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Johan Henrik Lidéns Dagbog nnder et Ophold i 
Kiøbenhavn 1768.

Meddeelt af Provst, Dr. phil. P. W. Becker.

Joh. H. Lidén, født i Linkøping d. 6. Januar 1741, død 
d. 23. April 1793, paa en ham tilhørende Eiendom i Nærheden 
af Norrkøping, hvor han havde opslaaet sin Bolig, da en 
langvarig Gigtsygdom, som i mange af hans sidste Leveaar 
fængslede ham til Leiet, tvang ham til at nedlægge sit akade
miske Embede i Upsala (s. Biogr. Lexicon, VIII. 100 f.), efter
lod det nævnte Universitet, blandt flere Haandskrifter, saavel den 
af ham under hans Udenlandsreise i Aarene 1768 til 1770 førte 
Dagbog i en Kække af Bind, som en ligeledes af flere Bind be- 
staaende Samling af Breve fra svenske saavelsom fra uden
landske Lærde.

Paa sin Reisé besøgte Lidén, efter et Ophold i Kiø
benhavn, Nordtydskland, hvor ban tilbragte 8 Maaneder i Got- 
tingen; han gik derfra over Holland til England; han besøgte 
der Oxford og Cambridge, opholdt sig en Tid i London, og 
prædikede der i den svenske Kirke, hvor han talte Sveden
borg blandt sine Tilhørere. Efter at have tilbragt 4 Maaneder 
i England, gik han til Paris, hvorfra han vilde være reist til 
Italien. Dette Forsæt forhindredes ved det fra Sverrige mod
tagne Budskab om hans Faders Død. Han begav sig da over 
Strasborg, Frankfurt, Hanau, Weimar, Gotha, Jena, Leipzig, 
Halle, Dresden, Wittenberg, Berlin, Stralsund til Hiemmet.

Den omtalte Dagbog er ført med stor Udførlighed, og giver 
mange Oplysninger om Sæder og Tilstande og offentlige Ind-
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retninger paa de Steder, som han besøgte, ligesom den ogsaa 
er rig paa Bidrag til en Skildring af de Universitetslærere og 
andre berømte Mænd, som han opsøgte, og af hvilke han 
overalt blev vel modtagen* som en dannet og kundskabsrig ung 
Mand. Om Varigheden af flere af de mellem Lidén og Ud
landets Notabiliteter sluttede Forbindelser findes Vidnesbyrd i 
den omtalte Samling af Breve til ham.

Ligesom nærværende Meddeler i sin Tid har i et andet 
Tidsskrift1) ladet aftrykke de tvende eneste Breve, som Brev
samlingen indeholder fra nogen dansk Lærd til Lidén, begge 
fra Langebek (daterede den 28. Juni 1771, og den 20. Oc- 
tober 1773): saaledes fremlægger han her den ham af en ven
skabelig Haand givne Udskrift af de Blade af Reisedagbogen, 
der angaae Lidéns Besøg i Kiøbenhavn i Juni 1768. De 
lindes i Haandskriftets L Deel, S. 105—129.

Den 6. Juni, Malmø och Kopenhamn.
Motvåder hade alla dagar hindrat afresan till Kopenhamn; 

kanske doch och goda wånners sållskap afven gjort något. 
Winden var val apnu emot, men jag hade foresatt mig at innen 
aftonen se Kopenhamn. Således var jag redan om bord på min 
bestålta båt Kl. 6 om morgenen. Wådret var genorn behage- 
ligt, men motvåder och Tåge gjorde, att vi laverade till Kl. 
4 eftermiddagen, da vi lade till ved Danska hufvudstadens 
brygga. Man går eljest hårofver på 2 å 3 timmer, når vinden 
år god, och råknas 4 mil emellan Malmo och Kopenhamn. 
Uti Malmo år den anstallt fogad, att 10 Formån skiftevis åre 
forbundne att hjelpa dfver de resande. Emellan Michaelis och 
Påsk betales båten med 60 Daler Kopparmynt, men den ofriga 
årstiden med 48 Daler Mynt. Som hår såilen tryter resesåll- 
skap, foljas merendels flere åt, då Kostnaden år mindre. —

Ofverfarten var i dag, ehuru långsam, doch genorn ange- 
nåm. Svenska och Danska vallen fornojer på en gång ogat, 
och de många til och ifrån Sundet gående fartyg åro fågnesamma 
prof af handelsrørelsen. Jag låste under wågen Fru Norden-

A) Annaler for Nord. Oldkyndighed og Historie, Aargangen 1856, 
Side 372—377.
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flychts poëm i Witterhets Arbeten: Tåget öfver Bålt, som nu 
förnöjde mig dubbelt, såsom stadd på sjön och i grannskapet. 
Hårvid kommer jag ihog, hvad någon skrifvit: in transitum 
Svecorum per fretum Balticum*1658:

»Mirum percipite prodigium: 
Deus Sveco gratificaturus, 
Pontem struxit super Ponto, 
Non de lapide, sed de glacie, 

Quo demonstraret, 
Se summum esse Pontificem.«

Wid framkomsten feck jag quarter i de sa kallade Num- 
rorna1), strax vid kongl. Slottet och gent emot Holmkyrkan. 
Man bor hår på ett både wackert och bequåmt stålle.

Hvad som först foil mig i ögonen var, att gator och grån- 
der ej hår, såsom i Stockholm, voro med sina namn betecknade, 
som år for resande så ganska bequåmt, ej heller husen nu- 
mererade. Man råkner i Danmark uti Riksdaler och Schilling. 
1 Rdr. år 6 mark eller 96 schilling. Skillnaden emellan Ham- 
burga och Dansk courant år 23, samt Hollåndsk och Dansk 
emellen 20 procent. Hollåndsk Ducat gålide i Danmark 15 
mark 8 Schilling. Wåre Svenska sedler togos begårligt; men 
man behagede nu ej gifva mer ån 58 Schilling för en 6dalers 
sedel. Større sedlar betaltes litet högre, så att jag for 100 
daler kpmt feck ungefàr lika mot Svensk råkning. Man brukar 
åfven i Danmark Bancosedlar, på 100, på 50, på 10 och på 
1 Rdr., men icke fiera slag.

Sedan jag hått mina saker i Forvar och ordning, geck jag

*) I de saakaldte Nummere ligeoverfor Holmens Kirke — saaledes kaldte, 
fordi de vare de eneste af alle Stadens Huse, som, lige til Struensees 
Periode (1771), vare numererede, — var der allerede længe før Lidén 
giestede Kiøbenhavn, Huse hvor Fremmede indlogerede sig. Det var i 
Nr. 4, at Anna Peders datt er, Enke efter en Mourils Friis, Embeds
mand ved Provianthuset, og tidligere gift med en rig Viintapper, Gal- 
skjødt i Kiøbenhavn, holdt Logis og Spiseqvarteer for Norske, i det 
første Decennium af det 18. Aarh. Det var hende, som frelste den 
bekiendte Lector Th. von Westen, ved Laan af et Pengebeløb, da han 
truedes med at blive sat i Gieidsarrest, og senere indlod sig i Ægteskab 
med ham (Hammond, Nord. Missions Historie, S. 45). Det var i dette Nr., 
at Jesper Oldfux , (Jacob von Thyboe II. 1) samledes med Skipper 
Adrian fra VIi e, og af hans Mund hørte sin Patrons Berømmelse.



331

ut i staden for att spatsera på vallarne, som åro med vackra 
alléer besatte. Allestådes varo tiggare till mötes, som vittnade, 
at polisen hår icke år båttre ån i Sverige. Antalet af dessa 
uslingar var doch större hår, ån jag seet på Stockholms gator. 
Mot aftonen geck jeg uti den vid Kongl. Slottet Rosenborg 
belågna trågården, den wackraste, jag ånnu seet. Den år my- 
cket vidlyftig, och med de hårligaste alleer beprydd; hår få 
stadens ennevånare utan åtskillnad och utan kostnad fornöta 
sin aften. Hår var ingen, som vid utgången fordrede betalning 
for det man i en så vidlyftig trågård gått sig trått. Hår var 
och nu en ansenlig folkmångd. Uti såliskap med några Svenske, 
som hår tråflades, tillbragtes aftonen i denna trågård med ser- 
deles förnöjelse.

Den 7. Juni
Besökte jag Professor Pilo, Svensk till bord, men nu kongl. 

