Analogi 
mellem de Underafdelinger, hvoraf den bestaar, hvorved det 
er godtgjort at Litauisk og Sydöstslavonisk samt Vestslavonisk 
forholde sig ganske som den Germaniske Klasse og dens Gre
ne Skandinavisk og Overtysk samt Nedertysk. En saadan Klas
sifikation tjener til at vise de mangfoldige Grader af Lighed, hvor- 
paaSprogene staa til hverandre, og gjör det til en sandsynligere 
Antagelse at de. ere udviklede af ældre fælles Elementer ved 
den menneskelige Aands fortsatte Skaben, uden at der ud- 
fordres til Forklaringen disse voldsomme Gjetninger om 
Folkevandringer, Folkeudröddelser og Folkesammensmeltnin- 
ger. Ethvert Sprog deler sig i mange Underafdelinger (Di
alekter, Sprogarter). Det er fremdeles beslægtet med mange 
udenfor det staaende Sprog-Klasser, hvilke tales af Folkeslag, 
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med hvilke Folket i en forud for al Historie eller Op
tegnelse gaaende Tid har været i Berörelse eller rettere 
været identisk. Ligesom Bopp skarpsindigen bemærker, 
Vorrede, 4te Abth. Vergi. Gram. VII, at intet Sprog fortje
ner at opstilles som Ursprog, idet „Sanskrit ikke overalt 
tilkommer Fortrinet for heri at have opbevaret Urtilstanden, 
men at det i mange Punkter har undergaaet Forstyrrelser, 
hvor det ene eller andet af de europæiske Söster-Idiomer 
troere have overleveret Urtilstanden,“ hvorpaa han frem
stiller flere slaaende Exempler tildels af Sammenligning mel
lem Sanskrit og Litauisk samt Slavonisk, saaledes lader 
det sig heller ikke ethnografisk forsvare at nogen Egn eller 
Verdenspart fremstilles som alle de europæiske Stammers 
oprindelige Hjem, hvorfra de skulde være udgaaede og 
hvor de ere bievne hvad de nu ere. Ligesom det Latinske 
og Litauiske stundom indeholde antikere Former end selve 
Sanskrit, saa at dette ikke sjælden kan oplyses af hine 
Sprog, der af en vis Skole ansaaes for utvivlsomt yngre, 
saaledes maa den Mening at anse alle Sprogbildninger for 
Udartninger eller Fordærveiser af noget oprindeligt og fuld
komment, sikkerligen forkastes. Sprogdannelsen er en af 
Tænkningens niidvendige Processer, som har vedvaret fra 
Menneskets Skabelse til denne Dag og som vil fortsættes 
saalænge der er Mennesker til. Haand i Haand med denne 
Sprogenes Tilblivelse gaar den opkommende Bevidsthed om 
at de Mennesker, der tale dem, som saadanne udgjöre egne 
Afdelinger, Nationer, Sprogfrænder Qo/m/Ammoi). Ligesom 
Sprog kunne opstaa saavel i Europa som i Asien, og vir
kelig ogsaa mange ny Sprog ere opkomne i de historiske 
Tider, saaledes kunne Nationer (i ethnolografisk Betyd
ning) blive til saavel i den ene som' i den anden Verdens
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part, da dertil kuns udfordres Bevidsthed om indbyrdes Lig
hed og Opfattelse af dens Modsætning, Ulighed med Na
boerne.

Heraf folger ogsaa at hvor historiske Kjendsgjerninger 
mangle, er man ikke af to Stammers Forskjellighed i Sprog 
alene berettiget til at danne sig historiske Gjetninger om 
deres Indvandring som forskjellige til det Land, de nu bebo. 
De betydelige Forskelligheder, som man iagttager mellem 
Græsk og Latin, Tysk og Islandsk, Kymrisk og Galisk, Li
tauisk og Slavonisk behöve ingenlunde at have existeret 
ved de vedkommende Folkeslags Udvandring fra Asien eller 
Nedsættelse i deres nuhavende Bopæle. Den i Aarhundreder 
fortsatte Afsondring maatte af sig selv frembringe et 
forskjelligt Tungemaal i Italien og i Hellas; i Irland og i 
Storbritanien; CTil Skotland antages Hojlænderne at være 
indvandrede i seduere Tider fra Irland); i Skandinavien og 
i Tyskland. Dersom den skriftlige Overleverelse virkeligen 
tier om naar og hvorledes denne Forskjel er opstaaet, er 
der ingen tænkelig Grund til vilkaarligen at överföre den 
paa Asien og at sætte Nationens Oprindelse i et Tidsrum, 
der gaar forud for dens Indvandring til dens nuhavende 
Bopæl.

Men ligesom denne selvstændige organiske Udvikling 
har havt den væsentlige Indflydelse til at danne Sprogene, 
saaledes vise ethnologiske Undersögelser at Sprogblan
dinger virkeligen have havt en meget stor Indflydelse, idet- 
mindste paa Ordforraadet. Saavel de slavoniske og litau
iske, som skandinaviske Sprog indeholde saaledes store 
Blandinger med Finsk, en naturlig Folge af at hine Jape- 
tiske Folkeslag altid i de historiske Tider have været denne 
Turanske Stammes Naboer og fordetmeste Herrer.
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Ved den folgende ethnologiske Klassifikation, efter La
tham, som i det hele kun kan være et Udtog eller endog 
Brudstykker, vil der blive anvendt en noget större Fuld
stændighed for de Folkeslags Vedkommende, som enten 
have en særdeles historisk-geografisk Vigtighed eller en 
særlig Interesse for os Norske. At angive de Kilder, 
hvorfra enhver af disse Bemærkninger ere hentede, er 
her ligesaalidet Anledning til som til at anföre Grundene 
til Afvigelserne fra Latham. En Sammenligning med 
hans Værk vil dog vel snart oplyse baade om hvori disse 
bestaa og om at den væsentligste Grund til dem er Nöd- 
vendigheden af en större Simpelhed i Udtryk og Benævnel
ser, fordi de mere nøjagtige Kunstord ikke kunne forstaaes 
uden en udforligere Forklaring og fordi de ikke engang 
kunne faa nogen ret Betydning uden i et Skrift, som be
handler Gjenstanden udtømmende.

FORSTE ÆT (Race, Varietet), den mon
golske (af Rask kaldet den Sky tliiske, af Bunsen 
den Turanske).

A. Ulongoler, som tale Enstavelses-Sprog, nemlig:
"Chineser;
Tibetaner;
Beboerne af Rigerne Anam, Sidm og Birma i Bag- 
indien (Rinduchma.)
Mangfoldige smaa, halvvilde Stammer saavel i det In
dre af China, som paa Sydskraaningen af Himalaya 
imod Indien i Assam, Nipal, Sikim o. s. v.

Det chinesiske Sprog fortjener at nævnes først, ikke 
blot fordi det har megen Adkomst til at ansees for at være

2 
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i sin Form det ældste og enkleste af alle Tungemaal, men 
ogsaa fordi det tales af de fleste Mennesker. Disse asia
tiske Nationer, som benytte den chinesiske Literatur, som 
liave antaget det budhistiske Hedenskab og som for den 
störste Del adlyde én Regjering, udgjore mere end en tredje 
Part af hele Menneskeslægten eller, som man tror, 300 til 
400 Millioner Mennesker. Det chinesiske Folk optræder ogsaa 
med en saadan Originalitet og Mægtighed, at hvor det dan
ner Kolonier, saasom paa Filippinerne, Borneo, Java og i de 
sidste Dage i Kalifornien og Australien, vedligeholder det 
sin Nationalitet og Literatur i Udlandet.

De hojasiatiske Folk, som til forskjellige Tider have 
undertvunget China, ere der inden kort Tid bievne til Chi- 
neser. Ifølge de nyeste Rejsende skal t. Ex. hele Mantshu- 
riet være saaledes gjennemtrængt af chinesiske Nybyggere, 
at det Mantshuiske Folk næsten kan antages for at være 
for en stor Del denationaliseret.
18. Tviranske (Altajske) JTIongoIer:

Ij Egentlige Mongoler i Mongoliet, Burjater i Si
birien, Kalmuker i det europæiske Rusland.

2) Tunguserne i Sibirien og Hojasien. Mantshuerne 
ere den eneste Stamme blandt dem, som har gjort 
sig historisk berömt ved Erobringen af China.

3) Tyrkerne indbefatte Osmannerne, der bebo For
asien som Hovedbefolkning og ellers ere adspredte 
i alle Tyrkiets Provinser som det herskende Folk; 
Kadsharerne, Afsharerne og flere nomadiske 
Stammer i det persiske Rige Iran, hvor de ogsaa 
danne det herskende Folk, til hvilket Shahen og 
Krigshærens Hovedbestanddele høre; Usbekker, 
Turkomanner og Kirgiser i Turkestan, dels uaf
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hængige dels underkastede Rusland og China (Üst- 
Turkestan eller Turfan); Bashkirer, Nogajer, 
Kazan- og Krim-Tatarer, Tshmasher*)  i eu- 
pæisk Rusland; Jakuten i Sibirien.

Paa denne umaadelige Vidde, der saaledes 
strækker sig fra Jakutsk gjennem hele Asien ind
til Tunis i Afrika, danne Tyrkerne en saa mar
keret og ensartet Nationalitet, at de kunne kaldes 
et Folk, hvis samtlige Stammer endnu forstaa hin
andens Dialekter. Da de fremdeles alle ere Mu
hamedaner (med Undtag af Tshuvasherne og Ja- 
kuterne, som staa imellem Hedenskab og græsk 
Kristendom) vedligeholde de ogsaa en politisk-re- 
ligiös Forbindelse med hinanden.

