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Langebeliiana.
Meddelt af Chr. Bruun.

De Aktstykker, som her meddeles, ere alle aftrykte efter 
Originalerne. De udgjøre et vigtigt Bidrag for den, som en
gang vil forfatte en udførlig Levnetsbeskrivelse af Langebek, 
Noget, som der trænges til, selv efter Jens Møllers i det Hele 
taget smukke Mindeskrift over denne udmærkede Lærde (i Nye 
Danske Magazin IV. S. 1—60).

1.
Langebeks Ansøgning om at blive Geheimearcbivarius.

Originalen ,i Geh. Arch. Indlæg til Sjællandske Tegneiser.

Den 19. Februar 1748 døde Hans Gram. Han beklædte 
Embederne som: Geheimearchivarius, kongelig Bibliothecarius 
og Historiographus. Disse Embeder søgtes nu af, J. Lange
bek, der ønskede alle tre Bestillinger, hvis de skulde vedblive 
at være forenede, ellers vilde han være Geh. Archivarius; af 
B. Møllmann, som vilde være Bibliothecarius; af A. G. Car
stens, som vilde være Geh. Archivarius (han tilbød at aflægge 
Prøve paa sine Kundskaber, idet han, hvis der blev givet ham 
en Tid af 4 k 6 Uger, støttende sig paa nye Fundamenter vilde 
gjendrive den almindelig antagne Paastand, at Hamborg havde 
kjøbt sin Frihed af Grev Albert af Orlamunde for 1500 Rdlr.); 
af Tycho Hofmann, som søgte at blive Archivsecretair; af 
Diederich Sievert Brumandt1), ligeledes, og at C. L. 
Scheidt, som attraaede at blive Historiographus. Udfaldet blev, 
at J. Langebek den 1. Marts udnævntes til Geheimearchi-

*) Ny er up nævner ham som Studiosus emeritus ved Universitetet 1753.
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varius1) og Møllmann samme Dag til Bibliothecarius, hver 
med en aarlig Gage af 500 Rdl.

Stormægtigste Monark, Allernaadigste Arve-Herre 
og Konge!

Ved den Salige Etats Raad Grams dødelige Afgang er 
Deres Kongelige Majestets Geheime-Æ’cAwam, Bibliothecarii 
og Historiographi Tienister bievne ledige. Vel er det saa, at 
ieg ikke finder mig værdig at sette i Ligning med saadan en 
Mand, som Deres Majestet og hele Landet i hannem haver 
mistet, eller at indtræde i det Sted, som af hannem er forladt, 
jkke des mindre, siden ieg haver lige saa god Føje, som 
nogen anden Medsøgende, at giøre allerunderdanigst Ansøgning 
om bemeldte Tienester, anseet at ieg i tretten Aar haver 
været hos den Sal. Mand, og i disse Æmbeders Forretninger 
jevnligen gaaet ham til Haande, fornemeligen ved at Opvarte 
Deres Majestets kongelige Bibliothek, og imidlertid anvendt al 
min Tid og Flid paa de Ting og Videnskaber, hvorved jeg udi 
de samme kunde i Fremtiden opofre Deres Majestet. og mit 
Fædreneland min allerpligtskyldigste tro Tieneste, og haver 
desuden ikke mindste Haab i nogen anden Ting at blive be
fordret, Fordrister ieg mig i allerdybeste Underdanighed at an
holde hos Deres Kongelige Majestet, at ovenmeldte ledigværende 
Tienester maatte mig allernaadigst forundes, i Fald Deres 
Maist. allernaadigst beslutter at lade dennem blive samlede: 
Men skulde Deres Majestet allernaadigst finde for got, at skille 
dem ad, da er mit allerunderdanigste Ønske, at Deres Kongl. 
Maist. allernaadigst vilde anbetroe mig, som Geheime-^ycAw«- 
rius Sit Kongl. Geheime Archiv, allernaadigst betragtende, at 
ieg ved den lange Øvelse haver giort mig alle Slags gamle 
Documenters Læsning, Afskrivning, Registering, og agtsome 
Omgang, frem for alt andet paa det allernøieste bekiendt. Jeg 
haaber saa meget mere deri at finde Naade for Deres Majestet, 
som D. Majst. haver baaret saa uafladelig Naade for den Sal. 
Etats Raad Gram, som i Live har været mig en Fader, og end 
ved sin Død efterladet mig saadanne Fodspor, som vidne om

x) Til at overlevere Langebek Archivet beskikkedes den 5. April: Justitsraad 
H. Hielmstierne, Justitsraad Terkel af Klevenfeldt og Cancelli- 
raad Carl Rudolf Scharffenberg.
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hans Kiærlighed og besønderlige Tillid til mig frem for alle 
andre Fremmede, allermest derudi, at, da han som en efter
tænksom Patriot haver allerunderdanigst legeret Deres Kongl. 
Majst. sine Manuscripter og den kostbare Samling af Diplo
matis , som han med stor Møje og Bekostning har samlet, paa 
det de med Tiden ved Deres Majestets allerhøieste Forsorg 
kunde som et Corpus Diplomaticum Daniæ til Landets Ære og 
Publici Nytte komme for Lyset, han da til samme at igiennem- 
see, bringe i Orden, og i det kongl. Geheime Archiv til For
varing at hengive, især navngiver mig, saafremt Deres Kongl. 
Majst. mig dertil allernaadigst vilde betroe, da ieg og tør for
sikre, at ingen derom veed bedre Rede og Beskeed end ieg.

Allernaadigste Konge, Deres Majst. vilde ogsaa i Naade 
ansee, at ieg allerede i mange Aar haver giort, hvad ieg har 
kundet, og langt over mine Kræfter til Videnskabers Opkomst 
og Studeringers Høiagtelse i mit Fæderneland, ikke alene ved 
det kongl. Danske Selskab til den Nordiske Historie og Sprogs 
Forbedring, som D. K. Majst. selv har beviist saa stor Naade 
imod, hvilket ieg uværdig for mere end tre Aar siden haver 
været Begynder til, men endog ved det store Danske Leæicon, 
som ieg efter SI. Conferentz Raad Rostgaards Død ’ved 
Deres kongl. Majestets og D. Ms. Høistsl. Hr. Faders Naade 
endnu haver under Hænder, og ved det saa kaldede Dänische 
Bibliothek, som ieg for elleve Aar siden tillige med en anden 
Ven ogsaa til Nationens Ære haver begyndt, foruden mange 
andre Ting, som ieg med megen Besværing og Nattevaagen 
haver samlet paa til Oplysning i den ældere og nyere Danske 
Historie, og som efterhaanden kand ventes at see Lyset, der
som Gud mig Liv og Vilkor dertil maatte forlene. Jeg er al- 
deeles overbeviist, at D. Majst. Retfærdige Skiønsomhed og 
kongelige Naade lader ingen gammel og tro Arbeiders utrettede 
Flid blive alt for længe ubelønnet, allerhelst naar D. Majst. 
allernaadigst vil ansee mig som en oplært Discipel hos tvende 
Deres Majestets og Højlovligste Fædres berømelige Archivarios, 
nemlig Sal. Conferentz Raad Rostgaard og SI. Etats Raad 
Gram, som begge indtil deres yderste har for mig baaret en 
særdeles Godhed, den ieg [om D. Majst. mig ikke sig aller
naadigst antager] alt for beklageligen maae savne. Lever derfor 
i allerunderdanigst Fortrøstning om en naadig Bønhørelse, lige-
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som ieg ogsaa med uophørlige Forbønner for D. Majsts. dyre
bare Liv og Velgaaende og med den alleryderste Nidkiærhed 
og Troskab indtil min Død skal forblive

Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Arve- Herre og Konge 

Deres kongelige Majestets
allerunderdanigste tiener og tro Arve-Undersaat 

Kiøbenhavn d. 22 Februarii 1748. Jacob Langebek.

2.
Langebeks Ansøgning om en aarlig Understøttelse til 

Udgivelsen af et dansk-norsk Diplomatarium.
Originalen i Justitsministeriets Archiv, Indlæg til Sjællandske Tegneiser 

1751, Nr. 294.

Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Arveherre eg Konge,

Der er vel ingen, som jo veed, af hvor stor Vigtighed i 
historiske Videnskaber og Actis Publicis en Samling af Diplo
mata og autentiqve ^4rcÅw-Documenter er. De Engelske, Tydske 
og flere Nationer, som har udgivet slige Samlinger, have længe 
siden baade selv erfaret Nytten deraf, saa og fortienet Tak af 
deres Naboer og andre derfor.

Deres Kongl. Majestets Høistsalige Hr. Fader., allerhøilovligst 
i Hukommelse, som i sin glorværdige Regerings Tid saa høit 
elskede Videnskaberne og befordrede deres Opkomst i sine 
Riger og Lande, indsaae ogsaa sær vel og viseligen, hvad 
Nytte for Publico og hvad Ære for Nationen det vilde være, 
om vor Danske Norden engang kunde berige den lærde Ver
den med saadan en Skat, og derfor ei alene fandt allernaadigst 
Behag i at høre det Forslag, som da værende Geheime Arcld- 
varius SI. ÆtaføRaad Gram i Aaret 1731 allerunderdanigst 
giorde om at sammensanke af Archiverne og siden paa Tryk 
udgive et Corpus Diplomaticum Daniæ et Norvegiæ Ecclesia
sticum et Politicum, men endog allernaadigst anbefalede og op
muntrede ham til, jo før jo heller at legge Haanden paa og 
fortfare med dette store og betydelige Verk.

Fra den Tid af haver bemeldte SI. Gram saa vidt hans 
Æmbedes og andre vigtige Forretninger tillode, ikke sparet
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nogen Tid eller Flid paa dette Arbeid, deels med egen Haand 
at copier e, deels ved andre med stor Bekostning at lade af
skrive en Mængde af alle Slags gamle Documenter, som enten 
findes i de Kongelige Archiver, eller andensteds har været at 
bekomme. Men, da det er Verk, som udkræyer mere end een 
Mands Alder og Møje, naar det skal komme ud som det bør 
at være, og Døden desuden alt for tidlig tog den SI. Mand fra 
os, har han maattet efterlade det aldeles ufuldkommen, baade 
i Henseende til, at der vel findes lige saa mange Documenter, 
som endnu ikke ere afskrevne, saa og at de fleste af de alle
rede copierede ikke med Originalerne ere confererede eller 
bragte i behørig Orden. Dog har han ved sit Testament giort 
saadan Anstalt, at alt, hvad som hørde til denne Diplo- 
matiske Samling, skulde efter hans Død henlægges i det 
Kongelige Geheime Archiv, indtil det allemaadigst maatte be
hage Deres Majestet at befale Verkets videre Fuldbringelse. 
Deres kongl. Majst. ville allemaadigst høre den SI. Grams egne 
Ord herom af det efter hans Død forefundne Testament.

»Og saasom ieg vel neppe skal dermed kunde komme til 
Ende i mit Lives Tid, saa finder ieg saa fornødent som billigt, 
at hverken saadan min Umage og store Omkostning skal være 
spildt og forgieves, ei heller, at disse Ting bør komme i par
ticulière Hænder og splittes ad, men høre Deres Kongl. Majst. 
til, og henlægges i Archivet, paa det, om D. K. Majst. skulde 
engang vilde resolvere, et saadant Corpus Diplomaticum, som 
af mig projecteret var, at lade udkomme, da denne min Sam
ling dertil, saa vidt som den strekker og tienlig eragtes, at 
kunde bruges; hvortil ieg haaber, at lige saa beqvemme Folk 
som ieg kunde i sin Tid findes, i sær om Jacob Langebek dertil 
blev antagen.«

Da nu Deres Kongl. Majst. efter oftbemeldte SI. Grams 
Død allemaadigst har betroet mig det Kongl. Geheime Archiv 
hvor hans paa arbeidede Diplomatiske Samling efter Deres 
Majestets allernaadigste Befaling forlængst er henlagt, har ieg 
[saa meget mere som den SI. Mand har haft saadan Fortro
lighed til min ringe Kundskab i vor Nordiske Diplomatique] 
holdet det for min allerunderdanigste Pligt, i dybeste Under
danighed at forestille Deres Majestet, som bærer en saa pris
værdig og ret Kongelig Omhu for Videnskabers og alle gode
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Tings Befordring i deres Riger og Lande, om der ikke i Tide 
skulde tænkes paa et saa vigtigt og vidtløftigt Verks Fortsæt
telse, som dette Opus Diplomaticum vil blive.

Hvad Verkets Indretning angaaer, da har SI. Gram ikke 
været enig med sig selv, enten Documenterne skulde settes 
efter Secula i en Chronologie Orden fra Begyndelsen til Enden, 
eller og de skulde inddeles i visse Classer efter Materierne, 
saasom for Exempel, hvad der kunde angaae Kongerne og de 
Kongelige Familier, Kongernes Handlinger med fremmede 
Magter, Danmark i Almindelighed, Norge ligesaa, hver Provintz 
i Særdeleshed, Adelen, Gejstligheden, Kirker, Klostere og mang
foldige flere divisioner og subdivisioner. Skulde nu denne sidste 
Orden i agt tages, da (foruden den Vanskelighed der vil møde 
ved Inddelingen, i det mange Documenter kan henhøre til mere 
end en Classe) vilde ogsaa adskillige Classer blive alt for magre, 
mangelhafte og mntø^ssørende, naar andre derimod bleve alene 
fuldkomne og vigtige. Paa det derfor vore Archivers Fattigdom 
eller Rigdom ikke alt for meget skal røbes eller stikke i Øinene, 
holdte ieg, om det allernaadigst maa tillades at sige mine aller
underdanigste Tanker, den Chronologie^ Orden for den sikreste, 
efter den berømte Rymers Maade, som i hans store og kost
bare Verk indfører alle Slags Documenter iblandt hverandre, alt 
efter Secula^ og som de under hver Konge ere udstædte. 
Ligesaa Du Mont i hans Corps Diplomatique og andre. Hvad 
Materierne belanger, da kunde man altid siden ved gode Re- 
gistere separere, og vise, hvilke Documenter der skulle høre 
enten til den ene eller den anden Classe. Dog dette altsam
men efter Deres Kongl. JMajestets egen allernaadigst Villie og 
Befaling.

