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eres 

oy og Wbaarne 

Mgllstvonder 

sten 
_ . t d d e r ,  

Mans Kongl. Wajeftat til 
Danmark og Norge:c. zc. Hoy 
betroede Stifts - Befalings -Mand 

og Amtmand over Soroe Amt, 
OirsAeurved Gresunds Told-
Kammer , samt Forstander 

sver Soroe Skole. 
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aa billigt som det er, 
at den der ved Tryk
ken Vil publicere NV-
aet for den delicate 

Verden og ikke selv formaaer at 
aive sit Skrift Anseelse, vender 
sjq ved Declication til de Personer, 
som have grundig Indsigt i den 
Materie der handles om, og der

for 



for ufejlbar kand ventes stsrste 
rrocinium hos: Saa billig maa 
enhver tilstaae at jeg med disse faa 
Blades Oversettelse, der handle 
om den noble Dtltltse - Kottst, 
ikke kand giore bedre, end i Un
derdanighed 6e6icere samme til 
Deres Excellence, hvis gien-
nemtrcrngende Forstand derom 
kand fcelde den retmcessigste Dom. 
Dg da den vel bekiendte store Lon-
6uite, hvormed Deres Uxcel-
lence, saavel ved Naturens 
Gunst, som KonstensFliid, er be
gavet, giver etu-imodsigeligt Vid
nesbyrd om den store Fuldkommen
hed Deres Excellence, besid
der, som i andre Adelige Lxcrc!-
tier, faaog i den noble Dtllltse-
KUNst, saa giver samme mig og 
det visse Haab, at ey allene min 

A z un-



underdanige Oeckcgtion i Naade 
stal blive antagen, men og at Skrif
tet hos saa brav og czualikceret 
en Herre ffal finde kraftig kor
svar og sikker Beskiermelse; den jeg 
og t Underdanighed vil tilbede mig, 
som, ncrst al bestandig ?rospenrer 
Deres Excellence og gandste 
Hoye familie tilonffet, lever 
med al Lubmillion 

Min 

iac Mcms 

Ri^benhavn 
deN28̂ ov. 1742. 

Underdanige 
Tienere 

Henrick ̂ ieronxmi. 
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unftige Uasere! 

tMenniste, fomvilstr«-
' be at naae og besidde den 
Fuldkommenhed ret at 
kunde stikke sig t den 
Isme Verden, og blive 

wbil < de ncervcerende Tiders rette Leve-
Maade, maa nodvendig underkaste sig 
tvende Laremesteres nemlig Forstan
dens og DydeNs Disciplin; thiligeldM 
Forstanden med tiltagende Aar vom 
ved Studeringers Svelse; saa bliver Dy
den ogsaa til storste Deel uuderstyttet, 
saavel indvortes paa Gemyttet, som ud
vortes paa Legemet, ved lovlig Brug af 
Mange flags tilladelige Lxercitier: Om 
hvilke sidste en Italiener og Dydens El-
flere har faldet en meget smuk Dom, da 

A 4 hand 
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kand til Roes for Txercittis ec^velirikus 
har i en Hauge-Muur til Keapoks ladet 
indgrave efterfolgende Ord: Legemets 
Bevegelse opholderMenniffets Liv: 
Forsger den naturlige Barme: 
Opmuntrer det dorske og sovnag-
tige Gemyt: Styrker de naturli
ge Krcrfter: Fortcerer de onde og 
overflodige Vcrdffer: Er en Fjen
de afLediggang; men er derimod 
en Vinding af Tiden, en Pligt for 
Ungdommen en Divertissement for 
Alderdommen: Hvorfor ingen for
agter Lxercirier, udende, somvil-
le fattes baade Legemets og Ge
myttets Sundhed: Som NstkM 
Lkvtrxuz in Oeliciis Lurop« PSA. 65« 
anforer. 

Hvad denne Sindrige Italiener i oven 
anforte  ̂Berommelse har domt om alle 
Lxerciuer i Almindelighed, det har'I'ko-
mssvar^on i strr tilegnet det nydie Dant-
se Lxercicio, naar hand i sin Schau-

Platz 
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Platz der Welt! viscurs 68. faaledes 
ftrtver: Da Alderen eller en ond og 
slet Legemets Disposition ey altid 
tilsteder at bruge de stcrrke Legems 
Bevegelser, saasom, Fegten, Ri
den , Jagen o. s.V. saa kand der
imod foretages det subtile Dant-
sen, hvorved det Menniskelige Ge
myt styrkes / Hukommelsen ffcrr- , 
pes, allehaande nagende Gemyts 
Tanker stilles, 8piritus ammsles 
opmuntres, og paa ny ligesom op
lives til alle vigtige Forretninger. 

Dcnne velgrundede Meemng bifalder 
og med al rette den loerde Engelcrnder 
wn i sin Lallet , som hand har givet Ti
telaf Lomus; naar hand fornemmelig 
beviser: At den blomstrende ungdom ved 
det gslsme Danife-Txercitium, ngefaavel 
kand afvendes fra Laster og anfores tit 
Dyd, som ved de skarpeste Regler om Dyd 
og Tugt, fornemmelig i dm Deel afkro-
ss og den udvortes Moralfle Lårdom. 

A 5 conf. 
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con5. )ok. I^ock von Unterricht der 
KlNderzucht §. 67 s-196. Jligemaade 
Kemmerich in der ^cs6emie der 
Wissenschaften p^Z- 515. 

Ja hvortil bchoves her saa stor Vit-
losttghed og neye Forklaring Z Har ikke 
Dantfen i saa god Hensigt varet appro
beret og hotden for hoystno-dvendig af alle 
Nationer under Solen? vicl. Schall-
Platz der Tantzenden. 5^ x>. 65 
saa de gamle ?Kilo5opKi have endog re-

^ commencjeret DaNtz og Mll̂ V kan-
czvsm pr-eeipuss cluss columngs vit« ku-
^us lukencsticini neceilzrizz, fom to tilfor
ladelige Hoved-Stytter og Pillere, dem 
de have befundet hovst fornodne og nytti
ge til det mennlflelige Legemes Lonver-
l'stton. vici. 8cepznus6vzr/o 6s civili Lcm-
verlktion Olllert. 4. pgA. zoZ. 
I faadan god Hensigt ffeer det og end

nu den Dag i Dag er, at evallene destor-
ste ?otenmrer sette deres Kongelige og Fyr
stelige Prineer og Priueesser, faavelfom 
Adels Folk deres unge Herrer og Froikener, 

men 
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men ogsaa mange police private Folk de- . 
res Born under retstafne Ymeres 6e vsn-
cs deres Information, paa det at de lige
som i de forste Blomster kunde vennes til 
Dvd; og efter den fortreffelige ktuloloZi 
og Borne-Loereres LKrvlippi gode Raad 
strax fra den fpcrde Ungdom af xrokcere 
faavel in rnoribus fom in litsris: liv. I. c. II. 
ir. (Zolius?olir. lid: 7. c. 15. p. Z86. faa Vir-
Nlii Ord paa dem maatte blive opfnldt, da 
hand rettelig har fagtl̂ teneris scllvescere 
mulmm, Ung vant/ Gammel bestilt. 

Siden den ccdle Dantft-Knnst da er en 
faa prokr-ible Legems-Svelfe af utallig 
Nytte,foin her forViitleftigheds styld,naa 
forbigaaes, faa har jeg Ungdommen til 
Beste (daintet derom Hidintil ivortDan-
fle Sprog er skrevet) vildet sordanste dif. 
fe faa Blade, fom kun alleneste handle om 
Skikkelig at staae, gaae og giore 
keverenccr, paa det de deraf kand 
stionne hvad der forstaaes ved ret at lcr-
re at Dantse, og faa desbedre i det som 
i alle andre Ting stille ulum fra udulu: 
Ven rette og gode Brug, fra Misbrugen 

da 



da jeg selv bar ligesaa stor Asflye for det 
sidste, som jeg inclinerer for det forste. 

Og soin Dantse-Konsten har aabnet mig 
Doren hos mange Hoye og Lave Stands-
Personer og Fornemme Folk, da jeg nn t 
mere end tive Aar derved har havt mit 
Ophold, siden jeg fra Krigstjeneste blev 
ckmitterer; saa ndkrcrver min Pligt og 
Skyldighed inod GUd og inin Ncrste at 
vise Taknemmelighed, hvorfor jeg og ester 
min ringe Evne med dette har vildet tiene 
enhver; onffende, at disse faa Blade lige
saa velmeent maatte blive optagne, soin 
de velmeent ere blevne oversatte; hvorncest 
jeg stedse forbliver den Gunstige Laseres 
ester Stand og Vilkaar 

ObliAerecke 

Benne« 

H. HILK.0NVM. 
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OM l)ecvrc> carport eller 
Legemets Velanstcendighed 

i Almindelighed. 

t Mennistet, som det Gud
dommelige Konst - og Mester-
Stykke , har i Skabelsen , 
ycest de ypperligste Siele-
Prydelser, ogsaa faaet af 

GUd et smukt, rankt og til alle menniffelige For
retninger vel beqvemt, ja, med faa Ord, et 
gandffe fuldkomment Legeme, det kand formo
dentlig ingen negte. Det fattedes ikke, siqer 
Misander, paa Skionhed i udvortes Gestaltes 
Skikkelse. Thi det var af en Adelig Statur/ 
veltalende, og saa vel stikket paa Legemet, at dec 
overgik alle Kongelige og FyrsteligePersoner i Ma-
neerlighed og Skikkelighed. Thi det var en Guds 
Gierning; og Guds Gierninger ere alle gode og 
fuldkomne. 

Men 
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Men denne medffabte Statur og fuldkomne 

Legems Struttur er tillige med de aandelige Siele-
Gaver ved det begrædelige Synde-Fald, som det, 
hvoraf alle vore Brestfcrldigheder have deres Op
rindelse , igien saa aldeles henfaldne af det menni-
ffelige Legeme, ligesom en udvortes Zirat af en 
kostbar Bygning, saa at nu i Ufuldkommenhedens 
Stand den fordervede Natur ikke alleneste dan
ner Bernene tit og oste med store og heflige Feyl, 
som plat ud ikke ved nogen Hielp eller Middel 
kand rebelleres eller rettes; men endog det som 
ved Naturens Omhu endda vel og ziirlig er dan
net, bliver ncesten overalt ved ffammelige Efter
ladenhed og medfsdtDorsshed igien fordervet. 