Imidlertid er denne deres nuværende Bety- 
denhed kuns en Skygge af den frygtelige Magt, 
de til forskjellige Tider i Historien have erhver
vet sig ved sine Erobringer. Dog vare de mæg
tige Hære, hvilke Attila, Tshingis, Hulaku, Batu, 
Kublaj, Tamerlan og Baber förte til Erobringen 
af Verdens störste Riger, det östromerske, Kali- 

*) Tshuvasherne, som af Köppen regnes til 429,952 Mennesker, 
bebo fornemmelig Guvernementerne Kazan og Simbirsk ogsaa 
Orenburg, Samara og Saratov. De bo altsaa sammen med den 
talrigste og kompakteste Levning af de Tyrker (Tatarer), som 
engang beherskede Rusland, og af hvis Sprog W. Schott har 
bevist at de tale en Dialekt. At de imidlertid baade af Köppen 
og Latham, efter ældre Berettere, henregnes til Finnerne har 
formodentlig nærmest sin Grund i at de, som omvendte til den 
græske Tro, ere traadte aldeles pd af Forbindelse med Tyrker
ne. Maaske kunne de ogsaa være enten blandede med Finner 
eller denationaliserede Finner.

2*
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fatet, Persien, Indien, Rusland, Sibirien, Højasien 
og China rimeligvis for det meste sammensatte af 
alle disse tre Höjasiens indbyrdes sprogbeslægtede 
Hyrdefolk: Mongoler, Mantshuer og Tyrker, af hvilke 
snart et snart et andet leverede Stor-Khanen og 
forsaavidt kunde kaldes Hersker-Stammen. Heraf 
kommer det at bevisligen det samme Folk i In
dien kaldtes Mongoler, i Persien og Forasien Tyr
ker, i Rusland Tatarer, ligesom nu den chinesiske 
Mantshu-Kejser behersker alle disse Stammer i 
Höjasiens Hjemland. Siden Mantshuerne og Mon
golerne antoge den fredelige Budha-Religion anta
ges deres Krigeraand at være svækket.

Af denne disse Folkeslags Historie folger li
gefrem at de maa hore til Menneskeslægtens me
get begavede Stammer, ligesom deres Samfunds
indretninger i mange Henseender indeholde en me
get fortrinlig Organisation.

Oprindeligen ere alle tre Nationer Hyrdefolk 
af ganske ringe Talrighed. De frugtbare Oaser, 
der findes i Turkestan ved Floderne Oxus, Jaxar- 
tes og Tarim (Jarkiangj ere dyrkede af persiske 
Csaakaldte bukhariske) Livegne og faste Beboere. 
Denne Omstændighed gjör det endog meget tvivl
somt om Turkestan ikke ogsaa er et af Tyrkerne 
fra forst af undertvunget Land. Sikkert er det at 
til de frugtbare Egne, som Tyrkerne bevisligen 
have indtaget i de sildigere historiske Tider, har 
denne Ulyst til Jordbrug og strengt Arbejde fulgt 
dem. I hele det osmanniske Rige ernære Tyr
kerne sig væsentligeu som Embedsmænd, Solda- 
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ter, Hyrder, Haandværkere, Kjobmænd, endog saa
ledes at de altid foretrække de lettere Arbejder 
for de tyngre: Gartnerens for Jorddyrkerens, Bar
berens for Tömmermandens. En Fölge af denne 
Levemaade er det at Tyrkernes umaadelige Land- 
Erhvervelser ikke have bevirket en saadan national 
Fonnerelse,soin mere kultiverede og industriose Fol
keslags. Istedetfor at omdanne de Undertvungne 
til sit Sprog, ere de erobrende Tyrker, Mongoler 
og Mantshuer meget snart selv forsvundne blandt 
sine undertvungne Undersaatter og Livegne, idet 
de have i China antaget det chinesiske, i Indien 
og tildels i Persien det persiske Sprog; i Bulga- 
riet det slavoniske; i Ungarn (Kumanerne) det 
magyariske; i Sydrusland ere mange af dem bievne 
Kosakker, som tale den Lillerussiske Dialekt. 
Derved ere endog en Mængde af deres erobrende 
Stammer saaledes forsvundne ved at gaa op i an
dre Folkeslag, at de ikke længer kunne gjenfin- 
des. Dette har været Tilfældet efter hinanden 
med Hunner, Khazarer, Aluner, Avarer, Uzer, 
Petsheneger, Kumaner.

Endog deres til temlig mange Böger anvendte 
Skriftsprog i Tyrkiet og Turkestan er, ved Opta
gelse af uhyre Masser af arabiske og persiske 
Ord, blevet et af de mest blandede i Verden.

Kuns i Sibirien oplyser Castrén at de have 
denationaliseret i sig flere sinaa Stammer af Sa
mojeder, maaske ogsaa Jenisejer og Jukagirer. 
I Jakutsk tale Russerne Jakutisk.

Fremdeles have Tyrkerne i Middelalderen for
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trængt alle Forasiens Nationaliteter undtagen Græ
kernes, der endnu lever i Byerne og paa Öerne. 
Endog Armenierne, der have vedligeholdt den kri
stelige Religion, tale for en Del Tyrkisk.

Deres Udvandringer have saaledes maaske i 
det hele taget formindsket deres Antal, ligesom 
Tilfældet tildels i Europa har været med Germa
nernes.

4) Ugrierne (Finner, Tshuder) indbefatte folgende 
Folkeslag, der formedelst deres Naboskab med vort 
Fædreland, fortjene en fuldstændig Opregning og 
nogle nøjere Oplysninger. (Efter Latham, Castréns 
Skrifter, Ermans Archiv og Koeppens Etnogra- 
fitsheskaja Karta Evropejskoj Rossij. Petersb. 
1851).
a) Trans-Uralske Finner, nemlig: Voguler om

trent 6,500 Mnsker i Guvernementet Perm og 
Tobolsk; Ostjaker i Obj - Flodens Dalføre 
18,657 Mnsk. (Castrén Ostj. Gram. Petersb. 
1849).

b) Permiske Finner (Bjarmer) nemlig Perm- 
jaker 52,404 Mnsk. især i Guvernementet Perm 
ogsaa Vjatka; Zyrjaner 70,965 især i Guv. 
Vologda ogsaa Arkhangelsk; Votjaker 186,770 
Mnsk. især i Vjatka ogsaa Kazan, af ubekjendt 
Antal i Orenburg og Samara. (Köppen).

c) Volga-Finner, nemlig: Tsheremisser 165,076 
Mnsk. især i Kazan og Vjatka ogsaa i Ko
stroma, Nizlmij Novgorod, Orenburg og Perm; 
Mordviner 480,242 Mnsk. især i Nizli. Novg., 
Penza. Samara, Saratov, Simbirsk og Tambov, 
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ogsaa i Astrakhan, Kazau, Orenburg og Tau- 
rien. (Köppen).

d) Finlændere, nemlig Kvæner, Suomer, Ta- 
vaster(Hämelajset), Suvoloxer Kareter i 
Storfyrstendømmet Finland omtr. 1,400,000 Mnsk.

Auramöjset, Savakot og Ingrer (lnhori) 
i Guv. Petersburg 90,123 Mnsk.;

Kareler i de Egne af Arkhangelsk, Olonets og 
Petersburg, der stöde umiddelbart til Finland, 
fremdeles i Jaroslavl, Novgorod og Tver, hvor
hen de ere sednere indflyttede, 171,695 Mnsk.;

Tshuder i Olonets og Novgorod 15,617 Mnsk. 
Voter i Guv. Petersburg 5,148.
Fremdeles finske Kolonier i Sverige, og i 

Norge 4000.
Storfyrstendømmet Finlands hele Folkemæng

de beregnedes af Koppen, ifölge Folketællingen 
af 1851, til 1,636,915 Mensker. De rene Sven
sker deriblandt anslaarVarelius, i Baers Beyträge 
zur Kentniss des Russischen Reichs, til 125,000 
Mennesker. Andre antage de Svensktalende i Fin
land til 250,000, som det synes med langt större 
Rimelighed.

Hine finske Stammer, der bo udenfor Stor- 
fyrstendömmet, ere om end ikke formedelst Pe
tersburgs mægtige Indvirkning halvt denatio- 
naliserede, dog formedelst den græske Reli
gion ganske fjernede fra al selskabelig Berö- 
relse med sine lutherske Stamforvanter. Den 
finske Literatur i Finland er derfor næsten 
udelukkende indskrænket til dette Lands egne 
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Beboere. De Finner, som bo udenfor dette 
Land, kunne ikke læse, eller de læse russisk, da 
dette er den græske Gudstjenestes Sprog.

Saavel Stedsnavne som Sagn vise at Lap
perne engang have boet over hele Finland lige 
ned til Viborg. I de nordligste Egne af Fin
land have Lapperne i de sidste Par Aarhun- 
dreder antaget finsk Sprog og Levevis.

De Finner (af den karelske Stamme), der 
bebo Guvernementet Tver, Novgorod og Ja- 
roslavl, til et Antal af 112,997, danne smaa 
adspredte Sprog-Oaser i det ellers russiske 
Omraade. De ere samtlige af græsk Religion. 
De Egne, som de bebo, ere mindre frugtbare 
Skogstrakter. De skulle ogsaa ifolge sine egne 
Sagn være Kolonister, som ere udvandrede el
ler flygtede fra Finland under de heftige Krige 
imellem Sverige og Rusland, der förtes ved 
Sluten af det sextende Aarhundrede og i Be
gyndelsen af det syttende, medens Gustav Vasas 
Sönner herskede i Sverige og de falske De- 
metriers Borgerkrige samt Polakkernes Indfald 
forstyrrede Rusland. Det er altsaa det samme 
Tidsrum, i hvilket man antager at de finske 
Kolonister nedsatte sig i de Finskoger i Verm- 
land og Sölor, hvis Naturbeskaffenhed maa 
være forholdsvis den samme som hine langt 
mere vidstrakte russiske Finbygders. Rimelig
vis gestaltede denne Udflytning fra det herjede 
Land sig saaledes, at de lutherske Finner droge 
til Sverige og Norge og de græske til Rusland.
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Den ovenfor meddelte Angivelse af den finske Befolk
nings Antal og Bopæle maa antages for at være temlig sik
ker, da den beror paa samstemmende Beretninger af fin
ske og russiske Forfattere, hvilke begge have en mere end 
simpelt videnskabelig Interesse af at fremstille hver sine 
Nationers Betydenhed saa stor som muligt. Ifölge heraf 
bliver det finske Folks ethnologiske Grænser ganske andre 
end det nuværende Storfyrstendømme Finlands. Det sidste 
Lands Grænser bleve traktatmæssigen fastsatte og flere 
Gange efter blodige Krige skiftede imellem Svensker og 
Russer. Den Grænse, som derved omsider blev vunden og 
som Russerne endnu erkjende for den Del af deres Rige, 
hvilken de fremdeles lade nyde sin særegne svenske Lov
givning, var meget lang, strækkende sig fra Ladoga indtil 
nærved Varanger-Fjorden i norsk Finmarken, og ligesaaC* J 7 0 O

kunstigen-vilkaarlig som den var umilitærisk eller vanskelig 
at forsvare.