Angaaende dette Diplomatie^ Verks Begreb, da, som det 
Kongl. Geheime Archiv haver et skiønt Forraad af gamle Hol
stenske Documenter, indstiller ieg allerunderdanigst om ikke, 
for at giøre denne Samling mere almindelig og interessant, 
skulde ogsaa deri indbefattes alt hvad som [foruden Konge
rigerne] angaaer Hertugdømerne og andre Provincer, som 
enten endnu lyde under Deres Majestets Scepter, eller fordum 
have været Deres Majestets Forfædre Kongerne i Danmark og 
Norge underdanige. Skulde endogsaa eet eller andet fremmed 
Document findes i vore Archiver, da kunde det under sit Aarstal
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vel og løbe med, om ikke af anden Aarsag, saa dog for at 
giøre Verket saa meget mere antageligt for Fremmede.

Ligeledes bliver os, paa deres Kongl. Majsts. allernaadigste 
Behag, min allerunderdanigst Mening, at alle de Diplomata, 
som findes indførte i trykte saa vel uden- som indenlandske 
Skrifter, og som har nogen connexion med vore Kongers og 
disse Rigers og Landes Historie, burde inddrages med i dette 
Verk, for at giøre det saa meget mueligen fulstændigt, omend- 
skiønt Originalerne ikke haves i vore Archiver eller og ikke 
mere ere til.

Til at giøre Verket end mere autentique og tilforladeligt, 
vilde det være heel tienligt, som og til besønderlig Prydelse, 
at lade de fornemste Sigiller af Konger, Førster, geistlige og 
verdslige Herrer, Rigernes Raad, Provincer, Stæder etc. accurat 
aftegne, at de med Tiden, naar Verket skulde komme ud, 
kunde stikkes i Kobber, og føies enten til hvert Seculum, eller 
hvor det bedst kunde passe sig. Og da ieg desuden tænker 
paa en egen Afhandling de Re Diplomatica Daniæ et Norvegiæ, 
som skulde tiene til Oplysning i denne Diplomatiske Samling, 
og forklare Documenternes Brug, samt Tid-Regningen, de 
underskrevne Data, abbreviaturerne, de gamle Forandringer af 
Skrifterne, Omstændigheder, som ved Documenternes Udste
delse, Forseigling, Transsumption etc. ere forfaldne, med vi
dere, Saa bliver det uforbigængelig fornødent, at lade endeel af 
hvert Seculi Latinske, Danske og Norske Diplomata rigtig efter 
Originalerne aftegne, og siden stikke i Kobber, som baade vilde 
blive et Skrift af Anseelse og nyttigt for dem, der lægge sig 
paa Diplomatiquen, og liar Ledighed at læse og afskrive gamle 
Codices og alle Slags fordum Tiders Skrifter.

Men, Allernaadigste Konge, dersom det behager Deres 
Majestet allernaadigst at anbefale mig dette besværlige Arbeid 
at bringe til Fuldkommenhed, som, foruden nogle Aars Tid, 
behøver ei alene allerstørste Flid, Forsigtighed og accuratezza, 
hvilken ieg efter mange Aars Øvelse og Indsigt vel haaber at 
skulle præstere, men endog anseelig Bekostning; i Henseende 
til at ieg nødvendigen maa have nogen til Hielp, deels til at 
copiere og conferere, deels til et og andet at oversette, deels 
til at tegne, og i andre Maader gaae til Haande, deels endelig 
at blive vante til dette Arbeid, ifald ieg, som ikkun har maa-
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delig Helbred, skulde døe bort over det; Saamaae ieg allerunder
danigst anholde om Deres Kongelige Majestets kraftige og Konge
lige Understøttelse, uden hvilken det bliver mig umueligt dermed at 
komme fort, eftersom ieg ikke har noget af mig selv, ei heller 
kan have noget tilovers af den Løn, Deres Kongelige Majestet 
mig allernaadigst har tillagt, at kunne anvende til publique Brug. 
Desuden behøver ieg og en Hoben Papir, saavel til dette Verk, 
om det skal fortsettes, som ellers til Deres Majestets Geheime- 
Archivs Tieneste, da Papirerne om de fleste Paqueter ere saa 
gamle og forrevne, at næsten alle Documenterne, om de og deres 
Sigiller i Fremtiden skal cwiserveres, nødvendigen maa for
synes med nye Convoluter.

Indstiller derfor allerunderdanigst til Deres Kongelige Ma
jestets eget allerhøieste Godtbefindende, enten Deres Majestet 
allernaadigst vil aarligen tillegge mig 300 Rigsdaler til dette 
Diplomatiske Verks befordring og Archivets Fornødenhed, eller 
og Deres Majestet allernaadigst behager, at lade udfinde nogen 
anden Maade og Middel, som kunde sette mig i Stand til at 
drive og udføre saa priseligt et Verk med nogen Eftertryk, at 
det jo før jo heller kunde komme for Lyset, til Deres Maje
stets Fornøielse, Publici Nytte og Nationens Ære og Anseelse.

Jeg vil i allerdybeste Underdanighed vente paa Deres 
Kongl. Majestets allernaadigste resolution, forblivende indtil 
mit yderste

Stormægtigste Monark, 
Allernaadigst Konge

Deres Kongelige Majestets 
allerunderdanigste, tropligtskyldigste 

tiener og Arve-Underdan 
Kiøbenh. d. 22. April 1751. J. Langebek.

Den 4. Juni resolverede Kongen: »...Thi give Vi Dig 
hermed tilkiende, at Vi efter din herom allerunderdanigst giorte 
ansøgning og begiering, allernaadigst have tillagt dig aarlig 300 
Rdl. indtil Verket bliver til Ende bragt, hvorom Vi under denne 
Dags Dato allernaadigst haver befalet Os Elskelige Vore Depu
terede for Vore Financer den fornødne Anstalt ved Vores Zahl- 
Cammer at lade føye. Derefter du dig allerunderdanigst kanst 
viide at rette. Fredensborg etc.« (Sjæll. Tegn.).
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3.
Langebeks Ansøgning om Understøttelse til at foretage en 

Reise til Naborigerne for at samle Bidrag til Diplomatariet.
Originalen i det st. kgl. Bibi, i den Langebekske Brevsamling.