Thi endskism de fleste Menniffer af Guds Naa-
des rige Overflsdighed have et ziirligt og vel dan
net Legeme, fedes ogsaa til Verden med sriffe og 
rette Lemmer; saa ere de dog ikke i den medffabte 
Fuldkommenheds Grad, men af Naturen plum
pe, dorffe og ustikkelige. Gaae ikke de fleste 
Mennisker af medfedt Ladhed og Dorjkhed fra 
Ungdommen af indtil den hoye Alder ligesom de 
vare krumme og ssieve, med nedbeyede Hoveder 
og krogede Nygge? Hcrnge de ikke, naar de staae, 
Legemet gemeenlig paa den eene Side, sette Ma
ven frem og lade Ribbenene ligge paa hverandre? 
De gaae med krumme og krogede Knce, og sene 
altid Fsdderne meere ind - end ud - ad; flingre 
med Armene, og giore lumr pudserlige Miner og 
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Grimasser med Hcenderne, Skuldrene, Hove
det, Synene og Munden. Ved Bordet seer man 
dem meere ligge end sidde. Skal de gisre en 
keverenLe eller cerbodig Legemets Bevegelse, da 
komme der saa u-proportionere^e og sKeAere-
6e Lader og Bevegelser frem, at kloge Folk ret 
maa ynkes over deres Uheldighed. Hvilket, for
uden mange andre ussmmelige Lader og latterlige 
Geberder, er aksammen gandffe tvert imod Na
turens gode Orden og det menniffelige Legemes 
medffabte Fuldkommenhed. 

Foruden dette blive ogsaa de naturlige Lege
mets Feyle hos mange Menniffer deels sterre, 
ved ffammelig Uforsigtighed, eller uformodendes 
ulykkelig Hendelse, deels ogfaa verre og stemmere 
ved daglig Haandming, saa at Legemets Lem
mer komme i Uorden og afderes rette Skik. Maa 
ikke de fieeste Menniffer, som have mistet deres 
ranke Legeme og lige l'aill e, tilskrive saadam de
res krogede Intervalluin enten deres Modres og 
Opvarterffers Uforsigtighed, eller ogsaa deres 
egen Goglen og Modtvillighed? Voxe ikke mange 
Menniffer formedelst deres idelige Sidden og Le
gemets Nedbvyelse gandffe krumme, ffieve og 
krogryggede? Som man daglig kand see paa 
Studerede, Konstnere, Haandverkere og alle 
Mm, som heele Dagen igiennem siddende forret
te hvad de have at gisre. 

Som 
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^ Som da det menniffelige Legemes udvortes 

Feyle komme alieeneste af den sordervede Natur 
vg daglig Vane, der med Tiden bliver til den 
anden Natur; Saa gisre de sandelig ikke nogen 
Synd deri, om de ved Konsten og en mrcettet 
Flid strcebe at corri^ere dette naturlige Onde, saa 
vidt det i denne Skrobelighed kand lade sig gis
re og saaledes soge igien nogenlunde at fe-re frem 
for Lyset den medffabte proportionerte Legemets 
Danlighed og Skik, som nu i Menniffets for
dervede Tilstand ligger ffiult, og teer sig hos som
me meere, og hos andre mindre. Thi som for
modentlig ingen kand sige, at det mishager al 
Godheds GUd , naar et Menniffe forekommer 
det andet med Wrbsdighed, og giver det den 
re, som det tilkommer. Saa ffal ikke heller no
gen kunde bevise, at det er GUd imod, naar en 
Christen med Oecoro corporiZ, eller nogle ester 
den medffabte Natur vel indrettede og anstændi
ge Miner og Lader, Legemets Skikkelse, Geber-
der og Reverencer, soger at gwre sin skyldige 
Wrbodighed tcekkelig og behagelig. 

Ja, jeg vilde i Betragtning as at GUd hav
de begavet Menniffet med saa lige en Statur og 
god Legemets vilpolition, saa det langt overgik 
alle Konger og Fyrster , hvilke dog frem for an
dre Menniffer beflitte sig paa en god udvortes Le
gemets Skikkelse, meget meere bevise contrsrium, 
vg sige: at den, der lader det der ligger 

^ ffiult 
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ssiult i hans Lemmer, stedse blive ligesom begra
vet, og modtvillig fremturer i sin Ussikkelighed, 
hand er langt verre for GUd, end den, som be
flitter sig paa nogenlunde at blive liig ester den 
medskabte Legemets Skikkelighed. Fornemmelig 
da alls naturlige Feyl ere os af GUd til Straf 
paalagte, og vi med langt storre Umage og Uid 
end alle andre Dyr i deres , maa endog 
saa lcere at staae og gaae (ligesom alle Konster, 
der ere Fostere af Fornuften) med enckileiplme-
ret Tvang. 

Derncrst er Oecorum corporiz eller Legemets 
Velanstændighed, som noget der staaer i ffisn 
Sammenhceng med Gudfrygtighed, og er en sår
deles Ziir for Lcerdom og andre Konster, hvorfor 
det ogsaa nsye bor folge med begge Deele, saa 
hsystnsdvendig, ja nisten umisteligt for denne 
Tiids Verden. Thi naar et Menniffe 
frygter GUd, har lcert noget, som er mjkassem, 
og er derhos af et artigt og u-aKeQeret Vcesen; 
da er dette en Ziir for hans Dyd og Videnffab, 
der ikke alleeneste kand giore ham antagen og be
hagelig hos poIerte Folk, men gier ham endog 
mere brugelig og tienlig, end om hand fattes den
ne udvortes (Kvalitet. Maa ikke mangen god og 
flittig Mand, uagtet hand med sin Videnffab, 
Konst og Fliid kunde vcere til stor Nytte i Verden, 
dog blive anfeet som Udygtig, Ubeqvem oa Ubru
gelig, alleneste fordi hand ikke har l«m, endogsaa 

ud  ̂
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udvortes at skikke sig ret og fremfsre alting med 
sommelige Lader og Geberder. Lole meri6i3n6 
elarius el̂ . 

Men hvorledes? eller hvorved kand vel et af 
Naturen ustikket , eller en som fra 
Ungdommen af er bleven forfomt i at lcere vecs-
rum cvrporis, bekomme en god kxterieur og ud
vortes Skik? Svar: Det kand ikke stee paa 
beqvemmere Maade, end ved adffillige nyttige og 
en Christen vel anstændige ^xercitier, fomi Key-
ser luKinigni Lov tillades, saasom: Ride, Feg-
te, Damse, Volticere Lcc. Dette maa et ungt 
Menniffe ncest sine lcere og bruge som et 
^ppeMx til sin Nytte og , efterd i hans af 
Naturen plumpe og ustikkede Lemmer blive der
ved Tiid efter anden giorte ret beqvemme, og satte 
i en langt meere fuldkommen Stand. Men der
som derimod dette Tvangs-Middel bliver efterladt, 
da forbliver Mennistet i sin naturlige Ustikkelighed 
og fceiste Uheldighed. 

Og just dette er Aarsagen hvorfor alle Natio
ner i Verden have beflittet sig paa adffillige flags 
Legemers Kxei-Litier. Dette er Aarsagen, hvor
for endnu den Dag i Dag er, alle Kongelige og 
Fyrstelige Printzer, saavel som og unge Adelige 
Herrer og andre af konette fra Ung
dommen af med Kliid holdes dertil. Ja, det er 
Aarsagen hvorfor der paa alle vel-indrettede H.c3-
Menuer, foruden ̂ rvielivrer ogfaa bestikkes Lxer-

cMe-
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citie-Mestere; nemlig, paa det den studerende 
Ungdom kand sve deres ncest Lxercitia, 
og TxerLitis ncest Lwciia, og saaledes ved stig 
Omvexling ikke alleneste forrette baade det eeneog 
det andet med mindre Kiedsommelighcd og storre 
Nytte, men ogsaa tillige bringe baade Legemet og 
Sindet til Fuldkommenhed, som de, der begge 
avles og opfsdes sammen; og ikke ellers vcere 
som en vanartig Stis-Fader mod den eene væsent
lige Deel, som i Pleye og god Tugt blev sorssmt. 

Cndjkwnt nu vel enhver asde tilladte ̂ xercitier 
har sin scerdeles Nytte, og gier hver sit til ar den 
x>rox>0rti0nerlige Legemets Skikkelse og Lemmer
nes Fcerdighed , som er tabt og borte, igien no
genlunde kand erlanges: Saa maa dog i Be
synderlighed Dantse-Runsten have Fortrinet i 
denne Punct, for adskillige Aarsagers ffyld, 
nemlig: 

1. Saasom den ikke er formsget tung og be
sværlig, at jo endogsaa det svage Kion, ja smaa 
Bsrn af fire eller fem Aar, hvis Lemmer endnu 
ere ligesom vcege, og lade sig vcenne ligesom man 
vil have dem; kand meget vel satte den, og uden 
al Fare lcere og sve den til deres Nytte. 

2. Saasom den prXparerer Menniskets Lemmer 
til alle andre kxercitier, der ere tungere, saasom 
Fegten, Riden, Volticeren, o. s.v. saa de siden, , 
naar Aarene og Krcesterne tiltage, meget lettere 
kand lcere dem, og med en noKle Xir sveogbru-

B s S« 
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ge dem. Thi ligesom Philosophien hielper trolig 
til Lcerdom i alle tre Hoved-Faculteter, og gaaer 
dem tilHaande: Saa er ogfaa detPhilosophiffe 
Dantse^xercitium med sin Ziirlighed, Stadig
hed og Fcerdighed for hele Legemet nytteligt til alle 
andre Legemets Svelser. Ikke noget andet kxer-
citium retter saaledes det heele Legeme endog de 
mindste Ledemod, eller gior dem hurtige og faste 
som den rette Damse-Konst. Man kand kun 
see til alle Kongelige og Fyrstelige Hoffer, saavel-
som alle vel indrettede ^caclemier og Ridder-
Skoler, om ikke den rem Damse-Konst med sit 
Reglement op - og tillukker Dsren for alle andre 
Lxercitier. Og dette er saa rigtigt, at endog-
saa Hedningerne have kundet ffisnne derpaa, og 
derfor baade have begyndt og endet alle deres 
Lxercitier med den da brugelige Maade ar dant-
se paa , hvilken iblant dem blev kaldet ars ge-
Meulatoria: Og endelig 

z. Saasom den ey alleeneste i Udovelsen er i 
og sor sig selv et meget nyttigt Lxereitmm og en 
lovlig kecrestion for Sindet; men og fordi den i 
Henseende til Videnskaben og Reguleringen er 
et 8tu6iuin; ja i Henseende til Nytten af?rolK 
en udvortes moralff Lcerdom. I Henseende til, 
at den ey alleeneste udvortes ved ordentlige Lader 
vg Geberder inorsIiLerer baade Mand 5 og Qvin-
de-Kwnnet, men ogsaa indvortes gisr dem mun
tre og vittige. Som den sidst afdsde Konge 

i Fran-
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i Frankerig I.u6evi^ XIV. i sine I^ettres eatentes 
ved ^wdlilleinentciel' ̂ .cZZemieko^le 6evan-
se til ?ari8 den ZO 1662. har viist for he
le Verden. 