Dansk Hofmålare samt ledamot af kongl. Danske Skildre- Bild- 
hugger og Bygnings-Academie, som har sitt sate på Charlot
tenburg, der åfven Prof. Pilo bor. Jag tråffade hanom arbetande 
på nuvarende Drottningens contrefait, som var hjerteligen va- 
ckert. Hr. Professoren viste mig all høflighet, samt låt mig bese 
alla Academiens rum och inretningar. Academien tog sin bör- 
jan 1754; men genom nu regerande Konungens forsorg har 
den nyligen fått reglerad stat, medelst viss anslagen fond. 
Lårlingarne arbeta 2 grl. om året for premiers vinnande; och 
var det en Swensk, Hr. Lorenz Pasch, som 1754 vant den 
forstå premiemedaille af silfver. Det rum, der Academie og 
sammenkomster hållas, var aldeles kongeligit, beprydt med sköna 
målningar; innanfore var en samling af de till denne Academies 
goremål hörande böcker, och pryddes rummet tillika af leda- 
mötemes portraiter. Om denna Academies inrättning och 
goråmål får man båsta underråttélsen af dess tryckta consti- 
tutioner. — Mot middagen geck jeg på Be ursen, der Herrar 
Rothe och Pelt hafva sine Boklåder. — Eftermiddagen be
sökte jag Justitiæ Rådet Jacob Langebek, en, ej mindre for 
sin lårdom, ån intagande våsende ålskvård man. Landshöfding, 
Baron Tilas, hade mig hos Hr. Langebek recommenderat, och 
dette var mig till mycken nytte. Han umgecks strax mycket 
fortroligt med mig, och förde mig in i sitt sköna Bibliothek.

Detta år en kostbar samling in historicis. Jag hade ej
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förr seet Codex diplomaticus Regni Poloniæ et magni Ducatus 
Lithuaniæ, Vilnæ 1758, Voc. 1, IV, V. Fol. Den 11 och 111 ära 
ännu ej utkomna1). Häruti finnes mycket vår Historia rörande. 
Till min stora forvåning såg jag hår en större samling i vår 
Svenska historia, ån jag hos utländsk man vante bort. Åfven 
våre rareste böcker hade ej undflytt Hr. Justitiæ Rådets upmårk- 
samhet. Uti ett serskildt rum, innanföre stora boksalen, voro 
alle till Danska historien hørende böcker upsatte, till ett stort antal2).

Pro-Cancelleren E. Pontoppidan hade på K. Frederik Vtes 
befallning börjat utgifva Atlas Daniæ, hvoraf Del 1 et 11 i dess 
lifstid utkom; Del 111 fants mäst fårdig i mspt., och år nu ut- 
gifven, samt verket fortsatt af Etatsrådet Hans de Hofman, 
hvilken nyligen lemnat det allmänne Del IV, som handler om 
Stiften Wiborg och Aarhus. 1 dessa sednare delar har Hr. 
Langebek ganske mycken del, såsom de under dess upsigt 
blifvit utgifne, och fått många tillökningar. Del V. skall åfven 
Hr. Hofman utarbeta. (Den år reden under trycket. De 4 
utkomne Banden kosta nu 13 Rdr. Dansk. Af Del 1 och II fås 
svårligen fiera exemplar). Men den VI, som skall afhandia 
Hertigdömet Schlesvig, samt sluta hela verket, har Hr. Lange
bek måst sig åtaga, hvarom han nyligen utfårdat ett Aver
tissement (som hår år bifogadt tryckt och dat. d. 30. April 
1768).

Af Mscptr. eger Hr. Langebek ett stort antal, Nordiske 
historien rörande; bland andre vistes mig Sverres Saga på 
Svenska öfversatt. En gammel Codex membranaceus3) in Fol. 
(skånkt till Hr. Langebek af Biskop Serenius), innehållende 
donations bref till Nydala Kloster; på forstå sidan låses: 
Litere super Wrixstadha Soken; det forstå donations- 
brefvet år af år 1279, doch finnas åldre båttre fram i boken. 
På fråmsta bladet står med gammal nog olåselig munk styl: 
»Anno domini 1521 martirizatus et submersus fuit Venerabilis

’) Disse Dele ere aldrig senere udkomne.
2) 1 det Følgende o ntales en Del sjeldne, navnlig danske og islandske 

Bøger, som fandtes i Langebeks Bibliothek.
3) Denne Codex findes nu i det kgl. Bibliothek, n. kgl. Saml. Nr. 1432. 

Om Giveren, Biskop Jacob Serenius, og hans Forhold til Langebek, 
der havde lært at kjende ham som Sognepræst i Nykøping, s Lange- 
bekiana ved Nyerup S. 185. S. iøvrigt Biogr. Lex. XIV. 199.
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pater Abbas A r vi du s cum conventualibus suis a nephandissimo 
Tiranno Christierno, Rege Danorum, qui etiam decapitare fecit 
Episcopos et nobiles quamplurimos Regni Sveciæ galianos(?); 
ideo expulsus per strenuissimum et serenissimum Nobilastam 
Gostawum Ericsson, et inde euanuit ut promervit prædictus 
Christiernus in pudore et confusione permaxima.« Ett stycke 
langre ned på samme sida låses: »Anno Domini 1524, domi
nica nvocavit reconciliatum est Monasterium Novvallense cum 
capella mulierumet cemiteriis utrisque per Reverendum in Christo 
patrem et dominum D. Johann em, Dei et Apostolicæ sedis gratia 
Episcopum Lincopensem, et facta confirmatione et reconciliatione 
consecravit et benedixit fratrem Johannem Marti ni conven- 
tualem Alvastrensem in Abbatem Nove vallensem post deces
sum Abbatis Arwidi, cujus anima in pace requiescat, qui etiam 
benedixit tabulam summi Altaris cum cæteris imaginibus non 
benedictis.«

Justisrådet visede mig ett stort antal af gamla Danska mo
numenter, som Herr Abildgaard sorgfålligt tecknet af, som 
ånnu på Konungens bekostnad reser omkring Danmark for att 
upleta och tekna af dylika monumenter. Større delen af Hr. 
Langebeks Bibiiothek hade han sjelf låtit binda om, så att åfven 
utvårtes prydnaden svarede emot bockernas invårtes godhet. 
De vid Svenske Academierne utkomna historiska Disputationer 
hade Justisrådet låtit binda hvarje disput, serskildt med titul. Herr 
Langebek sade sig hafva fogat den anstalt, att dess samlingar 
efter hans død blifva oskingrade tillsammans. Hårpå besågs 
Hr. Justitsrådets Myntcabinett; hår var aha medaillerna i gips 
aftagne.

Hårifrån geck jag att upvagta Conferentsrådet Klevenfelt, 
också en hoflig och artig man. Han viste mig sitt Mineral- 
cabinet.

Herr. Langebek hade budit mig till aflonmåltid. Jag åter- 
kom således till honom. Han år enkling, och har en son af 
mycket godt hopp samt en liten dotter. Sedan vi åtit, foljdes vi 
åt till Rosenborgs trågård, der vi långt inpå natten promenerede.

Den 8. Juni.
Upvagtade jag Hr. Etatsraad Suhm, en af Danmarks lår- 

daste och lyckligaste mån. Han er en liten behagelig man;
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likner i sitt wåsende mycket Hr. Hofrådet Warmholtz i Sve
rige, med hvilken han dessutom eger lika lyckliga yttre om- 
ståndigheter. Genom ett rikt gifte vid Trondhjem i Norrige 
har han blifvit egare af store penningar samt en artig fru, med 
det enda lyckliga vilkoret att aldeles lemna Hofvet, der han då 
var Kammerjunker. Han hade ett ganska stort Bibliothek af 
skona Grekiska och Latinska Auctorer; uti historien och mynt- 
kunskapen samt naturalhistorien, helt visst till ett antal af 12000 
band; det intog hela ofversta våningen i hans hus, och en del 
af mellersta1).

Han okar sterkt denna Boksamling, och hade i dag fått 
en myckenhet nya bocker från Holland. Uti dess Frus formach 
forvarades i glasskåp en stor mångd Danska, Franske och 
Tyske Poeter. Utom Bibliotheket visade mig Hr. Suhm sitt 
stora och kostbare myntcabinett, samt skånkte mig ett gammelt 
Kong Olofs (Regis Norveg.) mynt. Llårpå vistes snåckcabinettet, 
stencabinettet och Naturalsamlingen, utom mångfollige curiosa. 
Hårpå gingo vi ned i trågården, derest uti tvånne lusthus en 
myckenhet naturalia forvarades. Hr. Etatsrådet år, som mig 
tyckes, en af de få lyckliga menniskor. Egare af allt hvad 
man sig ønska kan, år han dertill af ett nogdt och stilla sinne, 
dependerer af ingen, soker sitt noje inom sig och bland sina 
bocker, dem han vål forstår att nyttja, og bland dem han håst 
trifves.

