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For-Erin-tinger.

.Dette störe Stykke Land, som her ester 
sin Storrelse og Tilstand, saa noye 
som mueligt Häver vcrret, giorrsLa- 
serne bekiendt; dets naturlige og po- 

Miste Fordele giore, at Jndbyggeme kve med 
mindre Bekymring, og beherste storre Riigdom- 
me end i andre Danmarks Provinzcr.

Paa dette Amtes vestre Side ex Iordens 
Overflade nesten jevn, men mod Ästen fnart ne- 
drigere.snart hoyere Ager- og Skov-Grund, hvor 
imellem sees Moser og Enge hist og her giennem« 
staarne af Aaer og Bcrkke.

I  G ram - Nsrrangstrup- Kalslund- og 
Hvidding-Herreder ere endeel ode Lyngheder, 
og diffe lobe heel igiennem fta Jyllands norderste 
Spidse giennem hele Holsteen. Naar diffe Heder 
vndtages, er Jordbunden her overalt god og 
frngtbar til K orn-A vl, Hsebiertng, Skov og 
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Have-Vester. Jordm  er en Blanding »f dm 
sortegraa M uld, som stikker stelden dybere end et 
Qvartcer til en halv Alen, Heist i Dalene. Som 
me Steder falber Iorden mere fandet, andre Ste- 
der mere leeret; og Markene ere til hver Bonde- 
gaard saaledes deelte, at Jordm  faaer Hvile i  
z til 4  A ar, og derefter barer den N ug , B y g , 
H a vre, Erted og Boghvede, (sielden Hvede 
for Rüg). Rugtn saaes ey gierne for Mortens- 
D ag, at den ey for Vinteren stal lobe for hoyt i 
veyret, hvörover Axene ey blive rige. Bygget 
bliver her hostfardigpaa 1 5 Uge efteratdeter saaet, 
men deres fireraddet Byg er ikke nar saa reel og 
giftigt, som vores toraddede i Laaland. Derer 
Havre behsver meest 15 Uger, og Boghveden 
14  Uger at modnes udi. Sielden giver deres 
Korn ovrr zte Korn paa Tarsteloen. Deres Rüg 
er ellerö tyndere paa Skal end Laalands, og giver 
hvidereMeel. Erter vo§e i sar paa den ostre Stde 
meget gode, mm deres Heste faae ikke Lov til at 
ade dem om Vinteren som i Laaland, men de fal- 
ges. A f de graa Erter (som man kalder LaalandS 
Rosiner) avles ingeil her.

Bondeir har Jord nok; en Mand med ey 
halv Plov, det er meget lidet ober 5 Tender Hart
korn, saaer i tre Marke ti Tonder Korn i hver, 
og desudcn grasser over- tive Stykker Hornqvag.

Bonden beharidler her sin Jo rd  ligesom t 
Norre -Jylland og Fyen, og det behover altsaa 
ingen Bestrivelse»

Af
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A f Kommen, Humte, PateLer, Rodder, 
M gurker,A sparges og siigt secs ikke mange St«- 
der nogct; thi saa her i Landet legge Vind derpaa, 
undtagen nogle afPrasteskabet. Bondernes Ha- 
vevexter ere meest K aal, Porre, S a la t, Roer rc. 
mm LEbleftugt legge de utrolig Flid paa,> og 
alle poder og plantec Frngttkaer.

Torveinoser ere her nogle Stedcr saa rige, 
at de ved fornuftig Huusholdning aldrig udtom- 
mes, saasom i scer imellem W onflld og Dolding, 
item i Gram- og Haderslev-Herreder og ved Re
be-Kanten. Her sattes og ikke Skove, i s«r iH a- 
derslevhuus Lehn störe og velbegroede, over hvilke 
at have Opsyn Köngen lonner Ridere ogFogeder. 
ITorning-Lehn-ere de drrimod mangfoldig ode- 
lagte,ogde endnu panHedene forefindende Blom- 
stre, som lrienrslis, nemor. snemone re. bevid- 
ne, at her haver til sin Tid varet Mcrngde af 
S ko v:' endffiont Skove burde her altid tiltage, 
saasom ingen Prast maa vie et Mandfolk til en 
B ru d , forend Han beviser at have plantet nogle 
Erger og et vist Tal Bogetraer; men de stille al
len« Amtmanden Cautio», at det ffal stee vedLey- 
lighed, og naar har man Lehlighed til det, som stal 
inttreffere detAlmindelige? mineLcrsere! ja defleste 
plante aldrig. v . ?oncoppiclgn klager, og alle kla
ge, at de unge Eegetrcrer til P le ile, Svsbeffafte 
og fligl mere bortstiales, ja der gaaer mere bork 
end det; thi hvor blive de skionne Elleskove af, 
hvoraf man vist künde have alt sit Brande? Bon
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derne sdare: bi stal jo habe Hegning, men hvor- 
for legge 2  ikke Vind paa Pike til Hegning, som 
Laalanderne, og grave Grofter?

Olden paa Skovene ere Köngens, og sattes 
aarlig til Auction.

Tat ved Vesterhavet, hvor Kalslund« og 
Hvidding-Herreder fire Mile i Langden tilstohe, 
er Iorden forMdelst Havets dagllge S chlik som 
halv Marskjord. Bed samme Havbredde kan og 
undertiden ftndes smaa Stykker R a v, som bed 
Havets Ebbe cfterlades; Bonderne opsamle det, 
og nogle af dem, men t sar nogle af Prasterne, 
Vreye deraf Knappe eller andet.

EnBondes Indstagtning herbestaaer i eet, 
hvyt ro, Slagtensd, eller en S tu d , et S v iin , 
(som veyer gierne in til ti Lispund Flesk) hoyt to, 
nogle Faar og G ias. Han behovcr og ikke at ind- 
flagte saa meget som den danffe Bonde, der maa 
holde flere Folk til at bestride Hoveriet ved Herre- 
gaardene; og de Kongelige gamle Adelsgaard« 
her har Bonden intet videre Med at giore, <nd at 
holde Gierder vedlige om Hov Markene.

Disse benieldte Köngens Gaarde, som habe 
varet gamle Adelssader, ere for Resten aldeleS 
srie fra at yde Tiende og Hartkorns eller Plove- 
qvartale Kongelige Skatte.

A f Kloebe- og andre T s v  M anufactm er 
burdc her i Henseende til Egnens overmaade kette 
Levemaade änlegges nogle; og jeg begriber ikke, 
hvorfor fligt ey steer. V ar Varket ikke for vitlof»

tigt,
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ligt, er jeg vis paa, Fruentimmeret her havde 
strap Courage dertil, men de maae lade detblive 
ved at forarbeyde mange io o  Alen af det fine og 
grove Vadmel, Hvergarns og stribet Toy, Hor- 
og Blaargarns Lerreder, at binde og strikte Strom- 
per, forfardige Kniplinger af adstillige Mynstre, 
nogle for Krammerne, nogle paa deres egen Reg- 
ning, som Bonderkarlene reise om med at firlge i 
alle danske og norste Provinzer, ja til Holland, 
kiobe ofte andre Vahre tilbage, og firlge dem med 
Fordeel hiemme. MandfolkeNe behover ogsaa her 
tun er Beviis fra Amtmanden, og saa reifer de 
fri baade inden- og udenlands, dertil Hader de 
Lyst, og man har stet ikke nodig at ftygte, de jo 
til sin Tid vender hiem igien.

Fisterie er et vigtigt Narings Middel. Fri« 
Heden at fiste i Fiorde og Soer betales Penge for 
til Köngen. I  Fiordene paa Amtets ostre Side 
fangesSild, ofte i saadan Mangde, at man cy 
behover Tilforsel, Torff, M akrel, A al,-H orn- 
fiff, Flynder, V ittinger og Arreter i mindre 
Deel og Lar endnu sparsommeligere. I  Bester- 
havet fanges storre Nigdom af T o rst, V llllN » 
ger, Koller, Flynder og Nokker, som de torre 
paa Sandbankene, og firlge endeel til Fremmede. 
De farste Soer i Amtet ved Haderslev, Ie lS  og 
flere Steder fastes og af Köngen, og Fisterne 
fange heriidi Aborre, A al, B ra ftn , Sudder og 
nogle Gedder.

a ? Store
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Store Fahrtoye künde ikke lobe ind i Fior- 

dene paa den ostre Side, Heller ikke har man nu 
sikker Jndlob eller Havn i Vesterhavet ind i Nips- 
aaen til Rlbe. Alting forandrer sig.

Lüften er her ikke saa tung og usund som paa 
smaa Gerne, saa har man og her sund og reen- 
smagendoKildevand overalt.

Amtets fornsyeligste Egne ere ved DsrniNst» 
gaard, Ie ls  Aae, paa Haderslev Dam , ved 
Starup Kirke og Egnen deromkring, som og i 
Egnen ved Wonsboek, H a lt, Nefsoe og flere 
Steder, item paa Stenderupstrand, hvorSy- 
net indcirkles' afSkove og det smukke Colding Slot. 
En Ting maa jeg her erindre, at ved Colding har 
man to gange, nemlig under Kong og
Kong I!l. begyndt at vilde giere
sig Fqrdele ved en Saftkilde der.

Haderslev Amt frembringer gode starke 
Hefte og enMengde af Stnde (hvilke paa den ve» 
stre Kant somme Steder spendes for Ploven). 
HestenesScletoy er ligesom i N orre-IyllandTra-' 
stagler med Halmpuder under, hvorudi trakkes 
dobbelt lettere end i de sirttandste og laalandffe 
Seeler.

Stude fores flere paa den ostre end vestre 
Kant af Landet, hvor Vesterhavet ved sine Over- 
svommelser gior fede Gmsqange, og altsaa sees 
Fordele ved at holde Malkekoer.

Med
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Med störe fede Sviirr holdes her Kisbmand- 

stab ligesom med Stube, de bortfores i Flokketal, 
og salges i og uden for Holsten.

Bonden er her i sin Kornmark mangfoldig 
plaget af V ildsvm . Man tor ikke drabe dem, 
og derfor nodes til at holde Vagt i Kornmarkene. 
N aadyr og H arer have Skovene i stör Mcrngde, 
saa og lidet af det starre Vildt. Man burde, 
wer« end man gier, forfolge og odelagge de mang- 
foldige Rcrve og'Ulve. I  Aaret 176 z var i  
Skovegnene her i Amtet et eget Optog med Ulve
ne, enten Sneveiret eller en egen Galenstab drev 
dem, stal jeg ikke sige, det var sarligt at ride ene 
og ubevabnet, de sagte uden Frygt Hefien. Tank, 
man drabte dem inde i ColdtngBye, inde i Vaa- 
benhusene ved Landsbyekirkcne, og de gik frem li
gesom blinde og galne. Foruden andre stadelige 
D yr er her Mengde af Ild e re , stemme Giafte für 
Honseflokkene, Oddere, der ere Fistenes Sde- 
leggere saavelsom Scethundene i Havet. Man 
atttaaer og forfolger M aaren her, i der Han paa 
Trcrerne forfolger det brune Egertte, for Skin- 
dets styld. Man seer her og nok af Loekattene, 
ttem af Brokke (som rense Jorden fra Orine og 
stadelige Insetter), man sinder dem undertiden i 
deres Vinterhuler, ligesom de dem lignendeBior- 
ne, liggende udstrakte og ventende paa Sommeren.

Af Fugte V ild t  fees her intet i Dannemark 
ubekiendt, undtagei» endeel af de vclsmagende 
U h rlM s i He-ene.

Bonbrrne
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Bonderne i Amtet ere.Fastebonder af Kön

gen (nogle faa have kiobt deres Io rd e, saa ere her 
og nogle Selveyer M vllere, hvis Möller ere 
Vandmoller, hvortil ttgger et vist District, som 
bor til flig en Molle altid söge under S tra f, lige- 
som man har sin Kirke man bor söge). Jorden er 
KongenS, men Bygningerne deres egne; de künde 
salze dem ttl hvem de lyster (naar tun Köngen kan 
faae sine Afgifter), og af Köngens Ammans ud- 
stades Fastebrevene. Deres Landgilde, som til- 
forn blev in namrs lederet, betales nu med Penge.

Folket er flittigt og oeconomiff. D el er 
sandt, som nogle om bisse Mine Landsmand strt- 
ve: de consulere ikke Dänen, saafremt de i deres 
Jndkomme forudsee nogen Fordeel, ffulde beend 
heute den i andre Lande og Niger. TtkFlittighed 
blive de fra Barndom vante; man sinder, en Ban
des Ticnestekarle sielden her si>m t det flavisseStel- 
land og Laaland, at ligge om'Vinteren fra Soel 
gaaer ned og indtil Sengetiden, rakke sig paaBan- 
kene. E r her Mangel paa Korn og Tarjkearbeid, 
saa er Bondekarlen her ikke saa forlegen som an
denstedS, for at forttene Foden; nogle arbeide i 
T ra , og sirlge til Kiobsiaderne, andre giore Ar- 
beidafHalm , afSvinehaar, af Bern rc. andre 
giore Koste af G eil, af Lyng, B irk rc. andre 
reise 6m og scrlge Vahre, (de fortiene kun lidet, 
deg viöe de ikke tigge), de kiende Verden og stole 
paa Guds Forsyn og paa Lykken; de ere ligesaa 
glade, naar de betpade en anden Provinze, ssm

naar
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naar de ere hiemme, endog de elfte usvigelig deres 
Fadreneland: U srk  Olukblev iblantBarbarerne 
G asnadal og oberst Commanderende, Han at« 
traaede dog sin Fodeoe Amrom.

Scrr noye Omgang har almindeligviis her 
ikke et Huus med et ander, endftiont man alle- 
vegne sinder Hoflighed, dog meest hvs Borgers 
og Bonder.

Qvindefolket er her dets Levetid ikke ledigt, 
künde dtz ikke tiene längere, saa vaver, strikter, 
knipler, spinder de, og deslige.

Dmkkenffab straffes her sielden for, thi 
det er ufornodent, jeg kiendte neppe een i heleHer-- 
redet, hvor jeg oder sire Aar opholdt mig, om 
hvilken sagdeö: Han eiler hun er liderlig og drik- 
ker; men dog have bisse Adams Born ogsaa Ly
der: Stolthed, Letfoerdighed, hos de hoye Aan- 
der N eligionsForagt og utidig Animositet rc.

Bedragerie anseeS stammelig; lumft at be
handle en Kiobere, gior Handelsmanden ikke, 
hvo der under Ham N aring, den tager han imod 
med al optankelig Hosiigheds Bevartning.

RettettsBetientere ere kostbar»; intetinlel- -  
lem mig og Naboe kan afgisres, »den Nidefog- 
den, Herredsfogden og Skriveren besegler vor 
Mellemhandling, og det koster Penge. Men bette 
maa jeg igien sige: Bonden kienver her sin Amt- § 
mand, Han er her det Han bor vare, Amtets hoye- 
ste Dommeve og Svrighed. Gib det var saa i alle 
danfte Provinzer! Ämtmanden he< deciderer ved

er



X lV

et Decretum eller Mellemtale saavel 1 verdslige 
som geistlige Säger, og afgisr saaledes Tvistighc- 
derne. E r een af Parterne i ingen Maade saale
pes at tilfrcdsstille, saatillades Ham at sde Penge 
paa tydsteProceffer,som varer tidt Hans Sons Le- 
vetid ud.

Prcrsterne her synes t visse Poster, saasom 
i Henseende at tcrlle Dendekornet paa Marken med 
Bonden, i Henseende til Stifter efter öoenbe 
Personer, i Henseende til Penges Uddeling til 
Faltigere., ikke at have den Myndighed og For- 
deel som de Danffe. En Degn er her meget ringe 
agtet; en Skoleholder er noget mere i Estime, 
Han er Bondens Consultus, Han er og her i sit 
SLmbede gierne en fuldkommen Mand, en dansk 
Skoleholdere her er en Kunstnere i Regnen og 
Skriven, dertil sattes ikkedemitterede Tienere, 
afsatte Ioryegods Eyere og Pagtere, banqve. 
route Kiobmcend, men de komme lige fta I n 
formation og Seminario til at vnderbtse andre. 
D e have fri Huus i en Hytte, som Bonderne have 
opbpgt; det visse.som er dem tillagde at leve af, er 
tun ringe, ligesom paa ProprietairensGods i Jy l- 
land, men Bonderne i Norre- og Sonder-Jyllanv 
glemme dem ikke med Foraringer til Inulen afMeel, 
Gryn, Fleff, Kiod, Lys og fligt.

Degnene her have dereöBoeliger, -ist Korn 
af Bonderne, somme Steder ogsaa ssion Avling, 
item visse P»nd Sm or, Ost og Brod re.

P r<^
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Proesterne habe gode sikkre Indkomstrr, t 

Kioöftaden bisse tillagde Penge, saa og Skrifto- 
penge, Begravelsepenge rc., som siden ffal vises. 
Paa Landet habe de deres Abling, frt Io rd , hver 
zoteKiarvKorü tilTiende, zote Lam, G rtis, og 
bisse Penge af Fol og Kalbe, item bisse Pund 
Sm orogBrod. Prcrstegaarden betalerMandefter 
Mand efter Taxation med 500 til lo o o  R d lr., 
Visse Fagderaf plcye Sognemcrndene at skulde holde 
vedlige. Prasterne her ere frt fra al Consum» 
lioiiöskat, Studiiffat, Doctorfiat, Enkeskat, 
med mere, som de danske Prester aarlig maa 
svare.

Kirkerne holdes i god Stand, de ere meest 
alle med Blyetage, og tilhorer Köngen, (Gram 
og Zoel undtagen,som höre underSkakkenborg). 
Aarlig aflegger Kirkevargeren (en Bonde t Sog» 
net) Kirke Regnskab for Amtmanden og Provsten 
for hvad Korn og Halm Han har habt af Tienden, 
samt Qvagtienden, som Prasten strengelig Maa 
attestere. Af Jndkomsterne bliver repareret hviS
Prasten og Kirkevargeren klage at mangle, item 
levereS af Kirkens Jntrader Prasten noget til det 
Nye Testamente og Catechismers Anssaffelse til 
faltige Born i Sognet. T il at blive Prast ved 
nogen af bisse Kirker, har paa en halb Snees Aar 
neppe gaaer an uden General-SuperiNtendentenS 
v. 8kruenlees Recommendation, og i T-rning« 
Lehn neppe uden den retfardige v .  Lloeks. Aar 
r ? 7 Z hleve en Deel Kirker her t Amterdestiaalne og
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j c» fandtcs enScddcl paaAltcret mcddenncPaa- 
tciZiu.ig: dette cr den tolvte Kirke vt have be 
ssqf, her ftk vr kuu to N ig sd rilrr, og dem knn 
K irk e il rcl taale al lade os.

B ondernc klare sig her > Vadm el, nogle af
deR ig cre, samt Mollcrne niidragne, soni Na-Vo 
sig i graa og blaa K lad c, sonr kiobes her fee got 
Kiob. D og kladc Bonder og dcres Koner sig a! 
Nd nettere end de i Sielland og F y cn , og dcsivdc 
derhoS nogle Dyder i hoyere .G rad frcmfor S c 
boerne, iicn:,ig Pdm yghed, G odgiorenhcd, 
ytzdrm ltghed, Kndsshcd, Lnst kil G uds O rd a t 
höre og lade virke yaa deres S in d ; men de taale 
hrllrr lkke vel al sattes i rekle og lastcS.

Nogle Skribentece, feg veed lkke af hvilken 
D rift , som og vor Mag. O /Iie l synes at givc disse 
all for siore Fitldkommcnheder, og derimod at ville 
savne hos os Oeboere alt for megct af Vittighed 
og Dnclighed, men lader os cngang upartiff vcye 
Dyderne rnod hinanden. M a i' ffrivcr om Visse: 
de legge vind vaa Fiskerie. Ie g  maa spoege, 
hro crc disse Fisserc? erc det andre end de som 
have leyet Skraiidene og Soerne af Köngen, de 
have Lysr at siffe, fordi andre ere formeente at 
komme der; ffecdc dctte ogsaa, atFiskeriernc lin
der Laaland og omliggenve Oer blcve til Visse for- 
pagtcde, da vilde vi sfkker saae et hundredc Fam l 
licr fierc paa disse S e r, og Amtstuernc saae flere 
Penge at have.

D e
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D e legge V in d  paa levende Gierder og 

Steendrgcr. D er siyeü >>ok, men een S vale  
gier ingen Som nier, de cre herudi ligesaa esrcr- 
ladnc som vore Oedocr, e»d>fiöiik de for deres 
P lo v have irc Tim er nlooers, imod Laalernderne 
har re».

D e  reise gier ne. J a ,  hvo har ikke Lyst 
ril ai reise. Me» en taalernder ladcr »ok varc ar 
reise, Han er buiiden rrl si» S lavn .

D e staae ttg vel. D ''t har megct natur 
lige Aarsager. P aa ligc Indkonisker er Laalan 
derens Ndgist lre S k illliig , »aar deimes er ec». 
Ä lringer lec Kiob k Lander, l Laalano er altiirg 
overmaade dnrl.

D e l'ngtale rkke stra »lieget deres No'ste 
Ve> ere de ikke reenr srie dcrfor, imidlerlid qior 
Nardediiggelsen > Laaland nicger berlil, »lein oi»sc 
Zaim lnr, eg de tan jo uddoe.

D e  dritte ikke B re n d cv iin  soin §>eboerne. 
Der er sandl, lussc drikkc er gor G la S V n n ; 'Laa 
lcrndcnic, som begyndc ar samle M idier, dritte 
Heller ikke, der er gierne kun de F ällig e , hos 
hvilke alring ffal gaae ligc op. Ester deres Dod 
vide de, ak der bor delcS saaledes, al der gierne 
bliver imet at arve. Der har Heller ikke ncrrel al 
lid der kan forandre s:g. M a n  veed ellers, 
Hrnisbonde» maa staife T>eiiesielarle»e i Laaland 
hvad de sorlange.

D e  le.de deres B e rn  lcrre. D er er visi, 
der er en Lyst ak höre Vvrnene her llrse, see dem 

b strive
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strive og giore hoye tydffe Regninger; men hvor- 
sor l<rre B orn saa flet i Laaland? for Skolehol- 
derne künde intet selb, det burde jo geistlig Dvrig- 
hed raade Boed paa. Tllmeb ereForceldrene skio- 
deslose paa Gerne herudi, for, de vide, dcreö 
B orn komme ikke vidt ud i Verden.

M an linder mere Agtpaagivenhed og Lyst 
til G u d s O rd: det er sandt, jeg kever hellere 
blank Folk i Laaland, me» jeg staaer hellere paa 
cnPradikestoel i hiin Egn. M on ikke et flagsSla> 
viskhed kan giore noget dertil udi Laaland og paa 
Verne, at Gcmyttcrne ere saa tillukkcdc og dorste 
i dctte Stykke? .

De plante og podc: det er bare Frugttraer, 
men mine Laalwnder satte hundrede gange flere 
P ile ; de fette ogsaa endecl Frugttrcrer. J a  de 
legge ogsaa siere Humlcrodber.

D e Handlende ere hofligere og bittigere: 
i Henseende til det forste ere mange Ting pcriodiffe. 
I  Henseende til Billighed, hoycre Told gior en 
stör Forffiel.

Dcres Tlenestekarle og Ptger ere dueli- 
gerc Ardepdere: Laalands Ticnestekqrle sattes 
tun lidt mere Ave, oste har man og intet af Ma« 
lenalier i dette paa Forandringer sättige Laaland 
>u give dem, al arbcide udi, de lange Dmter As- 
rener. Jeg vil for Resten ikke, og kan ikke for- 
svarc kaalerndcrne herudi. . Hvad Pigerne an- 
gaaer, da foesikrcr jeg, hvor Vicconomien er or- 
dentllg, og Konen i Hnset selv er flittig, der



ere Pigerne ligesaa flillige ved D ag og Asten, som 
hine Sonder-Iyllandere.

De ere mere strkkede til at komme blaut 
Folk, saasom de have leert merei deres Ung. 
dom: del ffulde man tanke, men ieg havcr bc« 
fnnden, ar en laalandsk Bondedreng er nok saa 
snild i Omgang som bisse. Mener man, at del 
tydssc Sprog hielper bisse, saa tager man meget 
seyl, een fra denne Egn sorstaaer ligesaa meget 
tydsk, som een der er fodt paa Anholt cller ved V i-  
borg, bet er kun i Haberslev latmste S k o le , hvor 
dct tydsse Sprog exercercö. Fo r Resten forstaaeS 
og tales i hcle Amtet kun meget siet Danst. Men 
bette er vist, at bisse, som , deres Ungdom have 
lagt Grundvold, blive dygtige i bet de fettes t il, 
naar en laalandss Bondeson stebse gierne bliver en 
Sinke og et D rog i alle Videnffaber.

b 2 I»d-
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Hadcrslcv A m ts  Historie
i  Zllmindelighed.

.  r.

-Haderslev Amt, som er det störst« Amt i de 
danste Provintser, har Bellet lil Grendse 
mov Oste», og »>od sLesten Norvsoen 

(sonr Jndbyggerne kalde Wcsterhavet). Mod S o n
de» sioder det til Lygom Kloster Amt, og niod Äorden 
lil Norre Jyllnnd (»).

Ämter

(->) I  gamlc Dagc syneS det, a« den siore Zares Sko», som 
sirakic si>> fra M rc- til Vcsterhavct i kani-ide orte Mile, 
har givet den sisrste Anledning til Deling melle,»None. 
vg SondcnIylland; me» da Slovin b!e» odelaat, er 
Skodborq Aae sat til de» nordlioe Gicuvse, tilligcmc- 
Colding Aae, o- da fra hiinS Udspriag til Lolding Aar 

A er
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Amt« udgior 802 Plove, der er lidt over 90z z Tdr. 
Hartkorn. Beregningen vor eiisorn noo^, og êftec 
den gamle ^in ricu l i;6 z z  Plove. (af hvilkeere r z j  
frie Plove" 7 Plove paa HaderSlev Sloivgrund, >6 nye 
Gramhei»edü Plove, og hvormed Amms vestre 
Deelhar sdrvgcr >,g) Foruhen )o Plove som Hörer undex 
Schackenborg vgGramgaarb vver 20 nl Nanhaugods.

Amlek er 4; Qvadramiile, stcrrk bcbygt; og 
irttel AMt blivcc for sm Siorrelse, vcrdSlig og gcist» 
lig JnriSdiclions Jndreminger og andre giorke Foran» 
dringcr, c» Historie mere vardia.

An.rel udgior helc syv Hcrrever, af hvilke de lo, 
ncmlig Haderslev og Tyrstrup udgior Haderslev» 
Huuvlchn, mcn de vorige fcm Herredrr kaldeS T -r- 
ninglehn Dog ligger i Torninglehn en Deel, som 
Hörer under R'derhuus Amt, saasom Nid« Stad selv, 
som mrd sin Cirkel «ller Districk ligger rer i Skiellet 
mcllem Carlslund-og Hvidding Herreder, ilem Riber- 
huuö B irk , S t. Caihrin« Sogn z6 Tdr. Hankorn; 
Gram B irk , i Gram 8 Tdr , og i Dddis 28 T d r.; 
Lltstrup B irk , Semd Sog» > 59 Tdr og derover. 
S c. Caihrin« Sogn ;8 Tdr. Harlkory.

F irr

cr cn M ills V c y  tor Land, lod Kong Kitt IV .
sor Tvldscigs Äfvcrrgelse vcd Patent, datcrct Rosenborg 
S lo t den 29 Octobr. 1727 anordnc, at dct stulde aft 
p<rlcs, som og skeedê  lu>^. 6ucor
mir HcoclbuiKrcur amnir.



Fire og tredsindslive Kirker indbefalkerdekkeAmk, 
hvilke hver for fig siden, hvcr n> sil Herred, ansoreS.

I  gamle Daae vare Provintserne inddeelre i Syst 
fcler: Sielland udgiorde fLestre-, Öftrer og Middcl» 
Sysscl; Norrc-JyIIand var dcell > n> Sysseler; saale» 
des var der ogsaa i den Deel vi n» ncrvne Hermgdom- 
mei Slesvig' Her finde vi B a r B ariirg- eller Borg- 
S v lscl, (b) der er net op de Z4Kirker, som nu udgior 
HaderSlev Provstie. S -n d cr,)y lla» d o  Syssel, det 
var alle Aimels vorige Sogi>e, lilligemed Ribe felv (c) 
vg Seeml) Sogn.

DenJnddeling i Sysseler lilssriveüKong
svin dode Aar 980, og var en geistlig 

Jnddeling. SysselNavnet brugeS her ikke mere.

§. 2.

Hoyere op i Tiden bliver vansseligl at kienve Vene 
Stykke Land Ve> er bckiendl, al her var Cimbernes 
Land/ Den Cimberffe Halvoe er JyllandS gamle 
Navn. Hvorledes onikrenl , ;o  Aar for Christi Fodsel 
dekle Lands Zndbyggere ffrekkedc der merglige Rom , er 

A 2 vel

( d )  v Ln c K ve rrK  mcaer Navnets Oprindelse af Dierning, 
eller af B o r g ,  eller S io ttc i i Hadcrslc» i men rcttcrc 
jliitte v i :  af B ie r g e , som i Sysselct idclig antreffe-, 
imod i P b e n S y s s e l, det erTonder A m t , hvorLandet 
er p la t, cf. k l. /r„e. I-leimiciclir Kirehm-Historie.

(c) Voilt-M i>> firer-, feiler »ist, aaar ha« ßzer, at Ribc 
laar i Eben-Syllrl-
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vel btkirndt. krolemrrurog Venerat». 8e6» gjsre stg 
Umage arkiende detteSredSgamleBebvrre, ogSlur« 
ninzen bliver: Btanding af Sachser, Angler ogZyder; 
Anglerne stne de i scrr i Venne Srrekning, og da de 
ginge dort cil.Engelland, skaj Jyderne havr rykker fra 
Rorre-Jylland i dereö Sred, som har begyndt at 
bygge og dyrke. (6)

Forhen Häver her vcrrel i Amtet adffillige privile, 
gerede adelige Godser, men de ere mdlostr i de senere 
Tider af Hertug tt-n; paa HaderSlev S lot og afKon» 
gerne; vg man kiender her ikkun Gramgaard mrd zo 
Plvve, irem: H -xbro, Vesterbcrk og Spanver mr- 
20 Plove.

§ ?.
Frugrbare Jorder, som giver Hved« og Byg. 

iscrrRug, Mrcer, Boghvedr og saa fremdeleö; GrcrS» 
gange, hvvrpaa fodes Qvcrg i stör Mcrngde; nem: 
de fisterigeste Soer og Wände glcrder enhver Bestuere; 
ikke ai glrmme de tykkeste Skovc, hvor vildeDyrsmaa 
vg störe vrimle, og mange nisinde S viin  fobeS.

D e ssadcligste D y r for Korner ere Vildsvinene, 
vg for Qverger Uloene.

Zndbyggerne her staar sig i Almindelighed vel, 
hvorril ogsaa FalledssabetS Ophcrvelse i Aarene i scrr 
i7Z9. og 1740. (da ovcr rusmde saa kaldcde Lykkcr

bieve

(-1) Alle B ycrs  Navice htrvidnc-crom , at det daajfc S p ro g  
i denpe E g » ,  vg in t«  a n d « , brugteS; k ge til det H k » 
stilt fr »  Daam ark.



bleve indrettede mcd Grofter og levende Gierder), (e) 
ikke have giort lidcr. S an  have de og gdstiliige Frihe» 
der, saasom de ligger i Herlugdommet SleSvig, og 
rre frie for den störe Qvcrg-Told, nemlig 5 Rdlr. for 
«k par Srnde, svm Jydcrne maae bekale i Colving, 
hviS de ville drive Handel mrd dem i de lydste Pro» 
vinlser rc. DereS S kalier, Skatte-Korn vgFvnrage» 
leverance er jrvnek efter Plovene, ( ')  og for Resten 
besvcrrer dem ingen. Den storste Klage man Hörer, 
er, at den rigeste BondeS S sn  ingenlunde er befriet 
fra Soldaterne, endstionc mangen een gierne vilde be» 
rale heniinod lusinde Rigödaler for Ham; og fligt er 
mfardigt.

§- 4-
Hans Majestät Köngen lader begge Hcrmgdom- 

me regiere ved enSkacholdcr, som fra i768.erPrinVS 
c,r> af Hessen.

Den Kongelige Regiering i Herrngdommet var 
fvrst i Haderölev, siven iFlensborg, men nu iGlykstad.

Aimek ligger nnder der lydste Canzellie, undia- 
gen nogle Ge>stlige,som hör« nnder NibcBifpeSOpsyn.

D l Dverrcrcen paa Gorrvrp S lo r appellereS 
her fra alle KiobstcrderS, Tinges, Bonders, Hospi» 

Ä z talS,

(e) S ee Otcon. Magazin l'a m . l .  p. r y .  ^8.
( " )  O g  dcnnc dcres Plo v-Ta xt crsaa lernseidig sat, a t , naar 

den ngncs ud ti! H arrkora,  har man her kun cn Lande 
Hartkoru. at bctale a f ,  hvor de danst'e Bonder har 
rj- Tondcr ak beule a f , j.aa ligemegct.vg ligegyd Io r d
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tals, KirkerS og andre Nettes Domme. Z  forste In -
stance Hörer, soruden mange enkelce Personer, vgsaa 
herhen Skeder, Ämter, Herreder, Canccllicgods, frie 
Hufe rc. Dommene affiges i KongenSNavn, og raaler 
ingenvidere Appellering. Netten bestaaer afSlatholde» 
ren, Canzleren, Vicccanzleren, lv Cance»icraader,,af 
hvilke den ene er tillige Registrator, fireCancelister, vg 
een Canceklieraad.

Landrerccn holdes ogsaa paa Gottvrp og be> 
stnaer af Stalholderen, fire adelige og fire lcrrde 
Ränder, og Landcanzleren. BegyndeS aarlig i den 
fnlde Uge ester Panffe. Derhen langer AppellaiioncS 
fra de adelige Rette. I  forste Jnstance Hörer herhid 
de, Adelige og de adelige Govfes Besiddere. (f)

Ainrinanden i HaderSIev har i Anilck den forste 
Undersogclse i alle forefaldcnde Reties Säger, vg af» 
siger Dom allene, hvis ey Saghavercn beraabcr sig 
paa Lov og Rek «Iler Varneling, inden sex Uger.

I  Vcrrnetinget i hvcrt Hcrred stdder Herredsfo- 
geden, Ridcfogcden, vtte Tinghorer ellerStokkemernd, 
ro af vtte Sandemand, og Tingstriveren. Z  Blöd» 
sager stger, til HcrredSfogedenS Dom , vtte Sande» 
mcend tillige dercs Kiendelse eller Tou; og her appelle» 
res paa staaende Fod til Obcrrrlten. (g)

Amrs-
( f )  S e e m c re i n-n5cn,Staatsbcschreil»ingdesHerioglhu»ie 

Schleswig.
( x )  Dcnnc E g » S  Proccsmaadc har Io>>. r u c k , Lorgenicster 

i Kiel forsallet i et S k r is t: Holsteinisch D in g  und Recht
»687,
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Am tsforvalrcr neo (Ir) ZEmbeder er at indcassere 
den aarlige P lig l og Landgielde, ilen i: Skovboder, 
Tra-Udviisningü Penge, JnvcrstersSkat, Magazin» 
körn rc. Ere og Kirkestrivere ved de aarlige Kirke» 
rcgnffaber.

Hnusfüyeden rrdskriver alle Vogne, som bdr 
giore srie Kiorseler; Han har Opsyn over alle kongelige 
Pagkstykke, Beye, Broer, kongelige Fasteffove, og 
har MeVrOpsyner mcd Skovbetienterne rc.

Ridefogedcrne indcaffercr den maancdlige Con» 
trihulion, og hvadaf Plovtallet af KsngenpaabydeS, 
saasom: Fourager, Landrranc-porlpenge og AnilS 
Anlagcrrc. irem: andre exiraordinair« Paabude, som 
regnlereS efter Ve i Amkel 8oo Plove. D e er« tilsteve 
ved alle Tinge, Vurderinger, S y n c r, Skifte- og 
Deliugs-Sager; de fore Ovcr-Jnspection over Bsnder» 
godsek og alle oeconomiske Säger vgUndersogninzer rc. 
. Herrevefogederne ere i hvert s:l Herred Jnstl- 

liarii- Oberformyndere, Skifte og Delingsforvaltere; 
de ndsterder ogsaa alle Fere-Arrester til Toldvegravario» 
ners Hemmelse.

Toldcrs, Controllcurö og TinslkrweresDLmbedt 
er all« bekiendt.

A 4 Brand»

1687, et r a r tS k r is t, men jeg tsr siqe, det lomaldrl- 
sra Lvytrykkcrprcffc». D e  gamle F>rdre holdt denk 
T l» g f« r d  vcd Iulclider mider aabci, Hinmirl.

(I>) Amtet har to Am tsfvrvaltcre, ec» over Haders!«», Tyr» 
str»j>.»g Gramhcrrkdcr, »g rc» o»rr dr Pr« o»rige.
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Branddikttlrurm staaer for AmkttS Brandvasen. 

Brand-Anstalten fees af en vidtlosugForordning >7 4 ». 
Ven 1» Dccemdr. sc. VeggeHermgdomme Hörer under 
«<t herudi, vcv forcfaldenve Jldsvaade paaleggcs nvgir 
Skillinger cller hvormegct behoveS, paa hvcr Plov.

I  gcistlig Ret staaer Anitel under Oberconsisto« 
rium paa Gotlorp S lo t, som brstaaer af Stalholde
ren, Canzleren, 'Dicecanzleren og andre Vberreccens 
Ränder, Generalsupermtendeiiten soin Obcrcvnsistorial« 
raad, ogeeneller tv andre Consisiorialraader. Hcrhid 
Hörer LLgteskabs og Kirkesager fraalle dem, som > forste 
Jnstance staaer undcr (Oberrccceii rc. imn: Appells» 
tioner sra Underconsistorio.

Land Obcrconsistoriuin paa Gonorp angaaer 
dem, som i forste Jnstance. steviies for Landrerren, 
item dem, som ikke borer under Undercvusistorier, og 
ei) under Obercvnsistorialretle.

J  Danmark er Synodi provinciales, Landemo
der, aarllg i h v e n S lifl, men i HenugdommetSleS- 
vlg bliver hvertSredSgeistlige Säger afgiorr af Pröp
sten og Anumandcn, udcn i saare vigrige Säger, da 
er SynoduS af Provsterne i begge Herkugdonime paa 
Kongelig Ordre convocereS, i hvilket, nest de verdSlige 
Raader, Grneralfuperinkeiidenken er Präses.

I  Haderslev holdes rk Underconsistorium, som 
bestaaev af Pastore primario, som Kirke- og Skole- 
Jnspeckvr, ArchidiaconoogDiacono, saa ogCvnsisto- 
rialssriveren, son« forer Protokollen; saadan «n Cvn«

fistorii
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ststornstriver udncrvncr Consistoriihcrrerne hvcm de be» 
hager; Aar 16,7. blrv Skadssecrelairen af Censisto» 
rio bertil beikikket, vg dervcd er der siven blcven. Fsr« 
hen blev og ril AsscssoreS valgl nogle lcrrdc Prcrster fr» 
Landet. N B . I  den ordeiulige Conststorialret er Amt» 
manden Präses, vg alle lre Prcrster i Byen AssessoreS. 
Her kiendes i Kirke-og 2Lgrestal>ssager, item: an» 
gaacnde KirkebelienlereS2Enibrd, Lcrrdom og Levnet. 
I  andre RetleS Säger Hörer alle Gcistlig« linder den 
civile Net. (>)

SmaaKirkesager kommrr ved forste Undersogels« 
sor Kirke Jnspecrores ellcr Visttatvr«S,A>mma»d«n og 
Provsten; D e stelle og alle i en Menighed opkommend« 
Uordener, og de mellem Geistlige og Sognesolket fort» 
saldenb« Urigtigheder, hvis de kan, i bet Gode, eller 
ved en Vesseed. Dog kan den Forngrmeve brraab« 
sig, om ham lystrr, paa vrdentlig Rcttergang.

§. 5-
Om Kong har gwet den forste Lo'ybog,

«r nok lig« saa uvis, som vm -Tgilkui gav 06 der forste 
Evangeliun» eller Xunikcrr eller rviiüliroö. Med Ret» 
fcrrdighcden gik der hoS Fcrdrenr vcl, som 5,llutkm, 

A ; ffrivrr

(>) I  TSgtestab«, Kirke, o>i fligc Säger er de» Slesvig- 
Holsteinsche Riechen > «Ordnung udgivcli 154:. af 
Koug cm rlSI'lädi m ., me» I s«r dc» cäiionistc Ret 
(saavidi den tkke stader mod Landet« köre) Regel at 
d«n»»<estrr.
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fkriver VM de Gcrruler kg Libyer: Kegve 1-ß- negve
in o rib u s  aue iw p e r io  c u ju s g va m  ro g e b a n ru r»  der er :
Gode Server have ligesaa liden Tvang paa dem, som 
Lvve og Herrcdoni; og l-le lm o l-iu r giver os er stcrSkuds«
n i r x r l :  I^ u ra ri 6e la rg iri opug l^ o ll^ lo s  o ilc n io iio  ä lc.

Jkke er ar rvivle paa, ar jk af dt forste christne 
Konger erc givne adskillige gvde Love, som ere cs nbe- 
kie»d:e. Kong I-l^k/Vl-vk Love(b) s,g«S arhav: ftorcret 
eil Begyndelscn af vcr rolvre Llarhundrcde, da k: fach« 
siskeLove under dcschaumburgiffeGrever blcve indforte. 
2 ) Brnges her den saa kaldeve Jürhische Lowbog, 
samniinffcevenpaaDanE esrcr Kong ll.
Befalning 1240, deelr i treBegcr. Anledningen rilden 
gav en Deel af Jndbyggcrne og i scer Lerrde, som paa 
dercs udenlandffe lccrve Reiser bleve vanre lil fremmede 
Love og Skikke, hvilre de ril ikke liden ^orvirrels« ville 
bringe i Gang her i Lander. Denn«' Lov er oversar r 
der Ncdersachsiffe og denne Egnö Sprog. Den blev 
af de danffe Konger ved Jndvielsen bekrersrer med en 
heilig Eed, indril Niger af er sLalrige blev er Llrverige.

z.) c n k l-

<Ir) Hörer nogle a fU ^ k ^ l-v lg a m le k o o e : D e n  a ld re B ro 
ker stal medsinFadcrs Sscrd forsoare sine yugrrc Sod< 
ffendc og si» M o d e r ; de handle om Formvndei stabs R e t, 
Lrvedcle, M arkvcrrie, Krigsartikler, Tyocrie, M o rd , 
Kloben og S a l z e n , R o v , Dytte  og T u s t.» . H v o  som 
siial svr i  Skilling Enge!st (14 Skilling La u s t- stnlde 
§>rct asstiarrt; h»o som stial mere, stulde Hanges. 
Dodrsiag bctalcs med 24 Skilling Engclsk re.
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?.) v. banste Lovbog. 4 ) Die Schieß-
wig Holsteinische Landgerichts Ordnung, eftcr Hoy» 
lovljg Kong k 'k lv L k ictt II., Herrugtt-nles og Her
tug ^6l)IxKsBefalningsamlttvgtrykkiHamborg i;7 5 , 
reviderer, en Deel forandrek, endeel rrykt meb Tillag, 
saasom mcd Prvvincialmatriklen 166s, R rtlila t giere 
Forestillingi AerlugdommerSleSvig, RenrerSRenrerc. 
,649, mcd Summaricc i Bredden og et fuldstcrndig 
Register 1690. ; . ) Bruges og K o n g c « IU §1 -I^  IV. 
vg Hcrmg bri6ericl,r Schlcßwig Holsteinische Po- 
liceyordnung, trykt i Glykstad 16z;. vg 1665. 
6.) Hertug ^ok./väc>lxl>i Ordnung von Kleidungen,Hoch
teilen und andern gemeinen politischen Sachen, rrykt 
r6o i.og 16 0 ;; og reviderer trykt i SleSvig >615. (I) 

En Deel sor alle ikke bekiendre HaderSlebste An» 
vrdninger, Hörer til detse S u d : Aar 1292. fik H a
derslev af Köngen SladSret.

Aar 1541. blev paa Dngene oplast Kong cttkl- 
in . B rey, om at Prcrsterne vedLardvmmenS 

Reformation stulde i pereS Jndkommr intet afgaae; 
Brevet erarrigk, vivilleanforeder, som vedHvidding 
HerredSling samme Aar blev last: "  Kundgiore vi 
„  «fterscreffne Mikket Holm Herrijfogcr i Hvibving

„ Herrtt,

( ! )  O o n f. ) o .  K IL Ü e n  Is s x . ac! c!ier5. O 'm k r . p. 257. 1«;.
? . 8ibbei iii b ik lio rli. ttis!. V s n . d^orveß. N c im -

re!c!i,Nordfrcs. Chron. I.s5: Versuch wie S t u 
diosi die Verordnungen sich lekmmt machen kSrmcil, 
Ficnsb. 1759. i 8ve.



„H e rrit, Jon Olufson yObeling, Jens Christenson, 
„Laut. Andersson y Gonsagger, Tuen Trugelson y 
„  Hanfrevad og Soren Lasen i Enderup Sandemend, 
„  inden forn. HcrredEwindelichmetGudh, Aareffcher 
„G u d s Biurdh 1541. Manddag nest efflhcr 8->nüo-
„  rum kliilippi äc)seobi ^poiioIo rum D ag  (svmDkik»
„  kmg holdes uchi Hvidding Herrit) waar stikket fvr öS 
„  oc for wenige Herrikö Men —  H r. 1 /Z s 6rumlen 
„  Sogneprest til Skerbcrk ocHerritsprovst —- somlvv- 
„  lig cskir, bedis vc fik it uvildig Srockneffn aff x,, tro- 
„  faste Dannemen som —  pa thereS gode tro, siel-oc 
„  rere fände for öS vunde, mH the —  saage oc horche, 
„  ar forn. Herr l'/g -  Lcumken war schicket inden alle 
„  4 Tmgftockr for en besiddendeSDomb for Fvgden vc 
„  wenige HerritS Men —  vc lod da lese samme Tid et 
„w oc Kongl. MairtS. Herres Könning LKritti,r>5 ebne 
„B re ff ffrevet pa Pergament oc wel beseglet, wsch 
„  Hans nadighste K . M . 8ecrer, indhotvendis vc litt» 
„  dendes iblant ander: a ll hansK. M . med sin elsse- 
„  lige Naqbs Sawlykke til Rensborg haver undec oc 
„  tilladek, an alle Socneprester oc Degne r Torning 
„Lehn, ffulde hereffther haffue, nytheoc beholde ald 
„  kheii aarlig Rente, Brugning, oc Jndkomst, som 
„  af Lammel Tid pleyet ud an gives vc lagt til Prcr- 
„ftenS Underholdning vc Fode, som er: Korntiende, 
„Sm orbord, Oste, G riS , Kirkeg'ang, Jordeferd, 
„Offer, 2Lg,  Brudevielse, Plogbiurd oc aiidek —  
„  under Hans K. M . Hevnvchoyiste S tra ff, —  Item ,



„  vc alle Sogneprester vc Degne i forn. Törning Lehn oc> 
„  de andre ko Lehne (der erHaderslev- og Brundlttnd eiler 
„  Apenrade Lehne) statherefter nythe vc brholde alle the 
„  Privilegier oc Frieheder, som Hans Naade dennom 
„  nu undl -c givitt haffurr, oc ehe aff gammel Tied nyt 
„ haffuer,ocikke att forurettis affLehnsmcrnd ellerFoeg» 
„ der herudover y nogenMaade.Jchem ffai ei Heller nogen 
„  Prcrstiforn. Lehn stevneseller deleStilHerritsting,som 
„  vil vcrre for sin Herritsprovstoc rette fürsig, om Han 
„kandforlige dem, menhuorhan ehre ikke Land, ffal 
„  Sagen opsetcheS for woris Lehnsmcrnd oc Superin» 
„  tendem —  lache vi forn. Dannemrn woris Zndsegle 
„  trokke neden paa dette wort obne B rrff, 6«. »o. ä«
„  6c loco Uk luprü."  (m)

Aar i d e n  27 Der. Hertug ttsnler Forord» 
ning angaaende rigtig Tiende: "  W irIoK-nner der El» 
„  tere, von Gottes Gnaden, Erbe ju Norwegen, 
„  Herzog zu Schleßwig, Holstein, Stvrm arn und der 
„Ditmarschen, G raf zu Oldenburg pnd Delmenhorst, 
„  entbieten unfern, lieben getreuen Unterthane» und 
„  Carspelleuren aller Kyrchen in unsrer Probstey Ha» 
„derSleben hiemit gnädiglich zu wissen, nachdem w ir 
„vernommen, daß zwischen den Pastoren, Kirchge» 
„  schwvrnen rc. des Korns und Quickzrhenven halber, 
„  dieweil vermöge dieser unser Probsteyrn Ordinanclen 
„die r;den Garbe, und von Quick das i;d e , oder 
„  r 5 den Pfenning werden solle —  Irru n g  und Ungkich»

^hrit
<m) Lx Uavuler. klr/cle
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heit fürgefallen. Derentwegen den e;  versch. Äprilis 
durch unsere Räthe, unsre gnädige Meinung —  daß 
den Kirchen und Dienern des g. M o rts zu ihrem 
Unterhalt nichts entzogen werde. —  Befehlen den» 
nach —  daß ihr —  hinfür den Pastoren auch den 
Kirchen den KornzehcnÜen ohne Verkürzung und Be» 
trug an guten —  Garben geben solle —  Und da auch 
die Pastoren oder Kirchgeschworne mit jemand hier
über Pacl oder Geding gemacht hakten, sol solches 
ihren Nachfolgern und der Kirchen an ihren Zehende» 
gerechligkeiren unverfenglich, auch den Pastoren sol
ches einzugehen und zu bewilligen, gänzlich bcy V e r
meidung unsrer Strafe und Ungnaden verkochen seyn. 
Gleichfals auch das Vorchan in Quickzeheuven von 
einem jeden, vor rin Folen rin Schi». Lübsch, für «in 
Kalb 6 Pfenning, und vor Frrcken und Lämmern 
daS i 5 de, nicht daö geringste, auch nicht das bestes 
besonder» wann von den Carspelleuten die erste drey 
oder vier Stücke von abgezogen, den Pastoren und 
Kirchgeschwvrnen das nächste gekolget, und wo wenig 
vorhanden, dieselbigen mit änderndes vorigen Jah 
res verzeiheden Zahl erfüllen, und davon bas mittelste 
gegeben werden —  E s sollen die Pastoren undKirch» 
gcschworncn selbst umbzichen und Zehenden heben —  
welches ihr ihnen —  wie es bishcro in diese Prvbstey 
hergebrauchel und damit gehalten worden — gur- 
willich und unwegerlich verreichen, geben und folgen 
lasten —  wie Christen wohl anstehet —  Gegeben

„ miss



„au ff unserm Schlosse tt-arburx -̂ o. 1575. äie ^ok.
„  Lvrnxelliir."

sub -̂riplik.
Aar 1578. den 4 Aug. Hertug tt-las-r Mandat —  

vm retfcrrdig at tiende.
Aar 1581. blev af l-uövix Vgeimer, Fyrstelig 

NaadeSMantz, raget Dngsvidne paa, "atdetoffcnt» 
„lig  var bckiendsgiort, at Kirkepinge , Gaarve rc. 
„ffulle have Prioritet, og at ingen maalte kiobe eller 
„  scrlge flige Gaarde med Kirkenes Skade. Kirke» 
„  jordfcrstere betale til Kirkeregnffaber, »»der Fcestcrs 
„ForliiS. Rentessyldende til Kirken forfvlgeü med 
„ Ruten, og bcrale til Fyrstelig Naade 18 Skilling 
„Lübsch, og til Kirken ligesaamegek, Hvi6 deeylagde 
„Remcne paa Skammele», forend Provsten ved 
„ Regnstabet gik af Kirken."  (n)

Aar 1649. den zr Ju l. af Amlrnanv K-y v . äk> 
iclielä, ogligesaa afH r. L o. kevenrl.m, Aar 1697. 
den >7 Ju l. anordnet: "Demnach vasGesezdieGar» 
„  benzehlung und Fuhren mir klaren Worten injungirt, 
„so stehet eS denen Predigern frey, selbige an de» De» 
„cimanrenzu pratendiren; wo sich jemand dawieder 
„sezeu wolle, so ist Ordre ergangen an die Reit, und 
„  HardeS Voigke, die Priesterschaffr mir Lou und Recht 
„  zu aö ästirm; auch daß sie ihr Gebühr von Erbsen und 
„  Wichensaar, wie auch von Buchweizen bekommen. 
„  Freudenlundr den 17 Ju l. 1697. "

Aar
(") I(uodl,uclii Sawmlu»- ro» Vocum-Nkir.

»5



»6
Aar -719. den 21 Aug. fikHaderslcv cn kongelig 

Rangforordning: "  W ir kk ivL U ictt iv . —  thun 
„  hi-mil kund: als W ir bey unlängst beschehenerPub- 
„  licirung der von Unserm Geh. Rach, Statthaltern 
„  in den Fürstemhümern —  Cammerherrn und lieben 
„  getreuen Herrn c-u-ln Grafen von >vk!-fel6r, zu Lan- 
„gelandk und Nixingen, N im r, cmwvrfcnrn, auch 
„  von Uns allergn. approbirten — Rangordnung für 
„die Einwohnern, Bürgern und deren Ehefrauen, in 
„Unsrer Stadl Flensburg für gm befunden, demsel- 
„  ben anzubefehlen , auch eine dergleichen Ordnung des 
„  Rangs und Vvrstzes halber, unter de» Einwohnern 
„  —  Unsrer Stadt Hadersleben zu cnlwcrffen, und zu 
„Unsrer Approbation einzusenden; und denn crm. 
,, Unser Geh. Rath —  solche NangOrdnung —  ein
gerichtet, welche von W ort zu W ort laut« wie 
„folget:

7.
„ D ie  Königl. Bediente, Doctorcs, Hoff-und 

„  Land-GerichtS Advocau, Probst, Prediger, keUor 
„  5cliolr, Bürgermeister und Rachsverwandte, Stadl- 
„Doigk, Stadt-SecreiariuS, Collex-e an der latein. 
„  Schule, Vorsteher des Hospitals und der S t. M ar 
„rien Kirchen, gemessen und behalten ihren Rang —  
„der ihnen vermöge ihres habendenCharancrS, oder 
„  sonst ex concellionc rcgi» — zukommt. Und eine jede 
„  ihrer Frauen richtet sich —  nach der Dignitel ihres 
„ Mannes. —

2. I n



»-
r.

„  I n  die erste Classe der Bürgerschafft werden ge» 
„rechnet deputiere Bürger —  dcmnechst diejenige, so 
„  2 Rdlr. und darüber in der einfachen Contribution 
„  monathlich beytragen; diese haben für den Bürgern, 
„  sozu der andern Llasse gerechnet werden, denVorsiz, 
„  ob sie gleich jünger seyn — und wann er gleich durch 
„  beweißliche Unglückssalle seines Vermögens verlustig 
„  geworden —  so behalt er dennoch den Rang, so ihm 
„  vorhin gebühret. Und ist annoch hiebey zu vbservi- 
„re n , daß obgleich ein Bürger von solcher Qvalitet 
„ein Handwerk hatte undexercirte, derselbe nicht desto» 
„  weniger zu dieser Classe mirzuziehen sey , gleich zu 
„  allen vorfallenden bürgerlichen Aenuern, auch mirgr» 
„  zogen wird. D ie Frauen der Bürger dieser Classe 
„  rangiren unter sich nach dem Alker ihres Ehestan- 
„  des —  Zu dieser Classe gehören auch die Organisten, 
„  der StadlmusicuS oder Jnstrumemisten, imgleichen 
„die Schreib-und Rechenmeister an der deutschen 
„  Schule und ihre Frauen, haben mit obigen Bürgern 
„  und deren Frauen respective nach ihrem Alter —  sich 
„  zu reguliren.

Z.
„  In  die.zweyte Classe der Bürgerschafft gehören 

„gemeiniglich diejenige, und sollen darunter gerechnet 
„werden, so da von 4 Mark Lübsch bis zu i  Nthlr. 
„  in einfacher Schatzung monathlich contribuiren; im- 
„  gleichen Schiffern, so selbsten Antbcil in Schiffen 

B  „  haben



„haben, welche sie fuhren, die Künstler, Mahler, 
„Bildschnitzer, Goldschmiede, Chirurg!, svferne die« 
„  selbe rakione der Schatzung nicht unter die erste Elaste 
„  stehen, haben de» Vortritt vor denen die zur drit» 
„len Elaste gehören, obgleich diese älter an Jahren 
„und in der Bürgcrschafft seyn. D ie Frauen der 
„  Bürger rangiren unter sich nach dem Alter ihrer 
„Verheyralhung; wann sie aber mit andern Frauen 
„  concurriren, deren Männer nicht aus dieser Elaste 
„  seyn, richten sie sich nach ihren Männern —

4 .
„  I n  der dritten Elaste der Bürgerschafft werden 

„W ählet Handwerker, die in Zunfft und Gilden fte- 
„hen, Höckers, in Summa alle diejenige, so da von 
„  24 Schilling Lübsch bis zu 4 Mark Lübsch in tinfa- 
„  chrr monakhlicher Schatzung conkribuirrn —

5-
„  D ie vierte Elaste forniiren die Taglöhner und 

„  alle diejenige, welche unter 24 Schilling Lübsch ein- 
„  fach monathlich contribuiren.' D ie  Frauen cediren 
„  allen vorigen.

6.
„  D ie Kaufgesellen —  rangiren mit den Bürgern 

„  der zweyten Elaste schlechterdings nach ihrem Alter, 
„  gehen aber denen vor, so zur dritten Elaste gehörigen 
„  Kaufiemen und andern, wenn sie zum Tisch des 
„  Herrn gewesen —

7- All«
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7-
„  Alle und jede Bürgern —  genießet den Rang 

„  a D aio  seines abgelegten Bürger-Eides —

8.
„ Nachdem auch in der Stadt Hadersleben der 

„  Schloßgrund einen großen Nuinerum der Bürger» 
„  schafft —  ausmacht, als sollen dieselben;» Verhütung 
„  aller Collisionen —  an gegenwärtiger Rang-Ordnung 
„  gebunden seyn —  Erafenstein den 4 Aug. 1719.

„  L k s r le r  L .  l ) .  ^ b le fe lä r .

„  Daß wir vbserirteRang-Ordnung bestäligenKrafft 
„  dieses allergnadigst —  und die ComravenienleS mit 
„  willkührlicher Geldbrüche angesehen und beleget —  
„  werden sollen. —  Gegeben auf unserm Schloße F ri- 
„  derichsburg den 21 Aug. 1 7 1 9 "

r k l v L k i c t t  k .

v o n  l4s§er>.

Aar 1718- den2c>Decembr.KongcligForordnlna, 
at naar Bcud og Brudgom kiorer til Kirke, maa in» 
gen Skud loses, den« tri 2Lre, undcr 20 Rdlr. S tra f 
til Köngen, eller og sidde tre Uger i Fcrngscl paaVand 
vg B ro d , hvvrpaa Sognefogden ffal have Opsigt.

Aar 172z. den l6Zan.KvngeligForvrdning, at, 
naar nogle, for ar undgaaeVoderbetaling, givcr sig i 
Krigsstand, hvor ingenmilitairConsistoriumer, stulle 
dog de samme henvises til der Cvnsistorium, hvorunder 
dereS Opholdssted Hörer.

B  2 Aar
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Aar 1726. af kongelig Jnstrux til Generalstiper« 
intendent ci-usen: Ingen niaa cirere enPrcrst for Ret
ten, uden i Gields Säger, forend der er melvk for Amt« 
manden, eller Generalsuperintenventen, eller Provsten. 
Ingen maa arbeide om Helligdage under i  RblrS. 
S tra f forste gang, og anden gang dobbelt; ikke Heller 
paa saadanne Dage at sidde, spille og dobble i Wercö- 
husr, og ingen Drikkevahre udssienkeS forend Klvkken 
Fein om Efrrrmiddagen; for Ulydighed heriinod stal 
Gicrsten og Werten betalr hver för stg 4 til i6S killing 
Lybst, ja til i  Ndlr.

Sam m eAar: Kongelig Vefaling, at intet maa 
vplaseö af Prcrdikestolcne, «den hvad som kommer fra 
Köngen selv eiirr Hans Negicring.

Endnu samme Aar: Kongelig Befaling, athvil« 
ken Prcrst, der uden storste FvrnodenhcV, efterlader 
om Helligdagcne afPrcrdikestolen, ak licde for Köngen 
og bet kongelige Huus, beraler til S tra f forste gang 
ro R d lr., anden gang suspendereS »b oKcio paa er 
A ar, og tredie gang gandsse rcmovereS.

Aar i?Z l. den 22 M ay: Nescripr, som tillader 
en Prerst, der tvivler om en BonbcS Tiende-Oprig« 
tighed, ar forbnde Bonden at kiore fit Korn hiem, 
indtil det er tgller.

Aar 1 7z;. den 22 April: Kongelig Anordning, 
hvorefter NibehuuS Ladegaards Dienere faaer deres 
eget B irk , og intet at havc med Haderölev ar ffaffe.

Ligesom
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Ligesom dct forhen havde vcrret, indtil den Kvldingsse 
Afskceo af 24 Jan. 1576.

Samme Aar den i ;  Ju lii samine igientaget, og 
tilsendt Geheimeraay LK. c. v. 6abel eil Giessegaard, 
Gpanager vg Orrcstrup, Stift»Amtmand rc., ar 
ncinlig LadegaardS Bonderne med de to Byer Tange 
vg Tved bliver et D irk, og dereö Dng ak holdes hver 
OnSdag i Ribe.

Ligeledes i samme Aar den 12 Augusti: Kongelig 
Anordning, paa HerreOSfogeden i Hvidding »Herred 
d tic . t t i n r . v e n re n  Hans Foresporsel, hvorledeS forhol» 
des ikuldes, naar en HaderSlever og en Rider Bonde 
borde i een B yk/ med videre.

Aar t?z6. den 16 Jan. blcv ProrocollationS 
Gebyr saaleves her akiernaadigst regulcret: For at lade 
proiocollere en Obligatio» paa ;o  Mark Lybsk og der» 
linder, giveS 4 Skilling Lybss.

For en Obligation fra ;o. og derund«r,til ivoM k. L. 
giveS 6 S kill. L.

—  fra Ivo til ;oo Mk. L. giveS 12 S kill. Lybsk-
—  fra 500 til rooo Mk. L. giveS 24 S k . L.
—  fra rooo til I;o o  Mk. L. giveS 2 Mk. L.
—  fra i;o o  til 2000 Mk. L. giveS 1 Rdlr.
—  fra 2000 til zooo Mk. L. giveS 4 Mk. L. .
—  fra Zvoo til 4000 Mk. L. giveS ;  Mk. Lybsk,

og over 4000 Mk. Lybsk stedse 2 Rdlr.
For ar indforc Jnstruinenlet selv i Bibogen 6 Skil» 

ling Lybsk for «k A rt, og saa fcemdeleS. For ar flutte 
V  z Pro»



Protokollen rc, saa og for at lidsieik« «n protocolleret 
Post, givcs halvr af ProlocoUalio»6 Gebyr. Jkem: 
for at esterflaae Prokvcollcn, 4 S kill. L. Ester hoy 
AimmandenS Befall,ig 1715. den 26 Decembr. faaer 
Herredsfogcdcn, vcd Delingen hvS enSelveyer« 2 R vlr. 
og Tingffriveren i Rdlr. Maar Tingffriveren giver et 
Jnventarinm udafProtocollen, forseglek, «Form af 
er Tingüvidne, faaer Han forAckel 6 S kill. Lybff —  
N aar samiue Jnvemarinm bliver til Tinge asvunbcn af 
Vurdcrittgs Moendene, faaer HerredsfogedenforFor- 
scgling rc. I2  S k ill. L. vg Tingffriveren 8Skill.Lybff, 
vg ey mere, om end fiereNavnr i Prolocollen indfvreS.

For ar bestillr ep Formynder, faaer Herredsfv» 
geden 8 S kill. V-, Tingffriveren halv saa meget. For 
en FormynderregnffabS Slfieggelsc, naarenhverMynd- 
lingS tzvrnram ku,«l-e er loo R d lr., faaer Herrcdü» 
sogeden r R v lr., Tingffriveren en fierdeDeel, men er 
samme Qvanlmii undcr lo o R d lr., fordrcSHalvdklen. 
Zor etAfkald faaerHerredüfogedcn r R v lr., og Ting
ffriveren en stelle Deel Verimvd. T il rn CitalionS, en 
Loncurlus rreöikorum?lnstillelse, eller for at convocere 
Credirores, giveS 12 Skill. Lybff. For enhver Cre- 
dilvris Angivelse ->6 prorocollum faaer Tingffriveren 
2 Skilling Lybff. For en PrioriretS Dom faaer Her- 
redsfogden af den gandffe bonorum , pro Ccm, 
Tingffriveren 24 Skill. Lybff. For Amiioneren faaer 
Herrcdsfogeden soni Auckions Direeleur af Hufe og 
Gaarde 2 pro Cent, for alle Mobilia 4 pro Cent.

For



For en Citation, naar Creditvres citeres -6 publlc-n-
ä»m senremirm prionrrnis, eller og in kermino äiüribu- 
kiöair, 6 S kill. Lybss. For en Aroforlüg eller Tranöact 
i sieden for Skift og Deling faaer HerredLfogden Hv6 
en Selveyer 2 R d lr., Tingssrivercn halvt; for en 
Fcrstemand Halvdelcn. For et Tingsvidne, som giveS 
«fter Skift og Deling eller ester en Arv Forliig, faaer 
HerredSfogVen r Mark Lybss, Tingssriveren forExpr- 
dering a Ark 6 Skilling Lybss, og saaledeS for all
andre TingSvidner. For et Andrag eller en CikationS 
Jndfvrelse i Protokollen, 2 Skilling Lybss, i hvor 
Mange Navne end indfvreS. Naar en Crediror til sin 
«gen Nodtorft forlanger at tage nvget »6 ?rmoc. faaer 
Tingssrivem» 2 Skilling Lybss. For en Arrestes An
leggelse af ikke stör Betydenhed, faaer HerredSfogVen 
24 Skilling Lybss, ellerS dobbelt. For en ordinair 
Citation til Tinge ack inü-nlism p-rkir, 4 S kill. Lybss. 
For al Fuldmagt, som giveü for Renen vg kun tageS 
,6 prorocollum, Tmgssrivexen 4 Skilling Lybss. For 
«nCitakion, baadssilligeConsorces citcreS rc. 8 S kill. L. 
For en gemeen Andrag ->ä prococ. og CikationS Jnd» 
ssrivrlse i Prorocollen, 2 SkillingLybss, naar der ikke 
gaaer over et halv Ark. For et Dokumentes ForlaS» 
ning og med Producti Paaregnelse faaeS 2 S kill. Lybss. 
For ethvert Vidneö Ve-eedelse faaer HerredSfogVen 
12 Skilling Lybss, Tingssriveren for Udsigen rS proroc. 
tager a Wdne 6 Skilling Lybss, naar der ikke er af 
kIidrloftighed. For Vidnets Fvrhors Asssrift »Lxrowc.

B  4 faaer



saaer Tingstnveren for hver Ark 6 Ski». Lybst. For en 
Tranüact mellem stridmde P anier, faaer HerredSfog- 
den l R d lr-, Dngstriveren 24 S k ill. Lybik og friB e- 
fordrmg. For et Skiöde saaerHerredsfogden 24 S h il
ling Lybst, og Dngstriveren halvt. For et Kiobebrev 
saaerHerredsfogden rN d lr., og Dngstriveren 1 Mark 
Lybst, ilien paa ToftgodS, Landboel og Hufe rn halv 
Deel. For et Herreds ^Vidne under Herreds Segl, 
saaerHerredsfogden i N d lr., og Tingssriveren 2 Mk.L. 
F yr en Befigtrlse paa et Markstiel rc. faaer HerredS« 
fogden i  R d lr., og Tingstriyrren 24 Shilling Lybst, 
er der smaa D ng, da Halvdelen. For at tage Bcsig» 
telsrs Mcrnds Udsigelse ->6 proroc. faaer'Tingstriveren 
8 S k ill. L. For en-Dom saaerHerredsfogden 1 Rdlr, 
og Dngstriveren 12 S kill. L. äpsrre at strive üd sä 
xrorox. 6 S kill. L. dlors: Paa hver Side af et heell 
Ark maae i det ringeste staae.24 Linier. Foren Firstes 
Zndstrivelsr af hele eller halve Gaarde, 8 Skill. Lybst. 
For fierdcparl Gaarde, Tostegods og Landbole, 4 S h il
ling Lybst, men HerredSfogde» for hiint 16 S kill. L. 
for deire 6 S k ill. h. For en Obligalions Skrivelse 
paa 100 Mark Lybst og derunder, 8 Skill. Lybst; 
fra Ivo  til 1000 M ark Lybst, 16 Ski». Lybst,og der« 
vvrr za Skilling Lybst, hvorved den saa kalderDurg« 
schafft alkid berales 8 S kill. L. Hvad Jndtrgnelse i 
Skyld-og Panteprolvcollen angaaer, kageS Lportul- 
«fter Fvrordningen. Hvor Ridefogeden rfter gammel 
Skik stal nydr nogct, saa nydex Han ligr mrdHerrrdS-

fogedtti.