Dm Engelcender 1.0^ bevidner det og med dis
se Ord: Dantse-^xercitium ester Konstm er en 
yndiggisrende Legemets Bevegelst, den hele Liv6 
Tiid igiennem, i Besynderlighed faae Born der
ved en mandig og ssmmelig Driftighed, og gis
res beqvemme til at omgaaes med forstandige Folk. 
Thi endjkiont det bestaaer kun i udvortes behagelige 
Bevegelser; saa skeer det dog, jeg veed ikke hvor
dan , at Bornene derved bringes til mandelige 
Tanker, naar de sves deri ved forstandige Me-
stere, som selv forstaae Selssabs Dyder. 

Mm om nogen skulde synes at dette er forme
get sagt, hand behage da ikkun at tage tvende 
Bsrn af lige Klon og Alder, hvoraf det ene ha
ver lcert at dantfe, og det andet ikke (forstaae hos 
en retskaffen knitre , som har den rette Viden-
ffab til at undervise Ungdommen i Hoflighed go
de Sceder og Lader) og holde disse to mod hin
anden ; saa skal der vise sig saa merkelig en For-
ffiel, som der er paa Dag og Nat. 

Just derafkommer det, at der findes saa stor 
Forskiel paa LoncZuite og udvortes god Opforfel 
hos de Folk og paa de Steder hvor denne Lege
mets Svelfe fornemmelig Korerer, og hos dem/ 
hvor man kun blot til en kecreation lnrer noget 

B 3 lidet, 
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lidet, eller og for i Nsdsfald at kunde betiene 
Fruentimmeret med en Menuet og 'nogle Engel
ske Dantse i Selffab , saa at en der ikke vidste 
bedre, ffulde snart tcenke at de Fsrste vare kom
ne meere maneerlige til Verden end de Sidste. 
Thi endffisnt et Menniffe kand af Naturen vcrre 
begavet med meere Skikkelighed end det andet; 
saa er der dog i et og andet noget aKeAeret hos 
ham, som hos forstandige Folk glor ham meere 
forhadt end behagelig, 05 kand sieldensaa fnart 
faae en god ^ir, eller i et vel ckoilerer Selskab 
opfsre sig saa^ ordentlig , fom den , der med stor 
Fliid og Umage har lcert Grund-Reglerne om Ar
tighed og gode Sceder. Og siger derfor Herr 
kgsck retteligen , at man sielden finder en noble 
^.ir i deres Opfsrsel, som ikke have lcert dette 
Txercitiuin for at ordinere deres Bevegelser, 
hvortil det fornemmelig er aldeeles fornoden. 

Kortelig! Dantse-Txereitiurn er et vel befun
den Middel, hvorved unge Menniffer kand be
komme de Egenffaber , med hvilke de allevegne 
kand forffaffe sig en fri Adgang oZ velvillig Be
fordring. Efterdi Menniffet ved saadan daglig 
Dvelse ligesom poleres, og af en, saa at sige u-
behsvlet Knub, der hverken har Skik eller Lede
mod, bliver gioct til et artigt og czu?Meel-et Men
niffe , som ey allene i den civile Lonverl^tton er 
allevegne velkommen, vel lidt og vel omtalt; men 
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der har og vel fsr et saadant velffikket, ffisnt fat
tigt Menniste, for sin gode Lon6mte og scedeli-
ge Opfsrfel nydt en uformodet Naade. Og er 
det da med saadan en ffeet, hvadV^gAense'lffri-
ver: Kloge Folk elffe meget dem, som vide vel at 
stikke sig i alle Ting, og acLoinmoseredem saale-
des, ar de derfor faae baade Bersmmelse, Be
fordring og Kemuneration. klores sonores, 
klores lzoni prXv^Ient 6ivitii5. Med Kunst og 
Skikkelighed kommer man lcengere end med 
Penge. 

Og just dette er ogsaa Oyemerket og Hensig
ten, saavelbos deForceldre, derlade deres Bern 
undervise i Dantsen, som og hos enhver Tckolar 
selv , som har ret Forstand paa Sagen, hvor
for de lcere denne Konst. Nemlig at de, ey alle-
neste i den udvortes Gestalt, ville have en god 
H.ir, paa det de i Koriette Forsamlinger med an
dre qua1i6cerecie Personer i smuk Skikkelse, net 
Gang , behagelig Nedbsyelse, artig Vending, 
ziirlig Dantz, og i andre ffikkelige Forretninger 
kand vcere dennem lige; men og, at de ved deres 
ffikkelige Opfsrfel kand giere sig behagelige hos 
enhver, og faaledes desfor finde deres Lykke i 
Verden, befaste den, naar de have fundet den, 
og med Nytte betiene sig af den, naar de have 
befastet den. 

Dette, siger jeg, er en rcrt priisvcerdig Hen
sigt i den rette Damse-Konst, hvilken Nytten 

B 4 strap 



-M ) 12 ( 85?-

strax fslger i Hcelene. Besynderlig da den poli-
tisse Verden nu omstunder seer mere paa et ungt 
Menniffes udvortes Opfvrsel, end til de indvor
tes (^valitXter, og den fsrste Indbildning er 
hos samme saa stcerk , at om en prelenterer sig 
fsrstegang med ussmmelige Lader for polite Folk, 
faae de saadan Afffye for ham , at de ikke en
gang bekymre sig om hans indvortes (Kvaliteter. 
Andre derimod med ikkun halv saa mange ind
vortes (Kvaliteter naae ved deres ssikkelige og or
dentlige Opforsel meere end de have begiert. Og 
saaledes kand da den udvortes Skikkelighed og 
siedelige Opforsel i Geberser i det mindste vcere som 
Kurven til at frembyde og ftemlegge de indvor
tes (Kvaliteter L. 

Dog det saa nyttelige Damse - Kxercitium, 
gier ikke alleneste skikkelig paa Legemet og lykke
lig paa Gods og ZEre, men den befordrer og ved
ligeholder ogsaa Legemets Sundhed, forfrisser 
Sindet, og tiener til god Fremgang i enhvers ̂ 5-
tkires, er nyttig og fornoden til al offentlig Tale for 
de ziirlige Geberders og Laders ffyld. Ja det tie
ner Born til god Vext, naar de ere disponere-
6e til krumme Been og krogede Rygge, i det der
ved alle Lemmer paa mange Maader kand blive 
bsyede og strikkede. 

Er det da nu saaledes bessaffet med Dantse-
kxereitiG, at det baner den nccrmeste Vey for 
Menniffene til jordiss Lyksalighed, som den Folk 

nu 
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nu omstunder meest tragte ester; saa bedrage de 
slg jo heyligen, som , fordi det synes ikke ckreQe 
fornoden til deres Syemeed, da foragte og ne-
xliZere det, sigende: Hvortil nytter Dantsen 
mig og mine? For disse Omkostninger ville vi cede 
noget Got, eller lade os giore nogle smukke Klce
der, o.s.v. 

Men du maa, da vide, min Ven! ae saa li
det som man i Dag eller i Morgen kand see paa 
dine, i Lader og Geberder uordentlige Bsrn, at 
de hiemme i dit Huus have spiist mangc lekkere 
Natter: Ligesaa lidet kand de ffisnneKlceder gio
re dem vittige og ffikkelige. Klced en Abe i sam
me Klaver, saa er den dog en Abe og bliver en 
Abe. eK iimis, etli aurea Aeliet 

Hiin l^iloiopkus, da hand saae et uskik
keligt Menniffe i rode Skarlagens Klceder, sagde: 
Tilforn bar et Faar disse Klceder, men det var et 
Faar og blev et Faar. Og Leneca siger: 8tu1-
tMmus eK, c^vi tiominein ex vekidus Xkiinat. 
Det er en Nar, der dommer om et Menniffe ester 
Klcederne. Kloge Folk lee meget meere derover, 
naar de see et iSceder og Lader ilde ffikket Men
niffe, at prunke med stolre Klceder, ligesom^-
xi Krage med Paasugle-Fiere, vel vidende; czvo6 
xulclirum orn^turri turdes inores ccrns 
collinant, at flette og flemme Lader gwre forhadt, 
og smitte smukke Klceder verre end Dynd og 
Skarn, klaut: 

V 5 Der-
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Derforuden er det jo bekiendt at alle de Penge, 
som anvendes til Stads og Overdaad, ere kun 
spildte; Og de Penge derimod, som man lcerer 
noget nyttigt og Skikkeligt for, jettes ligesom paa 
Rente, og med Tiden give en riig IntereHe. Skeer 
vg dette ikke altid; saa er det dog i Sandhed en 
ZEre ogGlcrde for Kvnette Folk, at de frem for 
andre uforstandige og gierige Forceldre have skik
kelige Bsrn og selv kaldes ffikkelige, hvilket er 
dem en overflsdig Belsnning for deres anvendte 
Msye og Bekostning. 

Vilde nogen herimod indvende og sige: Jeg 
har ikke lcert at dantse; og er dog stedse kommen 
frem i Verden med min Opssrsel! Saa maa 
dette tiene til Svar: Maaffee saadan en er bleven 
holdt meget til gode og P3r6ormeret; eller og det 
heder om ham, som om mange af hans Lige: Det 
er Skade at den Mand har saa uffikkelige La
der ! Og derforuden saa kand man ikke vide, om 
hans Bsrn ffal have samme Lykke i Verden som 
hånd; thi den pleyer ofte at vare de Uffikkeliges 
kstron. 

Sandelig! Forceldre maa ikke indbilde sig, at 
deres Bsrn med tiltagende Aar ffal ved en sår
deles Lyksalighed i Naturen, eller ved en Hendel-
se, blive befriede fra deres uffikkelige Lader. O! 
hvor mange klage ikke over deres Forceldre, at de 
ikke have vildet anvende nogle Daler paa den 6i-
Aix1inere6e Dantsen, da de dog ikke have ladet 
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sams paa andet? Hvor mange bejamre ikke, at 
de L deres Ungdom ikke have havt Midler eller Lej
lighed til at regulere deres uformelige ?olitur, 
Geberder og AAiones ved Dantfe-Konsten! Ja 
mange beklage alt forsildig, at, da de have havt 
Wd, Penge ogLeilighed dertil, saa have de tra
neret denne Svelse med stor Skisdesloshed som 
et unyttigt Arbeide, og maa da nu med Billig
hed lide dette til Straf derfor, saa lsnge de leve. 