Uos Hr. Suhm tillbragte jag hela formiddagen, och lem- 
nade vid min bortgång, såsom en liten tillokning i dess sam- 
lingar, en vål skuren runstaf, som jag fort med mig ifrån 
Sverige.

Eftermiddagen besågs Kongl. Konstkammeren, som står 
i en byggnad frå sddra sidan af slottet, derest den indtager 
sju (?) stora rum i ofra våningen. Denna Konstkammare skall ej 
ega sin like i Europa, och måtte jag tillstå, att den fortjener 
af en resande beses, som doch måste gifva sig tid, for att med 
nytta kunna betragte så många synvårda saker. — Uti førsta 
rummet var skilderier; i det andre mynt (hår stod ofverdorren, 
med allt skål: »oculis non manibus«); i det tredje oppstopade 
djur samt naturalier; i det Ijerde åtskilliga Konstycken, såsom

x) Flere numismatiske Værker nævnes her.
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en ljuskrona af bernsten; i det femte, mångfolliga Cbinesiska 
och Indianska saker; i det sjette antiquiiteter og curiosa. Här 
stod Tycho Brahes konstiga himmelsglob, ett orgelverk, som 
spelte sjelft, i form af et skåp med spegelglas, konstigt arbe- 
tadt; Grefve Stenbocks i elfenben arbetade Konststycken, under 
sin fångenskap i Köpenhamn; i det sjunde stode Danske Ko- 
nungers och Drottningars bilder i naturlig storlek, pousserade 
i wax med kongelig klådsel, sittande i Glasskåp. På en guld
pokal stode foljande vers:

Kongens Födselsdag d. XI. Oct. 1721.
Det halve er forbi.
Gud fylde hundred Aar, 
En bedre Souverain 
Vor Norden aldrig faar.

Ofver sjelva rummet lastes foljande :
Tout ce que la nature ou l’art a de curieux, 
Par les soins de deux Rois se rassemble en ces lieux. 
Christian commença cet illustre assemblage; 
Frédéric de nos jours a couronné l’ourvage, 
De tant de raretés les spectateurs surpris, 
En 66énissant le Père, admireront le Fils.

Man skulle behöfva fiera dagar for att genomse alle dessa 
hårliga saker, som visserligen fortjente en tryckt beskrifning. 
Bland märkvärdiga porträtter må har anføres det af Christian 
Jacobsen Drachenberg, som född i Norrige år 1626, ånnu 
lefver i Aarhus, 142 år gammel, samt vid god styrka. Dette 
porträtt år nyligen blifvit stucket i Koppar i Leipzig. Man be
taler sin nyfikenhet hår med 2 Rixd. Dansk.

En famn bokved såldes nu i Köpenhamn for 4 Rixd. Dansk.

Den 9. Juni.
Idag besågs Universitetets Bibliothek, som står un

der Bibliothekarien M. Abraham Kalis vård, en mycket ung 
man, endast 25 år (men dess Far år Etatsråd), men ganske 
tjenstagtig, samt i historia litteraria vål bevandrad. Bibliotheket 
står längs öfver hvalfvet ofvanpå Trinitatis Kyrkan, eller det så 
kallade Runde Torn, hveneten man dit ingår. Runde Torn år 
af 300 alnars højd, och upputi hvilket man kommar på en trappa 
utan steg, uti en jernn och i en snäcka löpande upgång, hvil
ken hvilar så fast i muren och en midt i tornet upstigande
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pelare, och sluttar tillika så långsamt, att man kunde fara upp 
och ned med hästar och vagn. Då Czar Peter d. 1ste och 
store 1716 var i Köpenhamn, red han dit upp, och hans Gemål 
Cathrina for upp i vagn. Denna byggnad är af Christian IV 
anlagd till ett Observatorium Astronomicum, efter ett utkast af 
Christ. Longomantanus, T. ßrahes trogne lärjunge. Här för- 
varades den sednares namnkunnige himmelsglob, af 6 fots dia
meter, som med Kyrkan, tornet, Bibliotheket och Observatorium 
afbrann uti den store vådeiden 1728. Bibliotheksrummet är 
84 alnar långt, men mycket lågt och mörkt. Alla böckerne stå 
inlästa uti skåp med glasdörrar. Heia Bibliotheket afbrann, 
såsom sagdt, 1728, hvorvid heia Resenii samling af manu- 
scripter, jemte många flera, blefvo ett oder für elden, som var 
en aldeles obotelig förlust. Nu äro der å nyo samlade emellan 
26 och 27000 Volumer, som Hr. Kall trodde. Pontoppidan i 
Danske Atlas sager 40000, men sådant är falsk, som blotta 
påseendet intygar. Häröfver är Catalog. i 3 Folianter, uprättad 
efter Vetenskaperne, hvoretter böckerna äfven stå upställda. 
Bland rara böcker vistes Rudimentum Novitiorum, Lubecæ 1475, 
Fol.; Resenii Atlas Danicus 1677 Fol. af 100 Kopperstick, och 
skall være det endaste befinteliga completta exemplar, som af 
Pontoppidan agts att blifvit hitsållat för 100 Riksdaler. (Detta 
försäkredes väl på Bibliotheket. Men icke desto mindre såg 
jag några dagar deretter ett exemplar haraf i Gref Moltkes Bi
bliothek, hvarest äfven beskrifningen häröfver förvaras i flera 
band i Folio), Plåtarna härtill, som tillika med exemplaren 
brunnit, läge nu på Bibliotheketl något af elden skadada, men 
doch brukbare, om de upputsades. British Zoology, London 
1766 Fol. var ock ett präktigt verk. Professor A mas Mag- 
næus hitskånkte efter branden en stor samling Isländske Ma- 
nuscripter (nemligen 379 in Folio, 901 quarter och 481 Oc- 
taver, tillsammans 1761 Band), jemte ett legatum af 13000 
Rdr., till någre Islandske Studenters lön, fôr det de copierade 
och ederade de basta af Nordens Sagar. Collectanea Bartho- 
liniana, Mspt., som blifvit hitköpta, samt öfriga munuscripta 
stå främst uti ett afskrenkadt chor, inläste i skåp, öfver skrenket 
står Deo et populo; hår står och den Bibliotheca hymnica, 
eller samling af Tyska och Danska psalmböcker, som Prin- 
sessan Sophia Hedevig hitskänkt. Biskop Trellund och
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Conferensrådet Rostgaard hafva gifvit mycket hit; denne 
sednare. har och hitskånkt Arabiska och Persiska Typer, som i 
sin låda stå i Bibliotheket med inscriptioni Typi Arabici et 
Persici, Hafniensi Universitati post incendium Urbis denuo 
oblati a Fr. Rostgaard 1737. Derofver sitter hans portrått. — 
Universallexikon på Tyska i 68 Band i Fol. år bland de storre 
verken. Utom bocker och manuscripter forvares hår åfven ett 
stort antal gamla diplomata, af hvilka 1875 stycken rora endast 
Norrige; hår låg och en myckenhet gamla alfaline sigiller. Uti 
många tomer i Folio var samling gjord till ett Danskt Lexikon, 
hvårpå flera arbetat, och kan tjena till hjelpreda i framtiden. 
På en Foliant stod foljande titul: Bibliotheca realis, ne
cessitatis ultimæ Norvegiæ 1 742, och som detta lårda 
arbete var mig aldeles obekannt, oppnade jag det, och fann åt- 
skilliga mjblprofver deruti forvarade, som af bark och annat 
blifvit tillagade och nyttjade i sista Norska hungersnød; det var 
en låda i form af en bok. En sådan Bibliotheca realis vore ej 
god att ofta nyttja. Bibliotheket år oppet 5 dagar i weckan 
från Kl. 8—10 f. m. samt 2—4 eftm. Hår år Bibliothecarius 
och Under-Bibliothecarius; den forre låser och publice på Bi
bliotheket historiam litterariam. Herr Kali hade utarbetat en 
kort historia om Bibliotheket, som han årnar låta infora i St 
111 och IV af Danska Journal. Någat om Universitets Bi
bliotheket kan och låsas i Hofmans Samlinger af Fundationer. 
Bibliotheket kan årligen inkopa for 800 Rdr, som åro intressen 
af donerade capitaler.