Derimod strækker det finske Folk sig, ifölge Koppens 
Sprogkaart, i en samlet og kompakt Masse over det Land, 
som formedelst den finske Vik, Neva-Floden, Ladoga-Sjoen, 
Svir-Flodeu, Onega- og Vyg-Sjoerne, Vyg-Floden og Hvi- 
desöen er afsondret fra det øvrige Rusland til en Art O, 
hvilken tillige ved sin bjergige Jordbund danner en geolo
gisk Modsætning til det russiske Sletteland. Thi den hele 
Grænse imellem St. Petersburg ved Østersøen og Byen So- 
roka (lidt ostenfor Kemj) ved Hvidesoen, bestaar næsten 
af Vand.

Inden for hele denne Udstrækning bo Finnerne som 
Urbeboere (fraregnet hine nysnævnte Sagn om Lapperne) 
og som den overvejende Befolkning. Knus paa Nordsiden 
af Svir og paa Vestkanten af Ouega har den russiske Be
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folkning fortrængt Finnerne fra en ikke meget bred Land- 
strimmel langs disse Vasdrag. Man finder altsaa her, lige
som sædvanligen er Tilfældet, at Sproggrænserne mellem 
Folkeslagene mere falde sammen med de naturlige geo
grafiske Grænser end de politiske Grænser imellem Staterne.

Opfatter man Finland i denne ethnografiske Betydning, 
bliver dets Overflade meget mere udstrakt end efter den 
politiske Definition. Det tillagte Omraade har altid i Fol
kemunde, under Navnet „Ryska Karelen,“ været opfattet 
som noget ganske adskilt fra det egentlige Russeland. Imid
lertid bestaar dette „Ryska Karelen“ (der udgjor Dele af 
Guvernementerne Arkhangelsk og Olonets) for den væsent
ligste Del af Urskoger og Vildnisser, saa at dets Befolk
ning er ringe: efter Koppen mindre end 40,000 Mennesker.

Udenfor dette Gebet bor den finske Stamme kuns i 
hine nysnævnte adspredte Sprog-Oaser i Norge, Sverige 
samt Guvernementerne Novgorod, Tver og Jaroslavl. Ifölge 
Sjogrens Afhandling „Über die finnische Bevölkerung In
germanlands“ fMémoires de l'Åcad. Imp. des Sciences 
de St. Petersbourg 6me Serie. Tome II.) ere ogsaa de 
finske Beboere af Ingermanland oprindeligvis fordetmeste 
indvandrede fra Viborgslen efter Freden i Aaret 1323 (S. 
144). Kun Izhorerne og Voterne boede der för den Tid 
sammen med Russerne. Disse nu næsten uddöde Voter ere, 
efter Sjögren, en oprindelig finsk Stamme, der danner en 
Overgang til den Tshudiske og Estniske Sprogart, men som 
nu er meget blandet med Russisk.

At Anlægget af Petersburg har bevirket, at Ingerman
land nu er et væsentligen og ganske overvejende russisk 
Landskab, er klart nok. Den finske Befolkning spiller for 
nærværende Tid en saa lidet mærkbar Rolle omkring den 
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store Russiske Hovedstad, at Köppen forklarer at dens Be
boere neppe vide mere om de ved deres Porte boende Land
folk end om Eskimo-Stammerne i Russisk Amerika (S. 158).

Betragter man Sprogkaartet i sine store Omrids, vil 
det vistnok afgive et stærkt Sandsynligheds-Bevis for at 
den Ugriské (Tshudiske) Folkestamme engang har besat 
hele Nordrusland og at ligesom Finner og Ester tilsammen 
have ejet Östersöens ostlige Kystrand, saaledes have de i 
Nord hængt sammen med sine Brödre Lapperne og i Öst 
med Zyrjænerne, Permjakerne og Samojederne. (Ligheden 
i Navnet Suomi d. e. Fin, Sabmi d. e. Lap, og Samojed 
bliver herved ganske mærkelig). Men denne Ugrernes Mæg
tighed er for-historisk eller tilhorer Oldsagnene. I det 
sidste Aartusinde have de ihærdigere Slavoner trængt sig 
op imellem hine Nordeuropas ældste Beboere og dannet en 
bred Kile af Russer, som nu skiller imellem Ugrerne ved 
Östersoen (Finner og Ester) og Ugrerne ved Ural (Permja- 
ker o. s. v.). I de store mellemliggende Dvina-, Neva- og 
Volga-Flodens Dalförer opdagede Castrén nu ikke andre 
Spor af den tidligere ugriske Befolkning end mange Steds
navne, som kunne udledes af de finske Sprog og enkelte 
Dialektord i de russiske Bonders Mund.

Denne vistnok uforholdsmæssige Udforlighed om disse 
vort Lands Naboer tor forhaabentlig finde en Retfærdiggjo- 
relse i den Omstændighed, at de have været os hidindtil i 
den Grad ubekjendte, at der endog har kunnet fortælles 
Drømme om Muligheden af at skabe en Tshudisk Stat ved 
Östersoen af deFolke-Brudstykker, som ovenfor ere opregnede.

e) Ester i Estland og det nordlige Lifiand samt 
Pskov, Petersburg og Vitebsk 633,495 Mnsk.
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Liver i Kurland og Lifland 2,074.
I Forhold til den betydelige Ulighed, der 

ellers adskiller de ugriske Sprog fra hinanden, 
regnes rigtignok Estnisk som en bidt Sprog
art af egentlig Finsk. Imidlertid staa de to 
Sprog hinanden fjernere end Svensk og Dansk 
og ere lidet forstaaelige for hinanden.

f. Lapper: i Norge 14,446, i Sverige 6,000, i 
Rusland 2,248, i Finland 1000, (Koppen) til
sammen henved 24,000 Mensk.

g) Magyarer (udtal Madsharer) i Ungarn og Si- 
benbiirgen 4,812,759 Mnsk. (Fényes Statistik 
1842).

5) Samojederne (og Jenis ejerne?, Jukagirerne?) 
i Rusland og Sibirien ere af Castrcn beviste, hvad 
Latham formodede, at være nær beslægtede med 
denne Altajske Gren. Han oplyser tillige at de i 
Fortiden have været meget mere udbredte, da flere 
af deres Stammer i den sednere Tid have anta
get dels det mongolske dels det tyrkiske Sprog. 
Klaproth i Asia polyglotta giver dem en ganske 
isoleret Stilling,

C. Folkeslagene i Kaukasus, deorgier, Tsher- 
kesser,Ijesgier.Osseter(?)o.fl. have efter 
Latham mærkelige Sprogligheder med det chinesiske.,

U. De Oceaniske Mongoler.
Under denne Benævnelse sammenfatter Latham: 

Malayerne paa Madagaskar, Malakka, Sundaöerne, 
Molukkerne og Filippinerne.
Mikronesierne paa Pelew, Carolinerne, Marianerne, 
Tarawan (eller Kingsmill, Gilbert og Scarboroughs-
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Øerne), Ralik og Radak (eller Marshal og Mulgrave 
Øerne).
Polynesierne paa Samoa (Navigators-), Tonga (Ven
skabs-), Tahiti (Selskabs-), Pomotu (farlige), Nukahiva 
(Marquesas-), Havaji (Sandwichs-Øerne) og Ny-Zealand; 
samt Papuerne, (Negrito, Negrillo, Ålfura, Hara- 
fora) paa Filippinerne, Molukkerne, Australien og Me
lanesien (hvilket sidste efter de amerikanske og 
franske Geografer er Benævnelsen paa de store Øer, 
der ligge nord og öst for Australien.)

Den sidste af disse Stammer har af ældre Rej
sende været skildret som i allerhöjeste Grad for- 
kjellig fra de tre förste. Nyere Undersögelser have 
udvist at Papirernes Særegenheder have været saare 
meget overdrevne og at deres Berorelser med Malayerne 
og Polynesierne, med hvilke de bo sammen, i Virke
ligheden ere saa betydelige at de retfærdiggjore La
thams Sammenstilling, af hvilken han har saa meget 
större Fortjeneste, som han netop har undersugt og 
sammenlignet Alt hvad man har erfaret om deres 
Sprog.

For Tiden er der rigtignok opstaaet en meget 
stor Adskillelse imellem disse i utallige Smaastammer 
delte Øboere derved at Malayerne næsten alle have 
antaget Islam (dog ere Beboerne af Madagaskar endnu 
Fetishdyrkere og de fleste paa Filipperne omvendte 
til den katholske Kristendom); hvorimod næsten alle 
Polynesierne ere i de sidste Aar bievne protestantiske 
Kristne.

KJ. Mongoler paa Asiens Hal vuer:
Koreaner,
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Japaneser,
Aino Cpaa Karafta og Kurilerne), 
Korjaker i Sibirien, 
Kamtshadaler, Jenisejere?, Jukagirer?