Dog paa det min vilcurs ikke Ml synes paf-
iioneret for prXOLLuperecle Folk ; saa vil jeg 
hermed give dem det ffristlig, at om nogen fin
der saa store Behag i sin og sine Berns enten gro
ve eller 3i5eLiere6e Opfsrfel; eller og hand plac 
ud vil indbilde sig, at man gisr sigliig efterver
den , naar man ved OecorulN cvrporis ssger at 
rerte sin naturlige Mangel og Legemets uffikkeli-
ge Geberder icked Velanstændigheds Regler, saa 
ffal hand for mig gierne have lov til at blive ved 
sin egensindige Mening og selv tagne Manerer , 
derimod maa hand da overlade den sande Skik
kelighed og behageliggiorende Opfsrfel til andre, 
som vide at benene sig deraf paa en nyttig og lov
lig Maade. 

OM 
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Dm Oecoro cvrvoris eller 
Legemets Velanstændighed i 

Særdeleshed 
t Mennisket ved dm vel-re^u!ere6eDants 
se-Konst allerbest kand cori^ere sit Le-
gems naturlige Ustikkelighed og uforme

lige Geberder, og ckHonere sine Lemmer til alle 
skikkelige Forretninger, det er allerede forhen nok
som viist. Men at mange unge Menniffer have 
lcert at dantse saavel i Tydffland som i Frankerig 
paa den heye Dantse-Skole til eariz, og dog vi
ste ikkun liden udvortes Skikkelighed og Artig
hed i deres Geberder; saadant bor ikke tilskrives 
Konsten i sig selv , men Dantse - Mesterne og 
Lckolarerne. 

Thi som de sidste ved Informationen ingenlun
de have til Syemeed den udvortes Moralitet og 
behageliggwrende Opforfel, nemlig, hvorledes 
man i alle, saavel alvorlige, som gladeligt og ly
stige Forretninger kand staae ziirlig og fast, gaae 
skikkelig og beqvem, ved alle flags Leyligheder gis
re keverencer med sommelig Beskedenhed og 
Lemmernes artige Bevegelse, paa anstændig Maa-
der komme i Compagnier, sammesteds til en og an
den Side ziirlig vende sig, og iligemaade med 
god Maneer gaae ud igien; men de ville ikkun 
for Lysts ffyld i en Hast lcrre en Halv - Moed 
Menuetgm, paa det de j Nsdsfald kand hoppe 

med 
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med i Selffaber, og nogenlunde fyldestgiere 
Lands Skik og Scedvane. Og for da at kom
me derfra i en Hast og med liden Omkostning, 
opssge de saadanne Dantse-Mestere, som vel 
endelig damse, men dog alligevel selv intet grun
digt vide at sige, hverken af de Regler , som 
henhsre til den udvortes Moralitet eller Dantse-
Svelse efter Konsten i sig selv. 

Og deraf kommer det da, at de vel kand saa 
maadelig dantse nogle Skrit og Figurer; men 
kand hverken Regel,ret staae eller gaae, langt 
mindre vide de ved Samtale i Selffab, eller ved 
offentlige Ceremonier at gisre Regel-rette Reve-
rencer; og det fordi dem ey er bleven sagt, hvor
dan et stikkeligt Menniffes Lemmer ordentlig ffal 
stttes, fores og regieres i deres rette Harmonis, 
Orden og Distance. Og er det da ikke at un
dre over, at mange lcrre at dantse, men ikkun 
saa derved blive forbedrede i deres scrdelige Op-
forsel, Lader og Geberder; hvilket dog er det væ
sentligste Stykke, som man bor sigte til, naar 
man lcrrer at dantse. 

Ney! det tilbsrlige Syemerke og den rette Hen
sigt iDamsen maa legges til Grund, saavel hos 
^cererne , som skolarerne; nemlig den deraf 
flydende udvortes Klorslitet og Skikkelighed, 
hvorfor denne Konst egentlig er opfunden, lceres 
vg bliver lcert og svet. Thi, ligesom den sorste 
Hoved Deel af den rene og sande Damse-Konst, 

nem-
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nemlig den Kmple Kammer-Dantz, i sin ^ccu-
rgteile grunder sig igien paa tvende Deele, nem
lig den Prosaiske og Poetiske Deel, hvoraf pro-
Q Hltatio (hvilket betyder saa meget som metro 
loluta iklwtio, eller en fri og ubunden Dantz, 
og scettes imod igltationi , den Poetiks 
Deel, hvor alleSkrit og Geberder tramrespaa 
en inetriff og bunden Maade, og giores artigen 
og med god Skik efter viffe Tal, Figurer, Maal 
og Tacter i en Melodie) haver den udvortes mos 
ralffe Lårdom og behageliggiorende Opfsrfel til 
Dyemerke. Saa bor et Menniffe, enten hand 
af Naturen er skikkelig eller uffikkelig , fornem
melig undervises i den Lcerdom om Velanstændig
hed og Uanstcendighed i Geberder og Lader; paa 
det hand Regel-ret kand l«re at forstaae en god 
Ansigtets Skikkelse og Maneerlighed over det he
le Legeme; og lare at aflcege alle sine u-anstcen-
dige stemme Vaner i Statur, Gang og Geber
der, som komme af den faldne Naturs Drist, 
og derimod faae en ret skikkelig Lonckuite og Op-
forftl. ' 

Hertil kommer da siden den Poetiff, saavel 
galante Kammer - som hoye ^Keatraliske Dant-
sen, hvilken sidste fornemmelig tiener til de 
tariske ^xetcitier og ziirlige Geberder for konsti-
ge Oratores, ved sine mangfoldige Forandringer 
i Bevægelserne, saasom , ved Regel-rette Posi
turer, ved anstændige Miner, rene Skrit, frie 

Ven-
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Vendinger lette Luft-Spring, flygtige Sving, 
Benenes hastige sammenflaaen, at bcere Arme
ne hsyt eller lavt, o. s. v. er saa tienlig, at man 
i en kort Ud kand giore Legemet og Lemmerne 
mere beqvemme til alle Ting. 

Dog, paa det jeg ikke alt forlange ffal ophol
de mig ved det Almindelige, men komme til Sa
gen i sig selv , saa maa man vide, at du er ikke 
mit Forsat her at beffrive begge Hoved-Deele af 
den rette og sande Damse-Konst; siden jeg alle
rede H.M10 i7i7.ved Trykken har udgivet en til
strækkelig (^vZrt syv Alphabeter stor, og derhos 
oversat den FranzoffeHoved-Nogeltilekor^rz-
pkien , eller den Konst ved LKamLierer og Fi
gurer at beffrive alle Dantse; hvilken bestaaer i 
24 Ark Kaaber-Stykker. Saa har jeg ikke hel
ler i Sinde paa disse Blade at giennemgaae dm 
hele Legemets udvortes Velanstændighed, som 
egentlig begriber i sig fire vasemlige Stykker, 
nemlig Ziirlighed i Klcederne, Gebcerder, Ord 
og Gierninger, hvoraf man kand kiende et Men-
niffes Gemyt som det er i sig selv enten dydigt 
eller lastefuldt, ligesom man kiender en Fugl paa 
Fierene: Ney! derom ffal jeg i fremtiden meddele 
Elfferne af den sande Artighed en udforlig 

Men jeg vil i dette korte Utog mine ZcKoZarer 
til Fordeel alleeneste blive ved Geberdernes velan-
stcendige Regulering, og afdele samme i Tre væ
sentlige Stykker, nemlig: 

1. Re-
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1. Reqelmesstg at staae eller boere Le-
met. 

2. Regelmessig at gaae. 
z. NegelmeM at gtore leverenes. 

Thi det er og bliver dog gandffe vist og sandt, 
hvad Uelewvn ffriver herom, naar hand siger: 
Den som ret forstaaer disse tre Stykker, hvor
dan hand behagelig ffal staae, gaae og gi^re 
en smuk keverence, hand har lcert det beste af 
Dantsen. Hand kand ikke alleneste derved tee 
sig artig og ssikkelig, men hand har ikke heller 
behov at vare meget bange, naar hand ffal om-
gaaes med mffafne Folk. 

Om Regelmessig at bare sit 
Legeme. 

/H^aar et Mennisse vil regulere sit as Natu-
-AM ren velffabte men fra Ungdommen af ilde 

vante Legeme, i alle sine Lemmer, og 
6i5x>0nere det til Stadighed, net Gang og andre 
stikkelige Bevegelser; da maa det lcereat fsye alle 
Lemmerne, fra Hovedet indtil Fod-Solen, lige 
og naturlig paa hverandre, anholde eller udstræk
ke dem ligesom fornoden gwres, og faaledes Bid 
efter anden vcrnne sig til en Regel-ret og artig 
Legemets Positur, hvorved det siden i alle fore
faldende Bevægelser saaer den tilbsrlige Lslance 

og 
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vg ^ir; faafom Legemets rette Linie efter Vag
ten er den allerbeqvemmeste til alle Vendinger, 
Sving, og andre hurtige pioner. Og herved 
maa man da i Besynderlighed agte fslgende 10 
Grund-Regler, af hvilke en rank ^aille og ar
tig Positur ciepen6erer. 

1. Bor man altiid, naar og Hvor man staaer, 
sttte Fsdderne udad paa en proportioneret Maa-
de: (d.e. vende Spidsen af den hFyre Fodcil 
h^yre, og Spidsen af den venstre Fod til 
venstre Side, saa meget som forneden gis-
res ril at staae vel. 

2. ^ecurZt flutte Benene : s d. e. jette den 
eene, enten h^yre eller venstre Fod, saaledes 
frem for den anden, ac den foreste Fod kom
mer til at ftaae med Hcelen lige for den ba
geste Fods Ankel, omtrent een god Haand-
bred fra hinanden , og oventil flutte Hofte-
Benene med stive og udaddreyede Rnce. Saa 
er og det en god ?oiition, naar man under
tiden setter Hcelene i ^rans-ver^!-eller lim 
Sidelinie. ^ 

z. Holde Knceene stive og vel ud ad-
4. Trcekke Maven ind ad. 
5. Skyde Brystet frem. 
6. Drage Skuldrene ned ad og tilbage: (paa 

det at man ikke ftal gisre en kort Hals, og 
C «« 
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at Bryster ved Skulder-Bladenes Gammeni 
fluttelse desbedre kand ftres frem.) 