Stormægtigste Monark,
Allernaadigste Arve Herre og Konge,

Med Begyndelsen af dette Ny Aar understaaer ieg mig for 
Deres Kongelige Majestet at nedlegge min allerunderdanigste 
Beretning, hvorvidt ieg med det forehavende Diplomatiste Verk 
er kommen, siden Deres Maiestet allernaadigst befalede mig at 
legge Haand derpaa, og tillige i allerdybeste Underdanighed at 
forestille, hvad endnu til Verkets fuldkommenhed maatte være 
fornødent.

Som ieg ikke veed at have ladet nogen Dag forbi, siden 
ieg Deres Majestets allernaadigste Ordre bekom, uden at have 
arbeidet paa dette Verk, som visseligen udfordrer mere Tid, 
Betænksomhed og Arbeid, end nogen forestiller sig, Saa har 
ieg, i den Tid og til nærværende, faaet afskrevet, confereret, og 
bragt i Orden største Parten af de ældste Documenter, som 
findes her i Archiverne, samt i publique og particulière Biblio
teker, enten in Originalibus, eller gamle Codicibus og Manu- 
scripter, eller i trykte Bøger, fornemlig udenlandske, hvori 
noget findes, Danmark, Norge, og de øvrige Kongelige Pro- 
vincer angaaende, alt af det 9=, 10 =, Ilt?, 12^ og 13= Se
culis, indtil Annum 1300 inclusive. Dette, som indbefatter imod 
et Par tusinde Diplomata og andre didhørende piecerr mener 
ieg, skulde blive mere end nok til at udgiøre et fuldkommen 
Volumen in folio, eller den første Tome af bemeldte Corpus 
Diplomaticum Daniœ et Norvégien, hvilken, om det endeligen 
skulde være, kunde til forestaaende Foraar leveres under 
Pressen.

Paa nogen Tid har ieg haft for, at giøre et kort Udtog af 
ethvert af de hidtil samlede Documenter, for deraf at forfatte 
et clironologïsk Register over hver Tomes Indhold. Af samme 
Register, eller Optegnelse paa Documenterne, bruger ieg den 
allerunderdanigste Frihed, herhos at føje en Prøve under Nr. 1. 
og Nr. 2. for saa vidt ieg dermed er færdig, nemlig af det 
12= og 13= Seculis, om det maatte behage Deres Kongl. Ma-
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iestet at værdige det et allernaadigst Øiekast, for deraf aller- 
naadigst at erfare, hvad Forraad af Documenter ieg allerede 
haver, og fra hvor mange Steder samt med hvad Møisomhed 
de ere sammensankede.

Vel ere der nogle iblandt, som ikke synes af den yderste 
Vigtighed. Dog tør ieg allerunderdanigst forsikre, at der neppe 
er et eneste Stykke, som jo vil bringe nogen Nytte til veie, 
enten i den ene eller den anden Part af Historien. Man maae, 
endog for Alderdommens skyld, som altid er Høiagtelse værd, 
tage alting med af de første Seculis, ventende, at i de følgende 
ville komme baade langt betydeligere og mere sammenhæn
gende Ting.

Hvad original Documenterne angaaer, som ieg hidindtil af 
de ældste Seculis haver haft i Hænder, da er det ikke liden 
Skade, at Sigilleme under de fleste enten ere borte, eller saa 
beskadede, at de ikke mere ere kiendelige. Det uagtet, har 
ieg dog faaet over 200. Stykker Sigiller, saa vel Kongelige og 
Førstelige, som Biskopers, Capitelers, Klosteres, Stæders, Ade
lige og andre, samlede og temligen vel aftegnede, som alle ere 
ældere end Ann. 1300. og alle høre til formeldte første Tome 
af det Diplomatiske Verk. At ieg har medtaget, hvad her 
findes af fremmede, skeer fornemligen, at Verket i Fremtiden 
kan have bedre Aftrek udenlands, naar der kommer noget udi, 
som endog interesserer Fremmede.

Disse vore allerældste Sigiller, hvoriblandt ere mange sær
deles curieuse og betydelige, og som ieg endnu haaber med et 
godt Antal at skulle faae formerede, medfølger ogsaa herhos 
under Nr. 3. og Nr. 4. til allernaadigst Eftersyn.

Foruden disse, har ieg og allerede i Tegning færdige 
endnu vel fire gange saa mange Sigiller, henhørende til de 
følgende Secula, hvoraf et Par smaa Pakker under Nr. 5. og 
Nr. 6. allerunderdanigst ere hosføiede. Ligesom ieg og haver 
en anseelig Deel færdig og lagt i Orden af Documenterne til 
de følgende Tomos, som siden, medens der endog trykkes paa 
den første kan udarbeides og føres til Fuldkommenhed.

Men, Allernaadigste Konge, uanseet Samlingen er sterkt 
tilvoxen af de Ting, som her i Staden findes, og som ieg fra 
et og andet Sted her i Riget haver haft, Saa fordrer dog min 
allerunderdanigste Pligt, at ieg ikke bør fortie, at der fattes
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endnu meget, sær af ældere Tiders Diplomata, som nødven- 
digen behøves til at giøre Verket ret anseeligt og nogenledes 
fuldstændigt, saafremt ieg siden ikke vil beskyldes for, ei at 
have brugt den rette Umag og Eftertanke, og paa det man ikke 
i Fremtiden skal have Behov at udgive alt for mange Supple
menta og lige saa store som Verket selv.

Ei alene af mange Omstændigheder maae ieg vist slutte, 
men endog ved correspondence og al Læsning har sikker Un
derretning om, at saavel i Stokholm, Upsal, Lund og anden
steds i Sverige , som i Hertugdomene Slesvig, Holsten, samt 
Hamborg, Lybek, og de Meklenborgske, Pomerske og Preu- 
siske Stæder, uden at gaae videre, skal i Biblioteker og Ar
chiver ligge mange skønne Ting giemte, som uforbigængeligen 
maatte blive til Prydelse for dette Verk, til Nationens Ære, til 
usigelig Fordeel for disse Rigers og Landes Historie, og følge- 
ligen til største Fornøieise for Deres Kongl. Majst. og hele 
vort Publico, om man kunde være saa lykkelig at faae dem i 
Hænderne.