24



2 s

fogeden. A f Forordningerne af 170z. antegnes tun 
dttk« : Paaq-Skill. 8. Papiir ffrives hvad der impvrte» 
rer under zo R d lr.; paa 8 S till. 8. Papiir fra zs til 
xo R dlr.; paa >6 S till. 8. Papiir fra ;o  t ili 00 R v lr.; 
paa ; r  S till. Lybff Papiir fra roo til zc>o Rdlr. rc. 
Eetke er at forstaae om Documenter, som angaaer 
bare Penge, som Obligation«, Comracter rc. Camions 
og QvittcringS Sedlrr ffrives paa r S till. .8. Papiir 
fra e til 10 Rdlk.; paa2 S till. 8- Papiir fra ro til 
20 R d lr.; paa z S till. L. Papiir fta 20 ril zo R d lr.; 
paa 4 S till. L. P ap iir, vet« et halvtArk, fta ;o  til 
50 R d lr.; paa ; S till. 8. Papiir fra zo tilio o R d ir.; 
paa 6 S till. 8. Papiir fra. roo til 200 Rdlr. rc. P aa 
4 S till. 8- Papiir ffrives alle Citationes fra Und«» 
retten, item S u p p lig v«, ReuenS Wdneöbyrde og 
hvad ellerS indgiveö til Underrenen. Paa 12 S till. 8. 
Papiir ffrives alle UnderrckS Domme, Decreta fra 
Ebener len, alle Memvrialer og Suppliqv« rc. som 
indgiveS i Oberretten vz Cancelliet. P aa 1 Rdlrs. 
Papiir ffrives alle 8crrebreve, Fastebreve og Testimo
nia, sym gives L»n6icl,N5 klinillerii. P aa 4 Rdlrs. 
Papiir.ffriveüCaurionüBreve- somgi'veü iHenseende 
til Bestillmg«. P aa 16 RdlrS. Papiir ffrives Prov- 
sterS og k-llorum primsr. KaldSbreve, men8andöbye« 
prasterS paa 10 Rdlrs.

SammeAar den l7D e c. Kongcl. Forordning, at 
de med Hinanden Utugtbedrivcnde, ffnlle straffes niev fixe 
Ugcrü Fangsel paa Vand ogBrod, hvis de ikke fvrmaarr 
at bemle B od«. B  5 Aar
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Aar 17z7. de>! 24 April: Kongelig Forbud, at 
hvo so»! dristcr sig til i Köngens Skvve at afhugge en 
stör sriff Erg, betaler lil S tra f 20 R d lr., for e» Mid» 
delmaadig eller yngere Erg 10 Rdlr. rc.; fvrensiiff 
B og 12 R d lr.; for enA ff,Lll, B irk  overerQvarteer 
tyk, 6 R d lr., for hver mindre D ito halv saa meges; 
for hverr LcrS afhugget Grene eller Stavre rc. betaleS 
z Rdlr. eller og straffes medHalsjern, eller enMaaned 
i Skubkaren for hver ic> Rdlr. Ingen under i Rdlrs. 
S tra f ae antcrnde Jld  i Skove, Heder eller Moser. Hvo 
sorn i KongenS Mldbcure borttager eller vidende kiober 
ringe Harerrc. irem: ungeDierg»og AgerhonS, beraler 
i S tra f 12 Rdlr. For at ffyde, jage eller fange en 
Hiort is s  R dlr., en Hind 80 R d lr., et Daadyr 
60 R d lr., rk W ldfviin, en Hare rc. 2 2 R d lr., «n 
G aas, And rc. io  Rdlr. —  Bclonning for den der 
odelegger en Ulv 6 R d lr., for en ung Ulv 2 R d lr., 
for «n Ä rn i2  Skilling Lybff, for en Falk 8 Skill.L. 
for en Hog 6 S kill. L. og udberaleS paa Amtstuen.

Samme A a r: Kongelig Befaling, ar r Skovegn 
ffal hver MandSperson, for sin Copulation, plante og 
bringe i tredie B lad 12 unge Eeger eller 1 ; Boge» 
rrccer; eller for hver Manglende betale i Rixdaler for 
Eeger, men for Bogerraer 2 Mark Lybff. Pursten, 
som ikke iagklager der, ffal Kode 4 Rdlr.

Aar 1788- den z Febr. Kongelig Forordning, at 
for en aldeleS sättig 8mpr»l, ffal Lcuxraror betale Boder, 
sornden for sig selv; kan Han ikke, straffes Han med ti

* Dagrs
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Dayeö Focngsel paa V andogBrod, og ladcsimidler» 
tid ikke komme til HErrens Bord. KL- 8mpr-rs.-Bo
ber her er >o R d lr., ogcn Liuprawrir zo R d lr., og 
ved anvcn gangs Forseelse dobbclt.

Somme Aor den r ;  Febr. Kongelig Vefoling, 
ot Prasterne i HaderSlev og Torning Lehn stulle rette 
sig cstcr den gomle S kik, Ol Trolvvelsen ffeer, hvvr 
Brüden er; men Brylluppec, hvor dcrcs vomicilium 
ffol vcrrc. Derimod, hvis Striden er mellem AmtctS 
vg de jydffe Prcrfter, ffol, efter kongelig Befoling of 
Aor 1752. Copulotivnen ffee cftcr den donffe Lov 
o: hvor Brüden vor.

Endnu somme Aor: Kongelig Vefoling, ot for 
enQvinde, som foder for Copulotionen, eller for otten 
tlgers Forlob efter Copulotivnen, ffol ffee Afbigt of 
Prervikestolen, soovelsom for hendes ZLgtefcrlle, dog 
«den ol ncrvne dereS Novne; begge tilsammen givedes» 
ltdcn Boder 6 Rdlr.

Aor l? z s. den 25 September: Kongelig For» 
vrdning, ot ingen Enke moa gifte sig, uden kongelig 
Bevilling, for er Aorö Forlob efter Maudens D od; 
dog tor rn Enkcmond just ikke die Aaret vm formedelst 
sil Hufes Besorgclse.

Somme Aor: Kongeljg Vefoling, ot naor een, 
som hör kündet forriene sig selv noget, og hör nydt 
af en Fottig -Cosse, eller er dod i et Hospitol, —  
paa den ffol Cossen ved DodSfald ingen Prcetension 
have.

Endnu
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Endnu samme Aar Den 7  December: Äongrlig 

Forordning, ak de, som afhylde s«g ftaHErrcnSBord, 
t « , fire og fiere A ar, tkke maae ril Favbere abmitte- 
reS —  dog-i ak tilrale dem, ffal Prcesten i ScerdeleShed 
fee paa dereS Samvittighed.

Aar 1740. Kongelig Forbud, alingm maa her« 
bergere S vld alir rller Loögangcre udrn Paffes Frem« 
viselsr, ey Heller lade dem paffere under zo Rdlr. Skraf. 
Drrimov faaeü for AnholdelseS Umage 6 Rdlr.

Samme Aar den 24 Scpr. Kvngelig Bcfaling, 
at de Karle og P iger, som lkke villr kirne, men fetter 
s,g paa VereS egen Haand, ffal, hpiS det er MandS» 
person under 40 A ar, berale z R d lr., og en Qvinde 
under ;o  A ar, 2 R d lr., ril Magistraten; men paq 
Landet ril hver S u vS  Belernt eller Ovrizhed-

Aar 174k- Kongclig Forordning, at drt «r en 
P r«ft tilladt at holde Forsamlinger i sik Huus, hvil- 
ken Forsamling i PraftenS Skcd en Carechel «Iler fron» 
vg christelig Srudenk ogsaa kan holde- QoindeSperso» 
ner maae ikke holde stige Forsamlinger, »den under «n 
PrcesteS rc. Direcrion.

Samme Aar den »8 Aug. Kvngelig Forordning, 
at ved ConcurS faaer EredirorrS kun de ro sidste AarS 
Rente rc.

Endnu samme Aar den 10 Nvvembr. Kongelig 
Forordning, ar satlkg Liig uden Gebyr maa begraveS 
paa hvilken D d om Dagen der falder beqvemmest —  
To Aar forhen tilladt, at et Liig maa siaae inde om

Som»
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Sommere» 6 D age, ogom  Vinteren S Dag«, og 
ikke ringes med Klokke uden paa Begravelscdagrn. 
Liigstuen maa ikke betrekkeS mcdHvidt, ogkun ro eller 
treNcrrpaarorende hydes til Liigbegicr'ngelse —  her niaa 
ikkun giveS Confeck og franff W i»  —  eil i a 2 R dlr., 
unber nr Rdlr. Straf. Tilforn, nemlig 172;. var 
fvrbuvk, <u imrt Lüg, under 50 Rdlr. S tra f, maalre 
i Srilhed ellrr om Astenen begraveS, uden KongenS 
«ller Hans ALmbedSmands Tüladelse, da Skoler og 
Kirrer nyde dercS Gebyr; til Amtöbetientere, Bor» 
geniester rc. betaleS da af en Borger 4 til 8 Rdlr.

LigelebeS i sammeAar den u  Decembr. Den fo» 
hen ommeldt« vidtloftige Brandforordning om Brand» 
vcrsenet i Anitet. Intet Geverhr maa afffydeS i «a 
B ye, alle Skorstene ffal vcrrr rn Alen vver Husci, og 
fcyeS to gange aarlig.

Og den 18 Detembr. i samme A ar: Kongelig 
Rescript til Haderslev Kirkevisitatores (occallone H r. 
Lruunr Stisborn i Moltrup) at Prcrsteborn ikke ffal 
participere i Naadsens Aaret, som privative tilhvrer 
Enken; jg, ifald ingen Enke er, ogsaa ikke uden speciel 
kongelig Benaadelie.

Aar 1742. Kongelig Forordning: Faderen er sine 
Borns rette Formynder rster Moderens Dod rc. 
Gifter Han sig igien, ffal Han ved Ovrigheden beclarrre 
Bornencö Qvantum rc. D o rr Faderen forst, ffal 
SrederS Prcrst under 4 Rixdaler S tra f tilkirndegive 
Ovrigheden der. En Moder kan fiddr i uffifl Boe,

indtil



indtil Bornen« trade udafSamfundet rc. Ingen Prast 
maa copulcrc hende igien, forend hun har giert Rig» 
kighedmedB.ornene, under sitÄLmbedeSForiabels« rc. 
Formyndere stal afleggeaarligNegnstabunder roRdlr. 
S tra f rc. Ävrigheden fager sor sin Umage veS den 
aarligc FormynderstabS RegningSAfleggrlse,. en sierte« 
drei pr. C«nto. ZormynderenenTrediedeel af Jndkom» 
steril«. Formynderffabel varer kil den UmynvigeS attende 
Aar. Hoor alle Arvinger «rc myndige, har Dvrighe« 
den nied tilgen Deling al giore, ognyder eynogmDe- 
lingS Gebyr.

Samme Aar den 17 April vg ro  September: 
Kongelig Befaling, ar ingeu B orn , uden in c-lu 
ne-css., maalte hicmmcdobeü linder 8 Rdlr. S tra f til 
Köngen. Men one Aar ester blev der as Köngen for» 
anvrek, al dereS V o rn , som ikke boer i Kirkebyen, 
stal Prasten paa Forlangende dobe Hiemme.

Aar 1744- Kongelig Forbud, ar mgen Commu- 
nionS Acr maa i nogel HuuS holdes »den medSygerc. 
I  Kirken stal den brugelige Rangeren ved at trade op 
til Allerer, aldeleS afstaffeS.

Samme A ar: Kongelig Befaling, at ingen, som 
opholder sig eller er opfodthoS de saa kaldedeMahriste 
Brodre, stal til Lareambede befordreS. Aar« derpaa 
er forordnet, ar, hvo som reystr til disse BrodreS 
Menighedcr, stal miste Arver.el. SledetS P rast, stal, 
under S tra f ar affetteS sra sit TLmbeve, glve Ober»

retten
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retten Efrerretning derom. Diffe to Forvrdninger «re 
1771. vphervede.

Aar 1747. den 5 Ju n ii: Kongelig Forordning, 
ar hvo som lader sig bejvangre af Underofficerer og 
Soldarer, har af stige 8rupr,roribur intet ak fordre, 
men ffal selv beere Stammen, ikke uden at 8rupr»ror 
er brmidlct og Krigörmen paalegger Ham at betale 
noget.

Aar >7 ;Z. Kongelig Tilladelse, at privat Abso
lution kan ffee, om forlanges, to til tre Uger for 
Communionm.

Samme Aar: Kongelig ForordningfraGoltorp, 
at en wucherst og en Catholst kan, med kongelig Dispen
sation copuleres af en Lmherst Prerst. LigeledeS ffal og 
alle dereS Born dobeö af en Lurherff Prerst.

Aar 1758. den 7  M artin Kongelig Forordning, 
at naar Bruvgommen er i rel Sogn og Brüden i et 
andek, ffal Prcrsterne paa begze Steder lyse for dem 
as Prcrdikestolen. Hvilken Prerst, der copulerer dem, 
fvrenv dette er ffeet, med mindre de har ConceSsion til 
HuuScopulation fra der lydffe Canrellie, ffal suspendereS.

Aar >7 ,9  den 2 ; Sept. Kongelig Forordning, 
at et Testament og sidste M llie ffal underffriveS af to 
nberygiede Mcrnd rc., eller og den, som gier Testa
ment«, selv kan understrive, (dog hvis derer et Fruen« 
timmer, da hendcs Curator tillige) og for d«t ander en 
Ovrigheds Person rc. eller en Prerst; men hvis een op» 
ffriver sit Testament, understriver der selvog senderd«

strap
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strax tii Confirniakion ril der tydffe Canzellie, bchoveS 
ikkr videre Vidner ellcr a>idrcS Uvderstrist rc.

Sanime Aar den ; Novenibr.KongrligRescript, 
at Fowandlstab mellein cn Bruvgoni vg Brud in le- 
cunäo xenci-e nKaikiiiis, ikke udsordrer kongclig Dispen
salion: uden saa er, ak rcstreüur prrenrUL kom der 
imeUein.

Aar 1762. den 28 M ay, en udsorlig kongelig 
Forordning om Postvasenel i Hmugoonnilene.

§. 6.
Aldrigbevises, ar dme Amt, med hele Hertug- 

dommel nogensinde varetLchn af der heilige Roinmerste 
Rige. D a  Keifer ttK tM ic ^^icLk§ Äar9-o. over- 
vandl Kong og sacre en Marggrowe i SlrSvig 
til GrcrndsenS Bestyttelse, saa viiste Han i det ringest« 
dermev, ak Han aldrig tiltankre sig nogen Andeel paa 
der, som var Norden for. üoxtiorniu- (0) raisonnerer 
ikkr riglig, ak l-iä k ä i-i) maarke rage Niger til Lehn af 
Keifer O H O  9 )6 , lhi saa havde Nigskammer« udi 
Speir ikke stulder forgicrvcS fordrek aarlig »xsm af 
Hermgdomniet SleS vig, som nogle gange er steek. 
Meget niere finde vi, at i forefaldende Dispute, doime 
Keiser 8iO l8Vivdti)v8 Aar 1424. imod de Holsteenste 
Prcrtensioner, at Sleövig stulde evig verre et Lehn af 
Danmark. D er er vel tidk stillet fra Dannemark; 
thi: Aar 1085. blcv Sonder-Jylland as Kong lid iv o

Den

(o ) tt>lt Uttiv. ;Ü 4 -
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den Wellige, forlehnet til Hans Broder VL.V?
6 LK , som 1088. blev Konge. (p)

Fra > 118. kil r > zo. blev Kong dllLb.? LVLdlv, 
5Lk48 Broder, k '^ v l) den HeUige, her beffikkel som 
Hereug. Han blev ombragr af en danff PrindS.

Fra >148. til 1 > 57. Hans S o n l.
sein sidcn blev Konge.

Fra H88. til 120z. II.  Kong
lvd-iOvS Vroder. Vlcv sidcn Konge.

Fra 1216. eil 12z-. LklC tt kl-0 Q?L!4t4l^ 6 . 
Blev ogsaa Konge i Danmark.

Fra

Z)

(? ) A a r ^ o r .  Kong 8 l V > V l .v v 8 , hvilken Uüt-ncr ansorer 
som den zptc danstc Kongo, dode, ogesterlod eu D o t 
ter 6 u ,i ,I i a ,  som l>lc» gist mcd N t .  H a n
flog «oklie, dctle Sleds Bchcrstcre, og deovrigesire 
udvalglc danstc Fyrster A a r 241.  S c r  80x0 7 .
Andre scttc: t t- ,l» -r  ble» A a r ;o o . i de»»« Eg n  flagm. 
l.)'l'cli»»cler dcrimod ogbvimlnZiurjun.meldcrsaaledes: 
llo rlic ru ; occilur eli a licZc 8veonum L o s  t-latkerrl«- 
k i -  d-l. aller c» andcn: Nach K .
V E  Tod ist K ö n . t t / e v 0 l> i 6 8  Tochter« und K .  
N L - r T L i r o v I  8 in Schweden S o h n  u o - r t t L k  ^ .d l .  
) 4 : r .  König in Dänncmark geworden, der auch »ach 
seines L ru d e r« ^rirle T o d , Schwede» einnahm, und 
auch über Sachsen, Wenden und Chnrlaa» weislich re
gieret, ei» hochbcrühmtcr Musicus — und als er dm 
Riesen Voe umgcbracht, ist er Z 4S4. von dessen B r u 
der v-in-r wieder erschlagen, d l. lkim re iclu Nordfres. 
Chron. g-e- r r .

L
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F ra 1252. til l2 ;o . PrindS k̂>el, som flog sin 
Vrvder ihicl, for Han vilVe tvinge Ham til ar tage Her» 
lugdvrnmer som et Lehn af stg.

Fra 1254. til 1257. m. .̂ bel,
Son. Dode som Hermg.

Fra 126«. til ,272 ^ 1 0 «  II. forriges Broder. 
Kong L R ic«  sorde Krig mod Ham og er-
obrede Haderslev, Flensbyrg, Tender og fiere S le- 
der. (g) Han dode som Hermg.

Fra 1282. til iz i2 . IV. forrige
HcrrugS So». Dode som Hcrtug.

Fra 1Z12. til iZ2>. LKILUS ll i.  forriges Son. 
Dode som Hering.

Fra lZ 2 ;. lil 1Z64. >v/ri_vLivl.rk v . forriges 
S o n  blev ndvalgk til Kongei Danmark, menafsagde 
Rigct igicn Aar i;4 v , da cttk l8 K )?k -i0 k l Son 
rv/ri,v l-x i/rir m . blev Konae. Z  Hans Tiv rz;o . 
grasserede den odeleggende Pest. Han blev 1)62. af 
de holsteenske Grever fangen vg sat i Fcrngsel i Nyborg, 
dog sor en vis Pcnge igien losladt.

Fra 1)64. til iz85- ttLdU riM  forriges eneste 
Son. Dode »den Born.

F ra iz86. til 1404. Greven i Holsteen 6erl,ar- 
äu; VI. blev dermed belehnet af Kong Od,/rdl8. Greven 
blev flagen af Dimiarfkerne, og da Kong LKICdiS kO- 

ikke vilde asftaae Hermgbommcl til Gre
vens Sonner, opreistr f»g hver med Trelte, indkil

Keifer
1q) ttvlrfelc! p 244.
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Keifer 8i6 l8>M !4 l)  Aar 1424- kilkiendt« Köngen Her- 
tugvommer. Men Grevens Sonner agerde inte: om 
Keiseren, de vovede en Krig med Köngen, indtil een 
afdem, nenilig ttemicli, blev Aar 1427. gieiincmsiuk- 
ket iFlensborgs Bcleyring; den andrn So n 6 c r li- r ä  
dode, og saa blev cndclig Aar 14;5. ti>2 6 ordingborg 
«t Forliig flutker niellem Köngen og den kredie Son, 
kalvel -räolpk V lll., saa al Han sik Herrugdonimet, 
niidlagen Haderslev og ÄLrroe. Trr Aar dereftcr giorde 
under denn« Hemigs Beffytning Norre Iylland Op- 
stand mod Geistlighedcn og Adelen, og H<rderslevAnic 
faldt ogsaa eil Herlugen; dog stod Tvistigheden uaf- 
giork eil Aar 1440, da Kong c ttk l8'ro ? i4 0 kM8 

belehnede Hertug Arve« og Ferste-
Rcc lig« ril Colding. Herrugenblev siden tilbuden den 
danfte Krone, menafsiog sannne, og hanS Softer son 
Greven i Oldenborg Lk4k l84'l/vk4 blev Konge, som 
stadftrstede Hertugen sil Lehn. Altsaa

F ra 1458- n! 1459- Hertug ä 6olxl,, somdvdr 
uden Arvinger.

Fra »481. til 1490. Dronning VOKOl'ttL.^ 
c l4k !8i 'l^ l4 l I. Enkedronning; men

Fra 1490. til i;2 g . hendcsSon, k lr iv L k lM , 
Broder til Kong 14̂ 148. Hertil blev paa Gottorp 1490. 
afgiork meilein begge Brodrene, ar Hermg knöericl, 
fik Gvtkvrp, Haderslev, Tonder, Eckernforde, Rund- 
tvft, Sleenbcrg, Eidersted, Trittov, Oldenborg, 
Ploen, Steenborch, Ty!e, Jisehor, Osterhof, N i.

C 2 mynster,



mynster, Lytkenborg, Kohovede, Kiel, Nordstrand, ft) 
Han blev verefttr Konge i Dannemark, og Ham für« 
ceverrde Sonnen den störe m.som Her«
mg, og stvd her i mange A ar, indtil 1544.

F ra 15 44. til 15 80. Hermg ll-n r Ookann«) den 
aldre, («n Brodrr af den störe Konge H l.,
forhenHertUgvgStatholder,residerende her i HaderSlev) 
hvilken usorglemmeligeHetre > HaderSlev, med störst« 
ZErr bor evindelig eriNdteS; <Ded Deling mellem Ham 
og Hans Hoye Brodre, Kong m . og
HertUK'^öolxl,, stk vor störe Hertug ll»r>r til Andeel 
Haderslev, Torning, Lille Tonder MeV Äster-Herrev, 
Renvsborg, Femern, Bordeshvlm og LygomEloster, 
item Nordstrand, og maatte betale paa Hermgdvm» 
metS Gield for sin P art zooo Mark Lybsk. Denn« i 
HaderSlev uforglemmelige Herre, svm kirüxer kaldee 
"ikke et almindeligt Menneffe, menrnFyrste, «nF«» 
„  drrnelands Fader, Israels Vvgn og hanSReiSnere, 
„ aurix,6c currur Lc«. ft)"  ek fSdl i;2i.(e)^iVegyN »

Velsen
(r) ttö/rrr Dänische Geschichte, P I 16. 1)0. 182. 
ft) I  Han« Anhang til Historien om Hertugdouimct Gleis, 

vigs LehnS Annammelsc. Hane stelden fotekommende 
Piece forer den TituI: Historig von dem herrliches 
Triumphkhii und Ehrentage, so durch König riilOL- 
»IL» U. ju Dännewark — und dir Hochgeb. Firsten 
und Herrn Hru. )ol>sns-n den Acltern und Hrn- ̂ ciolpl,. 
auch vom König, auf Derhandlnng vom Chur-und 
Fürsten, i« Lehn empfange« — durch )-c. r̂llx-ri»

z6



'delsen af M aji Maaned paa der gamle HaderSlev S lot, 
e„ Son af Kong k k iv L k  ic »  l. og Dronning 8vkttl^  
af Pommern. T il Hofmester blev Ham beffikketHerr 
plus kolenkrintr, og fil JnsormatoreS Magister tter- 
msnnur Lonlws, vg efter sammes Forfremmrlse til dit 
Lybekste Gymnasii Necrorat Magister kerr. 8vnve- 
niu;> (u) Hegge ro gove M and, som fra Pommern 
vare hid undvigede formedeift ven der fortrykt« Reli» 
givn, (x) Med god Lerrdom blev hqn scndl til Fyrst 
ällrren r.t. Hochmeister udi Preusscn, som hoyr «lffede 
Ham, yg Hermgen glemrr aldrig denne Fyrste igien. 
Ester Nidderskabets Raad kom vor PrindS tilbage og 
log sit Herde paa HaderSlev S lo t Aar r 542, vg ro 
Aar derester gik ovenmeldte Heling for stg. Og Her» 
tugen antog til sin Canzier Dock. ^eron. ölZaarö, til 
sin Camiyerherre v. Wo^en, og lil Camnierse» 
creterer klanln Volgvarr. Aar 1547. lod Han sig af 
Nordstrands Bcboere hylde, og bekrcestede dem, hog 
uven sin Magres Fornerrmelse, deres forrigr Privilegia 

C  z samme

»eso. Appendix vom tbdtlichcn Abganze ôkamüi de- 
Aelter«.

(r) Jkke l5»o, hvoriidi feiler.
(u )  E t  af ha»S Lr c v c  til sin Disclpel Hertug » « n e , -aterrt 

M b o r g  den » M a y  > ^ ;7.  ssrevet paa r a u n , kan l«sc< 
t Deytrügen zur Erläuterung der C iv il- , Kirchen-und 
Gelehrten-Historie der Herjogth. Schleswig und Holstein, 
rtcS Stück, ir. ttö)-e>r D ä n . Tesch. x » x . r g ü .

(x) l.,clemannr Einleitung!c. l Th. k°z. Z4§.
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samme Aar vomin. kiikricorö., hvorpaa Han folgt- 
PelwormS Kirke til de»s Sognemcenv for 1002 Mark 
Lybsk, saaledeS, atdeselvmaattekaldedcre,sPrastrr, 
kun at samme vare i Lcerdom rene og Lutherss sindede. 
Kan Faa rroer, med hvav Hoyagrelse for Hans -mm- 
Kierlighed mod sin Herr FarbrodcrS S o n , den faugne 
Kong« c n k ls il/ r n  ii.,  jeg folger Ham, da Han i 
Aaret 1549. i Februario reiste Ham i mode til Asiens, 
da il. blcv fort fra Sonderborg til Kal«
lundborg, For den rene Luiheri Leere og for retffafne 
Prcrdikantere var Han den storste Forfrrmmerr ogFor- 
feegtere. Om stne Prcestcr pleyede Han at stge: "  Gud 
„  give, ak den Nod n»aa aldrig komme paa mig, at 
„  jcg ffulde legge Skat paa Mine Praster og Kirke- 
„  tienere."  Mod Svcrrmere og Neligions Forstyrrer- 
udgav Han alvorlige Forordninger. Han anlagde 
Skoler, Gymnasia og Hospitäler; gav milde-Dona- 
lioner for de Lerrde. Vemeldte lirüzer striver vibere: 
"  Han regierede her ret christelig og gudelig, rlffede 
„  Gud og Hans Ord af Hiertek —  lod daglig lass for 
„s ig , > ster om Sondagene, Fvrklaringer over Evan- 
„  gelier, og derved givrde sig en andoegtig Jndgang til 
„  Kicken og Prcrdiken. Man traf Ham ofte spadse- 
„  rendc frem og tilbage i sit Gemak, at fynge vg for- 
„  noye sig med Doct. Lurheri og andre Leereres Psalmer, 
„  Han clssede Prersterne i sin Jurisdiction, og fvrfrem» 
„  mede vgsaa gicrne Fremmede, naar de vare forfynct 
„ med gvd« Ältester —  Han Horde gicrne personlig de

„  Kla-



„Klagende, oghialpdcm hurtig lilR ette, lagdedem 
„  ingen Besvcrr pan, som de ikke havde havt fo r"  —  
Aar i; ;7 -  begynbkc Han paa sie prcrgtige S lo t Hana- 
borgs Bygning, hvorom siden ffal meldes. To Aar 
derester drog Han rillige med Kong l-lkiO Lkici-I il. og 
Herrug ^öolpl, i Krig imcd de Dilhm arffe, som i 
sannne Aar den i z Zunii lrr gange bleve flagne og de» 
reS Srad Heide erobrei og afbrerndr; den mellemste 
Deel af det erobrede Dilmarsken fik Herlug ttrnr til sm 
Andeel. ( /)  Siden giveS der tiere Leylighed at melde 
om Venne störe Herre. HanS Endetigk var öpbygge» 
ligk, stionl sorgcligt formange. Han blevsygAar i;8 o , 
dog havde HanS MedicuS v . Ivl̂ ulr. H^oiius rndnu 
den i Oktober, som var Dagen for HanS DodS D ag, 
«t gvt Haab om HanS Restitution, men Han fvrestilledr 
sig selv sit Endeligt, og opmuntrede Sittdet ved altende 
Sondag efter Trinitatis Evangelium; begyndteomAf» 
tenen Klokken Olte af sig scly <u si-nge: V i croe alle- 
sammen paa een G p d , befalede sin Forloser sin 
S ie l, og bad for sine Undersaatter. Herpaa sov Han 
til Midnak, da enKammertiener, sommerkede, athan 
var i en haard S o vn , lob til og reiste Ham i Sengen 
over Ende, hvorpaa Han vendte Oynene efter de i  
Stuen staaende, men luktebem strax, oghensov uden 

C  4 LivS»

(>) BemcldlcKng er i Dersbeffreven afMag tti-ron.oliur. 
I  Bcyträgrn -ur Erläuterung der — rteS Stück, läse- 
et af Hans Breve, bat Wittenberg 1̂ 60, hvorhanbeder 
om en Acrognitivn ftr sit Hrbkibe, af Hertug tt»nr.



LivsrArvtttger, fr) ex caibrrro sustoeaüvo. ^V<k stkt 
Maaneder beholdt HaderSlev Hans Hoyc Lüg, og siden 
blev der henbragt kil Sleswig Domkirke (hvvr begge 
hanS Hoye Forcrldre vare hensalte). Rigens Marskalk 
keier 6 ) l6enliierne var her I Köngens Sted; de vorige 
vare: Hertug /rsolpk nied Gcmahlinde vg Sonner, 
ilein Hertug den yngrr med sin Herniginde: Liget 
ankom lil Slesvig i ; 8 i. den rz Fcbruarii, og blev 
invsar paa Apotheker; og Dagen esrer blev det bragt i 
Kirke», vg Folgest«!)« var saaledes: Skvlediscipler 
vg Prcrster syngende; 7 ;  andre lcrrdePrcrster; detoer» 
vcrrdigeSleSvigffe Domcapirel; Prvvsternc; der Gor- 
torpste Canzellie; HerlugenS Livhest behängt med et sorr 
Dekken; derH-ye L iig , som blev.baaren af i 8 Per« 
soner; 32 Adelspersoner med störe Voxlys vmkring 
Liget; Hertug ^solpl,, kerer 6 x>6enttie»,e ogHmug 
tt-nr den yngre, alle tre i een R ad ; Hcrtug ^äolssbr 
to Sonner: Herr krisericl, og Herr kkilip; de Mek» 
lenborgste Gesandtere; den Hvlsternste Skatholder 
I-Ievileb kin rrrn ; andre Meklenborgste Gesandter; 
Hertug ääolpks unge Froken, ledsaget af to Adels» 
pcrsoner; Hermg ^«lolpkr Gemahlinde, ledsaget af to 
Adclsmcrnd; Hertuy»»nr denyngercs ligeledes; > Jotu» 
sruerne af Itzehoe Kloster med deres Provst, Tre og live 
i Taster; Jomfruerne af Klosteret Pretz, Feinten i

Taster;

(r) Skiont >. ULyrr i Dän. Gcsch. p.«o:. tillcgKr Ham cv 
naturlig Doller, som stal »«re blrvcn gift med ruDil- 
warster, »«Vlllig Krim-, Lkurrkev.
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Tastet; Alten Jomfruer af Kloster« i Utcrstein; Sex 
Jomfruer af Slesvig Kloster; endeel avelige Jun» 
kcre af Hertugdommene; Raad og Borgerffah. 
Superintendent v . ?^ulu§ ab Nirm  holdt herpaa en 
Tale over de O rd: N u  lader du din Tiener face i  
Fred rc.; hvorpaa Ligel blev baaret op i Choret, vg 
nedsat i det syrstelige Begravelse. HanS Meubler og 
Penge fik HanS Brover Herlug ^äolxlr, men deLehiP 
bare Godse bleve deelle mellem Köngen og bemeldte 
Herkug; og Köngen fik bette Amt, som Kode kort Tid 
«fter, nemlig »;88.

§- 7-
SLmbedsmoerrd etter Amtmcrnd 

ovcr dctte Sied.
I.)  Herr kererkamriu, som i et gammelForffri« 

velseS B rrv  af Aar »48;. kaldes vor nadhige Frue 
Dromingh vO irvl'ttL L L  Emkehmand paaHaderffleff 
HuuS. /Vnxelur i HanS Chron. 14;. siger VS: 
ar Han var en S o n  af kreî o von k,nkr,u, Herr« til 
Arummendreck, soin dode 1440. og blev i Itzehoe 
begraven, og esterlod Enke vru<lr> v. kovenilau, som bvbe 
1 4 ;,. Widere melder ̂ axelu; (,) ar ke». Ksnirsu Aar 
1480. folgt« fit GodS Krummendieck til Kloster» udi 
Itzehoe. HanS Dotter vru<1» blev gift meb ̂ luoa voa 
«rarr-u, Loekkulke den AnbenS S vlt.

L ; 2.) Herr
l») Cap. ;o.
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2.) Herr Jelher kanirau, hvilken de Catholffe 

Praster ikke vel krmde lide, vg de Lmherfle ikke meget 
»akkede.

z.) Herr »ans kranrrau til Neuenhaus i Wagrien, 
vgvar samme Hufes Sramfader, gift medFrue d4->r- 
xr-re LrocKlprE H vis denne her har nogenkid vccret 
Amtmand, maa der have vcrret for 1550. Hans B orn 
vare 8ixfrie6 > om hvilken strax ssal meldes, Liliksl-r 
Rsnrrsu, Biffop i Lybeck; Xleickior, Marschalk ved 
d« danffe H o f; c-lh-r. Ainrmand i Flensborg; lirei- 
60, dansk Feldrherrt; ttenrick, Amtmand paa Got» 
tvrp; og Ouo, Hcrre til Rantzau.

4.) Herr 8ixfrie6 kamrau, Nidder, Arveherre til 
Neucnhaus, Hertug kisnser Naad, var tillige Amt» 
mand til Feniern. Blev i Aaret i r i l l i g e m e v  
Canzler Dock, ttier. sendl til der bekiendle Mode,
hvor de med Köngens Naader ttenr. k-mr-u og Lras- 
mur Kirffemur, samt Lenäix ^lefelä vg ^öamlratlixer 
fta Herttlg ^6olxt» sammenssrcve den saa kaldedeLand»
gerichro-DcdNUNg, (orciinarionem juilicii xroviacialir 
5I«v>eo ttols-rici) Han bobe ugift 1576. den 12 Mart, 
og ligger i Gikov Kirke begrave». (b)

;. )  Herr Î orenr Wenlicn eller ^Venlelin, Hcrre 
til Rolefstorp, Landraad og Amtmand ovcr Hadcrslev 
vg Tornirig Lehne; Han var Hertug tt-ukr Gesandt

ved

(l>) I  danffe Magazin- )7tc Hefte lssc- et Documcnt, 
hvoraf sccS, at ha» »ar her Hsved-niand paaHader-lc» 
Slot Aar i ; ; / .
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ved Model, som i Aar« 1576. den rz  Januar« var 
similet til Colding, for at afgiore Stridighedcrne meb 
lem Herlugen og Kong r ir iv L k lc »  I I . » angaaende 
Sonder-JyllandS LehnS. Kicker. (c) Hans Sonner 
vareQolxe Wenlm, AmtinandpaaGottorp; ogl.vren5 
v '̂eniin. som blev Ccrmmerer hos Churfyrst Lrntt ril 
L ^ ln , men slden ^lrximilisu kil B ayern, Stütholder 
til Aniberg.

6.) Herrk^snrLIolim til Schedorp og Müncken 
Ew erodorf, Kongeiig Raad, Amlmandpaa Habers» 
lcv og Sonderborg. Aar 1579- den 25 M artii var 
Han paa Hertug tt-m; den yngeres vegne i Odense ved 
Conlroversen om SlesvigS, Holsteins og FemernS 
Lehn af Danmark. Aar 1589- var Han i KongenS 
Navn ved Herkugdommenes Forlehning. (6) Blsidst 
blev Han Anumand paa Gottorp, og dode 1599. den 
i8  Augusti udi Wetzlar. Men de danffe nye Ddenbrr 
om lcrrde og curieuse Säger af 1725. melde, al Han 
dode i Aarei 1612. Han var gift med e-rkrine 8rukr, 
«n Dotter af Herr l'bomür Ltubr, Herr« til Gammel- 
gaärd rc. og Amtmqnd kil Sondecborg og Nordbvrg, 
med hvilken den Smbriffe Familie ogsaa uddode.

7  ) Herr Lvslä von rvo^en» Hertug tianscr Cam» 
merherre. HanS Fader var Herr von Wo/en.

Herr«

(e) See §. 9-
(6) See l-ackmai, kart I. pnx. L6r. sq. kr. kl^ ervê t, og 

Oanc^v.̂ Chron. 2Z7. hoor Hans Gcncakogie 
hstves.
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Herr« til Hohenpuddigra i Pommern. Handode her 
»6oz. den r r  Januarii.

8.) Herr Oerök k-mrsu, Nidder, Herre til 25re« 
denberg, R an yau , N urstou, Erscadr, Rustorf, 
SccUow, Schrevenborn, Lindewic, Mohrsum, 
Bouersted, B lirb -l, M yre b sl, Hpxbro, Aoxbpl, 
tSiesingsholin, Heringoholm, Deinstrop, Gkau- 
bolgaard, Vcsterbek, Sp an dir rc. Kongelig Naad, 
Veldmarffalk, Skarholder i HertugdymMene, Dom- 
provst i Hamborg rc. En 'Sounesvn af den cimbrijke 
Achilles Ioli,n k-nkriu, men en So n af H r. bl̂ nricb 
L-m rru, Stathvlder ogAmkmanh til Segeberg, hvor 
yelbemeldtt 6erär Rsnerau var sodt i; ; 8 .  den i8O ct.) 
og havde til Moder OK, ilim, von l4»>le, den Bruns» 
vigffe Herremand ttanr von «alles eneste Dotter og 
Arving. Ved PrindstssenS af ärenrberx i Neder- 
landene Hof blev Han vpdragen. Hans udenlands 
Reise i Hans 2ode Aar har Han selv vmhyggeligen op« 
regnet; og esler samme har Han stet Coblents, Coln, 
Heidelberg, P rag, W ien, Ofen, Constaminopel, 
Zerusalem (der hvor Han- Farfader blev siagen til 
Nidder), ikkr, at tale om Engelland, Spanien. (-) 
r;84- blev Han Commendant paa detnyeanlagte Cron» 
borg; stx Aar derefter blev Han Amtmand til Flenöborg, 
oz havde sanime Tid to Lehne, nemlig: Vesteraalen og 
Losoven udi Norgr. Svm  Aimmand til HaderSlev

var

(«) S ec hcrom et L r e v  i danste Magazins gvdc Hcste.



var Han over zo Aar (s). Aar r 599 blev Han i FadermS 
Sred rillige Sratholder over Hertugdonnnene. Han var 
en stvrKrigsmand, og med sin Konges Dlladelse bivaa» 
neue Han Greve ^lorirr's af Dram en Feidttvg vrv at 
invrage Grave i Brabant (x). P aa sin Reift til Kieler 
Omflag blev Han syg, ordinerede störe Gaver lil sine 
Knksssgne, og dode i Kiel 1627 den r8 Jan. Köngen 
ledfagede Ham ftlv til sit Hvilested, og da man liibvd 
Köngen en Hcst, ffal Han have svarer: "N ein, der fee» 
„  lige Mann ist allemal unverdrossen gewesen, und hat 
„u :n  Unsertwillen manchen Gang gerhan, als wollen 
„  W ie ihm auch diesmal zu Ehren zu Fuße folgen 
Hans Skriver paa Vredenborg ttenr. ̂ lsxr, har i Aarer 
162 9 ladet udgaae et Skrift om Hans Begravelft. HanS 
Liig staaer i Itzehoe. Hans forste Frue var 1 ^»Ie ikorr, 
H r. vxeroxr E.'.kssrue, som dode 1612 «den B o rn ; 
og Han giftedt sig sid-'N med vororbe, Lrockrorss en Dot> 
trn af virlev örockrorff til Windeby. Deres Son Chri
stian lt-nirsu, var den fierdt, S o n  rfler Son, som var 
Siacholder, hvilken og opreltede Grevffabet Ranyau, 
og blev af Kesseren ophoyer i Grevestand (l>). 9.)

( f )  feiler i denSlcSv. Histcricl'om. III. po?. 104.
Cons. Smclialtli Leichcnprcdigl über ihn-

(? ) See mcre om Ham i LM U 8 I iv .  Historie.
(I>) kattriiue,,'-r grcveligcD.raben er stircdcelt I  den forste 

og ficrdc Dccl staaer dercS adelige Aaabcn Den andc» og 
trcdic er igicii dcelt sra hoyrc nl »cnstre mcd c» fort Vielte, 
i bvcr Dcling er 6 rode Ander- I  Hierlcstioldct, som er 
blaat, fees e» gnul Lose PaaSkioldct staae; Hielmc: paa 
den sorste to holde Dinger, paa den anden et roütvg rt kvidc

L>".'

4?
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9. ) Herr ^Vulf von kucbvvalö päa pkonstSkf, 
Kongelig Raad, og Amtmand her fra 162- til 1629(1). 
G ift med Herr tt-> k-mrou tilH an rau , Amkmand i 
Apenrade, Hans Dotter.

10. ) Herr 6eor» von äkleklä, Arveherre til 
tLvarnebek vg M arurrendorss, Lanvraad, Oberst. 
Fodt r 589 den 12 Dec., og havve til Fader H r. Qorks 
von älrlekelä, og til Moder ^larxrerlre kanrrou, koul 
Rsnrrour Dotter paa Borkamp. Han studerede til Ro- 
stok og Tybingen; kom drrefter i danst Tieneste, vg an
forte et Compagnie Avdfolk indtil den svenske Krigö Ende. 
Aar 1612 giftede Han sig med tvirrxrerlre LloKm eller 
Llume, en Dotter af ovenmeldteHerr Amtmand l-lanr 
Llokm. Aar 162 z blev Han Ober - KrigscommissariuS 
vev Kreds-Armeen, og ko Aar derefter af Hertugen til 
BrunSvig udncrvnt som Landraad. Som  Oberst stod 
Han 1627med« Regiment i Crcmpe,hvor Han rilligevar 
Commendant, hvilkcnFestninghan, estcr langForsvarel- 
se, afMangel paa Proviant maatte «adelig vvergive. Aar 
1629 bcssikkede Köngen Ham til sin Raad vg Amtmand 
j  Haderslev,hvpr Han og vode1641 den^Z un. Den 
pragtige Prerdikestoel i S t. M ari« Kirke sammestedS 
haver den elffede Herre brkostet.

11. ) Herr Oerlev von Revemlau, Geheimeraad, 
Canzler, Amtmand til Haderölev vg Rvhmdal fra

»641.
Horn rgiennem en Guldkrone. Paa den trcdie siaacr c».r»»d 
Ärrd-, dcelt fra hoyre til venstrc med cn fort Efakbielkc, i 
hvcrDeli»» 6 rode Ruder. Lredfe» er rundt omkring bcsat 
nicd Paasuqlcfier.

(>) D an ffc M agazin zrde Hefte.
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164k. og 1648., (><) Domherr« til de hoyr Stifter t 
Hamborg vg SleSvig, Herre paa Furrerkamp, rie - 
verstorf, Rey ogG iffov. Hanvurfodt den 27 April 
i 6<x>. i Ziessrndvrf udi Mecklenborg. Hans Fader, 
den brkiendte Herr Wenning keventl-u, blev Amtmand 
over Silkeborg, Manager og SkivehuuS. Hans Mo
der var 8opbis Sperling. Blev i sin Ungdom underviist 
af Superintendenten til Neu^Brandenburg, og reiste 
sitzen metz sin Hofmester )oack. Lroclcm-nn paa Acade» 
mier. Han var sitzen i Engelland og Italien. B lev 
«fter sin Hiemkomft Hertug üäolpk xriöericbr kilMek-.. 
lenborgCammerjunker, ogkvrlderefter, Geheimeraav 
vg Marffalk hvs Erkebisp til Bremen og Lybek 
kriöericli. Aar 16)2. blev Han KongenSCanzler; afKön
gen blev Han utzsentzt at afhente PrindS v .
Liig fm Dresden; Churfyrsten der beundrede dcnne 
Canjlers artige Opforsel saaledes,at Han ssalhave sagt: 
"  Solche Leute von solchen O.valitaten hätte ich nicht 
„  gedacht aus Niedersachsen anzmrrffen."  Formedelst 
hanS Wdenffab vm fremmede Sproge kaldes Han af 
Historieffrivere den danske M erc,iriu s. (I) Ester 
Kong ck-riri5H ^i>l iv . Dod levetze Han »den noget 
LEmbede paa sine Godse til sinDod 1664. den 12 Au-

gusti;

(lc) cs. ItoKxsarclr »tiium ctomu; tievrnrloviiinse.

(I) S . ttotbeixrDannemaikSRlgs Hilioricl'.om.N. p-78r.
verf. o - i m ., som hn 04 flcre Stcdcrnrigti'g kaldcr ham
Jolisuner. Hans ?«>lo»»Ii» s(t- «f O. LlokrU kiig-
pradisiner.
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gusti; menhanSFrne, Lkrillia» kamrsu, «n Dotter 
af I4enriclr kiimrru til Neuenhauv vg Salevitz, le- 
vede til l688. DerrS kvlv B orn gik drt saaleveS: To 
dvde unge; Lkritti,n kevemlau blev i Duel drcrbk vcd 
Kivbenhavn; ttenrick kevenlliu til Bienrnbek, blev 
gift med Ivluxö. Ckrist.v. 4 klekeI6 af Vsterrade; I4«n- 
ning —  eonr,6u! Greve til lvevenilou ffal strax mcl« 
des om, kriSericb blev Nidder, Provst til Itzehoe 
Kloster, Herr« til Neuendorf; verlev blev Herr« til 
S ch m so l, Nidder, Provst til Preetz; Llikberb Ke- 
venklau blev gift med ttieron. Remrau, og siden med 
Lenecl. Llubme; L»rk. Lkriliin» blev gilt med 
Lkrillopk ttolüein; voroibc» blev gift Nied /ob. l4cnr. 
liielmLntt 6s liielmanarek, og siden Nied lisi Rrnrran 
af Neuenhaus; 8opbi, blev gift med vno HKI-fdä 
af Fresenburg, og siden med Leaeö. erblesdcl af 
Osttrrade.

12.) H errb d  von 4 biefd6, Herr« tilSaxrorfs, 
Lo linar, Meelbcrk og Eskelsmark, Nidder, Gc- 
heimeraad og Landraad, General KrigöconimissariuS, 
ArchidiaconuS til Stiftet SleSvig, ogAmtmand her i 
Haderölev fra 1649. til 1670. V a r ei» S o n af Len- 
6ix voll /Vblefelä, kongelig Raad og Amtniand til Stein
bürg, og Frue ülgarö kanrr-u. Han var en gavmild 
Herr«, vg HaderölevSkole og Kirke gior hanSNavn 
evig. (m) Han var forst gift med blorxreie kanrrsu, 
en Dotter af Herr blrr<jvarl kaiurra til Estelsm al k,

Saxrorff,
(m) Sec §. i r.
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Saxtorffog Hassclburg; hviS S o n , Surebarr, som 
16)4. var fodkiFlensborg, dlev ophoyet i Grevestand. 
Anden gangblev Han gift med General-Lieutenant Wulss 
I4einrick v. 8»u6iilmr Enkeftu« 8opki» 8-mrau » en 
Dotter af Stmholderen 6erb«r6 K-Nkr-U. (n) Han 
dvde 1670. den 6 Sepr., og blev forst begrasen dm 
z Januarti 1671.

IZ.) Herr Lonrrä Greve til kevenllsu, Ridder 
af Elrphanten, Storcanzler, Geheime« og Landraad, 
Cammerherre, Oberjagermester, Friherr« til C laus
Holm og Fristnw old, Herr« til Lall-e, L-istrup 
og RoUerup, til sin Tid karronur fvr Kiobenhavns 
Universitet. V a r  her som Amtmand fta 167«. til 
1708. Han saae Verdens Lys i Aaret 1644. dm 
2 1 April i Kiobenhavn. HanS Fader Herr veclev von 
Itevenkl»u. er kort tilforn meldt VIN. Aar 1672. blev 
Han Ridder, og Aaret efter af Kong c ttk l8l 4äN  v . 
ophoyet i Grevestand; hans GodS, som Han af Kön
gen havde kiobt og kaldtcS Sandberg paa Sundewit, 
fik Navn efter Ham, og blev med saadapne adelig« Fri» 
heder aflagt, al saa lcrnge der vare mandelige eller qvin» 
delige Arvinger, ffulde Hanö Majestät ikke rage der til-

bage;

( « )  D e L er a rtig t, jeg finder, Provst lrelresel  ̂ lod ndgaae 
Eirculairbrev dat. den z o  A p ril 165; ,  at alle Pracher 
maatte af Pradikestolcne bcde sor H err v./Xkleselre 
S o n  v u rclia rd , ogStissoll L a u e r e n , medens de reysic 
vaa udevlandffe Aeyser.

B
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boge; ja Köngen giorde samme Gods i Aarel >68e.til 
er Grevffab, ilm i: stadfastede saimiicAar 1685. med 
alle Rcltighedcr og Fordcle, som dansse Grevskabcr 
nyder, og, ak i stcden for Grevffabcrne ellcrS t)0'>e 
zoo Tkr. Lands Harlkvrn fti fraPaalag, dclle 
fri bcstdde 2I^ Plove, og allein! erlegge Contribuiion 
a l de vorige tredive Plove, ester de adelige GvbscS 
Skik ud! Henugdommec. (0) I  Aarer 1681. den 
i  J u lii blev han Ridder af Elephantcn. Han ssal have 
lagt Grundstenen tildet forhcn anseelige störe k^em- 
Isu.isse P alais i Haderslcv. (?) Hoystbcmcldre Greve 
dove den 16 April 169z. HanS forste Gcmahli.nde 
var .̂ nns )»4alzrerl>e von6abel, Geheimeraad og Stak» 
holder i Kivbenhavn Llirittopker von Q'abek Dotter, 
som cfter elleve Aarü SLgtest.rb döde 1678. (blant hcn» 
dcS fcm B orn mcrkeS Llviliin» Sophia, som blev gift 
1688. med Greve d>lic. kni; ril Lrilenborg, og stde« 
mcd GröScanzler Greve vlriel, ^<lol?K til Holstein« 
borg; videre l>or anmerkeS /̂ rmxarä ^larxreke, som 
blev gift mcd Greve kricl. ^lilefelä til Langelanv og 
R ixin gen , og dSde 1709.) Greve Lonraör anvenGe» 
niahlinde var 8o?Iri, ämalia tt-b n , «n Dotter as 
Oberjcrgermester vineemr ^o,c>,. ttahn til Gcekamp

vg

(o) '8ülcl»nxr Staatsbkschreibung des Hckiogthums Schlts, 
wig, p»s- "4 -

(k) I-  ponropp. Erlieiir. Da», ssn'ves dn'liig, at Greveriie 
al e-ventlau arvelis tilhordt Gonrmiemeotet »vcr Ha- 
bttSlev 0- Amtet.
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og Hioreefpring, og Frue 2i6Kl lr,-r til Gparres» 
Holm; af keile fitste ÄLgreffabS ni B orn merke vi 
>tnne l̂ai-xrellre, soin blev gift med Greve Hsn; Lcl^cli 
til Skakkenborg, ogdode 1710; ikemvIric-LIeonori, 
gifl t? I z. med Greve k°erälnsn6 änronaf vsnnesxiolck 
l.surv>x; item i sar 80 k?n ^ , svm blev k iil-
O LklCtt IV. Dronning, fodt 169;. de» 16 April. 
Nor«: Herr virlev von Hcventelclr, Hans nanirligeSon, 
som blev Nidder vg Conmiendanl udi NendSborg, ligger 
begraven i S t. M aria Kirke i Haderölev/ og Hans 
imurlige Dauer Lonraclin» kevcntelör var gift n«d 
Eonferentzraad koltZLsrä.

14.) Herr ttenning von Revemlqu» (tu eeldre 
Broder af den forrige) Herre til Hemmelmark, Nid» 
der, Geheime-og Landraad, Amtmand til FlenSborg, 
vg i lang Tiv Vicariuö til HaderSlev fra den z Fcbr. 
L 6 8 Z. Man merke: den her varende AmtS-Inspecrör 
Dort. fob. Müller, var falden i Greve Lonrr-l- Unaadc, 
hvorover Venne Broder fra FlenSborg tre! gange aarlig 
indfandr sig i Haderslev , for at fee Dlstanden i Ncgi- 
mentet. Herr ttenninx var ellerö fodk t Glykstad 1640. 
ogdode.1705., ogHsainme Aar Hans Frue ^l»rxr«be 
Lumokir. A f deres tvlv B orn blev 8opkie Î,g6slen«: 
gift Med kri<l. kamrau afltnoxe; Lmereiuis blev P r i
ori nde i Ueucrsen; Llisriorre blev s gift! med Lsr>
lbolä von l.ürro>v, Landraad i Sachsen-Lauenburg rc.

l H e r r  Lbrilfian villev Greve til Hevemlsu» 
Arveherre til Rm rkerup, R-senlund og N orre- 

D  » gaard



gaard rc. fra 1690. (g) til 1 72 ;.; Ridder afEl«« 
phanten, Geheimeraad, Oberkammerherre, Ober» 
jcrgermester, Oberprcrsident i Altona rc. En S o n af 
forrige Herr Greve Lon»6 , sodt i Haderslev den 
21 Ju n ii 1671. Han blev Ridder 1698., vg Aarel 
derpaa Oberst over Guardcn. Aar 1706. comman» 
berede Han, i P rints kiuxenüFravcrrelfe, den kciserlige 
Armee i Italien, da Han af Hertugen 6- v-nöome 
blev overrmnplel; men var meget snild i at trekke sine 
Troupper eilbage; folgende Aar blev Han Ridder af 
Elephanten. Aar 1709. anforde Han den danffe Armee 
i Skaane; men niaarte faa Dage for det ulykkelige 
Siagdrn io  Mart. >710, fsrmedelst «n heftig Feber, 
labe sig bringe m Kiobcnhavn. Aar 171Z- blev Han 
Obcrpra sidenl i Altona, og har Staden Altona, svm 
samme Aar af de Svcnffe var afbrcrndt, Venne Herr« 
ai rakke for sin hastige Opkomst. (r) Aar 1720. bygde 
Han i Altona Armhuset med Kirken, som 25 Aar der»

ester

(9) »tibner k sine polit. Zr-rgen kalder Ham Ober,Amtmann 
in Haderslcbcn.

(r) ^rj iur in k-riir rllivi» Lid. IN. §. IZK- skrivek berfvk 
vm Ham: Lx kujo» roxi sivillir — »pinione'üc vor» 
cirii» sliscira»ir esm kkll)LKILN§ IV ., oper» Lv- 
inirir i»us>5. Lluilt. Verl. <ie 8evenrl«u> Ncroir üc in 
tox» üc in tnxo maxiini qvi es, qva inrebur xer«n6i« 
polier l-ixeciror«, per »liqvor lullr» ex inkernecin» c». 
lamirsre Irriur resoresccre cirpit. Ipte »orsrum le. 
xum Lonctikor, qvor Le rexio ör proprio nooiine «ä 
«eures. »m>t«r»un public« obt«v»uti»5 propotuik.

Z2



efter stk Navn af Heilig Geistes Hospital og Kirke; og 
bemie gandffe Forfatning stod i Begyndeiscn under 
Greverne ailene, men blev 17z9. lagt til Staven, og 
Prastenril samme lagt under Consistorium. Dog har 
der HoygreveligeHuuS beholdt pirroaseur, og ind» 
legger 12 af Hospitalets 82 Lemmer. Dmne icrrdeHerre 
dode >7Z8. den i Octobr. paaTollöse. Hanvargifimed 
Lenes, kvtzr̂ l'. Lroebrorpli af Lorlilczmĵ , en myndig og 
behierted Dame, som selv fulgke sin Gemahls Kcigen. 
A f Vcreü ti B orn merkes i ftcr cbriliin, ärm xirsir, 
fodt Den 2 M ay 1711. og blev kriäerici Geröll Hermg 
rilfPloens Gemahlinde. M an har fra Ham en laiinst
T a l e :  v e  Z e n r i; O a n o ru m  sorigvikrio» r s r u m g v e  »b  Ü l»  
xe lla ru m  celebrirrks, holdet 1684. paa KiöbenhavnS 
NidderligeAcademieS Audilorio, i Hans trettendr Aar, 
den blev trykt i k o l i o ,  og sairrme Aar oversac paa 
D anst, 0g tlykt i v u o s e c im p .

16.) Herr (lonrrä v e l l e v  Greve til Ile v e n rle u ,  rn 
S o n  afsorrlge, (Amtmand her i Haderslev fra 172s. 
til i7 Z l.) Nidder, GeheimeconferenceraadogCammer- 
Herr.'. 2-ar fodt i Zranksurl am Mayn den 2Z Ju lit 
1704. Blev stdsn Sl:fcobefaling>.maiiv over Sicrl- 
land, Amtmand over KiobenhavnS Amt, og Depilie
ret udi General Landers Oeconomi« og Commerce- 
Collegio; men dode den 24Zulii 1750. paa Bornholm. 
Hans Gemahlinde var Printseste VVUbelmm» äuLuk» 
af p i-m  fra r? z r.

D  z >7) H m
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I? .) Herr t ŝrl sjinrick von Vieregge,' (fr« l?Z2. 
til 1740.) Nidder, Geheimexaad, og Domprovst i 
Hamborg. Kong M Iv L k ic l-l IV. ophoyede Ham, 
som hibindtil havde vcrret Reife-Staldmester, i Aaret 
1714- tilvirkelig Staldmester, og cfter 18 Aar blrv Han 
Amrmand her i Haderölev, og dedc her den 26 Jun ii 
1740. j cn Alder af 54 A ar, rhi Han var fvbt >686. 
den z Frbruarii. Hans Frue var Oniüine LIit». 
berk Baronesse af liömxllein, som dodc 1758. Over 
det af hani her i Sk. M ari« Kirke oprettede Vegra- 
velfes Capelle lcrses: Ovrmicorium perilluüris »r̂ ve ge- 
nerolillimt I)ni. L»roli llenrici 6e Vieregge, oräinis 
vlmebr, k^virjr, Keg. hl»), v»n. L  >Iorv. coniil. inrimi, 
klrescüara? l4»öerrl. 6ubern»wrir A Ls^iwli Lsrbeörs  ̂
lir ttamb. Pr^posiki, l4»r. 1686. > §. 600.1740. I4e<;
non äiletfisstnse ^us6em eonjugir e mrxime^generol» §e 
illu lir i ^ ro g e n is  p r o g n » c r  v n s e . 0 .  L .  6? V . ,  liberre öa-, 
ronistic 6e ü o n ig lie in  —

18.) Herr ^oqckim LliM opk von 6erl-ülie» (fra 
1740, til 1752.) Nidder, Geheimeraad, D a  Han i 
nvgen Titz havde ycrret Hofmestcr hosEnke-Marggrev» 
mde af Culmbacb 8ophiq Lbr>liin»> blev Han bestikker 
sonc Amtmand udi Haderölev Anil og var overmaade 
mec yg M et, men i Aaret 1752, hehagede det Hans 
Majestät ac fette Ham over Apenrade Amt, hvor Han, 
afenSlagflod, dode t756.be» 2z Scptembr., nesten 
60 Aar gammel; rhi Han var fodt 1696. den i8D cc, 
paa sct Stamgods Schulenberg i Mecklenborg,

1 9 ) Herr
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^9-) Herr Baron von 6iiUencrone,

(har man nogenfinde Herr Almuen ar beklage störe Her« 
rers og sine ÄvrighedS Personers all for tidlige Dod, 
saa stecde der ov?r Venne milvsinvede Herrc. E l Aar 
var Han her , ogdode 175z. de» 1; Ocobr.) Rldder, 
Conference« og Landra ad; en Svi» afLbriliim  Baron 
af QWencrone kil w iih elm sb u rg , (5) ogenEon« 
neso» af^Vilbelm von klsllclius, soni af Kong Ll4kl- 

V. blev baroniseret tilWilhelmöburg, ogkal« 
dck Qüläencrone. (r) Hans Moder var klsrgrelke 

, en D o ller af den lerrde Obcrsecreterrr .^Lirk. 
klork. Z  Aarer 1722, kom Han nl Salhau hvs Ge« 
heimeraad von K-inirau, soni siden indsane Hain ril 
Arving affine Godse: Rttvist, Breitenike og Freuden« 
Holm, vg kestamenterede Ham fil rare Bibliothek, og 
rfter Hans Dod fik tillige Hans Frue Baronesse kUcle- 
6eric» l4: 6evig ^Iberiina v. O örir, Aar > 7Z l. Aaret 
for Hans Favcrs D o d, nemlig 1 74 ;, blev hanbcffik« 
kel kil Conference- og Landcaad i Hertugdommenr; og 

D  4 Aar

( ; )  Gkheimeraad og forste Dcputcret i Ncntekammcret, L e o , 
der 1l> ^>1,^  v. kkirscimr, gist mcd ^  v . ve- 
renr fil wak'deobek, og siden Med ^o2c.k. vrockctorf 
a fR i x d o r f , og var Moder ti! Grevinde O l e l .

(r) H ift medtto?§er D o t t e r H c r r > v ; . k e i m ,  
Fahcr var 6-dlie! vsn kl-rseliur fra Holland/ men 
Hans Moder var ä n n « L i m i t e , en tersmi Hollandss 
Admirals Sester; mr̂ n Hans Farfader vak vs» 
^lnrleliur Herre af Elsundt/ af Ncderlandff adelig 
Slssgt; hans Farnwdrr vk,nL)>6e <!e Ltrn lc .



Aar 1747. tilfaldt Ham efrer Hans Broder Vlilbelm, 
D o d , Baroniel WilheimSburg. Aar 1749. blcv Han 
anden Depurerer i Cammer,Collegio, og Aaret derpaa 
Nidder og Präses i Lollexio b4«licü. (u ) Her i 
HaderSlev merkede inan hanS störe Tilbvyrlighed til 
Retfcrrvighed, Ordmstighed vgArbeyde, en dnb Znd- 
stg'r i Camera!- og Oeconomist Vibenstab, den storste 
Denstviliighed, hanö Nava er i yelsignec Minde. Med 
sin Frue (*) avlede Han en Spn ckriliisn friäcricl, > Aar 
274», sym bsev Friherrr rilW ilhelm sburg og M oo- 
gaard. (x)

20.) Herr kriöeriek von kilinxenberz, (fraA ar 
i? ;4 - ) Nidder, Geheimeraah og Cammerherr«. En 
S v n  af Herr I4inriclr von lilinZenderx og Frue 
L^grloirz ^malis von 6?66e, en lHvlker af Admiral 
Iri6 . Liier von (?e66e lil Hindemad vg tTlordstou. 
Denne frpmme Herre er födt paa Qrum S lo t udi 
Thye i Jylland, F ra  1 7z ;. rryste Han i Tydffland,

Frankerige,

(u ) Hans to «Idee Sollende vare bcmeldte ^Viil-elm, gist 
mcd krî ericn Grevllide V- l̂ nukk, som sidenblcogist
mcp Herr 8c>iulenkur§; ik. kixitre Sopli. V. 6lll<t«n- 
cron-, gist Nied Stist-Alntinand i Sialland »olxer 
8cl,eel, som dodc 17L4. Hans to yngcrx Eodstende: 
Kirsten von 6UIcienq>one, gist mcd Herr Lsiiüu; af 
Lonstantinsburg!' ic. Baro» af 6iiI6e»c>on«, 
Commandeur-Capitqi'n.

(*) E« Dotter af den Fyrstclige Hofmarskalk v.Lü, kr Baron
v. Scdlirr. ,

(x ) Gift Mtb d1»r>» Salome von 6»mdr gf Strasburg-

;6
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Frankerige og Engelland, og opholdtsig i scrr paa Uni» 
versitererne til Halle og Utrecht, indtil Han 1741- ved 
der vansse Hof blev Hofjunker, og to Aar berefter forste 
Cannnerjunker hos Kronprintsesse L-ov-s?. 175z. hley 
Han Cammerherre, og Aaret derpaa Amtmand i Ha» 
derslev. 1764. blev Han Ridder af Dannebroge, yg 
fein Aar derester Geheimeraad. Blev gift 1754. nied 
Cammerfroken Wibelce xirrxretke ColNtesie von tt»xk- 
b-ufen. Hörer GuS mangeS Degieringer, saa lader 
Han denne alle RersinVigeS Venleve i mange Aar.

Med en SlagsUvished anfores her endelig: 
"H e rr k-ii»rrvix kevenrlov, som Aar IZZO. ffal 

„  have vcrrel Anitinaud her, og med sine HaderSlever 
„  gior Fred med Bispen i Ribe Mag. Lplin^, 
„  som var vred over en Ham tilfoyet Uret af Hertug 
„Wslöemsr og Greve 6eräk, hvorom lcrfes ktviälkelär» 
„  Bispekronike.

„  Herr Len. ^klekelö 1492. syneS ogsaa her at have 
„  vcrrec Amtmand, men var dvd 149 5, da Hans Enkefrue 
„ffienkede Minorilerne i Haderslev et affine Hufe.

„  Herr Oll» ttolxerlen ktokencrrnrr ncrvncS udtryk» 
„kelig.LehnSmanV paa Torning, og dode i Lybek

§- 8.
A f Fiorde, Aacr og S p cr maa her i sirr nierkes: 

Haderolev»Fiord, som boyer sig'fra lille B clc 
vesten op til Staden, to Mile lang, men er neppe en 

D  > fierven-



fierdendeel M ul bred. D e Seylenve har her er indta» 
gende S y n  af Skove, Marke, Enge, Kicker vgcn 
Deel kil Fiorven lobende Bakke. Af Tiste fangsS her 
Orerer, Torst, Makrel, Stldrc.

Lolding-Fio» d, i hvilken ve Seilende har samm« 
Forlystelsrr, og har i Syn« drk snmkke Evldmg-Slot. 
Fiorven er fisteriig. ( /)

G enner.K ord, som gier den yderst« Grands« i 
Sonden, har rn M üls Lob fra fandet ud i Bellet; 
men er ikke meget fisteriig.

G ksirburg Aae, denne af Slaverncs Nederlag 
bekiendlr Aae, maa i sar merkrs, saasom den er 
Grandse f»r Amkel mov Norden, hvorvm §. r. alle» 
rede er meldet.

N ib s Aae, Venne störe Aae, som samler fig en 
M ül Osten R>be af ro störe Arme, og har allsaa to 
lfdspring, den forste i W vnfildSvgn r» halv M iil 
ftaKolding, som kaldeS rengang Fobis Aae og siden 
<pxen Aae rliertpxenvad, rndeligBrvevad, Sleevad 
og Gram Aae. Den anden Arm udspringer i Sonder 
Rangstrup-Herred, halvfemte M ül sonden den forrige 
vmmeldte Arm, og kaldesRndcflod, saa Iardeflod, 
siden G i'lstflod D ifie Arme, naar de have lobet 
hver for fig mestenveelö scxMile, samleS og lober igien

fra

(>) Begqr Ftorde ha»r eller< ikke Dand nok til laffrdt
Fartoyer.
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fra Hinanden runde omkring Rib« Bye ud i bester» 
Havre, (r)

Tabs F lo d , udspringende noget fra Tabs Bye, 
og lober snark i Sonder, snart i Oster og Nord-Ost, 
«nvelig giennein Heils S §e  uv i Belker, og briver tr« 
til fire Möller.

H eils G§e. Denn« störe Soe er vver m halv 
M iil lang og mestendrels en fierdendeel bred, var for- 
hen fisseriig, men nu ikke Niere, for den har faaet fri 
Samfuud med Belker.

Haderslev D am , strekkrnde sig i Sydvest fra 
Staden over en halv M iil lang, men ikke meger brev. 
I  denne Soe fangeS de paa aiidre Steder faa rare og 
delirate vels,nagende og fordoyelige Sandartrr, faa og 
Gjedder, Aborre rc. Den bortforpagtrS af Köngen 
for en aarlig Afgift. D e paa denne Soe Seylende 
have af Haderslev en smnk Prospeck.

Hoprrup D am , en halv M iil lang, gior nogrn 
Grandse mellrm Haderslev- og Gram-Herreder, og er 
kemmelig fisseriig.

Bankel Dam i Halk S o g n , en gob fierdendeel 
M iil lang og nesten ligr faa breeb.

Je ls  Ä ser, kr« i Tallek, af hvilk« den forste er 
en fierdendeel M iil lang og breed. Alle kre hange artig 
lilsammen formedclst- iIelSbak, svm flyder endclig i

NipS
(r) Oprtadclsr til Order N ip», sce D>l». Dibllyth. ^om. i. 

x. ,41., nagle lcdcr dct af»/?r7'kn', andrc af rt gam
melt Ord N ip, bet er et Lands yderste Dpids.
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N ips Aae. Disse IelS  Aacr eller Henninge Damme, 
focpagkeS ogsaa dort cif Köngen. Hvillc» Oplivelsr 
denne Egn med sine Fistevande vg Skove giver denagt» 
paagiveiive Beffuere, veed den til siig S y n  Uvandt« 
best ar ssionne.

§. 9-
Nogle, efter Aarütal, blandede kort« Efterretninr 

ger finher jeg best at vcrre, her c>l anfor«, og disse er«:
Onttrent i vec Z4gode Aar rsier Verdens Skar 

belse, ssal Fyrsten tta>>>ex v«re flagen her, hvor Har 
derSlev staaer.

z8 ;4 ^  Aar rster Verdens Skabelse, drog denne 
Egns Beboere, Angler kaldede, nied Jyverne til 
Ita lien , vg ved fire Seyrvindinger satte pet roinerffe 
Rige i yderlig Skrek.