7. Holde Hovedet med en lige Hals i Vceret 
tilbage, da man tager Hagen tilsig (saasom 
den altid maa vcere ligesom efter Bly-Vceg-
ten i lige Linie med panden og Maven.) 

8. Lade Armene naturlig hcenge ned paa begge 
Sider. 

9. Holde Hatten fast under den venstre Arm 
( med pullen udad og Spidsen frem ad, at, 
naar den stal settes paa, man da strax kand 
tage far paaden paa sit behørige Sted.) Og 
endelig 

ro. Holde Stokken med Knappen i den Ven
stre Haand tilbage (saaledes at den med Spid
sen bagtil ne^iAent falder paa Jorden , at 
Ven h^yre Haand kand vcere frie og parat til 
at overlevere eller tage imod noget.) 

Kortelig, naar et Mennisse vil staae ret og 
Negelmcessig, bor hand altid fttte Brystet frem, 
og alle de andre Legemets Parter tilbage, saa
som, oven til Hovedet, neden til Maven, og 
paa begge Sider Skuldrene med naturlig ned-
hangende Arme. Paa det hand saaledes altid 
kand holde hele Legemets Machine, hvori Len-
trum er stille, i en rigtig Balance; og ikke leg-
Zer nogen Lem meere paa, end det kand taale. 

Og 
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Og disse ti klaximer eller almindelige Grunds 
Regler bor da et Menniffe ikke alleneste tkeore-
tice vide og kunde opregne, men man bor for
nemmelig fore dem til l'raxin og i Brug; paa 
det man derefter kand ffisnne og domme saa vel 
om sig selv, som om andre. Khi saa snart man 
seer et Menniffe i uskikkelig kolitur, maa man 
exzminere samme efter disse Regler , og saa seer 
man strax hvori Legemets uskikkelige politur egent
lig bestaaer. 

Om disse iO Reglers ffammelige Misbrug i begi-
ge Lxtremis, nemlig, hvorledes nogle forsee sig 
Verimod i det de gisre for livet deraf, og andre i 
det de giore for meget deraf; kand man efterses 
mit forbersrte Skrift, von rechrschaffenen 
Tanymeister: it: von der regulirten Gestalt 
der Gesichcer. 

Hvorledes Fruentimmeret 
Regelmcrssig ffal staae eller 

bare sit Legeme. 
^fruentimmeret har i henseende til Legemets 

ziirlige eoiiwr de selvsamme Regler at i 
agttage, som Mands-Personerne (und

tagen om Hatten og Stokken) Dog alligevel 
have de ikke heller behov at lade begge Armene 
gandffe hcrnge ned; men de kand uden 

C 2 tioy 
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tion bcere dem liggende for sig tcet ved Livet, dog 
ikke med sammenfoldede Fingre, som naar may 
laser en Bon, men med over hinanden sammen
lagde og lidet ned ad bsyedeHcender, paa det de 
hverken ffal ligge forhsyt imod Brystet, ikkehel
ler for dybt i Skiodet, eller trykt for m til Li
vet. Ikke heller have Armene og Hcenderne be
hov at ligge altid stille, ligesom de vare fast lime
de, naar man er i konversation hvor adskillige 
Bevegelser ere fornoden; men den eene bor un
dertiden med Maneerlighed beveges, fornemme
lig naar hun har en Vifte, tt Terklcede, et 
Blomster, en Louyvet eller iwget faadam i 
Haanden. 

Om den Negel-rette Gang. 
E^aar et Menniffe har lcert at holde sit Lege-

me udi Lemmernes tilbsrligevittance, og 
clilponeret det til Stadighed og at vcere 

fast; saa maa hand ogsaa lcere at gaae Regel
ret, og at fore det ene Been frem ester det an
det paa en beqvem og ziirlig Maade. Hertil be
hoves da atter visse Grund - Regler og hele Ti
mers Umage; Efterdi den daglige Erfarenhed 
kand lcere, at det langt fra ikke er nok dermed, 
om Forældrene end tusinde gange sige til deres 
Bern, som de gamle Krebs i Fabelen til de unge 
Krebs: Gaaer dog smukt lige, og ikke saa uar-
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tig! naar de dog hverken kand lcere dem de ckeo-
retiffe Grund-Regler, eller sige: Seer paa mig 
og gwrer ligesom jeg! 

Forst maa et Konet Menniste hvor det gaaer 
eller ftaaer holde sit Legeme fast i en lige Linie un
der Bevegelsen, ester de anforte Regler om dm 
Regel-rette ?o6wr, hvortil Armene formedelst 
Mod-Vcegten ikke lidet kand hielpe. Ligeledes 
har ogsaa Hovedet den Magt, at det med sin 
Rettelse kand holde Legemet i Vcegt; da det oste 
gier meget til Vagtens Ulighed naar det er iBe-
vegelse. 

Derncest maa man og i Besynderlighed endnu 
observere 5 Regler , naar man vil formere et ret 
Skrit som befordrer en naturlig Gang. Nem
lig man maa ved hvert Skrit, idet man vil som 
satte Foden: 

Lsfte den bageste Fods Hcel fra Jorden med 
lidet bsyetKnce (hvorvedLegemet begiver sig 
Snor,lige paa den forreste Fod, og holdes 
fast derpaa som paa en stiv GtHtte.) 

2. Gandsse lsfte Foden op og fore den bsyet 
til Hcelen af den forreste Fod. 

z.Strcekke den med vel udverts stive Knce een 
godSkoe lang (dog efter som personen er af 

C Z 
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8wwr stor eller liden til) frem for sig nar hen 
ved Jorden. 

4. Stive og ml fluttet fttte dm ned (d. e. ae 
^celen kommer til at staae lige over for den 
bageste Fods Ankel, og følgelig begge-Hs-
lene bag hinanden , at Spidserne til begge 
Sider dreyes proportionerlig ud ad, og det 
paa den platte Fod, saa Spidsen af Foden 
ikke staaer i vceret eller op ad.) Og endelig 

5. Derfra fremfors Legemet, som altid Snor
lige folger Skriuet (hvorved igien -Hcelen af 
den bageste Fod liftes fra Jorden med lidet 
b^yet Rnce, og saa videre dec følgende Gkrie 
formeres ligesom det forrige.) 

Paa det faaledes den som gaaer kand lcere ikke 
alleneste at disponere sit Legeme til Stadighed, 
og alle Lemmerne til Hurtighed og en smidig Be-
vegelse, men og at formere alle Skrit lige, og 
ikke gisre et langers eller videre end det andet, 
saa Trinet tager sin Oprindelse af Hoste-Beene-
ve, og ikke af Legemet oven til, for folgelig ey 
at vakle fra den eene Side til den anden, som en 
Gaas. Kortelig, hand maa oplofts Hcelen, 
udstrakke Beenet, og fttte det fluttet igien ned 
M Jorden. 

Om 
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Om Armenes Regel-rette 
Bevcegelse i Gangen. 

rmenes Bevegelse i Gangen, naar et Men-
nisse veed at fore og regiere dem ester Vel-
anstændigheds Regler, er en stor Zirat 

for Legemet. Thi om En endskisnt gier nok saa 
jkionne og ^ravetetisse Skrit, forer ogsaa Lege
net smukt lige og commocZe frem paa faste og 
vel fluttede Been; men lader derhos emen som 
et Tra-Billede, Armene paa begge Sider hvile 
alt for tet ved Livet ligesom de vare limede, eller 
som et Sceleton , Been-Rad lader dem flingre 
uordentlig hid og did; eller og om hand har sin 
Stok i Haanden, fegter farlig om sig hen i Va
ret imod Sagens ̂ atureU; saa seer det dog alt
sammen i hoyeste Grad uartig og slkeAeret ud. 

Men at man da ogsaa herudi kand saae et vist 
kexlement, saa vil jeg sige: Man maa i Gan
gen emen lade den venstre Haand naturlig hcenge 
ved Siden, og imidlertid bevege den hoyre, i 
hvilken man holder Stokken, ffiont ogsaa uden 
Stok, lidet stem og tilbage: Eller og bevege beg
ge Armem frem og tilbage, dog saa, at naar 
den hoyre Fod gaaer frem, den venstre Arm da 
ogsaa fores frem, og den hoyre tilbage; Og 
naar den venstre Fod tråder frem, den hsyre 
Arm da tillige fores frem, og den venstre namr-

C 4 lig-
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tigviis tilbags. Og maa man altid saaledes paa 
den Side, hvor man scetter Foden frem, fore 
Armen tilbage, som noget , der til at gaae frem 
vg at holde tilbage er gandffe naturligt. 

Ligesom man kand see og fornemme det paa 
Hestene, der af Naturens Drist altid jette Fod
rerne korsviis i Gangen, og fremskrive med den 
hsyre for-og venstre Bag-Fod, og med venstre 
for og hsyre Bag-Fod tillige. Ja man seer saa-
dant paa de eenfoldige Bonder og Post,Ledere, 
som af Naruren ligssaa i den hurtige Gang med 
Haand og Fod holde Mod-Vagten, ffisnt paa 
en uformelig Maade. Thi naar de med den hsy
re Fod ogsaa tillige fremkastede den hsyre Arm, 
saa avancerede denne Bevegelse alt forstark. Da 
derimod , naar den hsyre Arm trcekkes tilbage i 
det den hsyre Fod gaaer stem , saa anholder og 
forhindrer det naturligviis, atBevegelsen ikke bli
ver for star?, saa at manstraxiBevegelftnkand 
onholde Legemet formedelst Mod - Vagtens 
eontrzA. Thi gwrde man ikke det, men 
tillige med den hsyre Fod ogsaa kastede den 
hsyre Arm frem, og tillige med den venstre Fod 
ogsaa den venstre Arm; saa ffisd Legemet natur, 
iigviis alt for stark frem, Fodderne bleve usta
dige, Gangen forhindret, og man var da far-
Hig at falde. 

Hvo 
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Hvo seer da ikke vel at dette Reglement er 
naturligt, og ar Armenes Bevegelse ingenlunde 
maa flee paa en Lvnfus Maade! Men dog maa 
Bevegelsen kun ffee gandfle maadelig og lidet fr^m 
og tilbage, men aldrig tvert over Legemet hid og 
did som deres, der spille paa Lass-Vivien. 