Latham har godtgjort at denne Klasses Sprog inde
holder en Overgang til de amerikanske Folkeslag. 
Det har ogsaa været alle Rejsende paafaldende hvil
ken udvortes Lighed der er imellem de asiatiske og 
amerikanske Folkeslag, som bo ligeoverfor hinanden 
ved det Stille Hav. Heller ikke kan det være tvivl
somt at den letteste Vej, hvorpaa Folk med de aller
mest ufuldkomne Hjælpemidler kunde gaa over fra den 
gamle Verden til Amerika, maatte være over de Alevtiske 
Øer. Klimatet er her ikke afskrækkende strengt og Fjer
nelsen fra den ene Ö til den anden er saa liden at hver
ken nogen egentlig Opdagelse eller noget Sömandskab 
udfordres til Overfarten.

IT. Amerikanske Mongoler (India
ner.)
Om denne umaadelige Mængde af forskjellige Folke
slag, som dog indbyrdes have en saa stor Lighed med 
hinanden, maa det være nok at have bemærket dens 
sandsynlige Oprindelse og Indvandringsvej, samt at til- 
föje er at den hoje Civilisation, som Mexikanerne 
(Aztekerne) og Peruvianerne (Ouichua-Folket) havde 
opnaaet da Europæerne bleve bekjendte med dem, 
ikke danner en saa skarp Modsætning til de andre 
Stammers Vildhed som i Almindelighed antages. Thi 
nærmere Undefsögelser af disse saakaldte Vilde vise 
at flere af dem ogsaa havde en mere udviklet sel
skabelig Organisation (Powhattan i Virginia, Arauka- 
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nerne iChili), og at de i flereEgne havde opfortFæstnings- 
værker, Templer, Pyramider samt varigere og större 
Bygninger end Jægerfolkenes Hytter (wigwam), af hvilke 
Ruiner findes i Nord-Mexico, Centro-Amerika og de For
enede Stater. Uagtet Indianernes hele Civilisation altsaa 
har meget, som tyder paa at den er originalt opfunden i 
Amerika,lade fortsatte Indvandringer fraØstasien sig ikke 
nægte, da de baade udtrykkeligen nævnes i de ældste 
Sagn og det stemmer overens med hvad der i vore Dage 
gjentagne Gange er passeret i Kalifornien: at japanske 
Fiskere ere drevne tvært over det Stille Hav uden at 
omkomme paa Vejen.

En Folge af at Indianernes Stammer ere saa 
mangfoldige, hver med et for Naboerne uforstaaeligt 
om end beslægtet Sprog, og af deres usikre Leve- 
maade som Jægre og Fiskere er ogsaa at hver Stamme 
talte ganske faa Individer. Dette synes endog at 
have været Tilfældet med de egentlige herskende Folk 
i Mexiko og Peru. Da Spaniolerne undertvang og 
omvendte dem, antoge de fleste af dem saaledes det 
spanske Sprog som et Meddelelsesmiddel indbyrdes 
og med sine Beherskere. Herved forsvandt de saa- 
raeget lettere iblandt den ny nationale Skabelse, Me
stizerne.
De talrigste indianske Stammer ere nu, efter d’Orbigny, 
Quichua-Folket 934,707 rene og 458,572 Mestizer.
Aymara- — 372,397 — 188,237 —
Guarani- — 222,036 rene i Paraguay og Brasilien.
I disse Stammers Land, navnligen i Paraguay, ved 
Cuzco og Quito, forstaa ogsaa de hvide Beboere Gua
rani- og Quichua-Sproget. Endnu er det imidlertid
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ikke berettet at der i noget af disse trende Sprog 
er opstaaet uogensomlielst Literatur. For de övrige 
indianske Nationers Vedkommende er en saadan Udvik
ling paa det nærmeste umulig, formedelst hver enkelt 
Stammes ringe Antal. At Indianerne tabe sit Sprog 
og Nationalitet gaar altsaa meget fortere end deres 
Uddöeu, eller denne sidste er i mange Tilfælde en 
vildfarende Antagelse, der er opkommet af det förste, 
hvilket man overalt i Amerika maa iagttage efterat Hvide 
have nedsat sig i Nærheden af eller iblandt Urbe
boerne.

Gi. Indiske Mongoler (Mravira-Stam- 
men).
Nationerne i Sydindien (Dekkan) Ceylon, Maldiverne 
og Lakediverne; Brahuerne i Belutshistan. Nogle 
af disse Stammer, der tale det Tamuliske, Cingalesi- 
ske, Telugiske, Kanariske, Malebariske Sprog, ere 
ligesaa civiliserede som de egentlige Hinduer i Gan
gesdalen, hvis Religioner (Brahmadyrkelsen, Budhalæren 
og Islam) de have antaget i omtrent samme Forhold 
og i samme historiske Paafölge. Andre ere vilde Bjerg
stammer i Nilgherri-, Gondvana-, Radshmahal-Bjergene, 
hvis Religion er et endnu ældre og simplere Heden
skab. Atter andre ere foragtede og tildeels omvan
kende Kaster, som leve iblandt, men strængt afson
drede fra de mere dannede Beboere af Indien. Fra 
de sidste nedstammeTaterne, CZigeunerne) i Europa. En
delig antager Latham at samtlige lavere Kaster i selve 
Indus- og Gangesdalen (Ilindostan) ere oprindelig Mon
goler. Det Japetiske Sanskrit-Folk, maa altsaa have 
været en indvandret Stamme, som væsentlige« bestod 
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af Bramin- (Præste) og Kshatria- (Kriger) Kasterne. 
De væsentligste Beviser for denne Sætning ere Be
boernes mindre europæiske Udseende, selve den una
turlige men ved Undertvingelse forklarlige Kaste- 
Inddeling, og endelig de nulevende nordindiske Sprogs 
Beskaffenhed. Disse ere nemlig ligesaameget Dötre 
af Sanskrit i lexikalsk Henseende som Fransk ned
stammer fra Latin, men med Hensyn til Grammatik 
finder ikke den samme Overeenstemmelse Sted med 
Sanskrit, derimod en betydelig Lighed med hine syd
indiske, ikke-japetiske Sprog: Tamul o. s. v.

A^I>K¥ ÆT (Bace) AFRIKA*-  
SKK FOLR:
A. Egentlige Aegere, i Senegambien, Guinea og 

Sudan. De ere Beboere af lave, sumpige Lande ved 
Senegals, Gambias, Kowarras og Nilens Flodsystemer. 
De af dem, som have opuaaet det höjesfe Dannelses- 
Trin ere Fellataherne og andre Stammer, der have 
antaget Islam.

H. KaiFerne og Hottentotterne fra det 
gode Haabs Forbjerg til henimod Æquator.*)

C. Gallaerne (i Abyssinien), WwBiierne og 
KisBiarierne (henimod det rüde Hav).

D. Berberne (Kabylerne) i Nordafrika, Tu- 
arikerne (i Sahara), CSuanciierne (det med 
Spaniolerne sammensmeltede [uddøde] Folk paa de 
kanariske Öer).

*) Latham, ligesom alle Ældre, afsondre disse to Stammer. Det 
bör dog bemærkes at deres Sprog have en ganske særegen og 
indbyrdes overenstemmende Adskillelse fra alle andre, nemlig 
de smækkende eller smattende Lyd.
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E. Det uddöde Ægyptiske Sprog. Samtlige Be
boere af Ægypten tale nu rent Arabisk. Kopterne ere 

endnu Kristne. De bruge det gamle ægyptiske kuns i 
sin Gudstjeneste;

E« Semitei*9
nemlig Nationer, hvis Sprog ikke længer tales:
1) Syrer, i Syrien, Mesopotamien og Kurdistan 

(Khaldæer).
2) Assyrer, erkjendte som Semiter, formedelst de i 

Pileskrift forfattede Indskrifter i Niniveh.
3) Babylonier.
4) Föniker og Karthager.
5) Jöder, Ammoniter, Moabiter, Ishmaeliter, 

Edomiter, Samaritaner.
6) Kananiterne, Filisterne, Kyprierne, Kappado- 

kerne, Cicilierne have rimeligviis været beslægtede 
med Semiterne, men ere i noget tidligere Tider 
denationaliserede (udryddede).
Nationer, som have bevaret sit Sprog:

7) Araber.
8) Athioper, (Gheez-Gafat- og Amhara-Sprog ene) 

i Abyssinien.
Med Hensyn til denne Klassifikation, som væsentligen 

skyldes engelske Lærdes Studier i de afrikanske Sprog, 
skjönt ogsaa flere tyske (Bunsen, Tutschek) og franske 
stemme overens med dem i nogen Grad, bemærkes:

At dens væsentlige Afvigelse fra de sædvanlige Fore
stillinger bestaar i at forbinde de Semitiske Folkeslag med 
de næst foran anförte afrikanske, saakaldte khamitiske, 
ved en gradvis Række af Overgange.

Sprog-Ligheden imellem disse Folkeslag er större efter
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deres geografiske Beliggenhed. Den er ubestridelig mellem 
Semiterne og de underE D og C anförte: Kopterne, Berberne og 
Gallaerne o. s. v. Men endog mellem de Semitiske Sprog 
og Kaffer- og Negerstamm em es Dialekter findes Ligheder, 
som ikke kunne udledes af sednere Blanding eller Omgang.

Imellem Afrikas og disse Sydvest-Asiens Folkeslag fin
des ogsaa mærkværdige Ligheder i Skikke og Begreber: 
Omskjærelsen; Patriarchalsk Regjering. Trællestand og det 
dermed i Forbindelse staaende Flerkoneri have ogsaa til 
alle Tider været langt mere udbredte og langt mere gjen- 
nemförte hos denne Stamme end hos nogen anden. Man 
kan næsten sige, at dette System er deres nationale Sam
funds-Indretning, medens det ellers paa Jordkloden kuns 
aabenbarer sig som en Undtagelse. Som en saadan her
skende Folke-Udyd har det naturligvis bidraget sorgeligen 
til at holde dem paa det lave Standpunkt af Barbari (ikke 
Vildhed) paa hvilket de fleste af disse store Landstræknin
gers Beboere ere bievne staaende. De mere kultiverede af 
disse Folkeslag havde vel noget sundere Samfunds-Indret
ninger. Men nogle af dem vare endog i de ældste Tider 
ifölge Bibelens Vidnesbyrd, mærkeligen fordærvede.