Efter Christi F-idstl:
Aar 400 ffal paa en Landdag vcrre bleven bestut« 

Ltt, ar, fordi Lander «y künde erncrre saa mange, efter 
de Frisers Love, en Deel stulde begive sig andenstedS 
hen. Angler og Jyder udseylcde da fta Tender til En» 
gelland, og Holdte sig rappre mod Piklerne og Skot» 
rernr. D . tteimreivkr N ordfc. Lhron. x. z r.

516. Var «n sdeleggende Vandflod overAmtetS 
vestr« Deel.

589. Finder man den allerforste, som i denn« Egn 
ssal have preeSiket Guds O rd, nemlig S.Leistus, og 
efter Ham Xomoekur. S .  kleimreicd.

Aar



Aar 6Z2. Komme Tylv afBenrdictiner-Ordenen 
fra Nederlanden» til der rimbriffe Frisland, afhvilk« 
«n Wllibroö besogte denn- Egn, men prcrdikede forgievrS.

8 » ; .  V a r  L k b c , a f  R h e i m s  o g t t ä l i r ^ r u r B i f f o p  
IKümmerik her i samme ILrende, men ligesaa uheldig 
somforrige.

8>8. Forfulgteogforjageveden onde Kong kexn« 
de faae omvendte Christne her var«; men Gudö Hevn 
kom over delte Lands haardnakkcde Hevninger, Kong 

af Frankerige flog 100202. af dem.
826. Kom 8. än-ixarwr herind, som efler syv 

Aar blev af Keiserrn sak til Biffvp over Ve nord sk« 
Niger. Han indforle Benedicliner-Munkene, s»m 
stulle forestaae Skolevasenet, indlii man fik orventlge 
Svgneprcrstcr. (»)

827. Aar ointrent, blev bygt den forste christelig« 
Kirke i dctle S tift, nemlig i Hadveby vcv Slesvig.

9Z4. Fik dette S tift sin «gen Bissop, navnlig 
Lricur. Hvorpaa Landet blev deelt i Sysselrr, som 
tilforn er meldet.

948. Forog esier, ferfulgte Keifer O l^ ro , som 
felv forde sin Armee, Kong 
langt ind i Jylland. Köngen maatte lade sig dobe 
vg Christne.

984. Omtrent, levede den femte Biskop, kopc», 
som stadfastede den christeligeLerre ved mange Mirakler, 
ved at bare gloende Zern; ved ac trakke paa sin bare

Arm

A z

(a) k o n r o x x ..^ r L r . T o m . l .  xa x. 2 Z l ,



6 r

Arm el gloenbe JernLErme ubestadt; ved at bare en 
urroelig Byrde Ir r » ;  ved at lavr stikke J lv  i hanS 
meV V ox overbragnr Skiorte, som Han havde paa 
Kröppen. (>i)

Aar 1007. W ar den bcdrovelige Hungers og 
Pesttid nesten over helc Europa.

Iü l8 . Kom den sielte Distop Lricco, soi.i man 
laset oni, at Han sad sinukt hiemnie og lvd Werden 
javne sig selv.

1022. W ar det ssrsie Loncilium NSI. i SleSvig 
af de banste Geistlige, da Kong XbMO var hoS, og 
Erkebisp Onu^nur af Hamborg var Präses. («) 

iv z l.  V a r saa dye Tid, ar mange sultede til 
dode.

»060. Giorde Vendernt og Slaverne Jndfald i 
Holsteen og Zylland, og holdte Üd« Huus med de 
Christne; og Kong ttäkäLD  afRorge var ikke bedre.

1096. Begyndte BenrdictinrrnevebDvmkirkene, 
Vgsaa i HaderSl«V, at lade sig kalde Oenonici rezulsre, 
(efter Regel) eller Domherrer.

nvO. Onitrcnk, bleve i steden for 
Love, SachserneS Rette her indforte.

n 2 o . blev i Rom befluttet, at de Geistlige skulle 
stille sig ved deres Koner, hvilket dog gik i Langdra
gen indtil Aar 1222, da ved et Cvncilii Dom i SleS» 
vig Sagen blev alvorlig.

Aar

(k) t̂öllek) Part. 1l. p.
(c) kotikopx. t.



Aar u z ? . Blev Stifters Bistop Libero den 
rllevie i Orden, drcrbt iK rig ; vgltico, somblev Erker- 
bisp, succederede Ham.

1 l Z5>. Blev Kong M ie tt drcrbt paa
Hvidding HerredS Ting af en Herremand, kaldet 
S orrc kloZ; og hau blev i Ribe begraben.

n 6 6 . Onurent, blev Biffop^xe fyrdreven, fot 
Han holdt incdävoug ec Pavevalg. Han
var i Orden den fcmrcnde Bistvp.

I I 82. Blev ^Vslrlemsr, Kong S o n
Bistop, men blev feengflet, fordl han stal have tragtet 
«sler den kongelige Krönt.

Samnie Aar gavKong k w v v  Vl. alle Bonder 
vgTienere, som Horde til Slesvig Bispestvel, fri fra 
al Paaleg og Dencste, at dLstulle staae underBispenS 
Magt allem.

n 8 6 . Bleve Denver her paabudne, af hvilke 
Bistopen fik en halv Deel, Prcrst og Kirken dcledr 
Resten. D e Modlvillige bleve satte i Band.

n 8 8 . Begyndle man, at holde aarlig den 8 Ju l. 
«n Fest kil en Nanonalhelgen 5r. «ielä, som forduM 
havde varet en AdelSmand, fodt i Vinding ved Ram  
derS. (6)

1201. Kom den attende Bistop, ngvnlig dlieo- 
l,ür I. > som brav tuglcde de Utngtige Munke.

12 iz . Dode Dronning i Ribe;
hun bliver ellers kaldet vaxmsr.

Aar

6 )

(<l) koncoxx. -Viuiil. 1°ow. l.
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Aar i2Z2. Fik Franciscaner^ellerMinvriter eller 
Graabrvdre»Munkene her i Haderslev Kloster vg Kapel, 
der var rllrve Aar estcr Dvminicanernes rller de Sorte 
BrodreS Ankomst heriil.

1240. Fik man her Kong n.
jydffe Lovbog.

1247. (andre fette 48 ) Blev i Krigen mellem 
Kong LK ictt vg Hans Broder Hermgi^dei, Haders» 
lev, Colding og flere Stcrver afbrcenbte.

»271. Blev i Krigen mellem Kong L K IM  
og Hertug Lrick 11, Haderölev, Flens» 

borg, Tonver vg flere Stader eröbret. (-)
1272. Bleve ved tre Lompromillarior Stridig» 

hederne i Haberslev afgivrle mellem Hertug Lrick og 
Biffop Lor,6o> (f )  svm vilde, at Hmugen ffulde give 
Ham andre Godse i steden fvr Gottorp, mdtil de, 
BiffopenS Formandi havve faael af Hertugen, bleve 
frie fra Pantsrttelsen. Jligemaade vilde Bistvpen have 
de Omkostninger gorgiorte, som den Slesvigjke Kirke 
l>avde anvendt paa fire Skibe, thi Kong L k lc tt vilde 
imeC berale Ham. (e). Herpaa blev domc, ak bemeldle 
Kirke intet maatte lide. (K)

Aar
(« ) ttviksel-I 244.
( 5) Hvis. Formand havde verlet Gottorp Slot ist Hertug Lnck 

sor andre Stytke-Godse, mendiffcsamme vare pantsatte 
til Grroe 6e,k»,6. saa at Diffopcn ikkr künde faae dem.

(e) Diffopcn var ilde liidt af Dronningen, og maatte derfor 
sidcn ogsaa dort af Deyen.

(l>) L /x rri >Xnn»t. p!>x. ,Z7.



Aar 127z. G av Biffop Lonäo Tienden af Alver 
Sogn paa Nsrdstrand (>) c'il S t. M aria Kirke i Ha» 
derslev, saaledeS, al KirkenS Camor fik een Part, 
Reste» deeltcS lil Oiscono, Lubliii>cooo, Klokkeringe» 
re» og til KirkelyS. (><)

1282. Maaue Egnen taaleHcvtug VvMemsrIV. 
vg Kong L k ic tt < H k ? iK 6 ä  inobyrdes Ufrrd.

1292. Fik HaderSlev af Köngen ordemligStadS»
R«t. (!)

,  zoo. V a r en stör Vandflod over Armets Vestre 
Deel, (m)

iz o i. Afbranvt« der nieste afRibe Bye.
1Z05. G av.B iffopen, til HaderSlev Prvvst, 

Hoptrup KirkeS Jndkomster, og Vispetienderne as 
Alver, vg ei Canonicatprabende af St.-Marice Kirke 
i HaderSlev, kalder krrbenö, minor. Jtcin trucde de 
«artige CanonicoS her med KirkenS Censur.

I z?o. Blev Kong c ttk !8 i-o ?tt0 irl S o »  Lrick 
loSladk af fit Fangsel i Haderslev. (n)

iz4o. Underffrcv s>gGrevcOertisrcl,Herrenestcn 
over hele Jylland. Men den adle Jyde Lbbekca

ladrr

(>) Ikke ved Torning, som vonckverrl, urigtig anssrcr bet-
(1v) ^nn. ryl.(!) ttö/err Dänische Geschichte, pax. 50.
(m) ôk. LkMoxkori l̂moranon«.
(n ) 1. e. z z .

E
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lader Greven vide, at Han ssulde frygte, thi jcg, sagde 
Han, dorr, fvr at hevne niil Lands Freist. (o)

Siden beleyrede Kong I I I .  Tor»
ning S lo t, efkerat Han i Fyen var siagen, (x) men 
Holstcnerne stcunderede Torningmed zoo Soldater.(g) 
D e Dausse vmringede S lv im  dobbell for ar tvingeveks 
Overgivelst ved Hunger, men den Holsseenff« Greve 
LI-iu; sendke end fiere Folk, svm lrcrngde iqiennem og 
flog 200 Danffe. T>l den Tid desad t^ielr I-imbeke (r) 
Forning, hvis S o n  ttennike eller den lille Isenriet» 
(som Aar 1Z92. klobte af k̂ arreo Kerftensien Engels» 
Holms Eenemcrrker) (-). efter nogl« Aar brvd 'sin gode 
Rve vg gav Leylighed kil S lriid  paa nye, i der Han

log

(0) il'XZe kotlier Tanker om Kierlighcd til Flrbrcnelandct,
!>»§. -6r.

(x) Nö),c> I. c p»Z. 6r.
(g) Tonung Slot laac i Hammclcv Sogn, en li'de» Mül 

fra Hadcrslcv i c» dcylig sornoyclig Eg». i'onroppillail 
flrivcr, at Kong rV/>l.l)L!<1/rN paa sin DodSsrng a»< 
krdr paa, at ha« ikke efter sit so» sie Forsct havde sat 
>t!c. I.l>nl>cl<c I sydcudc Dand.

(>) En So» af den Danstc Rigsmarstalk LI-»» l-imbekc, 
AdclümandogHrrreovorLoh-Herred, F-Hr, L-rning, 
Seegaard og fiere ^Nlesclllsfe Godse: svm maatle i 
Aarct 1400. ivrpanle sor ;oo Mark Solo (dct er 
4OO20 Rdlr ) Drsnrlandssohr, Amrvni, Troibvrg og 
LvhHcrrrd Hl Dromiiiig^l̂ N6NL1ttL. hvilkcStyk- 
kcr derfore ligge til Ribc Stift indtil dcnne Dag.

(r) Danste Maga-in) Tom. IV. x->x ü.



tvg noaleKielfftVorgere fangne ognedsablede nogle. (k) 
Greve ^6olxb (u) for at hevne dette, fvrbandt sig mrv 
ovemneldte Holsteenffe Greve ciaur, og rykkede imod 
ttennike I-imbeke. Derimod, fordi L-imbclce havde 
fine Godfe liggende i Hertugdommet, vilde Hertugens 
ttenrici (x) Enkefrue Ouniguost, beskytte Ham, og 
forbandl sig kil den Ende medKong m .
(svm sidrn tvaog Greve c i-u ;, da ha» beleyrede Gam- 
borg S lo t i Fyen, hvor vg Greve OI-us mistrde der 
ene L»)e vg blev fangen rc.). Greve Claus begav sig 
til HaderSlev og Torning; Vet forste Sted indtog Han, 
men det sidste künde Han kil denTid ikke indtage, forenv 
nogen Tid ester. Greve ääolxk derimod begav sig til 
Vesterkanten vg erobrrds Tondern vmtrent Aar iz66.

Aar i  z;o. og folgende A ar, efterlod den gruelige 
Pest neppe den femle Deel af Egnenö Jndbyggere.

I ZÜ2. P aa klsrcelli ^larr^ri; N at, indfaldt den 
streksomme Vandflod over den Vestre Deel af Landet, 
i hvilken der omkom ved r;c>oo Mennesser. Tallet paa 

E  2 de
(r) Hertllmcnedett l.imbeI<«athaveRet, khi Greve/̂ -iolpd. 

Stratcnrovcres störe Fieiide og Forfolgere, havde »cd 
siue Undersaatter, Bvrgerne 1 ^Kicl, fanget <0 as l->m- 
deker Tiencre, som rovede paa Deyene ikke langt fra 
Kiel, hvilkc to Han mcd Sverd lod hcnrette ved Gaase- 
b«k; hvorover l̂ imdclce lnrede paa de Äielste Dvrgere, 
da de droge til Ekkcrnforde Markcd.(u) Dcn sidsie af dcn̂ va§>iskc Linie, hvorkster Wagrien saldt kil de Hvlstcciiske Grever.(x) Om Ham er meldet forhc» §. 6.

67



de i SleSvig S tift undergangne Kirker, belob sig til 
Tredive, hvvriblant vare Alver paa Nordstrand, og 
Sedorp,,Z72. Blev Dort. Hob. 81<on6elev, Bistop i 

Stiftet, den zote i Orden, som sig til lidenTLre, bi« 
vaanede 14 >6. det for ttur ulykkeligeMvde tilCvstnih.

Aar rz8 r. S kal have vcrret saa gvd T id , ar 
man kivble en Kor for z Skilling (efrrr TideineS M ynl 
V - I e u r ) , cn Tonde G l for 4 Skilling, rn TondeRug 
for 1 1 Penning, et Puud Sm or for 2 Penning; m 
Daglonner stk for en DagS Arbepde z Heller.

iz 8 r. W ar alter saa sterk en Flod, ar 20000 
Mennester i samme vmkvmme, (/)  hvilken Jammer 
for Landet! og liinied da Dronning i dette og folgende Aaringrr svrfulgte Greve 6-rbrrck 
med bittre Krige.

1414. Skienkede Bistvpen Asbye Kirke til det 
Haderslevste Domkapitel, som Köngen ellevr Aar til» 
forn havde ffienket Bistvpen. (r)

1422. Ere de fleste Landsbyer omkring ved Ha» 
derölev, FlenSborgog SleSvig afbrandtr, drelS as de 
krigenve Danste, deele af Holstener. Kdng L k ic tt 
as Pommern vilde ik?e afstaae Veite Henugdom til den 
afdvde Hertug 6erb-f<!i sex Sonner. (»)

6K

Aar

(x ) c-mrrerr merkw. O m e r , n  Decl l>»x. 70k.
( 7)  vrn ck ^e rc b  asttgner Asbyt i D aN h.
(s) c5 §. ü. ir. blelvsd. t/lv» Lkron. L. ciz». r-.



Aar 142;. LodKong e irie tt den SlesisseFykste 
kumpolä begrave > Hadcrslev Domkirke i ek Marnwr- 
Momimenl. kumpolä var hidsendl af Keiseren, som 
Depuiered, ar bilegge de Tvistigheder mellem Kougen vg 
Greverne as Holsteen om Hermgdommel SleSvig. (b)

1428 V a r Sygdom blanr Mennesker. M an 
spaaede sig der ved ai Traerne blvnistrcde i Decrmber 
Maaned sorhen. S  komoxp. "rk. vsn. ^  ll x. »77.

»429. B lev ^icolsur IV. Biskop, den zrre i 
Orden. Hay lod bygge Bispegaarden i SleSvig og 
HaderSlev. Han jkienkede I .e L io r i  l 'k e o l .  i HaderSle» 
aarlig zso Mark Lybss, og ioo Mark Lybff nl S r . 
Gierkruds Hospital. Samme störe Bisp stiftede Aar 
>4zo. Sygehuse her og i SleSvig rc. og tilkiendleHa» 
Verslev Kirke og Eapnel smukke Godse.

1448. den r Sept. .Blev I. -her i
Haderölev valgk rilKonge, og gav sin Zorpligrelse, at 
Holstern og SleSvig evig ikke ssulle ad^killeS, («) og 
loiv Aar derester stadfcrstede samme gode Konge Byen 
Haverslev sine Rette og Friheder. (ö )

1454. JndgikKoligLkM iLH ädi 1. visse hagrde 
Vilkor her i HaderSlev, mhanöBroder Grevr 6er- 
K,rä beholdr Oldenborg og Delmenhorst, de vorige 

E  z Brovre

(ll) nv/er, Dänische Geschichte, xax. 8;.
(c) l. e. xax. l 0Y.

(6) ».l.««Km»uns Emleit. l Th. p«x> 17.
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Drodre lovede Han 40000 Gylden, og 6erlnrä ftr 
Hcr.ugdommenes Nevcnycr i Pank, se)

Aar 1466. Biev KvngenS Brvder Greve 6er- 
Iiarö Skalholvcr i Hettugdommene.

1490. Biev veilev Nogvisck Bissop, den Z7dt i 
Tallet, som maaue give sin Zormand )ok. 6e c»ttro 
zoo Dxcater aarlig Pension.

1507. VlevDoct. 6olkscIi,IK,I> ^KlekeläVissop, 
den z 8de i Orden; Han var den ssdste Papistiffe, og 
levede kil Aar 1541

1 ; 1 z. Blev Kong j Ribe af^standstvd 
mdfluim. (f)

> i;r6 . Vegyndte nögle Landsln-e Prerster her at 
prcrdike Lukheri Leere, vg beholdt saa dereS Kirker vg 
Embeve, men i HavcrölevI ingen.

1527. den 6 Januar«. Blev Graabrvdrene ud- 
jagek af Byen, da de kom af Messe.

1528. M aam  alse AmttlS Prerstrr i beggeLchne
svcere m . ReligionS Eed og Trossab,
pg fik vye Kaldöbreve af.ham. See et as dem §. 18. 
i Aggerskov Sogn.

, ;?9, Nccvnes een af Hadcrslevs Dominicaner
Munke , at vcrre bleven forste Lmhersse Prast i Cvlding, 
som maassee var Herr dH-l- ^eiperka,

Aar

(k) 6»Ne>. 8r,t. r»n>p p»e 68s. sq »-mmrlmuwtvlä 
Cbron. xsZ. 271. l. e. psx. no,

(f) )  vonebye fttttr

7^
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Aar 15Z2. dm 2 November. W ar alter Wand- 
stoden saa ssrcksom, ac i Tendern siod Wandel ire 
Alm hoylpaa Kirkemuren, og i Nibc Domknke fandceS 
Fisse, (?) hvorover holdtes rre Bcdedage.

r;z4 - den i Ju lii. B lrv  Kong k k lv L k ld l-l lr. 
fodt paa Haderslev Slvk.

15)7- Forsamledcs her i Haderslev de foriiem» 
mest« Geistlige af Niger, som giorde ec Udkast ril cn 
Kirkeördmiince i der larinsseogdansseSprog, af hvilke 
den lcuinffe blev vcd L t4 k I8 ll^ l^ l u i. HofprcestMa
gister /V. ^eäike, bragl Lmhero lil Approbanon, hvilr 
ken Ordinance samme A ar, nesten r sanime Form , 
blev af Köngen setv paa der Kiobenhavnsse Coucilio 
«nderffrcvet.

»540. Raadstog Kong ck-lkl5H^d4 111, om 
ikkr Ostersven künde fra Haderslev Fiord foreenes 
med Westerhavet.

1 ;4>. Tilstov Köngen, i ForUgek med der SleS> 
vigsse Capikel, at Bispegaarden i Haderslev med sine 
Jorder, ssulde blive ved Stiftel efter deresDsd, som 
nu besabde den, eller havdc ssriftlig Forstkring derpaa, 
men Canonicorum GodS ssulde, naar de vaî e dode, 
anvendes lil en SkoleS Opbyggelse i Haderslev.

1,42. Overlvd Köngen lil Slcsvig Dvmcapitel 
og kil Prcrsterne sammestedS, og i Haderülev, FlenS- 
bvrg og Huslil», Magr ak vcrlge Bissop; vg Docror 

E  4 1'iiemma
(§) Lrmerrr l. c. ll. Th. p»x 701.
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l°ilemrnr> ,k> »ussen blev forste Lulherst Duprrinten» 
denk. (')

Samme Aar blev 6 erk. 8Iov,rrr Jnstrnx darerer 
i Haderslev af Prinds cuairr-,̂ .̂ (K)

Eiivuu r samme Aar blev paa 8/no6o ri-»r. i Jude 
stpdstrstel blanl and«, al PrasternestullebeholdcdereS 
Annex-Gaarde.

154z. Forsamlrdes paa vor Frue Astumplivnis 
Asten her i Haverslev Kong Li4ki8l'i/rdl llk. vg 
^lox. Q/Icienstierne Med fuld Egvipage, for ar reise ul' 
sammen til K iel, ril KongenS Sosterö O lnr/E-r»; 
Vilager med Herlug Vlaznur as Meklenbvrg (>) 

Saminc Aar gik Torning LehnS Kirker unver 
Biffopen > Ribe.

1 ;;  r. Blev denc Snst secularlserer 
»554. Manvag ester (̂ >l>>n. var 1 Cvlding en 

Sammcukomst, sor al herve Srridighedcrne mellem 
Kong Lk4kr>81'l^ d l l l l  og Hermg l'Ianr. angaaende 
Torning Lehn, da R>be Bisp niaaue ester Kongelig 
Ordre fammensvge alle Documcnler des angaaendeS.

i ; den »Febr. Blev vedHaderslevlag» Grund- 
vvld kil der smukke S lv r Hansborg

r ; ; 8- Borrsvommeve rn Kirke paa Manvoo

Aar

(*) S «  Schlrewig Holst Kirche« Ordnung, opsal samme 
Aar vcd M

l̂>) ^luklii OiNerr»» <t< refoim psg «Ü1.

(i) Davste Magatk« 4-dt Heft«.



7 ; .
Aar 1 ;6 r S a m  Henug Bistop äilolpb. Dock, 

krul <>l> Liiren lil sin§ulstigrneum eller Wie-Btsp, mm 
her i A'.mer havde Han im« ak sige, saavidl Henug

regiereve
1564. den 17 Jun ii Forordnede Hermg 

ar de faste Landener uden!OvrighedcnsWill>c ikkrssulle 
forandreS, og ak Kirke-Landrl stuldeforhoycs (l Afgisl) 
Kirkene lil beste ic. ilem ak aarlig een Ripdaler stulve 
h<rveS as hoer Kirke ri> mdenlandste SludenrcreS Sm » 
deringers Forkfclkelse.

Blev Seest lagt under Cvldinyhuus Amt.
Samme Aar paa forste Paastedag blev SlorS« 

CapeUcl paa Hansborg as koeibi«, inbvier.
> 567. Blev ven Haderslevste lannste Skole stif» 

tek, vg ko Aar derefker Sk. Hanfes Hospnal.
Sannne Aar Herliigcns Zorordning, a« de Lehne, 

som havde nlhorl Canomcis, skulle leggeS lil S l  M ari« 
Kirke og dens Tienere.

i m c l l e m  og 6 Novembr. W ar alter saa 
ffrrkkelig Wandflod (som as Herr l.an§ebel< kalbes Alle 
Helgens F lo v. og af Ham smeS den 1 November) 
gl i de dunste Lande drukncde hcnved 460000 Mennester.

, ;76. den 1; Jan . Modle i Kolding, formedelst 
Misforstaaelser mcllem Kong OstlKlLH^dl li l og 
Hermg bläi«, clc jure p-tronriu; kil nogleKirker, paa 
Köngens Ende vlle M and, diielr K ,»  kil Torup, 
Canjler; k 6̂ -leIenstieme nl T im , RigS>Mnrskillk; 
kelsr Llleie lil S ra n h o lin ' 6 s kokenerrnr lil Rostn-

E 5 Holm;
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holm; Lriek, Rutke til Vogelfang; §»c. Vl6fel6 ti< 
R urbül; Lerer köunclr til Lstvadgaarv; /^xel rVek- 
frrr kil Axolvalr. Men paa Hertugens vegne ott«
Marnv: Lcneci V . ,VkIekeI6 til ^»aseldorf' Lcriecl. V .  

^ K Ie te I6  til Dbhusen;  0>ve  L s n r r o v  til S altzS v; 
Dill. Leveml-U til Älettkam p; ^ oli V 6er ^Vilck til 
G lpettly; l6 »n r K a n iro u  til «saseldurg; L I» u s  v  6er 
>Vjfck til G lassov, o g t t e n r . lie rse n b u rx til Hunberg, 
samt begge PartierS Gelandte: Lr. l̂ /kke til Skov- 
gaardt, Amimand i N i l » /  og L -s p e r  k»seIick tilLid- 
dav. P aa HercugenS vegne: l- » u r . W e n lin  til Ra« 
lefovorf, Amtmand iHaderölev ogDorning; 0. Klier. 
V ! Z a r 6 r , Eanjler / og O  L r lr r e r  L e c k e r ,  alle comprv- 
mittcrctmedEtd. Churfyrsten af Sacl-sen ffulde endelig 
decidere. Befluttek blev, at de oimvistede Kirker i 
SonVer-'JyllanV ffulle leggeö under KongenS Biffop.i 
Ribe; derimod Lygom, BredvadrogAdild h-rruuder 
HerlugenS^us p - r r o n e r u ;, saaleveS vilde deKongelige 
have der Dekimod udsagde de Henugelige saaledes: 
Û5 pjnronrm; ovrr alle vmstridle Kirker ffulde vcere 

Herlug tta n r  tilkiendt, undtagen BronS, Emmerlev, 
fDester.Vedsted, Daller og Rem, men Visitation i 
alle Visse samme Kirker,-samt Kirke - Regnffaberne, 
maatte höre Nibe Bisp til, undtagen Lygom Kloster, 
Bredvadl og Lygom; ved hvilke Regnffaber dog Her- 
tugenS Skrivere künde vcrre tilstede for at see, at det 
gik rigkig u l; da ogsaa eil Hercug Kl->ns af alle Kirker 
riglig ffulde erlrgges Srudenker-og Skrwerpeng«, og

Capiceler



Capittlet t Ribe have efter Kong m .
Anordaing, for dereS Umag«, «Visitation og Regnffab 
dereS Mark Lybsk af hver Kirke. P aa L>en Rom 
ssulde Hertugen behvlde sine forhen Havre Tiender og 
Rettigheder. Af Hvidding-Herred, Gram-Herred, 
Lytkentonder-Herrey, Hoyer» Herred, Rangstrup- 
Herred, FroS-ogKalSlund-Herreder, vg af een Kirke 
i Loh-Herred, nemlig Brednvadt (hvilke alle Horde lin
der Hertugen)- ffulde Hertugen, uagtek de laae linder 
Ribe Bispedom, have sine Tiender. Derpaa gik der 
til Churfyrsten « Sachsen, som holdt paa HertugenS 
RaaderS Vota. (K)

Aar l;76.den2;O ctokr. JndgavHertugtt-nle, 
SuperivtendenS og Proester, deres Tanker over der 
Svabisse UnionS S k rift, som de med Samvittighed 
ikkê kunde modtage. (l)

r;77> Skak Tdrnivg LehnS Kirker igien vcrre 
kommen undet HaderSlev Prvvstie, og blev saaledeS 
mdtil HertugenS Dod.

Samme Aar den ;  Sept. Tilffrev Churfyrsten i 
Sächsin og Brandenburg vores Hertug, om at faae

I'ormulam

(ic) Dos skal der til den Tkd endnii intet »«re blcve» af, og 
Sttidighederae ey asgiortessrcnd Aar i;7y.de» 2 5 Mart, 
i Odense, hvormed ogsaa )  l. >Vol5 stcinnicr overeens, 
men tidyer i.' «npax. rgo. vanercr fra »r baadc I Aars' 
tat og Hiftorien. Bed dcnne Sämling i Odense havde 
Hertug Uanr tkk« milidre end 2S7 Hefte med ftg.

(I) Dänische Bibliothek, î om. iv. p«x. ,7;.



k°armul»m doneoräire (saa kaldet) indsört her i Egnen. 
Hertugen lod den oplcese for s«g. Magister kerre^ur j 
Tender, Magister kle/geriur i Lindhvlm, Magister 
Drimriur i Ak'in), og stden HaderslevPrvvstog vvrige 
Praster gave deres ncrgtende Betankninger, findende 
i Bogen nvglc «horte Talemaader og Meininger. s««) 

Aar 1580. Natten mellem r og 2 Octobr. ddde 
Herrug l^rnr her paa sic Slot.

i;8 z . Blev paa sanime S lo t fodt Kong kkl- 
V M ic l H. tredieSon,

Samme Aar besogde Hertug l^lrick af Meklen- 
borg, med sin Gemahljnde, Kong rlrivL ktlL tt her i 
Haderslev, da Striden angaaenbe den forhoyede Told 
med Lybekkerne blev afgiort. (n)

1 ; 8 e. KundeSt. MariceKirke i Haderslev, af eet 
AarsJndkoinme oplegge, esier Salariere og Reparativ- 
ners Omkvstnings Frcitrakning, over 22z 8 MarkLybss.

i;8 6 . den i December. Afbrcrndte Haderölev 
S lo ts Lysthuus taxeret paa 14000 Rdlr. (0)

1587. Lader Köngen Herr ktrrkä.«,er paa Col- 
ding S lo t vide, at Han nogen Tid vilde holde Hosstat 
paa Haderslev S lo t, hvorcil hiin maatte giere Anstalt.

i;8 8 . d M 2 i Febr. Blev her celebrcret FyrstenS 
»»nrOeorxaf A nhalt Dessau B ryllu p , paaKvngenS 
Vekvstning.

Aar
(m) Dänische Bibliothek, 7 om.lV. r»§.;;6.
(n) l.sckmsnn I. c. psx. 674.
0̂) klkr.ker. ttexeluirclii.
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Aar 1590. Holdtes her i Septembr. Maaned 
Raad af Dronniiig 80?tti/V , med Stachsldcren og 
HerkugdopuneneS Naader, hvorledcs Tiiulaiur, Un« 
derffrift vgSeglssulde affaktes i Land-ogNaadSdages 
ltdjkrivelse, imedens hendesSsn var minorenn», (x) 

1591. Asbrcrndle Skenderup Bye.
»592. den 20 Ju lii. Ankom med sin hele Svite 

fra Apenrade ril Hadcrslev, Frue cliristin-, Hcrniginde 
tilSlesvig-Holsteen, tilligcmed Dotter L l 'r i i l i n z ,  som 
j Svcrrig skuldevieß kil Kong L^RI^ IX. D e bleve i 
Haderslev Natten vver, og reyste saa tilCvlding.

159z. den 24Decembr. Overstyllcve <Destcrha« 
vet saaledeS Amtets veftre Deel, saa at i Nibe vegge 
Vaiidmollerne borksvommede. -^s-r.

1597. den 27 Novembr Blev Hoylovlig Kong 
iv . paa Haderslev S lo t viel kil Chur- 

fyrste ^ o s c k .r r iä e r ic i af BrandrnborgPrinlseffe Dotter,
(g)

r;s 8  Holdtes i Haderslev Landdage, paahvilke 
menes udgiven den Trudsel mod de Prerster, som tvge 
Sonner eller Svigrrsonner til Person, ächunüor.

i6v/^. Holdtes i Haderslev i fem Uger fra;Febr. 
Reks Dom vg D ng, da mange Klager indlebe over 
dem, som ikke "ille staae ved dereSObligationer i Pen» 
gesager, hvilket gav Anledning til den endnu hoytagttt

Haders-
(p) Î oclcmgnn !. c. II. Th. pax. 54.
(<z) lernten« Lkronol. xrx. 4z 4.
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Hadeeslebsche Verordirung vom Einlager rc.
1604. den i  M an. (r)

Aar 1606. Blev befalet, at Trolovelser ffulde 
holdes i Kirkerne, som ogsaa steer.

1607. Begyndte den urimelige S trid  om Exvr» 
ciSmi Afssaffelse vrd Daaben.

»609. den iS  Mart. Blev den störe Kong M l-  
V L k lc tt m . fodt paa HaderSlev S lo t.

1610. den e;. og 16 May. Mynstrede Kong 
lv . Borgern« og er Compagnie Bonder 

her ved Haderslev. (r)
16,4. den 28 Mart, holdt Köngen her Landdag 

til at afgiore nogle RidderssabetS og Landers Vesvcr- 
ktnger; og vare derved til Stede: Starholder 6err 
Ranrrru, Herkugen til BrunSvig Lyneborg, og Greve 
Lrok til Schaumburg, (k)

1615. W ar qtter saa ssreksom «n Oversvsmmelsr 
af Vesterhavet/ ar Wandet stod optilWinduernepaa 
Tonder-Slvt, og i RibeBye seylrde manmedBaade.

1618. Bleve her ved Kongelig Befaling debe- 
kiendte Calente Gilder afstaffrde.

Aar

öllcr. !r. I.sc1cmsnn 1. c. xo§. 212. ir. v . tträexasrä» 
Anmerk. xa§. IO1.

(r) ker. ttexelunöü I^5er. ir. Danffe MagütM, lom. V. 
xsx. 160.

(t) l-ackmami 1. c. Z24. »r. Hadcrök. Rece- und Ab
schied ^nuo 1614. d. rz Kitt.



Aar 162 z. d«n 6December. Udgik streng Kon» 
gelig Rcscript lil dme S tifts Praster, oni ak holde or- 
Lentlige MaancdS Bededage, ak caltchiftre, ogey ar 
ove Troldoms Kons! er.

Samme Hlar var en odeleggende Jldebrand i 
Haderslev.

1624. Blev i HaderSlev holdt en Landret, at af- 
giorede Slridigheder, som Magister tt,b»cuc 
havde med de ko, for fanakiffe og Weigelianffe P rin- 
cipiis beskylvie Borgrre i FlenSborg, l-okwrn,, og
1 'ekinx. (u)

1626. den 9 April. Blev mellem Köngen og Her
ingen foreenel, arder beffikkedcS vverKirkrn en Gmeral» 
Superintendent, hvorlil Köngen udncevnede v .§ « x l,. 
«lorr, som var Provst i FlenSborg.

1627. StakPrasten i Skirrbcek med «n Penne» 
kniv Pr«sten i B rsnS til dode, og hiinreddede sigmed 
Flugren.

Samme Aar ffeede der som endnu var verrk, de 
Keiserlige Tropper indtoge HaderSlev, vgJndbyggerne 
som vilde leve, bleve henrevne af Pesten.

16z4.de» i i,Octobr. V a r den bekiendte gruelize 
Oversvommelse fra Vesterhavet: Vandel stov overrr» 
Alen hoyi i Nibe Domkirke, nagtet den staaer paa en 
Hoy. Tre Landsbyer ved Ribe fiode dort med Men» 
nrsker og Fcee, og hin« regnedeS til r;c> Persvner. I  
Nygaard (som en Skribent kalder tvndofr) vmkom

S Men-
(u) konroxx. n̂nrler äixl. ôm. HI.



9 Memrester, i Tange 2 1, i <Darni>ig io , i N or
Farup Sogn 250, (x) iM oltonderVirk 19, iS k ir- 
bvrn (er vel Skicrrbcrk 99, i Brons 2 1 , i None 
R e i-b y ;5 , i Aster Vcdsted i z , i Vester Vedsted 7, 
i Sonder Farup r 9, rc. Fvlkene stege op paa Tagcnr 
for at freist Livet, nien Hustne fisve bvrt med dem og 
splikiedes ad i Flvden, andre lobe splirrer nogne af 
Sengene til deres Dod. D e Amkomnes Tal rcgneS 
til i;o o o  Mennestcr, (blank hvilkc vars 20 Prersier). 
Z  Tonder Amt blev ikke en Kog fri sor Ovcrsvom- 
meist. Norbstrands Skierbne var den haardeste. (/)

Aar 1696. Omrrent, ndvirkedeGenerai-Super- 
imendem Docr. lilorr, ar alle Prerdikener i bcgge Hcr- 
tugdoinmene ffulle holdes i lydst Sprog. Hvo kan 
nok forundre sig over fligr et Jndfald; imidlcriid er 
det dog latterligr/ ar höre Folktale om Hoytydst, hvor 
Almuen dogmindre sorstaaer af Sproget, rndZyderne 
i Vendsysscl.

1699. Cclebrerede den störe Konge L lM lS i'. iv . 
Julrfcsten i Haderslev.

1644. Saae der i denne Egn bcdrovet ud. D e 
Svenste crngstede alle; hvi'6Fcldtmarffalkl-<:onI,.lor- 
ttsnson opholdt sig »rogen D d i Haberslev, (r) men

den
(x) Et Maimscn'pt siger, at t samm« Sogn bleve kn» trcdivt 

Mennestcr freiste.
(>) tteiniieick kaldcr denn« bedrovtligc Oversvoiiinielsc e» 

Syndflod.
fr) Den bceoinmcligesteilste Teneral-Lientenaut §»lliurrndte 

fit Li» her i Haderile»
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den svenik Bescrtning i HaderSlcv vg Nibe blev tvun» 
gen af vores cappre Hecre Llirittiinl^nrrau Le» 6 Sept
ett overgive sig paa Naade og Unaade, og Proviant 
vg Gevcrhr blev oö ril Bytle. Men efter er fierding 
Aar kom den svenffe General Wring«!. indrog Sraden 
og Slottek, (soni mainrenerede sig i fir« Dage) lod de 
danste Bonder reyse hicm, og satte Soldaterne i Arrest, 
men Han nod, Gud ffe'e Lov, sin Herlighed her ikke 
lrnge thi Ratten rftec Erobringen blev, (som man 
mener, af de Danste selv) sat J ld  paaSlom t, saa at 
bare Murene bleve staaende (som siden bleve anvendte 
ril Eolding Slots Reparation) tiUige mrd Bolverrker, 
som Wrrngcl havde ladet Slottet befcrste med, medenS 
Han i dekte Aar opholdt sig en Tid derpaa. (»)

Aar >64;. B lev i Haderslev fornyet der Stein« 
burgste Forliig, nemlig, atHamborgerne maatte for» 
strive sig ril Trvstab mvd Köngen, lade hamElvenS 
Told, og berale Köngen som dereö Arvefodl Lands» 
herre «n stör Summa Prnge. (b)

1646. Stod Cappellanea Woäöer for Alteret og 
bode syngendr paa anven Paastedag.

i6 ;o . Gav man her ro Rigsdaler for en Tonde
Rüg.

i6 ; r .  Dode i HaderSlev cbriüopl, v. 6«r l-ixpe, 
vo L o r Iu r ir , Raad vg Canjler, Arving til Schw arfs

vg

8r

(-) ck. 8«uni Stadtbuch.
<b) I.vuäorp. x-x. 8,8.

s



--ch-H—----- --------

og Sildem o i Meklenborg. Fodt i Rostok 1585. 
Studcrede i Stettin og Magdeburg, og blev 1610. 
Doctvr. Kaldet lil Curlaud 1614. som Hofraad as 
Herrug wi»>clm, og i Aaret 1619. kil Damnark af 
Enkedroiining 5 0 ktt>L eil Nykiobing, soin henves 
Raad, og 1625. som hendesCanzler bcssikkel, hvilket 
TEmbede Han og «fter DronningenS Dod bcklcrdde h»s 
Kong Ll-HilLUz-dl iv . Med lo Hustruer avlcde 
Han li Born. V a r en lcrrd, opriglig og godgiorende 
Mand.

Samme Aar den 15 Dccembr. Holdt man her 
Bedevag, for D yrtid og Landplage; Testerne vare 
Esrcr s ,  6. Jon. z , 6. Psalm. 20.

»6)4 den zo Jan. Vlev i Haderslev Consisto- 
riv dccmeret, ar Qvindfolkene ssulleved den hell. Com» 
»»Union tage deres störe Huer ellec Kyser af Hovcder, 
paa der Prasten künde nicrke, vm. de node noget af 
den hell. Kalk. Herined ffullc Degnene havc Opsigr.

1656. Blev Skrydstrnp Kongetienve jkienket 
Steders Prcrst af Köngen.

1658. Afbrcrndte Polakkerne Moltrup Prcrste- 
gaard; deihiclsisgePrersterne i Skodborgog Rodding. 
Samme Aar i Februar« Maaned gik Kong L/ikL. 
Q v 8 i'^ v  vver J is  fra Haderslev Fcrrge med sin Armee 
lil Vrandsoe og Fycn; da io svenffe Compagnier og 
Köngens Vogn gik fvrlorrn under Isen. O g i dem 
saavelsom folgende

8r

Aar



Aar 1659. Vlev Tilstandcn endnu jammerligere; 
de Svcnsse havde indtaget hele Landet. Jldekonnnen 
I  brandenborgffe og polffe Hielpetropper , vi kiende 
Spor her af cders Roveri: og D eal' cil demie D ag ; 
gid Colding SlvtS Keempelaarn havde vcrret ti Fod 
hvyere, og I  derfra alle mcd hinanden vare blevne nd- 
kastede! Tilmed koin og Blodgang k.den hvideVlodsoi) 
blank Folk, hvorved inange hnndrede Vode. Landet blev 
vde, Beboere faltedes. I  derre og sorrlge Aar crepe
rede, lernk, j dette Aint allen« vtst Prcrstein.rnd.

1662. Lrkal en ToiidiRugherhave kostet henved 
48 Mark Lybff.

166z. den zo Jan. Blev endeligher i Consistorio 
(rster sainmeS strhen >654. og > 5 krre^urlicnruni) ron- 
cluderet paa nogle PrcrsterS Klage over Degnene, 
1.) Ar de ffuile heme^inen til Communionen. 2.) En
ten s.lv eller ved en anden dygiig Person holde Skole rc. 
3-i Elrcr PrersterneS Disposition forrekte §-cr- j og 
uden sor Kirkcn, og i alle tilborlige Ting bevise dereS 
Prerster Lydighed og Nespect.

»664. den z Febr. Blev sammesteds doint over 
Jod. kürzer, som havde prognosticeret, at Doinmc- 
dag ssnldr komme 1665, anden Sondag ester Trinita
tis, og det ikke pludselig, som Folk menede, menlang- 
som alle Menneffer faae dcre- Dom. Domt i.)a t 
Han stliide legge Laaß paa Munden, 2.) ikke nyde S a - 
cramenrct, fvrend Han vmvendle sig.

-ö— ^

F » Aar
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Aar 1670: Kostede en Tond« RugrM arkLybff 

her i Egnen.
1677 Blev Dock. LKriliizn v. 8löcken General» 

superimendem; og l68z. Dock, ^olur Sckvsrrr ordi» 
neret af Biffop L-ixger j Kivbcnhavn til samme 2Em»
brde. (c)

1690. Afbrcrndte Lintrup Kirke.
1700. den i  z May. V lev/ok. kökAer atter ciee» 

ret for HaderSlrv Consistorium, for Han havde opsat 
nogle Prophetier af Ejech. >8- i Form af rn Psalm«, 
og havde divulgerer samme, hvorudi Han amastede er 
hoyl Hoved, og sogte ai forvirre Almuen. Han excü» 
serede, at Han ikke havdomeent dct saaflemk: Herblev 
dome, at der af Pradikestolen ffulde ffee Afbigt for 
Ham, og hvis Han ikke dydede sig, ffulde Han sidde 
aabenbare Skristemaal. Agtede Han ikke det, saa 
ffulde forrfares mod Ham medWcommunication.

17a z. Honserrde den svenffe General 8ree»l>ocK 
her i Lander; mm blev vel ydniyget.

1720. paa Nyt-AarS Aften ffal alter have verret 
«n ffadelig Vandflod over AmtetS vestre Deel.

172?. den i z Sept. BlevProesten i Addis, efter 
Rentekammerels Resolution, tillagt aarlig 6 ; Rdlr. 
for de ubeboede störe Fobiflet-og Drenderup-Marker 
i  Hans S o g n , og Degnen ro Rdlr.

Aar

(e) Böller! Omdr. l.il. Low. I. ik. Lverxr Sikllandffk 
Clktt'sie, xax.



Aar 172z. omtrent, dode i HaderSletz den fyge 
Jomfrue, som til Forunvring, udi halvanbtt Aar «y 
havde nydt nogrk af Mal) eller Drikkr. Om hende er 
streven en Tractat. (6)

172;. den eo Octobr. Lerd den vestre Deel as 
Landet alter ved Vandsiod. fe)

1728. Bl<V Magister 6eorx ^ok. 6onraäi ud- 
ncrvnt tilGenrralsuperintendenö; Hans merkvcerdigeLiv 
og Levnet l<rses i 2wer»; Siellandste Cleriste p->x. 777.

1 7 ; l. B lev Herr kri<l. Lrntt Marggueve ril 
Brandenborg Lulnrbach, Nidder af Elephamen og 
Generalfrldtmarffalk, uvnavnt til Statholder vver disse 
Hertugdomme, og til Präsident i alle Stader.

175 ;. Blev HaderSIevS larinffe Skvle nedbrudt 
vg af nye pragtig opbygt.

174z. den4§ebr. U d g ik K o n g e ttlrisn ^  v i. 
udtrykkelige BefalingS Brev til Generalsnperinlendent 
Lonraäi. angaaende Exorcismi gandffe Afffaffelse ved 
Daaben her i Hertugdommenr, uudragrn BarnetS 

F  z Foraldre

(<>) Trykt i Halle 1724. 8vo.10 Ark, r hvikket Skrist ogsa» 
er indfort 0. völidr Berctnnig om den svenste PigcL 

tl Aars Enlholdclse fra Mad, s»n> lsl» 
sig dcrpaa svangrc 0- blev simd. Item »in «n holstcenjk 
A?cls»ia»d 6nll,v von vemlisrcl, slim mcdForsktfastede 
40 Dage lg dode, cs. koneopp. 1'Iicakr. llan. szg. 
!4ori>: Andre ffrivrr, at bkMkldte v»r Jomfrue fastede 
i tre Aar, og dode 172Y.

(e) komopp. Ikesr. ZZ4.
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Forcrldre udtrykkelig befalede den atbrugeS. SttDän. 
Bibliorh. lom . V l.

Samme Aar den 22 Zunn. Befalede HanSMa» 
jestar, at Srudenterne fta Herrugdsmmene maattt 
kommr ril Kiobenhavns Universitet, fsrend dereyste 
paa »oger ander udenlandst, hvis de ville giere sig 
Haab srem for andre, crceris x-ribur» her i Lander 
ac emploieres, og skulle de verre frie for Jndtrcrdrlsen- 
Examen, naar de kun medbragte et gvt Testimonium 
fra keüore Sekolr «llcr Ovrigheden. See Dänische 
Bibliothek lom . VH.

1749. den 24 Febr. B lrv  Doctor Jerem. kria. 
?veufr udncrvnk ril Generalsuperintendenö, som 1757. 
i Decembr. blev transloceret som eancelkriur ^esäs- 
mi-e i Tybingen.

1759-den 18 Ju lii opkom i Haderslev en strek» 
kelig Jldebrand, hvvrudi 189 Gaarde og Hufe bleve 
lagre i Aste. I  samme Brand fortcrredcs ogsaa de 
flestc Kirkeregistcce i Klokkerens Giemme.

1760. Blev Doctor brrueulee bestikket 
som Generalsuperinlendent.

Samme Aar begyndtes i Hertugdomrnene, efter 
Kongelig Ordre, al prcrdikcs paa anden Zuledag til 
Hoymcsse, og anden Paastedag til Afteirsang oder 
Texter angaaenve Ecder, hvilke af Superintendenten 
soreffrives, saasom Psal. 24, z - 6. P rcrd .B .ö , r-Z . 
Esa. 6 z, 16. Colvss. z , 9.

Aar



Aar l? 6 r. B lev Hans Excellence Geheimeraad 
vg Friherre von Velin bessikket til Stathvlder vver 
Slesvig vg Holsteen.

i?6 z. Maane alle Praster her, «fter KongenS 
Befaling, invgivr «n nvye Fortegning paa dereS vg 
Degnes vg Skoleholderes vg KirkerneS Jndkomme, 
som en Nor»» j sremriden. (5)

Samme Aar Natten for Nyt-AarS D ag for- 
aarsagede en ffreksom Storni cn farlig Vandflod over 
Landers vcstre D eel, som hist og her giorde stör Skade, 
bortsvommede en Deel Qvoeg, fordrrvede Korn vg 
Hoe i Ladern«, og mange Hufe.

Sammr Aar fik Prasterne Ordre, nvyere «nd 
hidtil ffeet var, at antegne Sognenes Fodte, Ddde, 
Oonürmsror, vepreerorer» Oonlüemer, Lopularor Lrc.

1768. Blev PrmtS c ,r l af Hesien-Lafsel disse 
Hertugdommers Sratholdrr.

1769. den 2 ; Ju l. SkriveS her at have reist sig 
«t ffreksomt Veyrligt med Torden og Lyniid og störe 
Hagel; mansvommedeiGaderogKieldre. Havernes 
Frugter og Urcer bleve nedflagne. Korner paa M ar
ken staaet af, alle Vinduer niod Vesten af Hagelen 
indflagne.

Samme Aar afbrandte Nustrup Prastegaard 
paa Sk. Mortens D a g , saa intet Q vrg smaat ellev 
stört blev rcdder. Forunderlige GudS Direktion! 
Provst vegrcde sig ar betale Antecessori Magister 

8  4 V M
<s) Artig«, at dctte sqmmrjlistfvrrooAarsidrastrrdrligtsaa.



88
v/ssel d« Han for Gaarden havde givet, ffisnt Magi» 
steren beviisligen havde forbevr« Gaarden for jeg tor 
ikke sige dek, nu gik den igien let, og jegtanker, Brand» 
raffen foreffydrr vel kun estcr Herr w-nzr egen Taxation.

Aar 1770. i Novembr. V a r den starke ALqvili» 
brist (Samsons Halvbroder) Sr-mbill- j Haderslev, 
og viiste sin Styrke. Hans »ykke V a rt lvfter Han 
med een Haand sraZorden, som andre fiikkelige Men» 
riesser loster en Stoel.

1771. Fik de mahriffe Brsdre kongelig Dlla» 
delse at have fri Neligions Exercitium paa Tyrstrup 
G aard, hvor, til Prast blev af Brodrrne beskikker 
1772. Herr Jokroner kraroriar.

§. ro.
I  Henfeende til vor« Favres Gudsdyrkelst ffuldt 

vare meget at ssrive, men lidet »il Laserens^Glade. 
Hvorledes det med de gamle CimbrerS Gudötirneste 
forhvldt sig, vide vi lidet eller intet af. - Oilüa og hans 
Tilhangere dyrkede Solen og Planerernr, og menede, 
deres Guder i mennejkeligSkikkelse ikke kunneafbildeS; 
Templer hygde de ikke, men, de dyrkede deres Guder 
vcd Offringer paa Hoye og i Ämdene, hvis S por 
«ndnu havrs. Römern« larde dem udenTvivlat bygge 
Templer for Guderne, og at afbilde Guberne i Figurer, 
Solen i en MandS Skikkelse, Maanen i en QvindeS, 

j «  VilddyrS H u d , Orkia i Krigörustning; 
LuftenS'Gub H»or paa m Throne, til.Hvilkrn hvrr

niende



niende Aar inaatte offrcS «ndog Mennesser; FrierieS 
Guvinve krsia, som en bcvabncl Mand med Sverd 
vg B ur. Dereö Naltedands og Liderlighcds Gud 
var Kam, der er v-cckur. N aar de dodr, mrente de 
Tappre at fare til v a lh a lla , hvor de «ndnn holdt 
Feldkflag, aade og drukke vel mrd Oibin; deFeyeog 
Onde brrimod ssulle til Rissclheim, hvor AngestenS 
Gudinde biälr hrrssed«. Naar al Verden forgik, 
skulle hine komme til en bedre Himmel kalbet Gim le, 
men de sidst« til «t verre Sted Nastrond.

Nyefodte B orn bleve i V aud dyppede og derved 
dem givet Navn.

ZLgtefolk bleve, «ndog «fter Templers Bygning, 
viede under aaben Himmel.

T il deres Berommelse finde vi dvg, ar de har 
straffet Synder: Krankede Qvinder bleve brabte og 
brandle, og Hoerkarle ophangte. Mordere havde visse 
Friestader indtil dereS SagS Udforelse; dereS U M - 
dighed, brviisteS ved Lod eller Kampfagtning, ved 
gloende Zern at bare eller al gaae paa, stikke Haandrn 
i sydende Vand vg saa videre, o svage Rekfardighed!

D e dode Legemer, at de ikk« ssulle forhaaneS, 
bleve brandte, vg Affen i en so« Porte nrdsat > en med 
Markstene indvendig fyldtHoy, til hvilken hver S irid s- 
mand bar Zord sammen i sin Hielm.

Aar 400. ssal Gothernes Bissop Vlpbil-r have 
oversat Biblen i sit Sprog; og eller« ved Omgang 
mrd Engellanverne blrvden gode Lardom nvgrtbekienvt 

F r hev
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her i EgNtI»; 8. /ktziüur ;8 9 , Iioniocliu5, vvillibroö 
692, ^Viilekröur, Biffop Lbbo, og flere lode sig vel 
höre her, men nesten forgieves, indtil 8. äorxariur 
Aar 826, somvarnogtt lykkeligrre, og blev disseLan
des Metropolitan.

ktemberwr pradikede Order frimodig i Ribe Kirke 
Aar 860.

koxxo giorde mange Jertegn, pradikede og dobte 
ved FlenSborg Aar 984. og blev Biffop. Her stanv- 
sede den ubevergrlige Könning 8VLt4 O l"r0  noget den 
gode Lardom, indtil Guv ydmygcde Ham.

Den störe Kong littv o  forsynede Landet pied 
lardeM and, og.i det i2te Seculo var Landet med ind- 
fodte Leerere vel forsymt; men hvor forfaldt ikkedisse 
Hyrder til Ledighed, Hofmov og Vellyst. SlesvigS 
Biffop selv var med at doimne en Lardoms Reform«» 
torem ttuls til Jlden, ffiont Han ikke forstod at 
last to Linier af Hans i bohmiff Sprog strevneBoger.

Aar 1522. fremtraade Herr ttermrnn l'ilt, <Di- 
carins i Husum og Hans Medhielper Herrkiüoriur. og 
raleve mod den forfaldne Christcnhed. P rints c»»i- 

m. blev Stathvlder i Hertugdommene, og, 
som Han i Eydstland havde faaet Sm ag paa Dmkeri 
Lare, begyndte med Alvor at reformere Kirken, deelS 
ved sin Hofprast, deels ved de störe M anv Detlev ke- 
veml-u og^ob. Rsnrrru; de Praster, som vilde kiendr 
og pradike Sandhrden, og giorr Printstn derer Ne- 
ligions Eed, stk paa deresLEurbeder nye Bestallinger

daterede
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daurede 1528. G uv vpvakke her fremdeles Mcend, 
der selv have smagt Evangelii Trost, og som haveLyst 
m sorge for HErrens Forloste. (§)

S a a  faaer da-dem vcrre nvk af AmretS alininde» 
ligr Fortcrlningrr, vg vi gaae allerfvrst til

§ " ,

Staden Haderslev.
D e l forste, som her burde, paa HistorienS vegnr, 
afgiores, er NavnetS Oprindelse, men hver Laser« 
vilve treues, om de mange her forekommende Meuin» 
ger stulle bedommcs:

Urlkerr L-v og Boelig, om ristker er meldet 
<9 §-

Andre derivererNavneraf Hadder, derer Treue 
og Uecnighed. (>')

vanclcvertlr forsoger, om NavnetS Oprindelse 
ikke maatte vcrre w a te r, Waßer. I  en KiobenhavnS 
Bestrivelse til i ? "  lceseS er StedS, ar.Endelsen stulde 
Hede S lie , der er Tang, som af Häver i Vigen ind« 
driveS. (i)

§axo
(x) kontopp. ^nnaler. ^tl. Van. lom. I. Uox.

tteimreicb ^VaUber, Nolberx, Irox. ^rnkiel, kr. §x)snbemii.i'nr»o6. aä Kitt. tacr. pa§. 274. IbesaurL- 
nur eccletrr 8le§v. l^avcs lült. bt. x. 489.

(b) Jonas ab Llverklä.

(') r->L- 6r.
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8rxo 6rammar. ffriver: klar-lelur kl̂ leleunö llar- 
terum apuä ^uriim expuznarum exliinxir, cujur occr- 
tum perxer oppiäi vocabulum inäicar, detir: llrrrlä  
r^Iäerinö ihielflog den i Zylland bcleirede ttanerum, 
derom giver Sledets Navn en evigErindring; og alt» 
saa ffulde man ffrive H adersslsr af ar slaae, drraf 
kvmmer M andslrre. (><)

kvnr-nu; (I) vil haveNavnetderiveret af de gamle 
Beboere, de tt-ruö», som krolemTus mrlder om i 
Hans Okers cimb., saa al H ad erslev, Horsens, 
Harre rc. skulle havr een og samme Hidledels« »ned 
Navnet.

S a lig  Pastor keuW nx (m) treffer der nok best: 
Lebei», ffriver Han, er mange Navnes Endelse i det 
Halberstadffe og Magdebmgffe og Lyneborgffe. Ha» 
dershv maa man forundre sig, at verre sammensat af 
to tydske Ord , hvor der danffe Sprog alrid har regle» 
rrt, men man veed, ffriver Han videre, af kikori, 
nieäil L V I ,  at Keifer O l"ro  XI. havde giort ikke allene 
Sonder-Zylland, men og en stör Deel af Norre» 
Jylland undervanig, og har anlagt uden Tvivl hist og 
her «n sachsiff Colonie; Leben er saa meget som «n

B oelig;

( ! l)  » v itfe lö . U ü k n e r , P e ilt Fra g e ». 8»a rii Stadtbuch, 
hvor den kaldes en Hovedstad for Jylla n d . 8» x »  6r ,m -
mar. ttb. 7 .

( ! )  I  Hans ker. öan. bjtl. pax. L 49.
( M )  ln  conjeÄunr et/m olo§. verdorum  ^vorunäam  ger- 

marüc. M e r .
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25ocl,g; Tydffene har «ndnu detOrd Laube, i Ste» 
de» for hvilkek Nedersachserne sige Löwe eiler Lobe 
fobumbraculum) er Sted bedcekket Nied Grene eiler 
Breiker ( n ) ,  hvorfore og Hamborgerne kalde den be» 
deekkede Gang bag Husene over dct forbiflydende 
Vanv de Löwe. Arhar hedre paa gannnel Tydff 
«in Ader, Vena; og der Vogstav er ikke allen« af 
Fremmcde, men og af Jyderne sat for ved mange 
O rd, hvoraf allsaa folger, ar Harhersleben, eiler 
blödere udtalt Haderolcbcn, hedder saa meget fvm cn 
BocUg «Uer Löwe ved enSoe «IlerVanv-Aare. Hak 
legger «ndnu delte til: die L>der, vi-ärur, Orhern- 
dorf eller Arherndorf i der Land Haveln har ogsaa 
deraf fit N avn, efterdi M e in  derigiennem lober ind i 
Elven. (o) Dog nvk herom:

Staden er anlagk paa «l sumpigt nedrigt Sted 
ved en Fiord; den er nesten at ansee som en L>e, dog 
«r den Nordre Rivier nesten nu udtvrret. Stadens 
Zndbyggere belobe sig til 1920 Siele.

Byen har to Port«, i Sonder og Nor.

Dens

sn) LeZitterii bliNoria principum ^nlirlrin. pax. 7.

( v )  Deyträge zur Erläuterung der C iv il- , Kirche«- und Ge» 
lehrtcu-Historie der Herzogthümer z te s S tk . erst. Bande«
p. szo. not. k. conf. ^ob. 6 e. wsclireri Aerm. 6 lolt»r. 
Ivb voce Ader, «Oder, Laube- Leben.

(?) Til Stadens Kirke Hörer, ogsaa. tre Hufe, kaldet Lang- 
kj«rr.
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DenS S tads Vaaben er en hsy Brve over er 

stydende V an d , som hviler paa tre hyalte Buer lg) 
af StadenS fire B roer, nemlig Norre-og Sonder- 
B ro e, Bispe-Broe (hvor Overfarten er til gammel 
HaderSlev) og den fierde over en Nivier til det nu iui» 
nerede Castel.

Staden har, foruden et stört anseeligtTorv störten 
Gader og Strader. Dens Borger« va re sor et par Äar 
foruden Muurmestere og Tommermcrnd, iBogkrykker, 
8 Vagere, 4 Bodkere, 4 Dreyere, 2 Glarmestere, 
2 Stolemagere, z Guldsmede, i  Kobbersmed, 2 Kan» 
destobere, 4Knapmagere, 2 Mahlere, aParykmagere, 
5 Rebflagere, n  Skocmagere, 17 Skrcrdere, 2 Uhr
magere, 9 Snedkere, 12 Vcever«, 2 Bogbindere, 
z Zarvere, i  Bvssemager, 6 Feldberedere, i  Gar» 
ver, 2 G iortlere,. 12 Handssemagere, 4 Haltemage» 
re, z Sadelmagere, i8Kiobm and, i Blikkenflager, 
i  Jnstrumentmager, rsFoermernv, 6 Tobakspindere, 
7Slagtere, zPottemagere, r Kammager, z Klein» 
smede, 4 Grovsmede.

Kirker, Skoler og Hospitäler ffal strax ommel- 
deS, saa og Slottene.

Raadhustr, liggende i Lavgaden,er ikke anseeligt, 
en Erage hoyt; var udi Pavcdommet en PrcrsteCalen» 
begaard. Naadet holdes ovcn paa i den sondre Ende, 
den anden Ende er MonderingS Kainmer. Neden

under
(g) O-mclr'veltli fcilcr her, konroxx. ligesaa, sigende en 

Broe i en Porr.
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under i den pvrreEnde er Vagthuset, i MidtenByenS 
Arrester, vg i den sondre Ende har Herrctieneren 
(Raadstuetieneren) sin Boelig.

A f Staden har man smukkest Prospect, naar 
man feiler paa Haderslev D am , Byenviser sig da 
som en halv Maane, ogomkring sig har man de dey» 
ligste Skove og Marke.

Som  Beliggenheden er behagelig, saa er den og 
sordeelagtig; thi, saasom den ligger w Mile inde i Lan
det, kan Landmanden fra alle Sider beqvem fore sine 
Wahre herhid. Daglig Giennemrrysende giver Byen 
gvd N aring; saa har den vgsaa i Henseende til Anise 
vg Told samme .Frihed, som andre Stader i Her» 
tugdommene.

SkibsfartenS Handel er vel her ikke saa stör, 
som den künde vare, dcrsom einen Staden laae „är
mere ved Veltet, eller Fiorden var seylbar for storre 
Skibe. Skibene gaae herfra til Kiobenhavn, Sver- 
rig og Norge med M ied, R üg, Grubergryn, (Perle» 
gryn ogBankebyg), Brande; og tilfore oSigienHvede, 
S a lt, Hör, Tominer, og hvad her brugeligt er. Sm aa 
Farroyer lobe ind til Skibsbroen, drl rr en Landing 
ved den sydostlige Ende af Byen.

For dem, som ligge og rare paa Pungen, ror jeg 
nok sige, ar intet Sted i hele Riget rr lettere at opholde 
sig paa, «nv dette.

Herrug ttanr tilstod denne Stad i Aaret i;6 6 . 
den 6M artii en privilegemWünkielder, dog saaledcs,

ac



at Apvthekeren beholdt deSuden Frihed at indkiobe og 
udstrlge Vine.

StadenS ZLlde for Christi Dder er ikke ler albe« 
stemme; afLaxomr O rd, ak nemligAar zoode, tt«- 
,ern«her varebeleyrede, feeS at det har allerede vctret 
«t TilflugkSsted. Siden findes imetvm Siedet, indtil 
Dominicaner-Munkene her ncdsatte sig Aar 1227, og 
herframaaregneSStadrnöOpkomst,og 1292. gavHer- 
rüg ^V-Iäemrr den Stads Privilegier og Rettigheder.

Byen er aaben, (r) har gode Markjorder, er 
temmrlig florisant, dog ikke, som da PrintS 
og Hertng tt»nr her residerede.

I  den 1652. rrnoverede Landers Matricül staaer 
HaderSlev for roo Plouge, men tilforn for 200.

D e Hufe, som staae paa Slorogrunden, Hun» 
drede og to og fyrretivriTallet, har hidtil havt visse 
Friheder i Afgifter, Zndqvarteringer, med mere.

Lange for i;6 z . stal Haderslev hav« vcrrel et 
Myntested, og de HaderSlevste Skillinger?af fiint 
S o lv  anforrS i Regnstaber udtrykkelig. (5) Man reg» 
»er halvandrn Skilling HaderSlevst, faa meget som 
i  S k ill. Lybst.

Jndbyggernes egentlige Sprog er Danst, men 
Provsten pradikcr Sondag og OnSdag altid Tydst.

P aa de SleSvig Holsteenste Landdage blev Ha« 
derSlev opraabr?de i Tallet, faaledes: SleSvig, FlenS«

borg,
(r) ck. Lcrriur.
(») Uolderx, Staats- und Reichs Historik pae- 691.



borg, Kiel/ Rendöborg, Itzehoe, Oldeslo, Haders
lev, Tender, Krempe rc.

Stadens Belcyriiiger, Ädeleggelser, Jldebrand, 
med mere Merkvaxdigt er forhen §. 9. anforl ved 
Aarene r2 4 7, 727», 1627, 1644, »659,1759. rc.

Fra Haderölev lil Aabenraa gaaer Veyen saalevcö: 
Fra Haderölev Sondrebroe eil Langkiac 4 M iil, til 
Kiesirup 4 M iil, til Hvprrup 4 M iil, til Genner 
4  M iil, til Nordby 4' M ul, til Aabenraa 4  M iil, der 
er i alt tre Mil«.

Fra Haderslev til Aaroe Fargested til Fyen: Fra 
Sonderbroen til Lund i  M iil, til Soelkicer 4 M iil, 
tilDöbye 4 M iil, til Haystrup 4 M iil, til Fargehu- 
srt 4 M iil, der er i alt 24 Mile.

Fra Haderölev til Tender saaledeS: F ra  Sonder« 
broen til Erlös «n halv fierdendeel M iil, til Hegaarde 
4 M iil, ril Pamhoel 4 M iil, til Mtsted 4 M iil, til 
Nederjerstal r M iil, til Hellevad r 4 M iil, til Heist 
2 M ile, til Hestrup 4  M iil, til Tendern 4 M iil, 
der er 6 vg halvficrde Fierdrng Mile.

Fra Haderölev til Colding: Kongeveyen. Fra 
Norrebrorn til Bierning 4  M iil, til Tyrstrup4  M iil, 
tilHvkkelbierg 4 M iil, tilOstorp r 4 Fierd. til Vonsilb 
4  M iil, til Colding 4 M iil, der er tre vg en halv Mil«.

Men ad Lanveveyen gaaer man: Fra Haderölev 
til Errigsted 4  M iil, til Bogcskou 4 M iil, til Aller 
4  M ül, til Siolund i  M iil, til Vonsilv4  M iil, det 
er i alt 4

T il
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D l Ribe gaaer Veye» saaledes: Fra Bispebroen 
gienncm gamiml Haderslev kil Hammelev Z M ül, til 
Vvyensgaard F , ril Joegernp z , lii Nustrup i M ül, 
til Gram rß M ül, til Gielstbro S M ü l, til Ribe 
iZ  M ile, det er i alt 6z Mile.

Strax ved qamniel Haderslev paa en H oy, kab 
dek B sgboved, har staanetSlot, svm i er gammelt 
B rrv  af 148z. kalves Hadervlrv Huuo. Paa vckte 
gamle S lo t residerede ogsaa den her beromke Herrug 
» E  fra 1544. til 1549, da Han lov nrdrive dme, 
og bygde et ander, som Han kaldle eftcr s« Navn 
H anshm g, (c) som dog ikke blev byggetpaaB-g- 
hoved, men paa en P lad s, kaldei Nasser, osten for 
Staden, og var omflydr med V an d , hvorfore Plavsen 
af v -m c k v v e r tk  kaldeS L>en. (u) Norden dme S iv t 
var en pragtig Hange (og paa den anden SideMolle» 
dämmen har ligeledes var« en Hange) og Dyrehauger 
längs Rivieren, nesten en fierdendeel M iil. Over en 
Broe kom man fra Slotrek paa den sondre Mark. Aar 
i;6 6 . blev Vene SlotS Capell af Provst Loerkio so- 
lennitrr indviet, hvilket var bygrmed Marmor ogvver-

alt

(r) D»g brugtes dct Navn Hansborg cy langer« end i Her
tug ttsnser Tid: chi sidc» strivc« drt ogtaa, som dct 
forrige: «KaVerslev-Huu». S . klolberzr D.R. H. 1°. II- 
4> 419.

(u) dlrnLaiCormoxr. — vsnckverrliasttgnerkN^s vestri» 
for deän«, -vvrpaa  var anlagt «t Castell.



alt forgyldet. Her residerede den uforglemmelige Her
rüg tt«n? til sin Dod i;8 o , og Herst« oste brsogtr sin 
Herr Brvder Kong Hl. pan Holding
Slot. Kong p k iv L k lc tt L  sam estrr Hermgens 
D o d , Slottet, og i sirrCapellrtret i praglig Stand, 
(hvor og SlvtsgrundSBeboerne sogt« Kirke) ogStar» 
holder 6 err künrrru residerede her l«nge, og Regierin
gen blev fraSegeberg herhid forfiyttet. SaadanAnr 
havde Haderslev indtil Aar 1644, da «n svenst Ca» 
pirain sprengede Slottet, saa at Murene allene blevt 
staaende. Samme Aar havde «Ilers General Wnogel 
ladet Slottet med Bosterrke besäst«. Slottet blev'ikke 
mere sat i Stand; og endelig blev detnrdreveu, og dets 
Materialia brugt til aneparereColdingSlot, ogFun» 
danientet er for er halvhundrede Aar afKong k k lv L . 
ltiL tt lv . folgt til cn Borger i HaderSlev, og detü 
Ruder« staaer tilbage. Hangen Norden ved Slottet 
er nu en Koppel, som nu pagtes bort og besaaeS. K ort: 
Hanger, Lysthauge og Dyrehauge, alt er nu ode.