Hvorledes Hatten apteret stal 
sidde paa Hovedet, tages under 

Armen, og igien paasettes. 
atten maa ikke vcere for stor, ikke heller 

for liden, af faadanForm, som vel kand 
flikke sig til enhvers l'aiUe. Jligemaa-

de altid vel opfcestet apteret og udstafferet ester 
brugelig kscvn. Og som Hatten er forordnet til en 
Skierm og Bedekkelse, saa maa den ester sed-
vanlig Maade saaledes jettes paa Hovedet at 
Knappen kommer til at sidde paa den venstre 
Side, og Spidsen accurat over Ncesen , at den 
staaer lige saa dybt bag til, som over Syenbry-
nene soi5 ril, saa den hverken hanger paa den eene 
Side, eller staaer med Spidsen i Varet, som 
en Slagbom. 

Hvad Hattens Astagelse ved Hilsen angaaer; 
da maa den ffee ssrend keverencen aflegges, 
dog ikke til den Side, hvor den årede Person 
befinder sig, paa det man ikke stal hindres i at 

C 5 in 
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see paa Personen. Mm Hatten tages egentlig 
af Hovedet paa fslgende Maade: Man fatter den 
ved Randen ikke langt fra Spidsen, saa Tom
melfingeren kommer under, og alle de andre over 
Randen^ lofter den med en venlig Mine af Ho
vedet til Siden, flunkende den , ligesom Perso
nen er af hsy og stor Stand, dybt ned. Thi li
gesom Personer af ddncktion tage det ilde op, 
naar mand ved at hilse dem, rorer kun lunken 
ved Hatten, og ligesom tr^Aerer dem ne^li^ent 
ocj ringe: Saa lader det ogsaa latterligt, atman-
He for alle Menniffer, uden at giore Forffielpaa 
Perfoner, giore en dyb krumme Lorentz paa 
Gaden. 

Eendeel tage Hatten afmed den hsyre Haand,saa 
at Tommelfingeren kommer til den hsyre og alle de 
andre Fingre til den venstre Side opad, og trykke 
dermed altid paa Hatten en Bugt og Spids i 
Vceret,men det er hverken smukt eller beqvemt; 
ssasomman ikke paa denMaade med en Haand 

, fsyelig kand aftage Hatten, langt mindre beqvem-
melig fcette den paa Hovedet, helst naar Spidsen 
er bleven noget veg og blod. 

Bliver man staaende hos den cerede Person, 
eller gaaer med samme ved Siden bort en Nid 
lang, it. naar man vil gaae i et Huus eller Kam
mer ; da ffal man ikke beholde Hatten i Haan-

dm. 
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den, meget mindre holde den med begge Hcender 
for sig som en Kammer-Potte, men den tages 
under den venstre Arm med Pullen udad og Spid
sen frem ad, at naar den ffal fems paa, man 
da strax kand fatte den paa sit behsrige Sted. 
Og maa den med Overdeelen af den venstre 
Arm faaledes fastholdes, at man ved alle Hen-
belser kand frkit med begge Hcender. 

Men om man ivisseZifcelde uforbigcrngeligffal 
beholde Hatten i Haanden, som naar man ren-
Zerer sig paa Bamse-Pladsen o. s. v. da maa 
man ikke med Tommelfingeren, meget mindre 
med den hele Haand gribe i Hatten, eller holde 
den opdcekket, som man vilde indsamle Almisse; 
men man maa fatte den paa den Maade, fom sagt 
er om Hattens Astagelse, og lade den hcenge paa 
Siden, dog lidet fra Legemet, at der ey kom
mer Puder paa Klcederne 

Ved Hattens Paasettelse kand dette remar-
qveres, at man setter den paa med samme Haand 
som man har taget den af Hovedet med, dog ikke 
sidverts men fortil, og, dersom fornoden gwres 
maa man trykke den lidet dybere ned, dog faale
des, at den ikke kommer til at sidde for dybt bag 
til, eller for hoyt for til, men lige paa Ho, 
vedet. 

Om 



-M ) z- c m-

Om den Regelmæssige ke-
verence. 

^everence eller Legemets cerbedige Bsy-
else, som det tredie vcesentlige Stykke af 
den sande Artighed i Geberder , er en 

hoystfornsden ja fast umistelig Ung i den udvor
tes Opfersel. Allerhelst da et Konet Menni-
fle kand giore sig behagelig ved en artig 
inent og wert imod forhadt ved en uanstændig 
Skraben. Det er derforac beklage at keveren-
cen saa vel som Reguleringen i at staae og gaae 
bliver saa meget ringe agtet , og af de fleste Me
sters og skolarer saa ne^Iient traceret; da dog 
dette er Hoved-Aarsagen hvorfor man lcerer at 
dantse, og uden hvilken al Dantsen er ikke den 
M eller Umage vcrrd, som derpaa bliver chen-
cZeret; ey at tale om Pengene: thi det som duer 
intet er alc for dyrt betalt, om det end kostede 
nok saa lidet. 

En Reverence Ml da egentlig betragtes og 
gisres paa tvende Maader: 

i Staaende. 2Gaaende. 

As hvilke vi vil kalde det fsrste Slags, enke-
verence tilbage (keverence en arriere) fordi 
Foden derved bliver stregen tilbage: og det an

det 
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det en keverence fre?n ad (keverence en avant) 
fordi Foden derved stryges frem. 

OM Mand - Klonnets keve-
rcncc tilbage. 

and-Kwnnets lieverence tilbage bliver 
egentlig afdeelt i en tredobbelt lempo, 
hvor af enhver igien har sine sårdeles 

Anmerkninger og Regler, som dog alle lsbe ud 
paa eet og det samme naar de komme til eerie-
Qion. Det forste haver fire Negler, som 
alle tillige paa eengang skal oklerveres og forret
tes , nemlig: (naar man ftrst har indrettet al
le Legemets parter efter de io Regler, som 
forhen er talt om ved den regulerede Lege
mets koliwr i at staae) da skal man 

1. See den cerede Person friit i Synene. 

2. Lsfte Halen paa den eene Foed fra Jor
den, fette den een halv Skoe lang bort til Siden, 
og med det samme fore Legemet derpaa hen, hvi
lende derpaa som paa en fast Stytte: (ar Ho
vedet acl x>erpen6iLuIum rettes efter den bort-
satte Fods Spids, og den anden Fod kom
mer til at staae paa Spidsen med oploftet 
Hcel og stive Rnce) 

3. Boye 
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z. Bsye Legemet i Hosterne og det med vel 
fremsat Bryst (ladende tillige Armene natur
lig falde frem, og holdende Harren under 
den venstre Arm) saaledes at man utvungen 
kand see den årede Person i Synene: Og 

4. Holde den anden Fod paa Spidsen stille. 
(eller med stive Rn« crcekke den halvparten 
strygende efter.) 

Kortelig! man seer Personen i Dynene, trceder 
med den eene Fod Sidverts bort, lofter den anden 
paa Spidsen, og bsyersig maadelig med vel ud-
stsdt Bryst. 

Det andet ̂ emxo haver fem Kemarczuer nem
lig: manmaa 

1. Endnu dybere og langsom nedbsye det ved 
fsrste l'ewpo i Hofterne noget lidet nedbsyede 
Legeme lige for Personen. 

2. Lade tillige begge Armene naturlig siunke dy
bere frem; (eller og, om personen er afh^y 
Stand, da af SudmiiUon udstrcekke den h^y, 
re -Haand ved der hjSyre Skinnebeen ned ad 
mod Jorden, og lade den anden, som man 
holder Hatten under, naturlig hcenge frem.) 

z. Kaste Oynene (naar man ikke mere kand 
friir see personen i Ansigter) fra den af ned 
mod Jorden: 

4. End-
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4. Endnu stedse med stive Kncr bringe den Fod, 
som man ved forste ^empo har loftet paa Spid
sen eller begyndt at stryge med, tet til Siden af 
den anden Hcel: og da 

5. Hvile i saadan ?ol!wr lidet stille saavel med 
Fodderne som med det hele Legeme (efter som 
den cerede person er af Stand og Me
riter. 

Kortelig man bukker dybere, seer ned, lader 
Armene reent falde frem, og trcekker Foden end
nu noget videre hen til Halen. 

Det tredie l'emxo udkrcever igieu fire Ting 
nemlig: man maa 

1. Naar nu Legemet og Hovedet er bsyetnok, 
da lsfte det lige op i Varet igien. 

2. Lade begge Armene naturlig falde ved Si
den. 

3. See Personen frit i Synene: og endelig 

4- Trcrkke den ved Siden paa Balden hvilen
de Fod med et nogenledes friff Trak, dog uden 
stcrrk Skraben, gandffe tilbage (saa den med 
lidet bFyec Rnce kommer til at staae Iccurst 
med Balden bag den bortsatte Fods -Hcel og 
med Laggen under den fremmeste Lceg i Huul-
ningen ter tilslutter paa hele Foden.) 

Kor-
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Kortelig ! man retter sig op igien seer Perfo-
L Oynene, lader Armene falde til Siden og 

med Foden aldeles tilbage. 

Hindernes ̂ eevmmo-
cjgrion ved ^.cvercncen tilbage. 

et er^lvcie hos osDanffe, saavelsom hos 
de Tydffe, at Konette Folk ved Viliteis 
afleggelse og andre Forsamlinger, saa vel 

naar man kommer, som naar man tager Afffeed, 
gaae hverandre cerbsdig i mode, og udstrcekke scer-
deles den hsyre Haand ned til hverandres Knce 
eller Fsdder. Vil man nu med god Maneer bruge 
dette Leremoniel med Haanden ved den civile 
Reverence, saa maa man fornemmelig agte dens 
trende lempo nemlig man maa 

1. Naar Legemet maadelig bukkes ogsaa tillige 
lidet oplsfte den hsyre Haand, og fore den ma-
neerlig til Munden, 

2. Naar Legemet aldeles bukkes, da udstrcek
ke Haanden igien fra Munden tilden crredePer
sons Fsdder: Og 

z. Ved Legemets og Hovedets Oprettelse tage 
man den udstrakte Haand igien til sig og lade den 
naturlig falde til Siden. 

Og 



) 57 ( M-

Og maa man derved ey allene odservere dm 
rette l'empo, men og en god Maneer og Maa-
de: thi ligesom der folger et aKeAeret Vcesen 
paa, naar ikke alting, som meldt er, bliver for
rettet til sin rette Bid og paa behorig Maade. 
Ligesaa er det og latterligt naar mange fore Haan-
den for nar til Munden, som de vilde flikke Fing
rene, eller og gisre allehaande underlige 
cer derved. 