Ofverst i Runde Torn år Observatorium, helt vål in- 
råttadt och med nodvåndiga instrumenter forsedt; taket år platt, 
och med jerngaller omgifvet, så att man kan derofvanpå gå. 
Man ser hårfrån på engång hela staden (som ej år mycket 
stor, men tått bebygd) en god del af Seland, hafvet och Skåne, 
hvilket sednare land lårer med storre fågnad beskådes hårifrån 
af Svenska ån af Danska ogon. Det var nu middag, och jag 
hann blott som hastigast gå in i Consistorii rummet, der Pro
fessor Go iske examinerede for oppna dårrar några Candidatos 
ministerii, som voro klådde i svarta kapper. Justis Rådet 
Langebek hade budit mig till middagen; hår spådde vi ut vi
num sapientiae med åtskilliga andra slags viner, och det ofver- 
flodigt; hvorpå Hr. Langebek sjelf tåcktes fora mig på det 

Danske S am linf er. II. 22
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kongeliga Bibliotheket, hvilket Herr Sub-Bibliothekarien 
Brant visade. Bibliotheket år en stor Sal af 100 alnars långd, 
belagdt med ett af svart och hvit marmor i rutor lagdt golf. 
Detta rum har ett aldeles kongeligt utseende. Det omgifves 
på bågge sidor och åndar med en rad af corinthiska pelare, på 
hvilka forgyllda capitåler hvilar ett galleri, som går omkring 
hela rummet, och bår i dubbla repositorier alla band in quarto, 
octavo, et 12™°, då der nere endast stå folianter, och dessa 
utgora ett forfårligt antal. I borjan var Bibliotheket indelt efter 
Konungens symbolum: Pietate et justitia, så ett Theologi 
stod på ena sidan, och Juridik på den andra. Denna sal år 
just under Konstkammaren och således i mellerste våningen. 
Bockernas antal troddes stiga till 100,000 Voluma; de få nu 
ej mei'å rum på hyllarne, utån låge till stor myckenhet i hogar 
upstapplade, hvilket Hr. Brant med skål beklagede. Biblio
theket anlades af den lårde Konung Frederik III., och har fått 
tillokningar utur Pet. Seavenii, Lars Ulfelds, Just H6egs, 
Joach Gersdorfs, Es. Pufendorffs och Christ Reizers 
Boksamlingar. Kongl. Bibliotheket oppnos ej ordentligen till 
allmånt bruk. Wid bågge ånder af Galleriet forvaras i skåp 
med glasdorrer manuscripter, som åre komna från Danne- 
skoldska, Rostgaardske, Deichmannske, Gramiske, Fossiske m. fl. 
Bibliotheker. De vare, som sades, sålian synbare, såsom Hr. 
Etatsrådet Mollman, hvilken eger upsigt ofver Bibliotheket, sorg- 
fålligt bevarer »nogelen« till Mss. Jag hade eljest rått gerna 
onskat få se den rygtbara codicem F lato ejensem. 1 ne- 
darste våningen, under Bibliotheket, år Magazin for flere hun
drede metall canoner, som efter orden må kalias jus canoni- 
cum. Dessa forvares hår af den orsak, att bakom ligger tyg- 
huset med sina många byggnader och serskildt inlopp for 
fartyg, som der låsta och lossa. Uti Bibliotheket feck jag doch 
se de Arabiske och andre orientalske manuskripter, hvilka det 
i Arabien resande såliskap hemsåndt. Deribland var en ganska 
vacker codex af Hebraiske Bibeln på pergament. Puncterna 
tycktes vara senare tillsatte.

Från Bibliotheket forde Hr. Langebek mig ned uti det 
strax derimod belågna Geheime Archivum eller Riksarchi- 
vum, der alla våningarna vora hvålfda samt med dorrar och 
ucker afjern forsedda. Hår forvares hufvudarchivet samt alla
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Rikets handlingar uti basta ordning uti hvart sitt skåp. Jag kan 
aldrig nog berømme Hr. Langebeks outtrottliga moda, att visa 
mig dessa af så få rått vårderade skatter. Uti ett silfverfoder 
låg hår forvarad Lex Re gi a eller Kongeloven, skrifven på 
pergament af P. Schumacher (Griffenfeld) samt souverånitets- 
akten. Doch har aldrig tituln blitvit inskrifven på det eljest 
prågtigt ritade titelbladet. Den Hogste låte aldrig i Sverige 
mere en sådan act blifva sedd! Libertatem nemo bonus 
nisi cum vita amittit. Likaledes vistes Originalmanuskriptet 
på pergament af Danska Lagen, inbunden i silfver. Det cas- 
serade exemplaret af Friedrich 111. Handfæsting, hvårpå Konun- 
gen sjelf sdnderskurit sitt namn, till ett bevis, att han sin For- 
såkran ej mera behofde hålla, sedan han blifvit souveraiii. Kong 
Christian II. renunciations bref på riket 1546; uti det vidhån- 
gande vigillet står: Christiernus quondam Rex . . . Några 
samma Konungs originalbref till Kong Friedrich I (på hvilkas 
utanskrift står: Til N. IN. min kåre Frånde uti dess egen hand) 
och Breve till Moder Sibrit, som ej åro ledsamma att låsa. Af 
diplomata forvaras hår en stor mångd, de åldsta voro af X 
seculo. Ett stort antal hade Hr. Langebek redan afskrifvit, 
såsom han arbeter på ett Corpus Diplomaticum Daniæ. Uti 
Archivet lågo och forvarade alle ritningar af Svenska monu
menter, som Hr. Langebek under sin resa kring Sverige låt 
afteckna. Hår voro åtskilliga monumenter afritade, som finnas 
i Linkopings Domkyrka, i Skenninge, men måst utur Wadstena 
Klosterkyrka. Bland annet voro åfven de 3 kroner afritade, 
som finnas på Wårdsbergs Altartafla, och hvilka Scheffer an- 
forer såsom bevis uti den bekannte tvisten emellan Sverige och 
Danmark; men Hr. Langebek sade sig af ett årtal på sjelfva 
taflen kunna sluta, att den år målad 1438 och sålunda efter 
unionstiden.

Uti ett rum forvarades alla fredsforbund med fremmande 
magter, vid åtskilliga voro Bullor af guld vidhåftade. Det køpe- 
bref, hvarmedelst Tranquebar åt dem Danskom forsålldes, er 
ritat uti hoprullade guldblader. Uti Archivet gingo vi till sena 
morkret.

Den 10. Juni.
Gjorde jag bekantskap med Hr. Christ. Carl Lous, Pro

fessor vid det kongl. Soe-Cadett Academi och Navigations Di- 
22*
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recteur. Han har forledit år utgifvit: »Forsog till et nyt Mis- 
visningsinstrument att bruge på Land-Jorden« Kph. 1767, åfvensom 
en annan från Svenska på Danska ofversatt skrift, af hvilka han 
gaf mig ett exemplar.

Nu besåg jag och kongl. Slottet Rosenborg, anlagdt af 
Kong Christian IV. vid norra wallen. Slottet år ej stort, men 
ganska rikt. Det år byggt i Gotisk smak. Det innehafver 
mångfalldiga rariteter, såsom en kammare med allehanda kon- 
stigt arbetade glasarter, en kostbar sadelmondering, lysanda af 
allehanda ådla stenar och ett skont arbete; en kammere, hvori 
vågger, tak samt god del af golvet bestod af bare spegelglas 
(jag onschade mig ingelunde en sådan kammer, såsom jag der 
hvarken kunde sitta eller ligga), många pocaler samt andre 
konstigt arbetade stycken af guld, och med ådla stenar besatt. 
Det dyrbaraste år doch den hår forvarade Guldservise, som stod 
i 3 Kister. Hår voro fat, talrickar, knifvar, skedar, allt in 
summa till ett bord horanda af massift guld. De stolar, som 
Konungen och Drottningen sitta uti vid Kroningen, stodo hår 
åfven; den ene af silfver, den andre af elfenben, konstigt ar
betade, fast gammelmodigt. Ett talror går på ena sidan genom 
Slottet, så at man i den ena åndan deraf helt vål kan hora 
hvad någen i den andra åndan taler. De kongeliga Regalierna 
forvares och på detta Slott; men till dem sades Konungen sjelf 
hafva nyckelen. De blefva således osedda. Tre vål arbetade 
lejon, nåsten i naturlig storlek, stode hår i en sal; de brukas 
vid Kroningen. Uti kållaren under slottet sades ånnu vara fbr- 
varadt Rhenskt vin altsedan Christian IVs kroning 1596, hvoraf 
stundom allernådigst skånkes något till patienter. Man ger 2 
Rdr. for at se denna herligheten.