At lade deslige Ting copiere fraværende, om man endog 
fik Lov dertil, vilde ikke have mindste Art; Thi hverken fik 
man noget afskrevet med den Flid og accuratesse, som tilhører, 
ei heller nogen tilforladelig Kundskab enten om Documenternes 
eller Sigillernes Beskaffenhed, da paa de fleste Steder ingen 
findes, som forstaaer ret at læse, mindre at afskrive et Di
ploma, eller rigtigen at beskrive eller tegne et gammelt Sigill. 
Og at man vilde vente, at faae slige originale Sager til Laans 
her til Staden, i sær fra Sverige og fra de udenrigske Stæder, 
ja endog fra de Holstenske Stæders, Klosteres og Amters Ar
chiver, er næsten til forgieves ; thi om saadanne Ting ere ved
kommende alt for ømme og paaseende. Og hvor meget vilde 
paa den Maade enten af jalousie blive fordult, eller af Ukyn- 
dighed, Frygt for Undergang, og andre Aarsager lagt tilside.

Skulde man derfor have nogen retskaffen Nytte af disse 
paa andre Steder befîndlige Documenter, maatte nødvendig En, 
som havde Indsigt i Diplomatie og vor Historie, forsynet med 
Kongelig Ordre og god recommendation, personligen komme til 
hvert Sted, selv eftersee alting, og paa Stedet aftage, hvad der 
fandtes at være af nogen Betydenhed.

Siden det da vil være til Deres Kongl. Majestets og Lan-
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dets udødelige Ære, at et saadant Verk, som ieg allerunder
danigst vil formode, at ikke mange af det Slags i accuratesse og 
Vigtighed skal overgaae, kommer for Lyset under Deres Maje
stets Høivise og Ærefulde Regiering og ved Deres Majestets 
egen kraftige og allerprisværdigste Understyttelse, frygter jeg 
ikke for, i nogen Maade at fortørne Deres Majestet, om ieg 
nnderstaaer mig at giøre det allerunderdanigste Forslag, om 
ikke Deres Kongelige Majestet allernaadigst vilde tillade og be
fale mig, som veed best Beskeed om Verket, hvad det har og 
hvad det mangler, at giøre en Reise paa etAars Tid, deels til 
Sverige, deels til Hertugdomene og de ved Østersøen liggende 
Stæder, for at opsøge og faae afskrevet, hvad som endnu til 
Verkets Ziir og Fuldkommelse kunde bekommes, allerunder
danigst formodende, at Deres Kongelige Majestet allernaadigst 
vilde anvende de til saadan Reise udforderlige Omkostninger.

Jeg vidner for Deres Majestet, at ieg herudi ikke haver, 
eller har Aarsag at have, nogen anden Hensigt, end til den 
Pligt, ieg er min allernaadigste Konge og mit Fædreneland 
skyldig, og tviler saa meget mindre, at min allerunderdanigste 
Forestilling vil finde Deres Majestets allernaadigste Behag, som 
saa utallige andre med mig ere levende Vidnesbyrd om den 
forunderlige Gavmildhed og ret Kongelige Ædelmodighed, som 
Deres Kongl. Maist. paa alle de Veie lader see og spore, hvor 
noget enten til (Jndersaatternes Nytte eller Nationens Hæder 
og Anseelse kan være at vinde.

Hvad Bekostningen angaaer, vil der formodeligen gaae 
en deel med, om Reisen skal giøre den Virkning, som sigtes 
til, da der, foruden Befordring og Fortæring, paa de fleste 
Steder vil behøves Hielp af Skrivere og Tegnere; og vel mue- 
ligt ieg bliver nødt til, i sær til Holsten og de Vendiske Stæ
der, at tage en Ridser med her fra Staden. Kan maaskee og 
forefalde de Leiligheder, hvor Guld-Nøgel vil være fornøden at 
aabne Døren med.

Skulde nu Deres Kongl. Majst. allernaadigst finde for godt 
at samtykke og bekoste saadan Reise, da fordrister ieg mig til
lige allerunderdanigst at foreslaae trende Maader til Bekost
ningen: Enten Deres Majestet allernaadigst vil befale mig at 
føre alle forekommende Udgifter til Regning: Eller unde mig, 
som andre reisende Kongelige Betientere, DzæZ-Penge og fri
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Befordring, saa vidt Deres Majestets Herredom gaaer, og det 
øvrige paa Regning: Eller og allernaadigst determinere en vis 
Summa, som kunde blive nogenledes tilstrekkelig.

Jeg indstiller saa vel det ene som det andet til Deres Ma
jestets egen allerhøistskønnende og allernaadigste Overveielse, 
og vil være allerunderdanigst fornøiet med, hvad Deres Majestet 
behager herudi allernaadigst at giøre og beslutte, allerunder
danigst forsikrende, ved Hiemkomsten at aflegge saadant Regn
skab for Reisen, at ieg ei skal blive anseet for at have giort 
nogen unyttig Udgift, og at Deres Kongl. Majst. ikke skal have 
mindste Aarsag at fortryde de allernaadigst anvendte Bekostninger.

I allerunderdanigst Ønske for Deres Majestet om et 
langvarigt Liv, et lyksaligt Regiment, og al Kongelig Vel- 
gaaende, forbliver med uafladelig Nidkiærhed og i dybeste 
Underdanighed

Stormægtigste Monark, 
Allernaadigste Arve Herre og Konge,

Deres Kongelige Majestets 
allerunderdanigste tiener og 

Kiøbenhavn d. 15 Januarii tro Arve-Lnderdan
1753 J. Lang eb ek.

4.
Et Brev fra Langebek til Geheimeraad Grev J. L. Holstein,

Oversecretair i det danske Cancelli, i samme Anledning. 
Originalen sammesteds som Nr. 3.

Høibaarne Hr. Geheime Raad
og Greve,

Naadige Herre!
Af hoslagte min allerunderdanigste Pro Memoria, hvis 

Indhold ieg underdanigst indstiller til Deres Høigrevelige Ex
cellences høie og naadige Befordring, seer D. Exe. mit aller
underdanigste Forslag til Beste for det Diplomati^e Verk, som 
Hans Kongl. Maist. allernaadigst har befalet mig at arbeide 
paa. Maatte det behage D. H. Exe. at kaste et naadigt Øie i 
de medfølgende paqueter, finder D. Exe. derudi en Prøve af 
mit Arbeid, og vil giøre sig et nogenledes Begreb om Verkets 
Indretning og Beskaffenhed.

Danske Samlinger. IV. 4
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Hvad det Danske Lexicon angaaer, som ieg for nogle Aar 
siden har haft under Hænder, da veed ieg, at det blev Hans 
Kongl. Maist. og Deres Excellence behageligt, om samme en
gang kunde komme til Fuldkommenhed. Jeg veed ogsaa, at 
det vilde være Publico til Nytte og Fornøielse, og Nationen 
til Ære. Ligesom det og i sig selv er et Verk, som ieg med 
Glæde, og uden i mindste Maade at kiedes derved, gierne 
havde seet at bringe frem, dersom ikke det andet var kommet 
imellem, som ieg i adskillige Henseender holder baade vigtigere 
og for mig mere magtpaaliggende at arbeide paa.