-K- -H-
Kirker og Klostere ommeldes ferst:

G r. M a ri«  eller Domkirken, til hvis 2Elde at 
oplyse dekte kan kirne, ar man troer, de Herrer Cano
nici, som her opholdie sig, varr Benedictiner, som 
komine i Landet med .4n;g,rio j det niende Seculo, 
hvilke ved beres hist og her havte Convent gave Anled- 
ning til Domkirkene, ffal ogsaaher ligesom i Ribe hav: 
begyndt ar etablere sig. Ester Kirken var bpgt, var 

G  r  .den
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den tk Lollezium c,nonicum cller Domkapitel for Be» 
nedicmierne, ogda disse blevefede og rige, lvdr de sig 
kalde Domherren Aar 1096. ogderfra, maarcgneS 
Prcrlarmet vcd dennc Kirke, (som ekSreds kaldcs Lol- 
lezi-r- Lcclel,-» der halb Dom / lhi denagkedes som et 
r,>„I kil SleSvig Domkirke) (v) cLed decke Capitel 
har vcrrel en krrpolims, Lanror, Oi-conur, 8ub6i»co- 
NU5, Minister msjorir slkiris, l.eüor Ikeoloziie kg
Î eüorer Lviax. L  og siden vgsaa rn Vice knrpv-
illUL. (x)

Capikeleks 8»mr-, confirmerede Aar 1329. af 
Bistvpen (dog meest cster Cankoris Hovcd, soni kil 
Bispen var udsendk) vare: "  r.) Maakke Capiielek ud- 
„  vorige CanonicoS, og Bispen cller Pröpsten confir- 
„  merede. 2.) Skulde Provsten ikke have JunSdic- 
„  tion over CanonicoS og ey Sied i Capiielek; og i alle 
„  dekS ^üionibur ffulde Cankoris Stemme have Fol» 
„  trin. ( /)  z ) Skctzde Camor i Kirken rekte heleFol»

„ker

(v) Î ic. VVulfnräur, Orro Drachen, Dctl. ^Vulss, som 
,485. forcrrcdc DaabsZontcn/ vare her Canonici. See

^nnqle'.
l>) Dissop v0'it!o tislagdc diffe CanonirLS Aar 127;. Al»er> 

sognö Ticndc paa Nordstrand.
(X) Dct var mcgct for cn Cantor, men Han mistcde ester ai 

Aar drtte knr, thi l̂ r»>qv. vlob  ̂ N2 ArchidiaconuS k 
Si^svig, 04 ^N§llelmu5 Provst paa Nordstrand, som 
sorhen bcggc havde i HadecsIcvvcrrctPratpositi, deviifte, 
ar sra ut§nktl,§e T»dcr havdc daadc Canonici og hele

Sarsys.



„  ktt i dereS Sang og Lasen. 4.) En Canonicus, 
„  som blev antagen, Milde betalr to Rigsdaler for sin 
„  Chorkappe; og erlagdeS samme ikk« inden rre 
„Maaneder, da dvbbelt. En anlagen Canonicus 
„maaete, med paalagk« Fingre paa Evangelii Bogen, 
„  svare Capiteler Troskab, ar holde dekS 8e,rur» og 
„ikkr aabenbarr berroede Hemmeligheder (lhi si>>k 
„blev straffet med evig kemmion fra Lunlonio) ?c. 
„  ;  ) En Canonicus, som havde fravarende sie Pra« 
„  bende ved Domkirke», maatte aarlig svare 1 v Skk. 
„  Skcrling som ei Slipendie for Geistligheden, vq 
„hviS samme ikke om D  -ge ester S t. Andrea D "g  
„  svaredes, da beralr dobbelt rc. 6.) Den der ama- 
„  geS, Milde boe tvlv Uger ved Kirken, hvorimedenS 
„  Han ey nod nden en daglig HaandMlling, og midier» 
„  tid daglig maatte findcS i Choret. Deresicr blev Han 
„  til Communirat antagen; reyste Han stdeu bork, 
„  maaue Han have een som procurerede hanS ZLmbede. 
„  7 ) Naar paa Festdagene de ni LecrioneS lasedes, 
„  maanc alle Canonici varc lilstcde, nnderPengestraf, 
„  nemlig for ProceSsioncii en halv Skl. Sterling, for 
„  Messen ligcledes, item for Morgenbon ogAfrenbon —  
„  8 ) Ingen undcr S tra f af en Skl. Gros- maatte 
„  synge M>.sse, liden Han varc» Canonicus. 9 ) Hvo 

G  z „som

Darsnssels Clrrine staatt undcr'Proostcn, vg Dlffopcn 
glordr dcklc Lud om Lhicn, lruclidr dc Ulydiyc mrd^ir- 
kcns Ccniur. sctlcr unztig som ska!
v.vrc lZiZ
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„  soll» negligerede sin Messe, straffes Nied en S k l Ster» 
„  sing paa en Sogendag, og m S kl. Gros, en Fest« 
„d ag ; men hvis «en ved Kicken rtsidermd« forsom- 
„  mev« sin Messe en heel Uge, mistede Han Communi» 
„m e r, uven han var syg. '»o.) En ZnLfod i B ar» 
„  syssel, som kil Prastecrmbede forsremniedes, ssulde 
„  tiene Capitelee i to Aar, og hanSJndkomst midlerüd 
„  salve til der SleSvigik« Chor, l  r.) Hvo af de uden 
„sor Kirken residerendr vare dorre i ü Uger , ffülde 
„  »pist« Commun m  —  er.) Dvde en residerendr, 
„  fik Arvingerne mm af Eommunime». i  zr) Ingen 
„Canonicus, som havde S a g  med sin Medbroder, 
„  maatte ester Brhag overfuse Ham, ever trakkr Ham 
„  for Biskopen eüer anden Dvmmer, fsr Han lvvligen 
„  i Capirrler var paamwde. 14.) Capellet, ganimel 
„  Haderöiev og Sedorp ffulde vareexiinerrtfraBisso» 
„  prns R et, og de» Haderslevste Capitel rnt have Ret 
„  at indsene og afsem Praster."

En Canonicus eorde ikke have uden «en Oppasiire, 
men Provsten to. Der begjcrligste geistltg« ZEmbede 
den Tid var det, son» var mageligst, nu er der wert» 
imod; ingen uden vore Kirkedegnr ligne CanoniciS.

Aar rz rz . befoel Erkebispen, ai hver Canonicus 
skulde holde en Vicsrium Ckori.

Aar 1414. ssienkede. Bistopey.dette Capitel og 
Kirken Asbye Kirke, (r)  ̂ Aar

(r) Som o-nckverti, aftcgner i Dand ved Ribekaitte». Com 
sirmerct af Koog l. Aar 1460, mod at
Hans ^aa»v«ki«ium her stuld« holdes.
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Aar i4zo. ti'lkiendke Biskop I4 ,c. ^VoI5 samme 
mange Godle, og anordnede LeclvrcS i Capitekt.

DisseCaniker ssulde besorge Skolevcrsenct, mm 
de ligiie herudi dcres Brobre vore Degne.

^LedNesormalioiicn bleve dcres Godse inddragne, 
lindlagen de Proebmder, som lil Kirken, Skalen og 
Hospitalet blevc henlagre, saasnari som diffe Herrcr 
dove. Prints Lninsi-i^n bestikkede nu en L.etiotem 
'Hie»I., lil hvis Underholding Han vilde tvingeDistopcn 
i Rlbe Aar i;zc>. at give en viS Penge; men Veite 
L.«^ur er lange siden nedlagr.

Birken har i Anseelse faa lige, yivcr et prcrgngc 
S y n , denS indvendige Heyde er uscrdvanlig, vg i sie
den sor Taarn erden nicd er smukr S p ür ziret, rster 
Slesvig Kirkes Liighed, ved Provst 6e. Lcliryösrr og 
Borgemester L»IlK. Lr,unr Omsorg Aar 1604. (») 
Dens indvendige Hoyde under Hvelvingen er 77. Fod- 
der, KirkenS Lerngde 180 Fodder, og dens Vrcde 
98 Fodder. Z  Taarner «te fire Klokker, men nedre i 
Kirken ro.

Ar min« Lersere ffal see, ar Kirken har gode Jnd- 
komme,'ville vi allen« anfore de«« Herlugens V rev: 
"  W ir v. G- G . Erbe ju Norwegen, Her-
„  zog zu Schleßwig Holstein, Stormarn und dcr D ir- 
„  maischen, G raff zu Oldenburg und Delmenhorst rc. 
„  rhl'n hiemit kund öffentlich und bekennen —  nachdem 

G  4 „weiland
(») Tilfor» stal det have varet et Halvtaarn. See tteivL-t.

8)'1vo ckron. x. 271.
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„  weiland K . LkM l5l  leri^ der D ritte zu Dännt« 
„  marck —  christmildestcn Gedächtnisses —  in Zeit 
// Unsrer Unmündigkeit, der Kirchen-Dienern alhier in 
// HaderSleben alle die Lehn und (Litauen, so noch in 
// die Llr»nen-K»ste nicht verfallen oder sonst verliehen 
//gewesen, als ncmlich das Lehn S t. M auncii, beS 
„  BischoffS Capel, das Schradtlch»; rin Lehn, so 
//H err ^ok. >Vulff gehabt; eine kleine Commendc, so 
// Herr ^oksn Mamburg gehabt; die kleine Prabende, 
„  so Jocob l-tanlen nach H r. Schreiber ^olisn krsstrrr 
„  tödlliche» Abgang verordned, die siebcnzchende hal» 
„  den Gülden, so noch von der Leciur überblieben/ 
„  ewiglich zu behalten, gnädigst gegeben und verschrie- 
„  den har —  AlS habe» W ir — solche erlangte Be« 
„  gnadigungö(Lerschreibl»ig dergestalt confirmirt, daß 
„alle solche öberwehme Lehn, so viel deren albcrcilS 
„  erledigt und solgends durch tödtl. Abgang der iczigen 
„Besitzer beyder unsrer Secrctarien l-l>e>. Lolclckkn 
„  und <->c. Lebern verledigl werde» Mligen, zu ewigen 
„  Zeit, nebst dem Landstein, so »e und allewege» zu der 
„  S m im ir bemeldter Kirchen gelegen und gehörig qr« 
„  wesen, erblich und eigenlhnmlich be» unsrer Kirche 
„  zu Hadersleben, damit dieselbe so wol besser ini bau» 
„lichen Wesen u. bek gutem Bestände z» erhalten, 
„  auch die Diener göttlichen W orlS so wol sügliehcr zu 
„  versorgen, unverhindert bleiben sollen. Jm q eichrn 
„  auch die 200 Mk. L.». so H r. LZßeir l-Ieirm,nn von 
„  «»rer W cari« S .  Annen Capellen ausgeboren, u.

„  nach
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„nach stimm Absterbrn wiederum zurück gefalle», 
„ welche 200 Mk. L in rin gewiß Erbe belegt werden, 
„ und die jährlichen Rente unweigerlich der Kirche» 
„davon volgcn sollen. Es sollen aber die Kircygc» 
„  schwornen nicht Macht habe», der Haupt Summen 
„  aiizugreiftN, sondern sollen allein der jährlichen En» 
„  küiifft davon mächtig seyn, uiiddieHaupl-Sunni-en 
„  ;u der Kirchen Besten sür u für berstm.me» niwcr» 
„rürkl u. ganz bleiben. Staisästen u. bekrasnacn 
„ demnach alles — hiemit und —  befehlen Verewigen 
„ allen u. jeden unsren lieben getreuen Anuolenten, so 
„ jezt auf uaserln Haust Haderolcben styn oder künfsug 
„  von UnS oder Unsre Erben acstzr werden, ernstlich, 
„  Zhr wollet gedacht. Unsre Küche über diese Unsre 
„  Begnadigung nicht beschweren, noch daran zu be- 
„  schweren gestatten —  HauSbnrg dc» -s  Januarii 
„  >569."

Aar r ;8 ;.  var kenne Kirke-e Jndkomme Z740 
Mk. L. i  r Schl, n  P f. og esier fralagne SalarnS 
vg ReparationS Bekostninger 22Z8 Mk. 4.'. >z Sch. 
8 P f. i Beholv af AarelS Revenyer. Me» i Llarec 
1618. var de» til Forstanderne styldig 2184 Mk. L-, 
hvilken foninderlige Neigtiing jeg ikke bcgribcr.

Efterat Kirkcn Aar 1627. hewde denUheid, ind» 
vendig ved Jldebranv aldeleS at fficndcS oa vdeleaycS, 
fandteS der fiere Gokgivrrre, som rakre den hielpende 
Hcrnder: Amimand 6e. v. .gielctcicl soraicke cn Prw< 

G  r diiestoel
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dikestoel (l>) af fortreffelig archicectoniff Arbeyde Aar 
i6z6. Jvmfrue Llis. rvo/eo fvrerredr til Kirken 
800 R d lr., som staaersom en fern Capital i Hamborg 
til 5 pro Cent, Aar 16)9. blank. l.oremren forare» 
de til Kirken 200 Rdlr. Aar 1640. l̂ iels Lenärile- 
1 -n  og L n e v v . Loläicli afWandlinggaard gave 400 Rdlr. 
Aar 1642. Jkke forglemmes Klan; Aerrramr, Jovar 
l̂ einemarlc, Llaur ble/Isnä og l). kerar blöller OereS 
Navne. Aar 1652. var Kirken igien saa rüg, at den 
anffaffcde er Orgelverk af 24 Stemmer, som kosteve 
40z i Mk. L , hvoraf i ? 9Z  Mk. L. ere deels forccret, 
deels samlet i Kiobenhavn, Slesvig, Flenöborg rc. 
vg Amtmand ^klekelä gav selv allene 600 Mark Lybsk.

Aar 1651. blev der gamle Capelle ved Kirkens 
vestre Ende, nye opbygget.

Siven i Aarec i 6 >z. blev i Kirken bygget den saa 
kalbte KongenS Stoel, sein kvstebe 440 Mk. L. og i 
Aaret 165;. Coiisistorium, hvvr «n Deel Dlhorere 
under Denrsten sidder.

Endnu lrgerede Amkinand ^Kiefeld (den uforlig- 
nelige Godgiorere) til Kirkens Unverholding;oo Rdlr. 
bg ligesaameget til Skalen, (c)

Eser den nysbemeldke Jldebrand haveS i Kirken 
-«Sverreikke mangr AntiqvitekerudenengammelD-'ab-

stcen

(K )  D m  gamle Prudikkstoel b ra n d tt, stisnt dm  var af P a v m  
indviet og hidsmdt.

(c) Doaationsbrcvct af rg  M a y  i^ o .fiu d e s  i Provsi-Archivet 
; ;  Skuffe N » .  6.
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steen afKlokke-Errs, staacnde paa fire Fodder, forestil- 
lende de fire Evangelister,og liest en D rei Helgens Bil» 
leder lrrses paa Randen : ^nn« v. XlLLCCI^XXXV. ^cr-
t e ä u r e l t t o n r  il t e ä «  b o n ir  V eri. v i r i  v e l t e v i  ^ V o l f  L s n o n i -
ei - - - og noglegamleBoger. Men af Hertttgltpm- 
t>oI6i af Slesien Begravelse, hvorom kererken i Han- 
Hvlsteenjke Kronrke melder, er ingen Spor at finde.

For mer« rnd 50 A ar, har man i «tHul i Muren 
seer er balfamerrt Fruentimmer, men som man for dm 
modtvillige UngdomS ffyld har maatler formure.

Kükens smukke Bibliothek havbe for vis Lon den 
vverste Capellan fordum under Opsigt. N v rre Bo» 
gerne faae vver 100, as hvilke rndnu rre nogl«, som 
vidnrr om -e gamle CanikerS Fliltighed, da hvert Be» 
gynvelseö Bogftav «r af dem med rodr illumineret 
(oriolir eri,m ä-'ur i,bor). I  een af Bogernt, NMlllg 
Zctmepki Forklaring vver Davids Psaliyer tcrseS: 
"  Dieses Buch, welches der Kirchen verehret, isti6r4. 
„bey der Einäscherung der Kirchen weggenommen, 
„  und von den kayserlichen Soldaten nach Rostock ver» 
„  kauffr; rS hat aber Herr ix'ic. ki-lem-n 8. 8. 1K. 
„  t-icenri-m; und Prediger bey S t. Marien Kirche, 
„  nachdem es in seine Hände gekommen, under gesehen, 
„  daß ein sonderlich Fluch darin gesehcr über den, der 
„  es der Kirche würde abwendig machen; Als har er 
„  e§ wieder hieher zurück geschenckl — welches gesche« 
„  hm Anno 1660. den l6  Ju lil Val. 8ckmiäk ?. l-I,.
„  ä e r r l ."

Paa
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P aa Kirkens nordre Side er Prrstekamnteret, 
forsynrc med en Kakkelovn, hvor og Provste-Archivet 
findeS.

Af Epitaph,^, som ere mange, anforcS eet over 
v . s. o. Qmif,-. xvsnälinx fodt paa Wandlinggaard, 
vg som dode i Weile i Jyliand 1667. Eie Fane over 
Major i-ux6o, f  17 Z4. Een over Capieain tt. 6 . v. ke- 
kê vLlr 1718. E l Epitaphium over Drabant Will,, 
xjerulf, som dode her 1664. vg tfterlod Enke vor.
Vtalkclröork.

Norden i Kirkcn er dct Revcnfelstffe Begravelse» 
Capcl, hvorudi staaer Herr viel. v. -Revenkelör Liig, 
svrhen.Generallieukenam, Nidder vg Csinmendant i 
Nendüborg, som dode 1746. S a a  og de jordiffe Lev» 
ninger as Frue .̂ mis ŝ d l4i>§genfen» paer
IV anVilU W aard Arvefcue, som dode 1691. Item  
der Luckv-iasse Begravelse, hvorudi er bisat Capirain 
kricl. Lucbvslr, fodt paa Guddvmlund l 6 8 r., vg dode 
sammesteds 1740. Her er og hensat Frue lvlirgrelke 
Lekester» Herr ksul stimrrour, som dode 1652.

I  den midrerste og störe Gang sees, foruden mang« 
andre Ornamemer, er Srykke, som ved at ansce dcl 
fta den ene Side, presenterer Christi Kvröferstelse, men 
fra den andcn Side Christi Opstandelse; ogunderdette 
sonstige Srykke lcrseS: " B e i Herr Lrockmirm; ?luf» 
„  sichc war Lust, Fleiß und Treu zu finden —  S o ll 
„  sein verdienter Ruhm auch wol bei u»6 verschwinden?

Nein, Kirch und Hospital ihn noch alv Vater ehrt — "
2  Cho-:

ro8
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Z  C h v r e r  seeS t o  P o r l r a i t e r  h e n g e n d e  p a a  A lk e r»  

t a v l e n , s v m  c - r l  l i n u 6le n  m e v  s in  H u s t r u r  l v v  o p r e lt e  

A a r  1641. ,  o g  n o g le  P r e r s t e r s  E p i r a p h i a .

S a n g e r n e  f t a a e r ,  u n d e r  T i e n c s t e n ,  p a a  « t v p »  

H o y e l C l > o r  e lle r  G a l l e r i e  r c r o v e r J n d g a n g e n  t ü E h o r e k .

S e n d / »  i L h o r e r  « r s a l i g G e h e i m e r a a d v .  V i e r e M  

p r c r g r ia e  B e q r a v e l s e s s t e d .  h v o r o m  s o r  e r  m e ld e t.

I  d e »  s o n d r r  G a n g  > K i r k e n  seeü er E p i t a p h i u m  

» d e n  s o r  E h o r e t ,  o v e r  O l u k  Z c k u m ic s i e r  f o r h e n H - i i n »  

H ä n d le r  h e r ,  m e d  H u s t r u e  L a r d ü r , , a f  h v ilk e  h ü n  d o v e  

1649, m e n  d e n n «  » 668,  v p s a r  a f  H a n s  S o n  c - o n l i e b  

S c l w m l i c i i c i - ,  P o s t m e s t e r  o g  T o l d e r ,  s v m  d o v e  1675.

A m c m a n d  V. 6 ü l< le n c r o n e  b e s o r g e d e ,  a t  K i r k e n S  

in d v e n d ig e  D e l «  b le v e  v e d  s m n k  M a l n i n g  g i o r t  m e r e  

a n s c c lig .

D e m  m a a  d a  v e r r e  n o k  o m  d e n n e  i  R i g t t ,  a s d e  

a n f t e l ig f t e , K i r k e .

J n d k i l A a r  1625. s in d e r  je g  e n d n u  m e ld e t  o m  e n  

K i r k e ,  s v m  h a r  h a v t  et O r g e l v e r k ,  o g  e r  b le v e n  b r u g t  

i  v isse  D l f c r l d e ,  s a a s o m .  a i  p r a d ik e L i ig p r c r d ik e n  u d i  r c .  

D e n  s tv d  p a a  d e n  P l a d ö  s o in  k a ld e s  K lo s t e r e t .  J e g  

s t n ir e r ,  a t  d e n  i J l d e b r a n d e n  1627. e r  o d e la g t ,  o g  s id e n  

G r a a b r o d r c i i e  ikke h c rs s e d e  h e r  in e r e ;  khi d e m  h a r  d e n  

s c k k e rlig  t i l h o r r ,  s a a  h a r  m a n  a g ic t  d c t  f v r  u f o r n o d e n t  

d e n  ig ie n  a t  o p b y g g e .  ( 6)

D e n

(ci) Man ha>.' cllövs kuii kitndt to flaqs Munke: Pnrdilebr-, 
dritte (kalda Aominicancr <!lcl Com  L-redle^, ftm

l^ n rn e
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D m  til alle T'der beromke Lakinsse Skok fortie- 
nrr her ogsaa vor Berraglning. Hvad Skolevasenel 
emgaaer sta Degyndelsen, blev der forestaaek af Bme- 
dicriner, som selv besadde af Lardom lidt nok. A f disse 
Benedickiner bestvd siden Convenlel eller Capicelek vev 
HaderSlev Domkirke; og her laste de i er dcnil indrek» 
ter Lecrorio over Theologien rc. Og Aar i4zo. bestil- 
lede Bispen ordenklige Leckores i dme Capikel, een som 
laste Theologien og stk Lon zoo Mk. L. aarlig; «en som 
laste over Lvsnx. og Lxillolas, og stk aarlig ivoM k. L. 
DeSuden havde de end erHriuS ellerLasested, hvori de 
underviiste den ularde Ungdom. («)

T il de sättige Skolediscipler gav lamme vclkan» 
kende V'stop »ic. ^ u if Aar r4zo. hundrede Mark 
Lyl'st ul Brod.

SaaledeS onitrrnt var SkolcvasmrtS Tilstand, 
jndlil vcd P rints Lrnelri-läri; Zlid og M agl Quellen 
Lardom vffemlig her allersorst indfvrlcs, som fra 
Sachsen forskrev en Larere/ som Han satte paa de for«

rige

komme A a r  omtrent i s a i .  hcn'nd at holde ryddcligt fr«  
Waldcnscrnci stal de for nogck takkcs, saa blioer dct 
ikkc dcrfor, at de mcd M a g t asholdt de gode fromme 
Waldenser fra o s , men saa faaci dem astegges vo» Com- 
plimcilt for Kirkcm c, de Hk byagct D e l andct E la g S  
er ommeldtc Franriseaiier eller Graabrodre, som kom 
herind A a r i r ? 2  og bleoc »ddrevnc 1 5 : 7  

(0) Hoilkel H » « §  kaldeS i gering tt-n i-r  Breve den gemle 
Skolr.
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rige Dvmherrers Bank. )ob. vz-näsl var en rcdclig 
Lastre og lieLtor Lckolse. Mange Studerende konime 
ti! Haderslev ak höre der fände Evangelium, hvorovcr 
baade >VLN(l iI og Provst O. >Vcicl«nlee lcrste over Bi» 
belen i der ganile Eaihoiske Lecrvrio; men vcd Liste störe 
MandS Forfiylkels« vphorde efrer Haandcn Liste Leclio- 
neö; (k- lhi folgende Provster, som rillige ffulle vare 
LecroreS, havde sor mangeLEmbcLerarbestride, hvor» 
vver Skolen blcv og af den; (sein rillige Recroribus) 
stet forsyner. Aar i,4>. blev vel af den störe Konge 
ckM iZ H äd l III. bcvilgcr, ar cndcel Canvnicorum le
dige Prcrbendec og Godse ffulde anvendes ril, her at 
bygge rn ordenrlig Skole, hvvrover «n Recror künde 
bestikkeS, men blev dog inrer af, forend Herrug ttsnr, 
priisveerdig i Hukoimnclscn, Aar >567. „aadigstre- 
svlverede ar stifte en Trivialffole, og falle cn anscelig 
Vygniug paa S t. M aria Kirkegaard. Herpaa ud» 
gav Hcrtugen «n Skole-Fnndatz af 6 Februarii be- 
nieldke Aar, som rndnu in Orixinsti i en Solv-LEffe 
forvareS, ffrcvcn paa Pergament, med det Fyrftelige 
S cg l svriynel. I  samme er forordner, a l, sorudci, 
d^r, som fra gammcl Tid har Hort ril Skolen, (§) 
ffulde tage» 6000 Mark Lybff fra Kirkerne paa Lan
der og serrcs paa Renke, af hvilke fem Larcre stulle sa
igreres, nemlig Rector aarlig ined 152 Mark Lybff,

Conreclvr

(s) Lccton'uin er nu Rectorcns Boclig.
(tz) Son> einr gamlc Aegnin-er belrder sig tii 8; Mark p- 

z Skillm-L-bik.
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Conrector 100 Mark Lybss, Cantor 70 Mark Lybss, 
og begqe Locacer cllerCollaboratoreshver medzoMark 
Lybss og frie Verreist.

Skole-Fundatz.

" 3 6 ir von G . G . Erbe zu Norwegen,
„  Herzog zu Sch.leßwig- —  nachdem sich fast hin und 
„  wieder, sonderlich aber in diesem unserm Ort«, da 
„  die dänische Sprache im Gebrauch und Schwange 
„  ist, großer Mangel und Gebrech von gelehrten Leuten 
„  befindet, und solches künstigerAeit so viel mehr zube- 
„  sorgen — weilen wenig befunden, die ihre Kinder zur 
„  Lehre halten wollen, einviheilS auch durch Armuih —  
„  davvit geschreckt —  werden, wodurch endlich große 
„  Verachtung und Versiumniß göttlichen W orts und 
„  Nahnleirs, ja ewiger Zorn und Ungnade zu verursa- 
„  chen — . Demnach haben W ir  zu Gemükhe ge- 
„  führt und gnedig bedacht —  wie solchem Unrache zei» 
„  tig zu begegnen. Und weilen vcrmerckt, daß eine 
„  gute wolbcstelre Schule —  dazu hoch vvnnölhen. —  
„  Dam it nun zur Verbesserung obangeregrer Man» 
„ g e l— mit Bestellung einer guten Trivial-Schulm  
„  und derzu behöriger gelehrter Leute Rath gefunden 
„  haben W ir  dem wirdig Unfern Probst Ehrn Magi» 
„  ster Oeorze 8o/en in gnedigen Bevehl aufferlegt von 
„  allen Kirchen aus gedachter Prouestey Haderöleben, 
„  bey denen guter Vorrarh verhandelt — nach Gele» 
„  genheit einer jedernVermügenheil biSzu 6000Markt.

„ru
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„  zu wege zu bringen, u. dieselbe auf jährliche Rente zu 
„  sehen — , welche —  wirbenrbendeme, waSdievori» 
„  ge Schule vor Alters zuboren gehabt, zu ewigen Zei» 
„  ren verordnet u gegeben haben wollen, eine neue 
„  Trivial-Schulr in Unser Stadt HaderSleben davon 
„  anzurichten —  Hundirm. u. stiften demnach svlcb« 
„  Schule fürnemblich zur Ehre VrS Almächkigen —  
„  dergestalt und also, daß in solcher Schulen stets seyn 
„  sollen 5 Präcepkores u. 5 SiliiaÜL cl,ss«r — ; der 
„  erste Präceplor soll Rector seyn, rin Kl-M e, «nium 
„  in einer löblichen Universitetpromovirt, (K) deme das 
„  Regiment und die ganze Schule zu befehlen, und 
„  soll seine jährliche Besoldung seyn anderhalb hundert 
„  Mark Lübsch; der andere Präceplor aber Coiircctvr, 
„  auch «in btezitter srrium promovirt, oder sonst ein 
„  seiner gelehrter Mann —  welcher des Jah rs mit 
„  r oo Mk.L. zu unterhalten; der dritte soll seyn Canror 
„  u. Musicam lesen u. exerciren, u. was jm weiter be« 
„  vehlen, u. nebenst dem« der Chor versorgen, u. mit 
„  den Kindern vor Leich gehen mit den beyden Localen, 
„  wo er hin gefodert w irr; seine Besoldung sol jährlich 
„  70 Mk. L. seyn. D i« lezten beyde sollen Locateu oder 
„  CollaboratvreS u. dem Rectori gehorsain seyn, was 
„  Ehr ihnen zu lesen bevehlen wirk, welcher jdern Be» 
„  soldungen ;»  Mk. L. I n  des RettorS Abwesende

„sol

(t>) Oy en Magister »ar den Tid blaut de rare Larde, «g 
«ltsaa — — —

H



„  sol allerdings dem Conrectvri bevohlen seyn, u. sollen 
„  diese 5 Präceptores mit freier Behausung —  versor- 
„  get werden. W as aber ein jeder Praceptor vor Lee» 
„  riones zu jder Zeit lesen, soll allemal auf Bevehl des 
„RectoriS geschehen, mit Rach und Consent veS 
„  ProbstS — . Und weilen W ir  das Geld —  von 
„  den Dorfkirchen zuhauff gesümblet, so wollen W ir  
,, auch, daß derselben! wvlverdienten Pradicamen u. 
„  der Hausleure Kinder vor andern fremden in dieser 
„  unsren Schulen sollen gefürdext u. dieser Begnadi- 
„gungcn theilhafflig werdest—  Und damit die 
„  obrrw. PastoreS u. Hausleure —  so viel geneigter u. 
„  williger seyn mügen, irr Kinder zur Schule zu hat- 
„  tcn, so »ollen W ir  —  Unfern Probst«« —  befohlen 
„  haben, daß sie dieselben —  vor andern zu denCöste- 
,, rcyen vff den DörfferN in dem. Prvbstey vcrhelffen 
„  sollen —  . Und sollen nach diesem Tage keine Löste- 
„  reyen vff 2 Meilwcges na dieser S ta d t, jmand an- 
„  Vers ohne den Schölern an6 dieser Schulen verlrnt 
„  oder eingelhan werden. W ir  wollen auch, daß die 
„S c h ü le r, so diese Schule visitirl —  vor allen an- 
„  dern in unsrer Probstry und Gebiethe zu Dienste sol- 
„  len prvmovirr werden —  . Und wiewol W ir Uns 
„  in allewege das höchst« Jur pirron-ru!- dieser Schulen 
„  reservirr u. Vorbehalten, so haben W ir  doch gleich
,, wol verordnet, daß allezeit 4 Conservakvres dcrselbi« 
„  gen Beschützer seyn — ; Unter solchen 4 Conservarv- 
„  ren soll allezeit der Probst seyn ir geistlicher Richter— ,

„  der
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„  der andere D l seyn der fürnembste Kirchherr oder 
„  Pastor in unser Probstcy Hadersleben, welchen die 
„  anderen ConscrvatorrS darzü tüchtig und geschickt 
„  erkennen und «legicen werden, welcher ein sonderst» 
„  ches Vffsehn zw haben, damit der artnen Dorffpriester 
„  und Hausleute'KinVcr init zu solcher Schulen gcfür- 
„  vert u. nicht.ausgeschlossen werden. (') D er dritte 
„  soll aus unser Canzley verordnet werven, so waSstu» 
„b irt hat, der allezeit zu Houe, u. sonst dir noidürf« 
„  tige snrfallende Gelegenheit soviel besserbesürden kan. 
„  D er vierte sol jederzeit seyn der fürnembste Bürge» 
„  Meister unser Stadt Haveröleben, der sol allezeit 
„  darauf Achtung geben, damit Unsere Fundario» —  
„  geschützt u. von den Einwohnern der Stadt darin 
„  nicht müge verhindert werden. S o  auch ein oder 
„mehr Coiffervatorn zu jdem Vorfällen, wan es be» 
„huffk, nicht zugegen, sollen nicht weniger di« andre 
,, Anwesenden Gewalt haben zu beschaffen was die 
„  Nvltorffr erfordern w ill, damit im deme durch Ver» 
„  zug nichts verseumpt. S ie  sollen auch Macht ha» 
„  den —  die Praceptvren— zu »erlauben, abzusezen, —  
„  doch mit Unfern u. unser Erben gnedigen Vorwissen 
„  undW illen. W ir  wollen auch, daß alle Monat 
„  eins oder zwie, die verordenten Conscrvatorn oder je 
„  gewislich der Probst saint den Pastorn und Caplan 
„  der Stadt die Schul« des Sonnabends Nachmittage 

H s  „  risili»

(i) O yote Herlug gib d» nu sa« mrd lkgemlize 
D-eil!
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„  visttirrn —  Und wollen hiemit allen Winckelschulea, 
„  wodurch dieses triviall muchte geschwert u. verhin» 
„  dert werden, verbauen, u. dieselbe jeder Zeit abzu» 
„  schaffen unfern Conservatoren bevolen haben; aber 
„  eine trutschr Rechrnfchul« haben W ir  gnevitz vrrgün» 
„  stiget und zugelaffen. G o viel nun der Schälet be
dangen, wollen W ir , baß der armen Leu« Kinder, 
„  so zur Bezahlüng des Schulgeldes undermügrnd seyn, 
„  u. <va§vor imroim eignet, sollenfreyseyn und nicht» 
„  geben, sondern vergebens um Gott«» willen unter» 
„  wiesen werben. D ir  andern, so zu bezahlen haben, 
„sollen vor den ersten Eingang 6 S ch.L. und denn 
„  jedes halbes Ja h r 4 Schl. L., und jrgen den W inter 
„  ein Fuder Holz zur Schulen geben. Solch Schulen- 
„  gelt— soll demRecwri u. Conrenori beykommm, da» 
„  Leichengrlt aber dem Cantvri u beyden Locatrn allein 
„  jugrhören, wie solchs zu jder Zeit nach Grlegenheit 
„  die Conservatorn weiter für gut ansrhrn werden. —  
„  Haben W ir  unter andern zu des RrcwriS Nvnurffk 
„  di« alte Lectur zwischen der Apvthek und Qeorg 8clinei- 
„  äerr H aus besegen —  verordnet, geschenkt und gegr» 
„  bm, woran auch kein Einpaß oder Verhinderung
„  zu geschehen------- äü. in unser»! Kloster Lygom
„  Closter den 6 Febr. ärmo vei r 567. (K )"

H . 2. 8. H  m»nu »̂ropri» icr.

(L- §.)
Skolr»

(k) Jkke »56-, s»m blukUi Oill«»c. »e k«k. 8«t. in Limt». 
k>»k- §0. her.
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SkvloColleger og Discipler fik GeistlighedsPri» 
vilegier. A f Degneeembedrrne paa Land« havvr Visse 
Zndkommene. S k . Severin» R irk r i gammrl Ha- 
Vrrslev blev lagt ril Skalen, ogafRectvre forsyn-s. (I) 
Fremdele-, va Hermgen saae, ar ve Skoleloerernr ril- 
lag« Saiaria vare for ringe, lagde Han z o o o M k b . 
til og gav Cvnreckvri er Huus paa Kirkegcmrdrnog en 
Kaalgaard «den for B yrn ; Gavebrevet paa Perga
ment lyder saalrdes: "  W ir 5on^„r der Elter —  thun 
„  hiemit öffentlich kund— nachdem W ir —  die Schule 
„  alhier »u Hadersleben mit einer stattlicher Summa 
„Geldes nemlich 6000 M arki!-, über VaS jenige, 
„  was sie hiebevorn gehabt, zu jährl. Unterhaltung der 
„  verordnet«» Präcepwrn vermehrt«, verbessert haben. 
„  Und W ir  aber befunden, daß nicht allein solch :r 
„Unterhalt noch fast geringschchig gewesen, sondern 
„  daß cS ihnen auch bevorab dem Recrori u. Conrectori 
„  über der alten u. neuen Schulen Wohnungen, noch 
„  an notthürfftiger Behausung gemangelt. Also sind 
„  W ir bewogen worden den Sachen weiter nachju« 
„  drncken —  und haben demnach ;u der Präceptoren 
„  Unterhalt —  ferners fundirt —  also, nemlich. venr 
„Recrori 200 Mk. L ,  dem Conreaori anderthalb 
„  hundert Mk. L., dem Cantori roo Mk. L , dem 
„  Locaten 80 Mk. L. und dem imkmo 70 Mk. L- über 
„  alle das jenige was bereits juvor dazu gelegt —  
„  Gleicherweise auch haben W ir dem Rertori die alte 

H z  „  Lecmr
l>) Mt» dkttt kam neppe I Stand, fom iidtll stal viskS.
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„  Lecmr zwischen der Apochek u. Q ,ur 8cbneiäer brle» 
„  gen, u. dem Conrectori bas HauS auf dem Kirch» 
„  hoffe, worinnen «lwa äuzuüin Trvmmecer gewoh» 
„  nrr, nächst an v/olrksr; Haust, sampt einem Kohl» 
„hoffvon tträr kieckeabrek herrührend, füver der 
„  Stadt, zwischen /es 8imoalenr S ta ll, u. de- ge» 
„  wesencn SladtknechlS bUIr i verLar S ta ll u. Haue 
„  belegen, zu ewigem Gebrauch und Wohnungen qvit 
„  ls. frey ohne alle Beschwerung eingeräumet, geschen» 
„  cket, perpetuirt u. gegeben — Und thun Hiemil wis» 
„  sentlich u. krafft dieses dergestalt, daß hiefür der Bür» 
„  germ. u. Rach solche Häuser in ihrem Befehl u. flri» 
„  stgem Aufsehn haben, u. dieselben in guten baulichen 
„  Wesen, gleich der alten und neuen Schulen rrhal» 
„  ren; und jderzeitauffihr u. der Stadl Unkosten nach 
,, Nvlrurfft verbessern sollen —  Jmgleichrn so sollen 
„auch die Conservakvren, Bürgerin, u. Rach, wo 
„  ybger. Hauptsumme abgeliset werden sollell, mil al» 
„lem Fleiß« daran seyn, daß dieselben wiederum ge» 
„  wiffer Orter auf genügsame Versicherung SexS vor- 
„  Hundert mögen angelegt u. ausgeihan, u. barvvn 
„  jährlich den Schulverwaltern ihre vermachte Pension 
„  zu rechter gebührt Zeit, vermöge der Fundalion u. 
„  >;iger Begnadigung und Verbesserung verreicht und 
„  gegeben —  D a s zu Urkuiid haben W ir unser Fürstl. 
,, Sccrrt hierunter thun hangen und UnS mit eigner 
„H and umerschrieben. Mum  aus Unserm Hause 
„  Hansburg des Montags in dein h. Ostern, Anno

„  nach



„  nach Christi u. Herren u. Scligmachers Geburt: 
„Vausenl fünfhunverr rinv ein u. fiebenzigk. mann 
„  propris. "

Alle disse Skolens Herligheder confirmerede solen» 
niter Kong b k iv L k lL »  ll. efter Hermgens D vd  
i;8 o . (II). Og i Aarct 1584. giorde Han Venne sor 
Skalen milve og gvde Stiftelse, i Vek Han log alter af 
ProvstielS Kirker 6000 R vlr. ('") vg vernied stifteve 
er Communikek vg Spistkloster for de fem Larrere vg 
for ti Disciple, Brevet lyder saaleves:

" V o n G . G  W ir k k iv L k -c tt der Ander, 
„zu Dännemarck, Norwegen, verWenden u. Go» 
„  then König, Herzog —  lhunhiemir kund —  nachdem 
„  alle Gczeugnissen von dem allerh. Gott, v. seinem 
„  W ort u. W illen, von Erschöpfung aller Creamren, 
„  vom Fall u. Erlösung des Menschen allein durch 
„  Schrifft u. Schule erhalten — afö haben W ir unS 
„  biSheronach dem Erempel l>. Fußstapfen Unser hoch!. 
„  Herrn Vorfahren —  nicht wenig angelegen seyn 
„  lassen, daß gute wvlbestelre Schulen nicht allein bei 
„  Macht erhalten, sondern auch so viel möglich gemeh- 
„  ret und verbessert werden mögen —  weil ohne diese!» 
„  bigen keine Kirchen oder politischen Regimenten be» 
„  stehen — W ann Uns denn uncerthänigst zu Ge» 

H  4 „müthe

(II) See Prvvst pilcker insvxur. ,6 . »7Z4. den zo No», 
som viscr, at i samme Aar blev »cd Skalen og beskikket 
e« Regnemester.

(,n) o>«-->ur i» scimr Holstein Chron. fetter urigtigen 60000



„  müthe geführt worden, welchergestalt die Schule tu 
,, Unser Stadt Haderst, daher mercklichen Nachtheil 
„  und Hindcr empfinde, daß die PräcepkoreS gering 
„ Unterhalt, haben, auch unter den Schülern offtmalS 
„  gute lnZenia —  Armuchs htUben abzustehen oder sich 
„ a n  andere Oerter zu begebe» gezwungen werden; 
„  Und denn daß bey den Kirchen in gem. Uns. Amte 
„  Haderst, eine ziemliche Baarschafft an Geld«, so sich 
„ über 6000 Th- erstrecket, vdrhanden, die vor dieses 
„m a l, weil sonsten die Kirchen mir Gebäude und di« 
„ Pastores nach Nvlthurfft versehen, von denselben 
„  wol zu enjraihen sepn sollen AlS verordnen W ir, 
„  daß v. gem. KirchemGelde 6osc> Tb- zu erster Ge» 
„  legenheit abgesoderk —  auf Zinsen angelegt und eine 
„  Cvmmunität davon fundirt werde» sol. Dergestalt 
„  dieweil die Sum m  der 6000 Tb- !»m wenigsten 
,, z 60 Fhaler jährlich zinset, daß dafür 15 Personen 
„  (thut auf eine jede 24 Th ) nemlich der Rector, Con» 
», recwr, Cantor og zween Schulgesellen, nebst io  
», Schülern für u. für in Kost und Getränck gehalten 
„  werden sollen. D es entgegen soll der Rector nebst 
„  seinen Cvstegis schuldig seyn, bei bemselbigen Tisch 
„  auf die Jugend gut« Aufsicht haben, auch kepemio' 
„  lies und Lx-mm- mit jederzeit vor Eisens zu halten. 
„  E s wäre denn Sache, daß einer oder mehr unter 
„  den Präceptoren erhebliche Ursachen hätten, dessel« 
„ bigen Tisches nicht zu gebrauchen, so sol solches bey 
„ UnS ersucht auch der oder dieirnigen dennoch vhn

„  Unsere
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„  Unsere gnädigsten Bewilligung, davon nicht erlaubt 
„  oder erlassen werden. W er aber alsdenn des Tisches 
„nicht gebraucht, dem soll anstatt des Tisches die 

Hälfte des Kostgelde» nemlich 12 Th. zu Hülfe ihrer 
„  Haushaltung jährl. au» der Communitet gereichet, 
„  u. die Rest allezeit im Vvrrath berechnet werden, 
j, D ie Schüler, so dieses Beneficii geniesen,. sollen 
„  allein aus diesem uns. Amte u. S tad l Hadersl. Prä» 
„dikanten, B ürger, Bauer-Kinder, und Uns jeder» 
„  zeit für anderen zu unfern Diensten verpflichtet sein 
„  u. bleiben. Sollen auch stets Unsers AbwcsenS in 
„  der Schloßkirchrn singen u. aufwarten. —  Jm fall 
„  aber zemanb vom Adel seine Kinder mit an diesen 
„  Dsch guter Aufsicht und Dssciplin halber haben 
„  wolle, soll ihnen nicht verweigert werden, jedoch 
„  daß dieselben von jeder Perlon zc> Th- in die Oeco» 
„nomie entrichten, davon der OecvnvmuS 24 Th. 
„Kostgeld, der Rector 4 M arkl., der Conrecwr 
„  z M arkl., der Cantor 2 Markl. und beyde untersten 
„  Schulgesellen jeder 24 Schl.L. vor Inspektion haben 
„  sollen. W ann aber einer oder mehr von den Prä» 
„  ceptvren mit Unser gn. Erlaubnis, sich des TischrS 
„  nicht gebrauchen, der oder dieselbigen haben auch die» 
„  ses Geldes nicht zu gewesen, sondern soll allezeit der 
„  nach vemselbigen ist, in seine Stete treten, u. hin» 
„  wiederum seinen Thril dem andern nach ihm haben 
„lassen rc. W a s endlich überbleibt, soll unter die 
„  PräceprorrS sämbtlich ausgerhrilt werden. Dam it 

H  ;  „  nun
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„  NUN solche u. Verordnung —  bei der lieben posterittt—  
„  beständig seynund bleibm mögen; Als wollen W ir—  
„die Ehrbare, Würdige und ehrsame Uns. Amtmann, 
„  Probst u. ältesten Bürgerineister — zu Conservaro» 
„  ren u. Inspektoren gcm. Fundarion u. Cominunitet 
„  gestt u. verordnet haben —  Gegeben auf U. K . 
„  Schloß Skanderburg den 27 M ali, nach Christi 
„  heilsamen Geburt gejehlet fünfjehen hundert vier und 
„  achzig Jahre."

S a a  priftligt dette synes, saa stet er ovcr For- 
vrdninaen beständig bleven holden; Kirkene mistede 
dereS Capitaler, og de gik tildeels siden sorlvrne, svm 
siden stal meldes. Endelig er sunden fvr gvk ai give 
«nhver af Collegerne 24 Rdlr. aarlig i Steden for 
Kostenz vg Disciplene hver ligesaanieget. (n) Men 
Heylovlig Kong Ll-nriZ H /rK  IV. udgav et Rescript 
af 18 Mart. 1647, ak Skvlelcrrerne skulle nyde den 
halve Deel af Communiretseller Stipendiats Pengene, 
«fkerdi de ikke lunne faae de dem tilfaldende Reiner ind.

Samme gode Konge gav selv 1200 Rd!r. til 
vet i StadenS Jldebrand Aar 1627. nesten odelagle 
Skolehuus.

D a  en Capital af 4500 R d lr., hvoras Rentene 
laae til Skolelcrrerneö Lon, gik ved den l̂ koniffe Fa
milie i Skaane forlorcn, saa lagde Kong l-'kivL- 
k lc tt HI. i Aar« 1649. den zo May til Lancrne af

hver
( " )  M cn  man t«nkcj iklc, at de rsti-r Fimdatzc» ere T i ,  nei 

dk svandt snart hcn vg blcrc til T » .
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hver Trave Kirketiender l Ski«. L. , hvorom Konge- 
lig Brev saaledcS lyder: "  W i rm v M lC tt m. af 
„ G . N. DannemarkeS, NvrgrS, VendeS oc GottiS 
„Königs- rc. gior hermed wikherlicht, efflersom woriS 
„  Schvle mhi HaderSleff haffuer hendes Oorem oc 
„  Forraad —  imod Forhobning vc offner alTillid miss 
„  oc er gangen qvir, huorudover Collegerne en romb 
„  Thid Hasser mane lide Nodh vc Kummer —  oc der» 
„  for fremd for nvgeit ändert Middel for gott anseht oc 
„  forordnit, a ll denn« Thienden, svm findcS hoß K ir- 
„  kene offer dek gandsse Lehn Hadersleff, ssal saameget 
„  derfra, naar Prädikanten hvad hannem tilkommer 
„ nthen al Forkorthelse, Afgang eller Besvaring forst 
„  kil sig annannncl Hasser, ril andre privater aarligen 
„  overladeö, och y sa Maader forhvjes oc opsctliS, at 
„  hver Trau R üg, som er 20 Kicrffve oc ril denn« 
„  Thid Hasser ikkon gisset 10 ßl. ssal hcrefftcr i srenni- 
„  Len giffve 11 ß l, de ti kil Kirken, og den som blifver 
„  tilofvers, til SkolenS Behoss yde oc dcthale. Item  
„  af cnhoer Trau B y g , som hidtil Hasser gifuet 8 ßl., 
„  ssal hcrcsser give 9 ßl., og aff enhucr Trav Haffver, 
„ som thilsor» hafuer verit satt for 4 ßl., ssal hcreffter 
„  gisuiS ; ß! oc den opsette Skilling ssal till Skolen 
„  oc hrndcs Tbienere althid gissneü og anwendiS oc till 
„  lheriS beste aarligen paa S . Marrens Assen saavell 
„  aff KirkenS sornr Mcnd som aff Fogederne oc andre 
„  privater pracise —  saafremdt de ikke vil! Thienden 
„  miste oc chen schal thennem frcltagis, oc schal Lehne»

„  wanden
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„  manden —  pult commillrm mor-m Fuldmacht haffr 
„  al feste Thicnven til en anden —  i Skrisverstuen a ll 
„  erlegge oc opdare, cht lherpaa schal af Prouesten oc 
„  strifvere i Lehnet til dem. Skvle-Colleger pro i-m- fast 
„  oc fuldkommeiig udbeliS ocQwitlering derpaa tages, 
„  oc saaledeS Jndtegt oc Udgiffl til Regnschab fores vc 
„  for Lehnsmanvrn oc Gen. Superintendenten aarligen 
„  justificereS og afflcges. Oc effiersom der er stinbar« 
„  lig befunden, der >vi vc for samme Arsags styld Hasser 
„ved vvreS forordnede Commissarier ladet udfrim vc 
„  efflersporge, att lher til denne Tid ved KirkenS- til- 
„  borlige Jndkomster er sseei storUnderflag, cnlen det 
„  NU er steet 60I0 vel incuri», oc man motte i fremliden 
„  befrycre, at Kicken saavelsom Skolen skulle komme 
„  thil ssavr oc Fvrringelse; huorfoc W i constiruerer, 
„  forordne oc befähle, at enhver Prcrst paa sitSted—  
,, sin Andeel oc P art, som Han aarlkg af Wender 
„  nyder — af all« flags Korn rigtig anforer; vg ftrax 
„saa tilig del̂ er indfort, samme Specificanon i stri- 
„  versturn indskikker; oc vm Hand nogitt sortier oc saa- 
„  dank blifuer Ham overbeviist — ssal Hand eo ipko sig 
„  selffuer have still oc affsat fra sit Einbede — Paa 
„  V o rt S lo t Kivbenhaffn den zoM aji 1649. "  

r k lv k 'lr  ic « .
(I.. 8.)

Endnu tillagde sanlme Konge benieldte Skolelcr- 
rerne, af hver benieldte Trave Korn een Skilling 
Danste; herom folgende:
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" W ir  kklO Lkricu m . —  thunkundhieinir, 
„  daß ob W ir zwar aus K  clemeace u. zu Erhaltung 
„der fast zu Grunde geh. Haderöl. Schule, anstatt 
„  der 4;oo Rkh Capital, so ihnen in nnserm Reich« 
„demnach gerichtlich oberkandt, zu Ersezung diese- 
„  Abganges —  verordnet, daß diejenigen, welchen die» 
„  seS AmkS Kirchenzehenden jährl. abgeben wurden an 
„  die Schul-Collegen der Stadl HaderSl. von einem 
„  jedweder Drage i  ßl. entrichten sollen, Uns glrich» 
„  wol von denselben klagbar vorgebrachr, daß dadurch 
„  ihre alte jährl. Besoldung beiweiten nicht koure ersetzet 
„  werden, u. sie bei itziger theuren Zeit ihr schwere- 
„  Amt in Armut h —  verrichten mäßen, in tiefster De» 
„  mulh bittend —  durch ein oder ander Mittel —  
„  möchten hinwieder geholfen werden —  Seyn dem» 
„  nach — allergnädigst bewogen worden, daß den ob» 
„gedachten supplicirenden Schul-Collegen von jeder 
„  Drage ZehenkornS bereits zugelegte r ßl. annvch auf 
„  6 P f. erhöhet. —  Gegeben auf UnsermHaußFlens« 
„  bürg den 24 Ju lii 1652. "  ( ')  

k lr iv L k lc t t .

Samme Konge lod paa Amtmandens Forbon 
Aar >b;o. Rcctoriö B olig, som vgsaa i Staden- Ji»  
devrand Aar 1627. var afbrerndk, paa egen Bekost» 
ningvpbygge Heras toge Jndbyggrre Anlrdning tilgt 
undflaae sig for at holde Skole-Collegerne- Huse i 
Stand, hvvrover da ConrectoriS Bolig hvplig beho«

ved«
C ) Dekrafttt viderr af Köngen Aar 1665.
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vede Reparation, Provsten nodkes til at uvgive fol« 
genve alvvrlige Ordre: "  Demnach Jhro K . M aj. 
„  Ao. >6;o. aufmkercelüon des K. Hrrn. Amtmanns 
„  x ,i V . äleklk des Rettoris H aus, Vavvn noch die 
„  Brandmauer gestanden, aus allergn. Mnleiden, u. 
„  in Ansehen, daß die Stadt Haderst. den Ao. 1627. 
„  erlittene'Branvschade nicht noch überwunden, wie» 
„der aufbauen lassen. Und aber Ao. >6;z. den 
„  22 Febr. Bürgermeister u. Rach als der K . Herr 
„Amtmann anbefoblen, vermöge Jhro Hochfürstl. 
„D urch!. 1<rl,,nmLHerzogsjuS.Holstein rc. christm. 
„  Gedächtnis Begnadigung des Conrecrvris HauS, 
„  so an einem u. andrnt Orte mangelhaffk, in baul. 
„  Wesen zu Hallen, solche Unkosten lieber J .K . M ai«, 
„aufbürde» wollen, in dem sie aufobenbem. deSRec- 
„  lvriS Wohnung, das von Kön. Unkosten reparirt 
„worden sey, sich berufen. Als har hocherm. Kön. 
„H e rr Amrmann, alsobald und in cominen« in Ge» 
„  genwart des Kön. Präposili dawieder prvtestirt, baß 
„  solche Kön. Gnade u. Mirleiden, die Schulfunda» 
„  tion,u. obgesezten BegnadigungS Brief, nicht schmä» 
„le rn , vielweniger I .  K . M ailt, im geringsten präju« 
„dicirr seyn soll«, mit Verwarnung, daß wenn sie 
„  solche Wohnung des ConrectoriS verfallen lassen wur» 
„den, sie alSdenn solche wieder aufrichten sollen, auch 
„  anbrfohlen, daß solches in diese Schulmarricul ringe» 
„  tragen werden möge. äü. tt-äerrl. d. 22 Febr. i6 ;z ."

Kl. konrv. t̂ ebetelae.
Ester
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Ester Kongel. Befaling af 20 Aug. »6;». blevr 
eultoäe; currenres veV Skolen afstaffede. ko)

Aar >654. sende« Gen. Superintendent v . lilou 
fit Rescripk herhld, hvormed med Kongelig V illie  een 
af SkolecoUegmie asikaffedeS, (x)-saa at Skolelerrern« 
nu er« Rector, Conrecror, Cantor og Q vanuS; og 
diffe er« nok lil «t Antal Discipie, som kemmclig foc» 
mindsteS.

Aar 1669. gavAmtmand Kai V.^lefelär zooRdlr. 
til Skolccollegernes Underholdning. (9)

svidcre gav Kong v. «Ne Bvder»
og Strafpenge, somfaldervedConsistoriumiHaderSl. 
til Skolecostegis, som sees af folgende:

"  W ir  cttk>8i'lä!>i v. hoch- u. wohlgebohrnev 
„  Raeh lieber getreuer! W ir haben UnS aus Kirchen» 
„  Probsten zu Hadrrsl. Ehrn XI,x. Lriekelü drn 11 
„  des vorigen Mvnalhs anhero gesandten Memorial 
„vortragen laßen, waSgestall mit Abführung drr 
„  Kirchenzehcnden im Anne HaderSl. nicht Vm> Ge» 
„  bühr nach verfahren soll, u. W ir  unter andern auch 
„  daher» die Schule zu Haderöl. in gar schlechten Zu» 
„  stand sehen gerarhen — Also hast D u  in Unfern» 
„  Nahmen von allen Lanzeln im Ampre gesampte Zehen»

„  pflichtig«

(<-) Current-Drengene ottc i Taklet gaaer no om, om Son- 
dagene 0- Onsdagcnc, og syn»er for Almiffe; itepi e» 
Armdrciige.

(p) Provsic-Archivet 41 Skliffr.
<-» lbici. zz Skuffe No- S.
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„  pflichtige Unt«tthai»en erinnern zu lassen, ihre Zehen» 
„  den —  ohne einzige Verkürzung an gehör. Orten ein» 
„znbringen, so lieb einem jeden ist/ sowoll die gönl. 
// Strafe als unsre schwere Kön. Ungnade zu vermeiden. 
» Gestalt dann Daß sich hirrnechst befinden svltt/ daß 
//jemand hierunter betrüglich gehandelt/ denselben als 
//einen Uebertreter der Kirchen-Ordnung besprechen/ 
// u. über dem deßfals mit einer nahmhaften Gelde poen 
// nebst doppelten derhimerhaltenenZehendrn angesehen. 
„  Sodann deßen. Korn hinführo zu Verhütung fcr» 
„  nern Betrugs, «he u. bevor es gezehlet wird / nicht 
// vom Felde geführet werden solle, und hasiü die Be» 
„  am« jedes O rts dabei anzuweisen, hierauf ein fleißi» 
„  geS u. ernstliches Aufsehen zu haben. U. damit Unsre 
„  allergn. imenrion viclniehr verrichtet werden möge, 
„  bei einem u. andern Umerchanen in Zeiten Nach» 
„  suchung zu thun, wie eS von demielbigen etwa ringe» 
„  erntet und was dagegen an Zehenden abgetragen 
„  worden. W ir  haben auch hierbei bewilliget, daß 
„  zu Vermehrung der Salarien der Hadersl. Schul» 
„  bedienten, nachdem Vorschlag uns. Kirchenpraposiki, 
„  die Bruchgelder, so bei dortigen conlillorium »ä 
„  p»; crussr fallen, der Schulen zu Hadersl. —  zu- 
„  gehören, und daraus ein Capital formirt werden
„  möge------- den r?  Aug. 1696. "

Endnu mere, den störe Kong« k 'k iv M lM  IV. 
paalagde hver Kirke i Provstier, ved Rescripl af 
zr Octvbr. 1718, ac, foruden vmmeldtr Travepenge,

berate
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betalr Skole-Collegis ko Rixdaler i Pengr,vg «nTonde 
Rüg vg en Tonde Byg.

Den smukke nu staaende Skole-Bygninq blev i 
Aar« i?Z4 paa Hoystsalig Kong c ttk lL l'lä d l V l. 
Fodsels-Frst den zo November hoyrideligen indviek af 
Hoycrrvcrrdig Prvvst kiscker. Skolen fr i fire Claster 
eller Kamre afdeelt (meV Kakkelovn i hver) i forste 
Elaste informerer Rector, i den anden Conrecror, i den 
tredie Camor og Q varm s, hver sine Timer, den fierde 
Elaste er indrommer lil Regne- vg Skriver-Skole, over 
hvilken er in Regnemestcr, som efter Kvngelig Befa« 
ling af i? ;6  har Verreise paa Skolen; Han har i 
vvrigt intek med Skolen cu giore, og bependrrer ikkr af
ReKore 8cbol«.

Den MiddelplavS mellem diste fire Claster, er et 
stört Rum , forsynel med et Cacheder, fast som en vr» 
demlig Preedtkestocl, hvoraf ved vistr Tider perorrreS.

Skole-Dlstanden for faltige B orn er nu ikke over» 
«enSstemmenhe med alle diffe storis,nre Anstalter, vi nu 
vivtloftig have meldet: Degne-Embedene paa Landet 
»nistedes allerede Aar 1651. A f CommunitttetS Ca
pitaler ere niange gangne forlören og cvrige Senestci, 
Rector holder sm private Time, og derfor maae hver 
Discipel give ha:y aarlig »2 Rixdalei; Conrector liFe- 
saa og faaer 8 Rixdaler; Cantor ligesaa vg faaer 
;  Rixdaler 1 Mark Lybss, QvartuS io  Mark Lybff, 
hvilken faltig Discipel tvr fee til Venne Skolr?

3 Eanlvr
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Camvr holder deSuden fra Klokken 2 til z Ons- 
dag oa Loverdag, sine Synge-Tmier.

Camor, Qvartuv og Primani ( r )  gaacr hver 
8. I^vrienr, Zule- og Nye-Aars-Asten om Nied Musik 
og Sang. As Gevinsten faaer Primani een Asien.

3  Hcnseende til de danffe Skoler klagcr man her/ lige- 
svm i Danmark: (r) en danffSkoleholder har heraar- 
lig Jndkomme Vcrrvie af 18 R d lr., hoyt og stört er 
zo R d lr.; K arle, soin have lagt dem esier ar ffrive 
den deyligste S k ris i, stm vifer dereS Genie veb draller- 
inrricattste Neigncstykker, svm gier sig Glcrde af at 
flide sig op i Skalen, ja en ZLre. Degnene derimod 
sammcsteds har storre Zndkomme end en Kongelig Zol- 
der, fire gang saa meger som en Kongelig Postmester; 
mon de ikke «de SkoleholderneS tilfaldende B ro d ! 
I  Danmark er der mindre pardonabelt, hvvr Bispene 
have Gehör og Myndighed, men —  paa godeSkole- 
Forordninger fatkeü der ikke: i) vi. Forordning vm de danske Sko
ler paa Landet, og Instruction for Degnene og Skole- 
mestexne paa Landet. Friderichsberg den 2 z Januarii 
»7 Z9-

2) Hoyst-
(> ) D e ,  svm sidde i ovcrstc Claffe.
<-) H v v r  storrTErrsiottererc iD a n m a rk  for den störe Kooge 

k i n o L i i i c t t  i v .  de opbi-gte Skolerm ed 24 A d l r .T i l .  
lag af Kongelig Eaffa.



2) HoystsammeS nerrmere Anordning, samme bk' 
treffende, FriderichSbrrg den 29 April 1740.

z) En vidiloftig Kongelig Hplsteenff Skole-Forord- 
ning as z i Dccember 1747. (r)

4) Nachdem die Kö», Majest. —  die Schulen auf 
dem Lande deswegen anzuordnen hochlöblich auf den« 
Zusammenkunft zu Rendsburg 1646. ernstlich anbr- 
fohlen, damit die Jungen u. Alten in ihrem Christemhum 
destomehr zunrhmen; und aber ein Praceptor seiner 
schwere» Arbeit Belohnung haben muß — soll ein jeder 
Caspelmann ein Schip Mehl u. ein Schip Malz geben; 
welche aber Kinder haben, sollen sich absonderlich mik 
dem Schulmeister mit Geld u. freyrr Behausung ver
trage» rc. den i  Ju n ii 1648.

Xi Kotlüben, Probst. 
;)  Efter vor Allernaadigste HerreS og Kongeö Be- 

faling bliver da Venne nu udi nest forgangne Aar 
udi dette Lehn og Bye Hadersleben anftilled« vg for- 
vrdnede Gen. Kirke - Visitation, vg derpaa folgende 
Kongelig Commission at efterkomme —  kundgiort: 

a. Prcrstecne optegne de Sognrfolk som haveBorn, 
ville de ikk« lydr og lade dereS Born söge Skole, 
da tilkiendrgive Vet for Ävrigheden. 

d. D e maae ingen til HErrenS Bord «mag« elln 
copulere, for de künde fvrklare l-mberi CarechiS 
mum og udsige dereS TroeS rette Mening.

I  2 c. B yer,
(k) Anfort i l-orclu Deilr- ;nr neueste» Kirchra-Gksch l K. 

k>-
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e, B y e r, som ikke vverZ M iil ligge ude af Veyen, 
og hvor ingen farlige Veye med Aaer ere hinber- 
lige, skulle stikke dercs B orn kil Sogne-Skole» 
mesteren.
Har Skolemesteren ingen visse eller altfor ringe 

Salaria, ffal Folk alvorlig tilholves ak give Ham 
nvget vist, saasom <n Gaardmand: en Skieppe 
Korn, «n Kaverner tre kil fire Ski. De Ve» 
grenve bor exseqveres og ndpanteS. 

e. k. Opbyggeö ordemlige Skvlehuse, og Prcrsten 
visirere Skolen hver fierde Aar. 

x. Kirken ffal bekale for ve faltige Borns Skole» 
gang. (»)

l,. i. Hveri Sogn havr sin Skole, og ikke brugeS 
lydffe Bogcr paa danffe Steder. Haderslev 
den 2O Augusi i6;o. V. l̂ekelö; v. 8tê >k. 
lilorr.

6 )'P a a  Prasternes Klage over Drgnene conclnde« 
ret: ak Degnen enken selv ffulde holde Skole, eller der» 
lil holde en dygtig Person, som Han af den depmerede 
Skolelon og Degne -BesvIding ffulde underholde: ve» 
grer Degnen sig herudi, da vilde man besiille en Per
son, som künde vccre Skolemester og D rgn rillige; 
efrrrdi HanS Kongelige Maiestcrr ikke var menendes at 
besvcrre Undrrsaatrerne med to flags Person« rc. Ha» 
derölev-LonMorium den zo Januarii >66z.

Men hvad har alt dem hiulpet?
Og

(u) Hv,r hilli-t er dette-
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7^ g  endelig noger om Hospikaler og Fattig-Husr her 
i Haverslev: JH aderslev Stads-Ret, udgivne Aar 
1292. afHertUg ncrvnes 8. üierrruör
Hospital, ( x )  ril hvilkec Biff'op t>Hc. > V u > fgav isoM k. 
Lybst. (/)  M an er ikke eens om, hvor delte Hospital 
har lagt; af Stads-Retten sees, at det har lagt hos 
rn Bock; og kan man troe en gammel S ag », at man 
i gammel Tiv künde gaae fra E r l- f  lige til gammel 
Hadecslev-Kirke, og var derimellem kun en B a k , soin 
man künde springe over, saa bliver Pladsen den samme, 
som der nu varende af Hertug tt/rn s stistede Hospital 
staaer paa, hvilket nvgenlunde og flutteS af Hermgens 
Fundah deOrd: Han har ladet opbyggeog oprerre 
-Hospitäler af nye. D et gamle Hospitals Indretning 
er öS ligesaa ubekiendt; saameget sees af Kl-x Loerliii 
Register, at der har havl endnu 55 Mk. L. Jndkomst 
af nogle Landgodse og Huse i Graden, item af »6 Bo- 
der, kaldet Armbvdene, som ere udleyede, nogle fvr 
12 Sk. L., andre for 2 Mk. L. aarlig.

Der nu staaende gode Hospital, soin liggrr strax 
uden sor Sonder-Porle», er bygget af Hertug 
den 2Eldre, og af Ham med Fundah forsi)net, saaledes, 
at det gamle 6ierrru6r Hospitals Jndkomstec, samt 
mange anseciigc Kirke-Godse af det gamle Dvm-Capi- 
tels ved 5. ivkri iL - Kirke ere der« tilffrevne; Zrem ffal 

I  z alt
(x) Dronnmg dode i w e i

; 1'oncopp. ^nnal. lom. 2. 456.



alk hvav Ke Arm« bringe ind mev i Hospitalet afPenge, 
Senge og mrrr, blive veb Stevel. Hvorril er« ogsaa 
komne nogle Particülier» testamentlige Forskrivnmger, 
sag dem Huris bar saa störe Revenyer som noger Ho» 
spiral, Lander, nest Kiobenhavn

Bygnmgen bestaaer as ro Floye, i den eene er 
Kirke» (l>vor prcrdikes hver H eilig-D ag Formiddag 
Klokken 7 , oq bver TorSdag Klokken 8 eller 9) r den 
a»den Floy er Farng-LemmerneS Dvliger, arren r Tal» 
lcr, som nyder ugentlig 10 S k. L. vg «l B ro d , og 
daglig en Kanve O l, vg sornodenBsernde.

Hospital« har sin egen Prerst, som trlllge er Dia» 
conus eller CapeUan lil Stadens Kirke. Dcgnen boer 
i Hospitalet og har der Opholv. D er har sin egen 
Forstander, som eager mod Leverancen nt Hospitalet 
as Bondcrne, vg brygger og hager ril Lemmcrne, be» 
sorger og Husers Reparation med viver«. T il Hospi» 
raler Hörer en stör S la ld , hvorudi gicmrnes Brcrnve 
vg ander til Huuüholdning; item en iior Kaalhave, 
af hvilken de Faltige har saameget tilovers, ar de nl 
andre endog kan salge.