Klockan 4 hade jag fått lofte at bese kongl. Skilderi 
Cabinettet på Slottet. Det år upsatt i ett Gallerie och be
står af 58 de utvaldaste stycken af måst beromda måstare, med 
mycken kostnad samlade i Frankrike och Italien. Detta rums 
dppnande kostade 1 Ducat specie, som kanhånda varit båttre 
anvånd på någen god bok, derest jag ej vore så stor ålskare 
af goda målningar.

Hr. Philiberts Boklåda besoktes sedan. Den år storst 
af alla i Kopenhamn; men ock den dyraste. Håri staden åro 
eljest 8 Bokhandlare, utom 2, som mångla med gamla bocker;
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34 Bokbindare samt 12 Boktryckerier. Herr Poelsch är en 
här i staden mycket berömd styigjutare. Jag besökte hårpå Hr. 
Doctor Peder Rosenstand Goiske, Theol. Professor vid 
Universitetet. Han frägade mig om Svedenborg, hvars theo- 
logiska uppenbarelser han halt for fabler. Aflidne Prof. Nils 
Wallerius ansåg han for en meget lärd man.

Slutteligen var jag hos Herr Riisbrigh Phil. Professor 
Extraord., en ung, stilla och behagelig man, for hvilkan jag 
fattade serdeles tycke. Han skref i min stambok dessa Boëthii 
sköna ord:

O! felix hominum genus, 
Si nostros animos amor, 
Quo coelum regitur, regat.

Den 11. Juni1).
Rödt og mineralgrönt voro favoritcouleurer i Köpenhamn, 

så att de fläste af condition woro häraf kladde.
Kiöbenhavns Efterretninger om lærde Sager 

skrifvas nu for tiden af Conrector Sahl; men dessa Tidningar 
ega ej serdeles credit, utan anses har just såsom S al vi i 
Lårda Tidningar i Sverige.

Eljest utgifves ock Gr i tische Journal af Conrector Ba
den i Helsingør. — 1

Dänische Journal. St. 1. Leipz. 1767 år en ny Jour
nal, som recenserer alla Danska Skrifter från nuvarende Ko- 
nungs antråde till Regeringen, hvoraf år ej mer ån 1 St. ut
kommet. Författarne dertill åro Pastor L or ch, Prof. Sc hl egel, 
Oeder, Kall, Trant, Seidel, Jansson, ehuru de utgifva 
verket anonymice . . . .2).

1 dag feck jag ock till genomlåsning låna en liten bok, 
den jag väl hörde nämnas under vareisen i Stockholm, men 
som var de la dernière rareté. Tillåfventyrs åro de få, som 
sett, eller få se den, i anseende till omståndigheterna. Jag 
vill hår anteckna dess titel: Lettre d’un Suédois, demeu
rant à Londres, à un de ses amis à Stockholm. 8. 
Decembre 1766. 49 Sidd. Annus og locus impressio
nis förtigas. Den år doch tryckt 1767, samt, såsom jag 
gissar, i ***, men full med trykfel. Den år en målning af sist

Her anføres Tallet paa Fødte og Døde i Kjøbenhavn i Aaret 1767. 
s) Her anføres Navnene paa de daværende Biskopper.
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forlobne Riksdagen i Sverige, och de dervid antagne Forfatt- 
ningar blifva på det skarpaste granskade. Till prof på Forfat- 
tarens Tanke- och skrifgåfva vill jag anfora borjan og slutt af 
denna skrift. — — — — — — — — — — —

Den år ock bfversatt paa Tyska af den bekannte H e s s e, som 
bifoget många anmårkningar. På denna skrift år och ett alf- 
varsamt svar utkommit, som jag ånnu ej sett. Obs. formode- 
ligen Remarques af C. P. Warmholtz.

Jag genomgeck i dag något nogare Arn. Alagnæi manu- 
scripta uti Universitets-Bibliotheket. Deribland år en stor 
mångd Islåndska saker1).

Den 12. Juni. Son dag.
Gudstjensten bivistades uti Holm-Kyrkan, der Pråsten Hee 

holt en upbyggelig predikan. Vid Gudstjensten mårkte jag den 
olikheten mot i Sverige, att ljus brenne på altaret; efter pre- 
dikans slut låstes vålsignelsen på predikstolen, då folket sedan 
geck ut, undantagandes de, som skulle communicera; vid bro- 
dets og vinets utdelande sager Pråsten hår: detta år Christi 

^lekamen; detta år Christi blod. Wid hvarje omgång af com- 
municanter, låste Pråsten en kort formaning, innan de stodo 
upp från altaret. Sådant sker hos oss, sedan alla communi- 
cerat; men den her brukade sed behagade mig mera. 1 dag 
uplåstes forstå gangen bon en for Kongens lyckliga resa, den 
man onskade måtte lånda Gud til åra samt Kongens och Få- 
derneslandets sannskyldiga båsta.

Danska Pråsterskapet brukar, då någon embetssyssla for- 
råttes, ringkragar om halsen samt fotsida Kaftaner med smala 
årmar. Klockarere gå deremot hår klådde just som våra Svenska 
Pråster, med små krager och kapper, som doch ej råcka långre 
ån till knået; de hafva dessutom manchetter. Wid de storre 
kyrkarna i Kopenhamn kan en klockares lon stiga till 1000 å 1200 
Rdlr., hvedan studeråde personer ofven soka dessa sysslor. 
Klockaren vid Holmkyrkan, som gunstigast låste upp en bånk 
for mig, år en lård man, och hette Olaf Bang, och år den- 
samme, som udgifvit: Samling af adskillige nyttige og

’) Flere Haandskrifter henhørende til Sveriges Historie nævnes.
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opbyggelige Materier etc. Kph. 1743. uti VII St. 8°. 
Klockaren vid Trinitatis Kyrkan eller Runde Tom ar ock en 
litterat man, heter Hoysgaard, och är auctor till: Accentuered 
och raisonnered Grammatica. 1747. 8°, samt: Methodisk For- 
sög til en fullständig Dansk Syntax. 1752. 8°. Så lärde Kloc- 
kare kunde understundom vara besvärlige nog für olärde Præ
ster. Uti Holms kyrka ligge i ett från Choret utgående Be- 
grafnings-Capell de så namnkunnige Danske Admiralerne Juel 
och Tordenskold begrafne.

Till middagen var jag inviterad till Hr. Etatsrådet Suhm, 
der äfven Hr. Langebek med några flere voro. Deribland äfven 
Hr. Rector Dass, en lärd Norrman, och Etatsrådets förtrogne 
vän. Herr Dass spisor hår altid, såsom ungkarl, disponerar 
några rum i huset, der dess Bibliothek står, men bor eljest 
på ett annat stalle. Han var en ganska nöjsam man, och 
liknade mycket vår behageliga Lagman Appelblad. Sedan vi 
både på kroppens och sinnets vägna mått härligen i detta så 
ypperliga hus, skänkte Hr. Etatsrådet mig, vid Bibliothekets 
besökande, sina egna arbeten, som altid hedra Författaren. Hr. 
Etatsrådet har nu ett vidlyftigt arbete under händer, om ori
gines gentium, och bör man wänta något vackert i detta eljest 
så svåre ämne, såsom Hr. Etatsrådet tvänne gångor genomlast 
alla Græske och Latinske Auctorer, samt nästan allt hvad i 
Historien blifvit skrifvet, deri han och är mycket stark.