Den samme Overgang, som der bemærkes 1 Sprog fra 
de rene Negere til Semiterne, iagttages ogsaa i Legems
dannelse. Den rene Negertypus i Hudfarve, Ansigtsdan
nelse, uldagtigt Hovedhaar o. s. v. er indskrænket til faa 
Nationer, væsentligen til hine, som bebo de fug(ig-hede 
Egne af Afrika. Derfra gaa de udvortes Former i mang
foldige Nuanser over til de arabiske og afrikanske Noma
ders, hvis Legemsbygning ikke blot er paavirket af Hyrdeli
vet, men ogsaa af det ganske forskjellige Klimat paa de 
törre Stepper og Örkener. Denne Forskjel er saa paata- 

3* 
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gelig at de i Afrika boende Hyrdestammer, som ikke tale 
Arabisk, saasom Kafferne, Gallaerne og Tuarikerne, aldrig 
af Rejsende have været regnede blandt Negerfolkene.

Det hele Distrikt, som efter denne Forestilling gjlires 
til ét ethnologisk Felt, har mere geografisk Overensstem
melse end nogen anden Del af Jordkloden og en væsentli- 
gen afrikansk Karakter. Ørkenen med Nomadelivet er Reg
len, hvorfra enkelte yppige FIodcFale danne Undtagelser. De 
rige Bredder af Nilen samt Tigris og Eufrat have i Menne
skeslægtens allertidligste Dage begunstiget Agerbrug og 
fremkaldt store Byer, der bleve til erobrende Stater og Vug
gen for den allerældste Kultur.

Foruden dette urgamle Slægtskab med de afrikanske Na
tioner, have Semiterne gjennem Jiidernes og Arabernes Koloni
sationer, Erobringer og fornemmelig deres Religions-Skrifter 
(Koranen} i de sednere Aarhundreder udövet en umaadelig na
tional Indflydelse, som sirækker sig over det meste af Afrika 
og en stor Del af Asien. Thi i alle Muhamedanske Lande forstaa 
i det mindste Præsterne Arabisk og de oprindelige Sprog bleve 
efterhaanden saaledes opspædte med det, at de tildels for
andrede sin Karakter. Navnligen er dette Tilfældet med Tyr
kisk, Persisk, Hindustanisk og Malayisk.

Arabisk er saaledes et af Jordklodens mest udbredte 
Tungemaal.

TKEBJJE ÆT, HEN JAEETISKE 
(Rask og Latham) kaldes af Bunsen den iranske, af 
Blumenbach den kaukasiske, og af de fleste Sanskrit- 
Filologer den indo-germaniske eller indo-eu
ropæiske.

Saa klar og bestemt, som dens nuværende Tilstand er, 
(thi disse Folkeslag, til hvilke vi selv henhöre, ere os na
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turligvis mest bekjendte, de ere indbyrdes meget overens
stemmende og danne mægtige, talrige Grupper}, saa dunkle 
ere de Sporgsmaale fra Old-Historien, som dermed staa i 
Forbindelse. Thi da ingen Afdeling af Menneskeslægten 
har en fuldstændigere og vidtløftigere Historie, nævnes der 
i Europa og de herhen hörende Lande i Asien en stor 
Mængde i Tidens Lüb undergaaede Cdenationaliserede) og 
omflyttede Folkeslag, hvis indbyrdes Forhold det nu ofte er 
umuligt, altid saare vidtløftigt, at udrede.

Her er allene Lejlighed til at meddele et Brudstykke 
af den fürste, geografiske Del af Undersøgelsen, det er at 
opregne de nu levende Folkeslag. I Benævnelsen befölges 
den Tillempning af Rask’s System, der er begrundet i Af
handl. om „Litauisk Folkestam.“ S. 309 fölgg.

A. Den Keltiske Klasse.
Af denne store Familie, der før Romernes Erobringer 

beboede de Britiske Øer og Frankrig, samt desuden, maa
ske som Kolonister, indehavde store Dele af Spanien, Ita
lien, Schweitz og Tyskland foruden Forasien, findes nu ef
ter en gjennem Aartusinder fremskridende Denationalise- 
rings-Proces, kuns svage Levninger tilbage, nemlig

1) Den kymriske Gren:
a) Welsh i Wales;
b) Cornish i Cornwall;
c) Armorikansk, Breton i Bretagne.

2) Den galiske Gren:
a) Skotsk Galisk (Höjlandsk);
b) Irsk Galisk;
c) Manx (paa Öen Man).
Der har hverken nogensinde været optaget Folke-Tæl- 

ling af disse Stammer, eller engang været forsugt nogen 
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tilnærmelsesvis Angivelse af deres Antal. Hvad der gjör 
det vanskeligt at erhverve en saadan Oplysning, er ikke blot 
det franske og engelske Publikums Ligegyldighed derfor, 
men ogsaa den Omstændighed, at de allerfleste, der endnu 
tale noget af disse sex Sprog, tillige forstaa enten Fransk 
eller Engelsk. Man veed kuns

at Cornish har været uddodt i mindst et hundrede Aar.
At Manx maa være nær den samme Skjæbne, da den 
hele 0, hvis fleste Indbyggere tale Engelsk, kuns har 
40,000 Indb.

Af de (ivrige fire Sprogarter, der tales af en ringe 
Del af Irelands, Bretagnes, Wales’s og Skotlauds Beboere, 
ere allene Sprogene i Wales og Højlandene anvendte til en 
nyere Folkeliteratur, væsentligen fordi de tales af Prote
stanter, hvis Gejstlighed har sorget for Almue-Undervisnin
gen og prædiker i Folkesproget.

Imidlertid föres samtlige disse Sprog i vore Dage med 
Dampens Kraft mod en Tilintetgjørelse, der ikke blot paa
skyndes ved de bekvemme Kommunikationer med det højere 
udviklede engelske og franske Folkeliv, men ogsaa ved Ud
vandringen. Amerika og Australien have modtaget uhyre 
Tilstrømning fra Ireland og Højlandene, men uden at Kolo
nisterne did kunne forplante sin Nationalitet. I Ireland selv 
er den allerede saa nærved at udslukne, at endog hele 
O’Connells Agitation, der vilde oprore Folkelivets dybeste 
Grundvolde, förtes i det engelske Sprog.

Den vigtigste Aarsag til at en saa stor og engang 
historisk vigtig Stamme i Europa i den nærmeste Fremtid 
vil forsvinde, er vel at den i saa lang Tid har været un
derkastet en fremmed Stammes Regjering. Thi politisk 
Selvstændighed er naturligvis en af de store Midler til Op
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retholdelse af Nationalitet. En ikke mindre Aarsag til Kel
ternes Henvisnen er at de have været delte i disse mange 
Sprogarter, af hvilke ingen frembød et talrigt nok Publi
kum til at underholde et nogenlunde fuldstændigt Bog
væsen.
BS. Den 3&omanske Klasse

1) Den græske (helleniske) Gren.
Albaneser, (Epiroter) ?

2) Den latinske Gren.
C. Den («otiske, £iei'maniske Klasse.

1) Den Overlyske Gren.
2) Den Nedertyske Gren.
3) Den Skandinaviske Gren.

Disse tvende Stammers Vigtighed i Fortid og Nutid er 
for stor til at det kunde være passende at medtage dem i 
et saadant skisseret Arbejde som nærværende. Thi allene 
en udførligere Behandling formaar at afvinde et saa om
hyggelig dyrket Emne nogen ny Side, og kuns gjennem en 
fuldstændig Beskrivelse er det muligt at undgaa unøjagtige 
Udtryk, der kunne foranledige ny Vildfarelser.
Ö. Den Vendiske, Sarmatiske Klasse.

Da den Statistik af disse Folkeslag, som efter Szafarik 
og andre slavoniske Sproggranskere blev fremstillet i Af
handlingen om „den Litauiske Sprogstamme“ neppe siden 
er bleven væsentligen forbedret, gjentages den her.

1) Litauerne nemlig Letter 942,000 Mennesker i 1842.
Litauer 1,438,000 —

Tilsammen 2,380,000 Mennesker.
Samtlige disse Litauer ere Katholiker af Religion 

med Undtagelse af 120,000 protestantiske Letter og 156,000 
protestantiske Litauer. Disse sidste ere ogsaa preussiske 
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Undersaatter, hvorimod den hele Stamme forøvrigt er under
kastet Ruslands Spir.

Det Land, som denne Stammes Boliger nu indtage, stræk
ker sig ifølge Szafariks Slowansky Narodopis (Side 112) og 
dertil hörende Sprogkaart, (Prag 1842), omtrent fra 57° 50' 
N.B.(Floden Salis [Salace] i Liefland) til 53° 5O'N.B. (Byen 
Grodno) og fra 38° 10‘ Ö. L. fra Ferro (den sydligste Ende 
af den kuriske Nehrung i Ostpreussen) indtil 45° 50' 0. L. 
(Floden Utroja, som falder i Indsoen Pskow). Landet dan
ner en temmelig regulær Firkant af fire Bredegraders og 
sex Længdegraders Udstrækning, udgjörende Dele saavel af 
Rusland som af Preussen, nemlig Stykker af de Provinser, 
som ellers ere bekjendte under Navn af Liefland, Kurland, 
Semgallen, Witebsk, Wilna, Grodno, Augustowo og Ost
preussen. Denne Folkestammes sproglige Naboer ere mod 
Vest Tyskerne i Ostpreussen, imod Nord de lieflandske Fin
ner (Esterne), mod 0. og S. tre slavoniske Stammer, nem
lig det Polske og den Stor-russiske og Hviderussiske Sprog
art af det Russiske.