Hospital, Frm dai;

"  Ä 6 ,r solirnncr der Elter —  khtin hiermit öffentlich 
„ kund —  daß W ir  dem 'Allmächtigen zu Lob und Ehr 
„  u den armen Leuten unsrer Stadt Haderst, m bcsvn- 
„dern Trost u Guten, clhie suven vor der Sm dr 
„ em Hospital sundirl u. gestister, — und erkausren

„ P lar
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„  Plaz von üeuen erbauen u. aufrichten laßen —  UM 
„w eil W ir bey Uns erwogen, daß zu nottürftigen 
„  Unterhalt her Armen allerley erfurden w ill, und daß 
„m it demjenigen, was bisher an Landstein, Rente u. 
„  Einkommen, zu den Almißbuden binnen u. außer 
„der Stadt gelegen, und gehörig gewesen, u. nun 
„  hinfürder bei den» Hospital bleiben sollen, nicht zu» 
„  langen, sondern noch allerhand Mangel, beyde an 
„  Holz, Korn und was in die Küche gehörig zu befin- 
„  den. Deö hllben wir bedacht, als unö «hliche Land» 
„  stein u. Güter resigniret und aufgetragen, welche et» 
„  wan dem Capitel alhie zu HaderSl., zugehörig gewe» 
„  sen, daß diese geistl. bandstein «.G üter, die wett die 
„  Lectur (wohin dieselben auf.Absterben der Besitzer 
„beider dieser Fürstemhümer Ordinantz verordnet) 
„  durch unsere andere gnädige Vorsehung albereit zu 
„  guter Nolturft bestellet u. versorget, zu keinen bessern 
„  Gebrauch mögen angelegt werden,- als eben zu an» 
„  geregter Verbesserung des armen Goues Hauses. —  
„  Wollen also, daß —  folgende Landstein und Gü» 
,, ter —  erblich und eigenthümlich mit allen ihren zu» 
„behörigen Akern, Wiesen, Weiden, Mohren, Hol» 
„zungen, Mästungen und Fischereyen, und jährlicher 
„  Pflicht, Dienst u. Börunge,saMt Veste, Bröcken —  
„  nicht ohne die Jagt und Landeüfürstl. Obrigkeit —  
„  ausbescheiden, u, was von Alters hero bis zu dieser 
„  Zeit zu unserm Schloß Hadersl. davon gegeben wvr- 
„  den — als nemlich: ein G lich zu Schliepsgard —  

2  4 „schul-



„  schulden jährlich 24 A rtig Gersten, r j  Artig Ha» 
„b rrn , ro Fuder Holz u. rin Schwein. E in  G urh 
,, zu w uuß inohr —  schulden jährlich 2 Mk. L., rin 
„ Ä .  Haber, ein Schwein, ro Fuder Holz. L in  
„  G urh zu H ärregirrd, worauf wohnen ekriüüa 
„  dliilen u. verrk«! Uepsen, schulden jährlich «in Mertel 
„  Butter, 2 A . Haber, rin Fuder H eu, ein Schwein, 
„  1 o Fuder Holz. L in  G urh bei N örby w ilstru p , 
„ z  A . Gersten, dito Hadern, ein Schwein, ro F . 
„  Holz. E in  G uth zu Oeroby, ein L . Gersten, ein 
„  Q. Hadern, ein Schwein, 10 Fuder Holz. Noch 
„  l-l,n, willen zu Oersby, 2 A . Rocken, s A . Ger» 
„sten, 2 A . Hadern, ein Schwein, 10 F . .Holz. 
„  E in  G urh  zu M o lrru p , ein A . Gersten, rin. A . 
„H adern, rin Schwein, 10 F.H olz. E in  G u rh  
„ z u B ie rc , 4Z Mk. L-, 2 Schweine. L in  G urh 
„z u A stru p , ein A . Rocken, einO.Gersten, «inA. 
„H adern, ein Schwein. Noch Wickel?«ers«u zu 
„A strup, rin O. Nocken, ein A.Gersten, anderthalb 
„  A . Hadern, ein Schwein, 10 Fuder Holz. Roch 
„R iedel Leerelsen zu Llstrup, 2 A . Rocken, 2 A . 
„Gersten, z A . Hadern, «in Schwein, ro F.H olz. 
„  In  unser lieben Frauen-Lehn zu Fclstrup, so Herr 
„8ebe zuvor in Verlehnung gehabt, worzu behIrig 
„seyn t-lir /Zn^efscn in Ansthlet, schuldet jährlich eist 
„  Gülden und ein Schwein. 1-avve l'eöersen daselbst 
„  «in A . Gersten, u. «in Schwein, ^-nr ekrilienkn zu 
„  Silderup har ein Tost Juulobug genannt, zu der»

„  selben

iz6
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„  selben Vicirex behörig, schuldet jährlich ein O Ha« 
„  der, «in Ganß u. r  Hüner. E in  G urh zu R nudr, 
„w orauf wohnet tt»n, vr-m kn, ein A . Gersten und 
„  ein L>. Hadern. E in  G urh zu Fielstrup, u. woh» 
„nek darauf lverkö«, anderthalb O . Gersten, dico 
„  Hadern Und ein Schwei». 5everin küöci len zu Ko» 
„  kierr, ein O. Hadern. Ein Landgtüh bei Luglei in 
„  Monsbek Caspel von einem Tost, da das HauS aus 
„  stehet, 4 Gülden. V ie r Güter zu W anvling m  
„m it allen ihren Zubchürigen u. Tofflen, die Qeorx 
„  klomken von Uns in Verlchinmg bekommen und zu 
„  Thumpräbenden gehörig gewesen sind, als t.-ts?e- 
„clcrlen, z L>. Rocken, z O. Gersten, z L). Hadern, 
„  ein F . Heu, ein Schaaff, ein Schwein, »o F  H oll 
,, u. ein Fuder Rim h; noch .'lnUcir diexellen, em O . 
„Gersten, ein O. Hadern, «in Schwein, io  Fuder 
„H olz, l  F . Rinth. Lerrel Uepsen, 2 L>. Rocken, 
„  r  A . Gersten, 2 L>. Hadern, rin Schwein, >c> F . 
„  Holz, ein Fuder Rinih. ^enr k,vn> 2 A . Rocken, 
„2  A . Gersten, 2 A . Hadern, «in Schwein, 10F . 
„H olz, ein F . Rimh. Zngleichen noch 6 Güter, 
„  welck)e k-l»n! irieckendrcl, auf sein Lebens Zeit verlie» 
„  hen, als zu Gemmersteve, 2 A . Rocken, 2 A rtig 
„Gersten, z A . Hadern, 10 F. Holz, ein Schwein 
„  u. ein Fuder Qwick; zu Anschlcr, z O . Gersten, 
„  z A. Hadern, ic> F . Holz, rin Schwein, ein F. 
„Q w ick; E in  G urh zu W e n d lin g , 2 A . Rocken, 
„dito Gersten u. Hadern, io  F . Holz, ein Schwein, >3  ; „und



„und ein Fuder Qwick. E in  <Auth zu N ärby 
„  w ilstru p , ein L>. Rocken, 2 B . Gersten und 4 L>. 
„H adern, 10 F. Holz, ein Schwein/ ein F. Qwick. 
„  E in  Guch zu Rielstrup, andenhalb L>. Gersten, biko 
„H adern, io  F. Holz, «inSchrein und ein Fuder 
„  Qwick. E in  G urh zu M astrup , anderthalb O. 
„Gersten, dito Hadern, io  F . Holz, ein Schwein, 
,//ein Fuder Qwick u. eilt mager Gairß, die sollen nach 

tt-ar kieakenbrcdr töbtl. Abgang gleichergestalt UN- 
//weigerlich zu bedachten Hospital folgen. Alle solche 
„  abgeschriebene Landstein —  verfchöten u. übergeben, 
„ W ir  gedachtem Hospital —  wie solches alles oben 
„Stückweise vermeldet, u. ein würdigThum-Capitel 
„dieselben hiebevörn gehabt —  wobei W ir , unsre 
„Erben u. Nachkommen gedachtes Hospical zu jeden 
„  Vorfällen in Gnaden schützen, handhebe» u. verchri- 
„  digen wollen. Und wollen hiemir alle solche oberw. 
„Landstein, soviel deren albercits erlediget u. künftig 
„  durch töbtl. Abgang der jezigen Besitzer, als Qeorxe 
„  Xlunrken a». ttanr kieekenb,ck verledigt werden mö» 
„  gen, mit besonder» Ernst auferlegt u. befohlen haben, 
„daß sie nun hinfürter, u.'die andern auf angezeigte 
„F älle  mehr grd. Hospital in aller Dienstbarkeit, ge- 
„ horsam u. gewärtig seyn —  Und weilen auch die ar- 
„  men Leute bisher» «tzliche erbliche Hauser und W oh
nungen alhie in unsrer Stadt HaderSleben gehabt, 
„ derer sie nunmehro umb aufgerichtetes Hospitals we- 
„ gen weiter nicht bedürffrigt; so wollen w ir, daß die-

„  selben

rz8



« » » »

„  selben zu Geld« gemacht u verkaufft, u. di« Haupt» 
„  summen den armen Leuten zum Besten bei gewisser» 
„  Leuten auff gebührliche Rente sollen belegt und ausge» 
„  than werven —  Als aber die Notturfft erfordern 
„ w ill, daß zur Verwaltung des Hospitals —  etliche 
„  Vorstender z» verordnen, so wollen W ir, daß Bür» 
„  gerureister u. Rath mit Aurhun unserö Probsteö al» 
„  hier einen aus dem Rache und den andern von der 
„  Bürgerschaft zu Vorstendern, so vffl solches wird 
„  vcnnölhen seyn, sehen u. bestätigen, dieselben mit Ei» 
„  den u. Pflichten einnehmen. —  E-S sollen dir gem. 
„Vorstender iderzeil Macht haben, einen armen Voigt, 
„  der dazu geschikt u. tüchtig, in das Hospital zu ver» 
., ordnen, welcher den armen Leuten die Rotmrsst be- 
„ schaffen, gebührliche W artung verfügen u. ihnen zu 
„ beste sehen möge —  und soll die ganze Haushaltung 
,, alleine zu der Armen besten gemeint seyn, auch alle 
„  derselben Landstein u. Gücher mit keinen andern oder 
„ frembden Diensten bemüh« oder beschweret, vielwe» 
„  mger die Holzung verhauen werden, ohn was zu des 
„  Hospitals selbst eignen Notkurffr erfordert —  DeS 
„zur wahrer Urkundi u. fester steter Haltung,haben 
„  W ir lobimner der Elter, Herzog zu SleSvig, Hol» 
„  stein rc. obengemcldte von Nnü, unsern Erben und 
„  Nachkvmilten, Unser großes Fürstlich Secrel hiernn» 
„  rer hangen laßen, und uns mit eigner Hand unter» 
„  schrieben. M um  auf umerm Hause HanSburg, am 
„  Tage der H  Drey Könige Anno 1569."

»Z5>
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Dij-kken-Registcu for Hospitalet, til en Djd. 
A n  den drey Hauptfesten Z frisch Ninvfleisch.

Einem jeden monatlich im Brodt 4 Stück »8 
Wicht.

Täglich einem jeden eine Kanne B ier.
Monatlich sollen verbakl werden.2 Artig Rocken.
Verbrauet Gersten M al), z A rtig, Habern 

M alz, ein A rtig , hirzu 8 Schip Hopfen.
Jede Weinacht Abend zwei Seiten Speck ge» 

braten.
M artini Abend 6 Gänße gebraten.
Neujahr- Abend 6 Gänße, so au- der Peckrl 

gesotten, jedem ein Vieriheil.
D e - Ja h r- sollen zum wenigsten 6 Schlacht B e

ster eingekaust werden.
Freye Gelder, so jährlich von 8 Bauern werden 

eingestrdert, al- z6 Mk. L a lle n  zu der Bedienten» 
Lohn erspart und verwandt werden.

Monatlich Gersten zu Grütz ein A rtig Habern.
S o nn rag zu M itta g : eine Seite Speck-, Kohl, 

wozu Z Vierthel Habergrüz, oder ß Erbsen, Lamb- 
fleisch oder Grapenbrad, au-derPeckel öder sonsten, 
jedem zwey Stück, ein Q vanirr Bier. D e - AbrndS 
nichtS als da- Bier.

M ontag zu M itta g : Hering, wenn st« klein, 
zwei; Flämisch «in, ein Q varlier Bier. Abend G ar
sten Grütz, 1 Vienhel. 4 Liöpfund Rotscher, 1 Qvar« 
lier Bier.

?4>s
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Dimsttag M itta g : Kohl, Schafffleisch oder 
Schweins-Rücken, jedem drey G lück, rin Q varlier 
Bier. D es Abends ur iupr».

M irw och M itta g : Habergrüj oder Welling, 
Hering oder Fisch. Bier. Abends m lupr».

Donnerstag M itta g : Kohl, SchweinS-Rücken, 
Schafffleisch oder Kaldaun, ein Qvarlier Bier. Abends 
Garsten Grüh und Fisch und Bier.

Freycag M itta g : Habergrüh, 4 Dierthck 
Hering, dröge oder frische Fische, bisweilen grsalhrn 
Dorsche. Bier. Abends m l'upr,.

Sonnabend M itta g : Habrrbrühe, r  Fisch. 
Bier. Abends ur lupr,.

Al her i HaderSlev har vartt »ilforn fiere Syge« 
huse, i sar da smiisomme spedalffr Sygdomme her i 
Landene grasserede, derom synes Historierne at under» 
vise öS (r).

D e mig bekirndt« l.exair og LeaeLeis her i Am» 
ttt er« :

i)  D er Rebevrlöiffe (,) fta H r. Capikain ttinr 
6eorg ^Vilkelm Kekevslä S a lig , som dsde i Haders» 
lev Aar I?> 8 , vg legerede stt i Krig forhvervrt GodS 
til arme Mands og Qvindes Personer, saaledeS at nl

tii

(r ) v .  kontopp. ^ M 1 .1°. 2 . x . ; ; r -  »offm m nr Fuadat- 
om Aarhuue S tift .

(«)  Provsie Archiv z ;  Sknffe N o . y . Lel,-«»l6isch« 
rum 17Z4. L>! «rede lr«i>«v»l4 i bin T w » ,  h»oe
faa feiger dia Taakemasde.



til ki saadanne arme Personer, som fsrde er ustraffeligk 
tevnri, vare geraadebe i Armod vev ulykkelige Handel» 
ser, vg maarke saa at sige stamme sig vedyerr- Armod, 
stulde nydr ugenklig 2 Mk. L. af Rrmernr. Tallee af 
disse Personer, meest Enkrkoner, ernustegen til 1 ;.

s ) D e l VVaaöalioste l.egi>rum fra Hk, kerer ^Vrn- 
ö»l, Prcest i Maugstrup, som i Aaret »6;z legerede 
IOO0 Rdlr. til sättige Enkrr og Faderlosr. Capitalen 
stulve ftedse staae i Maugstrup Prastegaard. Men 
hvor stet dene l-ex-mm nu er i Stand, kerom ffal 
meldes ved Maugstrup.

§. tS.

Statzens gristlige Historie.
!  Haderslev begynvte ikke, som Flenoborg, ^u» 
fdm og flere Steder, at faar Navn af et provstie pev 
Reformations-Tiden; men fra langt ieldre Tider hat 
til det  ̂Sied ligget en Pralamr Vardighed, da Kir- 
km blev, som enriUel til Schlesvig Domkir r̂ anseet.

Provstiet har altid indbefattet Barre-Syssel, og 
M ProvsteS Myndighed var stör: canonici Opimli 
stode under Ham. Nogle Steder, som Gammel 
Haderotev vg Sedorp havde Han eene )us parronawr til.

Provste-Navnel findeS ikke for Aar 1170. —  
Han blev valgi af Capikelet, vg Han var Bispens Vi- 
«nur. (b) Ester

(d) Lifloppen tillagdr Ham omirent Aar rgo;. Hoptrup 
Kirke, og Sisprticnden >>f Aloer Sog», og et ?>-rb-nä» 
af Hadersl. Doaikirkc, kaldet xr-ebcnä, mi'wr.
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EfteLReformationen var Haderölev der allrtforstr 
Sted, hvor'Prmh Aar 1526. indrmede
«t ordentlig Provstie. Og Provsterne har indkil Aar 
1688. havt B i fpelige Privilegirr, at ordinere Prcrstek 
medmexe. (c) DereS Embede var imidlernv: arexa« 
minrrr og orvinere c,n<llll,kor, item, sonr forste Hof« 
prcrst at besorge Slonet; ar vlsirere Kirkene; ak holde 
Kirke-Regnffaber. (yg sor sin Reysr fik af hver Kirke 
en Mk. L og Hans Wiener r  Sk. L , Kirkeffriveren en 
Mk L. ög hanS T'ener 2 Sk. L. og frie Besordring; 
rnen hvis Provsten ikke spiste eller laae paa Siedet, fik 
Provsten ogSkriveren end enMk.L. tilDeling) Naar 
Han visiteredr e» Kirke, fik Han en Mk. L.; for ak ud» 
stcrde en Station, fik Han 4 Sk. L ; for at indsette en 
Prcrst 1 Rdlr. eller en Artig Kvtn; for ak afgiore 
Kirke- og 2Lgteffabs-Sager (lil Consistorii Lattelse fik 
Han as Kirke-Forstanderne til hver Kirke, aarlig i Rdlr. 
Men de gaml« Provste-Boder afJomfrue-Krcrnkere 
og Helligdags Overrrcrdere, ophordeved Reformationen.

Provsten havdr her i gammelDd storre Jndkom« 
me, indtil Aar 1688, da Provste-Salaria og Lande« 
rier Hieve Ham fratagne, og Han nu rillige maa vcrre 
Pastor. Han nydrr nu som Provst af hver Kirke 
aarlig for KirkenS RegnikabS Höldelse ; Mk. i r S k. 
Lybss, for Visitationen aarlig 7 Mk. L. og HanS De» 
rier i Mk. L-, irem 16 Artig Korn af de zz Ham un«

dergivN«
(c) En kort D'd «ndta-en, da V. "NI-m. »t, ttussrn ,kke 

leev Venne Afgang i sin Anseelse.
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dergivne Landsby«»Kirker, og har frie Resident« l 
Staden.

ki-rgvnlur Llock var Provst her vmtrent Aar 
»Zoo, og blev ^rckiäiicovur vtd (apitelet iSchleSvig.

^yrkeimur, soukved Aar IZ I8. blev Provst vver 
Nordstrand vgCankor v«d der Schlesvigste Capürl.

Ölet kerkerten var Provst »48z kaldes «Ilers i et 
-ammel DonationS-Brev Vice knexostrur, og i er an» 
d«t Praest og Capellan i HaderSlev.

jokannsb Vullt, den sidste Carholst« Provst / som 
blev ved Reformationen formedelst sin Gienstribighed 
afsat Aar 1526.

r) vu ü. Lkerkrräur Weiäenle, Hofprerst ved 
Printz Cniurri^rir H of, Provst vver HaderSlev- og 
Torning-Lchne, samt Pastor krim-riu, > Staden fra 
1526 ril i;z z . V a r  fodk i Hildesheim Aar i486, den 
i  r  M artii, just den Tid Hans Lader kienric v. Veistent« 
(af gammel Holsteenst Adel) forsvarede Slottec i Hil» 
deSheim mod Hertug ttL k ik ic n  afBrunSvig. S m - 
dereve saa fljttig i Leipjig, ar Han 1507. blev l-icene. 
öecreeorüm. G ik siden i 8. Jok-nnir Kloster iForsta» 
den ved Halberstad, hvor Han blev Provst og Prcrst 
til 8. ktirrini Kirke. Aar r ; 14. blev Han voüor 'tk. 
i Leipjig, som kosted« Ham i6 ;G yld m , z G r., 4§ P f. 
Han amog strax l-uekeri Leere, og larde den i sin Kirke 
og i Kloster« med mangeS B ifald , hvorovrr Han blev 
af 8utkr,S>neo anklaget for Bistoppen, som donile Ham 
til rvig Feengsel; men som Han blev fort nl H all«,

undkom



undkom h-n ved Natten- Hielp, vg kom ril Witten» 
berg ril v. d-urber, blev strax Prcest i Magdeburg; men 
formedelst de Papistist sindedes Uror, nedlagde Han 
Embedet »526. og opholdt sig en Sommer over, hos 
sin Svigerfader L-rttiolom. xiL»«r, RaadetS Kamnere i 
Magdeburg. Men Printz.6« kaldt« Ham strax 
herhid, hvor Han killjgemep KongenS Cantzler Verl. 
Kevenrlau, Feldherren ^ok. kaakrau» V. Lligenbagen, 
blag. tlsaE VVanärl, (Zerk. 8levrrr vg ttetmano l'ast 
visiterede Kirkerne, og reforinerede samine i Lardom vg 
Kirke«Skikke, hvilket gelingede meget lykkeligen. For» 
uden Han- -orige Embeder, laste Han ogsaa offentlig i 
der gamlr l-eüorio over Theologien, VA havde Tilhv» 
rere i Mangde. Han forbanbt Prasterne 1528. i 
HaderSlev» vg Torning-Lehne ved Eed til den rene Lar» 
dom med denn« Eed, som de paa Slvnet aflagde:
Lxo juro per veum vivenrem, gvoä plebem prrockise» 
cui prrefeüur lum, M g. sc Köelirer curabo, nullum^r- 
ric. Sscramenkariorum, ^nsbsprittsrum sur aliam ĉ vaml. 
öoürinam erron »enebo, äekenäam auk öoeebo publice 
v. privarim. Lbrietrrem »ur«m ae rli» viri» atgve cri- 
mioa e. suxilio Oei vikado. Inluper Lerenilü krincipi 
weo Lkriltiana ejnrgve Luccels licielis ac obkemperans 
ero in omnibur licikir L boneüir. In me veur juvek?
Denn« störe Mand gav Aarsag ril de saa kaldte Her- 
reds»Provster, som striver sig allerfvrst herfta; thi, 
som voll. Weiöenfe ikke sclv forstvd det danste Sprog, 
rog Han «n Prast i hvert Herred, som afgiorde paa 

K  Hans
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hanS Vegne, Kirke »Regnffaberne, som bleve siden 
kalvte SenioreS eller Provster; og Vene gav Anled« 
^ing, ved den"i;Z7 iKiobenhavn holdle Kirke-For» 
samling, ogsäa i Danmark at beffikke HerredS»Prvv» 
ster. (hvor de «ndnu er«, men i Holsteen «re afffaffede) 
HanS kikixurnre Reyser her, og i strr HanS Skeen- 
Smerie giorde, al Han antog Aar i ; z z .  der Ham eil» 
budne 8uperimencien,ur lilGoSlar,hvor Handode i ;  47. 
den >z April. HanS Vasen var sagtmodig, og i sit 
Embede var Han fiiktig. Jeg afkvrler HanS Historie, 
saasom klöller i stn Limb lir. og Lrverg » stn SieU. Cle» 
risir har mrlvt vm Ham vidtlvfligrn, (ä) samr om HanS 
Skrifter.

2) Xlrg. ^olisnnes XVend s >Viin6»Iur. H an  stri» 
ver sig selv unvertiden 1<rK. Ll-vu^ V a r  forst Lector, 
og siden tillige P rvvst og Hosprerst indtil A ar »zz?. 
fodt i G o ö lar, hvor Han og studerede og fik hastig 
S m a g  og Behag i l-urkeri ResormanonS-Lare. D a  
Munke og Studenkere sogl« ul HaderSlev ak höre 
Evangelium , som vev P rin h  kirre Hof»
prast 1̂ 1-8. Winkker her blev forkyndrt, saa vprenebe 
Printzen der qamle Lecrormm, og »ndkaldee Klsx. >Venä 
A ar 1525, som Leciorem, som sorrstod ulllgr S k alen ,

sor

(6) 05. 8rrubderx Dcschr. des Lebens v . kberli.
lee; Xlox. K.errne>r blervm âcodeum, Mal)d. P. Z49; 
item svrtgks. nützl. Anmerk, über allechand Materien«»- 
der Thevloqee rc., r  Band, p 606 HanS LxLraxk. 
Urses i Unschuld. Nach*. Anno 1728, ?- 86z.



for hvilken Tieneste Printze^ brfalde Bistop lvir^luncle 
i Ribe al give Kl->g. v/en6 et-fastsac Stipendium, hvve- 
vver H r. KluncK haardelig anklagede Printzen for Kön
gen. I  Hans Tid Aar i;z 7 -  Merkes, som en curieuse 
S a g , det 8/no6ub , som holvkeS i Haderslev, da en 
Ordinanhe eller Rituale blev forfcrrdiget, som ogsaa 
blev lagt til Grund paa der kort efter i Kiobenhavn 
holdte Ooacilio, hvor >Ven<l og var tilstade og un- 
derstrevKirke-Ordinantzen. Samme Aar den26 Aug. 
blev Han i Kiobenhavn viel af v . Lugenksgen til Bisp 
i Ribe, hvor Han dode 1541. den 11 Aug. Ha«t var 
en loerd Mand, strr i Sproge, men ulerrd stedse i det 
danste. HanS S o n  i Ribe blev Fader til^ok-n vv»n- 
6al> Bistop i Wiborg.

HanS Larinste Tale, holden i Slesvig ved Kong 
k k iv L k ic »  i. Begravelse, blev ey trykt. («)

z) Xl-x. ^nroniuü Keifer, fra l5Z7- til i;5 Z , 
Provst over Haderslev, Torning, item Apenrade og 
Tsndern, forste Hofprerst, og keQor Lckol«. Ester 
voü. rveiiZenlees Bortgang blev Han hidkaldet, som 
k ilio r krim. i Staden. Ved de mange Embeder, Ham 
foruvrn Provste-Embedet bleve paalagtr, forhindredes 

K  2 Han
(e) konropp. ^nn. I'. 2 P. 79V. leqv. Lverxs Stell. Ele- 

risse. Unsch. Nachr. 1716,9. 549. Jeg veed ikke, hvor 
AdreffceContoirct har faaet den forstyrrede Efterketntng om 
Ham, son. den t Aviserne 176z No. wz. mcddelcr 06, 
nemlig: Han bly» r sr«» Rector og saa Leetor, siden der; 
forste Luthcrssc Pr<rst L Leirskov, siden kaldet til Printz 

H o f. L t .  B ö lle r! Lim b . Ur.



Han fra sinr L-eüionibu5 in I.eüorio» vg siden vphvrde 
de ogsaa alvrles. Aar 1541. kom Han hiem fra Land
Vagen i Nendsborg ined Kongelig Haand vg S eig l, at 
vare allen« General-krrpoliius i Hadüölev, Corning 
og Apenrade, (5) og HerredS-Provsterne ikke stulle mer« 
have ak giere ved Kirke-Regnstaberne, i hvilken Form 
Han strax med sin^öjunüo progvMore udreyste rilK ir- 
kene: dog ved denne störe Dardighed mistede Han en 
anden; thi strax blevvoQ. l^ l. ab ttullen» Bistop i 
Stiftet, og Gen. Inspektor vver alle Kirker, mcd ene 
Rer ar ordüiere Candidarvs til Prerste-Embedr; dog 
var Ivlag. üeiser her i sineProvstier Superintendent, 
vg fik efter cn Halvsnecs Aar Magt ar vrbincre Can- 
bidalvs, som vedblev nesten 200 Aar. Aar 154z. 
reystehan til Ribe, vg der med en LatinstTale paa 
L.eLlorio L-ubeciräli overgav Kirkene i Corning > Lehn 
ander Nibe Bistops Opsyn, fvrdi LandeneS Deling 
mellen« Hertugene ffulde nu gaae for fig. Aar r;44- 
tnistede Han ved samme Deling, Apenrade Lehn, og 
1549. maatte Han vvergive Tondern-Provstie til H n 
Vincsnr ^Iberri. Han dode Aar l ; ;  z. den 29 Junii. (x) 

Hans S k rift: inkormario pro karoekir timplicio- 
libur -̂ 0. 1542. in Vilirarions eccleliarum obfervrnäs.äc 
<Zs reönilrus tinzulorum. (k) 4)

(! ')  I  m it Haaudffrist fettes og Tendern,  som beoiseS med 
Kongelig H a a n d , i Hertug l t ^ I 4 L L 8 Archiv.

(Z) Niof. O. tl.kiöllei . lteiwieiclir Kirchen Hill- 
(b) tteimreicli t  c. I.lk. tV. L»p. z. Ln», öronnll 14«. 

»»'» p. 12.
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4) Xlag. ^obrnner Vorüiur, PkSVst, Hvfprtkst, 
vg rillige k-iior krimrrius i Staden. For KierlightdS 
styld til L-Utkeri Lare maatte Han forlade fit Fadrene- 
land,ja sitPraste-Embede til Norden iOstfrisland; (>) 
rhi Han var fsdr i Antwerpen. Gud forde Ham til 
diffe Lande; og Herrug tt.^ '8  berankte sig ikke lange 
paa m serte Harn i Haderslev, som Prvvst og P a 
stor. (K) Z  h. n» Tid ere de fleste Pradikestole i K ir- 
kenr paa Landet vpsatre. Aar 1560. kaldte Kong 
k k lv L k lc tt II. Ham til Itzehoe, som Prast og til Ge- 
neral-Provst cller SuperinrendenS over alle sine Kirker 
i Hertugdommet Holsteen. M  d Köngens ^illadelse 
giorde Han iAaret i;6 6 . enReyse til Antwerpen, hvvr- 
hen Han var begiert, for at hielpe med til den af Fyr- 
sten, ogGouvernanrinden begyndte Kirke-Reformation 
fra de Papistiffe Vildfarelser; vg hvad var billigere og 
fornoyeligere, «nd ar kirne fit Fadreneland! Her dvde 
Han i stt 70 Aar 1599. den i z April. Hans B orn 
vare: ^ok-n, som blev Pastor til Borsfleth, kolanm. 
svin blev Prast til Weslingburen i Ditmarffen og 
Provst, Lsrbrins (opnavnl rfter Moderen) gift med 
kalior lo llio  i Syderau. eb)'lrseu5 skriver oin ktax. 
Vorliio, at Han var liden af V ext, vg sagtMvdig i stt 
Vasen; ja Hans eget Symbolum siger 0- der samme:

K  z Lum

(>') H v o rh a n d le »  P r«s t A a r  15 5 » .
(lc) Qimdr. >ik. tagcr n»k Feyl, i at giere Ham tll 

Provst over Tender tillige.
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Lom^Lrvn», ^»rvusgve kui, ^irvosgve mrnebo, 
Ingve meir oculir all ni6 p»rvu5 ero.

HanS Skrifttr:
Xäkonsrio,ä seri,m xoenit. >^ntv. Is66.
conterko Läei. 1567. rx68, vversat paa

Tydff.
eoasolLton» aäk^enr.Rrmroukroreg.Oimbr.

is s r .
;)  birg. 6 eorxiur Loekliiur ägricolr, forste Hof» 

prcest og General-Provst vver Hrrrug tt^K8L§ An» 
decl, fta l;6 o . stl 1569. Fodt i W ilstrup Praste» 
gaard, ey langt fta HadtrSlrv. For ven Bekiendtffab 
H oylovligKongLttklbH ^l^ lll.  havd« faart tilhanS 
FadrrS og SonnerS Lcrrdom og Oprigtighrd i den 
fände LardomS Forftemmelft, fta den Tid af, hoyst» 
bemeldt« störe Konge resioerede, som Stalholder, her 
l HadrrSlev, blcv ki-g. Qeorgius beffikket Aar 1542. 
nl Professor ved KiobenhavnS Universtkee, og bette Em» 
bede forestod Han, indtil Hertug tt^brs.kaldtt Ham 
1548. til sst Hof her i Byen, som anden Hoftrckst- 
Ester lieiterx D od var Han Mcr-Jnspector vver 
Kirkrnr, indtil kkx. Vorlliur ankvm; men voe- 
»Kiu5 brhvldt Vvg «n Provste«Vcrrdighed, ja Visua- 
rivn og Jnspection over Nordstrand. Ester Vor- 
tlii Forflyttelse >;6o. blcv Han Provst, Superintcn» 
denk og forste Hofprast. Ester HertugcnS Befaling 
besorgede Han orbrmlige Bogrr, hvvrlldi Kirkenes Jnv-

kvmster
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komster og Udgifter bleve anforke fra Aar 1564. (1) 
For udi Hovedbogen ffrcv Han en Formte, af hvilken 
dem lidet her anfores:

Bericht und Erklärung der Gelegenheit und der 
Kirchen järliche Einkünffte:

"e -x . i.  Diese Probstey zu Haderslebcn, Darre» 
„  Syssel genannt, ist nicht erst angefangen, da das 
„  Licht des Evangelii bey uns anbrach, und fast einje- 
„  der Stadt oder Lehn ein besonderer Visitator gesezr 
„  und Probst genannt wurden —  sondern es ist «ine 
„  alte pr-lsrur äixniker von Alters her bey dieser Dom» 
„  kirchen zu Hadersleben gelegen, welches ein Halbdom 
„  oder collexi-rs ecclelia gewesen ist. —  Als nun die 
„  Lehre des Evangelii ankaiy, ist dem Herrn Job. 
„  Wulss durch hochlübliche Gedächm. König C ttkl- 
,, H l. als Herzog, das Kirchen-Regiment be» 
„  nommen, und sind darnach bkeKirchen-Güterübel be» 
„w a h n ; denn es habe» eine Zeit lang die HardeS 
„  Vöigte die Kirchen regiert, visuirt und derselben Ne- 
„  chenschafft gehalten; die Klenodien der Kirchen sind 
„  weggenonimen, viele Kirchen-Güter verrückt und ab» 
„  gehändigt worben —  die Schule hier wurde verwü» 
„  stet und gieng alles unordentlich zu, bis zur Ankunffr 
„  des Ehrw. 0. Lb. rveiäenle. Als aber dieser Lberk. 
,, ankam und Kirchherr zu Hadersl. wurde, wurde 
„  ihn, diese Probstey, dazu auch alle Kirchen, so in 

K  4 „  Törning»
(l) Ikkc 156,, som lirim rucki sctter. Sligt ssede ogi 

Danmark 1571.
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„  Förning-behn belegen, zu verwalten und zu regieren 
„  gegeben. —  Und dieweil das Evangelium anfäng» 
„  lich hier ju Haderst, gepredigt wurde, eher Venn son» 
„sten irgendwo im Herzogthum oder in Dänemarck, 
„  kamen viele Müncke aus den Clostern, auch andere 
„  Studenten um des Evapgelii willen hieher, dadurch 
„K o n . Mojest., derzeit Herzog, verursachet worden, 
„  eine Lectur wiederum (wie ehemals gewesen) anzurich« 
„  ten, wozu auch k lix . ^Veaör gefordert wurde- 
„  und drm Doctori beygechan. —  Zu dieser Zeit wur» 
„  den die Gelehrten aus dem Reiche Dänemarck und 
„  aus diesem Herzoglhum nach HaderSl. verschrieben, 
„  vor Zhro Kön. Majest. eine Kirchen-Ordinantze zu 
„  verfassen. Welche Ordinantze von vorgeschr. Ge» 
„  lehrten hier untergeschrieben wurde, und noch in allen 
„  Stiften des Reichs Dänemarck gilt. D a s  auch 
„  Hardes Pröbste in Dänemarck verordnet worden, 
„  hakte nach hiesiger Probstey und Einrichtung seinen 
„Ursprung, von dieser Versamlung, welches grfche» 
„  hen im Ja h r r ;z 7 ,  als Job. rveoäe Lesemeister zu 
„  HaderSl., die Probstey nach des. DoctorjS Abzug 
„ zu verwalten hatte. -7  Als kl-g. rvenär nach Ripen 
„  gefordert, ist die Probstey Kl. ä„r. üeisem gegeben 
„  mit allen Kirchen in der Probstey als auch in Für» 
„  ning-Lchn —  ihm wurden auch die Kirchen in Fön» 
„ dern und Apenraber-Lehn zu regieren befohlen als ein 
„  Superintendent. Dieser klag, änwmur sel. Ge» 
„  dächm. laß nicht in der Lcctur,. sondern pkedigte nur

„  allein,



„  allein, womit die Lectur anfhörte. —  Als nun der 
„  Ehrw. Qokllckrlk V . ätstefclät, Bischof zu Slesvig 
„  verstarb, bewilligte Jhro Kön. Majest. eine beson» 
„  dere Kirchen-Ordinanh, welche hier im Stifte gelten 
„  solle. —  Zu dieser Zeit wurde v . 'r>lem!>nnu5 ftl. 
„  Gedächtn., Bischoff zu Schleßwig —  und weil et« 
„  liche der HardeS Pröbsten unterdessen verstorbenwa» 
„  ren, sezre kl,x. /Vmvniur die andere ab. —  Hernach 
„  als das Land zwischen denen Herren gelheilt wurden, 
„  sind die Kirchen in Apenrader-Lehn Ki-g. äneomo ge« 
„  nommen, desgleichen auch die in Tönver-Lehn. Nicht 
„  lange hernach gieng auch k l. Xnronius der Kirchen 
„  qvil i» Toriiing-Lchn —  unangesehen daß seine Vor« 
„  weser von Anfang der Evangelii Lehre solche Kirchen 
„  allezeit zu regieren inn« gehabt hatten. —  W irw ol 
„  nun der Bischof o. i'iiemsrmus sich der Kirchen als 
„  Bischoff annam, und alle Jah r einmal nachHaderS« 
„  leben kam, in aller Pastoren Beyseyn in der Dom- 
„  kirche eine Sermon hielt —  blieb dennoch klsx. -rn- 
„  wniur der er war, regierte die Probstey als ein voll» 
„  mächtiger Superintendent, solang« er lebte, ausge« 
„nommen, daß er hernach niemanden zum Priester» 
„  Amt vrdinirt«. —

2. von des Probsten»Amt. Diewrilen
„  diese Probstey eine besondre kr-rlriur ist gewesen,
„  hat sie allezeit gelehrte Männer zu Prvbstrn gehabt —  
„  und damit die Lehre möge recht erhalten werden —  
„  pflegt der Probst alle Ja h r zweimal die Kirchen» 

K  ;  „Diener
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„  Dimer zu versamlen und in eigner Person (es sey 
,, denn daß ein andrer begehrte, daß er sich üben möchte) 
„  eine Irr. vrskiovem oder rlecirrrrionem zu recitiren —  
„  es ist auch sehr nützlich, —  auf daß kein ungcschik» 
„  ter, der nicht mit gelehrten Leuten umgegangen ist, 
„  sich diese Prvbstey zu verwalten, unterstehen. —  D ie 
„  W ahl eines Kirchherrn ist den Einwohnern des Kirch- 
„  spiels, doch mit der Herrn EonsenS und des Prob» 
„  sten Rath vergönnet; das Examen und ^uäicium 
„  kommt dem Probsten zu. —  Wenn er aber ordi- 
„  nirt, soll er von dem Probsten, nach des Herrn Be- 
„  fehl im Beyseyn zwey oder drey der nächsten Pastv» 
„  ren, instituirt werden. Auch soll der Probst daselbst 
„  predigen, und nach der Predigt den künffngen Pa» 
„  stör dem Kirchspiel fleißig empfehlen. —  E r soll des 
„  verstorbenen Predigers W itwe und Kinder trösten, 
„  sich ihrer Notturffc annehmen, und zusehen, daß ihr 

nen kein Unrecht geschieht.
„  W enn Bethtagen nach des Herrn Befehl sollen 

„  gehalten werden, soll der Probst einen Text nehmen, 
„denselben disponiren —  erklären und —  denselben 
„  den kaüoribu! mitthellen.

„  c-x. z. E s  soll der Probst alle Jah r (ohne di« 
„  Kirchen-Rechnungen) einmal zu allen Kirchen reißen, 
„  und daselbst mit drey oder vier andern Predigern die 
„  Csktiecumsnor examiniren auf der Kirchen-Bekosten. 
„  Dem Men auch die Pastores eine kurtze Sermon 
„  halten. M ag auch einen Text nach seinem Gefallen 
„nehmen.



„c»x>. 4. D on derKuchen-Einkünffren: Wie« 
„w o l durch Dersaumniß, und auch vielleicht Eigen« 
„  nutz der Vorsteher Venen Kirchen großer Abbruch ge« 
„ schehen; dennoch hat eine jede Kirche —  ihre Zehen- 
„  den beyde an Korn und Vieh biß auf diesen Tag be» 
„  halten,als nemlich die i ; te Garbe oder Schock (Schoss) 
„von allerley In n  Korn-Zehenden von jedem Haus« 
„  mann, er diene wem er wolle. An Dieh-Zehend^i 
„ hat die Kirche und Pastor das r;te, Lämmer, Dar« 
„ken, Kälber und Füllen, so jährig sind. E s ist 
„  von Alters her di« >ore Garbe und rote Lam rc. ge« 
„ wesen, aber da nani der Bischofs der zte Thril von 
„allerley Zehrnden. —  Als nun die reine Lehre an- 
„  brach, nam Kdn. Majest., damals Herzog, dem 
„  Bischvff sein Theil, und gab denen Hausleuten die 
„  Freyheit, daß sie nach der Zeit nicht das ivre, svn- 
„  dern das i;te  zur Zehende geben und werfen sollen. 
„  Wenn aber ein Hausmann mehr oder weniger als 
„ i ;  Stück in der Zahl hat, gibt er der Kirchen und 
„  Pastori den i;le n  Pfenning davon. —  W a s die 
„  Kirche mehr an Küh-Heuer und Erd-Heucr zu heben 
„  hat, und Renkegelder, ist i» nachfvlg. Register ver« 
„ zeichnet. E s haben auch die PastoreS inehr zu he» 
„  ben als die Zehenden, als Acker-Wischen, an etli« 
„ che» Orten Hölzer Butter rc.

„  c-p. 5. Don den Kirchgeschwornen: Weilen 
„ der Kirchen an guten Kirchgeschwornen viel gelegen 
„ ist —  ist eS nvthig, baß die PastoreS selbst mit r r  der

,, Aelte-
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„  Aelkesten des Kirchspiels Macht behalten einen Kirch- 
„  geschwornen ein- und ab j» sezen. Doch sofern er in 
„  der Kirchensachen nicht recht handele —  so'Kn der 
„  Pastor und die 12 Aelkesten dafür,hassten.

,, I n  der S tad l aber setzen die Herrn selbst einen 
„  Kirchgeschwornen.

„  Op. 6. V on der Kirchen-Rechnung: alle Jah r 
„  auf U. l. Frauen-Tag, wenn NiperMarckt gehalten 
„w ird , pflegt der Probst nebst dem Schreiber umher 
„  zu ziehen, der Kirchen-Rechnung zu hören —  der 
„  Probst soll alle Ja h r den Korntaxr sezen mitdeö Ambt- 
„  manns Rath und Vvrwissen (<Dulbm). —  D er 
„  Probst soll auch der Kirchen Gebäude besehen, und 
„  wo es nöthig ist zu bauen oder zu verbessern Befehl 
„  geben —  desgleichen soll er auch zuschen, daß der 
„  Kirchendiener Häuser bey Mache erhalten werden, auf 
„desKirchspiels und nicht auf der Kirchen Unkosten, 
„  so viel dem Kirchspiel zu bauen zukömmt, als nem- 
„  lich IX  fach Hauß. Und wenn er in der Güte nicht- 
„  ausrichten kan, solches dein Amtmann anzeigen. —  
„ W a S  den Stuhlstellen in den Kirchen belanget, soll 
„  durch den Pastor und 12 uuparkh. Kirchspiels Leute 
„auSgerichtrt werden, deren Richter der Probst ist, 
„  mit des AmtmannS Beyhülfe. —  D er Probst soll 
„  auch alle Sachen und Ehe-Sachen, so an Ih n  ver» 
„  wiesen, sich mit Erst annehmen (und das Consisto» 
,, rium nicht so viel Mit solchen Sachen bemühen). Zu 
,, solchen Behuf hat er Macht die krrr« zu citiren, und

„  von
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„  von d«n ältesten vornehmsten Pastoren, welche er 
„  haben w ill, ZN sich zu verschreiben —  doch auf Unr 
„  kosten dessen, der die Sache hat. I »  Ehesachen 
„  hat er keine Macht zu vispensiren, was aber kan di» 
„  spensiret werden, komt dem Herrn zu.

„  e->x. 7. Wenn Rechnung gehalten wird, nimmt 
„  der Probst bey jeder Kirche i Mark L., sein Zunge 
„  2 Schill. L. ur suxrs. Wenn er einen Kirchendiener 
„  insiiluirt, pflege er einen Thaler, oder ein Oertig 
„  Korn zu schencken. —  E s hat vor Zeiten der Probst 
„  Prvbslbrüche gehabt —  als von Zungferschändern, 
„  von heil. Brüche oder was sonsten Prvbstebrüche ge» 
„  nan.tt worden, aber seit der Zeit die Lehre desEvan« 
„  gelii angekommen, haben die Herren kiese Brüche 
„  genominen. Sollen derohalben alle Jah r von dem 
„  Anuman zwey Heiligtags Voigte (W rogers) in je« 
„  dem Kirchspiel gesezt werden, die auf dergleichen 
„  Brüche Acht haben. —

„ e,p. Z. D ie Kirchen haben (ohne die Zufällige, 
„  wenn etwas zu bauen ist) diese jährliche Ausgaben: 
„  r) für W ein und Brodt —  nirgends mehr als 
„  4 Thaler. —  2) Zu Licht alle Jah r 16 oder 18 Mark 
„  Wachs, z) Für Licht zu machen, Kleider zu <va- 
„  scheu, 8 Schill. L. 4) Ein Gülden, so ein Fürsten- 
„  Gulden genant. Diesen Gulden und noch einen Tha- 
„  ler hac von jeder Kirche, mein gnäd. Fürst und Herr 
„  Herzog )ok»nner zum Unterhalt der armen Studen» 
„  tcngnädiglichvervrdner. 5)DemProbsten > Mk.und

„  2 Schill L.
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„  2 Schill. L. 6) Dem Schreiber»Mk. r  Schill. L. 
„  7) Wenn zur Rechnung nichlS verzehrt r Mark L. 
„  dem Probst und dem Schreiber. 8) Für Wagen 
„  4 oder 6 Schill. L. 9) Um Gottes willen 2 og z Mk. L. 
„  Und werden diese zwey oder dreh Mark dem Pastor 
„und Kirchgrschwornen gegeben, unter den Armen im 
„  Kirchspiele zu vercheilrn. E s haben auch die Kirch- 
„  spiel-Leute in alten Zeiten rin Probsten« B ier gehal» 
„  ten, wenn die Kirchen-Rechnung geschah«, welches 
„ in  guter Meinung, doch mit der Kirchen-Schade 
„  abgeschafft ist. Denn so lange sie ihr Prvbstbier 
„  hatten, waren sie schuldig, der Kirchen mir Pferden 
„  und Wagen alle Jah r ein oder zweymal zu dienen- 
„  deswegen Fürst!. Gnade sich zu bcdcncken hat.

„  §. Von der Thumkirche zu Hadersleben: W aS 
„  sie zu heben hak, wird im nachgeschrieb. Register ge- 
„  funden. —  D er Probst soll auch auf der Schule 
„  und Hospital Acht haben. —  Unter den Schulge- 
„  seilen soll allezeit rin Pastor seyn zu 3. S e v e r in ; Kirche 
,, in Alt Hadersleb, dein» in der Absicht, daß die Schule 
„  möge so viel besser versehen seyn, hat mein gnädiger 
„  Fürst und H err, Herzog §»Iismie; die Schule mit 
„  vorbemeldrer Kirche und des PastoriS daselbst jähr» 
„  liche Einkünffte begnadiget nach klsg. Xnronii (sek. 
„  Gedächm. tödtlichen Abgang, dem auch auf Lebens Zeit 
„  dieselbe Kirche ein wenig vor seinem Tode verlehnet wur- 
„  de. D er Probst soll auch alle geistliche Sachen in der 
„S ta d t —  wenn ir  verlangt wird, annehmen —  für

„  solch«



„ solche Arbeit geben ihm die Kirchen-Vorsteher vom 
„ Kirchen-Gelde alle Jahr r Thaler"  —

6eor»ius Loetkius.
Fremdeles giorde denne flittige Mand en Desig

nation paa PrastenesJndkomster,Jord og Grund (m).
Med sin Hustru 8arr klejer, enDotter afPrvvst 

I l̂ejer i Rendsburg, havde Han disse B o rn : Lauren
tius > som blev Fyrstelig Hofprcrst og Pastor lil Nord- 
LygVM (*) Orrkrine Loerkius, gift Med Klsx. ^ac k'abri- 
ciu§ j A sb y; ^okannez Loektiius, som blev Borgeme- 
per i Flensbvrg. (n)

»59

^ 8 .

(m ) Dette af H r . Ukyäes Samlinger, som findeö i Provsie- 
Archioet 47 Skuffe N o . r .

(*) Gift Med l̂axcialene 8elmer, Past. 8elmer§ Dotter fra 
Smalsted, og havde med Hcnde6eorx voeeliiur, Pmst 
lil Hcllcvad, som tilligemed Sonnen sin Capellan dode 
armclig i Fiende, Tiden 1659. paa et Bunde Straae; 
men Hr. 6eor§§ Dotter 8sra blev gift med Cluilt. 
Lruun, Prarst i Nord̂ Lygom, og blev Moder til otte 
Born, nemlig ?srer, Pastor til Skatz; CluiNo. 
xlrer. Sttbrector sil Bordesholm; .jo»Fen Lruun. Pa, 
stör til Rodenirse; 821s viuun. gift med Provft Lir. 
Lckrr i Tondern; klsxctLlene, qift mcd )öltz. Lüyleu, 
Pr.rst i Beftoste; stebeeca vruun» gift anden gang mcd 
Hr. öramsen j Asby.

(n )  Fader til Umschlags Verw alter i Kiobenhavn s y l ,.v 6 / . 
len, item til t^axclaleiie ööxlen. gift med Raadmand 
8clnüc!er i Flensborg, Fader til H r . 6 eoix 8c l̂6cle» 

Dice.Calijler i Tlykstad.
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l^L. Her ville nogle have invfort een ved Navn 
Olvn^iiu; ^l,r^vi»r6ur, som her skulde have vcrret 

Provst allem Aar 1571.
6) Xlax. I-Ien ricli v in A g r e v e  (Provst og Hofprcrst 

fra 1 571 til 1587.) Af Geburt en West^haler. Blev 
paa Nosiok Acadenlie ^»gilier?bil. Her traadde Han 
1 577. i Eglestand med Llis I.m6berx» en Dotter af 
Raadmand c ,f x e r  L.ialleb e r§  i Rostok. Samme Aar 
lagde Hertugen Torning-LehnS Kicker under Hans Op- 
syn, hvilke Han beholdte til Aar i ; 8 i.  og har R i b e  
Biffop siden ikke inistet dem. (0) Aar 1 ;8 ; blev Han 
Superimcndms i W isin a r, hvor og begge Hans Gön
ner bleve Prcrfter. Aar r6 o i. og 1602. arbeydedr 
Han med, paa den m-e Kirke-Ordinanh for Hcrtng- 
dommet Meklenborg. Prof. Böller lvver mcre om 
dmne lcrrde M and, i sine Lupplememir t i l L i m b r .  iite- 
rrr s m .

7 )  H r. 6 e org 8ckrö<ler (fra Flensbvrg) General« 
Provst og Hofprcrst fra Aar 1587. til »607. Han 
blev af Hertug kläk>1§ bessikket som Pastor i HaderS
lev, og Kirke-Visitator paa Nordstrand; (x) men af 
Kong^klD LklO tt II. kaldet rster fvrrigeS Bortgang 
rillig« til Provst og Hofprcrst. Disse ne, «en Mand

for

(0) I  komr e,nuti(?-N. Uyxom.)Haa»dstri'stpg<k:
^ N N O  1577. recjierunr kcclesir c ^ ü rn in x .) acl ^rn ir. 
öiciionsm Ouc>'§ Jo k a n n ir, L le 5lore -V uxulio  ira ju» 
äicknre.

(?) ^VLlr̂ srr Nordftcs. Krin. ?. 6-.



for vo M , Embeder forrettede Han flitlig til sin D ov 
1607. den n  Zunü. I  rn Kirkebog paa det gamle 
Consistvrio skcives Han O e o r g  5ckrö<ler.

8) J o k ü n n s r  8ckröcler fra 1607. til l6 z ;. 
En So n af forrige, fsdt i HaderSlev. S kal paa R o r  
stok Universitet have faaet Magister-Graden. Blev 
1606. Conrrcror ved HaderSlev Skole, og Aaret efter 
giorde dettr störe Spring: at beffikkeö somProvst og 
Hosprast, og ffal rillige have varet Pastor i Staden 
indtil Aar i6 iz . Aar 16)5. paakom Ham en ond 
uroelig Aand, da Preesten i Staden blev anllagrt af 
hani H06 Kong iv . for vildfarende Lar»
dom, at nemlig Praften H r. kerer 8inkneekk havde 
ffieldet mod de academisse Grader, anforrnde Christi 
Ord Matth. 2 z. lader eder ikke kalde Mestere rc. 2) At 
Han brugte det Weigelianffe Ord Gelaßenheic for 
hyppig i sine Pradikener. z) Ar Han forkleinede Sab- 
bathenS Helligholdelse, og drev knn paa den dagligr 
indvortes Siele-Sabbach. 4 ) At Han brugte messt 
Allegorirr og underlige Lignelfer i sine Pradikener. 
;)  A l Han dadlede den Maade, paa hvilken Brudefolk 
bleve viede. 6) At Han negtede, at Legeniet, som i 
Jorden blev til S tsv  og Affe, künde opstaae (man 
tvivler, at H r. Siaknecl« saa stet hen har negtet flige 
Sandheder). 7 ) At Han lastede de hedenffe Bogers 
LaSning i Skolerne. 8) At Han paastod, at Spro- 
gene varr en Larer ikke saa saare fornodne. 9) At Han 
vegrede sig at mode for Consistorio, naar Han blev for- 

L vret.
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dret, og altsaa vvertraadde Kongelig Befaling. ro) 
At Han havde bragt mange af Hadrrslev Jnvbyggere 
paa sin Side, som besvcrrede sig over Ve andre Sta
dens Praster,naar de bestraffedrHr. 8inlrneclur Vild» 
farelser. Gud straff« Vildfarrlsrr; men ak en Pastor 
k r im r r iu r  treekker sine Tilhorere paa sin Side, kan al» 
drig lastes, men der er det forste Fornodne til at komme 
Hienerne nerr. Provst 8ctirö6er var vist nok vred,  
for Han ikke selv maatte rillige vcrrr Pastor. Hr. 8,a- 
kneckt blev indkaldet for et 8/no6um i RendSborg Aar 
i 6z;. den i?  Manu; men, forend Han modle, af» 
sagde Han sig mvungen sil Embcve. kr-s-r i bemeldte 
§xno6o var beffikket den Kongelige Gouverneur i Glyk- 
stad tüdrillisn k e n r r , som blev styrket af Dock. dlic. 
ttu n n iu s  i Lybek, og domte, at 8 in k n e c k l aldrig mere 
maatte betrerde Pradikestolen. Hr. Lmkneckr, for at 
overtyde Dort, t l u n n i u m , opffrev sin Lo n k e rk o o e m  
6äei og tilsendte Ham den, med Begier, at den maatte 
trykkes, men tlunniur var dov og ubevcrgelig. Herr 
8 m k n e c tic , som havde en god Samvittighed, opffrev 
sin Apologie paa kydff, samt sin ä e lin c rio n e m  s /no pli- 
cam »prsccipuorum  srkic. klleolüA. lil ^ll>§- O r m e ,
Provst i FlenSborg og til v .  8Ie>cl-a j Slesvig til 
Kiendelse. Begge havde intet paa Hans Apologie at 
sige, men hanS dunkle Talemaader i Hans 6e>iaealione 
anstod ikke 8 Ie i6 a n o ; derimvd erkloereve Ivl»e. v - m e ,  
den stvrr lerrde Mand, 8inl<nec>it; Lo n k e sk o n e m  for 
O r lk o ä o x  i alle Maader efter Skrislen og den augs»

burgff«



burgskr^onkerlion! McnNunniu; vilde Illdd- ikke tillade 
bei, at trykkes; men lykkelig var Linkneckr, Han gik 
fornoyet i Evigheden samme Aar ved MikkelSdagSTider. 
Möller i sin cimk. lir. kalver Hain en gudfrygtig vglcrrd 
Ma»v. 8ckröäer fik og for sin Kiettermagerie, 
haarv Lon nok;' Aarel gik ey kil Ende, forend Köngen 
afsatte Ham fra sine Embeder, og Han aflagde et begrcr- 
deligk Regnffab for sin Huusholdning med Kirkenes 
Penge. Soni privsmr levede Han endnu i ;  Aar iHa» 
derSlev til Spee og S p o t; og imidlertiv har Han nok 
udvalgt sig lii sin Trost, dette symboliffe Distichion: 

l^un^vrm bell» boais, nunijvim cerrsmins äeüinr» 
Lk ^vocum cerrer, menr pia lemper bsber. (g)

» 9) kvtaß. l̂ enricur ^licbseliu;, Prvvst sg Hof-
prcest fra l6 z ;. til I6Z9. Her i Haderslev var den» 
nes Fader Klickse! Henrici k. lirrcloi piur, Cantor ded 
Skolen. Aar 1607. tog Han Magister-Graden, man 
mener, paa KiobenhavnS Universit«, og fra samme 
Aar var Han Conrecror ved Hadcrölev Skole, indtil 
Han for sin Loerdom blev i Aaret 1610. Prcrst til 8r. 
ttrns-Kirke i Odense; men fik «fter Propst 8cbrööer5 
Remonon uformvdentlig denne Kongelige Vocanon: 
„  W ir c t t l i i s n ^  I  V. thun kundt,nachdem die Prob- 

L » „  stey

(q) N. l.ackmsnnr Emleit. p. 57; konroxjr.
^nnal. 'kotn. I II.  p. 8zo; Oimb. Ur. I'om. I.
p. 6)1. A  sci kift. ckers. cimbr. karr H. p. I89;
^lonumcnt. Limdr. in rebus>ior«1a!biux. I-amb.-^!ar 
ö» 1 om. I.

r6z



„  stey unsrer Stadt Hadcrslcben zeichero vacirt rc. und 
„  dann Unö der würdiger und wolgelahrter unser an» 
„dechtiger und lieber getreuer bi-Z. ttenr. bäickseliur 
-,-mhero zu Odensee gewesener Priester , seiner Lehrge» 
„  schickligkrit, auch gottseligen Wandels halber, dazu 
„i tüchtig gemhmc worben, daß W ir demnach Ih n  zu 
„Fortfezung und Ausbreitung des göttl. W o rts, aus 
„  christl. Eifer und schuldigen Amt, zum Probst und 
„  Schloß »Priester in Hadersleben wiederumb ernant, 
„  gesezer und verordnet rc. "  Han afffaffede her drt 
kiere tydske Sprog og forreltebe alleBng paa danff, 
men Han var derfvr og altid anffreven paa drt forte 
B r « ,  og blev endelig afsat. Aar 1657. af dato 
iz  J n lii udstedde Han til ProvstietS Praster folgende 
Circulair, som jeg synes artig, Ord for Ord at an» 
fore, ogjeg vil enandenGang vcrre deskortere: "Ob-
„ lervsvi Iisktenur in vilirsriooe nonnulls» äe ^vibss 
„ mibi in xeaere aclmonenäi eltis, <̂ vo omnis circa cul- 
„ rum äivinum lisnr» öc Om-
„ tormirsr, <zvoaä lieri porest, lerverur, surein
„ äc viremr. Oiebur proteliir juxrr eäi-
„ üum rexium ksltores in «äibus compsrenro sä con- 
„ lcslionem ruäienäsm, conKrenrer non lolum liäeiirer 
„ informsmor, teä erism exsminsnror. Legvemis Über 
„ äanice schicere, ur psrockisnis prselegi porLnr:

„  S kal ingen Meedes til det hoye heilig« Me» 
„  rens Sakramente/ som ikke veed de femHovedstykker 
„  i Calechismo, og ikke veed Grund i Salighedens

„  Kund»
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„  Kundffab; og den maa ikke staae Fadder ved 
„  Daaben.

„  Unge Folk, som ikke tilforn have vcrret eil Sa» 
„  cramenttt, ffulde een eller to Ugers D d , for de vilde 
„  gaae ril GudS B o rd , angive s«g hoS Prastrn, paa 
„  der de künde underhores og underviseS.

„N a a r Prasten haver ikkun ret Sogn, ffulde 
„  Sognrfolkene tilholdes betiden at komme ril Kicken, 
„  om Sommeren Klokken 7,0m  Winteren Kiokken8 ; 
„ men hvor to Segne ere, ffal GudStieneste i ?.nnex« 
„  gandffe tilig DagS begyndrs, og imidlertiv ffal rin» 
„  ge< i Hovedsognet, at Folkee fvrsamleS, saa GudS» 
„  tirneste kan blive endet om Sommeren indenMiddag, 
„  om Winteren inden Eet S lrr.

„  viebur öominicir äc teliir > pers(Ls rä »lttre pre- 
„ cibur > kskor incipisr: K yrierc. rieinöe: Allenrste 
„ Gud i Himmerig rc. gvo iiniro crnsrur colleüa, ur 
„ lisberur in msmuli äsaico: Lader 0s alle öedti non 
„eurem, ircur »uclivi, ^veuäem caoearem: Lader os 
,, alle alvorlig bede: nervo enim proprio aulir äe luo 
„ aligviö rääere vel iy eccleire prricripras öc u6v>»» im- 
„ murrre prslumsc, ne solur lapere vi6eerur. koliLol- 
„ leÜsm crnrkur epikol» juxrs msnuale, ul>» oorrnäum: 
„ <1 rexrus sliĉ vis propkeiicur erneaäur, vel ex aüir 
„ spoüol. ä.' /Vpocel̂ pL, non ialiüenäum verbir iüir:

Epistel«!! ffriver rc. leäit»- denn« heilig« Leetie ffri» 
» ver Lucas, eller D avid Prophet« rc. lä v̂o-zve ob
,, serverur in öiebur publicarum precum, koü epiüo-
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-»tam eäristür vfrlrttus eum reMporL.veILvsn ê1!o äokni. 
„ nie. conxruens: /6ein6e Lvsnxelium, Sc äanicum.
-., r r o - allestrmmen rc. <;Vö seeunäö versu in qvibusöLM 
„ renipiis csnirur teeusl <̂ vLtn in lidtis imprerüs exlt^t; 
,) prreüsrer aurem nort mursri» 6eur ^ibi kaÜum ett.

„ In fummis keüis usurpenrur canrioneL uLttrr.
„  k o ü  ^ r r 5 s r io n e m ,  rnre ^ n e le Ä io v e m  rexrür o 

„  ^ a r k e ö r s , recirerur orario v o m .  im e x r e , Se m o x  er^ 
», m r u r  p ro  ksrione re m p vris : E t  lidet B a r n  saa lystt» 
)) lig rc. C h ris t  stod op a f  dode rc. St rer repersrur.

„ 0voä coneionem rtrmer » cum öiverks Lnr §p. 8̂  
^ cksrism r̂a, nolo vöminis ksüoribuT prolixe prLseri- 
7» bere; St L^occvrrunt vyria, äL ĉ vibux monere pollem» 
„ rum <)vosö pronünciarionem Sk eloermonem, rum ^vo- 
^ aS Sispo6rionew. ramen partcula kseprokerrm:

,» r. Virerur nimis m ecmeionanän prolixirar» cui 
„ rilicjvi inäulxere Seprekenöunmn LuKeit eoneio aä 
„ öiwiöium korse» vel z fummum qvsönmres proäu« 

K̂ räis eaim Sc rukics plebs plurium uno rew^rs 
„ non ek espax - ^  prskar* paur:L Sieere cum iruttu 

^vam mu!ra e..rLäio :<vuUus naw^vv sensus eirius äe- 
„ Lrtixarur suäitû  Keteeenrur erxo suxerHua, Hetero» 
r, zynes vel rmperünenris, L Sic-nrur rsarum neeelsrn, 
,»Sk mjlir» yvL tüeiunr aä.LöiiicArionem.

»» 2. 6um ^vibu§6am in more poiirum iie» Isrinor 
„ säktbere rermmos, consulrius erir eoräem eorsm ruäi 
„ Se e<joüs plebe pnetermitrere, ^vrm iisöem iine truüu 
-, eruäzüonevh oüenerre velle.
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„  z .  8olenr e rirm  alic^vi» p r o  eoneione a o m m rrin r 
„  x e rü n n ^ e re  (^alvinlanos» ^ a s b a p ü ltr s »  Lve n kk e lä lL» 
„  nos Le sUos 8e kta r!o s;  czvoä coram  sA re ü i Lk illlrerrto 

p o pu lo  v u llu m  liabee u5um Le n ik il reäikcar. 8 u m m a : 
„ O n c i o  L t  d re v is - m e rk o ä ie r» nervosa - 6c aä Luöiro- 
„  r u m  caprum  s^eom m oLata.

„ k r e e e s  ^ v o ä  c o n c e rm r, observsta ^voc^ve e lt L  
„ m e  ä ive rlica r: ^ viä a m  enim  omilsa p ro  rribus ltaribur 
„  precarrooe,  sola oraeione äom injca publicss preces sb» 
„  s olvun r. Le a!ü alrrer preces äecurranr. dleeeüe irr» 
„ < ;v e >  ur p o lt 6n§u!ss conciones (exeepris sunebribus) 
„  m ltiruarur p r iM u m  tzrariarum a^tio aä v e u m  p r o  con- 
„  cello nobis k a ü e n u s  lalurarL Le in eo rru pro  ve rb o  Le le- 
„  x illm o  8scram enrorum  usu. 8 u bju n § a ru r äeinäe p re - 
„  cario p ro  m im lte rio  Le ltaru L c c l e s » p r o  m s§ iltrsru Le 
„  lta m  p o lit. Le n o m in a ö m  p ro  k e Z e  n . clem ;  p ro  e !e ü o  
„  k rin cipe  una e. illu ltr . c o n ju ^ e , p ro  O u c e  k rI6 e ric o »
„  s66arur : fo r  de an d re  K o n g e lig e  B o r n  og det gandsse 
r> K o n g e lig e  H u u s ,  itenr fo r de K o n g e lig e  hoyvise R a a d  
„  i R i g e t ,  og disse F y r s te n d o m / n e r , Le q viö e m  m  lpe-
„  eie p ro  §eneroso v n .  ?rTlicje kujus L^oci,  nec n o n  n o - 
„  bi!iss. conju xe  ac lideris. V e n i^ v e  p r o  ltaru O e e o n o - 
„  m ic o , Le p ro  krugibus r e r r L ^ v e  p ro v e a rib u s . ^Lac 
„ e r i a m  im ercesllo p ro  perexre p r o te ttis ', p r o  sexrorir» 
^ p r o  x r a v iL is , v iä u is - orpliam s Le <jvldu§vr8 s lü iü is »  

im prim ls tzelixionis d o n s o r n b u s ,. <;vi persecurionem  
„  p L Ü u m u r . k o ltr e m o  säLarur äeprecsrio m a lo r u m , te. 
„  ^etli Le la n zv in is  e lsu llo m s , kamis Le carttLris a n a o n L ;
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„ k e ü i s »  D i e n t e n » »  slio ru m g ve  Lbom in rlrilium  m o r- 
„ b o r u m , in cen äü » m u n ö LÜ o n is ^  p ro c e llrru m  6e in - 
„  rem periei aeris.

»> k m ira  eoncione» p ro  äiverlitsre rem poris ean»- 
„  ru r brevjs c s o rio : 2E r e  vcrre G u d  F a d e r  re. v e l ulki. 
„ M U S  verkculus ? s rlm i: A lle n e  ril b ig  H E r r e  J e s u  
„  C h ris t rc. v e l :  B c h o l d  öS H E r r e  ved d it O r d  rc. 
„  I n  teliis eurem (^LNtus aci fe ü u m  perrinens. §ul) O o m » 
„  m union e  5. L a n a ru r: J e s u s  C h ris tu s  er v o r  S a l i a -  
»» h e d , 6uo ve! p!ure§ ve rs u s , p ro u r Opus fu erir» v e l :
, ,  D i g  vcrre L o v  og P r i i s ,  o H E r r e  C h r i s t , v e l :  O ! 
„  G u d ö  L a m  u s tyld ig  rc. trnirs surenr Lo m m u n io n e  5 .»  
„  csna rur: G u d  vcrre lovet rc. unicur ve rs u s : öeinäe 
„  L o U e ü e  öc sorm ula Le n e ö itiio n is , g v s m  auäivi a g v i- 
„  busäsm  im m uraram  c o n rrr prrescriprum in m a n u n li,  
„  llum  e sn u n r: H E r r e n  velstgne e v e r , p r o :  d i g , cum  
,»  1"u lir vo c u la : d i g ,  m äi^irsns rorum
„  eoerum  seu eccleüam , rs n g vrm  u n u m  spirituale cor- 
„ p u s ,  srgve ira ren ne nrur iplius O e i verbs I^ u m . 6.  
„  124 ,  ^ lo ii  rra6ira. k r o  exiru canarur: Fo rle e n e  Vck 
,» m ed F r e d  naadelig rc. V o r  H E r r e S  J e s u  C h ris ti 
)r F r e d  rc. I n  seüis eurem canrus iltuö  perrinens.

„  D ie b u s  pudlicerum  preeum  c s n u p ru rp ro  in rro im  
„  ? fa lm i k oe n ire m irle s : O !  H E r r e  G u d  benaade m ig  rc. 
»  B e k la g e  a f  al m in  S i n v e  rc. A lle n e  til d ig  H E r r e  
»  J e s u  C h r is t  rc. A f  D y b s e n S  N o d  rc. x v  vices. 
„  D e in ä e :  D o m in u s  V odiseurn L  L o l l e ü r  daoieL L  m o x  
„  L p iü o lr »  v e l loco epiüolre rlia le ü io . L r  o b le rv a ru r:

„  1i rex-
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„ L rexrus pro eoncione rrsüsnäus äefumrur ek ex epi- 
„ üolis gpoltollcir vel äü ir , ^pocal/pü vel Ijdrir Ver. 
„ l e ü . , csnsrur loeo epiüolL. 81 eurem ex Lvsoxe- 
„ liis, cenerur loco Lvsnxelii. koü epiltolam semper 
„ cinrrurr Fader V or i Himmerig rc. veinäe Lvsn. 
„ xelium, 6e poü Lvenx. semper: Nu bede vi den Hel» 
„ lig Aand rc. äeinäe kakenöa concio.