Sedan besökte jag Hr. Etatsrådet Kall (1 Danmark äro så 
månge Råder, att man biir aldeles rådlös vid deres upräk- 
nande: Geheimeråd, Conferentsråd, Etatsråd, Krigsråd, Cancel- 
lieråd), hvilken är L. L. O. O. Professor vid Universitetet, en 
mycket trygg och alfvarsam man, och som, enligt egen utsago, 
aldrig rest längre än emellan Köpenhamn och Roeskild1), men 
är en in orientalibus grundligen lärd man. Han visade mig 
sitt i dessa delar sköna Bibliothek, som dessutom pryddes af 
en hop wackre Arabiska Manuscripta. Han var stor föraktare 
af den nya Engestromka methoden i Hebraiskan. Jag frågade 
(honom) om värdet och innehållet af de orientaliska manu- 
cripta, som det resande Arabiska selskapet hemsändt, och jag

,) Dette stemmer ikke med I. C. Kalis Levnetsløb i Worms Lexikon 
I. 523.
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först sett på Kongl. Bibliotheket. Herr Kall sade, att de ej ånnu 
voro egenomsedda, utom några gamla Codices af Hebraiska Bi
beln, dem han nyttjat till varianters samlande åt Hr. Kenni- 
cott i England. Professor Goiske hade ock af någen andra 
codicibus samlat varianter åt Hr. Kennicott, så att Danmark 
håruti hedrat sig. (Från Sverige lårer ingenting kommit, ehuru 
man äfven der finner åtskilliga Codices; men jag vel ej, att 
någon nu nyttjat dem till detta åndamål.) Eljest hade Konun- 
gen fore sin afresa utsett Hr. Etatsrådet Kall, Prof. J. A. Cra
mer samt Prof. Oeder att samfålt genomse Arabiska Rese- 
såilskabets hemkomna papper, diarier och samlingar, hvarmed 
redan var gjord början. Till min hjertliga fagnad, beråttade 
Hr. Kall, att Prof. Forskåhls papper woro de besta, ja af 
alla de endast dugliga; ty Prof. Haven hade, som han sade, 
varit en commod man, samt till denna resa ej serdeles skicke- 
lig, åtminstone på kroppens vågna, som varit af fetma nog 
ovig, het och gåsande(Y); dess journal skall ej heller innehålla 
något så serdeles, äfvensom Hr. Cramers dagbok skall vara af 
föga nytta. Herr Niebuhr, den enda af hela resesållskapet, 
som återkommit, har i sin sak gjort mycken flit och arbetan 
på sin Resebeskrifning, som antingen serskilt, eller i forening 
med de öfrigas kommer att utgifvas. Han var nu i Köpen- 
hamn; men jag sökte honom flere gr. förgäfves, mig till my
cken harm, såsom jag af honom sjelf gerna önskat få under- 
råttelse om denna resa. Han beskrefs såsom af mycket heder
lig moralisk character, mycket tystlåten, samt af mindre in- 
sigter än de öfriga resande (?).

Jag besåg åfven i dag den af Directeuren Hr. Sal y (Jac
ques François Joseph) tiliika Directeur vid Skildre-Byggnings Aca- 
demien, förfärdigade Kong Fredric V. stod till håst, som på 
den ottkantiga Frideriksplats kommer att upresas, och blifvit 
bekosted af Ostindiska Compagniet, dertill af Gref Moltke öfver- 
talede, såsom man aldrig kunnat forestille sig den odrågelige 
Kostnad dertill åtgått. Stoden år visserligen ett Konstens 
måsterstycke, och beses ej utan förundran; men då man hör 
omtalas, hvad den kostat, sattes man åfven i skålig förundran. 
Första accordet derföre var 50,000 Rdi., hvartill Compagniet 
sedan laggt 1000 Rdl. årlig pension så länge Hr. Saly lefver 
samt Konungen ökt med 1000 Rdl. årligen ur sin egen cassa,
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så länge Hr. Saly vistes i Danmark; dessutom bor ban prägtigt 
och for intet på Charlottenburg, egandes fritt wed, ljiis m. m. 
Herr Saly hade haft den försigtigheten, och Compagniet det 
ådelmod, att ej utsätta någon viss tid, enom hvilken stoden 
skulle vare färdig; sålunda har arbetet blifvit utdraget nu i 16 
år, och troddes ännu 4 år åtgå med dess putsande och up- 
såttande, och derpå tappar ej Herr Saly, som forstår sin konst 
i grund. En säker man försäkrade mig, att denna Kongeliga 
stod redan kostar Compagniet till det minsta 500,000 Rdl. 
Jag horde sedermere andre, som räknade kostnaden till en 
million Rdl.

Om vår Svenske Hr. Meyer, som forstå projectet var, 
blifvit nyttjad till detta konststyckes förfärdigande, hade val 
stoden förr och med mångfolldig mindre kostnad varit färdig, 
men den hade ej då af en Fransos warit förfärdiged, som vid 
Danska Hofvet vill säga ganska mycket. Herr Nicolas Henry 
Jardin, en berömd Fransk Architect, som nu i 14 år varit i 
Köpenhamn, njuter af Kongen 4000 Rdl. årligen, samt eger 
fria rum, ved, Jjus m. m. Jag talte både vid Hr. Saly och 
Jardin hos Prof. Pilo; de voro, såsom alle Fransoser, mycket 
artige, och förtjena högaktning för deras utmärkta insigter, 
hvar og en i sin Konst.

Den 13. Juni.
Nuvarande Academie Stat vid Universitetet i Köpenhamn1). 
De 16 Ordinarii sades kunna göra sina loner til 1000, 

1200 â 1500 Rdl. årligen. Professores börja läsa d. 1. Sept, 
och sluta d. siste Julii; och böre således endast vare ledige i 
August månat. Men nu hada allesammans varit så flitige, att 
de afslutat redan sina både publique och private föreläsningar2).

Vid detta Universitet äro, på Engelska viset, serskilt fun- 
derade Collegier, 4 till antalet, neml. Collegium Regium 
för 100 Studerande, Collegium Walkendorfianum, Eler- 
sianum och Mediceum eller Borrichianum, i hvilka 16 
Studenter, å hvarje Ställe, hysas. Hvart Collegium eger sina 
serskilda Byggnader samt små Bibliotheker. Stipendiaterne i 
Colle g. Regium fmgo 1711 privilegium exclusivum att bäre

*) Samtlige Professorers Navne anføres.
*) S. Side 346.
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personer af rang til grafven. De få hederlig betalning for det 
de blott sätta kistan på likvagnen.

Utaf en Disputationshandlare, som geck omkring med 
Tyska Disputationer, handlade jag ett ansenligt parti. Han tog 
3 Rdl. for 20 Alphabet, som ej gör 1 styfver per ark. Med 
honom kunde man ock byta. En sådan handiare felas i Sve
rige, då der likvål finnes så god nedimateria(?).

Jag besökte i dag Biskop Harboe, en åfven till utseen
det behagelig man, som beviste mig all höflighet. Jag fann 
honom mycket tolerant, en lika sällsynt som berömvärd och 
nödig theologisk egenskab. Wi talte om missionernes utbre- 
dande både på Tranquebar och Grönland. Jag frågade, hvad 
han tyckte om Crantz Grönlandska historia. Han sade, att 
det basta deri var taget af Egede; att det ofriga ej vore så 
tillförliteligt ; men att boken innehöll mycket upbyggeligt i den 
practiska Christendom; ett efter mitt omdöme helt billigt om- 
döme af en Luthersk Biskop om en Herrenhutisk Scribent. 
Biskop Harboe eger en stor samling af original editioner af 
Lutheri alla scripta. Han är en måg af afl. Biskop Hersleb. 
Böd mig till middagsmåltid, hvaraf jag doch intet kunde pro
fitera, såsom redan bortbjuden. Emelian 12 och 1 hörde jag 
Prof Rottböll läsa privatim öfver Linnæi Philosophia Botanica. 
Han gjorde det wäl, och förglämde ingalunda vår Svenske Na
turforskares tortjenta loford.

Middag spisades hos Hr. Conferentsrådet Terchel Kle- 
venfeldt, och blef jag ypperligen undfågnad. Han eger stora 
samlingar uti Danska Genealogien; en stor mångd original- 
sköldebref, utvalda skilderier, en hop dockor kladda i alla i 
Norges provinser brukeliga klädedrägter, dessutom ett godt 
mineralcabinett samt en natt boksamling. Allt visades utan 
allt forbehåll. Hr. Klevenfeldt hade for någon år sedan låtit 
i koppar sticka några vapen, såsom början eller försök till en 
Dansk wapenbok, som ånnu saknas. Sedan spatserades ut for 
att se Kongl. Lustslottet Fredriksberg, som ligger strax 
utanföre Köpenhamn i wester. Slottet ar bygdt af K. Fridric IV, 
och har den största trågård i Danmark. Ofvanpå Slottsaltan 
får man den behageligaste utsigt öfver heia landet, Köpen
hamn, sundit och Skåne. Det var en ganska förnöjande syn. 
Belägenheten och den oförlikneligen sköna trågården utgöra
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detta Slotts behagelighet, ty byggnaden år gammal, och till en 
del forfallen, meubleringen ej heller på nyaste modet; målnin- 
garne i taket åro doch wackra. Det store menageri hår for
dom warit, år nu aldeles forstort. Seden vi uti trågården for- 
nojt oss in på aftonen, ginge vi till staden, for att hos Hr. 
Langebek sluta dagen med en skon aftonmåltid.