Det Litauiske og Lettiske adskille sig formeget fra 
hinanden til at være indbyrdes forstaaelige. Heller ikke 
kunne disse Sprog, uagtet deres umiskjendelige og gjen- 
nem hele Sprogbygningen gaaende Lighed, forstaaes af:
2) Slavoneme. De inddeles af Szafarik i:

A. Den sydostlige Gren: tales af

1. Det russiske
Sprog 

51,184000 
Mennesker.

a. den storrussike Sprogart 35,314,000 Men.
b. den lillerussiske — 13,144,000 —
c. den hviderussiske — 2,726,000 —
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2. Det bulgari-1 
ske Sprog . 
3,587,000 
Mennesker.

a. den kirkeslavoni-
ske ell. kyrilliske — uddöd.

b. den nybulgariske — 3,587,000 —

3. Det illyriske 
Sprog.

7,246,000 ' 
Mennesker.

[a. den serbiske — 5,294,000 —
Ib. den chonvatiske
/ fkroatiske) — 801,000 —

je. den korutanske
1 Ckärntiske) — 1,151,090 —

B. Den vestlige Gren:
4. Det polske 

Sprog . .
9,365,000

......................................... 9,365,000 —

Mennesker.
5. Det czekhi- 

ske Sprog 
7,167,000 
Mennesker.

6. Det serbisk-1 
lauzitziske 
Sp. 142,000 ‘ 

Mennesker.

a. den czekhiske — 4,414,000 —
b. den slovakiske — 2,753,000 —

a. den övre Lauzitz. — 98,000 —
b. den nedre Lauzitz. — 44,000 —

7. Det polabiske Sprog uddöd.
Tilsammen udgjöre saaledes Slavonerne 78,091,000 

Mennesker (Sz. Narodopis p. 5, 148—150).
Hertil bör, for at fremstille den vendiske Stammes 

Folketal, efter det foranförte lægges 2,380,000 Litauer.

Den mærkeligste Afvigelse fra det sædvanlige, som in
deholdes i denne Szafariks Oversigt, er at det kirkeslavo- 
niske eller kyrilliske, der af de ældre Sprogkyndige er be
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tragtet som alle slavoniske Dialekters Moder, her kims stilles 
i Spidsen for den bulgariske Gren. Szafariks udtømmende 
Bevisförelse for denne Sætning findes baade i hans Naro- 
dopis og i hans Slaw Altrth. 2 Th. S. 477 flg. Af den folger 
det vigtige Resultat for det sammenlignende Sprogstudium, 
at de andre slavoniske Sprogarters ældste Mindesmærker 
erholde eu ligesaa stor lingvistisk Gyldighed som hin noget 
tidligere dyrkede Dialekt. Det maa altsaa herefter komme 
an paa Formernes Væsen og Karakter, hvorvidt en oldpolsk 
Form til Ex. skal ansees for mere eller mindre oprindelig 
end en kirkeslavonisk. Resultaterne heraf for de slavoniske 
Sprogs Studium have allerede været meget store.

Samtlige disse 12 slavoniske Sprogarter ere dyrkede 
ved en Art Literatur, som idetmindste bestaacr af Opbyg
gelsesskrifter og Folkepoesier: en Mangfoloighed som vist
nok udvider og beriger Sproggranskerens Indsigt i en Sprog
klasse, der saaledes kan overskues under saamange Udvik
lingsformer, men paa den anden Side betydelig har hin
dret Slavenernes Kultur i den sidste Tid. Kims tre af 
alle disse Sprog nemlig Russisk, Polsk og Czekhisk, eje en 
Literatur der paa noget Vis kan opfylde en modern euro
pæisk Nations Behov. Men som bekjendt viser sig ogsaa 
blandt, de Nationer, som skulde oplyses af dens Straaler, den 
mærkelige Foreteelse, at de höjere og mere oplyste Sam
fundsklasser i större eller mindre Udstrækning benytte det 
franske eller tyske Sprog baade som skriftligt og mundt
ligt Medelelsesmiddel. Denne Tilböjlighed til at antage 
fremmede Sæder og denne Föjelighed i at underkaste sig 
udenlandsk eller Udlændingers Herredomme er et Træk, som 
paa en ganske ejendommelig Maade gaar igjenuem den hele 
slavoniske Historie. Ligesaa sjælden som andre Nationer 
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ved frit Valg have undergivet sig en Udlænding, ligesaa 
hyppigt har saadant fundet Sled blandt Slavenerne.

Ikkedesmindre udgjöre Slavenerne ikke blot en af 
de talrigste, men ogsaa mægtigte Afdelinger af Menneske
slægten.

De danne indbyrdes en mere ensartet Enhed end til Ex. 
enten de germaniske eller de romanske Folk. Saavel de 
nulevende, som de uddöde slavoniske Sprog staa ikke fjer
nere fra hinanden, end at samtlige Grene af dem kunne 
samtale med hinanden om hverdagslige Gjenstande og med 
stor Lethed lære de höjere videnskabelige Begrebsbetegnelser, 
der ere udviklede hos enhver af dem. Denne Nationalitet 
anser sig derfor med ikke urimelig Selvbevidsthed for at 
være stærk nok til at danne til en vis Grad et Humani
tetens Fokus for sig selv, og er heller aldrig indtraadt i en 
saa nöje og indgribende Forbindelse med nogen anden Na
tionalitet som den germaniske og keltiske indgik med den 
romanske formedelst Romernes Erobringer og Katholicismen. 
Den slavoniske Sprogstamme traadte vel i Forbindelse med 
den byzantiske Kultur, formedelst Russernes og Bulgarernes 
Omvendelse til Kristendommen, men den vedligeholdt herun
der en langt större Selvstændighed. Den bevarede sit na
tionale Tungemaal i Kirken og dennes Tjenere vare Lan
dets Indfödte, medens i den germaniske og keltiske Verden 
Latin blev messet i de fjerneste Menigheder af Skotland og 
Norge, for hvilke ikke saa sjælden italienske Munke vare 
Lærere.

Fremdeles här der i Slavenernes ejendommelige Udtale 
og Bogstavsyslem ligget en Skillevæg for Europas övrige 
Beboere, som har gjort dem til en Verden for sig. Faa 
have lært deres Sprog og Folket i de slavoniske Lande har 
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heller ikke antaget noget fremmed, ihvor stærk end Ten
densen til Blanding med Udlændinger har været blandt deres 
Aristokratier. Endog hvor en slavonisk Nation er bleven 
undertvunget, har hin Sejghed, hin Urokkelighed vist sig 
paa en saa mærkelig Maade, at selve Ulykken har ligesom 
forhærdet Nationaliteten, istedetfor at udslette den. Saaledes 
se vi at de store slavoniske Folkeslag, som under en selv
stændig politisk Forfatning have udviklet en ejendommelig 
Kultur og Literatur, t. Ex. Russerne, Polakkerne og Boli
merne have tillige i nogen Henseende modificeret sine gamle 
Sprogformer, fordi nemlig Udviklingen er foregaaet forme
delst en linjere Samfundsklase, der stod i aandelig Forbin
delse med andre Folkeslag, og derved havde erhvervet den 
Aandsbevægelighed, som ogsaa en Sprogforandring forud
sætter. Blandt disse Nationer vare Kongeslægterne og Ade
len stundom af germanisk Herkomst CWarjagerne i Rus
land, hvorfra ikke alene de gamle Tsarer, men ogsaa den 
höjere Adel CKnjazj) nedstamme.) Men tiltrods for at 
Rusland har hentet sit Navn og sit. Fyrstehuus fra Skan
dinavien, har dog denne Indvandring neppe udövet storre 
Indflydelse paa Folkets Sprog og Karakter end Normannernes 
paa Frankrig, hvor de rigtignok ogsaa plantede sit Navn og 
sine store Ætter. Det franske Folks Nationalitet ligesom 
det slavoniskes opslugte den lille men stærke indvandrede 
Krigerstamme, som efter et Par Slægter kuns bevarede Sag
net om sin Herkomst tilbage og en vis Tilböjlighed til Sam
kvem med Nabonationerne.

De vendiske Stammer derimod, som i sin hele Tid have 
været undertrykte, Litauerne, Serberne i Lausitz, disse Folke
slag af Livegne, for hvilke det aandelige Lys var ligesom 
sluknet, da deres dannede Klasse var fremmed: disse Stam
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mer ere ligesom fastfrosne i en Ubevægelighed der har be
virket at deres Tungemaal staa som levende Mumier i Nu
tiden mellem de (ivrige. (Vedligeholdelsen af Dual. og Ao- 
ristet). Grunden hertil maa antages at være, at naar en 
saa selvstændigen udpræget Stamme som de angjældende, 
undertvinges, adskilles den ved et svælgende Dyb af Had 
paa den ene Side og Foragt paa den anden, fra alle sine 
Naboer og Overordnede, saaat den nedsynker til en Paria
kaste. Som saadan kan den i Aarhundteder fortsætte et 
ligesaa isoleret Folkeliv, som Islændingerne, der ved mægtige 
Naturkræfter ere adskilte fra Berörelse med den (ivrige Ver
den. Man ser ogsaa kuns faa Spor i det Litauiske eller 
Lausitsiske til at disse Stammer kunne gaa over i nogen an
den. Geografien og Historien viser kuns at der paa Kan
terne af Folkets Bopæle eller Omraade foregaar en Over
gang. Men denne er ogsaa en fuldkommen ethnografisk 
Dod. Det slavoniske Lausitz, ligesom flere andre til Ty
skernes Land stødende vendiske Landskaber, formindskes 
efterhaanden, idet Grænsebyer, som i en Slægtfolge vare 
slavoniske eller litauiske, i den næste Menneskealder ere 
tvetungede og i den derpaa folgende tyske, uden engang 
at ville vedkjende sig Overgangen. Ja endog Historien har 
i mange Tilfælde mistydet Forholdet og indbildt sig at der 
her var Tale om tyske Kolonier og tysk Indvandring.