„  k o ü  concionem  6c precer e c a tk e ärr täkler cane- 
», ru r W irrn is ,  ^ v a m  k s lto ri n o n  licer -k b re v ia re  v e l äe- 
„  rru ncsre» H e m  y v iä s m  tecere > ^ v i  v i x  ä im iä iu m  cr- 
„  n u n r, 6c ^ v r  v o lu n r p ro  libiru p r Lte r e u n r . ^ l ü  om ille 
„  rora Lüranie lt-r ity  p ro liliu n r sä u lrim r v e r d a : O  V Ü  
„  G u d s  L a m  rc. ^ v o ä  a6ver5arur reA io  e ä jü o . r> lottn- 
„  ä u m  y vo c zve ,  in  I^irsnir äilcretiorrem  s äk lb e ri o p o r- 
^  rere» ubi o rarur p ro  clem . R e x e  no ltro» tem po re  pscir»
», 6c ernenäum: Gud giv vor naadige Herre og Kon» 
„ ning dr. Fred og et lyksaligt Regiments; rem pore 
„  eurem he!li c r n e n ^ u m » ur k sk e ru r in  m a n u a li: stedse 

Seyervinding over sme Fiender; no n  e nim  opus e k  
„  perere victorie m  super K o lte r ,  cum  nulli sunr K o lte r ,  
„  cum  csvikur k e ü u m  § erir. 8eqvenr1a v e r b a : Giv vort 
„ Raad og Menighed Velsignelse og rc. acljeLt- p ro  ci- 
„  v ira rik u r- »cleoc^ve in eccleliir r u r rlib u r - u bi n u llu r e lt 
„  senarus > omirrencla.

„ ( ^ L t e r a  äiscrerioni 6c p r u ä e n n L  v n .  k a lto ru m  
„  eom m irro. ^ n r e ^ v a m  eurem colo pko ne m  im p o n s m » 
„  u n u m  ökuc m o n e k o : cum  ullrarym  tir k s k te n u r , ur 
„  ^ v L v i r  criam p r o s -n r  6c y v iö c m  m in u rirlim e  e sacrr 
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», <!rtl»eär» xroelrmemur; äiüerensr ikli-ec «rune, u». 
„  <;ve 6um läcr« senkte funk, rum lsris mrrure imimrri 
„  xollunr. dlrhil enim, gvoä non religionem äc pr«e« 
„publiers concerair, 1»er» earkesr» äiznuar LÜimsri 
„  6eder.

„ Lxscrî nim L  lublcrixrum mrrure trsnrminire, 
„  ur sä me reäezr.

,, D tt gik Kenne, ligesom den forrige, Han blev 
„  afsat, hvortil sammenstodte Visse Aarsager: i)  at 
„  Han befalede i visse Bng,hvorudi den verdfligeOvrig- 
„  hrv tilkom «ne Kiendelse. 2) Han tillod Cvmmoe- 
„diant-Spiüere at lege i Kirke», efter Pradiken. (r) 
„  z) Hans S triid  med Prasten i Maugstrup, som 
„  angav Ham, forst, at ved Kirkrns Regnffabs Op- 
„  tagelse havde Han besvaret Kirken med overnraade 
„  Omkostninger; for det ander, ar Pröpsten havde an- 
„  flaget Maugstrup Kirke alt for hoi-t til de 120 Ndlr. 
„  Sripendie-Penge, som Han stulde tage af ProvstietS 
„  zz' Kirker; for der tredie, at Han havde forhoyei sin 
„  og SkriverenS Lon og anflager H r. Wsnärk Kirke 
>, for to O rtig, da Han dog af zz Kirker stulde knn 
„  have sexcen O rter; for der finde havde Provsten be» 
„styldet H r. >v,nc>!»I, ar have handlet underfundig 
„  med Provsten, og dragel Judas Omsorg. Prov- 
„  sten lod fig vel Aarec efter ,6z8, ved Kirke-Reg»»» 
„  stabet, give af Kirkevargene og Prastene saadant et

„ SkudS-
( r )  ?rof. o .  » .  B ö lle r Fortcgllklscr. I  svrigt s «  7  
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»7»
„  Skudsmaal: efterfom Prvvsten »enricur î li 
„  cK-Äius NU paa Regnssabel havrr tilspurgt osUnver» 
„  ssrevne paa vor Samvitlighed, anlangendes, hvor- 
„  tedes Han i s«r paa Regnssabel, som da blev holden, 
„for de lo Aar i 6z;. og r6z.6. haver forholdrt sig, 
„ om nogen af öS vidste, hannrm at have giort Kir- 
,, kene noger for kort —  rller fort dem paa hoyereBe» 
„  kostning, end som hidindtil, for Hans Dd —  scrd» 
„vanlig haver varet —  at vi derover vilde meddelr 

hannem vor SandhedS VidneSbyrd —  da vilde vi 
„  hermev vg hvvr Behov gioreS, vcrre gestendige, at 
„ vi ikke ander have fornummet, ikke Heller vide, paa 
„ forbenieldte Regnffab, end at Han haver havt Kirke- 
„  nes Gavn og Best« i Agt, og forssaauet Kirkene 
„for Bekostning der mest« Han künde, haver og uv
,, ssrevet Regnssabel i alle Kirkeboger, og forklaret 
„  Slykkeviis. —  Og i Mands-Minde haver bet varet 
„ brugeligt uvi Sette Provstie, naar Kirke-Regnssab 
„er blrven holden, at alle Kirker have udstaaet Be- 
„  kostningene — da have vi ikke befunden, udi Hans 
„  T>d at vsre mere paagangen, men fast minder end 
„ tilsor». Ak saaä Sandheb er — bekiende vi efter- 
„  ssrevne Prcrster og Kirkevarger med egen Haand. 
„ Darum paa Regnssabet i 6z8. äie L loco „liegvimr: 

I  Tystrup Herred subscriplerunr 6. 6 §unii.
„ la ŝseniur, Lirloeniug, valiur, 8ckrö6erur, ^ .8ü- 

„ renlen. — ttansea i GaMNielby,
„ drillen i Roi, Llsulcu j SlubbuM; 8»r-

„ roriur >
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„ronus» koslius, 1̂ 18 Lriklen i AddiK, d̂ is 
„Hellen i Hiernvrup —  ^monius, 8ekrö6eru§» 
,,^ok-nliir,og saalebeS igiennrm hele Provstiet."

E r dette ikke nvk til ProvstenS Retfarbiggiorelse, 
at vver 60 Mennrsker, sanddrue, «edjvorne Meend 
fetter Sielene for Ham? Ney, Han flal dort, Han bli« 
ver afsar. Hvilken Arm er Ham den haardeste? Den 
verdflige eller den geistlige? Jeg veed ikke: den forste 
Gud bevare vs fra; men den sidste, naar den loster 
flg, saa lob Synbere ud af Lander.

FraOber-Consistoriodette: " I n  Sachen Ehrn 
„  keter Wanäsln, Pastoren zu Maugstrup Kläger, «nt
,, gegen und wieder Ehren llenr. ^lickrelium, 
„  Probsten zu.Haderslebe», beklagten: i)  daß Beklag- 
„  rer die Kirchen bei aufgenommenen Kirchen-Rechnung 
„  mit übermäßigen Zährung beschweret. 2) Jmglei» 
„  chen sein Kläger, Kirchen-Abforderung der iro R th lr. 
„  Studenten-Gelder, so jährlich von zz Kirchen müssen 
„  comribuirt werden, zu hoch und über der Kirchen- 
„  Vermöge angeschlagen, bann auch: z) Beklagter sein 
„  und des Schreibers Solarium  ersteigert, und die 
„  ir-k-m ju den »6 Oerkig Korns, so dem Probst von 
„ z z  Kirchen jährlich- gerechnet werden, über seine 
„  des Kleger Kirchen-Vermügen -zu zwey Oertig ange
schlagen, und dann: 4) dem Klägern beziehen, ob 
„  hette derselbe tubäole L  proöirori» bey Beklagten ge
h an d elt, auch Judas Sorge getragen; geben W ir 
„  iv . sampt Unfern beysizenden Räthen

„ und
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„  und Consiftoriastn diesen Bescheid, daß das Fressen 
„  und Sauffen bey den Visitationen derKirchen-Rech- 
„  nungen gänjlich soll abgrschaffrt, auch keine Gäste- 
„re y dabey angestellet,- sondern der Probst von dem 
„  Pastorn des O rts —  zur Herberge sol aufgenome 
„  men und nach Notturfft bewärtet werden. Bettest 
„  send zum r )  die Contribution der ir o  Rkhlr. Stu« 
„  denten-Gelder, soll der Ambtmann zu Hadersleben 
„  Qeorg von ^klekelä, Obrister, und CanzlerLbrilloxh 
„  von äer L.M0 auf der zur Contribution dieser 120 
„  Rthlr, gehaltenen z? Kirchen-Vermöge mit Fleiß in- 
„  qviriren, und nach ringetogenrn Erkundigung eine 
„  billige —  auftheilung —  verordnen. E s  soll aber 
„  z) der Probst hiernechst, wenn er die Kirchen Rech- 
„  nungen besuchet , ob er gleich von zwey Zähren auf 
„  einmal Rechnung «inniint, nur ein Rthlr. deswegen 
„  ;u genießen haben. Jmgleichen dem Schreiber das 
„  llmxlum lalrrium abgefolget werden. W ie denn auch 
„  4) oben ermeldte Unser Amptmann und Cansier von 
„  äer lUxps die Contribution des Korns proportioniren 
„  sollen. Endlich zum 6) soll die Jnjurien-Sache für 
„diesem Consistorial-Gericht, welches derHofpredi- 
„  ger klrg. Iscobur bä,lkk«. und der Haderslrb. P a- 
„  stör sollen beywvhnen, gehandelt werden. Publica- 
„  tum HaderSlrben am 6 Febr. Anno i6 zs. "  

Hvorpaa her i Consistorio saaledes blev afsagt:
"  D ir zu Dennrmark, Norwegen rc. Kön. Mastst. 

„  unser allerseits gnädigster König und H err, haben
„ die



„  die zeithero zwischen Ehren keeeriv»aä,la Kläger «nt« 
„  gegen und wieder Ehren Kl,x. tt. ^lickieimm —  Be» 
„  klagten, eines und andern TheilS vorschwebende Im  
„  jurien-Sache, und dir darinne in etliche Zeit gespro» 
„  chene aus besondern Kön. Bewegnus dahin moderirr 
„  und geschlichtet, daß S ie  gemrlvtem Probsten, alle 
„  eingekiagten Injurien halben, aus Gnaden, auch 
„  dergestalt, das ihn inS künftig solches niemand zur 
„Verunglimpfung bey Vermeydung ernster Straft 
„  aufturücken, oder vorzuwerftn, erlassen; jedoch aber 
„  er Hiemilt immittelst seines Dienstes gevhniget Und 
„dim ittirt seyn solle, gestellt denn alles Ihme hiemit 
„  nachgegeben, und «  mittelst »l> oKcjy erlassen wird. 
„  Urkundlich unter höchstgeehrten Ihrem  Kön. Majest. 
„  Handzeichen und Secret. Geben HaderSlrben den 
/, r r  Frbr. » 6 z -." C ttk I Z I 'I E

N u Farvel H r. Proust, beklageligr Provst l dog 
Han blev i HadrrSlev boende i to A ar, vg derester br» 
gierede af Köngen ReysepaS at maatte mrd Familie vg 
Boessab reyse andenstebS hen, hvilket Han strax fik saa» 
ledeS: "  W ir  IV. Lc. thun kund hiemit,
„  nachdem der würdiger und wolgrlehrkrr, unser hie» 
„  bevor gewesener KirchemProbst zu Hadersleben, lie» 
„  ber, andächtiger und gmeuer Ehr ör-g. tt-nr.
„  «brsliur von Uns für etlicher Zeit seines Dienstes li» 
„  cemiret, und nunmehr anderswo seinen Unterhalt zu 
„  suchen sich vorgenommrn, zu dero Behuf aber um

„  unserm
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„  unserm offen«» Kün. Sicherungspaß demüthigst an- 
„  gehalten, daß W ir  selbigen ihme nicht verweigert, 
„  besonder» W ir gesinnen an alle und jede, so hiemit 
^berührtwerden, nach Stande- Gebühr und Unter- 
„scheib, respecrive, freundlich, günstig und gnädigst 
„  Ehr Herrn und Ih r  wollet besagten Ehren käsx. 
„  ttear. WchrAium, wann er bey ihnen sich angeben 
„w ird , nicht allein frey, sicher und unbehindert mit 
„  seiner ganjen Familie Und HauSgerath allerwttlhs 
„pa-siren und repa-siren laßen, besondern auch allen 
„  guten W illen, Hüls und Befoderung erweisen. S o l- 
„  che- seynd W ir  nach Qvalitrt einer jeden Person ge- 
„  bührlich ju erwiedern geneigt. D ie Unsrige aber ver- 
„  richten dran unser- gnädigsten W illen- ernst« Mei» 
„  nung. —  Geben auf unserm Hanse Glüksburg am 
„  5 Ju n ii Anno 1 6 4 1 ."

cttRisi'l/VKr.

Fem Aar derester dvde Han i Hamborg. HqnS 
Hustrue var Frue Klrrxr. ttegeluaä, «n Dotter afBi» 
stop k«. Uegelunä i Ribe, og med hende blev 
Han Fader til Klicksei ttenricklen liü o rf, som blev 
Sogneprcrst til Nicolai Kirke i Kiobenhavn.

Hans Skrister:
Lärmen äe komme, io gvo öe i^liur orru, Isplu, 

rellrursüoos öcc. sxirur —  promorione lklaIill. 
ttrfmse 1610. i 4W.

Pfingstpredigt aus Psalm. 5», »r. r z. »4. Hain
bürg 1642. i 4w.

Gründ-
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Gründlicher Bericht von dem wahren Essen lind 

Trincken des Leibes und Blutes Christi, auser und in 
dem Abendmahl »64z. i 12N10.

10) Doü. ^okanner keinbobt, Provst vg Hof» 
prerst fra 16 3 9. til > 64;. Hans Fader <Lonr,r> Lein, 
bork, Raadsherre i Altrnburg i Meisen, og Hans Mo» 
der Wiackler satte Ham i Skoie under LeLtor« 

ciiuäero. Han reyste siden paa de hvye Skoler 
i Leipzig vg Jena (hvor Han besogde flittig den finukke 
krvt vükerm5 Collegier, vg blev her i Aarer i6zo.

kbilos) Siden gik Han til Rostok vg derfra lit 
Kiobenhav», hvor Han ettAars D d nod voü. Krück
en,N N ! Bord vg Undcrviisning. End reyste Han til 
Nederlandene til Bam viam , og fra Leyden reyste Han, 
formedelst grasserende Pest, til Engelland, vg stinig 
der bessgtt kibliorkec. Oxoniensem üc Loäle^rnsm. Aar 
1636. konl Han igien til KiobenhavN, vg blev strüjt 
kaldet til Pastor og Provst ved S t. Nicolai Kirke i Flens» 
borg, hvortil Biffoppen i Kivbenhavn V. keseniur 
vrdinerede Ham. Her stod Han til 1639, (5) da Han 
blev sat over detke Provstie. Aar 1643. blev Han sor» 
drek til Svroe, som Professor Eheologicr vg P rast, 
men afbad der og blev i HaderSlev indtil Aar 164;, da 
Hermg k k lv L L lC tt satte Ham som forste Hvfprcrst til 
Gottvrp, vg til sin General» Superintendent, samt 
Provst4il Gottvrp vg Husum, og siden Nordstranv,

vK(5) «ekmreicl, i Hansell. ccc!e5.I->!̂  4. fln'vtr Mtgtturig- 
ti§ i6zL.
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»g sammr Aar efrer hoyeste Ordre togDoctor-Graden 
vev Academiet i Rostok. HanS Dissertation ved deime 
Leylighed <ie c-keckell Vererum, fik störe Modstandere l 

liükn, voü. vankauer og flcr«, som beskyldte 
Keinbokr for §^ncre>iimum. sr) Han bode i Sles« 
vig Aar 167z. den 27 Junii i HanS AlderS 6; Aar. 
Med lre Hustruer avlede Han een Döner og fire Son» 
ner: ltemic, som lil Gonorp dlev Hosprast; ^oh. 
6 eorx, som bltv l)oLl, ^uris; kriöenct,, som blev I->- 
cem. I. O. Le.

Foruden mangfoldige Disputaher har man fra
Ham:

1. Fem Skrifler imod krrer Ioöock lieääen, J e 
suit, som kom til Gotlorp og offererede Fyrsten nogle 
af sine Skrifler, sar een, kaldet I^elioxolir ellcr S on
nenstadl unserö HErrn Jesu Christi, als die wahr« al
lein seligmachende Kirche »652.

2. vilpolie. kexmum poenir. ex k^olea 1645-48. j 410.
z. Buß- und Beicht-Historie, aus göktl. Schriften, 

Schleswig r 66i. i 4to.
4. Schuhrede wieder dir unchristl. Auflage, als wenn 

er- mit den Socinianern hielte 1657. og r 66i. i 410.
5. Ausfuhr!.Lehre vom Kirchen-Regim. 1667. i 410.
6. Leichpredigl über Statthalter kr»6. v. Llilefelä 

Lcclst. 6 , io. 1665. i fol.
7- Leich-

(r) Didllsstigt hrrom laset i klvll-r» if»xvx« — ,g cunr. 
til. item i Lverx« Siell. Eleriße.

M
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7 Leichpredigk über Q e o r x  V. /Vblekelö, Amtmann 

zu Haders«. Luc. 7 , 29 ' 642. 14ko
8. Leichprcdigt über (larlef ^/üer; Präcepr. der 

Fraulein, 2 Tun. 4 , 7 - 8. ' 648. 1410
9. Kurze Amworr aus die 1;  Religionü - Fra

gen, die eine hohe Grandes - Person nach dem Exem- 
pet der Künigmn >n Schweden Ehcistina — an dre 
Evangelische begehrer. i6 ; 6. i 410.

10 (^ommcrilai 11 in t4 oleam karr 1 is s s .  1 4k».
, I. lnauxurar. Predigt der zu Kiel fundtrren Aka

demie. 8as> L, 2?. »66;.
12. kpistola acl ,̂ c!. Oleaiium c!e rebus öe iclizione 

kerlarum — 1654 ä  1662.
I z. k-enl. LvliZerrbulii Bedenken, was von der neu

lich ausgcgangncnSchrifft. Linfälrig Bedenken von 
denen Rappuzen, zu halten sey. i 6z6. i 410, et salyriff 
Gkrisl, hvis Mand mcnesat vcrre v. keinbok,

14. Leichpredigt über ^ ö er  veelm sürstlichen Hof- 
mriltcr, P s  i ; , 6 .  i6 ;o . ,410.

11) klag. ^0Kanne- korloben, P rvvsl, Slots- 
prast vg Consistorii Direcror fra »645 til 1649. I  
Wittenberg var denne Mand sodk Aar >59;. og hvor 
ffulde nogen her, s de Tider > scrr, staue sig igirnnem. 
so»' havde spiist ander «nd lydff Fode! T il Forcrldre 
havde Han5eb,1lian ko,loben, RegimenkSchulz «Key» 
scrlig Tieneftr, benaadel af Keyseren med HZaabcn og 
aabcn Hielm Hans Moder Xtagäalene var en D ot
ter af Llcmenr Limwermro, svm 1 lyvr Aar var Sko-

mager,
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mager, og blev dercftcr ordinerct til Prerst i Delzig af 
v  l.uki,ero. KrigSmand vilde vor Magister ikkeverre, 
men studeredepaa den hoye Skol« saa flittig, al Han 
blev Magister, da Han var 21 Aar gammel, Irrste 
selv for Skudcnlerne, vg blev efccr 4 Aar -rchuattur 
kkil. Han blev 1622 Hvfprcrst paa denne Maade: 
Churfyrst 5ixismun<lt Enke ^nns> af Branden» 
borg, udbad sig, af Churfyrstinde tte^e vig til Sachsen, 
rn redelig Theologum, og da der til Faculkem herom blev 
streven, salbt V allcl paa koilöben, som beineldte Aar 
1622. gik til Sverrig, hvor Churfyrstinden var ho» 
hendeS Dorrer Dronning Ld,L0 t4 0 k^. D a
bemeldte Churfyrstinde asreyste, bcholbr Dronningen 
xiax, ko,loben, som sin Hosprerst, og Han fik dm il 
Bestalüng >624. Just doer begge Prerster til den 
nchffe Mcnighed i Srokholm, og der forlangeS og faacS 

koilüben, som og fvrestod samme Menighed i 
1; A ar, men imidlertib pradikede tlllige ved Hoffet. 
Heresiec qvittrrede Han, formebelst nogle Fvrandrin- 
ger, som sseede og cre mig ey ret bekiendte; men blev 
strap i Aarel i6z9. amagek af Erkebifp Prinh K«>vr 
»,c» afDanm ark, soiu Over-Hofprast ril Bremer» 
vorde. Köngen satte Ham Aar 1642. til SlotSprerst i 
Glykstad, og kort ester til Provst over Pinneberg. 
Endelig kvm Han Aar 1645. til HaVerslev, »nen levedr 
kun kort; thi Han dodr her 1649. den 22 M ann. 
V a r ikke dme et Apostel-Levnet, v lykkelige M anv, 
som maakte leere saa mange nisindr! Med sin Freie 

M  2 Senoilici-,
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LeneöiK,. «n Dotter af Vorsemester ^orck. v-nkw-n 
i Nykiobing i Sverrig, men en Enke af Ki-g. Lecker 
ved SrokholmS tydjke Kirke, aviede Han otte B orn 
(vA Joli. X1,rk. itorloben, vott. ved d<k st>ensst 
H of, hvilken Kong XU. nobilitrrrde, var udrn 
Tvivi Kyklübear S o n .)

H ar strevrn foruden Disputaher og Liigprcrdikenrr:
1. Geisti. Rust- und Brch-Kam m er, z Bücher, 

1627. i6zo. i 8vo.
2. Christi. Communicanten Heilbrunn, »6z8. i 8vo.
z. Christi. Schwerd, auserlesene GebethleinS,

Lyneburg 164;. j 12ms.
4. Bericht von einem, der bis ins z e Jahr ungr- 

tauft geblieben, und zu Stvkholm die heilige Taufe 
empfangen, Matth. 1 1 ,2 s . 1625. j 4,0

Lrichpr. über ägner grb. Herzogin zu Holstein, 
Stvkh. 1627.

6. Trostkiage über den Tod König 6 dl51'^ V l 
^VOL-kttl, Ibren. 5, e6zo. i4t0.

7. Leichpredigt bei drS Kön. Körpers Brysehung, 
zu Stvkh. 2 B . Krön. Zs, 20-25.

8. Zwey Jubelpredigtrn am Schwed. Dankfrste, 
ivegen der Leipziger Viüon« am 22 Nvv. i6z>. Jvsv. 
ro , 6 -4 ;.

9 Zwey DancksagungS- Trost» und W arnungs
Predigten, nach dem großen Sturm  und hohen Wasser 
in der Elbe am 2z Jqn. 164z. Io n . > , 4. z. und 
Matth- 8 ,2 z. feqv.

ro. Frie»
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10. FriedenS-Predigt, Glückstad >645. i 12m».
1 1 .  L o n c io  äe m eäicin» le p r r  st>i> >r.
12. Lximen L  refukrrio 5opbromrmi 164z. i 4W, 

som blev modsagk af ls  föckier. See flere hos voller 
in Limb. lir.

12) birg. Lonavenrur» kebelelä, Provst, Hof« 
prast og Consist. Dirrctor fra »649. eil »67z, vg 
Superintendent i Stifter fra »668- HanS Fader 
lo b i,r keketelä var SuperintendenS. Adj. til Borne- 
vistrict og Prerst, hanS Farfader ligesaa, HanS Farfa- 
VrrS Fader var Abbed i et Kloster i Meisen, og amog 
Qukkeri Leere. Hans FarfaderS Faders Fader var 
iVencerl keke, Herre til pererwiz i Schlesien, som 
blev for sin KrigStieneste, afKeyser L/rkL. V. nobili- 
teret. Aar r6zo, da Han var tyve A ar, gik Han til 
de Lcrrd« i Lrip;ig, hvor Han blev i rolv Aar. Aar 
164z. blev Han afErkebisp Prinh k>>r,e,uc» antagen 
til Hofprast til BremerSvord«; efter ne Aar blev Han 
SlötSprast i Glykstad og Provft i Pinneberg, (u) 
Til HaderSlev kom Han som P p vst »649. og efler 
»9 Aclr blev Han rillige Gen. Superintendent eller 
Overprovst over Hrrtugvommer SleSvig, hvorril 
Köngen ffal voere bleven bevcrger ved Venne artige Ham 
forebragre Passage: vv> »nZel, som Aar >659.. spillede 
over alt Mester, tog kl-x. k-krfel-l med sig engang i 
sit Selstab, vg da nu Wranxel engang ralede fficrnde, 
lig vm den danste Konge, gav bl-x. ^ekekrlä Ham et 

M  z valdigt
<u) Ha» fulgte artig bt»s- koriüben i Halene.



v^Idigt Srcfigen, haltet blev bragt forKyrigen, som 
ret loe deraf. Folgende haarde Vrev ssrev Han nl sine 
PrcesterS Bestraffelsc og Opmuntring: 8alurem proprer 
Oominum cum oikiciis!

"  keverendi siĉ ve praeKanrirlimi Viri» VoMmi Le 
„ frrnres in 6kr. dilekii! Keminem virum larexe poreü» 
„ conremrum ordinis eccles. indies ML§i§ msxis^ve ere» 
»> leere. volenr iüum Koni omnes, <zviku5 salus eccle- 
,» 6.? 6c exil^imario nokis dekira cur« cordicjve elt» esu- 
„ sax^ve kujus mali deploranr sc dereltsnrur. 8unrjllse» 
„ex  alus» rum ^vorundsm Lrapuls» wm promiscua 
„ Üuäiotorum sä sacrar Kakendar eonciones admislro. 
„ 8aris enim corrrperrüm kakeo, nonnullos illo lerksli, 
„ ur?koenix medicorum spirirum Vini meriro sppellsr, 
„ inekriari: nonnullpr in conviviis vel in mulram noÜem, 
„ vel ram ürenne kikere, ur s vomirionikus remperare 
„ iikl r̂ eczveam. Vicarium ^vocjve nonnuüis, me in- 
„  scio» locare oper-m» rum rüder» üe qxd» qvock slior 
„ docere dekekanr, nok didicerunr ipli, rum virse diüo- 
„ lmiorir kominer. klinc iic» ur vetier ordo perlime 
„ audiar K alür modo non iordear. tiorum eaüla» ur 
»» ego noxam connivendo comradsm» nemo ianur per- 
„ lvadekir. ^ßkeixirur, Viri srarres» everrire ĉ vseso» 
,» <zvod nos jullo aliis criminari porek. Recordsmim ar
:» riculos8/nodi Ncndcskurx;icrr» cp'i poraror»kur suspen- 
„ üonem 6c remoriouein dittirarunk» a timili poena non 
„ exelulis vicinis non indicamikus. ln animum revocare 
:> Lonüirurionem Kegiam, donclusumcjve 8)noda1e, in 

'  „ <jvo
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„  c;vo csurum kuir» ur NUÜU8 8ru<iiosörum aä h ab en d  
„  concioncs aömirrarur, v ili <)vi räoneiräns reiiimonio 
„  acceöat msüarus. ?er ve i irac>ve xloriam —  cujus 
„  m iniilris eltig, ecelellrc^ve emolumenrum, vos roßa- 
„  ros vo!o, perrzve §^rrrr vobis concelsa vodis injungo: 
,> kacire» yvo6 vos veürumc^ve ram l̂ müum munus 6ecer. 
„  är ^vi vero sunr, ^vi trarernL peririoni parernre^ve 
„  Lämonirion' locum 6are neZIexerinr, suo ma!o expe- 
„  rienrur, me non lolum kvneÜali liuäenrium eile tau
,» rorem benevolemirlimum > leä eriam omms «<n-r7/«5 
„  cum Deo Kexe vinäicem acerrimum» neĉ ve uncjvüm 

»̂'L me a6missum irr, ur ünius vel slrerius culpam pocus 
„  rorum minikeriutn luar, exo^ve oh alrerius crimen 
,, öamnar 62m. Valere in pomino V iri trarres <iil., Lc 
„  vor ^vi Koni y liis, Ovales vos omnes con66o, iioe 
„  meeum soire, ur Deo L  inreßrs: virre cuironbus prT- 
„  beamus nos omNes üc ünxu!i. 6ab. l̂ arkerslebire äis 
„  4 kebr. 1656." V . k . v . ex ammo s66.

Kl. L. Kekefeiä.
Herpaa ffrcvePrcrsterne:

Valenr. 8c!imic!c von LilenberK omnis oeo'v̂ /ats' x«, 

oes'oê /oê  olor.
?errus Leneäiüi, visconus — ksuä enormirer vi- 

vere copir.
ôk. scflcnü, r̂chiäiaconus, 7?5 euA)«5 x«, rv 

7«^,«§ ümans.
Kl. ^els. Oorvinus» ^rLscripris his, czvD Oei g!o- 

riam ^ vL ru n l; H 8. minilierii 6eiioneüamenra, —

M  4
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, minem 6c «»§»/<«» »verraoeebunr, leüir küb-

lcribo.
Xi. per. Dreier, o gvi «5 6c elle 6eb« 6rezir Dbri- 

gi vixil, perpeiule mecum V. ^er 48- ^  kkil z. b l.1 '. 
6>ü», 6c gviäem vocer 6c ^v^or. —  —

Xlrrr. kiö/er. I^sur. korsiur. Ll»u6. <^»rb«rg»»r6. 
L,n. krrmriur 6cc 6rc.

Aar 1668. fradodr hamhanSkiere HustrueXi-e- 
6sI. von WoltkerröorH en Dotter af^uliur von IVolikerr- 
äorxk til Veste og Kleinaovel i Meissen. Og Aar 
'6 7  z. den 7  Zulii gik denn« störe og fiiktig« Mand, 
vor Provst og Superintendent Xl,x. kekesielä al Kio- 
delS Gang, plaget i sidste Aar af Skrensmrrte, med 
s:c Symbol» paa Tungin: vlinrm  nemo pere«, drt er: 
G id  alle maaree bllve frrlste l Hans aldst« Dotter 8o- 
psii- Llil-berk blev gifl med Xl,x. Pr,6. Lrrnö, Prast 
lil Svindinge/derefter Enke-Droiming 5 0 ? m ^  
l-»e Hofprast paa Nykiobing, Provst og Prast i 
Stade». Den anden Dotter stk Provst ttrrke her 
paa Siedet. Den tredie, navnlig äm rli, ^§ner blev 
gifl med Prof, og Rector tt,I1>o i Odense rc. HanS 
Epitaphium har 2werx i sin Stell. Clerisie indfort. 
H  'nS Vaaben var en Raa med et Sverd i Klovcne.

I  Hans Xisnuali laseS blanr maiige smukke Sukke 
og Indfald:

» Delcü >nr menrem ô/?<r sic kenrrem
6»a6ek m tierbisiero lack«

— — Ir kinnulu; rcer »grir
2. — 5ru-
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L. —  L-uüur ubi esrpere porkr 

dlonrräix» leä rsryur erir.
--- -H- -H-

Lx ramir sruktur pere, non raäicibus.
Hvormed Han sigter paa begge sine adelige Fa- 

miller.
D e Wittenbergiffe PrvfessoreS Theol., som i 

Aarec 1662. tilskrev Haderslev Geistlighed, og bad 
om samnles Raabgivelse mod de til ea!vini§mum sig 
boycnde Rmthelnsse TheologoS, fik af Provsten bL. 
kekefelö dette S v a r (som maassee kan behage een og 
anven ae lcrse.)

" 6rarir L  psx s Oeo ?stre, pscir^ve principe I.
„ 6c eommunicsrio §p. 8rnüi ! cum oKciorum trat.
,» esrirarir oblsrione.

.» ?! reveren6i, smplirllmi rrczve excellenrirlimi Viri 
vomim —

>. üpoxrrpbum collanonis On.'pbeolozorumpinrbe- 
„ lenbum 6e klsrpurxenlmm dalvinianorum» uns cum 

super i!!a 6c lirrerir Veltrarum pl. ?ev. 6ign. 
», 6t Lxc.» r^vidur collexii noliri Lcclelisltici bae äe re 
„ krsrerne experiris juäieiüm- rekte sccepimur; nee po» 
„ ruimur, ^vin nexorium boe» c^vippe sräuum 6c iiäei 
„ noltrr contertionem spettsn8, probe penlicaremus. 
,» lnltnura ißirur pis 6c cjevora äejibcrarione, noltrsm irr 
„ reveremer exponimus scmenriam. Oominos.pinllle- 

lenler libi 6c eccle^ l^urb. ms!e prolpexiise pursmur, 
». non ranrum od rsm mulios ran^ir 6t ab

M  5 rr omnlbu,
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r »  omnibur cursnäum tuiller, sori in se> sliis inconsulrir, 
»> lulce^erunr; Verum ercam C^lvininnir» plurimos erro- 
,, re5,tunciamenrum meciia^ve laluns imme6irreL proxi
»» me lzbesacimrcs arqve everrenres» lococzve 66ei öubi« 
„  nrioncm, spei 6esperarionem» rimoris Vei securira. 
,, rem progcnerLnres, sperre 5ovenribu§» nec cio^msrä 
„  m veum blsspbemr 6c bumanis soeieraridus injuria 62- 
„  serenribus» l̂ vst» conlan^vinei 6äei noilrL eüenr, sra- 
„  rernirsrem sp., cujus snlmr 6c nervus 6621 uniras etle 
>, lieber, concellerum. Incempeltiva eerre bsec eti er 
„  noxia benevolenris» 6c plurium malorum» <̂ vsm bie 

recenleri pvlsunr» foeennös. (Horäsriores Dominos 
,> Kmrbe'enses elle oporruersr, memvresqve p ii, czvo 
,» v lxnarius arclebar» /c li, ^vi relle Hieoäoriro eor 
„  <>v» non creäiiierunr» I>ucbariam elle csrnem 6c kan- 
„  xvinem ^e6emrori§ nollri 0.» in epik. sä8m/rnen- 
>, ses L krarernirsre exciusir reprobravilyve. X1o6erno§ 
„  enim Lsivinlsnos non boc ranrum, le6 pluribus <̂ v,o» 
„  <)ve, iis^ve cspiralibus erroribus infeüos, inc>ve 5eci- 
„  bus suis concreros else, ex conkeslloaibus 6c aliir eo- 
„  rum 8cripris ssns lrqver.

»» kem vero p»sm vobis 6c nmnibus coräarir Durb. 
„  ^?lieo!o§»s öiAnislimam prrellsris» V iri pi. k e v.» ^mp!. 
„  sr^ve Lxeel!., <)vo  ̂ sceurarissime velirr , in
„ <̂ va nibil 6eli6eramn8, penculisllmos consrus dalvinir- 
„  norum, tub specioso trarerniraris nomine ilmplieiori- 
,» bus imponenrium» msrure 6c mascule inbiberis, Do
,» minos k<inrke!enses serio 6c bumanner revocans, pru-

„ öen-



„ dennsllme, ne Icbisma inselix inrer L-urber.inns subo- 
„» iLtur, prsecaveris. 8per2mu§ inde sore, Oeo »sa di- 
„ reüuro»ur susus Lslviniam comrarium sorrianrureven- 
„rum, 2c L^urlierani» czvos illi irvc allcttum iive distra- 
„ üum ibsnt, vinculo mrer se arüiori devincnnrur, pu
,» riiarem Lvan§. maxir ma»»s^ve penll lrabeanr, 2c l^n- 
„ sio odio Calvinianoi um dere^enlur.

,» >Io§ jursmenn relitziunis, <zvo -4u§ust. donses- 
„ 6oni invariarT 2c tormulre (^oncordiL sdllriÜi tumus» 
„ bsar immemores, dslvinirnorum erroces borrendos 
„ §5 Ai-arism divinam, merirum dbrilii §2lvakori5, Vec- 
„ bum v e i, Lacramenra, tidem, adeoĉ ve omncs laluris 
„  nolirL csutas »mpu§nanre§, Deo kreri, porro drmnL- 
„bimus, ab eorum krarernirare raurilper, dum illos 
„ miüos fec?rinr» abkori ebimus» devoris inrerim suspi- 
-, riisVeum precaruri, ur errrnres minitterio verbi 5ui in 
,» virm reducar, ruprursr impediar, nosczve in verirare 
„ per dbristum, c)vi vi2, veriras 2c virs, clemenrisiime 
„ cvnscrver, cujus zrariL 2e proreüioni k. 1̂ . V. I). 2e 
„ Lxc. roro animo commendamus. Vabamus blacersle- 
„ bii m Limbncr (^bersoneso, die ö. ^eobi. ^o. 1662." 
Vett. ?. K. 0 . 2c Lxceü.

n̂ êsu conjunslislimi 2c obtervanrislimi. 
?rrposirus, ?Akores 8/mm^kL ^linilierü 

Kult. Honsels, ibidem.

I  Consistorii Prorocol erc VisseNavne Midmegnede:
Nonavenrura Kebefetd, Probst, 
v-lenrinus §cbmidr, Postor in Haderöleb.

selk.
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êssanlur6 orvmu5,Past.knBltrt. l^.?ee. Ore/er. 
Will». k-uli, Past. zu Moltrüp. LtuM-aur 2oögr.

Han har strevet foruden andet:7. Vinäicise Lvsnx., komikeiis Ingolll-ä., 8. l-ukke- 
rum A Lcclek. Lvsnxelicsm äoxmsr« amickrillirni» L^i- 
«ureirmo kenellrsm speriemir — inbmulamibue, sä msn- 
6-k. 8ex. oppoill-e. Ql̂ ktt. 1654. > 4kv.

2. 1'lieoloxis e»cecl»ekics 2: Unterricht zur Gottselig» 
keil, in Frage und Antwort, in dänischer und «Ut» 
scher Sprache 1650. i 8vo; »6;6. i 8vo; 1698. i 8vo.

z. kieisr äomestics, in ,0  Gesängen, Hamb. 1664. 
i 8vo.

iz ) klag, l̂irillopborur Krslie, SlotS-

prerst og e. 0. fra 167z. tll »688: Fodt i Leipzig af 
borgerlige Forcrldre. Kort rfter Han var bkeven S tu 
dent, blev Han fra Kkvbenhavn sendt til W ien, soin 
LegakionS-Prast med î när. Varon af l-ilienleron, hvor 
Xrslie ikke vpforde sig sorslgtig nok; lhi Han strcrbte at 
eidbrede Prolestanterneö Lcrre, bckiente efter Begiering 
nogle med Sac''nienlel efter den Lmhcrske Kirkes 
Maade, og del uden sor ftn H r. l-ex-ri HuuS; kort 
derefter blev Han tagen on» Natten, kästet paa «n Hest 
«ller V ogn, og fori dorr til de yderste Grcrndser af 
Slesien med Forbud, aldrig al koinme W ien nerr. 
Andre Efrerretningcr figer, at Jesuilerne satte Hain i 
Arrest, og Han paa Kong 8 k lv L iric tt HI. Forrstil» 
ling kom los. Herpaa gik Kt-x. Kr-Ke til Danzig i 
gamlr piafteve Klader, tiggrde der en Skipper til at

fort



fsrr Ham til Kiobrnhavn, hvor Hans fdrrige Herr« 
Baronen allerede havde fvrestillet Hans S a g  for Kon« 
gen, (der fortcrUeS, at Kongm blevsaa vred, at Han 
derover hevnede sig paa de i Kiobrnhavn varende Ca» 
tholiker, hvilket dvg vel «rudsprrdt af kiribes smsindede 
ReligionS Venner). Köngen satte Ham i forste HZa» 
cance, som blev Rectvratet i Meldorph Aar >668, 
hvor Han giftede sig med forrige ^1-». keliefelck Dotter 
Lrrkrrin» > og strax derpaa blev Han her i
Provstiet adjungeret, vg efter aflagt Eed i Consisto- 
rium introducerrt, og succederede Ham. Aar 1688. 
blev Han rillige sae som Provst overAprnrade vg Lygom 
Kloster, men dove sammr Aar i sit 46b« Aar. (x) Af 
«ndeel Breve, som jeg af denne MandS har, finder jrg 
dett« artigt:

8»lurem L  oKci»!
^äm.reverenäeL »mplirlime Domino käst, (bkukerrlebii) 

Kev. äc clrrirlimi Domini
^nüci konorsniisimi!

"  Ä)iew ol ich an meinem Orte über Geistlichen und 
„  der Ihrigen Kleidertracht nicht klagen kan, doch weil 
„  Jhro König!. Majestät eine algemeine Ordre wegen 
„  der Priester-Kleidung gestellet, so habe einen kurzen E p  
„  krack hievon communiciren wollen.

„  D ie Herrn Prediger sollen r) lange weite ehr» 
„  bare schwarze Samarien und Priester-Röcke tragen 
„  2) Keine Halstücher, ohne zu Hause, sondern Kragen

(x) Gelehrt. ktIiem. -Idllet» lil. ll.



„  gebrauchen, z) Sich keiner Parücken bediene». 
„  4) M il keinen güldene» Ringen, auch nichl mit Per« 
„  schaffl-Ringen die Finger zieren.

„ D ie Priester - Frauen und Kinder sollen sich 
„  gteichfals ehrbar in Kleidern halten, »nassen den»» ih- 
„nen 1) güldene und silberne S p U M , 2) D ie großen 
„  »veissen spltzenen und kostbaren Lon6e p,ri-Tücher um 
„  den H als zu lragen verboten werden; wornach sich 
„  ein jeder "  —  Lene valere Lev. Vostr. clarir. olstoiostss 

OK», lirrke.
I4»äer3l. äie 27 Ltrrk. iLgo.

Hans Born vides disse : Lvnrvemu^» svm blev 
tilsidst Proust l Oidenborg; ôkaiwes kroke, som blev 
Prcrst lii Bieice; ^nn» k1-»§,-re, som blev Prerste» 
.̂one i Maugstrup; >rn6re!l-! iil»ke, som blev Gou» 

verncur i Tranqvebar; og ebristin- klŝ clälen-, gjft 
»ned Pensionair Leier -tnäers«» paa Sophienhos.

Han6 Bibliothek var ustrdvanlig stör, dekS Catch 
loguS udgior e») »nindre end 44 Llrk Papiir.

Hans Skrifter, som cre trykce, ere meesi Disser» 
tationes og Ercercilanones, vg ere as andre anforre.

»4) klick-el 8licke1lU5, Proyst, Pastor og 
Consist. Director fra 1688- lil 1 7 » I  D»)sseldorf, 
hvor denn« var fodt i6e». den 10 Oktober, var Fa» 
deM IncemiLkur ^urir, svm blev siven brugt i Nauin» 
bürg i Ehyringrn. HanS sorste Udflugt paa Studr» 
ringernes veglie var til G era; Hai» mistede stne Forcrl» 
dre; og muelig, Fatligdom giordr, at Zesuiterne Ham

til
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lil Frafald fra sin Religion letteligen forforde, og 
iblan  ̂ Papisierne promoverevc Han til Magister i Phl- 
losophie ogVeltaluchcd,og fik iW ürhburg VctreBrev:
8lcpbanus I.e>te 8ocieratls ^elu D. I-.. «8c kbiloso- 

^laßi^er 6c ?ros. Orc!, ejusäemc^ve ssculraris Ln 
-Vlma Omversitaris l-Ierbipo!e«^s. pro rempore Decanus: 

(^um ornarislimus ac eru6ir. Dorninus ^lickael 
„  8licbe!«us D/lse!äorpbiens«s üuäiorum suorum reki- 

., monium ^caclemicmn e.xperier«r, lubenrer voknrescive 
,, i)lu6 elarZiü 5ü«nus. ^eltsmur iraczve, prrediktum 
,, Donunum 6c univerliraris noltrse albo intcriprum, «8c 
„ poli l^oKicam kbllosopbicas^ve scienlias lauöabilirersb- 

1'oluras, examlns accurare pr^millo, omnibusc^ve iir 
pr^sliris, <jvL ac! Oraclum Doüoratus ?biIoso^biei in̂  

,» 6ipilcen6um ex usu 2ca6emisru»n a6biberi lolenr, 6i^ne 
,»fuille juöicsruln, cui bonos iiie 6e5erretur. ()vam- 
„ obrem ex more ^ca^emiL bujus in aula Dniveriiraris 

,, majori, solenn« riru 6c pompa, nobilislima clariss. Vi- 
), rorum inspectaare corona, menie ^ulio 6ie i  r änno 
„  «67 z. per ?. I^aurenr. k'luclve 80c. ŝesu . .̂ j .̂ D.

,, A  kbi!. I^1a§itbum <8c?ro5. Or6. pr^saius Dominus kbi- 
„  losopInLk Dottor renunk«arus e^. In cujus rei iidem 
), bas e« cleclimus publico t^aculrarls nolirre IißiÜo 6c ju- 

-, rar« ^orarii ^cademire manu communiras." Die 9 

^tsrru.^rvro 1674. ^erbipolis.
dbilianus ^VeiHenlcbe»

I^Olür. tierbip. in 6äem.

L9r
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I  ZssuiterncS Collegium i Manch blev Han hen« 
sar, men var og det Sred, hvor GudS Aand gav 
Ham ac forlryde sin ^pottzlle; lob dort fra disse farlige 
Mciiucster, til Frankfurt, hvor v  §pener prcrdikcde 
Sandhed sor Ham; og senvte Hai» vcl rccommcndrrer 
lil Hering L K > I L 8 1 ' V K 1 til Gotha, ssm  inedSkipen« 
dio hslkt Ham tv Aar i Jena og Leipzig. Hcrcfter for» 
tiemc Han sit Ophold vcd BornS Jnforinalion, og var 
hanS sidste Difcipcl H r. Lli.irl von ^Klckelä paaGra» 
venstein, som siden blev Starholder; hverfta Pasio» 
ren i HaderSlev H r. v ,l. 8d,mi<lk von kni<-nl,crx> (med 
Kongeiig Tillavelie, selv i sm Aldcrdom at uvsog« sig 
cn Medhielpere) amoq 8>icl>dium, som Pastor Adj. 
Aar i6 !io , som og Aarce csicr blev iinver Eed anka» 
gen, som Consistorii Aiftstor. Snccedercde eftcr ect 
Aar ssm Pastor, og Ham blev eftcr ProvstcnS D o v, 
rillige beirverProvstiet (hvorefter Slot6praste-2Emhcde 
og Prvvstc-Lon asKongcu blev vphecvct). HanS Hel» 
bred var knn inaadelig, i hvilken Hensernde Han 1692. 
rcvste til Carls B ad (og af Frygt for Jesuirernr gav sig 
«t anvcl Navn) og derefter leveve til 1714, da Han 
mundrlig og ffriftlig kog Aftkeed med sine Tilhorere, og 
dode 1715. den 15 Zunii, og Hans AdjuncruS Hr. 
kisclier succcderede Hain. Med sin Hustrue Lirxirl» 
8csimillr, ovenmeldie Pastor 8cKmiSrr Dotter (^)avledt

Han
(5)  D a  Han holdt Forlovclse med hcnde, gkorde en Jo m - 

stue « f  Jlc n jb v r - lililsdork Lm ir Inksigrlsk hcnm od,
som



Han Xlaria öar^rme) gifr Nied v . Jok. kkil. 1"liimV0 i 
Haderslev; ^l-ria klilsderd, gift med H r. ? liraxelunä 
i Foel rc. Ester Hans Dod var nogm Uri.tzlighcd i 
Kirkr-Pengeues Reglrffab, dog flap Arvingerne med at 
betale en liden Capital.

Han har esterladt ct ariigt Haandssrist, kaldet:
IraÜarus in kkilolopkism ^rillorelir» ric. 

co§mu8 periparericus, 5 prrükus, s. iVlunöus univerl'os 
conrrsktur in klülosopliiam HrillorcKco - Lkristisnam, äi» 
visius in I^ozicam, kl^llcam» ^lae^elin, Ll».icam K  

s-rcer Veo muni, virZini line labe con- 
cebrr, 8^onfo e)us ^oleplio; inceprus auspi^e lumine 
cunüorum /Xrcbire3 o, ?5seiicls msrre purisilma, ?arro- 
ni<» v. ^olepbo» §. ^lickaele ^rcbsn^elo, 8 Larbirins» 
elie 9 vrc. /Vnno 1670» eominusrus ^ev /^nno 71 Le 

7 - ^ 7 Z-
»15) Hr. ärnö f'ikkei'. Fra Husum Skvle scndte 

Haus Fader, k-̂ nrick Peusiouair paa Hest-
holm ved Tonder, Ham nl Kiels Uuiverstlet; og Han

iirsor*
sk>m sik svr sin Prtrtension 2 1 0  Rdlk. M en Consisto- 
rium sanLt Bet^rnknina, strar at constrmerc Contrackcn, 
farcnd GennalSttperiiinndenttttö Meiling var ersarct, 
condemncrcdc Lmidlntid hvcit Partie til i w  N d lr. Pei», 
gl M as , kom ffuldc crlegqce Hatvdc lcu til Kvngen og 
Halodelen ocl p '-r <3usü5, og snspeudtledc 8r>^.elilnn 
paa 4 Uqer ab nikcio. S tor-Cau tzbren 04 Gcneral- 
Snpcrintendentcn ophancde Su^ernw ueu; thi Anklip 
ßcrm-en var hemmUig dragct ud as Arresten.

N



tnforpierede siden hos Amrs-Jnspecteur v . 5^ .  i^üll«r 
i HaderSlev; berfra blev Han i sil r?ve Ä ar, nemlig 
tAarek »704, kalbet som Pastor Adjunctus hoS Hr. 
6«. Seulir til den banste Kirke i FlenSborg; og blev 
«ster «lleve Aar abjungcret, som oven er sagt, H r. 
Provst 8«ickelio. og strax Ham succedrrede. Kirkerne, 
Hospitalet og Communiterek misteve unver Hans In» 
speclion alt for mange af sine Capitaler; og efrer unver« 
danigst Ansogning blev Hans Arvinger befriet fra at 
gisrt Regnstab; og hvad hiclper bet at krccve Kleeder 
af benNogne? S it  robuste Legeme,trv«r jeg, Han svak- 
kede af Chagrin over Processer, een paa ben anben: 
E t forvirrer HoveV, forderver B ryst, Guulsot og 
Vattersot bleve Hans udtrrende Gicrster. Han bsve 
»7Z6. den 6 August. M d  sin Hustrue clirittiim, 
8eukr fra Flensborg avlebe Han, forudcn flcve, tt» 
Dotter, kalbet c»K-»rm,, si»n blev gistmed Will-, 
tteilmeän, Stadsphysico iHadcrslev. Obrisiin,, 
gift med Naavmanv l-unsinx silmmrstcbS; og 
6eorx ttenricb kisck-l-, General-Auditeur.

Han har strrvet niov Ono 8rr-m<lii,xer:
D ie noch stchenöe unumstößliche Wahrheit unse

rer lutherischen Kirchen von der Kinderlaufe > 712. in gto. 
Ltxsnäinxer strev derimod et lidet S k rifl, lit. kil'clier 
wirderlegtivon kilckern.

l6 ) H r. ^oliLnne, I^cksen, Consistorial-Raad, 
Propst og Pastor fra 1736. til 1750. Og gid reime 
sinukke opvakte troe Jesu Tienere mange flere Aar

maall«

»S4



ma-ttriGudS stridende Kirke have staaek! O, hvor 
var Hans Liv vpbyggelig, og HanS Dod bevcegende og 
vpvcrkkende! Da Han havde faact nogen Smag paa 
LceSning iTonder Skole, sendte Hans Fader csrttea 
l̂ cksea, Kiobmand i Tvnver, Ham til Gotha under 
Rector Voclcerok», og derfra blev Han 1708. dimikti- 
nt til Universitetet i Halte i HanS AlderS -ode Aar, 
Hg Horde der Lreikliiupk, l). m̂bo», kranke, k'reiling- 
krufen, klick-elir og k̂l. üa». Reist« esier lv Aar kjl 
Jena, for ar höre den störe Luss-um; og alter esier to 
Aar gik Han til Kiel, og blev der i rv Aar. Siden 
informerede Han Born,forst paa Rantzau hoSCapiiain 
Lieut. Wexke, siden hos Baron von liomxiiem i SchleS» 
wig. Aar 1716. valgle Humptpip Ssgnemanb Ham 
til derrS Pastor. Her arbeyded« Han med stör Lykke i 
22 Aar, og derefrer blev kaldet til Provste-Vcrrdighed 
i HaderSlev. Z Hans sidsteTid maatie Han formedelst 
Svaghed bede HanS Majestät om en Capcllan, som 
blev Herr k̂-r. ttexelunö (som enduu lever i Friderich» 
stad) ogda Han havde bragl sin Alder til 6 r Aar og 
io Maaneder, henfov Han i Trocn til sin ForlosereAar 
1750. den z Sept. HanS troc TEgkifcrlle var ^ri» 
ckrittin, ôl,,nne, Dotter as sin Formand i Hump» 
trup, og med hrnde avlede Han ti Dorn.

Han har ssievel:
Oi5gur. öe nimio rixore in ^loi »libu5: Kiel,
En liden Psalinebog.
Liigpradiken ovrr Herr krocbm«m.

N 2 Den



Den christcligeTroeS ogLrvvetS VarkomS Afbild» 
ning «n Cakechismi Forklaring 17Z7. i 12m» paa 
Tydst og Danst.

17) H r kerer perersien VVc>!6iI<e, Propst, Pa» 
stör I'rim,rius. og Evnsist. Direcror til >75 s. T il 
Hans Fodested Sommerstev her i Ämter henvises Ka
serne, som vildt vidc hauö Favre-Historie, item kan 
med Lyst hrrtil laseS Livrensen, j en philosophist 
S t ill ffreven: (Icsegncre Anvenckcn eines rreucit 
Lehrtrs — des Herren ?«rc> tVvlcliKe, Amprsprob« 
sten. Fra stn Fadero Huus og Information gik Han 
A ar >712. i s>r typende Aar paa Unversireret i Wik» 
renberg. Fvrudcn Rheologien lov Hai. s,g baavr her og 
i Leipzig informere i der franste Sprvg og i smukke Di-s 
Lenstadrr. Hasten fire Aar var Hai, i Tydstland, og 
satte saa sin Reis« over Sommerstev til Kiohenhgpn, 
men i Hast drrfra bkev Han Henker ritAriderichoborg for 
v l informere Frldprovst ttoffs B o rn , og hiev der 1 
fern A ar, rog derpaa sin Examen Theolog,« vcv Kio» 
benhavnS Univrrsiret c. l,»e>6e. Aar 1724 blev Han 
stii'FaVrr i Sommerstev avjlmgrret, -rm -urced Pa» 
stör; hvor Han conrimierevc s», Laders Skole-Emheve, 
og havde oste ligesaamange Discipie som en pnhlic l»r» 
rillst Skole, som alle laae i Hnsec hoS Ham, vg af 
hvilke nogl« nu rre störe og l«rd« M«nd. Z  <̂ >om« 
mersted arbeyvede Han 27 Aar, hvorester Ham al'-h« 
blevi benoer derre Provstie, og Han forestvd samm« paa 
nimvr A ar; rhi Han dove »759. den >4M aji med sur«

s«d»
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scedvinligt MunterhedS Ord paa Dmgen: "  M i»  
„G eist ist froh, die Seele lacht, weil mich die Gnade 
„  selig macht." Hans ÄCglesrue var ^>»1, c-rlr-rm, 
/̂ rnkiel fra Msltrup, og med hendc «Wiede Han lo Sonner 
og 6 Dottrt. (r)

Man har sra Ham -
1. 1"r»ü. äe crirerio Veiaaii; ln volumare non ĉ v-e-

renöo ) 17 >z.
2. Oilp. 6e kirce crlici; furori; s  «je irw A  rremorir 

ealice L s ; ,  > 17. 1714.
z. Nogle as hans Prerdikener, befordrede til Tryk- 

kcn ester Hans D o v , med General-Superimendemen 
Ltruensces Portale 176 z. i 8vv.

>8) H r. ^oliannes Lorenrren sra 1759. til 176z. 
Denn« arverrdige, findige, og gudelig smdede Mand 
blev tildeiteProvstie kalder >759. den 28 September fra 
Pastorat« i Schenefeld i RcndSborg Amt. HauSFa
der var Rector Lerer Lorcmren i Sonderborg, men Hans 
Moder lX r. §<,pk. Kiobmand t-i-nsensDotter sra Kis« 
benhavn. Ha»sFarfader LererLoremrenvar i Eidrrsttd 
Teichgraf. Hans FaderS Underviisning var aldrig 
spildr paa Ham, og, forend Han i hanS e8de A ar, 
nemlig 172;, reyste paa der Kielste Akademie, var 
Han i fit alrid saa kicre grcrkisseSprvg saa suldkommen, 
ar ingcn i Kiel larde Ham derudi megrt. Siden reyste 

N  z Han

(,) Han havde de» SSre at ordiner« til Praster to Candi» 
daros: Hr. ôk. k-r«r og Hr. liieliarä lkralie >7)7. og

_.H-  ̂ ^
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han paa de tydsse Universsteter, og mindedr stg ikke 
selv tilDlbagereise, fvr Hans Fader Hain der besaledr. 
Jnforniercde saa i H r. k̂ riccü HuuS i Hohn, siveu i 
Pastor 8ckre»ti«; HuuS i Klvbenhavn, hvor Hans D i- 
sciple vare nu vcrrende General O-ekIer, Legations» 
Prast 8cbreiber vy stere, og assistcrede H r. 8ckteiber 
med ar prcedike for S t. P«r> Menighed, da Han 
blev syg. ' I  hvilken kenommee Han har staact, fers 
chraf, ak da Greve L-uäv x von Holstein?jar 17z;. 
vilde lade sig i det gccedffr Sprog undervise, blev Ham forr» 
staaelHr. Î orenirea. Köngen befalrde i SardeleSheb, 
arhan «ngNngffuldepradike forham paa Slott«r,vgvar 
medhansGaver ög Laremaade saa fornoyet, al Hoyst» 
samme kaldte Ham uformvdemlig til Schenefeld/ som 
Compastor r? z 6, og efter laAarsVeueste i denne uge» 
nieen vidtloftige Menighed, blev Han 1750. sammested- 
Pastor, n»en efter 9 AarProvst og Pastor i HaverSIrv. 
Efter sin«Kirk«»W>sttarioner i? 6 r. blev Han vverfaldrn 
afe» l-i«mv^k/li,som svakkedr Hain saaledes,al Hanföl» 
gende Aar den 19 Februar» nedlagbe fit Einbede, og 
lrvrrede sm S ie l i stn ForlsserS Haanv, og hanSTun» 
grs siost« S la g  vare Visse OrvS Fremforelsr: " Ic h  
„  weiß, ich weiß ja , an wen ich glaube. Zeg i min 
„  Jesu S a a r og Wunder, Den beste Seng og Hvile 
„  har; Th> naar mit Liv til Doden stunder, Jcg der 
„ min Trost-og Glade tar: M in G ud, gior dvg for 
„  Christi B löd, M in sidst« Afffeeds-Tinie god!"

Han
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H an VA Hans Hustrüe l̂ lerre kev«rm,nn vare r: 
epemplarist ALgrepar, ha» havdc ikkun e y iS o n , som 
vddt lckg, og esterlod alrsaa ingm B e rn . (-)

>9) H r )oackimu« Lreilcbmer, Provst, Pastor 
primrriu? og Consist Direckvr. Som  fra >7;o. til 
176z var Guds OvdSLcrrer« for Maugstrup og I« »  
gern» Menighrder; hvorefter Ham detle Provstie blev 
berrvek Aar 1721. den 21 April saae Han Verven- 
LyS forst« Kiobenhavn; men fvrend.han blev tre Aar 
gainmcl, mistede Han st» Fader t-iemic Crerscbmer. 
Conttskur ved KiobenhavnS Accise; og ha»S Moder 
LIit Irlexl. LukIrenkoKer vpyrog Ham Nied sep andre 
Sodffende moysommeligen, men aldrig künde en M o
der holde sinr Born mere eil Gudsfri-gl og Kuodstab 
«nd hun D a  den fatale J ld  -delagde hendes Bve- 
sted, maatt« vor«- H> Oeilekmer i stk 8v« Aar havr 
sil Ophold udi S k aan e iH r 8>ll>elK>oias H uus, som 
forhen havde i Kiobenhavn vcrrel LegalionS-Secreterer, 
»g loge.el j Han- Movers Huus. Zlar 17z 1. blev Han 
fal i KiobenhavnS Skole, af hvilken Han 174s. af 
Reccor 8cb»6s med beste Testimonio blev dimillerek. 
Dogen L id  efier var Han saa lykkclig, paa Ansogning 
ai ankages inier 8iipen«l>s,o5 Ll4 k l8H ^ !^  V I , giksaa 
til Halle, og var der i lvende Aar fregvemerenve ivle êre 
sshildsvphiste, ilöiberr malhemaliste, vaum-ni-ien; chev- 
logiste, begge Ii4,cb,i-Ii!> ra bi niste og arabisse Lecnones.

N  4 J  Kio-
(-) Hem havde ogsaa den TS« > Dispe-Dacance «t ordinerr 

Hr. /v»et koadeeg til Skodbiirg.
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I  Kivhenhavii prsdikede Han drrestee tD t. Petrl 
Airke, ja ester Brsalning oft« sor de KvngellgeHer- 
staber med stör B ifalv. Herefter log han smExamtn 
l'tievl. cumQ»u6e ogfaaDder ester, «n D ag; da Han fad 
vg medirerede paa «n Prcrdiken, som Han ffulde hold« fot 
Geheimr^Raad L.u6v>g Äess. kom «t B nd , som bvd Ham 
regne sit Navn paa et stykk« Papiir> vg stimme Afun 
fik Han at höre, at HM var af H ans Kongri. Mgjest. 
kaldet til Maugstrup. Her gistede Haft stg m«d Zem» 
frue 8c,pki» Lrueru, en Dotter af Pastor öirrrin 
crucru i Norbotg. HErren lade Venne velsiiidkde 
Mand nyd« alle ve Velsignelser, som mit modham lak« 
nemmelige Hterre dagligen vnjker Ham vg Hans H a u -!

n. Lectores ved det Haderslevffe 
Kapitel.

Saafom  D t. M art« Kirke var, nest SleSvig, den 
beroimeste Kirke l Driftet; faa har Capitelel her havt 
ey allrne krsepolikum» C-Mkorem og visconr», men og 
fin^eäorem 1'kcolc>xi?e. Det fvrst« Man findet VM 
L.«Qoribu» ved vette Capittl, er i Bifiop do'ic. Wulf» 
D d 14ZQ. seqv., soM anördnede her en l-eü. "rkeol. 
vg en l.eüorem Lv,nx. L  Lpistulrrum, som nvgle gang« 
VIN Ugen maatte holde I-eäiyaer. Damme havve efter 
DderneS Maade gode Jadkomster. Ben-eldtt Biffop 
Magd« L.eäori l^ co l. zoo MarkLybst, og den ayden

L.rü.vri
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1-ettori IVO Mark Lyl'ss. Delle Laststed l'lev, Vkd 
Neformarionen Aar is s ;,  af Printz e««isrr»^ ncv» 
lagr; men da Han merkede, ar mange Sludenrere og 
Munke komme ul HaderSlcv for at höre de rvangelisse 
Sandheder, som allerede her vev hanSHtsprast 
>Vi,ttlier blcve pradikcdc, blev Prilchrn bcvagek igien 
aloprette L-eckotium, vg kaldede hamorvrnll'g lil l^ ü o r
l'nealogir,

,fol»nner >Venö i ; r s ,  som blev af Prov» 
ste» I). V/ei<lenler, i ks ÎeÄiombu« pulilici» usflsteret.

^enö blev siven Provst, og allsaa er nyelig Hans 
Historie bcffrevcn. D e Ham estcrfolgende Provster 
stulde lillige h '.ve forestaaek k-eLloiio, me» der gik all» 
sammen lilbage/ for dereü ovrige Embeder vg den Ia- 
umke Skole ar forsyne, var »ok, og liiere <nd o« künde 
befinde.

G  G  K

IN. Sletsprafterne j Haderslev.
SltÄse vare her ved Slouet ts Praster, og der vver 
, oo Aar «fter Refvrmalionen. Den ferste og sornem- 
mcste Hofprcrst var alrid tlllige Provst «Iler Superin» 
lendens her paa Strdek vss i Provstiet, og diffe vare 
fra Ooü. kderk. lVeiseolee lige ul Lkrist. tlrilie , 
, z i Tallek, vm hvilkc alle er melde».

D e nederstr Hof» eller Slorspraster have va r« :

N r  r) »iP.
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1) xt»x. 6«orz VVimker». Prlntz <!»»rrrr»«r «l«
skelige Hvfprcest fta 152z. her g>aa Had^Slev Slot. 
I  Kirke-Otdinantzen, som Han vor med at undrrffrive 
i Kiobenhavn Aar i ; z ? ,  striver Han sig ^oncio„«or 
tt-lkettlevi-nur. hvoraf man snart ssulde siutte, at 
Han ved SkadenS Kirke (saasom enbnu ingen visconur 
dervev blev antagen forenv i A ar« 1556) har rillige 
havl Forrerning, og rillige synes del, at Han bemrldte 
Aar i; ;6 .  eller meget kort for, er forflynet cller dod. 
Lver-x i sin Stell. Clerisie Melder videre om Ham, vg 
henvisrr VS til et som Lrsmriu» i sme l̂ -rmir har
vptegnet, men Lverz feiler uden Tvivl herudi, eller 
har der af andre falste Efterretninger. (b)

2) kvlaz. ?«rrur 6enei,nur> som paa PrintzL»«!- 
»i-i»«, III. Bekostniug studerede i Willenberg, og 
Harde til Lcrreinestere v  Luiker og ^lelsnebion; hvor» 
fra Han sendre tilPrinhen og hanSBrodr« sine udgivne 
Skrifrcr. Og hvor anseer Han her for sin Leerdorn har 
vcrret, viser Wittenberg Universirers Testimonium as 
16 Febr. »740. (som jeg for Wdtloflighedens styld 
itke vil besvrrre Lastrne ined). D a  Hrrrug l-lädi8 
Vm LLldere 1 544 log sin Residente paa Haderslev

S l o t ,(d) v. komopp. ^nn. -Xnno r^LZ. v̂,'kfelc! Bispe-KkS- 
U lk e . Ulrich. Nachrichten p. 59S- i 
Leben, omlrcnt l^6o. melde- om en ^Vinrlirr, 
som, foren liderlig Advvcats ffyld, den Han ikke vilde 
lade lil Guds B o v d , blcv assat paa sin Sygr-Seng fra 
sit kukmutendcutur i Jena.
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S lo t, ssrev Han tftrr Venne Oenerrnur^ men forenv 
Han vilve antage dekteKald,maatteKonge»lrl8H^di 
hefale Ham ak komme, vg sendce Ham sikker Reise-Brrv. 
Han kom endelig Aar »546. med storRecommendalion 
fra D. vuxsnk,zea, saaledeS lyvend«: "  Gnad nud 
„  Fried von G o« uns«rm<Dater,und,von JcsttChrist» 
„unserm H E rrn ewiglich: Durchleuchtiger, Hochge* 
„  bvhrner Fürst, gnädiger Herr. Ich  bitte all« Tage 
„  für E- G . und E. G . Bn'lder, weil E. G  »u «um 
„  Regiment gekominen, daß E- G . Gvrc Glück« gebe 
„  ;u einem sel. Regiment«. —  Dazu bitte ich auch, 
„  daß E. F. G . und E. G . Brüdern bei GoneS W ort 
„und dem luth. Evangelio Christi behalten werden, 
„  um ivelcheü willen wir nun alle angefvHre» werde» 
„  mit so grausanren Krieg. —  Aber Gott unser ». Va» 
,, ter, Christus und H E rr, der heilige Geist, der 
„  ewige Tröster wird unS nicht verlassen, denn wir 
„  rufen ihn an. —  Ich  hoffe, daß solches Gebet auch. 
„  starck geht in E. G .. Landen und Kirchen. .W a s  
„ w ir  vom Krieg Zeitung haben, und davon hier ge» 
„druckt ist, wird E. G . alles bey Kl->§. l'eleo 6«ne- 
„  r»no bekommen, sonst wolle ichö E- G . zugefchickt 
„haben. Diesen 6-ner. G  H  , welchen
„  E  G . berufen hat, baß E r sey E. G . Prediger, und 
„  Theologus, will ich E. G . unlcrlkauig befohlen ha» 
„  den. E r ist eine lange Zeit bey eins in StudiiS ge» 
„  west, wie Kön. Majest. E. G . Bruder wohl weiß. 
„  E r hat sich ehrlich gehalten, und so stuvirr, daß ihn

„  uasr»
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„  »»nfre Schule hat geehrel mit dem Qraöu Kt-xiflem. 
„  Dazu so hat er fleißig gewest mit großen Ernste zu 
„  Gottes W orte, nicht allein mit zuhören, sondern 
„  auch mit schreiben. —  Also, daß, da wir zu wissen 
„  kriegen, daß er von E. G . gesvdert werde, haben 
„  wir ei» statlich Examen mit ihn» gehalten in Throlv- 
„  gia —  daß wir uns des gefrruet haben, und fol- 
„  genden Tageö z»im Purster und Prediger öffentlich 
„ in  unsrer Kirchen —  ihn geordiniert haben. E r 
„  hat ehrlich gefreut und sich befreundet mit dem würd. 
„H errn  Klag r r ü K K - l ,  unser Kirchen-Priester und 
„  Prediger, des Schwager ist er geworden. —  Chri- 
„  stus sey mit E. G . ewiglich. Wittenberg, Wonach 
„  Drcember vankolon r, , 546."