Dette Ceremoniel med Haanden har ogsaa 
Sted ved andre Forretninger , og lader scerdcles 
vel, naar man haver noget at overlevere en do-
vet Person, eller imodtager noget af samme, og 
man da , saa vel for, som efter ?rXlelit2ti0Qen 
forer den hsyre Haand med lidet boyet Legeme tik 
Munden : hvorved egentlig tvende lempo iagt
tages: nemlig: man maae 

1. I det man bukker fore denhoyre Haand til 
Munden; Og 

2. Under Oprettelsen igien assers den. 
Kortelig Haand og Mund bor tillige gaae sam

men, og tillige igien fra hinanden. Bliver disse 
Regler forrettede paa en forkeert Maade, da er 
det lige saa latterligt, som naar en Landsbye Degn 
eller Skolemester til Bryllupper paa en atkeQe-
ret Maade snyder Lyset, trerickerer Maden og 
imodtager eller overleverer Tallerkener med Ude
ladende Geberder. 

D Om 
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Om Fruentimmerets 
vercnce tilbage. 

^^^enne lieverence ville vi afdele i tvende 
som i. i at Neye, og 2.atHceve sig. 

Ved det forste haver et Fruen
timmer fem Regler ar iagttage, som : 

1. Seer hun den årede Person venlig i Sy
nene. 

2. Lofter den eene Hoel fra Jorden (hvorved 
Rncrer tillige lidet bsyes) sener den lidet fra 
Steden tilbage og forer tillige Legemet derpaa 
fort, saa at Brystet ffyderfrem, men Hovedet 
Skuldrene og Maven holdes tilbage (hvilket 
giver den smukkeste ^ir) saa at Hovedet kom
mer til at staae Snor-ret med den bortsatte Fods 
Spids. 

z. Lofter tillige Hcelen paa den anden Fod i 
varet, setter eller stryger samme paa Balden il
den at bsye Kncrene saa vidt tilbage at den med 
Balden kommer til-at staae vel udvens ncrst bag 
den fremmeste Fods Hcel. 

4- Neyer med begge Knce vel udad til begge 
Sider i lige Linie langsom, dog ikke alt for dybt 
ned, og 

5. Bliver i faadanl'oliwr, dog eftersom Per
sonen er af fornemme Stand lidet liggende. 
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Ved det andet haver Fruentimmeret 
tvende flags ar iagttage, nemlig: 

1. Hun seer endnu den årede Person frit i Sy
nene: og 

2. Haver sig vel fast og lige op i Varet igien 
paa samme Fod. Dog maa Havelsen ffee no
get hurtigere end Neyingen. 

Vil et Fruentimmer maneerlig have sig igien 
paa den tilbage strsgne Fod, og ikke paa det bort
satte Been, saa maa hun efter at hun med ftsr-
ste vouceur haver neyet sig paa det bortsattt Been, 
fore Legemet i lige Linie fort paa den tilbage strsg
ne Fod og derpaa have sig igien med god kulan
ce: Dog vel see til, at hun ikke, somgemeen-
lig ffeer, i at fore sig tilbage setter Maven frem, 
og lader Legemet falde tilbage, hvormed hun da 
hastig vanffaber sig. 

Hvorledes k.everenceri til-
bagt applicerer 

W^er ved denne Keverence tilbage, saa vel for 
Mands-Personer, som Fruentimmeret, 
gisres dette Sporsmaal: Om man ester 

eget Behag maa stryge med hvilken Fod man vil? 
Hvorpaa hverken kand svares med Ja, eller Ney, 
men det besvares med visse Vilkor saaledes: Har 
man den årede Person lige for sig, saa kand man 

D 2 trcv-
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trcede bort med hvilken Fod man vil, og stryge 
med den anden, efterdi den eene er ligesaa beqvem 
som den anden. (Undtagen naar man har en Per
son m ved den eene Side, eller staaer ncer ved 
enVceg, Stoel, Bord:c. da tråder man hel
ler bon paa den anden Side, hvor der er Rum^ 
paa det man ikke ved at stede an stal 
ciere sig selv eller andre.) 

Men befinder den årede Person sig enten paa 
hoyre eller venstre Side; saa maa man og paa 
samme Side, hvor Personen er, stryge Foden 
tilbage, dog forst vende sig med For-Legemet li
ge for Personen, og tillige scette den anden Fod 
bort til Siden prTpareren6e sig dermed til ke-
verence: Hvis ikke da cvmpliinenterer man 
mere med Ryggen end med Ansigtet, mod den 
cerede Person, og soraarsager derved en hemme
lig Latter. Dette hendes mange, de merke det 
ogsaa vel, men vide dog ikke, hvor af dette in-
6ecorum eller flette Forhold egentlig kommer. 

Om Mands-Personers 
vcrence frem ad. 

enne keverenLe giores, naar man gaaer 
forbi konette Folk, og dermed forfares 
saaledes. 

1. Man 
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1. Man fcesterOymne med en artig Hovedets 
Vending paa den cerede Person Sidverts. 

2. Bukker Legemet lidet s efter at man Havels 
fremfar Foden paa den anden Gide og giver 
Legemet Lalsnce derpaa, ) og lader Armene 
naturlig falde 

z. Lofter tillige paa samme Side, hvor den 
cerede Person er, Hcelen (imedens Foden staa-
er bag ved) med noget bsyet Knce fra Jorden. 

4- Forer samme Fod frem til den forreste Fods 
Hcel. 

5. Nedsetter den der: og 
6. Stryger den 6ouLement paa Balden, med 

stiv strcekket Knce, vel udad og lige for sig faa 
vidt ftem, at den kommer til at staae omtrent et 
orcknsir Skrit der fra, med Hcelen lige for den 

- bageste Fods Skoe-Spende. 
7. Beyer i Strygningen Legemet dybere ned: 

(dog saa, at Hovedet kommer til at ftaae ter-
x>en6icu1air med den frem stregen Fod.) 

8. Fsrer Legemet derpaa fort: 
9. Slaaer Synene ned til Jorden naar den 

cerede Person er af fornemme Stand: og 
10. Retter sig i den anden Fods Fremfettelfe i 

Wceret igien, og forer tillige Armene til Siden. 

D z Fru-
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Fruentimmerets Z.everenLe 
fremad. 
har ved keverencen frem ad 

ME alt derre at iagttage, som nu om Mands 
Personerne er anfert nemlig: Hun 

1. Seer Ven årede Person uden ^.KeAstion i 
Synene. 

2. Scetter paa den Side, hvor Personen ikke 
er , den bageste Fod i fuld Gang med et almin
delig: Skcit frem for sig , paa det Hun desbe-
dre kand vende sig mod Personen, og giver Le
gemet derpaa sin Lal^nce. 

z. Neyer cerbodig med til sig tagende Hoved, 
Skuldre og Mave, og frem udfort Bryst, saa 
vg til begge Siderne vel udad boyede Knce lige 
og stadig ned, dog eftersom Personen er af hsy 
eller nedrig Stand til, dybere eller lavere. 

4. ^vsncerer tillige med den bageste Fod paa 
samme Side hvor Personen befinder sig, og fo
rer Legemet langsom derpaa sort; efterdi keve-
rencen bor skee i fuld Gang. 

5. Hcrver sig derpaa igien i god L^ance i Va
ret ; dog maa Hcevelsen ffee noget hurtigere end 
Neyen (Somme hceve sig og igien paa 
samme Fod som de paa den Gide, hvor Per
sonen ikke er, have fremsat eller streger og 
neyer sig paa.) 

6. La-
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6. Lader i Hcevelsen den anden Fod gaae ester, 
og vender Synene af fra Personen. 

Kortelig! Fruentimmeret ferer , paa den Si
de , hvor Personen ikke er, den bageste Fod beyer 
et til den anden, og derfra gandste stiv frem (som 
tilforn er sagr om de almindelig Skrit).bsyer 
begge Knce og couperer faa med den Fod , og 
paa samme Side fremad hvor den cerede Person 
befinder sig. 

Hvorledes kveverencen frem 
ad vel og viselig stal giores. 

i. iVZ^aar man gaaerforbi enekler tohoshver-
andre staaende Personer, saa stryger 
man den Fod frem ad paa den Side , 

hvor Personerne befinde sig, saasom to Personer 
meget vel med een Keverence kand affærdiges. 
Men finder man mange Personer paa Siden i 
en Rad; saa maa man og, i det man gaaer for
bi, stryge Foden nogle gange paa selvsamme Si
de (men dog altid undermenge ec almindelige 
Gkric med det andet Veen) alt i fuld Gang 
og tillige lade Gynene uforvendt lsbefra een Per
son til den anden i Raden. Boygningen bliver 
derved indrettet ester de årede Personers Lka-
raQer og Fortieneste, nemlig ligesom de ere af 
hsy og nedrig Stand, stsrre eller mindre (Zva-
lileter, dybere eller lavere. 

D 4 2. Gaaer 
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2. Gaaer man igiennem en Folke-riig For-
samling , hvor Personerne paa begge Sder ere 
r3NAere6e i tvende lange Rader; saa kand man 
ikke altid stryge Foden frem paa en og den sam
me Side, meget mindre Fod for Fod til heyre 
og venstre Side Vexel-viis, men man maa altiv 
gisre tvende almindelige Skrit imellem, og saa-
ledes hver gang ved det tredie Skrit d. e. <Vexel-
viis stryge den eene Fod frem ester den anden', og 
tillige i Strygningen paa samme Side, som Fo
den stryges, see hver gang to, tre eller fire Per
soner frit i Syvene , og under de to paafelgende 
oxciinaire Skrit vende Hovedet og Synene med 
vel oprettet Legeme Zoucement til den anden Si
de, og der forfare ligesom paa den fsrste, ind
til man er.kommen igienmm den hele ^Kemblee. 

?. Befinder sig en hoy Stands-Person i Ra-
hen; saa maa man af keH?eA vende sig om med 
For-Legemet lige mod den samme, og becere den 
med en Keverence tilbage, indrettet efter Per
sonens Heyhed. Det er: Man stryger paa den 
Side Foden tilbage, esterat man tilforn har med 
Foden paa den anden Side vendt sig lige for den 
samme. 

4- Ere der paa begge Sider lutter Hoye, men 
dog af Stand ulige, faafom, Kongelige, Fyr
stelige og Grevelige Personer med deres klimttre 
vg Lavalierer, saa maa man ligeledes for de 

Foks 
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Fornemmeste i Raden giore kevercncen tilbage, 
og det ester deres Hsyhed med dybt beyet Legeme, 
mcn for Lavaliererrie gisres den sedvanlige Re-
verence frem ad. M. Dog maa hvert Steds 
Skik og Maade herved iagttages. 