I sproglig Henseende afsondre samtlige vendiske Folkeslag 
(baade litauiske og slavoniske) sig mærkeligen fra de (ivrige 
Europæer forsaavidt som de endnu tale Sprog, der befinde 
sig fremdeles paa det samme Stade som Græsk, Latin, og San
skrit for Aartusinder siden indehavde, hvorimod nu alle andre 
japetiske Stammer, saavel de germaniske og keltiske som 
de ariske og romanske, tale langt mere moderne Sprog.
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De vendiske Folkeslag danne saaledes inden det Omraade 
af kultiverede Nationer i Europa og Asien, som henregnes 
til japetiske fkaukasiske) en ligesaa mærkelig Fornlevning 
som Pompejis Ruiner. Og denne Oldsag bestaar af otteti 
Millioner Mennesker! Udenfor denne vendiske Folkeklasse 
lindes kuns forholdsvis indskrænkede og isolerede Exempler 
paa det Gamles Fortleven, saasom det Islandske.

Med Hensyn til de ovenfor nævnte slavoniske Stammer 
bemærkes:

Det illyriske Sprogs Navn og Opfattelse som en Enhed, til
horer nærmest de Nationalitets-Bestræbelser som i 1840—50 
havde sit Samlingspunkt i den ungariske Stad Agram og 
som lededes af Ljudevit Gaj. Thi disse Slavoner, der bo i Syd 
for Donau i Ostrig, Ungarn og Tyrkiet, og som man vilde 
forbinde til en literær Enhed formedelst Dannelsen af et 
nyt Normalsprog, havde til den Tid kuns anvendt sine egne 
Almuedialekter til Folke-Digtninger, (især Serberne) til en
kelte Kroniker (i den ragusanske Republik) og til Opbyg
gelsesskrifter, hvilke heller ikke i den romersk- og græsk- 
katholske Kirke danne nogen stor Literatur. Ligesom neppe 
nogen europæisk Befolkning er mindre oplyst og nærmere 
Barbariet end disse Syd-Donau-Slavoner, hvilke man da vilde 
samle under det græske Navn Illyrer, saaledes er neppe 
heller nogen delte i liere fiendtlige Stammer. I Tyrkiet 
nævnes Serber, Bosniaker, Herzegoviner og Montenegri
ner; i Ungarn: Kroater, Slavonier, Raizer, Shokazer; i de 
tysk-østerrigske Stater: Dalmatiner, Morlaker, Kärnter, Krai- 
ner, Istrianer. Hertil kommer endnu deres Deling i om
trent lige Antal imellem den græske, den katholske og den 
græsk unerede Tro. Ja den bosniakiske Adel er endog 
muhamedansk og som saadan den eneste slavoniske Stamme, 
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der er falden lia Kristendommen efter at være undertvun
gen af Tyrkerne. Det var saaledes ikke vanskeligt for den 
osterrigske Regjering, eflcrat den havde ladet Illyrernes 
Nationalitets-Iver gjøre god Tjeneste i Borgerkrigen 1848 
og 1849 imod Magyarernes i lignende Hensigt foretagne 
Opriir, at sonderknuse det besværlige Værktøj og at gjen- 
indfore det tyske Sprogs Herredomme blandt alle de Illy
rer, som ere Osterrigske Undersaatter.

Den slovakiske Sprogart tales i det nordlige Ungarn. 
Som Kirkesprog benytte Slovakerne den Bøhmiske Dialekt 
af det czekhiske.

Af den Mængde Slavoniske Stammer, der paa Karl den 
Stores Tid indehavde hele Nordtyskland lige til Floden El
ben (Laba), ja boede i Uere Bygdelag vesten for den, er 
nu det Serbisk-Lausitziske en svag Levning. Det egentlig 
Polabiske er ikke allene uddødt, men har ikke engang ef
terladt sig noget literært Mindesmærke.

Den russiske Nation har erhvervet sig den mærkvær
dige Mægtiglied, hvori den overgaar de fleste andre, ved 
at indforlive i sig en Mængde af de smaa finske, tyrkiske, 
mongolske og georgiske Stammer, der formedelst denne de
res Faatallighed ikke formaaede at gjöre Modstand enten 
imod Erobringen eller sednere imod Sammensmeltningen. 
Man maatte være berettiget til at sbitte sig til et saadant 
Forhold, naar man i Herodots Skildring ser den russiske 
Slette befolket af en stor Masse af Smaa-Stammer og nu 
linder den besat af en eneste Nationalitet med den aller
mest ensartede Sprogform, ihvorvel Ansigtsdannelsen vid
ner om mange ikke-europæiskc Elementer. Men der ha
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ves tydelige Vidnesbyrd om, at Russerne have modta
get en saadan Tilvæxt i de sedneste Tider. Karamzin, Bro- 
newski og andre russiske Historikere oplyse, at Kosakerne 
ere mere end til Halvlen et tatarisk-tsherkessisk Folk. 
Medens Mongolerne herskede over Rusland, nedsatte for
skjellige Slavoniske Stammer sig ved Dons og Dnjepr’s 
nedre Löb, hvor forhen tyrkiske Stammer, der kaldtes sorte 
Klobuker, Tsherkesser og Kasaker, havde boet. Det sidste 
Navn overfortes paa disse Kolonister, der tillige ægtede 
tyrkiske, kalmukiske og tsherkessiske Kvinder. Heraf kom
mer det at endskjönt deres Familie-Navne og Sprog ere 
Slavoniske, ere deres Ansigtstræk ofte asiatiske. Deraf 
udledes ogsaa Navnet paa de donske Kosakkers Hovedstad 
Tsherkask.

5) Den Ariske Klasse.

Til den høre Persiens döde Sprog Zend og Pehlvi samt 
Indiens fordums Tungemaal, Sanskrit, Pali og Prakrit.

De vigtigste nu levende Stammer af denne Afdeling 
ere fra Vest imod Öst:
a) Osseterne? i Kaukasus;
b) Kurderne i Kurdistan;
c) Perserne eller Tadshikerne i Kongeriget. Iran, i By

erne i Afghanistan og Belutshistan. Under Navn af 
Bokharer danne de den agerdyrkende og industrielle 
Befolkning i det uafhængige og chinesiske Turkestan, 
Farserne i Indiens Byer have vedligeholdt Zoroasters 
Religion, men ophört at tale det gamle Zend-Sprog, 
hvori dens hellige Bøger er skrevne;

dj Afghaner eller Pataner;
ej Pelutsher i Belutshistan;
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f) Siaposh, et hedensk Bjergfolk imellem Turkestan og 
Indien (Kalferistan).

g) I Indien Beboerne af Kashmir, Pendshab, Assam, Orissa, 
Kipal, Multan, Kutsh, Gudsherate, Sinde, Gangesdalen samt 
Mahratterne og Radshputerne. I Almindelighed kan man 
sige, at de Sprog, der nedstamme fra Sanskrit, tales 
i hele Laudet imellem Himalaya- og Vindhya-Bjergene, 
dog saaledes at selve Bjergskraaningen imod Nord frem
deles er besat af de smaa Nationer henhorende til den 
tibetansk-chinesiske Stamme (Se ovenfor S. 17).

Saagodtsom det eneste moderne Sprog, der i de per
siske Lande dyrkes, er det Ny-Persiske, hvilket er opstaaet 
siden vedkommende Nationers Erobring af Araberne og 
Overgang til Islam, hvorfor det er meget blandet med Ara
bisk. Kurdisk og Afghauisk ere næsten uden Literatur.

I Indien ere der paa Ruinerne af det gamle Sanskrit 
opstaaede en Mængde Folke-Dialekter, af hvilke Lassen 
(Institutiones lingvæ Pracriticæ, Excurs II.) opregner 25, 
som mere eller mindre bekjendte. Iblandt disse have det 
Bengalske, Mahrattiske og Hindostanske modtaget saamegen 
Anvendelse til Literatur og ere udbredte blandt saa talrige 
Befolkninger, at de maa ansees for de fornemste. Hindo- 
stani antog sin nu havende Form under det mongolsk-tyr- 
kiske Vælde (fra Aar 1526 efter Chr.) og er derfor meget 
blandet med Persisk og Arabisk. Det persiske Sprog var 
imidlertid i dette Tidsrum i Indien det offentlige Forret
ningssprog og vedblev længe at være det efterat Engelsk- 
mændene havde bemægtiget sig Herredømmet. I den sidste 
Tid efter Aaret 1830 lader det til at Hindostani skal blive 
anvendt som Hoved-Meddelelsesmiddel mellem Engelskmæn- 
dene og de Indfödtes mangfoldige Stammer.

Med Hensyn til den forhen nævnte Omstændighed, at 
4 



50

det sydlige Indiens (Dekkans) Sprog ikke nedstamme fra 
Sanskrit, siger Lassen, at en Linje trukken fra Chicacole 
ved den Bengalske Bugt imod Kilderne af Floden Tapty, 
gaaende gjennem Byen Beder nær Kilderne af Floden Kistna 
og derfra over Ghattes-Bjergene til Byen Goa paa Halvöens 
Vestkyst, vilde skille imellem Sprogene af Arisk Oprindelse 
i Nord og de af Mongolsk Herkomst i Syd.