E . F. G .
unterihämger Diener

J o b . L u A e n b ix e g , k o m e r .v . (c )  
Folgende Aar »547. beklager Han for Henugeu 

sn» ringe Indkomster, og anholder om de »oo RdlrS. 
forrige Besold,»ing; me» Aarer «fter blev Han sm til 
Aoenrade Prvvstie. (<l) Formedelst Svaghed havde 
hm», med hoyeste Dlladels«, vver k»)ve Aar en Capel-

la»;

(c) Altsaa feiler ^ r»lrie l, som stqer, at Han ble» kaldet fra 
Wütender- ligc til Apenrade, hvillet »g L>«ur .v iL ii« ,, 
Organist i Apenrad«iHans Lcschreib. der S ta d t Apcnr. 
paasiaacr.

(ä ) blllller» cim b. lik. har urigtig > ; ;o .  ^rnleiei er her« 
«di.paa min Gide.
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lan; lhi r;6 r. blev Ham adjuageret Driä Srua, oc 
efterhanSDod, sammrS Broder Jok. Vrua. som og- 
saa dodr sor Lener,nur, vg gav PladS lil HanS
egen So n sok. Leacrrnu, l6 8 z , som vg succederebe 
Faderen Aar i;8 4 - («) Hans »fterladrr Enkr 6>«r- 
rruä Llume, var af den gamle vlumiffe Siegt i 2 3 it» 
tenberg. HanS rare Bibliothek brcrndte op Aar r6 io . 
Ar Han har ssreven rn Deel Skrifrer, fluttes af disse 
L>rd i en LügprLdiken: "  1̂1, ker Lea. ist aus seinem 
„  Büchern, dir im öffentlichen Druck auSgekommen, be- 
„  rühme gewesen, dir er thelis der Chursürstin zuBran» 
„  Venburg, gebohrrn anS dein Hause Dännrmark L>i- 
„  lakcrk —  dedic'irt, theils auch dem hdchl. F. und 
„  Herrn c « k l8 H a tt  u l)  und Herzog zu
„Schleßiv. und Holstein, darüber er in guten R u f 
„  gekommen rc." ,  men faa af HanS Skrister rre be- 
kiendte. voller in cimb. lik anfvrer et par endnu 
bekiendre, nemlig de Schmalk. Arlikler oversaile paa Latin 
r ,'4»; og nogle utrykte Breve lil v. -K Liren. Be» 
meldte vor Hofprast var fodt l Genner, en lille LandS- 
bye i D. Lygom Sog» i Apenrade-Amt, og af famme 
Bye tog Han sil Tilnavn. (k)

z)

(e) 6<ner«nj ^ o n  var per. (lensranur» som blev Pa- 
slM' i Lioldcrup, Fader til ker. dener. som beboede 
S ta ru v Gaard iHadcrelcvAmt,dod for nogle Aar sidev. 

(k) Ikke fsvt t kygom K W < r .S o q n , som have< L D e ytt. 
tur Srläut verCrvil,Kirchcn und gel Hist. derHcrrogch. 
i  Erl. VA i LotieÄaneir.
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z) Xfax. Oeorxiu, Loeihii» ^xrico!» fra , ;4g. til 

i;6 o , og blev öerestrr Prvvst, vg er ailsaa oven fvr 
»M Ham meldet.

Ester Ham maatte keüorer 8-̂ oI-e forrtttt denn« 
Deneste, indtil klsz. ^ell. eorvinus Aar 164c», hvor» 
«fter baave S lo t og SlotS-Pradiken forsvandr.

lv. kapores krimarii i Staden Ha-
derstev, som tilf'orn kaldtts Kirke herrer, vg 

vare mvtil vnurent > 54s. silligePrcrster til S r .
Severini Kirke i gammel Haderslev.

Enhver Cvmmunicant har Dlladelse af Stadens tr« 
Praster at tage lil Skriftefader hvcm ham lystcr, svm 
og nyder all« Jiivkomstcr vev alt hvad vcv famme kan 
forefalbr vev Barnedaab, SEgteskab, Lüg rc.

Aar 1569. gav Herkug stör Deel af
de fra Kirken hortkomne Lehne tilbage lgicn til KIrken 
og denS PrcesterS Brsoldning. Aar 1578. gav famme 
govgiorende Herrug sooo,Rc>lr>, af hviü Nrntcr Pa» 
stör i Staden stulde aarlig nyd« 40 N dlr., Archidia» 
conuS 20 R dlr. og Diaconuö 60 Ndlr. Gave«Bre> 
vet er dem:

"  W ir  /olimne, ver Eltek —  bekennen vor Uns, 
„unsreErben, Nachkommen und sonst jedermännig» 
„lich , nach dem wir —  befunden, daß der Pastor 
„  und Capellan unser Stadt HaderSleb zu der NottUrft

„  -<nug
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„ genugsam nicht versorget, daß sie sich darvon mir ihr 
„  ren W eib und Kindern füglich, ehrlich und wol um 
„  kerhalten mögen —  zu derselben (Verbesserung nach» 
„  folgende Verordnung gemacht, mmlich, daß wir ein 
„  raufend Reichorhaler bey dem Erbarn, unserm 
„  lieben getreuen ^lelebior ktsntroven zu Tagssov in UN- 
„  ferm Gute belegt, jährlich davon sechzig Reichsrha» 
„  lrr ZinSgeld zu geben, wovon der Pastor 4o>Thaler 
„  und der Capellan aoThaler jährlich heben und bören 
„  sollen, über alle dasjenige, was sie bisher an Be» 
„  soldung und anderm gehabt. —  Und als wir darne- 
„  den bewogen, daß der Pastor uiid rin Capellan alleine 
„  zu solcher großen Gemeinte —  sonderlich umb sterb» 
„licher Leute willen , nickt genugsam —  so haben 
„  wir gnädiger.Wohlmeinunge verordnet, daß noch 
„  ein Capellan nebenst dem andern soll gehalten werden, 
„  zu welcher Behuff wir noch ein rausend Reichsrha» 
„  ler bey ged. Igelet,iorRsmroven, jährlich mit 60 Rlh. 
„  aus seinen Gütern, laute seiner Vorschreibnng, zu 
„  verzinsen belegt, welche Zinser er jährlich zu feinem 
„  vermachten Unterhalten, nebst sreyer Wohnung, so 
„  ihm« «in Rath zu verschaffen, zu gebrauchen. Und soll 
,, solche beyverl. unterschiedlichen Zinse jährlich in den 
„  Achte Irium  Rexnm vom Probst und Bül'germann 
„  und Raih zu Haversleb eingemahneü —  W äre es nun 
„  Sache, daß die bestirnte Jahrzeit, in klelclüorRuuro. 
„  ven Verschreibung bestimbt umb und vorbey, und 
„  dem einen oder andern Thril« nicht würde gefällig

„  schn ,
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^ feyn, den Hauptsummen länger zu behalten oder ste» 
„  hen zu lassen, so soll nach Laut und Im ,halt der Wer» 
„  schreibung, die Loßkündigung vorher beschehen und 
„  dann ncchstfolg. I'rium llegum, die Abzahlung v<,r» 
„  auf «nnachlaßig erfolgen. Jedoch —  gewisser Or« 
„  «n wiederum auf Zinse bestätigt. —  Acmmauf un» 
„  serm Hause Hanöburg den ;len M aji Anno »578.
,, manu xrop. "

(l.. 8 )
D aß gegmwärtig Copey dem rechten Originali 

gleichlamrnd und —  übereinsiimniend befunden, sol» 
ch«S bezeuge Krafft dieses hierzu legitim« «-«qviiikur L
vocrm» L. Lö^e Iuöic. bizkreril. Lecrerar. 2c l^orrr.publi«.

Äbr 164;. gav Luibl-. tteinemrnn til Hader-lev 
Prerstefkab zoo Rdlr. Hendeö DonarionS-Drev er 
Vatem den >6 December bemeldteAar. (g)

1) Den forste ordentlige Pastor iHarerSle» «fler 
R«f. var Provst Dollar tüberkirU Veiäenlee fra 1526. 
til i;z z .  (S e r Provsterne.)

2) blag. ^nronivr Xe>ler succeverede ham,og biev 
tillige Provst rslrr nogle Aar. (Altfaa er om Ham og» 
saa meldet.)

z) klag. Job. Vorstiurvar baade Pastor og Provst 
fra e;54. t i l »;6o. (Om Ham er ogsaa meldet.)

4) Jokinne» tteckr, Pastor fra 1560. til i ; ? ; .  
udvalgr as Jnvbyggern« og Magistraten som Pastor

rfnr
te ) Lorvaret i Pr»»ste>Archi»ett; ;  Ekuffe.
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efttr Vcirsti! Vonrrise, hvilkel Capellanen I»h. 
VI6«n6vs  ̂ fast bln) rasinde ovcr, hvorvm siden stal 
melves. H r. l-lecln var fodi i Gystrov i Meklcnborg, 
vg Vöde Aar r c!lcr 7 ;  her >Haderslev.

;)  H r. 6eai-z 8ch,väer> Pastor, og sivcn lillige 
Provst. (See Provsierix.)

6) kerrur 8ml<nec>ir fra i6 lZ . til is z ;,  Af 
Fodsel m Lyhekker. Astoste den her vcrrendc fro rst 

)ok. 8cliroster fra Pastorale!, som Han i fex Aar 
tillige med Provstiek havde sorestaael, hviiker falle den 
hivsige Provst saaledeö i Härmst, ak den errlige 8in- 
kneckr blev anklagcn som cn Kierner« Aar > 6 ;;; og 
som Han i'ngen Roe vemede al faae, asfagdr Han nl 
Prcrstcdom, og dode samn>e Aar maaffee af Chagrin 
over nogle hanS MeddrvdreS Haarvhed. D a  Han 
laae for Dvden, uvlov Han sig for sin Confessionarnim, 
ar Han all for ubclimelig havve nedlagt sn Cmdeve, og 
ar Han forlrov, al have licl i velRendshorgsteL/nosto; 
vg Venne gode og foyclige T-a»d bekiendre for ave »crr> 
vcrrenve sig ril l-uiken Leere, vekcsterede ave Wlvfareh 
srr, kilgav ave sine Modstandere., vg lovede ar vilve 
ved ek offenkligl Skrisr legge sin LcerdomS Reenhev for 
alles Oye»; men Han dove, og Guv loste Ham afV er- 
dens. Uroe. Videre er meldet vm Ham i Kl-x ^ok. 
8cl,rü6er; Historie tilsorn. Den bervmke Professor 
o . l-l. Isolier eyer en Deel Ham angaaende Breve og 
Acta, som udgiovrn heel Bog Papiir.

HanS Skrisrer efter c,mbr. vl«r»», «re:
A  I .  hlaau-
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r. klaauäuüio Veikormir xirkrnr v. peelieionr Oni- 
ttlir c, veo. (et Ark.)

2. velineakio 1/nopr. prreip. »nie. IVeologi».
(z z  Ark stör.)

z. Antwort auf die Klag - Artikel, so der gewesene 
Probst zu Harheröl. Kl. I. 8ckrö<ler, als vbrnchme 
Lxcellsa am l?  M artii Anno l6 z ;. wieder ihn anger 
geben. (2 Ark.)

7) Valentin 8ckmi6k von Nienborg» Pastor ät 
klinil>erii 8enior indtil Anr t68>. ŝtelkor krlmaria» 
Ooaliüorii L  Lckolr Lonsetvaior. § ) e » N r  fv r v e M M e
og af Lykken omlumlede Mand vilde jegsortallenitget 
vm, men Lcrserne vil Hans fuldkomne Historie, frygter 
jeg, blive for vibtloftig at giennrmlase; og verför vil 
afkorte den. Han var «f en god Slcrgk, som og af 
Keyser m . siden blev nobllilerer. H ans
Fader klarlüar 8ckmiclr var Borgcmester i Cörbitz, som 
dode »6)4. HanS Moder var ^nna l.ange> Raav» 
mand l-ucar I^ngs og Larb. kekckia derrs Dotter« 
Hans Farfader var H r. Valentin 8. til KönigSwalda 
paa de Bohmiffe Grandfer, hvor vorcS H r Pastor 
var fodt 1599. den 1 Juni». HanS UngdomS Anfo» 
rerr vare forst Rector Io. kol-nclus i Cörbitz, dertstek 
Skole r Rectoren i Graupen, og endelig Conrectvr 
(^elmalr i Frciberg (som gab Ham faada»' Sm ag paa 
Poesie, ak Han stedse vgr anscet som en god Poet). 
Z  hqnS syklende Aar kom Han med pragtig Testimonia 
paa Gymnasium i P ra g , og nogen Tid rfter lod sis

blank
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btant StUSenterne llidffrive ved der gaml« Carolinffe 
Akademie; reyste fidentilUlm , Augsburg, Tvbingen 
vA flere Steder; indtil Han blrv begieret til Terscher 
ved Elven, som Inform ator; meu eftcr to Aar bl«v 
uformodentiig käldet til Reccvr vev den tydffe Skole, 
som man i den Bohmiffe Uroelighed fik Friched al op» 
rette i Leutmaritz, hvonil 8. ),cob, Kloster blev de 
Evangeliffe indrvminer. Her var Han röelig indtil Aar 
1620 , da Han maatte brage i Landfiygtighed formcdetft 
Münkenes Vildhed, da der blodigeNederlag ffede paa 
der hvide D ierg ped Prag. Hvor finde vi Ham nu 
igim? Han vaagner hos sin forrige Herre i Tersther, 
som Hosmester for Hans «ldste S o n / ined hvilken hä» 
besagte Universireret i Wittenberg; men Sygdom drev 
Hain tilbage til fit Fadreneland, hvor Han ffulbe^hav« 
havt en Arv ester Fvraldrene, hvis Han havde vHdet af
fige l^ lk sri Lcrre; mrn Han lod alting i Stikke, og 
lob til Magdeburg 1624. Her giorde Han sig drjstig, 
traavde frem for den evangeliffe Abbed, med et latinjk 
V erS,. paa staaenve Fod, gav Ham fine betcrnkelige 
Omstandigheder tilkiende, hvilkrt anstod Venne saale» 
des, ar Han giorde Ham strax til Convenlual» og Klo» 
ster-Prcrdikant. Rygtet om Hans rare Prsdike Ga» 
vrr kom Hertug Lkk45i '  for Aren, og som
bemeldte Hermg, som den D d  var General i D anff 
Tieneste- behovede erl Feldproest, lod Han ved sin Höf» 
prcest ^la§. L-ipp-oK Ham fordre tilHoved-Qvartrret til 
Grendal. Og Han aflagde der i Domkirken en Prove« 

O  2 Prcr»



r i »

Pr«bik«li; hvorefrer H . M. Kong c»krl8i'ŝ ra lv. 
som sek var hanSTilhor«r,kaldlr Ham somFeldiprasi; 
men svrend Han blev ordineret, maaue Han folge Ar
meen til Glesien vg U ngarn, som indkog Hovedstaden 
T cop pahvö r Hertugen lod H r. 8ckmi6e ved Xl->x. 
l.ixp»cl» i 8. OeorziiKirke lolennirer ordjnere Aar 1626. 
Her blev Han liggcndr (inedeuS Herlugen drvg ind l Un
garn) og giorde sig saa elsiek, akNaadet i Trsppa bad 
Hertugen ydmyg,- ak maane beholdeHani i deres sor» 
rige foriagede-.PrastcS S ie d , hvilket vg siede. Men 
her varede Han6 Glade korr: Hercugen boer i Ungarn, 
den dansie Armee kommer i Knibe, Troppa niaa af 
Wallen klein oghans Folkudstaae en haary Beleyring, 
Ven maakt: vvergwe sig; og Jesuikerne, i hviS Kirke 
H r. Sckmiär havde pradiket, sammensvvre sig al stoppe 
H r. §ck,miä» Mund i evigFangsel; men Comnrcndan« 
ten Oberst k-mrou blev H r. 8elimiörs Besiyttek- 
s«S-E»gel, og vilde «y med W»»enllein siutte en Freds« 
Acrord, undkagenHr. 8cl,miöe var drrudi indfluttcr 
med; saa gik da Han med de dansie Folk, vg lod sig 
til Breslau geleive. Fra Breslau begav Han sig, da 
Helbredet killod der, eil Bautzen og Leipzig, og endelig 
til W eim ar, hvor Han opholdt sig hoS Hofprersten 
foroinmeldle ^l-g. van. l-ixprck. Fyrsten lvvrde Ham 
M vm oiivn, i scrr, for Han havde lienk hanS H r. Bro- 
der. Men Tid og Omstandigheder tillod. Ham ikke her 
ar blivr lang«; Han sogt« aller til sit forrige Magde
burg, htzvr Han ved Fortalleise om sine mange farlige

Foram



Forandringer bevagede saaledeS Domprasten voünr 
L»Ke. al Han ralcde- mrd vecano j Nyestaden, og fik 
ha.n der hensar som Pastor 1628. Lykjken er Ham ikke 
saa god, ak Han her kan sidde sikker langer« env tre 
A ar; den Keyserlige General Willenlkeia belcyrerByen 
haardrligen Aar 1629,0g öpkaster fordeysyttenSkand» 
ser; men Han udrmcde intet, indtil General 1 '>»x 
kommer igien r 6z i.  med eu uovervindelig Armee; Ad« 
ministratoren i -Byen Marggreve LKr. Will,ein, eil 
Brandcnborg, maa selv stikke Nyestaden i Brand og 
ruinere Kicker, Klostre og Hospitäler. Hy. 8cl,mi6e 
maa fvlgelig lobe til Festningen, me« des mngerr; khi 
her har Han raget sig «n Hustrue, og maa ffirlve ved 
m see sir kiere Sred opgaae i Branden; men der var 
kn» en Begyndelse; Fienden.rrangde ind i Magdeburg, 
ikke som Christne, men svm Furier, plyndrede og 
branvre. Jndbyggerne (jeg gyser ved, ar ranke der« 
paa), pidste ikke, rnken de ffuide lobe for Sverdee hel
lere end for Jlden. Midr i denne Jammer kommet en 
M ajor og rilbyder H r. 8cl,mi6e ar fore Ham ud af 
Sm den; men rank ikke, ar 8ckmi6t; Lykke er saa stör 
ar finde en artig Ven saa uformvdenrlig? Ney, Ma« 
joren er ffielmff. Rigrig nok forer Han Ham igiennem 
Gaderne over de nedhuggede Legemer, igiennem dragne 
Kaarder og Jlden, forer Ham ned overVvlden til den 
Keyserlige Leyr; her tillod Majoren Ham ikke ar blive, 
men befoel Ham fremdeles ar folge fig, og da de vaxe lidl 
ude fra Lepren, omringrr Officerrn inrd sine Ryrrere 
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Prasten, og med opfpendte Pistoler forlanger kinrrio». 
H r. 8ckmiälr> Kones og B arn - Graav blodgior ikke 
Visse steenhaarde Hierter, Prasten viser dem sine tomme 
Hcender, som havde maartek lade alking i Branden og 
GiendenS V o ld ; men Han flap derved ikke fra dem; 
Han maatte med > Kone og B a rn  til Fods folge bisse 
nbarmhiertige Rivdere; allene tillode de, at Han- 
Kone, som nogle gange faldk i Afmagk, blev kästet niev 
sik B arn paa en Vogn, som forde nogle Prasten-Be« 
kjenvte til Langenwedding Pvcrstegaard, og alisaa 
flap hun, men H r. 5cbmiäc blev fort til Majoren- 
Llvartter i WelSlcben, hvvr Han i et bcvogtrt Kammer 
havde Leylighed at ligge sin Gud i Dre med Bon og 
Graadvm hansfremvelcsForsorg. Gudlever. Da« 
gen rftrr blev Majoren hastig forvrek til sin Oberst, og 
Pr fleste Han-Bevogme maatte med; nogle andre Ossi» 
cerer kommer og erfarer H r. Lckmiäir sorgelige Til« 
stand, bev«geüdrrover> tagrr Ham ved Haanden, og 
svrer Ham paa Vryen at flye. Lidt derfra treffer Han 
sin Kones Smdebnd, som geleider Ham lykkelig til hende 
VS sin gamle ^Ven, Prssten i Langewedding; men as 
Forsigtighed forlode de Prerstegaarden og holdte sig 
hemmelig op ho- Klykkeren, og det-var til deres Lykke; 
thi Majoren med sine Ryttere indfandt sig rigtig, og 
udkccrvede H r. LcNmick, men man fandt ham ikke, og 
Fienderne lode sig bermed Nöyr. Ester Degiering af- 
hemcde Han- Svigrrfavek i Wolmerstad Ham til sig; 
mm her tvrde Han Heller ikke blive; lhi man havde
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Spioner allevegn« ude at ach olde Magdeburg. Pr«» 
ster, hvorudover GudS Haand og Aand ledede Ham 
til sin gaiple kirre voLtor Kober»Wittenberg, som for» 
hlalp Ham til ar blive Feldkprast ved den Churfyrstelige 
Armee, og Han fik sik Qvarteer i D rlirsch ; lov Han 
heme nl sig sin Hustrue, fvr han meent«, her nogen 
Lid at ligge roelig; men den Roe varedr kun ko«, de 
Keyseriige falvl ind i Cyurfyrstendommel- og man 
maane her brakke oy. H r. Sebmläk sendte Kone og 
B arn  kilbage til Wittenberg; og fulgle Han selv Regi» 
mentet,somvar med iVet störeSlag i 6zi.d e n 7 Sepl. 
«n M ül fca Leipzig, hvor de Chursachsifle og derrs Al- 
lieredr de Svenfle flöge de Keyscrlige, og forfulgdcdem 
ind i Böhmen, (K) og indtoge Prag. Drrefter kom 
Hans Regiment til Eger, hvor Han i nogle Uger pradi- 
kede i den störe Kirke. <Ved stille liggcn her, blev der 
Ham killadt at besoge sin Kone, som Han antraf iPrekfch, 
drog ogsaa hen og besegle sine endnu levende ganile For» 
aldre i Korbitz, som glavede sig med Ham, og hiulpe 
Ham at grade af Glade vver Guds Forsyn; de velsig» 
nede Ham, lode Ham fare og saae Ham ikke mere. N u 
iler Han med Glade til sit Regiment, men Han gladede 
sig for eilig- Forend Han naacr Eger, Hörer Han, at 
Croaterne har ruineret nogle af Hans Regiments Cvm- 
pagnier, hvorovcr Han paa voüor Kobers Raad soger 
sin DimiSsion fra denn« Uroe. Herpaa begav Han sig 
til Zerbst for at erfare, om Hans Kirke i Magdeburg 
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ikkc endnu var opbygger, men derril saar -et endnü in- 
gciiklnhe uv. Han fairer alcsaa en iykkeligere Resolu
tion: MedRecommenVarions-Brev fr'aFyrften «W ei
mar reyft; Han lif Glykstav ril K o n g cttk l8 H ^ »  IV . 
og rraffer der rillige sin forhen i Slcsien vell'ekienvtt 
Pairon Oberste ^larg. k-mrou, fom mev flere bevagede 
Köngen ar beholve Ham ved Hoffee, hvor Han og oste 
pravikeve og nod gov Unverholdning. N u bcgyndreHr. 
Lc k m is tir L»)kke al vaagnr̂  Köngen lgder Ham befale ar 
pradikefor sig i RenvSburg paa Herredagen- hvoref- 
rrr Köngen raisonnable begaver Ham,.og lover Ham 
fren« for andre Bcfordring, hois Han agrrve ar blive i 
de danffe La,«de. D^rpaa reyste Han ril Hamborg,
hvor Han lod sin Kone (svm hivtil opholvl sig hoS sin 
Faver) komme iil sig, og de boevr derefter i Glykstav ; 
iavril i Itzehoe Provste-Embeder blev vacant, hvilker 
H r. 8ckmiät, som Diceprovst forestvd, indril den an» 
kom, spm Abbevissen og Convenr-Zymsruerne allerede 
havde uvnoevnet, men de havde hellere beholdr H r. 
Scbmistk; ja der blev saa mager, ar Raaver kaldtt Ham 
ril Maanedö-Prast i Capelker paa Torver, hvor Han 
stov i ro A a r ,  og i Aarer « 6 z ; .  vev Pastorar-Vacan» 
een kom efrer Raaders og Folkers V illie  ril HadrrSlev, 
hvor Han cnvnu levede i 46 A ar, og var alrsaa Prast 
i hele r6 Aar. Kun der sivste Lrve-Aav vidste Han, 
hvad Sygdom var, og fik ril Mevhielper 8ri-
cliestmy. da Han og svcrkkedes saalrveS, ar Han rengang 
besvtmede tv gang« paa Pradikeftolen. Hans DodS»
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D ag var dm 22 Nov. i68> M d ^uxust'mi j>rd i 
Munden: lnrer br,cki, 8slvstori! mei äc vivere 6c mori 
cupio. Hans Hustrue /^nn- Vonäorkev var en Dotter 
af Borgemesier ^aär. vonönrfen i Wolmerstad, og 
avlede med hende: >) V,lem,n 8cl>mi6i, fvm blev Arrest 
til Garstang i Skaane, 2) ekristi,», som blev Prcrst 
til Tyrstrup, vg flere. Ester sin forste KvneS D od 
r6 )8 , giftrdehan sig igien med .ann, Licke!, Borge» 
mester klrnr Lickel; Dotter i HaderSlcv, med hende 
avlede Han en Dotter, som blev gist med Hans Ester» 
tnand. D el A navn von Lilenbei-x bar Han fra Aar 
1648. den 22 J u lii, da Han med sin Brodrr Jot,. 
LeKmiör.Hovedsmand i Keyferlig Tienest« blev nobiliteret. 
Hans Symbolum vare de O rv af Zer.Begr. z E- 22 V .  
.m n i '2  -o vn -r^  '2  n in ' 'i2 n

Endeel Liigprrrdikener sta Hain anforer vo ller' i
dimbr. lik.

8) KtaF. Klick,«! Lkieketiur, blev kort esterPasto» 
rarecS Amrerdelse r688. rillige Arovst, vg siöen den 
B v  haverD. H . Amtsprovstene stedse tilligr varetPa» 
storeSkrim. (See altsaa Provsterneö Register tilforn«)

-4 4 - 4 - 4 -

V. Ov erste Lapellaner, NU kaldet*
^ r c k iä is c o m .

^rckiöirconur prcrdiker stedse Danst, nemlig Son» 
dags Zropradiken og om Fredagrn; ligesom Pastor 
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krimrrlU! stedse pradiker D)dsk, nemlig Sondag For« 
»nivdag Lg vm OnSdagen.

Den forste Capcllan, her «feer Reformationen 
blev beffikker, var den larde bekienvte ^°li. oiäenäork 
Aar »5s6, stm killige ffal have berienk Aastrup Me» 
nighep, hvilket sidste jeg dog ey sinder Grund til.

ärckiöj-conui forestvd tiiforn KirkenS Bibliothek 
fpr rn vis Lon, og maam holde Bogerne rillige i 
S tan d , hvorom tilfvrn er meldet.

.1) ^oksanrr vlöenäorpiur den forste Capellan her, 
MN vg 'her det forste yg storste uroeligePrcrste-Hovrd. 
F ra  sin Fodebye Haderslev reyste Han til Wittenberg, 
vĝ  studereve der flittig. Gik derfra til Engelland, og 
blev der een af Erke-Dispens (i) Xmsnuenler, som af- 
flcev lvlonumenr- > Kirke-Vasenet angaaende; men af 
hanS Dagregister sieS, at Han blev her kun to A ar; 
thi Han geraadede i S triv  med Pralarern« og Erke» 
Bispen felv, angaaende Alrerens Sacramente, og sagde 
1 sin mevfodte Hivsighed: "  2Lrvcrrdigstc Herr«! gid 
„  her ikke var« i vette R'ge saa mange Klariere, Zvinglia» 
„  ner og Anqbapristsr —  derril svarede Han mig ikke 
„m egrr, saa jeg maatte tanke,'Han var og hengiven 
„  ril Zvingl. Lardom, som Han og var. Derpaa an» 
„  faldt mig nogle, söm dispurerede starpsindig nok vm 
„H ErrenS Nadvere, men ugüdelig: Jeg rog BeviiS 
„  af Jesu egne O rd, saa de ikke künde svare mig.

„Ligele-
c») -rkom,r Crsnmer eil Canlelberg, som sidrn blev som 

Nlrrr^r verlkaru brandt.
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„ Ligelcdes giendrev jeg all« Bisper og Pralater, som 
„  vaglig sogt« ak forvirre mig." 0I6-n6orp blev kied, 
og. bad sm Asffeev. Hans Medskribent l̂exanstcr for«« 
stillede Ham der meget Arbeyde som laae üfovsardiget, 
og paasiod, Han ffulde blivr. Hvad, svarede Olö-n- 
«lorp, dn L)r«kuver, du gamle Traring og Skale , du 
Vagvasser! sprang i der sanime paa Ham, vg ryktr en 
HaandsMdaf Hans S kiag , lob til Erkr-Bispen, og 
v.iste Ham det. Skiaget girmre Oläenöorp, som eu 
Helligdom. Han reyste- saa tilbage til HaderSlev, og 
blev N5Z Capellan til Aastrup hos den gamle Pastor 
lüözer; men for sin Lardom eenstennyig i Aarrt 1556. 
valgt til Capellan her i Haderslev, og Valjet blev af 
Hertug « ^ ^ 8  confirmeret; men Han var her ikke lang« 
roelig, Han geraadede j K iv med Jndbyggrrne vmLon, 
og Han har vist nok havt Grund til Klager, saasvm jeg 
finder, ak haade Provsten og Hoved-Prasten varpaa, 
Vennes S idr. Borgemester Ol,ur derimvd gav Helm 
til S v a r: "  Her cre tre Porte paa Staden, valg jer 
„  een og gaae jer V e y , hviS I  ikke er fornvyrl." Me« 
ellerö var nok den egemlig'e Grund ill Oläenöorxr For» 
trydclse denne, ac Raader udvalgke tteckr til Pa» 
stör, og gik denne forbi Aar i;6 o , og Olöenäorp an» 
saae tteelir for en Stym per, og udssreg Ham som en 
Idiot, vläenöosp gikdavgsaagobvillig.borlAar u K r. 
og reyste >>l Kiobenhavn, men underveyS var.han alle« 
vegne i Dispute, sar i S o er, hvör Han blandede srg i 
v  ttemmingü cr^bk» Calvinistisse Handel; og finde»
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herom i Han- Journal vissr O rd: "  Den r  r Junü 
„  var reg i S o rr «feer Abbedenö og ^eKorir Begiering, 
„  hvor et fton Giestebud blev tillavet, vg disse Siel- 
„  lande» ftaadsede og drak voerre env S viin . Her var 
„  og Äbbeden af Ringsted- Den i z kalede jeg mcd 
„  O »ic. ttemminxio vm Alleren- Sacrameme. — 
„  Han kund» ikke svarr mig et Ord mov niine 8) IIoxi5- 
„  mor. tagm af Christi O rd, saa Studentcrne i Hans 
„  Huus srlv forundrede sig. Omsider gav Han mig 
„H a a n d , og takkede mig for gudelig Underreining. 
„  Den r Aug. kom jeg alter til i-eüorem j Soer Klo» 
„  strr Xlrx.Xlarkim, vg sortcrllede Ham ttemminxii Me» 
„  ning, men Han forsvaredr Ham. (K) Han dodeAar

2) Jenr Köe elkr kul,e'l4»kkerrlebiensir>fra 1562. 
til r6or. Jeg sinder Ham Aar 1549- at varr kaldel 
til HaderSlev, som viaconur, hvilket maa havr vcrrrt 
hvS lieis-r, som Medhielpcr baade ved Slot-
tel og SladS-Kirkrn. Han var altsaa i Prceste»Cm- 
beb« 52 Aar.

z) l'^ckvI'sisenl'unöerentir.Capellansra 1601. 
M >617. da Han bode.

4) kerer
M ere ponropp. ^nn. I'om. z .  pa§. Z 85.

( 1 )  k tv f. o  >1. takkes für Aarstallene herudl» Han 
har vg M to g  af Hans cgenherndig paa Pcegament opteg. 
Mt Efterrctning om Hans Levnet og Strioighedcr. No
t a : Han maa Lkke confimdereö med andre af samme N a v n . 
som Oranrii Sosterssn re.



4 ) ?ersr 8^Ivettri eller Vetterten, dvde l6 z r.
;)  Liinurur ^scobrcus, svM levcde kil Aar 1651. 

Han havde fra 1617. varel her samniesteds vi-conu« 
eller nederst Capellan og HospitalS-Prast. Han dode 
Aar 16; 1. og efterlod Enke. Han var «Ilers en S o n  
af vcn gamleHr. »̂cob j Limrup, og Brover til H r. 
Qeorz i gammel Hadersliv.

6) Î>iK ?ecer i^inir blenrbur§ent>r. Reyste Aak 
1645. fraFlensborg ril Danzig, og stuvereve ver lo 
A ar, og vrrfra gik 1647. til KiobenhavnS Universiket, 
hvor Han blev i lre A ar, og reyste saa kil Rostvk, og 
blev der Ki-gitter ?liilosvx>bi!e. Her var Han for fine 
lardc og vpbyggelige Pradikener meger elffek, men Han 
blev ikke lange i Haderslev; lhi Han sogte ak blive 
Prast i Nustrup, og bkv der og Aar >6;z, men lrvrde 
der kun i sex A ar; lhi Han dod« i den bedrovelige Bd> 
1659, da den elendige Blodsoek henrev saa mange. 
Med sin Hustrue Oororbea OlzsrU von ^bletelä, ett 
Dotter af H r. LIsus von ^KIe5el<t, avlede l)an ko Son» 
ner, kalder La/ og -̂»cob. Hans Enke blev i Nustrup 
gifl med Successore H r. cVeäeH

7) tt-nr Hessen, ärekickrc. og Consist. Assessor 
fta l6 ;z . kil rö ;9 .

8) keiru5 vreier, en VilledhuggexS S -N  
i Haderslev. I  sil tyvende A ar, nemlig l 6z 8, reyste 
Han fra HaderSlev og sin Vclgioreres Anitskriver LI»uü 
tinuölens H uus, og gik til Lybik, og Aarel «ster Mtv 
er gor Testimonio af Rector kiiebmanno. gik paa Rostok
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Univcrsitettt. Aar 1646. blev Ham Ar«,, ssienket Mcl« 
gister-Äraden, og veresier hyldt Han Collegia, vg vae 
i der hebraiffr Sproa saa over, ar ha» i samme holdt 
en offen«!ig Tale. Strap blev Han af Amrmavd von 
Ser l  uk- j Haderslcv kalvel, ar informer« hanS S o n  
vg ha»S SostkrS-Son. Aar 1648. blev ha» Prcrst 
til Openwadt, hvor Han log sin gamlr Fader vg Mo« 
der til sig, vg ni Aar dercsier blev Provst i Herredet. 
I  den elendige KrigS-Tid vg Polakkernes Tyrann!« 
rryste han med sine, ind til Haderslev, og var af en 
Polak nar bleven skuds. HaderSIev fik Lyst til Ham, 
vg beholdt Ham som düeS Lcrrere (rhi begg« Capellaner 
vare dvde). Fra Aar > 66o. til 1662. var Han vg til» 
lige keüor 8cbvl-e Paa Hans Sygeseng gav Han sine 
B orn de bevcrgeligste Opmuntringcr til Gudsftygt, 
»g Han dvde den >; Nov. 1667, just 49 Aar gammel. 
Hans forste Hustrne var Justin» V. l̂ e, voröen, Borge» 
»Nester )ol, von l-tervoröen Dotter i Rostok, som dvde 
«st«r 4 A ar, og derester gisied« Han sig med ^»rgrerbs 
Lckm.a,. PrerstenS Dotter 1 HaderSlev, vg med hende 
avlede qisi med Borgeniester jen, Oieleo jHa»
derslev; Villen,», Die,er. Pickst I Hammelworde' 
^oksnne, v rc e l. som blev Conrertvr I HaderSlev; 
^Kk'llisn. som blev Her cedsfoged over Tyrstrup Herred; 
8opbi,. gjsl ,ned Lbe v->» j Forning M olle; keeer» 
som gik > Kriegstieneste, og dvde i Italien 1696. (an» 
dr« sige Han blev ssudt svr Presburg.)

Han<



Hans Dispmaher oprcgneS i Xlölleri cimbri» u- 
reror, -

A f hanS LpiceSio over Canjler e  von Ser l̂ ipxa 
anforer jeg Visse artige Linier paa Tyvsk og D anff:
Wohl gcbohrn bringt Ruhm u»dEhr,HDelfod gir Roet ogTEre, 
Wohl -clcbet noch viel mehr,  ̂Dcl lcvet cndnu inert,
Wohl gcfreyet Fried und Freud, H-Vcl gift gir Fryd og Fred, 
Wohl gestorben Seligkeit. H Vcl dsd gir Salighrd.

9) Paul 8sls, iXrebiS., Consist. Assessor VA 8ebolm 
Inspektor fra 1667. ril »700. HanSFadrr dS,§. d-iic.
8-s« j AssenS (m) senvte Ham i Hadcrslev Skole under 
Reccor kvl»z. p. Dreier, va derfra blev Han l6 6 r. dt» 
Mitterer til KiobcnhavnS Universiker, og der eftec ro 
Aar sustincrede Lxemea 1'beolox. e. l.,uöe. Aar 
1665 reyste Han til Magdeburg og Wittenberg, tilli» 
gemed sin Broder, (n) og horve fliltig lvt. Pfeiffer» 
Lpixel og ffrenirel, og under benne sidste tillige et Lo»e- 
xium Llnrominiecuin. D. ()venste6 og flerr; men hartS 
Fader döde, og Han nodteS til Aarel efter at reise hielt». 
G ik ul Kiobenhavn og informerede B o rn , men Ma» 
jestcnen kaldte Ham megel hastig, nemlig «667. tildett« 
ärcbicl.scon-r. H er, nagtet uvtrhkkclig Kongrlig Or» 
dre, ar Prvvst kebefelS stulde vrdinere Ham, vegrede 
Provsten sig dog, og H r. 8-ts maane ved ko Mcrnv 
gipe Ham Bessikkelse. Endelig maatte Provsten (so»«

nvk

(m) Merkelig: Pool 8-ster Moder var -ist ogsaa mcd d-i«x.
8»ss«r Formand oq Estermand i Lmbedet.

(") Som blev Prsst til Likambye i Fyen, og dode »SgS.



nvk var vred, fvrdi Köngen havd« giert sig saa dri» 
stig, umiddelbac ai kalde, uden at sporge denmyndig« 
Magister vg Raadei) admiirere Ham Her var Han et 
trve Jesu Bud i z ; Aar. Med st» Prvvst geraadcde 
Han eengang,i Fonredelighed, og der var Aar 1697. 
da Provsten sendcr H r. 8,tr den Vestecd, ak de Ord: 
e> Derre er Jesu fände Legem —  B lö d  " ,  somhid» 
til stedfe veb Sacramenkek vare udtalede paa Tydst til 
tydste Folk, og paa Dunst lil danste, af Capella,«rne, 
stulde H r 8ssi i Almindclighed udrale paq Tydst. H r. 
8»ls fandt i Venne Nyehed Belcrnkning vg vild« ferst 
sie General-Superinrendenkens Ordre; hvorover Han 
blev anklagel for Ulydighed mvd sin Provst, og fik en 
haard Befaling fra Superintendenten: al hevisr Prov
sten 2Cce og k--ririon; nien H r. 5-sr lod sig ikke strekke, 
menende: "  Ar del kilkpm 8ummo Lpikopo ar giore 
„  flige Forandringer, item, at det tydste Sprog var 
„  ilnyktig kil dem, som ikke forstvd der, anforende Pauli 
„  Ord > Cor 1 4 ,16 . da disse ikke künde sig« Amen 
„  derril; dog General Superimepdenlens Ordre vilde 
„  Han ingenlunde adlyde hvorpaa General - S u 
perintendenten kierlig svarede Ham, at, siden de Ord 
ikke Herde til SacramemelS vcrsentlige, stulde Han give 
«ster, som en from Mand af Kierlighed til Fred. Med 
vircono H r. ttestsrm-mn havde Han vg en kiden Lombsr: 
Maar nogen a fH r. 8-l!e5 S krifteV ern dede,vgbleve 
vm Ssndagen begraven, vilde H r. l-leliermrnn ikke 
»verlade Ham sin Aftrnsangs-Pradiken; dog der fandr

s'g
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stg hastig lii rekle. A l Han6 Mvdstanderr Prvvst Ke- 
kefelö ikke vilde lade Ham ril Skole-Msitationes, det 
kan man sagte rroe, siden der var hanz imod, al Han 
kom lii Embedek; mcn General Superinkendenteirgav, 
da Han stk det al vide, strax Ordre kil Necrvr von 6er 
»rr6r. al ansige H r. 8 ,k. naar Raden künde lrceffe 
Ham. I  Hans sidste Aar, nrmlig »700, blev Hans 
So n Ham i Embedet adjungeret. Steensmerke, Asth
ma og Vatlersol var« hanS sidste ubehagelige Gxrster. 
Med sin Hustrue VIsrxrerke 8climi6r (en Enke af sin 
Formand) avlede Han Nicolai Oonsrie6, som succrde» 
rede Ham; /wn, ^lrrxrsktie. gifl med Lollsz, ved H a
derslev Skol« dlic. kohlen; k̂ larielee, gifl med V"N» 
Händler Lpkr Keil,er i Kiobenhavn, og strre.

Han har fkrevet:
r. visp. 6s uno vero l)so üc rribus in una L ll perlo- 

0». r666.
2. G udöVornsG raadSSad rc. Liigprcedikcnover 

li-rsn l>lir^orKenlenr, afPsalinen 1 2 6 , 6 .  Kloben» 
havn 1689. i 4ko.

z. To Vec-i6er af Bodprcrdiketier. Kiel 16960997.
4. Den rersindige Christens aandelig« Kamp og 

S irid  rc. Liigpradiken over l-lan, Lloüerr, af 
r  Tim. 4 / 7  8. »698. i4«o.

5. eirrils V . Sröcksne CakechiSmuSr Melk, oversal 
paa Danff Flenöborg 1705. i rrmo.

lv ) Kicolsr6ottfrie68lis, fra 1700. til 17; ;. den 
I  i M arlil, og var i Prcrsre Embede paa 5 ;de Aar.

P  V ar
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^Lar «n S o n  af sorrige, fodt 167;. den 6 May. 
Fulgre i sin Ungdom 1 sin FadrrS Spoer, og gik fra 
Haderölrv Skole i Aaret »695. paa Winrnbexg I>vye 
S k vlt, hvor.han Horde m bomilekicir v . vsstou^ svm 
siden blev hanS Superintendent, vg flere störe M and; 
men «t hastig B ud vm Faderen- Sygbom drev Ham 
tilbage sidst i Aar« 1697, og saasnarl Hans Fader 
künde miste Han», sogte Han Universiteret i Kivbenhavn, 
vg blrv Informator ho- Oberhofmesterinde Baronesse 
von kckinöel, samt listige hos GehtimerRaad von festen.
Jrnivlrrtid giorde den svage Fader Ansogning, ak saae 
Ham sig abjunger«, soin Sg erhvidteS Aar »700. den 
27 Nov. M an hastede at saae Ham indsak, saasom 
baade Faderen dode kort efter, vg den anden Caprstan 
tillige vgsaa var dod. I  bans Lmbed« var Han over- 
Maadr flittig og i sit Levnet exemplarist D a  Han paa 
trebie Aar havde mcd sin gainle Moder fort sin Huuö» 
holdtling, udsaa« Han sig en Mglemage, nrmlig ^ -n , 
Ms. Leis« fra Kivbenhavn, og med hende avlede fem 
B orn. Hun dode fra Hain i 7 >9- vg Han fad siden i 
Enkestanb z6 Aar. Nogle besynderlige Prover paa 
GudSForsyn har Han selv vptegn«, »»emlia: Eengang 
laae l>an i HanS Bagftur i sit HuuS, faldt i S o vn , vg 
glemre at udflukke Lysit, vg i S vvn r svrekom kam, 
svm een raabte: dlicol»»! staae op. Han sprang vp, 
rn S tvel, Senge «Omhrnget, og Dynrn brandte i 
suld Lue. Han betankte sig ry lange, men rerv L)m- 
hrngei ned, kastede du vg den brandende Dm-r paa

Jvrdrn,
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Zorden, vg med de ovrige Sengeklader dcrmpcve Ir»  
den. En anden gang, nemlig Aar 1746, blev Han af 
en HZogn saa ulykkelig omreven paa Gaden, ar Hans 
venstre Arm blev brudr paa ro Sieder, vg kom afLeed 
i Skulveren, men HErren velsignede LcrgenS Haand 
til al helbrede Ham igien. Aar 1740. blevhanSSon 
Ham i Embeder ad>ung«rer,og Han levede dcrrfterendnu 
» » ; A ar, og efterlod ro Sonner vg ro Dorrre

l l) H r. Lbrilioplier8»s,. DcnnerersmdigcGudS 
Mand, som »eg längere havde vnffet Liver, og soni 
ftg i sar fvr artig Omgang. saa og fvr de fornemmeste 
Efrrrrerningerril derreSkrifr vprigrig crrrrihanSGrav. 
Han havde den Skiebne, ikke ar elsteS af de saa kaldte 
Fvrnemme, hvvrril jeg ingen Aarsag har kunder finde, 
uden denne, ar Han aldrig forstov ar hykle. HanS 
offenllige Tales Dndighed behagede de Rerskafne saale» 
V«S, ar Han neppe var bleven Sruvenr, forend rn 
Prast her > Egnen forlangre Ham ril sin AdjuncruS; 
men Han havde Lyst ar gior« sig duelig paa Universire» 
rer, gik derfore fra sin FodebyeS Skole ril Kiel (rhi 
for de ftcrkke PrenSsiffe Hververe rorde Faderen rkke 
sende Ham paa de Sachsiffe Universimer) Aar >7Zi. » 
Hans Alderr ryde A ar; rhi Han. var fodr «71z. vm 
28 April. D er var ellerS rn egen Gudü Bestyrelse, 
ar rn heftig Flovfeber forhindrrve Ham ar komme ril Kiel, 
forend vrdMichrlSdagSTider, og dervrd undgik enAem 
Tumulr i Kiel, i hvilken en Srudene blev faarer, er» 
C-rporal vrabr, og ;  Sr»lvrnt«r< relrarreve. D «» 

P  2 Hirne»



Himefromme Professor Opormur (som siden kom til 
Gottingen) beugte Gud her til at leere Ham ar kiende 
slg felv, og at kiende sin SielrS Forlosere Jesum Chri« 
stum. Aar »7Z4- rryste Han tilbagr, og for at beverge 
ftt jvage Legeme, reyste ind i Zyiland og besogte sin 
Broder, som var Prcest, og der havde rengan'g den 
ZLre at pradike for Enkedronning ^na, 8apiü» paa 
Clausholm. P aa BruSgaard tog Han Condition an 
hvs Capitainkolenkrrnr; men en kol/yur l4-»rium tvang 
Ham til at forlade Jylland. Z  sin Fodebye sogt« Han 
Omgang med nogle vpvakce Siele til sin Opbyggrise og 
fändeFornoyelse. Aar i?Z9 lod Han sig her af Lon6- 
siorio tpaminere, og reyste saa til Stiftet V a ll-e , hvor 
Condition var Ham tilbuden; men da de Ham af Com« 
missaricrnr gierte Lofter ikke bleve holdte, satt« Han sin 
Reyse videre frem, og gik til Kiobenhavn, hvor Han 
antog Condition hosStaldmestcr vovüslckreur. Zme« 
dens Han stod i Forflag til de Kvngei. PagrrS Znfor 
mation, rrholdt Hans gaml« Fader ved AnsogningKon- 
gelig Vocanon for Ham, at vcere sig adjungeret 1742. 
Men jeg veed, ar Han. mrger nodig havd« vildet var« 
Lrrere i sin Fodebye.

En merkvcerdkg Omstanvighed i Hans Enibede er 
uden Tvivl denne, ar Han i trr Prvvste-Vacancer har 
forestaaet Provstiet, ja erngang havt en General Su» 
perintcndentS Forreming, og ordinerrt een til Prcest 
1760. den i  z Fehs, (nemlig mig selv), imroduceret som 
Prvvst, tv Prcester, indfar rn Rector i Skalen, for«

uden



uden Degne og Skoleholdere, hvilket aldrig nogrn af 
Hans Fornrcrnb har vcrrer betroer ril, vg Heller neppe 
nvgen herefrer bliver. Aar »74-. ttaavde Han i 2Lg» 
teskab med LIissbekli Leise, m Dotter af Han- 
Äorbroder, Apotheker L»r> LKM irn Leis«. H an- 
B vrn  har alle havt den sammeVugge, i hvilkenbaade 
Faderen og Moderen have hvilrt, indkil de bleve as- 
v.urte; Gud fvrfrcmm« dem til sin 8Ere og deres og 
andres Glcrde. H r. 5-ls« Valsprog var i alle Livek- 
Foranvringer: "  P s  7 ; ,  rz . 24. Je g vil stedse blive 
„  hoS dig, du holder mig ved din hoyre Haanv, du 
„  ssai lede mig ved dik Raad, vg derefter anrage mig 
„  til 2Ere."  Han dode Aar 1767.

<Di har fra Ham:
Liigpradiken overProvst Tychftn >750 den roSept. 

rrykt 176;.
Liigprcrdiken oder Provst >vsiäike. trykt 176z i 8vo.

12) H r. l-oremr ttolm, som fra 1746. har her 
forrstaart Diaconater og Hospitals Prerstr-Embedek, 
indril Aar 1768/ da Han allernaadigst blev beffikkct, 
som /rrckiäi-conur. Han er fodtA ar»7 l I . den 9 Zu» 
lii i Seth HoS Tondern, hvor hanS Fader var Fyrste» 
lig Sognefoged, som efrer nvgen TidSHiemme»Jnfor» 
marion satte Ham i Tondcr Skole, fra hvilken Han 
, 7 ) i .  reyste paa Universurter i Jena, hvor Han flittig 
studerede i tre Aar. Conditivnerede Verefter i Tondern 
og FlenSborg, indril Han blev kaldet til dem Sted. 
Han Har hidindtil levet udi ugift Stand.

P )
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Vl Nederste§apellaner eller Viacom,
fom tlllig e  cre H o sp ita ls-P rcrste r.

vi-ckinu- har uqentlig tre Prerdikener ak forrelte, nem» 
lig Sopdags Aftensang (svm Han fvrrelter paa Tydff 
«ll« D anff, ligesom Ham lyster) SvndagS Frvpradi» 
ken i Hospital«, vg sammrsteds «nugentlig TvrSdag» 
Pradiken.

Fvruden de 60 R dlr. fom Hertug N äw s tillagdr 
hqm, hvorom tilforn er meldet pag. ro 6 , tillagde 
Kong k k lv L k ic tt «. Ham end tr« A rtig Rüg vg tre 
Ä ttig B yg af Fielstrup Kirke äarlig. BenaadelseS» 
Brevet lyder sqalevcS:

"  W ir  rn t v M ic t t  n. ^hun hirmil kundt, daß, 
„u n s  der würdige, unser andachtex lieber getreuer E r 
„  ^ t t in u r  kerri Prediger unsers Hospitals zu Haders» 
, lev unterthänigst anvernehnien gegeben, welcher Ge» 
„  statt er in diesen schweren Zeiten mit seiner dcputirten 
,, Besoldung nicht zulangen könne, und u»S danebenst 
, unterst), angerufcn —  wir gerührten aus Gnaden 
„  ihm solche seine jährliche Besoldung in etwas zu ver» 
„bessern, daß.wir demnach gnädigst gewilligt, ihme 
„  jährlich zu seinem Deputat noch 6 Om ig Korn, 
„  halb Rocken, halb Gersten aus den Einkünffren der 
„  Kirchen ZU Felstorp reichen und geben zu lassen.
, Befehlen demnach unserm Annmann und Probst zu 
„ ^aderSlev. —  Daß ihr ihme solche S OerligKorn —

„ jährlich
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„  jährlich auf klickrelir aus gemcldter Kirchen Felstorp 
„  inkünfftig unweigerlich entrichtet. D aran grschichl 
„  unser gn. W ille  und Meinung. —  Geben auf uw 
„  ferm Schloß Haderöleben den 16 Decemb. Anno Ach» 
„ i'g Sechs."

k iu o e k ic v s .
s l-  8.)

1) H r. ttsnr (^lirbsebiur) som HertUg 
beskikkede Aar »578, og ffalvcrredod A ar 1584.

2) klrrkinur kein. Dvde Aar i6 l6 .
z) c,nmur^icob-eus fra 1617. til i6 z r. da Han 

blev ärcliiäircoaus.
4) kerer Lenäixen Hstberrlebienlis. Dode i den 

uroelige, jammerlige Kriegs- og Sygdoms-Dd 1659. 
den 20 J u lii,  i den grasserende virrrbe eller hvide 
Blodsot, og efterlod «n Enke.

5) ckriüun 2oegr. A f denne Familie forekom» 
mer siden flere. Denne vildhovdede Mand var fodt i 
S lesvig, hvor Hans Fader var Canwr ved Skalen. 
Med ingen Mand har Consistorii-Herrernr havl mere 
Uleylighed. Een S a g  havde Han med sin FormandS 
Enke; een med Prcrsten i gammel Haderslev; den er«» 
die med sin Svoger ^ g n e r rvoxensen; den fierd« med 
«n Bonde i Bram drup, soin klagede over H r. 2oex» 
for stet Beraling; og da Provsten ikke vilde tage hanS 
Partie, kom Han den 2 z Ocrober 1666. i Prvvstens. 
Hnus med stör Im^orrunirer, onssende GudS strenge 
Hevn over Provsten; vg da Provsten ikke vüde höre

P  4 Ham,



Ham, kastedr Han de tildomte »4 MarkLybst bas «ster 
Provsten; men H r. 2oex, maat« opsamle dem igien 
og legge dem paa ProvstenS Bord med Hoflighed, vg 
scheu levere felv Bonden af Bramdrup dem. Aar 
i668. havde Han alter en S ä g  med Vorsemester tt.c . 
Lickek Enke, som gav Ham an, at Han paa Midfaste 
Sondag havde af Pradikestvlm sagt: "  D er ere Re» 
„  gentere, som gisre Faderlose og Enker U m ; hvad 
„  Brandenbvrger og Polakker have efterladt, har hine 
„  taget, som de maae give iilbage fvr at faae Noe i 
„drreSG rav —  de holder med April »Breve, teuer 
„  Prcrsterne med Remvtipn rc. " ,  hvilker Enken tyvede 
paa sin afvode M and, og udvirkede, at Hc. 
maatte offentlig astoese folgende Confistorii Kienvelse: 
„E w . Liebe soll hicmit berichtiget feyn, demnach in ei» 
„  ver Predigt etliche Reden von mir geführt, welche 
„  auf den seligen BürgermeifM —  gedeutet werden 
„  wollen, ich mich aber deswegen erkläret, daß ich auf 
„  ihn unv seine Erben nicht gejiehlet —  beralte dertil 
„  18 Rch. 29 Skilling L. "  De» sagtmvdigr Pastor 
v«l. 8cl'.mi<lc vun Lilenberx angav Han fsr Eonsist., at 
Han var Aarsag i Hans JndkoinstcrsRinghed, for Han 
i Vacancen esier H r. »enäixen ikk« havde sat rn Vica- 
rirmi i Di-coni Skriftestoel, og Loexr sagde paa Prcedi» 
kestolen "  D u  alter Pharisäer, du alter N a rr, du 
„  stehest da und rühmest dich, daß du der Gemeine so 
„  und s) viel Jahre gedienet rc., du rühmest dich, daß 

der Rath und Bürgerfchafft dir ein gutes Zeugniß
„  gegr»



„  gegeben re. , item klagede Han, ae H r. Lebmiär havde 
absolveree Ham condikionaliter, som Consistorium vilde, 
ar Han ffulde bevise. H r. Loeg- blev nu suspenderet 
paa sex Uger; men endelig 1670, da Han blev aller 
angiven, ar have flaget "roxx- î anxe i Byrfogden- 
Huus er blaal L)ye, og angrebec Ham nied arerorende 
Ö rd, blev Han mrd KongeligBekrcrftelse assar aldeleS. 
Blev dog derester Prcrst til Beyenfleth, hvor Handode. 
Hanü «ne Son (Uirikun 2oega, f-dl i6 6 r, blev 
Prcest til Bokhvrn; en anven, Coorrcl, blev Guld- 
smev i Heide rc.

6) ^obsaner Hekermrnn fra 16 7;. til »694. 
I  Haderslev var drnnes Fader Borgemester. B lev 
vrdineret til Praste-Embede 16 7;, den z S e p l., og 
dode 1694. Dm zo August. Med sin Hustru« Loxlii» 
8ckrö<ler fra w onabek avlede Han en D o lle r, som 
blev gisl med 8ucceffore.

7) ^obsnn Dotier, l̂ säerrlebienlü. B lev ordine« 
rek 1694. den r r  Deccrnbrr, eg gifted« sig mrd sinFor» 
mands D oller votlii eal!,riaek1o6ermam,, med hvilken 
Han avlede nogle Born. Han dode 1700. den l6  Ju» 
Nil, 0g Hans Enke blev gifl M td  5ucceitdre. (0)

8) kcrer 8clioei6er, Hsöerrlcb.'eNlir. Disconur,
Hospitals-Prcrst og Consistorii Assessor fta 170». til 
i7 ;o . Fader kiendte Han ikke; chi Han dode fra Ham 
i sirAlderS trrdie Aar. F ra  HaderSlev Skole gik Han i 

P ;  sic
( 0)  H a » var rn S s n  af Cm ilorttt'ron. vo lle, ,  fo dtrü ss. 

den 8 April-
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fit 2vde Aar 1690. til Universitetet i Jena, hvor 
v . Velrkem antog Ham til at informere Hans Born. 
Ester to Aar gik Han- kilbage og informerrde halvfierd« 
Aar i Provst Leickelii H uus, og derefter ligesaa lange 
i Borgemester ^renr krunr H u u s; indtil Han antog for» 
rigeHr. voller; Emb«de,og «gtedehanS Enke Aar 1701, 
medhendeavlede hanenSon,som blevPrast iHolebyet 
TonderAmk; item en Dotier, gift meb Pastor kreckllax 
i Kliplef. F ra  Aar 1746. var H r. vorevkr ttolm Ham 
i Embevet aviungeret, og han levede derefter til 1750. 
den >r December ^orladenve Verden med disse O rd: 
„ J e g  gaaer dort, jeg bekiender, jeg er en Synder, 
„  som beder Gud daglig vm Forladelse med et sonder» 
„  knuset Hierre, og rager min Tilfiugt til Jesu Blöd 
„  og D o d , og forlader mig paa hanS fuldgyldige For» 
„tieneste, og vil blive ved i den Troe til min salige 
„  Ende."  l')

9) voren» ttolm (om Ham er meldet iblant ^r-
ckillirconos.)

10) cliriltiin k-briciur, svM af Köngen hliv hl'd 
kalbet Aar 1769. den 27 Frbr., hvilket sigeS, at Amt» 
manden forvoldte, sidrn fandet i Byen vilde negle 
Ham Mebdirectorium i Henseende til.at vorige. Men 
som dette Embede synteS Hr. ksbriciur alt for besvoer« 
ligt, sogle Han og blev ved indirecleAnsogning sorflyttrt 
til Sattrup Pastorats Adjunctur i Gonorp Amt hoS

Pastor
( * )  Inge» kan fortanke mjg den, at jeg anfsrer flig enDekie«, 

delsc, hvormed Prastrr gntoriserer derer Embedes Larr.
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Pastor I  6. ttö/er Aar »77». den l  M artii. Han 
var fodk 17ZZ. i Loit ved Aprnrade, hvvr hansFadrr, 
Farfader vg Oldrfaver havde varet Praster. HanS 
Fader satte Ham i Hans Opvext i Slesvig Domffole, 
hvorfta Rector ttö/er senvle Ham 1751 til Universile« 
tet Göttinnen, hvor Han i z Aar i scrr havde udvalgr 
Canzler xiorbeim ni sin Hovedloerer. Hans FaderS 
D o v drog Ham tilbage til sit Fcrdrrneland 1754, vg 
«frer z AarS Forlob reyst« Han til Kiobenhavn, hvor 
Han eskcr z Aar udstod under v . kosenltsnä vgL^nz sin 
Thevlogiste Examen. Derester lod Han sig as General« 
Superintendent Lrruenlee kentere, svm de her kalde der. 
T>> Vette Sted blev Han enbclig 1769. kaldet, ogtraadde 
i TEgleskab Nied c-rbarinr kabriciur af Apenrade. Her 
stod Han i r  A ar, vg blev derester kaldet til Sattrup 
Menighed i Angeln; men maarre underveyS prvve den 
S o rg  ar miste sin kiere TLgtefallr. Men som HanS 
Omstandigheder ry tillode hani ar sidde hen ugift, ud» 
valgte Han igien til sin ÄLgtefalle t»4»ria Sroöersen fta 
Haveroft i Angeln.

r l)  H r. ^ok,no blenric kererlen succederrde for» 
rige, I 7 ? r ; udvalgt vedplurim, vor, under Prasidio af 
Anstmandrn, Provstrn vg tv aldste i Raadet. Han 
«r svdt I7Z4- den 29 Januarii i Tender, hvvr HanS 
Fader Llckel kererlen Müller er en saa kaldet Tydsk 
Advvcat, Hans Moder ekrilliae Llio. F ra  
Rector Overbek; vg c»rlten5» samt Consist. Raad vg 
Provst kererlenr >4uru<juüion blev Han srndt til Acade«

«niet
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»nict i Kiel, og «fterat Han der var immatriculeret, klev 
Han Cvnststorialiter cxainineret iTondern. Aar »76c». 
vdstod Han Lximen llie o l. ved KiobenhavnS Universir 
tet. Esterat Han lil dette Sted var kaldel, gistrde 
Han sig ined Conlrvllcur ^m. dNettcnr Enke, en Dotter 
af .1-5 d>.',eilen. HErren dcle eil Ham overflodigNaade 
vg Kraft ar fore dette s,t s«r brsvcrrlige Embrde.

(K G  G

VII. ke<HorL8 Zckolse.
Rektor Lclioloe valges afSkole ^onlÄvarorihur og kvn» 
firmeres as Köngen. Ester Skok-Fundation skal Han 
VcrrL ^laxit^cr kkiloloplnL?.

Han staaer, i Henseende til Skvlcvcrsenets Ve- 
fiyrelse, ikke unver den verdstige L-vrighev.

Provsterne forestodr Skolen, >,om Rektor«, ind» 
til Hering Aar 1567. iod opdygzr «n nyeSkole 
vg bestikkede selv en Rector. Disse Provster havt 
vcrree: ^oli. >Ven6fra 1525. til r 5Z7-
Reiser fra l)Z7- til l ; ; ; ,  Hertngrn tillagde Ham 
gamle Haderölev Pastorats Jndkomster; men den gamle 
der vcrrende Pastor H r. Rn»6 levede for lange og det 
bicv stden oingiort. §ok. Vorlliur sta » ; ;4- til 
i;6 o .' 6eorgiur Roeiliiu« fra rs6ö. til 1567, 
da den NyeSkole blev oprettet, og stden havrr verrel: 

i )  lvlsK. ^okinner Rocle, Rector og andcn Slots» 
prcrst fra »567. til 1570. Han vg Hans Fader

H r.



H r. Sock, Prcrst til Eigwed og Odstev, og 
Hans Brodre (x) havde, jrg verd ey, ved hvilken Han
dels«, vunder en usadvanlig Naade og Kierlighed hoS 
Hertug ̂ ^ 8 .  Denne varP rast til Assen ogKlakring 
i Jylland, indtilAar 1566, fvrlod derefter sit Praste- 
Einbede, lg) og reyste paa lydske Universireter. Og 
da Aarer var vmme, kom Han kilbage, og blev afHer- 
lugen strax beskikker til Reckvr vrv den nye Skole her 
og rillige Slotsprast. Her var Han indtil Aar 1570, 
da Han einen dode, eller og drt er Ham, som blev P a 
ter og Pastor til krarer HauS-Kilke i Hervord. (r)

2) ^la§. I^rurenriu; >Vilk»6iur, ReklSr vg anden 
Hoforast fra 1570. til r ; ? z ,  hvorrfter Han blev Le- 
üor Lckola i Kiobenhavn, saavivk mig er bevivst. (-)

z) Klax. ttern»nn kittoriur fra 157^. til 1584,
da Han dode. D er syneS, at Han er en S o n  af »er- 
MAIN l'sües Cvllega i Husum, Vi6. Lecker.

4 ) klag. k̂ turkinur kleiriur eller Lleeius fra 1584. 
til r;9Z. V a r staVelsenak i Mark Brandmbvrg. 
F ra  Rostok Akademie blev Han i Aaret 157;. i Hans 
AlvcrS ra  Aar kalver hrrhid somConrecwr vedSkolen,

og

tz>) 7 « «  oq dtie>5,  f , r  hvllke Hertnge« udvirkrde Aar 1566. 
Kongclig Forsikrmg, at re» af drm stuldesuercdcre derer 
gamle Fader.

(q) Som  ha» lod ved rn Vicsrium farsyne.
(e) Unsch Nachr. i/rü . x»x. zzs.
(r) ^ll>. 1 1iur» i<ie« kik. lir. Den. p. LA- Üt L r . Viniliaxit 

^caö. ttaüi. x. »92.



»g avancerede efker niAar tilRectvraket. ZWgteffab 
iraaddr Han Aar 1585. medLseb.'tilmx fraFlensborg. 
Den Efterretning H r. Klöller in c,mb. lic. giver 0 -, 
ar Han qvikterede Skolen, og blev Hvfprast, er ey al» 
deles rigkig; thi jeg har viist tilforn, at Keüorervare 
alle rillige Slorsproester. Her var Han kil Aar 159z, 
da Han blev kaldek lil SleSvig. Domklrke, hvor Han 
dode r6os.

Hans smaa Skrifter vpregneS i Limb. I,r.
; )  Xlox. ^okrnner dleocoruo. Denn« larde Mand 

(affaltige Foraldre, fodt i Husum, Aar i;66.)blev 
fra Wittenberg Universitrt kaldet lil dette keklvr,r i men 
var her kun i Aarek r 594. vg blev kalvet til Pastoratrt 
i sin Fodebye, (e) hvor Han «fter 10 Aar blev afsak, be« 
ffyldt for et forargeligt Levnet. (u) HZist nok er der, 
ak en Deel fornemme Folk künde ikke live Ham; men 
Almuen, som gierne Horde Ham, ledsagede Ham Med 
Hustrue og B orn ud afByen med hiertclig Beklagelst; 
vg sex, som gik riglig med Ham for at höre Hans Pra» 
Vikener endnu paa andre Steder, maatt« til S tra f be» 
tale 600 R dlr. ttolmerur ssriver, ar GudS Hevn for» 
fulgt« denn« Stads Jndbyggere for dereS Opforfelmod 

l4eoeorum. Herefter blev hgn dog Hofprast
hv-

sr) ponkapp. t fine ^nn. Tom. Z pox. Z ; ; .  fetter M igti- 
Tsndcrn i Steden for Husum.

(u) I  unsch. Nachr. 17:6. p»x. 424 staaer Han afmalet, 
som en fyrig og cholcriff M a u - ,  og som laae i megcn 
Sttid med Prnfidenten 0. klut. t»l«ur«r.

r z g



hvS Herrug riL M L tt, Biffop til Slesvig og Sverin, 
ogblev endelig Aar 1617. Superintendent til Sverinrc. 
ser blölleri Limb. lir.

6) bl-A. v-viä 8rabliur, Rtttvr Vg S l0töpk«st 
fta l59Z. til rSor, da Han dode.

Han har ssrevet:
Gülden Kleinod,, oder Auslegung des Spruchs 

Joh. z , r6. Hamb. >599. in 8vo.
7) klax. vernbsrä bleier. <Dar cher indtii Aar 

1628, da Han blrv kalbet til Pastor ved S t. Petri 
Kirke iKiobenhavn,hvvr Han dode 16Z4. den 24 April, 
i Hans AldrrS 6 z A a r; thi Han var fodt Aar 1 571. i 
FlenSborg, hvor hanS Fader var Provst og Pastor 
til M aria Kirke. I  Kiobenhavn havde Han denUhrld' 
Aar i6 zz. ak blive suspenderet fra sit Embede, og, 
for Han blev admitkeret igien, maatte Han overlevere 
Vissope» en striftlig Afbigt, og love, aldrig at lade 
Studenter« proedikr for sig, som ikke havde udstan« 
den Lx,men Ikec»!.  ̂ item ikke at fvrrfare med stn Skiel« 
den paa Prcrdikrstolen. Han var ellers rn lcrrd Mand 
og en stör P o « , hvorforr og vinc. ksbricius berommer 
Ham med Liste hoytravne O rb: l̂ u rspir scvenssm, Mo
jere , sä liäers meinem L  procul relernum csrminv NU« 
men säis 6cc. (x)

HanS Son ^oksnoer b1e)ar blrv keüor 8ebolre i
Ribe.

(x) klölleii Limb. Itt. Tom. 1. PSA. z§6
Han

3lendb.org


Han har ssrevet:
1. l.,mp,6er» Comoeöt» 8. äe Virxinibus pmö. L  

s»mir. 1620. j 4tl>.
2. ln ooktem, puero Ie1ü< ornlem» psnrtẑ rir ge- 

«nina Lq. 16)4. i 4t».
3- I. 8i>xenl»ßü Lxp'icrrio in ? 5. 29. ir. 6e ?L<lo- 

brprirmoLc. ir. Lonlolario l.mberi, mulieribur, v̂ibu» 
parkur inkelicirer ceslir, 1542, paa yye UVgivM af 
ssop Ooü I. k. kekea. 1632. i 8 V0 .