5. Men befinder sig tvende Stands-Personer 
af lige Hsyhed tvert over for hinanden, d. e. den 
Eene paa den hsyre og den Anden paa den ven
stre Haand; saa maa man ey gisre keverencen 
tilbage med omvendt Legeme; men kun vende 
Ansigtet med en Mine til den Side, hvor 
den fornemmeste Person er: Og derefter forfare 
paa den anden Side ligefaadan med den anden 
Fod. Paa det at man ikke stal vende Ryggen til 
de fornemmeste Stands-Personer paa Pladsen. 
Men at det ellers kand gaaeafuden^Ke^tion, 
saa maa den skee forend man endnu kommer til at 
staae imellem begge Stands-Personerne. 

6. Befinde sig paa begge Sider lutter lige 
Stands-Personer, som i Stand lidet cktkerere, 
men dog alle ere af ^xtraQion, saa pleyer man 
at gisre den sedvanlige keverence frem ad til 
begge Sider, dog ester samme Personers 
ritet indrettet, dyb eller lav. 

?. Og dette altsammen udkrcrver, enten man 
gaaer ind, eller ved Afjkeed ud af et Kammer: 
Jligemaade ved alle faavel Kongelige og Fyrste
lige, som Borgerlige 8o!enmteter og Hsytidelig-
heder, saasom ved Kongelige Kronings 

D 5 Kon-
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Kongelige og Fyrstelige Bilager og Daab6H.Qer, 
Kongelige og Fyrstelige Lig-l^oceiHoner, Rigs-
og Land-Dage, Ridderskabs og andre fornem
me Forsamlinger; saaog ved Borgerlige Bryl
lupper, Lig-Begcengelser og andre, saa vel of
fentlige, som private Forsamlinger. 

OM Vilit-k^everence hvor
ledes den giores ved Antrcedel-

se eller Indgang. 
erved blive begge keverencer frem ad og 
tilbage sammenfoyeve, og afdeeles begge 
i trende l'emxo ( da keverencen frem 

ad gi^r eec , og kevereneen tilbage to ^em-
P0) saaledes som sslger: Det fsrste l'empo, 
som er keverericen frem ad, bestaaer af disse tre 
Remarciver: Naar man er kommen ncrr nok til 
den Person som ffal hilses, eller den man i Lon-
vers^tion vil becere med en Lompliment, og ta
le til; saa 

1. Stryger man det sidste Skrit med denhoy-
re Fod paa Balden frem. 

2. Bukker i Strygningen lidet frem med Le
gemet og 

z. Ferer tillige, i det man bukker, den hsy-
re Haand blottet til Munden. 

Det andet ^empo, da man i keverencen 
tilbage bukker sig dybere, haver fire Anmerk-
nmger, nemlig. 

r. Man 
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1. Man irader (holdende sig i forrige ?o-
iiwr, saasom begge lieverencer giFre dog kun 
een) lidet til Side med det venstre Been (efter
di det venstre Been og den h^yre Arm altid 
naturlig viis ffal Zgere tilsaminen.) 

2. Forer tillige Legemet derpaa og bukker gand-
fie ned. 

z. Strcekker den til Munden forte hsyre Haand 
lige ti! den bearede Persons Kna, eller (i fald 
den er af h^y Stand, eller bukker sig selv 
dybt) ned til Fodderne udad : og 

4. Stryger den ordentlige keverence tilbage 
med den hsyre Fod: (men dog , siden man er 
nedbsyec, kun gandste fparfom fra Steder.) 

Det tredie l^empo, som er Havelsen vedke-
verencen tilbage, begriber egentlig i sig trende 
Ting, saasom: 

1. Man lofter sig op igien i Varet. 
2. Forer tillige den hidtil langsom mgrckeren-

6e Fod med et noget fristere Trak bag den Ven
stre: og 

z. Drager i Havelsen den udstrakte hoyre 
Haand til sig, lader den naturlig falde ved Si
den , og tråder med to a tre Skrit igien bag
lands tilbage. 

Man kand og, naar man vil aflegge en eom-
xliment, gaae med tree keverencer, allerhelst 
naar den årede Person er af fornemme Stand 
eller store Ueriter. Dog maa den tredie keve» 

ren-



rence gwres dybere 
begyndes n:ed venst 
Fod kand stryge ke 

Endskism Haad 

end de tvende forste, saa og 
Been, paa det den hoyre 

tilbage, 
ved Vilit-Reverencer ikke 

altw tor prXienteres, meget mindre kysses; sor-
nemnielig om nogen uKcioie gier sin Opvartning 
hos store Herrer, Damer eller Intraner, hvilke 
man af kespeQ ikke saa ncer og fZmiliZir tor lo-
be paa Halsen, men man bor billigen i den fald 
efter Velanstændigheds Regler altid conlickerere 
Vekiendtffab, Scedvane og Bevaagenhed af de 
for sig havende Personer: Saa staaer det dog 
ziirlig og iukmils, at man noget fra dem bukker 
sig dybt og udstrakker den hoyre Haand lige til 
Jorden. 

Men hender det sig, at en hoy Stands Per
son selv prXsenterer og rcekker sin Haand frem; 
saa maa man maneerlig tage og kysse paa samme, 
og da tillige fudmittere sig tilborligen sordenhoye 
Person, og derpaa med nogle Skrit igien vige 
tilbage fra den. 

Ellers er det endnu bedre, naar man vil bevi
se hsye Stands-Personer sin underdanige vevo-
tion, man da, saa vel naar man kommerind, 
som naar man trceder af, med dm forbemeldte 
keverence frem ad kysser Kiolen paa folgende 
Maade: Esterat man ved Indtrædelsen i Kam
meret, to eller tre Skrit sra Dsren, haver giort 
den ordentlige keverence tilbage, og ncermet sig 

nok 
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nok til den hoye Person; saa stryger man i det 
sidste Skrit med hoyre Fod den sedvanlige keve-
rence frem ad, og tillige i det man bukker fat
ter med den hoyre Haand Sommen afKiolen el
ler Vesten ( hos Damerne midt paa Riolen el
ler Ski^rtec; dog ar man ikke opløfter det) 
forer den boyet til Munden, trceder under Op
rettelsen igien nogle Skrit bort og gior den ordent
lige keverence tilbage. 

Sluttelig er endnu herved at erindre, atnaar 
man giver Haand maa man vende Hovedet til 
den hsyre Side, paa det at om den anden Per
son ligeledes dybt boyet rakker Haanden og vil 
forhindre d'ndmiMonen, man da ikke, i det man 
bukker og haver sig igien, ffal stode Hovederne 
sammen, og foraarsage en Latter. 

Om Vilit-k(.everence ved af
trædelse , Bortgang eller naar 

man rager Asffeed. 
^fffeeds Reverencen bliver , naar Haan

den derved præsenteres, forrettet ligesom 
komplimenten ved Jntradelfen: men 

bliver Haanden derved ikke præsenteret; saa 
i. Stryger man, for at giore en Begyndelse 

til Bortgang, keverencen frem ad under Lom-
xUmenter med Ord lige mod Personen (dogik

ke 
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Se med den Fod paa samme Side, hvor man 
vil rrcede af, men paa den anden Gide. For 
L^empel. Om man vilde vende sig til ven
stre Haand, hvor man var D^ren ncermest, 
saa maatte keverencen frem ad gisres med 
den hFyre Fod: men vilde man trcede af til 
den hjSyre Side, saa stryges med det venstre 
Been. 

2. Tråder med det ander Been lidet til den 
Side, hvor man vil gaae af, bukker sig gandffe 
dybt, trcekkende den forhen stwgen Fod langsom 
efter og 

z. Gaaer dermed i Hcevelsen (vendende sig 
tillige af fra den cerede person) gandffe bort. 

Maa man i Bortgangen endnu psKere forbi 
nogle Personer; saa kand man med nogle keve-
rencerfrem ad, indrettede efter enhver Persons 
Stand og Vcerdighed , begive sig ud af Kam
meret. 

Man maa ofte ved VM-Oremonierne baade 
naar man kommer, og tager Afffeed, under Om-
xUmenterne af Ord gisre meere end een eller to 
Reverencer tilbage. Og paa det nu veLorurn 
ogsaa herved! maa blive observeret saavel i Ge-
berder som i Ord ; saa maa man ey altid tråde 
bort med det eene Been til Siden og stryge efter 
med det andet, saasom man derved kommer alt 
lcengere og lcrngere bort fra Personen paa Siden; 
men man maa vexel viis sttte, saa een, og saa 

en 
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en anden Fod Sivvens bort, yg stryge med dm 
anden. Den Fod, man stryger mch, kand der
for altid senes paa Spidsen ter bag ved den an
den, saa Legemet Snor-lige kand hvile paa den, 
og den som staaer paa Spidsen, fslgelig vcerexa^ 
rat til at tråde bort til efrerfslgende keverence> 
Dog maa siigt ikke ssee alt for tit efter hinandens 
saasom det foraarsager storUanstcrndighed, naar 
nogm snart altid ved hvert tredie og fierde Ord 
kratter bag ud , ligesom de vilde ssrabe Lceret af 
Skoene. Een og anden vel indrettet keverence 
kand udtrykke merekeAeA end saadan latterlig 
Vane og overfledig Hoflighed, hvorved ffikkeli-
geFolk foraarsages til unyttige Gien-Lompli-
lnenter. 

Har man hast AnZience hos?otenwter og 
hoye Hoveder; saa gaaer man ikke frem ad fra 
dem; da det holdes for en stor^onte naar man 
vender Ryggen til Kongelige og Fyrstelige Perso
ner. Men man gaaer banglcends fra dem , og 
gier ved hvert tredie Skrit en dyb keverence til
bage, og det trende Gange. Derpaa vender 
man sig, naar Kammeret er langt, og gaaer 
frem for sig til Doren, der vender man sig om 
igien mod den hsye Person, gior endnu een dyb 
Keverence tilbage, og gaaer stem ad udafKam-
meret. Dog staaer det frit om nogen vil gaae 
baglands ud, og saa beffedemlig lukke Dsren til 
igien. 

Os 



Og hermed vil jeg da beflutte dette kom Udtog, 
og fremdeles have mig enhver efter Stand og 
^onciition ceret Laseres Gunst og Bevaagenhed 
anbefaler. Men den avindsyge og ildesindede 
med sit lastelige Linhang vil jeg have henviist til 
Mn uforgængelige Mre-Stytte, som poeten 
z^grtialiL til evig Amindelse har oprettet for den 
ffumlende Aoilo, og derpaa ladet indgrave disse 
Ord: 

li8 usczve licet lis 6eni<zve na5us. 

Du maa vcere saa nceseviis som du vilt, saa 
est du dog en Nar, og gisr mig 

ingen Skade. 

( 8 .̂ 
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