Havde det behaget Gud at unde H. ÆWsRaad Gram et 
længere Liv, da havde han selv været i Stand til at fuldføre 
det Diplomatiskt Verk, og ieg havde da vel ikke tænkt paa an
det end det Danske Lexicon. Men da han uformod(':gen blev 
kaldet fra os, og Hans Kongl. Maist. allernaadigst betiaude mig 
sit Geheime Archiv, fandt ieg mig, efterat ieg havde anvendt 
det første par Aars Tid paa at giøre mig Archivet bekiendt og 
havde faaet den Samling af copzerede Diplomata derind, som 
SI. Gram havde begyndt, efter mit Æmb^ds Pligt og 
beste Vidende forbunden til, at legge Haanden paa 
der var den Si. Mand saa meget mere angelegent, 
Høistsalige Konge, der indsaae Vigtigheden deraf, selv nogle 
gange mundtligen og med megen Eftertryk havde allernaadigst 
anbefalet ham det.

Jeg er kun eet Menneske, og kan ikke paa eengang med 
nogen succes arbeide paa mere end eet vidtløftigt Verk tillige. 
Naar ieg nu holder begge disse Verker imod hinanden, maae 
ieg vel tilstaae, at det Danske Lexicon er et svart og vigtigt 
Arbeid, men dog saadant, at der altid vil findes Folk, naar 
man kun treffer for dem der gider arbeidet, som kan giøre 
noget derved og bringe det til Endskab. Men hvad det Diplo
matiskt Verk belanger, da, ikke at tale om dets store og 
umistelige Nytte i Historien og Jure Publico^ tør jeg dristigen 
forsikre, at der vel ofte falder et halvt Seculum ind, i sær hos 
os, i hvilket neppe een opstaaer, der har den Lyst, den Øvelse, 
den Smag, og alle de Egenskaber, som høre til et Arbeid af 
det Slags.

Min egen Udygtighed og endnu ganske ufuldkomne Indsigt 
kiender ieg selv alt for vel: Men, af lang Erfarenhed og mange



51

Aars idelige Øvelse under SI. Rostgaards og Grams Manuduc- 
tion, har ieg dog udi de Slags Videnskaber samlet saa megen 
Kundskab, at ieg holdt det for en Synd, nu efter saa god en 
Begyndelse at forlade et Arbeid,som mit Æmbed egentligen 
paaligger, som Hans Maiestet engang allernaadigst har be
falet mig, og som ieg ikke veed nogen anden være i Stand 
til at forfærdige, for at tage fat paa et andet, som vel neppe 
er af den Betydenhed, og som af andre, ifald ieg ikke levede 
den Dag at see det fuldført, kunde dog fuldføres.

Endnu understaaer ieg mig, i Henseende til Fornødenheden 
og Vigtigheden af det j9&pZoftiato'ske Værk, at giøre denne be
tydelige Erindring: Hvad vilde det ikke være for et ubodeligt 
Tab og som aldrig kunde oprettes, om en ulykkelig Ildebrand, 
som Gvd forbyde, tog Archiv, Documenter og hele Samlingen 
bort,vAJ«en at den var kommen for Lyset. Vi har haft alt for 
mange og bedrøvelige Virkninger af deslige Ulykker, som nok 
maa lære os at være omhygelige for det lidet vi har tilbage. 
Naar man derfor engang haver saadant et Verk trykt, har man 

et uforgængeligt Archiv. Hvorimod, hvad det Danske 
er angaaende, da, om endog alle dertil sankede Mate- 

undergik, kunde dog saadant Tab staae til at oprettes, 
saa længe der ere Studerende til, som paa den ene Side maatte 
have Lyst til Arbeidet, og paa den anden Side Jndsigt i Spro
gene, samt gode Subsidia og Haab om Belønning.

Her seer D. H. Exe. mine Aarsager, hvorfor ieg holder 
det uforgribeligen mere fornødent, at haste med det Diplomati- 
ske Værk, end med det Danske Lexicon. Kommer D. H. Exe. 
engang af Hændelse i Tale derom med Hans Exe. Hr. Ge- 
heime Raad Tott, som har giort mig den Ære at gienemsee 
hos mig en stor Deel af min Diplomatik Samling og selv 
opmuntret mig i det Forsæt om Reisen, er ieg vis paa, D. H. 
Exe. vil end mere finde min underdanige Mening grundet.

iNaadige Herre, hvad ieg nu har at udbede mig af Deres 
Høigrevelige Excellence, som altid haver viset sig at være en 
fuldkommen Mæcenas af mig og mine Studeringer, er dette, 
at, om der videre skulde enten af Hans Majestet eller andre 
blive erindret om det Danske Lexicon, D. Exe. da naadigst vilde 
see derhen, at ikke nogen vrange og ufordeelagtige Tanker 
skulde i saa fald om mig og mit Arbeid blive fattede Saa 

4*
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meget kan ieg med god Samvittighed forsikre, at ieg ikke 
spilder mange Timer nogen Uge enten paa Selskaber eller 
andre unyttige Foretagender, men bruger Tiden til mit Arbeid, 
det beste ieg veed og Gud giver mig Kræfter til.

Skulde det være, at Hans Majst. fandt allernaadigst Behag 
i, at det Danske Lexicon tillige blev fortsat, da, i fald Hans 
Maist. allernaadigst samtykker min foreslagne Reise, skal ieg. 
saa snart Gud sender mig vel hiem igien, giøre mig al Umag 
for at faae nogle iblandt vor Studerende Ungdom opsøgte, som 
under min Opsigt kunde settes i Arbeid med det Danske Lexi- 
con, at det derved kunde vinde des hastigere Fremgang. Den 
halve Deel deraf er forlængst færdig, og kunde ved ny revision 
og liden Møie snart komme i den Stand, at en Tome deraf 
in folio kunde udkomme.