Den 14. Juni.
Geck jag upp att auscultera i Hoiste Rett, som sitter 

på Kongl. Slottet. Konungen presiderar sjelf i denna sin Hof- 
rått; men nu stod dess thron der i stållet, under det Kongen 
forluster sig med utrikes resor. Assessores åro 30 eller 40, 
alla forsedde med characterer af Conferens-, Etats- eller Ju
stisråd. Nu voro ej mer ån 9 tillstådes. De vore klådde i 
roda kappor och Procuratorerne i svarta. Rummet år stort 
och Råtten reapectabel, men taket åndoch wackrast, som fore- 
ståller lasternas och oråttrådighetens flygt for Guds ansigt, och 
år måladt af Italienarn Miani. Målningens i taket fortråff- 
lighet sysselsatte så aldeles min upmårksomhet, att jag foga 
gaf akt på saken, som nu forehades. Den angeck likvål en 
jordatvist vid en Pråstgård. Procurator, som nu talte i denna 
sak ifrigt, beråttades vara den storste skrikhals af alla. Jag 
tror han kunnat skråmma sjelfva Råttvisan med sitt forfårlige 
skrik. Bågge Procuratorerne stodo inom sitt skrank, af lag- 
bocker och papper omgifne.

Hårifrån geck jag att afhore tråtor af en annan beskaffen
het, uti Convictoriisalen på Universitetet, der Studenterne hvarje 
formiddag Kl. 10—11 komma upp och såtta sig omkring 12 
bord (hvardera forsedda med en Decanus, utom det 12te, som 
eger en Præpositus, och år fornåmst af alla), samt disputera 
om Theologiskt och Philosophiskt grål. Nu disputerades dfver 
Bartholini Ph y sic a; åmnet var om magneten. Forfåårsedan 
disputerade man ånnu ofver den fromme Frommii Metaphy- 
sica1). Hårligt! Då 12 Præsides med sine Opponenter och Respon-

D L. A. Frommen. Synopsis Metaphysica, Berol 1658 12 (den udførlige
Titel angives af Beckman: Historia Com. Reg. Haf. 1785 8VO Pag. 
31) var i Brug ved Øvelserne paa Communitetet siden Beg. af 18de 
Aarhundrede, og afløstes omtrent 1763 af Baumeisters Metaphysik,
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denter, på en gång och uti ett rum, med hög röst tala, eller 
rattare skrika (hvortill Studentarnes sorl på golfvet kommer), 
lemnar jag hvar och en att dömma, huru mycket man kan höra 
af dessa lärda samtal. Emedlertid vinnes hårigenom färdighet 
i Lalinets talande, samt penningar. Sedan man kommit öfverens 
om magneten, blef allt tyst, och Decani låste upp hvar sin 
bleckdosa, börjandes räkna penningar samt dem åt Auditores 
vid borden utdela. Sådant skedda förr blott en gång i veckan, 
men som borden aldrig voro fullsuttne mera an om Lørdagen, 
då dessa klingande argumenter vankades, så sker nu utdelning 
hvarje dag. Absentes carent. Jag markte en serdeles ferm 
attractions Kraft, då har kom an på att emottaga penningar, 
och hela discursen om magnetiska kraften visade sig i håndarne.

Inviterad spisede jag middag hos Etatsrådet Kali, hvorpå 
jag förgäfves sökte Herrar Cramer och Kratzenstein.

Efter öfverenskommelse, geck jag sedan att bese det Grefl. 
Moltkeska Palais, ett af de 4 (Schack-Brochdorf-Leve- 
zau-Moltke) aldeles lika byggda på Amalienborg. Detta 
var snarare kongligt ån privat; men Gref Moltke har och varit 
mer ån privat i forrå Kongens tid. Allt var hår på det aldrapråk- 
tigasta. Naturaiiecabinettet ganska kostbart och stort. Biblio- 
theket, mera dyrbart ån vidlyftigt, innehåll stora och pråktiga 
verk. Hår förvarades: Rubens originalteckningar; Danske og 
Norske Adelige Vaaben, i 6 Band in Fol.; Hermanni Her
barium vivum i 5 Band, hitskånte af Archiater von Linné, sedan 
han derutur utgifvit Flora Zeilonica. Af Tassos Gjerusalemma 
liberata var hår ett exemplar, Venedig 1745, in Folio, med 
pråktigt illuminerade kopparstycken, som ensamt sadas kosta 
500 Rdr. Något tål vel att pruta; men Poeten biir åndå dyr. 
Öfver Bibliotheksdorren kunde såsom inscription såttas: »Doctior 
est domino Bibliotheca sua«; ty egaren sades hafva mycket 
måttliga studier. Bland den kostbare samling af Skilderier hår 
fanns, vore oförnekeligen de båst, som forestålte Adam och 
Eva, då de utdrifvas ur Paradiset, af van der Werf ft. Man 
kan ej se sig mått på dem. Ifrån dessa pråktiga boningar, 
der yppighet, konst och pragt i ailt regerade, geck jag till det

hvorom s. Buhle: Gesch. der neueren Philosophie IV, (Gott 1803) S. 
658. Beckman 1. c. Pag. 95—96.
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ej långt derifrån belägna Fr id rich s Hospital, en välsignad 
inrättning af förre Konungen, samt af ypperligare varde än 
Moltkiske Palais. Åtminstone gjorde dette mer intryck på mitt 
sinne. Gref Moltke till heder, bör jag doch nämna, att han i 
dette Hospitals inrättning har haft mycken del. Bland andre 
hospitalets fonder är och en afgift pä alla Kortlekar. Detta 
sjukhus är af ansenlig, vidlyftig och bequäm byggnad, och 
rikeligen af Kongens egna medel stiftat. 300 fattige njuta här 
fri skötsel. Här är kyrka, Apothek, Laboratorium samt Biblio
thek i hithörande ämnen. Det anlades 1752, och blef invigdt 
1757.

Bredvid ligger den nya Botaniska Trägärden, öfver 
hvilken Prof. G. C. Oed er har upsigt, och som sjelf den nu 
visade. Ur Trågården gingo vi i Bibliotheket, som består allt 
af böcker i Naturalhistorien, och är redan ansenligt. Prof. 
Oeder utgifver Flora Danica, hvaraf IV Fasciclan utkommit. 
Hvarje Fase, koster oilluminerad 4 Rdl., men illuminerad 9 Rdr. 
Nu är priset nedsatt, så att från d. VII. Fase, kostar oillum. 
expl. 2J Rdr. och ett illumin. 8 Rdr. Tvänne Fasciclar skola 
årligen utgifvas, hvardera af 60 blad.

Den 15. Juni.
Den Svenske Partigänger. Kph. 1758. Qu., år en 

Dansk Veckoskrift af en Svensk Auctor; Magister Söderberg, 
bekannt af sin olyeka i Sverige, utgaf den under sin varelse i 
Köpenhamn, men hann endast till 22 ark, då arbetet afstadnede. 
Åtskilliga ark syfta på Sverige. Auctor var utnämnd af Konun
gen i Preussen till Professor i Halle, men druknade på vägen 
dit, under Moeri.

Försällskapad af Hr. Langebek, geck jag i dag å nyo ut 
till den del af staden, som kallas Christianshamn; här såg jag 
Asiatiska Compagniets hus med sitt store packhus; Dockan och 
Flottan. Vår Frälasares kyrka är den vaekraste; har ett 144 
alnar högt torn och ganska prydligt af en trappa, som går i 
en spirallinea rundt om detsamma, ända upp, blifvandes smalare 
åt höjden, och försedd med en välarbetad balustrad på utsidan, 
så att man utifrån och i fria luften kan upstiga på densamma 
med all säkerhet, och komma till det store jordklot af 4 aln. 
diameter, på hvilket står vår Flälsares bild, förgylld, 5 alnar
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hög, och hållande segerfanan, såsom en flaggstång, i handen. 
Kyrkan blef iardig 1694, men det besynnerliga tornet upför- 
des 1749.