Det er allerede S. 33 bemærket, at ogsaa Bengalisk, Hin- 
dostansk og Mahrattisk fremvise en Indvirkning af Mongolske 
Elementer i det Inderste af Sprogbygningen. Latham paa- 
staar, at dette tillige er Tilfældet med Persiens nyere Sprog
arter. Efterat Norris i Journ. of the Roy, Asiatic. Soc, 
London 1853 har bevist, at en af Oberst Rawlinson opda
get meget vidtlöftig Behistun-Indskrift fra Darius Hystaspis 
Tid er forfattet i et skythisk (mongolsk) Sprog, paa hvil
ket ogsaa flere mindre Indskrifter ere fundne fra flere 
achæmenidiske Konger, maa man slutte, at det samme For
hold, som nu bemærkes i Persien, at nemlig nomadiske 
Mongol-Stammer bo i samme Land som den agerdyrkende 
Ariske Befolkning, har fundet Sted i mere end halvandet 
Tusind Aar. Thi da disse Indskrifter vare forfattede i 
tvende jævnsides satte Sprog, af hvilke det ene og først 
decifrerede var Zend-Sproget, de achæmenidiske Kongers 
Modersmaal, maa det andet ogsaa have havt stor politisk 
Betydenhed, for at kunne anvendes i disse mægtige Erobre
res Statsskrifter. Man maa altsaa antage, at de af Hero- 
dot omtalte urgamle skythiske Indfald i Persien og For
asien have bevirket blivende Kolonisationer der af mongol
ske Folk, hvilke lige siden den Tid have havt den vigtigste 
Indflydelse paa disse Landes Skjæbne.

Det er saaledes sandsynligt, at det parthiske (arsaci- 
diske) Kongehus, som ikke anvendte Zendsproget, har væ
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ret af Mongolsk (Turansk) Herkomst og at det altsaa har 
været Persiens vildere Hyrdestammer, som afkastede de 
makedonisk-syriske Kongers Aag.

I et Foredrag, som Oberst Rawlinson den 7de April 
1855 har holdt i Bombay over det endelige Resultat af 
sine Granskninger, fremstiller han det endog som bevist 
ved den assyriske Konge Tiglat-Pilesars Indskrifter, at For
asiens (Anatoliens) Höjland og Nord-Syrien i det tolvte 
Aarhundrede för Chr. Födsel vare beboede af mongolske 
(skythiske) Stammer. Dersom dette kunde antages for en 
sikker Kjendsgjerning, vilde man heller ikke behøve at sta
tuere den S. 21, 22 anförte Tyrkiske Revolution efterat det 
östromerske Herredömme i disse Egne ophörte. Tyrkernes 
mægtige og pludselige Optræden i Muhamedanismens fürste 
Aarhundreder i Asien bliver da en langt naturligere Begi
venhed. Thi den kommer kuns til at bestaa deri, at ny 
kraftige Stammer fra Turkestan erhverve de fra ældgammel Tid 
i Forasien bosatte Stambeslægtede en national Uafhængighed.

I Modsætning til at de fleste ældre Filologer og Histo
rikere have fremstillet Sanskrit som enten den hele japetiske 
Æts Ursprog eller dog som det Tungemaal, der staar dens op
rindelige nærmest, og at de derhos have tænkt sig de euro
pæiske Stammer indvandrede fra Indien og Persien, opstiller La
tham det dristige Paradox, at Persiens og Indiens japetiske Fol
keslag fra Europa ere trængte ind i Asien, og at den Sprog- 
Æt, hvortil vi höre, er dannet i Europa.

Dette er naturligvis ikke saaledes at forstaa, som at 
han skulde mene, at denne Race, som Mennesker betrag
tet, er skabt eller tilblevet i Europa. Skabelses-Historien 
tilhorer ikke enten Ethnologien eller nogen anden menne

4*
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skelig Videnskab. Lathams Mening er, at det nationalt be
tegnende ved den japetiske Æt: dens hvide Hudfarve, dens 
Sprog, særegne Levemaade og Aandsretning skulde være 
tilblevne i Europa. Unægteligt er det ogsaa, at samtlige 
de Særegenheder, som gjöre disse Mennesker til en egen 
Klasse, lindes i hele den historiske Tid kraftigst udpræ
gede i Europa og at de Former af denne Menneskeæt og 
dens Kultur, der forekomme i Asien, snarere der optræde 
som Undtagelser, bevirkede ved Kolonisation og Erobring 
end paa en saa gjennemfört Maade, at den kunde lede til 
at slutte, at det var i Persien eller Indien at de dannede 
Urbefolkningen.

De historiske Optegnelser, der kunde bruges til Lös
ningen af dette Spørgsmaal, ere naturligvis yderst faa. 
Dets nöje Forbindelse med mange geografiske og naturhi
storiske Omstændigheder gjör Besvarelsen endnu mere van
skelig. Imidlertid har der af ældre Historikere været dre
vet en saa vilkaarlig Misbrug med at antage uden noget- 
somhelst Bevis allehaande Indvandringer fra Asien til Eu
ropa, at det bör erkjendes for at være til Videnskabens 
Fordel, at nogen har dristet sig til at opstille en saadan 
Modvægt imod de tidligere Gjetninger.

Som sikkert tör man paastaa, at de tvende Klasser in
den den japetiske Æt, som staa hinanden nærmest, ere den 
vendiske og den ariske. Thi det har ved Sprog-Sammen
ligninger, som ere anstillede efter Rask’s Tid, vist sig, at 
Sanskrit har langt större Overensstemmelse med de slavo- 
nisk-lilauiske Sprog end enten med de græsk-latinske el
ler de germaniske.
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»en offentlige Examen i Christiania Kathedralskole tager 
i indeværende Aar sin Begyndelse Mandag den 2den Juli 
og afholdes overeensstemmende med hosföiede Tabel.

Onsdag den Ilte Juli Kl. 12 Middag og paaföl- 
gende Tliwrsdag den 12te Juli Kl. 8 Formiddag hol
des Optagelsesprøve med de nyindmeldte Elever.

Fredag den 13de Juli Kl. 12 Middag bekjendtgjo- 
res Examens Udfald, samt overleveres Charaktersedler og 
Testimonier.

Derefter indtræde Sommerferierne, som vedvare indtil 
Ilte August incl.

Samtlige Disciple möde atter paa Skolen Mandag 
den 13de August Kl. 9 Formiddag.

Disciplenes Forældre og Foresatte samt enhver Anden, 
som maatte interessere sig for Skolen og dens Ungdom, 
indbydes herved til at beære med sin Nærværelse saavel 
Examens mundtlige Deel som Bekjendtgjörelsen af dens 
Udfald.

Christiania den 17de Juni 1855.

F. L. Vibe.



E x a ni e ii s - T a b e 1.

Dage. Formiddag. Eftermiddag. Dage. Formiddag. Eftermiddag.

Mandag 
deu 2den Juli.

7 Klasse)
6 ~
5 — > Latinsk Stiil.
4 —
3 — )
2 — Regning. Coucheron.
1 — Religion. Vogt.

6 Klasse
5 — Vocalm. Behrens.
4 —
3 — a. Græsk. Brock.
3 — b. Græsk. Coucheron.

Lörerdag 
den 7de Juli.

7 Klasse Fransk og Tysk. Daa.
6 — Græsk. Rector.
5 — Historie. Brock.
4 — a. Latin. Bödtker.
3 — b. Mathematik. Odén.
2 — Tysk. Coucheron.
1 — Geographi. Vogt.

6 og 5 Klasse Gymnastik Kl. 4 )
4 — Do. - 4‘|
3 — Do. - 5 / Hagemann.
2 — Do. - 5|
1 — Do. - 6 )

Tirsdag 
den 3die Juli.

7 Klasse)
6 —
5 — / Norsk Sliil.
4 ~
3 ~ )
2 — Religion. Vogt.
1 — Historie. Coucheron.

7 og 6 Klasse Lat. Oversættelse.
5 — Fransk. Daa.
4 — b. Græsk. Brock.
3 —
2 — Vocalm. Behrens.
1 —

Mandag 
den 9de Juli.

7 Klasse Historie og Geogr. Daa.
6 ■— Mathematik. Odén.
5 — Religion. Vogt.
4 — b. Latin. Bödtker.
3 — a. Latin. Kinck.
2 — Historie. Brock.
1 — b. Latin. Magnus.

7 Klasse Hebraisk og Engelsk. Vogt.
3 ■— a. Norsk. Knudsen.

Onsdag 
den 4de Juli.

7 Klasse Latin. Thaasen.
6 — Religion. Vogt.
5 — Mathematik. Odén.
4 — Fransk. Daa.
3 — b. Historie. Coucheron.
2 — Norsk. Knudsen.

5 Klasse Tysk. Daa.
4 — a. Mathematik. Odén.
3 — a. Tysk. Coucheron.
3 — b. Religion. Vogt.

Tirsdag 
den 10de Juli.

7 Klasse Mathematik. Odén.
6 •— Historie og Geographi. Daa.
5 — Latin. Bödtker.
4 — Religion. Vogt.
3 — b. Latin. Kinck.
1 — a. Norsk. Magnus.

3 Klasse a. Historie. Brock.
3 — b. Norsk. Knudsen.
2 — b. Latin. Kinck.

Torsdag 
den 5te Juli.

6 Klasse Latin. Thaasen.
5 — Geographi. Daa.
4 — b. Mathematik. Odén.
3 — a. Geographi. Vogt.
3 — b. Tysk. Coucheron.
2 — Norsk. Knudsen.
1 — a. Latin. Magnus.

4Klasse a. Græsk. Brock.
3 — a. Religion. Vogt.

Onsdag 
den Ilte Juli.

7 Klasse Græsk. Rector.
4 — Geographi. Daa.
3 — b. Geographi. Vogt.
2 — a. Latin. Kinck.
1 — b. Norsk. Magnus.

Fredag 
den 6te Juli.

6 Klasse Fransk og Tysk. Daa.
5 — Græsk. Brock.
4 — Tysk. Bödtker.
3 — a. Mathematik. Odén.
2 — Geographi. Vogt.
1 — Regning. Coucheron.

7 Klasse Religion. Vogt.
4 — Historie. Brock.
3 ~ 1
2 — 5 Kalligr. og Tegn. Magnus.
1 - )

Examen begynder hver Formiddag Kl. 8 og hver Eftermiddag Kl. 4.O J “C? i-J