Den Høieste Gud, som har giort det saa vel, at Deres 
Excellence efter sin Sygdom er kommen sig igien, legge endnu 
mange Aar til D. Excellences Alder, og forlæne D. Exe. Hel
bred og Kræfter til at fare fort i Hans Majestets Tjeneste med 
den Viisdom og utrettede Flid, som D. Exe. altid haver ladet 
see, hvorpaa en stor Deel af Landets og vort lærde Nordens 
Velfært beroer, og hvorudi ingen kan tage større Part, end 
ieg, som med de inderligste Ønsker og i allerdybeste respect 
har den ære at være

Høibaarne Hr. Geheime Raad og Greve, 
Naadige Herre,

Deres Høigrevelige Excellences 
Kiøbenhavn d. 15. Januarii underdanige og ringeste Tiener

1753. J. Langebek.

I et Brev til Sulim skriver Klevenfeldt: »Cher Ami veed, 
at han [o: Langebek] har faaet kongelig Tilladelse og Carte 
blanche at reise og at opsøge, hvad til hans diplomatiske Verk 
henhører«. (Suhms Saml. Skrifter, XV, S. 400). Dette er 
ganske rigtigt. I Kongens Resolution paa Langebeks Ansøg
ning recapituleres denne og mod Slutningen hedder det: »Thi 
give Vi dig hermed tilkiende, at du haver at paatage dig denne 
af dig, til dette Diplomatiske Verks Befordring allerunderda
nigst foreslagne Reise, da Vi med Rescript til os Elskeligt'
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Vore Deputerede for Financeme under denne Dags Dato have 
tilkiendegivet dennem, at Vi til saadan din Reise af Voris Gasse 
ville lade betale de udfordrende Omkostninger, ligesom du 
dig tiid efter anden hos bemg Vore Deputerede om de be
høvende Penge til samme Reise og dens fortsættelse anmelder, 
da du ved din Hiemkomst for alle paa denne Reise forekom
mende Udgifter haver til Vores Rente-Cammer Regning at af- 
legge. Derefter du dig allerunderdanigst haver at rette. Be
falendes etc. Christiansborg Slot Hafniæ den 23. Februar 1753«.

Langebek reiste den 17. April 1753 til Sverrig. Den 14. 
October vendte han tilbage til Kjøbenhavn, som han imidlertid 
atter forlod den 5. November. Denne anden Reise gjaldt igjen 
Sverrig samt Landene omkring Østersøen. Han kom hjem til 
Kjøbenhavn den 20. December 1754 *).

Det vil ikke være uden Interesse at erfare, hvad denne 
Reise kostede. Langebeks indgivne Regnskaber kjendes ikke; 
men af »»Civil Etatens Regnskab« (i Ministeriernes Archiv, anden 
Afdeling) ses, hvilke Summer der ere udbetalte til Langebek, 
nemlig:

Rdl. Sk.
23. Marts 1753. Archivarius Langebek i Afslag til 

Reiseomkostninger paa fremmede 
Stæder for at befordre et Corpus

Tilsammen: 3972 55 
Langebek anvendte Pengene til at lade Dokumenter af-

Diplomaticum . . . 600 »
22. December — _. — — 338 29

6. Februar 1754. __ _ — 341 64
2. April - — — — 340 43

27. Mai — — — 342 57
19. Juni — — — 338 86
11. Juli — — — 588 36
14. October — — — 1082 28

11 Dagbogen over Reisen fra Begyndelsen indtil Afreisen fra St. Petersborg 
er udgiven af Ny er up i Langebekiana, S. 123—248. Den originale 
Dagbog over den øvrige Del af Reisen findes nu i det st. kgl. Biblio
thek, ny kgl. Saml 4°, Nr. 3A6, d.
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skrive (hvilket navnlig skal have været Tilfældet i Landene om
kring Østersøen) dels til Rejseomkostninger for sig, sin Tjener 
og sin Medhjælper, Tegneren Søren Abil dg aard \ men denne 
sidste fik desuden en Understøttelse af Zahlkassen, som udbetaltes 
fra 3. August 1753 til 3. October 1754 med ialt 220 Rdlr. 
Lægges hertil et Gratiale af 200 Rdlr., som Abildgaard fik den
24. April 1755, bliver den samlede Udgift til Reisen: 4392 Rdl. 
55 Sk. Skjøndt Langebek var udenlands den største Del af de 
to Aar 1752—54, fik han dog baade sin Gage udbetalt med 
500 Rdl. aarlig og Understøttelsen til Diplomatariet med 300 
Rdlr. aarlig, tilsammen 1600 Rdlr. Naar det endelig erindres, 
at de Rigsdalere, Talen er om, ere Kroner, og at altsaa Tallet, 
hvis det skal benævnes i den nugjældende Myntsort, maa for- 
høies meget betydeligt, saa kan man ikke nægte, at det var en 
i Sandhed kongelig Besoldning Langebek nød i de to Aar 
1753—54, hovedsagelig for at fremme det danske Diploma
tarium1).

5.
Andragende fra Langebek til Kongen i Anledning af hans 

Arbeide ved den danske Ordbog og ved Diplomatariet.
Originalen i Justitsministeriets Årehiv, Indlæg til Sjællandske Tegneiser 

1755, Nr. 110.

Med Hensyn til de Ordbogsarbeider her omtales henvises 
til Molbechs-) Afhandling i Nye Danske Magazin, V, S. 267— 
288. Her skal blot erindres om, at Langebek i flere Aar havde 
arbeidet paa Fuldførelsen af den Ordbog, hvortil Rostgaard 
havde samlet Materialet. Rostgaard havde indtil sin Død i For- 
aaret 1745 betalt Langebek for hans Arbeide; Kongen vilde bekoste 
Ordbogen trykt. Langebek havde derefter havt Understøttelse af 
Kongen, men hans Beskjæftigelse med det danske Selskabs

1) 1 de samme Aar nød Justitsraad Klevenfeldt en aarlig Understøttelse 
af 400 Rdlr. for at forfærdige et genealogisk Værk.

2) Molbechs Opfattelse af Rostgaards Arbeide ved Ordbogen og den Maade, 
hvorpaa han understøttede Langebek, er i høieste Grad skjæv og uret
færdig. Dette skal ved en anden Leilighed blive vist.
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Anliggender, med Udgivelsen af danske Magazin og hans store 
Kjærlighed til danske historiske Studier trængte Ordbogsarbejdet 
i Baggrunden.

Stormægtigste Monark
Allemaadigste Arve Herre og Konge!

Deres Kongelige Maiestet er allernaadigst vidende, at af- 
gangne Conferentz Raad Rostgaard, ved mange Aars Arbeid og 
brave Mænds Tilhielp, har lagt Grundvolden til en nogenledes 
fuldkommen Dansk Ordbog, der skulde giøre samme Tienst 
i vort Sprog, som deslige Bøger i andre Folks Tungemaal. Men, 
som han blev sat i mange Æmbeds-Forretninger, og Alderdom
men siden tilfaldt, som forbød hannem sit paabegyndte Verk 
at fuldføre, anbefalede han mig, under Salig Etats Raad Grams 
Opsyn, det samme at bringe i Orden, Skrivningen at rette, det 
unyttige at udelade, det manglende, saa vel af Danske Ord og 
Talemaader som af fremmede Sprog, at tilsette, og, med et 
Ord, saa vidt mueligt fuldstændigt giøre.

Dette skede paa Deres Maiestets Høistsalige Herr Faders 
af glorverdigste Ihukommelse allernaadigst givne Bifald, ligesom 
det vel ogsaa har været Deres Kongl. Maiestet allerunderda
nigst berettet. Jeg arbeidede derpaa med al flid, saa længe 
Rostgaard og Gram levede, saa meget andre mellemkommende 
Forretninger det vilde tilstæde, og kom dermed saa vidt, at 
omtrent den halve Deel blev færdig, som udgiør ved 20. vidt 
skrevne Volumina, og fattes intet andet end den sidste re
vision.