Den nya Fridriks Ty ska kyrka, vid hvilken Hr. Josias 
Lorch är Pastor, er med god smak upförd; man arbetade nu 
på tornet. Strax hävid ligger det Upfostrings Institut för 
flickor, som Pastor Lorch berömligen inrättat af det samman- 
skött, han förmätt förnäma Fruar att gifva härtill. Fru öfver- 
hofmästarinnan von PI essen (hvilken nyligen blifvit disgracierad 
från Hofvet), åren som mäst härtill bidraget. Nuvarande Drott- 
ningen tyckte så mycket om denna inrättning, då hon den i 
höstas besög, att hon ökade den med underhåll för 12 flicker, 
dem hon här underhåller. 120 flickor nyta här fritt underhåll, 
samt undervisning i Christendom, Tyska språket, sy och spinna. 
De emottagas merendels vid 6 års åldar, och blifva här till 16de 
året. Hr. Lorch har upsigt på allt, och hushållet här beröm
ligen. Jag bortgeck helt förnöjd med denna vackra inrättning. 
— Wi besökte nu Theol. Professorn Doct. Holm, en lärd man 
och exemplarisk Präst; bade ett godt Bibtiothek, som han vi- 
sade oss, var sträng orthodox. Hade mycket att päminna vid 
Pontoppidans Collegium pastorale pract., sade, att deruti kättare, 
såsom Arnold m. fl. tages för mycket i försvar. Uti Consistorio 
berättedes han vare semper contrarius, sålunda icke vål liden. 
Han lefver ungkarl, med sina böcker, dem han lärer testamen- 
tera till almänt bruk. Härpä geck jag till Prof. Schlegel, en 
liten, men munter Tysk, som hade en mycket skön ung Fru. 
Utan lön vid Universitetet, har han taget sig förnäma mäns harn 
i pension. Han arbetar på en historie om Konungarne af 01- 
denburgska huset, hvartill Preisler Sticker deras porträtter. Hos 
honom samlas ett sällskap, som håller och läser alla utkom- 
mande Journaler af något värde; en inrättning, som jag flera 
gånger i Upsala projecterat. Jag sökte nu Hr. Etatsrådet An
eher, Just, råderna Hübner och Horrebow; men fann dem 
ej hemma.

Jag spisada åfven i dag hos min älskvärda Langebek, hvars 
myckna höflighet och wänskap jag aldrig nog kan berømma. 
Dit kom äfven min alter Mæcenas Danicus, Etatsrådet Suhrn, 
med hvilka jag spräkade till Kl. 5, da jag geck på danska Co- 
medien. Der upfördes Myndlingen, öfversättning af La Pu-
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pille par Mr. Fagans. Acteurerne gjorde ,sin sak vål, i synnerhet 
hufvudactrisen ; efteråt upfordes en aldeles ny Ballet, kallad 
Ariadne, abandonnée de Thesée, et reçue de Bacchus, (tagen ur 
Ovid. Metammorph. Lib. VIII Fab. 2). Sedan spatserade jag 
med ett godt sällskap uti den så kallade Philosophen-Gang, längt 
in på aftonen.

Den 1 6. Juni.
1 dag feck jag änteligen lära känna Hr. Pastor Lorch, som 

jag hört mycket berömmas, och förgäfvas några gånger sökt. 
Han visade mig sitt sköna Bibliothek af 10,000 Band. Han 
eger och en stor samling af Bibeleditioner, hvilkas antal nu 
steg inemot 3000. Förmodeligen är denna samling unique ; 
den ökas ständigt. Han hade och en väldig hop disputationer. 
Mannen var ganska vanlig, munter och behagelig; lika så dess 
Fru och barn. Det var ett hedershus. Med serdeles nøje till- 
bragte jag hos dem hela förmidagen, jemte min ledsager, Hr. 
Langebek. Lorch har under arbete ett verk, som han ämnat 
kalla Sæculum Fridericianum, och skall innehålla larde 
Danske mans lefverne under forre Konungens iregering; men 
såsom politicus lårer Hr. Lorch nu kalia det sæculum Chri- 
stierneum. Det skall ock prydes med de lårdes portraiter, 
hvoraf en del redan varo i koppar stuckne.

Eftermiddagen bortgeck under afskedstegande och små 
præparationer for resan.

Den 17. Juni.
Omståndelig beskrifning om Köpenhamn kan låsas utiPon- 

toppidans Danske Atlas, Tom. 11. Cap. 4 m. m. Jag har 
endast antecknat, hvad jag sjelf sett; törhända åfven deraf något 
kan wara glömdt. Det Grefliga Th o tt ska Bibliotheket feck 
jag ej se, såsom Grefven var opasslig, och icke består sig någen 
Amaxuens, utan sjelf visar sin stora Boksamling.

Jag har ej heller talt något om det kongliga Hofvet, 
som nu ej heller var i Staden. Hvad jag af allmånt och en- 
skildt tal horde, var ungefår följande:

Christian VII, en ung och oförfaren 19 års herre (född 
1749, tilltrådde regeringen d. 14. Januar 1766). Kom från 
scholstuen och fårlan till thron och scepter. Utan serdeles
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studier, skall han ega intet mindre an godt hjerta, lntagen af 
sin oinskränkte höghet och magt, sades han icke ega den für 
en monark så nödiga egenskapen, att älska sina undersåtare, 
som ej heller ega for honom någon kärlek. Religion ar honom 
en okänd sak, och af präster år han stor hatare. Dess seder 
skola fullkomligen svara emot dylika grundsatser. Hans Maje
stät berättades hafva funnit fôr godt, att besöka åtskiliiga hor- 
hus, samt der åfven en gång fått stryk. Sjelfva dess bleka, 
magra och sjukliga utseende skal bevisa dess öfverflödiga kär
lek für könet. For sin Drottning skall han ega så mycken 
mindre vänskap. Han omgifves af unga herrar, som vunnit dess 
förtroende, då de smickrat hans passioner; bland dem en ung 
GrefveHolk, som nyligen blifvit Hofmarskalk samt Stallmästaren 
von Sperling i synnerhet ansågos såsom favoriter. Sedan han 
kommit till regeringen, äro otalige förandringar skedda, gode 
och onde; deremot hafva ock många befordringar skett, cha- 
racterer och riddareband oftast utan förtjenst utdelade i rikeli- 
gaste mått. Mansade: »granna band roa gamla barn«. Det hade 
forleden måned fallit H. M. in att gora en utlåndsk resa, som 
strax verkställdes, så att han nu redan år i Holland. Sådant har 
mindre roet dess undersåtare, hvilkas utlagor hårigjenom blifvit 
ansenligen förökte. Genom en nyss utkommen Forordning, skall 
Prästerskapet erlågga 10 procent af alla sina inkomster, dem 
de edeligen böra upgifva. Man visste ej, hvart eller huru långt 
Konungen ärnar resa; men man trodde, att H. M. ej engång 
visste det sjelf. Korteligen, han beskrefs såsom en ej den 
bäste Konung. Drottningen, Carolina Mathilda, en Engelsk 
Prinsessa, född 1751, förmäld 1766, har redan gifvit Riket en 
thronföljare. Hon år mera ålskad i nationen. Är ej serdeles 
vacker, men dess ungdom gör henne ånnu behagelig. Är 
ganska fet, och går mycket stärkt. Enkedrottningarna Sophia 
Magdalena och Juliane Maria lefva i sin stillhet; och Ko- 
nungens Bror, Prins Fredrik, född 1753, vinner i samma mån 
Nationens kårlek, som Konungen, dess Broder, arbetar på att 
den förlora.

Kl. 4 om morgenen var Postvagnen für dörren, och jag 
fårdig att lemna Köpenhamn. Jag tog vågen åt Hels in gör,
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forbi K. Lustslottet Hirschholm, som är Enkedronningens 
Lifgedinge. Hela denna vågen genom Djurgården är ganska 
wacker och angenäm. Emelian Köpenhamn och Helsingör räk- 
nas 5 Danska mil, och kostar en vagn häremellam, om som- 
maren 2| Rdr. På 5 timmar körde jag häremellan. Som ha- 
stigast besåg jag Helsingör stad, med Croneborgs slott; men 
utsigten hårifrån till både Nordsjön och Östersjön låter sig 
battre kännes an beskrifvas. Det var något rätt vackert att nu 
på engång kunna räkna 150 Fartyg, som dels passerat, dels 
skulle passera sundet. Ibland kunna ännu fiera räknas. Sun
det emellan Helsingör och Helsingborg räknas vara en half 
Svensk mil. Med en stark vind geek jag häröfver på litet 
mindre än 30 minuter, och var så åter på Svensk botten. 
Båten kostade ock nu, efter serskildt accord, 1| Rdr. Jag feck 
nu landstiga på samma brygga, der Prins Gustaf for snart 2 
år sedan emottog sin Sophia Magdalena. Sedan jag lemnat 
Helsingborg, resta jag till Ramlösa Hälsobrunn, tagandes der- 
ifrån vägen till Landscrona, och återkom midt i natten, under 
ett hållande regn, genomblött, till Lund, for att deltage i det 
forestående Academiens Jubilæum.

Danske Samlinger. H. 23