Siden, da Deres Maiestet allernaadigst satte mig over det 
Kongelige Geheime Archiv, og derefter allernaadigst befalede 
mig det store Corpus Diplomaticum Daniæ et Norvegiæ at fuld
komme, som SI. Gram efter allerhøistbemeldte den Høistsalige 
Konges Ordre havde begyndt, har ieg derpaa, foruden hvad ieg 
i det Kongl. Danske Selskab paa det Danske Magazin og andre 
smaa Skrifter har arbeidet, anvendet al min Tid og Flid, saa 
vel her hierne, som nu i de halvandet Aar, ieg paa Deres 
Maiestets høistpriselige Naade har giennemreiset endeel af 
Naboernes Lande, og giort gode Samlinger, hvorpaa ieg med 
første giver mig den allerunderdanigste Frihed for Deres Maie-
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stet at nedlægge en Designation. Imidlertid har det Danske 
Lexicon aldeles hvilet.

Ved min Hiemkomst fornemmes, at Justitz Raad Hoppe 
haver allerunderdanigst indleveret en Prøve af en Dansk Ord
bog, som han begierer at maatte udkomme paa det Kongl. 
Videnskabers Societets autoritet til almindelig Brug og til en 
bestandig Regel at skrive efter. Dette hans Arbeid kan saa 
meget mindre være i Veien for mit under Hænder havende, 
som det ikkun kan regnes for et lidet Haand-Zføføonnaire eller 
en stor Glosebog, og kunde være heel artigt og nyttigt, naar 
det havde alle de reqvisita, som et saadant Verk fordrer. Men 
ved Giennemlæsning befindes, at derudi mangler endeel Hoved- 
Ord og Ords adskillige Bemerkelser, nogle Ord ere overflødige 
og ufornødne, som enten ere fremede eller slet Dansk, Latinen 
og Fransken her og der ikke saa ganske tilforladelig og Ortho- 
graphien ikke over alt saa rigtig eller paa Etymologie^ Brug og 
Sprog-Regler grundet, som den burde være, ei heller alle
vegne bestaaer med sig selv. Siden han dog haver anvendet 
en Hoben Tid og Arbeid derpaa, kunde han vel ikke fraraades 
at forfærdige det, og, om han behagede, som et privat Verk at 
udgive det.

Men at dette eller andet sligt Arbeid om det Danske Sprog, 
som er alt for megen critique underkastet, skulde publica auto- 
ritate udkomme, og som en Rettesnor i Collegiør og Skoler ind
føres, holder det Kongl. Videnskabers Societet heel betænkeligt, 
i sær da det større Verk, som saa længe og med saa megen 
Møde er arbeidet paa, saa vidt er bragt, at det første deraf, 
medens der arbeidedes paa det sidste, kunde gives i Trykken, 
saasnart det endnu engang var gienemseet, og af det store SI. 
Geheime Raad Moths Verk, saa vidt behøvedes, forbedret.

Eftersom nu det Danske Lexicon er et ikke mindre for
nødent, end Corpus Diplomaticum et nyttigt og for denne samt 
Eftertiden umisteligt Verk, ligesom begge ville blive Deres 
Kongelige Maiestet, til udødelig Ære, saa indstilles allerunder
danigst, om Deres Kongl. Maiestet, som saa gierne seer det 
Danske Lexici Forfærdigelse, allemaadigst vil befale, at ieg paa 
nogen Tid skal lade det Diplomatiske Verk henligge, og atter 
tage Lexicon under Hænder, for, saa snart mueligt, at bringe
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det samme til Fuldkommenhed. Deres Maiestets Kongelige 
Velgierninger have altid opmuntret mig i mit Arbeid, og ville 
fremdeles hos mig have samme Virkning. Jeg har desuden 
fordømt min Tid og mine ringe Kræfter til at arbeide i Fædre
nelandets Sprog og Historie. Saa det aleneste beroer paa 
Deres Kongelige Maiestets allernaadigste Villie og Velbehag, 
med hvilken af Delene ieg nu først skal fortfare.

Det vil derefter, naarVerket nærmere til Trykning er fær
digt, komme an paa god og nøie Overtegning, hvad Slags Tryk, 
større eller mindre, hvad Slags Skrifter, Latinske eller Danske, 
og hvad Slags Papir dertil skal bruges, samt hvor mange Ex
emplarer deraf skulle trykkes. Har for Resten det allerunder
danigste Haab, at Deres Kongelige Maiestæt, hvis Ære og For- 
nøielse er vort Arbeids Belønning, og hvis Hensigt er Publici 
Nytte, allernaadigst giør Forskud til Verkets Fremgang; Jeg 
seer ellers ikke, hvorfra de anseelige Bekostninger skulle ta
ges, som et saa vidtløftigt Arbeid, der trykt vil udgiøre nogle 
Tomer in folio} udkræver.

Jeg lever i allerdybeste Underdanighed 
Stormægtigste Monark,

Kiøbenhavn d. 24. februar Allernaadigste Arveherre og Konge 
1755. Deres Kongelige Maiestets

allerunderdanigste tro tiener
J. Langebek.

Kongens Svar paa Langebeks Andragende blev et Rescript 
»til de Tilforordnede i Videnskabernes Societet i Kiøbenhavn« 
af 7. Marts 1755, som er fuldstændigt aftrykt af Werlauff, i 
Det Kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 
i dets første Aarh. Kbh. 1847, S. 73—75. Kongen befalede 
Langebek at lade Diplomatariet hvile, men derimod at frem
skynde Ordbogsarbeidet, om muligt saa meget, at Tryk
ningen kunde begynde inden Aarets Udgang, hvorfor Socie
tetet nærmere skulde udtale sig om Udgivelsesmaaden. Kongen 
opmuntrede Hoppe til at fortsætte sit Arbeide, som han dog 
ikke vilde skulde udkomme publica autoritate.

Som bekjendt kom Langebek ikke til at udgive noget af 
disse Værker. Hans Tanker optoges snart aldeles af Udgivelsen
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af Scriptores Rerum Danicarum, hvilket Værk han ikke kom til 
at fuldende, og som endnu ikke er blevet fuldendt. Langt 
senere optog Videnskabernes Selskab Planen om at udgive en 
dansk Ordbog, som det ogsaa satte i Værk, uden endnu at 
have fuldendt den. Diplomatariet have mange tænkt paa 
siden Langebeks Dage1); man tænker paa det fremdeles.

J) Se f. Ex. Molbech, Det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Historie 
i dets første Aarhundrede. Kbh. 1843, S. 484—85.