4. Lpill. 26 6erli. Job. Voslium Le. i6zo.
5. klleßia in obikum Ire. VVeremberxü. 162;.L 171 r»
6. l'rLzoLöirr cle 8»ula, ejur̂ ve M ir, 6e ^brbo, 

alürgve lull. biblicir Le. Ulrykt.
L )  L e r n b r r ö  >V e re m b e rx. I  E r e y a  v a r  

Han fovl Aar r ; 7 7 , hvor Hans Fader Ja c o b  V e r e m b e r x  
var Prcrst, som siden kom til Hamborg; Hans Mover var 
Han» Vlejer. Reystr, da Han var septen Aar gammel, 
paa Universitetet i Helmstav, ogderfta i Narrt 1599. 
til Wittenberg. I  Spandov hiev Han Aar »6S ;. 
R e ü o r  8 c k o lir ; Men derfra blev kalvet til Hadrrslev, 
som Slotspttrst og Rm or 1609, og «ster fcm Aar 
blev Han Professor Philos. i Hamborg, .hvilket Em» 
bede Han. forestov paa 4s A ar; thi Han dobe 1643. 
efterladenve Born.

HanS Disp. og Exercitia harHr. hlöller I. e. anfott.
9) l^ax. Veriev bleuer, SlvtSprckst 0 g Rrtttzk 

fra i6 l4 . til isz o . Brodcr tilnySanlörte^lax.L«nb.
ble)er. Blev is it 3 1 Aar Cönrector vrv Venne S fo lt,

me»



men Aaret - derpaa Rector. Her stod Han indtil Aar 
i6 z o , da Han blev kaldet til Pastorat« i Itzehoe, men 
var saa ulykkelig., eftrr tv Aar at blive afsat formedelst 
yogle prange Calvin>Meninger vm Christi Nedfart nl 
Helvedr, hvsrved Han vilde have forstaaet Christi 
haarve Siele-Pinster —  og altsaa ffulde henforeS til 
hanS FornedrelseS'Stand; item havde Han i den Pca- 
diken dm de lvo o sP un d  lart,at ved del forste tusmde 
Pund forstaaeS Christi Undfangelse, der ander ffulde 
henforrS til HanS Fodsel, d« tredir tusinde Pund til 
HanS Lidelse, der finde HanS KorseS S tra f, der fenikx 
HanS D o d , dek sirtte HanS Begravelse, der syvendr 
HanS Nedfart til Helvede, og saa videre; item, at 
Christi Fyldestgiorelse for vs beroede egemlig paa HanS 
BlodS Udgydelsr. Kong iv . brfaleve
Ham at mode i Glykstad for et Synodo Aar i6 z r. den 
r z August, hvor Han ffulde forsvare sme Meninger, 
men blev afsat. D og betankte Han sig siven, og ud» 
gav et S k rift: kevocsrio Dell, ^lejeri wegen 
seines Irrth u m o  von der Höllenfart unsers H L rrn  
Jesu Christi und der Höllen insgemein, den r  Sepr. 
1652; Köngen vilde dog ikke give Ham fit Anbede 
tgirn, hvorfore Han reyste til Ostfriesland, og blev em 
delig der Aar 1647. Pastor t Aurich, hvor Han dode 
rstrr sex Aar.

10) Xlsx. Helleniu; Lorvinu; eller Jenr k»un fra 
i6 z r. til 164a. HanS Fader lvsr « » U N , som vac 
Eantor ved denn« Skole, send« Ham til Univnsitelel 
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i Rostok, hvor Han i Aaret i6zo. blev Magister Phi» 
losophice. Og blev Narrt derrfter SlvtSprast vg kteüor 
8ckol- j Haderslev. Skolevasettet anstvd Ham ikke 
meget; thi Han vqx,derved alt for bunden, hvoxvvev 
Han spgte og exholdt« Pastoratet tilMolkrupAar 1640; 
hex blev Han Consistorii HaderLl. Assessor-vg saa kaldex 
HerredSprovst, men fra den Vardighed igirn afsar; 
Aarsagen seeS af folgende: D a  han i Äaret 16x2. br» 
gieredeaf Consistvrio, igien at antageS som Assessor 
(men blev afflag«) og Han drrpaa supplirerrde til Amt- 
manden vm igien at. blive Prvvst, gav Consistorium 
folgende S v a r: "  Cfterdi ^ Lorvinur ikke maa 
,> sidde i Consistvrio, fordi Han lod sidde paa sig den 
„  haarde Bessyldning af voü. voa <Zex L.ixxe (som 
„  havdr sagt oM ham, at Han ikke var vcrrd at uddel« 
„  Jesu Christi Legem- og ÄlvdS Sacramente, men at 
„  Han bürde strygeS til Kagrn) saa kund« Han ikke var« 
„  HerrevSprovst, «ftrrdi i d«le Amt var brugeligt, ar 
„  Hrrredsprovsterne vare CynsistorialrS, vg eg Her» 
„  redSprvvst var meer rnd en CvnsistorialiS, tilmed stig 
,> en Piand burbe i Kraft af den R-mdoburgste Be» 
„  slürsiing afAnno 164«. vare af en arbar.ogustraf» 
„  selig Wandel, og folgelig af et gor Navn og Rygte." 
D og bad Ainkmanden saalange sor ham, ar han ester 
fire Aür igien blev i Consistorium antagen.. D e  ugu» 
Selige Polakkor besagte Ll-g. je«? L6A9-, joge Ham uv, 
vg opbreenbte Prastegaarden og alt d« hqn eyede; Han 
blev A ar« verpaa forftrmmet rit D iert Pastorat her i

Am t«;



A m t«; herover bleve Ham mang« flendss«, sa Han bkev 
for Consistorium invhentrr vg maatte «adelig adsig«:: 
i)  Om. Han ikkr havde givet Provsten roa Rdlr.ß or 
sin Besoldung til B iett? Kesx. ney. 2) Hvormegrr 
hqn da havpe givet Ham? Reh>. incek. z) V«d hvilk« 
Monver-Han havde faaet Provsten tilat befordre Ham? 
S v a r: "  M itH uuSogG aardvar afbr«nvt,ogBm » 
„d rrn ri Moltrup künde ikke opbygg«den igten: andre 
„  yngr« end jeg «re hlrvne befordred«; man havde vis» 
„  der srtre mig til O<by, efterdi jeg i mang« Aar har 
„  stenr ved Skalen vg Kirken, jeg künde ikke kvmm« 
„  afsted med to Kirker, vg saadant mere."  Gud.be» 
vareEmbedsmandfra saadanneFristelsers menisamme 
Aar den zc> Oktober doml« ConfistoriuM Ham dog fra 
sit Embede paa störten D age, for miibvrlig S n ak, 
Han havde bragt ud blant Folk, i  den Handtl, som 
hansSon H r. lv ,rk -u n  t gammel HaderSlev havde 
med vi,eono H r. Q 2oSxa (da H r. k»an «abte stn Sag), 
vg tiligt trutt M«d xoena remorionir ab osticio.hvi- 
Han ikke, säavel som de andre to, afholdte sig fra W  
Exvrbikantier. Aar »665. afstvd Han sit Embed« til 
Pastor V-Ieano 5-bmiätr S o n , og berpaaflyttedrtil 
sin S a n  i gammel Haverslev, hvor.han dod« r666. 
den 20 May. HanS Symbolüm var: ReQ« L o ie M  
Deum ümebo, qxrerä lecürus.

Han har jkrever foruden «n Deel lasinjke-W«r§: 
Leiehpredlgr über LKriüine bi-g. ^ok. 8«u«rlim Frau 

V.Hyfpr«dig«kS). Hamb. löz-kingro.
O. 2 it )  btajt.
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n )  dlieolrur Lurbier, Rector sia 164s. til 

1^59, i hvilket bedrovelige Aar baade Han og Kone 
vg hans tö^Born dvd«. Hans Hustrur var «n Dot» 
t«r af Provst Oerbrrä culmrn i Rendsburg. Han 
var «n stör TheologuS og en lcrrd PhilologuS.

,2 ) Llirikirn Skeffenfen, söm ved HertUgenS til 
Svnderbvrg (ho- hvrm Hanö-Fader 8r<:ffe'n ckristi-insea 
var Solvtiener) Naade blev i Hans AlderS zo A ar, 
nemlig Aar 164z, kaldet til Prcest for Adsbol vrd 
Gravensteen, yg lyder hanö Location saaledeS: "  Kunde 
„  und zue wissen sey hiermitt allermenniglichen, dem» 
/, nach auf des Durch!. Fürst und Herr « ^ 5  c ttk l- 
„  Erben zur Norweg. Herzog zur SchleS» 
,/ wig, Holstein —  beschrdene gnedige Verordtnung, 
„  uoS die vacirende Pastorat-Stelle zur Atzbüll ander» 
„  weitS mit einer tüchtigen Persohn zue ersezen, der 
„ehrbar und wolgel. Ehr ckriüirnurSksüevlen —  uns 
„den Carsprl Jünckern, sowol ganzen Cärspel-Lruten 
„  seine Probpredigr abzulegrn —  und wrlchermaßen 
„  wir mitt dessen Predigen uydt Gaben befriediget, zu 
„  «rkleren anbegehret worden. Als hat gem. Studio« 
„  sus sich —  in deutsch und dänischer Spracht höre» 
„  lassen —  daß wir die Obrigkeit des OrtS und ge» 
„  sample Carspel «in Gnügen und Gefallen drauS ge- 
„  habt. Dannenhero die V ota dahin gegangen, daß —  
„ekriüianus Sceffenlcn uns zue einem Pastorn und 
„  Seelensorgern anzunehmrn —  in reiner Lehr, Leben, 
„  sich «xrmplariker zur erweisen, nökhig erachten in die»

„sem
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„  sem nicht geringen psrci LccleüL die Zugent —  zu in« 
„form iren, drv. eine Schule anzustellen sich erklären 
„  wivdt, uns allerseits gefallen und beliebet. —  Und 
„  gelanget herauf an Z . F . G . unser unterch. Ersuchen 
„  und Bitten, vielgem. Stuviosum —  ordentl. Ge» 
„  bühr nach vrdiniren, und —  investiren zu laßen, 
„  gnedig geruhen wollen. Dieses uns Z. F . G . mit 
„unterth. Diensten zu verdienen seindl w ir schuldig 
„  undt hochgefließen. Zur Urkundt ist diese Vocation 
„  von des OrtS Obrigkeit unterschrieben worden, ge» 
„  schehen Ravenstein am n  M ay Anno 164z."

kriäericb v. Xklettzläl m. j-lans v. /Vlekelär m.
(l.. §.) (L.. 8.)

Ester femten Aar qvitterede Han dette Sted, en» 
len af Kirdsommelighed over, her at holde Skole, eller 
og Rectorarel iHaderslev blev Ham tilbuden; wenden 
rette Aarsag var de mange Lccrdes D od her i Amtet i 
der fatale Aar 1659. Han blev Rector, menAaret 
«fter, nemlig 1660. blevhauPrcest tilHammelev, hvor 
Han dode 1699. den 19 M ay, sex og fiirsindstyveAar 
gammel, og var altsaa offentlig barer i 56 A ar, og 
havde i de sidste 25 Aar ja li. lteimer til Adjunctum og 
Svigerson. Hans Hustrue var vorolke» ttöamgr 
«Iler >Veüpl„l» en Dotter af <ükMoxb-Uümng fra 
Thyringen, Kok ved Fyrstens H of til Sonderborg. 
Han var en stör Astronomus; Han prognosticerede, at 
Blyet-paa Haderslev Kirke til en vis D d ffulde smelte.

0. r iz)



iz) ktzrrur Dreier, ärctMeeom», MN M» 
lige Recror fra r 660. til i 662. Ommeldt tilforn.

14) Lickrrä von 6er^l»rä> Rector t662.til 1704. 
F ra  sil Fodested Lybek besogte Han fra 1 6 ;;. Universi- 
tsker indtil 1662, da Han blev kalder til delle Sted. 
Han arbeydeve lroe og flütig i hele 40 A ar, og tog sig 
saa en Medhielper, som og succcrede Ham. Med sin 
Husirue eilen Licbel afHaberslev, avlede Han 7 B orn, 
og dvde 1704. efterladende Enke, som nod aarlig Pen
sion 8 R vlr.

r ;)  Jobrnn von 8tämmeo, fraW aabs i Schwa« 
ben, hvor Hans Fader den störe Orientalist H r Lkrl- 
stopker von 8lLmmen var Pastor, som anforte denne 
sin S o n  til de godeVidenskabcrsUndcrviisning. B lev 
i Aaret 1702. sin Formandö Adjuncrus, og Sviger» 
loa ved Dokteren kselene Lkrisiin» von 6«r bierär. Aar 
1711. blev Han kaldel til Rectoratet i Itzehoe.

16) Lonr«6 ^licbeel Overbeck fra 1711. til l 7Z5-
Han freqventerede Skolen i Lyneborg, hvor hansFar« 
fader La her ä  verbeck var Kivblnand; men Hans Fa» 
der LbMopber var Prcrst til Hornburg «Bremen. <>) 
P aa Universitelet i Helmstad anvendte Han meget vel to 
A ar, fornente siden ved Information sik Ophold, ind» 
lil hqn 1709. blev kaldet til Conrector ved Haderslev 
Skole rfter sin Broder, og blev ester to Aar Rector. 
As Hans B o rn , ha» avlede med vor. 8oxk. küe, en

Dotter
(7) Unsch Nachr. 17:6. p 652. Job. Vox» Aef. Hist. 

v«r Lursfleckkiir Horrbuca.
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Dstter af Ridefoged Nie. küe, blev den bekiendte Nie. 
6e. Overbeck, Prcrst til Wodder. P aa Hans Aldcr» 
dom nod Han dm 2Lre ac prrrdike for det Kongelige 
Herssab i Colding SlvtS Capelle. Han dode i ? Z s -  
dcn rr.Jan u arii. V i  have fca Ham et kmex r̂icus» 
holder paa Köngens Salvings-D ag den 6Zünii i? Z l, 
ttykl i Hamborg.

17) (̂ bristian Lr<lw!inn 8cbinäler, fra 17Z 5. til 
1756. "Fodr af faltige Fvr«ldre i Strehla ved Elvrn 
Aar 1688. den 2 ; December. Efterar Han havde 
gaaet 6 Aar i Skole i Torgau, gik Han udenPengr 
(lhi Hans Moder havde ikke mere end 2Z Grossen ar 
give Ham) i A aret'i7o 8. til Leipzig, hvvr, Han dog 
holdt ud i sep Aar. Svm  ^lumnur LIeLlorslir ssrev 
Han her endeel Disputatzrr. Propst ärenär recommen» 
berede Ham hid til Tender, hvvr banTptformerede og 
siven i Hostrup Prerstegaard, indnl Han Aar 17 »7 - 
blev Henker til Haderslev, svm Conrector, i  hvissen 
Station Han stod indtil 1 7 )5 , La Han avancrrrde til 
Rectvrattt og levede dercfter' r elleve' Aar. Han var 
ro gange gift, ferst med Jomfrue vorillr c-»rb. ktve» 
Sester til forrige Rectorinve, MeV hende avlet Kk-rrli» 
Osrbnne, gift med Apotheker 6krAöpkerk'ri<b Leise, og 
klari» Llis,bekb, g'st med Pastor Nie. Oe. Overbeck til 
Wodder. Aar 17Z0. giftrde Han stg anven gang 
med Liisrbeek I^cksen, en Dotter af Prasten i 
Rapstrd.

Q 4 Man



M an har fra Ham:
r. Eine Predigt von dem hohenMittler-Amt unsrrA 

H E rrn  Zesu Christi i?z6 .
2. Erklärung über den Propheten Zacharias. Mscr.

>8) ^<ax. l.»urenriur Liörealen» HviS Fadtk 
I,e»b Liörenle». Fwrgeforstander vrd ^onderborg, 
hvldt Ham et par Aar i sin FvdebyrS Skole, hvorester 
Han blev sat under H r. Völäiker i Sommersted (r) In » 
sormarion, svm i Aaret 1748. bimitterebe Ham eil Uni» 
versilel« i Kivbenhavn, hvor Han (imod Scrdvane) 
sustinerede alle tre Examina, vg nod derfor vg tv-KKeo. 
äorpk, Collegium, og kvg Magister »Graden 1752, 
i hvilket Aar Han blev kaldet herhid, som Conrmor, 
esier H r. Consistorial-Raav i/chsenr Recommenda» 
rivn, Mid HviS D oller 8-rbnr» ekrillm , Han kork esier 
t Egte stab indlraadde; men hun dode fra Ham esier 
sir Aar. Aar 1757- blev Ham Rectoralrk betrott, 
men esier fem Aar Pastorat« til Stenderup, og blev 
af boüor Skrueokee vrdineret i Hammelev Kirke.

Han harssrevet:
r vikp. äe primir clememis exiüemiam vei äemon- 

stromibu».
2. —  üeprimirelemenrirolleytiamveiSaoöallvbur.
z. —  6e öiüamme reü» rar. L eonlciemi«.
4. —  6e keurll Komanorum jure.
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(,) Vom Maglstrreii- Moder Kr. ̂  rnkirl» Dotter sta Mok- 
tnl» haodr gvd Kirndstab Ul.
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Orat. von dem dreyfachen Bande der Schulze» 
Dschaft

6 . Nachricht von Probst vvöläike und seinem Gr» 
schlechke. z Ark.

7. Erört. der Frage: W a s kan man sich von der se» 
gensvollen Dauer der Regierung des Oldenb. Stam» 
mes in Dännem. für Hofnung machen?

8. Nachricht von dem Leben der F r. Keüorma S. c.
viärealea.

9. Fordanstet iLleKms zergliederten Catechi-mum 
1761.

19) H r. Lovrrs rriäenck Wiexmrnn, sra Ko» 
nigs-Lutter i der BrunSvigste, hvor hanS Fader ckri- 
Aün l.u6vix Wiezmsnn var Rector. Hans Farfader 
var H r. Pastor ekriüoxker Wiexmaon til Orlpher 
strax hoS BrunSvig. Formedclst Han- FaderS alt for 
tidlige Dod^ koni Han til sine Bcflcrgtede i'Bykkeborg 
i Grevstab Schaumburg, og der blev holdt til Sku» 
deringer, indtil-han »750, nemlig i HanS artende Aar 
kom til Halle og sreqventerede WeysenhuuS Skalen i 
to A a r, hvoresier Han som Student horte Universite» 
trtS Professores, og for sin Flittighed og Lardom blev 
brkiendt for salig Conferentz»Raav von ^renilorf til 
Overgaard i Jylland, som sorlangeve Ham til sine 
B o rn - Inform ator, hvilket Kald Han modtvg og blev 
der til Aar 1759/ da Han traadd« i samme Station 
HoS Ober»Landgerichls Advocat k-uli i Holsteen. Som  
keüor 8ekolr blev Han her introduceret af Di«»Prov» 

Q  5 sten
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rn H r. ^blisinp'ier 8,sr Aar l?6 z. dm 18 April. 

Og af Hans virkclige Omhyggelighed for Skolevasenet 
venles de beste Frugter.

K  V  -K

VIH. OonreLtores Zekolss
U scierslevientls.

E »  Conrector udvcrlges ligeledes af conlerv-wriin» 8elio- 
Ir , og confirmeres af Köngen, og Han maa efter Skole- 
Fundatzm vcrre XlrZilier kbilolopkir.

l)  X1,A. l.,urenliu; rvilbaäiur fra 1 567. ti! 1570, 
da Han blev Rector.

. 2) Xtsx.Lsnumr 8r,mscnI4,6ersIevienlir. Hans 
Fader ^nöreasLrrmlen dode i Stubbekiobing. JW it»  
tenberg lov Han Aar 1569. rrykke sine bekimdtedlrni,r. 
som Han dedicerede Provst Loerkio j Haderölev, og 
folgende Aar blev Han Conrector, og blev i Aar« 1575, 
kalbet til Dsbye Pastorat, hvilken störe Menighed Han 
foxestod i za A ar, efterladende en S o n , somiCmbe» 
der succederedr Ham.

Han har ssrevet:
1. Lxikkrliwium in nuprirr T'kom»,

tt,kn. r;6 z . i 4to.
2. dlrnisr in obimm virorum scräemire k4,6>. cele- 

brium» rliorumgve —  1569. i 4t0.
z) XI,x. Xtsrrinur klerriur fra lL ? ;. til 1584, 

da Han blrv Rector.
4) XI,g.



4) Xlrreur ^ncbiriur fra 1584. til 1606, 
da Han dode.« A f hvad Aarsag Han ikke avaücerede til 
Recloratet, som i hansTid fire gange var lcdigt, er 
ikk« bekiendt. HanS Fader var uden Tvivl Prcrsten i 
Starup ktrx. ^ok. ^nebiriur.

5) Xlex. Jobanner Lckröäer hiev i Haderslev Amts» 
Provst Aar 1607.

6) kl»x. ttenrieuL ^lickaeliur. E r Vgsaa anfsrt 
blant Provsternr.

7 ) ^lrg. Detlev kle)er fra i6 iz . til 14, da Han 
blev Rector.

Her sattes. Og nvgle fetter her ivl-g. .anäre,5 
Jecob-ur, som slden blev Prcrst til Linlrup. Professor 
Böller-fetter ^obrnner Lluverur» som Aar t 614 d<N 
»8 M ay rigtig nok blev afSrakholderen6erb. Ramrui 
begiert til Conrectoratet, men af Lluven ^nnor-kioaer 
til Lberi L-llencl-rium fees, at Han ikke havde Lyst derkil.

8) ^l»§. ketru; lailleniur eller kerer Dinilen sra 
vmtrent 1624. til «626, i hvilket Aar Han blev P a 
stor AdjuncruS til fit Fodested Tyrstrup. Blev sam» 
mrstevSPastor i6 z z , siden Herredsprovst og Cvnsist. 
Assessor. Aar «654. havde Han S trid  med sin Bro« 
der klzx' Lrnur. Dion^tiu; (a) for Consistorinm for 
Prastegaarden cum anne»i» efter dereS afdode Fader i 
Tyrstrup. Han dode Aar r-6cfeerladende en S o n , 
som blev Prcrst til Aller, men Hans Enke levede til det

- fatale
(») l̂d'N-ri Limdr. N,. lom. I. x. iz§. Lrnukur givrdk

fiz kmmclig «nyttig.

» 5 !
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fatale Aar 1659. Man har fta ham Gratulatorium til 
r ŝx. k. Wsnärliai ParaphraseS vver Evavg» Maühack

9) ôaclümiir Müller» si>M ffal voktt d-d Aät 
1^48.

10) Klsz. k4 rnrick Lkrilliiri Lekriver fra 16^0. 
til »659, i hvilket fatal« Aar enderl afvore besteMand 
dode. Han var fodt i RendSborg, hvox Han» Fa» 
per ckriüiu» Lckriver var Kiobmand. D a r altsaa 
Broker til Hofprcest M g . CKriüiia Lekriver til Llvedi» 
linburg. 3  Hans T id A a r »6;«. gtk der Klag« over 
Skoledisciplene, som forrenede Camor-Embedet paa 
Landet, at de derved bleveliderlige, vgforsomte der«- 
Lasninger, hvorover der blev bestist «n Scede-Degn 
v l hver Prcrst. Aar 1659. blev Lekriver vel 
Prerst i B ie rt, men Han levede der ikke Narrt ud, dode 
den 7  Aug.

n )  ttieron^mur voller. Darfk» l66l. til 1674.
Conrector vA Camor tillige. Han dode rsgo. den 
,0 April. Med sin Hußrur âne veekeriae l'or» 
«in avlevr hanIoKeimer, som her iBytllblevviieoau» 
og flere.

,r) k«er VMistvI. sin Familie- Stamfader t 
Danmark. H an- Fader Pastor äaäre« Wölöilc» 
dode »707. og var til Arensberg i Mrklenborg Proest i 
;4  Aar. P aa Universiketerne maaue Profrssorerne 
saa got som fode Ham afNaad«; thi Hans Reyse-Lyst 
tillod Ham ikke at antage Born iInformation. Dantzig, 
Königsberg og Wittenberg vare Hans forste Opholds«

Gteder,



Steder, siden gik Han eil Holland og Engelland, hvor 
Han maaktr side N od, gik derfor tilbage 'il Witten» 
birg, hvor Han i Porten af Hververe blev opsnappel, 
m;n een af Hans gamle Venner modle disse s-ie-ko, 
--lrrrir Iê >or«L, i der de vildt bringe Ham til Commen» 
danken, rev VtölLKe af der« M agr, og afpryglede 
dem til Fornodenhrd. Aar 1630. blev Han som Con» 
rector kaldet til drur S ted, blev i Hast beromt og 
eistet, og for at holde paa Ham, udvirkede HaderSlev 
Zndbyggere rn Kongelig Exspectance til Ham, paa der 
forst her i Amtet efter to Aar vacant blivende Pasto» 
rat, d̂ k blev Sommersted (stsrre var hans^ykke ikke). 
Her traadde Han i Embede i6 8 ;. og i 2Lgte stand mrv 
^akecelsori» Dotter, Derb. biegst. Luclc. Hastig maa 
Han have kündet lcrre der danste Sprog. Han dod« 
1725. den z i  August i fit 70  Aar. S a a  smaa Han- 
Ham betroede Embedrr vare, saa störe blev« derimod 
Hans Gönners: ^nöre-! >vüläike> blev Bistop i W i« 
borg, §oluna« rvsläike, blev Pastor i Odense, kerer 
rvölM «, blev Faderen adjungrret Aar »724, blev en< 
drlig Provst i HaderSlev, 6 eorx Wöiäilcs, blev Rector 
i  Friderstsborg Skole, Klsrcur Vtölöike, blev Doctor 
og Professor i Theol. i Kiobrnhavn. HanS Enke 
lrvede efter Ham i 24 Aar.

IZ ) ôliiinn Dreier fra i68s. til 1690. E n S o n  
af kerer Dreier, som dove som Prast i Openvadt, 
den lcrrde Mand. F ra  Aar 1676. har Han reyst paa 
Universttrtrr, og opholdt Han sig i Kiel 1678- og 79 j

Alko'rf
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Altvrf »684. foratvilde reyse til Geneve,! A ar« 1685. 
var Han i P a ri^ , og reyste dersra med Dokt. ivlslio nl 
Engelland. Dekfra reyste Han hastig tilbage over Am
sterdam ril sin Brvder, Prast i Hammelvarden i O l- 
denbvrg. Samme Aar var Han i Kiobenhavn, som 
Informator for Job. Oxe, hvilkcn dode som Bistop i 
AarhuuS; og H r. Dreier blev samme Aar Conrecloc 
paa vett« Sted. HanS Dotter, som Han avlede nred 
^nn» Xs/en, en Dotter af Llaur Xa>', (b) blev 
gift med ConsumptionS-Forvalter ttelmesckou j K io
benhavn. Aar 1690. blev H r. Dreier kaldet kil Beyen- 
sieth Pastorat, hvorpaa Han lange havde hm r Veme- 
Brev. (c)

14). Doktor kerer Ooläsckmieä fra 1.690.11! >691. 
En GuldsmedS S o n  af Husum. Vlev fra HaderSlev 
kaldet til Pastorarek til Sterup ved FlenSborg, og da 
Han havde staaet der i 16 A ar, blev Ham berrvet 6 /-  
ürov Ealhedral-Kirke i Meklenborg, og ko« derefter 
Superinrendenlur over Amtet Parchim vgPrastedvm- 
met saipmestedS (men Han bestyldeS for, at have be
kommet Venne Vardighed ved Simonie). Aar 1711. 
prvmoverede Han til Dvttor Theologia; men HanS An

seelse
(t>) Ober-Jnspector over Amtmand H r.c o n r -6  van kr-ve„c- 

Isnr Todse, sock dode 170^. H an  havde en S o n , hedte 
c o m -ä  R o y .  svm ble» Kidefoged i F r o t  »g CalSlnnd; 
og flere.

(c) Hr. Lver? i  S itll. Elerisie i 0 . vxenr Testrivelse kalder 
Ham »ri'gtig Ldliü,>»v,rkicr; thj LkriKiv» »ar en Bro»
der til Ham og Herrcdsfsged til Tyrstrnp.

1690.nl
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seelse varede stakket; thi i samme Aar sprang Han baad« 
fra Superintendenturet og Prerste-Embedr; Gudverd 
Aarsagerne. I  Hamborg sogte Han forgieves Leve- 
brov; vg da Hans Gield voptr Ham over Hovedek, 
maarre Han grib« til al holde VercShuus der i Egnen', 
vgdode i 7lZ. (H

HanS Skrister foruden Disputaher og Liigvr-di» 
kenn: (-)

1. v . I^llenii Siom'lischer, auf alle Tage deS 
JahrS —  Erqvikstundeu völlige Ausführung über die 
6 lehren Monache 1696. Den forste Edition gik ud 
med 0 . i^llenii N avn, hvorforeBoghandlrrrn maaue 
betale en god Pengestraf.

2. Höllischer xiorpkeur oder Traktat von Ersch. der 
Gespenster wieder —  l). Lecker; bezauberte W elt. 
1698.1704. i 8vo.

z. Paulinisches Hahuen-Geschrey oder Bußwecker. 
Slend. i- i 8vo.

4. Tödtende Sirene oder Abmahnung von —  fleischt. 
W ollust, ibid.

1 ;) l'keoäoru; eller viöeriek Luckorfl fra 1691.' 
til 1696. Fodt i Flensborg, hvor Hans Fader Vera. 
Iiarä Luckorll var Klosterfvged. V a n  veed intet om 
Ham af Verkvcrrdigheder. »Han levede her kort, dode 
»696. den 4 Ju m i, vg esterlvd Enke og Donre.

16) l'ko.

(6) Ske 6eortz
>Iünc«lü öe §zrperint«n<1enriku5 karckiw. §.

(e) Stt t̂ü'Ueri Ur. I'om. I. xsx. 212.
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l6 ) 7kom»s Leaärl fra 1698. til l7S §. F M  

»644. i Dendist Kemnitz i Böhmen. HanS Fader 
af samme Navn elffede Lutheri Lardom, men maan« 
derfor og gaae t Landflygtighev. - Faderen d'odr, og 
Moderen satte Ham) Skole i Spandau, hvor Rector 
Lx-Iäenkoitr toy Ham i fit H uus, og forde Ham mrd 
til P irn a, hvor 8x,I6enlioIlr blev Hospitals-Prarst. 
Herfra blev Han af Skolen sendr i Aaret »664. paa 
Gymnasiuin j G era, var der i sex A ar, og fandt Pm  
best hos Superintendent ôl>. L»ss>. Lopkrn. Endelig 
kvm Han til Wittenberg med Remelii Slipendio, som 
den Plauisse Can;ler forhialp Ham til Aar >66-. 
I  Wittenberg blev Han kamulur Libliorbec-. Ester 
ti Aar forlod Han Wittenberg, og gik til Frankfurt 
gm M ayn; vg i Aaret »68;. blev Han Praceptor ved 
Durlachs Gymnasium; aldrig vgr Han ulykkeliger« 
end soin her: En ulykkelig J lö  fortarede Aar 1690. 
Durlach, Kirken, Gymnasium, Raadhuset, Slottet 
CarlSburg,ogLencIeI mistede alle sineBoger ogHaand- 
t^rifter, som Han havdesainlet i 27 Aar,og som havde ko
stet Ham Niere end iooo Daler. Han maatte da söge 
Frankfurt igien. Aaret rster blev Han som Prceceptor 
26L el-rlir kaldet til Psorhheim, men her var Heller, 
ingev Roe for Ham, de Franste erobrede og plyndrede 
Siedet, og ösnäel gik alter i Landflygtighev. Blev 
af sin Ven Professor recommenderer til Jnfoc» 
mator hos Junker kreitleiiveici, WürlembergistRaad, 
paa Slotlek Oeningen. Aar 169z. blev Han igien

kalder
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DM« til Pforhhrim, som krrecepror prim» clarlis, »Yen 
.-«Franste kom igim og forstrekkeve alting. Lenäel sogt« 
da »il Kiel til Professor os blsv hoö Ham til 
1698, da Han bt«6 kalbet til bette S ie b ; men blev rfter 
-  Aar Conrrnor til Husum, og d0de der i? r z  den 
« 7 April. Artigt, at Han paa det rne Oye tilsidst 
var stok blind, hvilker Han ikke vidste, forend rngang 
Han sab og laste mrd Haanbrn under Hovedet bedak- 
kenbe bet «ne S yr.

M an har fta Ham:
r. v ilx. 6e snim, 1ep»rsn, ex ?aeum«ic».
2. —  öe Lcliplibl» loleribur.
z. —  6e concurlu c»ulr xrimre c. ceulir lee. eonrr» 

Uereboräium.
4. —  1ux»er 2z 2c 24 klrlmor, korumgve lealum 

Uierilem.
See mere r̂ l-x. llr-Ks Husumsch« Kirchenhistorie, 

k»s sr°-
17) 6eor§ ttermran Overbek, fra 1706 til 1709. 

Fovt »677 til rA colaih of tat vrv Lyneborg. Hans 
Fader, som var P ra st, dove »6 8r, og Herr 6 - 
org blev des Aarsag ikke Student forend i fit 
Lr A ar, da Han gik til Jen a; Men som Han- Moder 
dode Aaret efter, maatle Han reise tilbag« til Zelle og 
infonnerrde B orn. Aar 1700 kom Han til Kiel og 
blev Hofmrster for de ungeHerrrr her holdt
Han UNdrr l). o^irr et LollegiuM ^irpuurormmx hiev 
srden Informator for Herr kÄS. «»m obn/Born 

A  Rhrst

Difp.de
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Roest. D a  Han var paa Hiemreisei, til sit Fcedrene- 
land, fik han i Aaret 1706 <t uformodenrlig Kaid lil 
^onreclvratet i Haderslev, og blev 1709 keNor 8^>oir 
i Tender- og gifcede sig med FormandensDotler sam> 
mestrdS ^nnr Lrtkarins Llulime, (Soster til den ufcr- 
glemmelige Pastor LKäime). Han saae i Lwe r?  
B»rne»Born, vg dode 1 7; 1 den i Nov. (5)

18) Lonrrä^ljckrelOverbek, Broder til fvrrige.
(B lev 1 7H  Rector).

19) -̂ renä Lrun fra I7 H  til 1 717, i hvilketAar 
Ham blev bekrott Pastoraeet i Moltrup. Hans Fader, 
,af samme N avn, Postmester og Borgeinester, dode 
fra Ham 1705, IMN Hans Moder LIeoaorr ttouga- 
iin ledsagede Ham og fvrestod Hans Oeconomie, indlik 
Han 1720. traadde i TLgteffab nied tteö. Lleo,,. I-n- 
Iren, en Dotter af k r̂ns ^rnoia ^inrren, Oberförster 
og Vildmestrr i Colding-'og Haderslev-Ämter, samt 
Fyen, A ls og Taasing. Een af Hans Sonner blev 
Praest lil Borlum. Han dode 174 t, cfterladende en 
Enke, (Dotter af Pastor î -»rb. Los^a i W ilstryp).

ro ) 0KMi»n Lrämal»8ckinäIer, (sollt 17)5. hle»
Keüor 8ckolre).

21) I.uävig Lbrillisn 8l.iexelisulen fra 17z 5. til 
1752, da Han blev kaldet til Conreclvr i Schlesvig, 
hvor Han dode 1754- uden ak efterlade Born af sin 
Hustru )uli«ms vemrr. V a r  «llerö sodt t Corbach i

Grry»
M  For drime Esterretning takkcL Hans S»n Herr Pastor

Lknttoxrd Vverdelr i Bl'tdl.



Grevskabet Waldek i Obrr-Nhein-KredS Aar 170z. 
den 17 Martii. Han freqvenrerede Skalen i W ildlin
gen i brineldee Grevffab, og gik side» paaUniversitetet 
i Hall«/ og vel anvrndee sin Tid.

Han har ffrevet:
kpielu»l»m. 8«lomonir cirnliae 8-ppbico exprellum: 

Oäe, krriir dtittalir Lkrilti: io prrsÎ K. Î rmb. 1746. 
t 8vo.

ra ) Xtrgilier l-suremiur Liorenlen, blev 1757. 
Rector.

sz) /taär«l>5 ttolm blev sra H r. Wülsilcer In fo r
mation, (hvor hanS Fader, af samme N avn, en 
KniplingShandler i Lygvmkloster havde hensar Ham), 
sendt paa Gynmasium i Lybek, hvorfra Han i Aa» 
ret 1747. (nemlig da Han var 19 Aar gammel), gik 
paa Universimet i Wittenberg, hvor Han i 4 Aar vel 
brugte sin Tid. D a  Han kom tilbage, tvg Hans for- 
rige Jnfornimor H r. vvöia.Ke Ham i sit H uus, for at 
have Tienrstr af Ham, men blev i Aaret 175z- Hvfme- 
sier i Gmeral-Lieutenant L->rI Lorrkilk von Irminxer» 
H uus paa Vindum  G vergsarv i M b o rg -S tift, 
og blev der, indtil Han til dmr Conreciorat blev for» 
fremmet. Z  hanS.Dd har det giver lang Tvistighev 
om Cvnrectvriö Boelig, som Staden Kurve holde i 
forsvarlig Stand, og er vel neppe envnu til Ende.

25)

R  2 IX.
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IX. (?3ntore8 ved Stolen.
r) Xlinbisr'^vkanai, sta 1567.
2) Oueaui ellrr Oxkeaur L.uaäl>» fra r;6 8 . blev 

Prest i Ulderup.
z) Xl-x. L.ue«r ck Löln fta i ;? !.
4) ?em» I«c-l>i sra 1575.
s) 1'bomrr 6r,rok eil« britop fta 1 576.
<) Xlicdsel l̂ enrici M x 1ir«>orxm« fra 1579. Bl<V 

Prcrst i Roager, vg vode der 1598
7 )  Xl-g. ttrdscue xieier fra r ;sv . fodt i Herforden 

i  Grevffabel Ravensberg. Opholdt sig ved Univrrst» 
ttttt i Rostok, indtil Han blev kaldet til Veve S rrd , 
var her, indtil h a n issa . blrv/Pastor til Ploen, vg 
tog i Aaret 1601. Magister-Graden t Rostok. I  
Aaret 1604. blev hast kaidet tU Tonningen, men strax, 
efter rz Ugrr, til S r. M ari«Kirke i Flensborg. Her 
geraadedr Han i S trid  med de tv Fanatiske xiic. i'erinx 
vg kirrkvix l.obmsn, i hvilken S trid  Xieier var lidt 
for hibsig. Lceseren henvises i vvrigt om Hans Levner 
vg Skrister til Xlolleri Limi>. lir. 1 'vm. II. x. ;49. 'I'. I. 
x. z6o. V. komox. ^nl»i. 1'.M .x.7Zz og 8io. Han 
dvde l6zo.

8) dis. ttonäorxiur fra »592.
9) Iver ktsun 8. Lorvinus fra ! 599. forhen fra Aar

1596. Hvsrnu collegä. Som  Canlor havde Han,  
MvenS Orgelet stvd under Reparation, Tilloeg i fin 
Lvn aarlig ro Mk. L. io ) Lru-
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io ) Lrarmurvrllnur eller Vorn fra vnmeüt i6zo. 
M an finder om Ham dette, at Han M artini D ag Aar 
164z. rillige med Skoledisciplene, opvarttdr Köngen 
med en Musik, hvorfore Köngen forcerede dem 20 
R v lr., hvilke Penge ved.Svendskens Indfald bleve 
fortarede. Disciplene kravede nogle af Prngene. Can- 
tor giorbe Forespvrftl i Cvnsistvrio, hvor Ham blev 
svaret, qt, siden Pastor Val. Sckmiäe stlgav for Han
ta Sonner, og Killemur i Tyrstrup for een- saa 
ffulde Han ligeledes asfinde sig med dr andre. Han 
dode »6;8.

i i) Samuel Lecker fta 1659.
ir )  ttivron/mur voller fra r6 6 r. V ü k listige 

Cvnrcuor, söm meldti
iz )  Jokan Kenriek Lilliarä fra 1674. F-d t i 

Thom as Brücken i Thyringen. D a  Han blev gam» 
mel, refsebe Conststorium Ham for Sangen- SkiodeS- 
lvshed. Han dode 17 0 1, eftrrladende Enfe ^nna Li- 
ebel, rn Dotter af Borgemester tlan; eluM aa Lickel.

,4 ) '^cob >Veber fra 1701. Fodt i Biskopswer» 
der i Meissen. Han var den forrige avjungeret fra 
1691, vg giflede sig med Hans Dotter änaa 'LliiaberK. 
Han dode 171? den 21 NovembLr. Han «ftexlod 
B o rn , af hvilke een blev Praest paa GrevskabetKnuh» 
renbotg.

i ;)  Kerman Jansen fra 1714. F-dt l Nirbyl i 
Nisum Mohkf hvor Hans Fader Jan äaärrlen vatFar- 

R  z vcr.
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vrr. Her gistede Han f,g mrv sin Formands Enk«, og 
Han dode 174; dm 2 z Dec.

l6 ) ^ok,n Lkriüopd dlieme/er fra 1746.

X. Hvsrti Lolle^ss,
1) tterevicur fra 1567.
2) verlev Lrun fra r 5?r. S k al have voeret fra 

Dttpping.
z) tVoltzmx Lltnoms fra 1579. F ra  Hoptrup.
4) I4ieol,u5 ksluärnus eller OI6en6orpm5 fra r ;  87
5) k̂ l»8 vrviä Srur, fra 1590. Fra Steppmg, 

IM  Ham fial siden melvrs.
6) Ivrrur l^ireaur fra 1595.
7 ) Ivrrur Lorvmür fra 1596, og bltv !599> 

Cantvr.
8) c«iums fra r 599. V a r  tlllige Oegn til D t. 

M ari« Kirke.
9) dlievlsur kekri V alk fra 1626. Fra Bef» 

tost«. V a r  ogsda tilllge Chordegn. Dode 1659.
10) ikiorn,! Verve fra »656. G ift med, e-tk. 

>I»mericks. Dode 1677.
n )  Jens X r^er fra 1677. Kirke - Register« 

kalder Ham ^enrSmKr. Aar r 68 r den 26 M aji blev 
Han formedelst haard Medfart mvd en Manvs B orn 
cirerrl for Consistorium, og maarrc med Haandflag 
lovr Assrssorerne og Anklageren, ikke at giere fligc kir
re, il«M ak asfinde sig Med 8ecreurio Loalittorii.

irX dliele
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r r )  k o ^ a  fra 1694. en B orger-Son af 
Haderslev. Gistede sig >695. mev ^nne Al,rx,r«d. 
8»fr, en Dotter af H r. koul 8->ss. HanSDpforsel 
givrr man ikk« udforlig optegnet: Aar »708 den 7  D er. 
ftagede een L-or. (-erksirn Ham an for Konsistorium, ar 
Han havde besvangret hanö Kone,forend hun med Häm 
blevagtevitt, og Lotsen havde lovet Ham ro RigSdMer, 
at,Han skuldetie, af hvilke Han kun havde faaet r4M kl. 
og da Han fordrede Resten, rrackerede Han Ham NW 
H ug, flog en ftor Stok i tu paa Hans Hoved, og faa» 
rede Ham med en Dxe. î iels Lotsen ncegter Giernin» 
gen. For Sagen kom kil Ende, fmnstiller sig «  an» 
d«t Qvindcmenneske, (li-ren Lcnkelr Dotter), !wod 
Hain in punkto inprsegnslionir-Sk promirk mrkrimonii. 
P aa Kongrlig Befaling scrltes kilc-lir ttier. Lckermer 
l Sagen. Hans Gods blev af Magistralen tfter Cvn» 
sistorii Kiendclse inventeret og forseglet, og Arrest lagt 
paa hanS Salarium  og Accidenlier. Zmidlmid reiste 
vo/lsn bork. Mdnerne udsiger mod Ham, og forste 
Anklagerinde aflegger sit jursmenrum snpsslekoriuy,, 
den anden ligeledeS. Aar 1710 den 29 April blev Han 
ved dobbelt Don» erkläret ssyldig, sat fra 3Li»bcde og 
erkienbt uvardig nogensindr ar betiene KirEer vg Sko» 
A r, condemnerer til Hegge B orns Alimeuralivn, den 
Kongel-BrodeSBetaling, offentlig Afbigt og alleOm- 
kostningerS Betaling.

lz ) Iscob klüller fra 1711. Dvde her, hvor 
han var sodt, 1719 den »0 Oci.

R  4 »4) ^
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»4) 6 or5rie6 §okv«ä«l sta 17^9, htzde 
ligeledeS -tr i  sin Fodebye »72z.

rz ) ^««iümu- vrm» (ttrösrrlevienlv) fra 172 z. 
D-d«»7 «8.

16) Qrsxoriur Ireobfea (tträerrlev). Gift Mtd 
Xlrris Lclmeiöer, viscoai LckneiSers D oller.

Dsde »740, z6 Aar gammel.
17) k'riöerick l.uävi§ Kr»b« fra 174 /. Fodt i 

Staden Oldenburg i Oldenburg Grevffab Aar 1706. 
Hans Fader 8oo»venkür» Kr,Ke var Legalions-Proest 
ved der ftanfie H of, og siben Provst og Pastor i Ol» 
denburg, somdove 1709. tzv,«u, KriKeL-ve her 
'7 1  r.

18) 6 . k°, Xlere-mr fra »7Zr.

-»--»>

X I. (Zvinti dolle^ss.
1) ttearicür Vrlrker fra 1567.
2) Ircobrur fra 1596.
z) I.,urenriur l>̂ !en fra 1599.
4) ^okrnne; Lgenoü fra 160;.
5) Simon O-iior» den sivste. Ester hvis D od 

r6 ;6 . Skvlen har NU kun fire Larere, som oven til er 
meldt.

Men der er hoy Dd at forlade Hadrrölrv, for «r 
komme vibere frrm i Amtet.

§ »s
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Haderslev-Herred.
§)«ite Hemds-Grendser, ligger mod Norden af Tyr» 
strup-Herred, mod Sonden og Ästen a fB e lt« , men 
mod Vesten af Gram-- Herred.

HerredetS Langde er 2 til z M ile, detS Brede 
insten ligesaa. OgBondergodset udgior L70 Plove(s).

Folkenioengden i Herredet gaaer til 8» 80 Siele, 
Staden HaderSlrv med beregnet.

D em  Herrebs Kornlande ogGroesgange «re vvtt- 
maade gode, i sar paa begge Sider af Haderslev Fiord 
og ved Sstersoen, men d«t har ikke saa störe Skovr 
som Tyrstrup Hrrred. '

I Sogn, kawes Gammel Haderslev.
A a v n «  siger os, at den af Bygd er aldre «nd S ta 
den, med hvilken den, ved Bifpebroen, henger sammen.

Gammel HaderSlrv har 69 beboeve Hufe, og til 
Sognet Hörer deSuden Erlös, Stokkerhod,Hvrregaard, 
Krigsted, Fridsted, Apsbol, Aarup, Gielstvft.

Hele Sognet udgior »4Z Plvve (b ), og I M  
byggernr belobe sig til 700 Siele.

Om den psaisantkHaderSlevDam uden for gam» 
mel HaderSlrv, er allerede meldet lilsvm §. 8.

R  5 Sogne-
(x ) E n  saadan Plov e r i v ;  Tynder Hartsom.
(>>) Afhvilke höre qZ unterlGramiHerred.
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Gognekirkn, som tilforn kaldteSSSorenS Ca- 
ptv, og tithor-e Canonicis ved Haderslrv Frue Kirke, 
«r «n stark Bygmng, opbygt med hugne Kampesteen, 
wed aldek Taarn, er rllerS uanseelig. DcnS P r« - 
ster ester Nefprmalionen vare indtilAar vmtrenl 1545. 
kiüorer xrimirit i Haderslev. Siden

I ) llnuä 8-rkellen. H vis Navn vg Epitaphium 
«ttdnu i Kirkrn fees. Ester Hertug tt-nses Ordre 
indgav Han i;6z.'Aortegnelse paa sine Zndkomster 
saaledeS: "W on allem Korn den 15 G arff, darvvn 
1, der Pastor dreebeei werd thogeworpen —  Quickte- 
>, gmd« Ml j,m spuä nor. 1̂  M r. Botter, 6 B ro ix , 

1 Kaß —  2 schl. von jeder Bohle, he sy groth edder 
„klein. D e landbohlen gaven nach der Koy, jede 
), 2 Mk. Botter. l.-rrrre en sty Eyer, thv Silvbötd 
„  6 P f.' Offer en schl. upWinachten; 6 pf. Pingsten. 
,, Begreffnisse en alt Mensch 4 schl. en Kint 2 schl. 8pon- 
„  LlH»4 schl. Inlroöuüoril» 2 schl. ^erroxi» by derKir- 
„  chen i2  schl. Hadersl. En Last Korn uth allen van 
„der rechten Presterhawe, so laß und Morten Soel 
„ü p  wannen, so van K. M . König unde
„  tho der gammel Kirchen gegewen heb-
„  den, und daran dörch rc.". S a a  afreven er denne 
Forregnelse, og jeg har ikke mere (i). H r. Knuä dode 1574.

2) vrrkkolä Svensen levede i;8 z . Ingen Tyv 
tordei Hans HuuSstiele.

Z) 6 eor§

li) Prsstegaardm har cllcis sa» meget Iord som r !  hele 
Eaarde.



) )  6«axg ^scobrur (lUnkruxealn),. hdis Navn 
sindes t 6 l Z ,  vg Han dodt 1642.

4) H r. ölrrrin ttö/er fta Halck, fsdt 1616. 
Herredsprovst og conüü. Assessor. Han gik KiovetS 
Gang idet fatale Aar 1659, og ZvrdensAfffumPo» 
lakkerne plynvrede endog Hans Lüg. Hans- S a n , op- 
ncrvnt efter Canhler Lkriüoxü von öerL-ippe, blev Ca» 
pitain, vg Köngen gav HM  for sin Deneste en frie 
Gaard i Biendrup, hvor endnu ere Borne-Born efter 
Ham.

5) lvsr ttrun. Denne har varet «n ansttt Mand 
og vrrfor urolig vg stolt. Han var en S o n  as den 
sorhen meidte »nerkelige Rector I .  k,un. Herr 
Ivsr avlede(med sinFormands Enke) cre Sonnec, af 
hvilke een blev hansSuccessor, en anden Prcest i Far- 
drup, den tredie til Fiellerup. Den molige Capellan 
Lose» i Haderslev tvang denne, med Synodal-D om  
paa en mjurie Klag«/ Aar 1660. til vffenilig Asbigt, 
til at betal« ProcessrnS Omkostninger, og Herr lvar 
blev -b vlücio sufpendrret paa fire Uger. Han dod.e 
Aar 1690.

6) H r. Jene k,ua, Herredsprovst og Lonllll. ^r- 
Lssor. BleviAaret »688. (»emlig i sitA ldersrzA ar) 
sin Fader i Mmbedet adjungeret. Ungdvm og M iS - 
dom sielden samltt: Aar »691 den »8 Febr. blev Han 
billige med Conxrctorr udi HaderSlev og tre Studentere 
stepnet ind for Consistvrium, for Han med de andre 
havd« brrkkel de SoldaterS Grv<er, som patroillerede

og



»gffalde holde S ly r paa dem; H r. R«un maane tkl- 
staae, ar Han havde grebet til ApothekerenS Wörter- 
W e —  Ä a r,70 7 den 12 Febr: blev Han paa «t heelt 
Aar -d oKcio suspenderer, for Han havde huset, ja 
«ndog vildet hielpe ril rette et Mennejke, navnlig 6er6r, 
som »Duel havde myrdet en anden. H r. k,an dode 
»7»z den 12 August.

7) äneomue X1oar»6 fra 171z til 1745. fca Aa- 
strup Prastegaard. Antsg den forrige- Mmbede og 
Enke, hvortil Han fik Anmodning, medens Han besogte 
.Universit̂ terne Wittenberg og flere i Tydffland og In 
denlands. Hans anden Mgkefcrlle var ôb. vor. V̂e- 
äel fta Nustrup,"som og dode fra Ham. Hans S ou
per: l-invs ^lonr-6, Kiobmand i Haderslev, ^ob,a- 
pe, Klonr-6 Prcrst til Hveisel i Zyvand; Hans Dome 
vare ligesaa to. Denn-: stille gudfrygtige Wand dode 
Aar 1745 den 20 Zulii.

8) kereo Lerrellen en Sostrrson af forrigt, thi 
Hans Moder var ä. (: ^lonr-6, som var gifl mrdHer- 
redSfogeden i N . Rangstrup Herred vorens Lerrels-n. 
Fra Haderslev Skole gik Han dort i fit tivende Aar, 
vg-besogte forst Universitettt i Jena Aar 17)2 , tillige 
med sine Brodre Job. klonrrä Lerrelsen, Canhelieraad 
vg Regimenlsffriver ubi Falster, og med H r. verbot, 
verreisen 6s Ce6er5elr. Fra Jena drvg Han efter to 
Aar til Kiobrnhavn, og blev ogsaa der «l par A ar, 
indt'l Han blev forlangtt, her at var« sin Mvxbroders 
Capellan, vg drrfor lob sig af Haderölev Consistori»

examinere,

H6S



eraminere, vg blev vrdinrrer >74' dm io  M artii. 
Han dodr i sin beste AVer i?5Z den 28 Febr. Jmid» 
lenid havde Han dog t» Koner, den forste varhanS 
Foryiands Dotter ôd. vor. Den ariden
LUlsbstk lonberg.

9) Rnuä v ,Iv » r  fra r?5Z kil 1767. O  viise 
G ud! hvo havde ey onstet denne'Mand er langere Liv. 
F ra  KiobenhavnS Skole (sit Fsbested) blev Han Aar 
»7)9 Student. Aar 1742. blev Han af Abbedissen ril 
W a llse -S tift Prtndsessm af Wyrtrmberg kalder eil 
W allse, fom Canwr og Calrchet vg Afiensang-Prä
dikant. Hastig gav Gud Ham Pndest ho- de Mag» 
eige; lh ii Aaret » 7; z. blev Ham tilbuden V a lg  baade 
paa dett« SledS og paa Endeslev Pastorat, af hvilke 
Han Udvaigde dette. Og Aaret ester holdt B ryllup 
Nled §ene (26ene, 8>6oni,) Lergea fra Stege. TEgl«» 
stabet dar usrugtbatt.

10) H r. §ok,n ?eker Rr»ke fra 1768. Deyne 
gode HuuSholdere i GudS vg sit eget H uu-, denne 
Menneste-Elstere havde til Fader den vprigtige GudS» 
Den«, Pastor tteoricb Xrsbe i Addis. Fra Hader--- 
lev Skole reiste Han Aar 1750, nemlig t sit tyvende 
Aar, til Academiet i Kiobenhavn, hvor Han udstod 
Lxrmea l'keylox. c. lauäe »752, og derefl« informe» 
rede i Herr Oberst-Lieutenant loxveröl, Huus, og 
siden i Wonsild Pr«stegaard,indtil hani Aar« »7;?. 
blev hestikket fom Lspellaa pro kerlon» hoS Pastor 
Lo/lea i Stenderup, hvor Han forkyndtt mev Jver og

Kraft
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Kraft Herrens L rd , indril Aar r? 6o , da hall blev 
udvalgk som Froprcrvikens Preest i Sonderborg, og 
gifttde sig saa Md Rexin, voroeke» VVölklike, salig 
Provst MjUiKsr D vtttr. Gid denn« min Wen i gam» 
mel HaderSlev staar j Velsignels« i mange Aar.

n. Aastrup Sogn.
Tyrrne i Veite kille Sogn er«: Aastrup (med 62 Fa« 
milier), Viidfang, Gymoes, Nygaard.

Ladegaard, er enKongeligForpaglningsG'aard, 
hvoraf er til KongenS Aimstue svarrt aarlig over 2020 
RigSdaler, den maa indavle aarlig henved 2 50 Tonder 
R ü g , ;  til 600 Tender Havre, 102 Tonder B y g , 
Z2» Tonder Boghvede, og foere 222 Stykkcr Qvceg 
vg Stude.

Dette Sogn har de prergtigste Marke og Skove, 
vg Leylighed til Fifferie.

D e l udgior iz  Plove, vg JndbyggerneS Tall er
Z80.

Kirken ligger Z M iil O. N . O. fra Haderslev, 
er en stör sterrk Bygning ined Taarn, og jkal vare al» 
dre end S t. M ari« Kirke i Haderslev, bygt til S t. 
Grorgii TLre. Dens Prcester videS:

i)  ^olisnnerIbissenRröxerfra 15Z7 til i ; ! 9 ,  da 
Han dsdr Z2 Aar gammel (lc).

I  hanS
(^) S a a  niklder de» urigtkgc Tavle i Kirken. H a n  »a r »ist 

mrget «Idrr-



Z  Hans Alderdom havde Han Io. OläenSorp til 
Capellan,som 1556. bley kaldet til HaderSlev. Hans 
Sonnessnblev Hans Successor.

Z  Lrsmrü Î LNUS rrykt 1569.! Wittenberg, lcrses: 
In rumulum kev. viri Om. Job. Kröxeri kakoris in

^ürup:
Vixi» munäanvs non traüo coräe äolorkr 

Lulimui - vici ^voczvs > .juvanre Oeo.
Inservire Oeo üc miseras paviüe biäenres- 

OKcium nostrum koc- l,oc ltuölumc^ve ^uir.
I^on ram ovium lanam > yvam speüavi Cercle lalmem;

Hie miki 6r reüis - ^vi reZir aÜra» veus.
-^rrrirus xravrrare sevi, zravirare laborum- 

ltara mixravi xauöia summa poli.
2) Laurentius ^ieolai KrüZer fra 1559 til ^567.

En Sonneson af forrige. Over benne larde ManS 
skriver Lramrius:
Occiäir exeellenS- Vares- cm ä-r ?arnasl!a laurus' 

t^omen > Oaüalii pars veneranäa (^kori.
Iuäicio äubium eü suerar ne an clarior arre;

Iuäicio msxnus, maxnus ira arte 5uir.
Inxenui canöoris komo- inxenuiczve puöoris- 

Virxinea ür laurus nomine» menre Jolepk.
I^onturor impulerar- nee äevius exerar illum 

Imperus in prreceps sexra nee inviäi-.
I^sm piur- kumanus, iincerus» öoktus re^vus- 

Lr ^vo^ve virxineo peüore roüur erar --- 1567.

D e n



Den Fortegnelsepaa sineJndkomstee, han r;<;z. 
Ist Provsten indgav, lyver saaledes. "  ^orrric» cerr,. 
„  rum sä ulum k»st eccleiise ^üru^r speüsmium: I  dtll 
„ S .  M ark trei Agr« paa Vidstol in femine gviliber 
„  rc> ffp. E tst. Jord i vybedal 12 ffp. 5 ffp. og to 
„  laS Eng.. 14 ffp. Havrr. ro  ffp. et l«S Hs« foruden 
„  Ende» 4 ffp. En Tvfft S .  ckriüen kerrsea, HllUS 
„  in Irwine to O . Havre: Et st. omstener Jo rv i Zer« 
„  net, som hedtt Svinkisrtoft. E t HuuStoft, svm 
„e r omgierdet i den N . Mark. E l st. samlet Jo rv 
„  kakvetPrcrste Ager 2c v->« in temine eirc.' z A . Land, 
„  5 las Hoe. To Ägre N . eliritten kerlenr Huus —- 
„  12 ffp. 2 Agrr for ^«ns ttansenr Ltd in femine 6 ffp. 
„  148. MunkStoft Vtd ttrnr /̂ nöerssenr z ffp. V tV  
„  GymoeS »erst hos Degnen L L>. Land. PplomS 
„  Agrr i B-gvang 2 ffp. i  ffp. z ffp. Byglanv. M « 
„Ager for GudS Bierge 2 ffp. land. i  ffp. Skaff« 
„vendret r ;  ffp. og ro KrS Ho«. I-iber scclek» »i». 
„  <̂ vor sxro; lirder vlim «i ulüm kritorir coll̂ ros, ljv i» 
„  ruÜicir ^oriiciencur, ur tlrnr Iekssa 2c ^lorrken Jeir- 
,, fen ^viiiber uaom »ßNnn in FloiSbierg 2 c alii — ̂ Pil« 
„kicrrstvft, euju»me2i»prrr^sü«r»2k»üovem, Leut 
„  in libro «eeleii«. Korntiend« oc qvtrgtiende det i;he. 
„LevendeKre, Kirkenhalvpartenvgen pf.»diixncm  
„compienkur. A f hver Manv 12 Mk. Sm or til Plog» 
„  bvrd med 4 B rod og en Ost, men ingen Köebvrd, 
„  «em 20 LLg. Offer m ffl. af hvrr Gaard aarlig. 
„  SildbvrS «n Blaffert. En GaaS om Juul. Jor»

„vestrrv

L?r



befcerd 4 ffl. MgelSpeng« 4 ffl. Kirkegang to ffl."  
M m  Farfadex haver altid brugt KirkenS Skov; men 
udi Jesxer Konvous D d er. samme Skov fastet «n 
Bonde, og liggernu eil Nygaard. Hvav min Herre 
vil heruvi giore, staaer til Hans F . Naave. Kirke» 
boger. Lat- Bibel. Danffe.Bibtl. Summaria 8«üerü. 
koüiiit I-mberi. Oxer» l.mberi xekiyanica. fS a a  urede 
er vtttt Manuskript.)

z) l̂ surenriuŝ ljciirelis Kröger. V aktnD okttr- 
Mand af forrige, og tog af Kierlighed'til stn HustrUe 
Hendes Dlnavn. Zeg sinder Ham rllers nawMt med 
Let'Vinavn Varmkn (>). Han stk sin unge S s n  sig 
adjungem Aar rsor, vg levede derefter til 1605 og 
blev 66 Aar gammel. F ra  Ham af har man her Mi« 
Ntsterial-Bsger, ffksm rllderls mangelhastige, hvilket 
sielden havrS paa Skeder, hvor en Siellanver succedr» 
rer en Jyve, og «n Notmanv Siellanderen.

4) l-rueetmiu Krüger fra »6oi til l6;o . En 
S - n  af forrige. B lev sin Fad« adjungeret, da Han 
var a r Aar gammel. Aar. 1642. anküg Hai» til Ca- 
-ellanKäur. kor», som feiger.

;) l.,urennur kora fta 1642. til l6 ;9 , da Han 
blev forflytter kilOxenvad, hvor om denne Jubellarere 
ffal blive meldet.

6) Jürgen ieionr-6. V a r en S o n  af Naadmand 
l-»ur. Sorgensen i Kierkeminde. Hans gode Testimo

nium
(>) Daren liggerMeklenborg.
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nium af Professor R«s«wor af rsztz. Ä s«, at Han 
Har vard en flittig Studiosus, ogbltv Htchaa R-Kor 
Lckolr i Fäabvrg, og stre Aar drrefrer Gtog Adjunce 
lur hvs H r. 6-»vi6 Xionrsä i Kiettingepüa Als Aar 
1645. i sit 27, Aar, og gifktde sig Hrv Han« yngste 
Dotter Mn» klovrrü, af hende Han laant» fit Tilnavn 
Klonr-6. Ester fin Svigerfaders Dod 165;. blev Han 
Prast til Svenstrup paa A ls, inen forsod Svenstrup, 
og antög Aastrup Pastorat efter 6 Aar (m). Han 
var rn faltig M and, og blev afsinFormand forGield 
inkstaonrl fvr Consistorinyt. Han dod« her 1675, 
esterladende en S o n  ^okanner» som i et Aar var Hans 
Capellan; og en S o n  navnlig v-viö, som blev Prast 
paa Amroin.

7) Jo k a n n e r  K4 onraä fra 1674 til 1725. Atter 
«n Jnbcllarer eller sewisecularis. Fodt l6 4 7 den Z l 
Ociobcr. F ra  Haderslev konrhan til Lybek og Verfra 
paa Universitetet i Königsberg. Blev til Prast vrdi« 
nerei i Crempe af l̂ l-g. ttuäemrn 1674. Hans ferste 
Hustrüe var Dar. Llikb. Kling. Borgemester ^nrbon 
« l i n g r  Dotter i Haderslev. Om Hans Gudssrygt og 
Lardvni skal vidne folgende Skrivelse til Hans Son» 
ner (n) paa Universitetet:

"Weil

(m) Ökonomien kan ikkt sige »s Aarsagm til dennciDmvep 
ling.

(n) Den me suceedercde Ham, og »ar Hans Capellan i 20 
Aar, dm andm blr» Ptsst i gammrl Hadettlr».



"  W eil —  ich wegen -— beides Schwachheit —  
„Mich besorgen Muß, ich «erde nicht sehr alt werden 
„oder solange leben, bis du u. drin Bruder zummann- 
„lichen Alters gelanget/, als habe ich nvthwendig erach- 
„  lrt- eine Information -^eurentwegrn aufzusetzen —  
„deren ihr nach meinem Tod —  gebrauchen, fleißig 
„  lesen und meinem V ille n  hierin Nachkommen. Und 
„ w ill —  daß ihr alle nachgesezte Worte —  M eine 
„V alet-P redigt aufnehmrt, mit solcher Venerülion, 
„  wie sichs gehöret u. man pfleget der Eltern Verb, 

und Testaments W orte zu achten —  
„  Ih r  sollet diese Jnstrüclion aufnchmen als wenn ich 
„a u s dem Grabe euch züriesi "

l. W ill ich euch recvmirendirt, ja auf eure Seele 
gebunden haben dir güldene Hauptregrl, Pred. S a l. 
Cap. xs. Fürchte Gott und halte seine Gebvthe, denn 
das gehöret allen Menschen zu, (wie viel mehr jungen 
Leuten, die von ihren Eltern verlassen sind.)

H. Und weil die Uebung der Gottseligkeit die E r- 
kennrniß G orres zum Grunde haben muß, sö —  le
set Abends und Morgens die Bibel —  daß ihr m-mo- 
rism loc-lem darinnen habt; Geht fleißig in der K ir
che. —

m . Gebraucht auch andre gute Bücher, «. x. M . 
-rraär Gebeth oder Paradis Gärtlern,, sein vierfaches 
Buch vom wahren Christenthum, und die xrsxia hier
über, prrxir araäirna genannt, von L. ttoburg geschrie
ben, und dieses ^oltillrmr Lcholrm xier»kir Lerkaräi»

S  2 Prsxm
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perxin 8-fili. noice te ipfiim, Osa. Omiee Scc di« ihr 
alle nach mir finden werdet. —

IV Nechst Gott sollet ihr eure liebe Mutter (wie« 
wol sie Stiefmutter — ) liebe», ehren, dienen —  Nach 
der Mutter sollet ihr euren lieben Schwestern beystr- 
hen — auch sonsten eure PreceptoreS, Beichtvater — 
veneriren. —

V. Dich und deinen Bruder betreffend, vermahne
ich euch, daß wo ihr euch auf Academien aufhaltet, 
ihr stets gedenket an daö Uebet euch in
orsrione und in Episteln, auch in csrminil>u5. Haltet 
«S nicht mit denen, die da sagen : xotzk« sey nicht von 
p,ne lucrenäo —  leset VV,I<i,u, L-reirjum —  man kan 
eines Menschen justieium au- einem carmin« am besten 
ersehen — gewöhnt euch an feinen -n» 6c epi§r,mmsr, 
oder sonsten an novrr no>b>le5 -morn»» invenkioner 6c 
mrren-s, esrgvtz »6 objeKrr perkonrr, tisrumgve ür- 
euum conSicionem 6c cem ûs gceommociscas, ur omncs 
»liuncie sutkürrri Isbori» ex ulet fiissicro.

V I. —  vergesset auch nicht eure Rechenkunst. —
V II. W ann ihr auf Universiteten kommen seyd, so 

denket nicht, eS sey nur bloß um Reputation eines Sm » 
denken dasclbst zu holen, angefangen. Lasser euch die
ses stets vor euren Gedanke» schweben, daß dieser O rt 
sey klci-crrui-a bonsrum orrium —  enthaltet euch V0N 

allen lustigen Sanffcompagnien, und anderen müßigen 
«picurischm Weltkindern —  hauet euch zu gelehrten, 
stillen und fleißigen SludiofiS, nölhigct euch in ihre

Gesell-
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Gesellschaft —  khuc nicht wie etliche » die wenig Le-mo- 
neS besuchen, liegen ju Hause, schreiben Tag und Nacht 
ein Collegium nach dem andern ab, die fi« doch hernach 
ihr Lebnag nicht anschen, sondern besuchet fleißig die 
Collegia, und höret viv» voce — v,6s coac. funeb. 
Larprov in 2 l'im . r , 1̂ 2.

V !ll. Au Haus« gebrauchte Autorer mit seinem 
conrobsrnali repesirrn, sich in lt/Io üben , wie auch in 
linxv, grrc», insonderheit aber, wo nicht altejeit orna- 

doch xrammokice ftrkig Lateinisch jll reden auch 
eine» 8/lIogismum zu formiren Und rrsolvire«, woju du 
den Or-vvtzrum gebrauchen kanst.

IX  Wenn ihr das Exercitium in predigen anfanget, 
sp gehet alle wege hin, wo die besten Predige^ sind, 
höret und imitir« dieselbe Ic h  meyn« nicht die, so 
sergvipeSalibus verbir üc ikearrali geltu den LtUlM
Augen und Ohren füllen — sondern nach Pauli Epem» 
pel predigen Jesum Christum den Gecreutziglen, mit 
SanfllUUlh in Geist und Kraft —  vi<le kaläum sup. r  
»cl Corinkk. z — Wenn das geschehen, alsdann kön» 
nen secunclurio gute >cs auch etwas helfen,  hikju muß 
euch dienen, eure loc, c o m m . sci-ipr, aus guten thrologi» 
schen Büchern, Pvstiüen, als I s o l i e r ,. L e j e r i  Lc.

X. Lange auf Universiltlen j» liegen, wird euch euer 
eigen Beutel abrmhen, eS sey Venn, daß euch das 
Glück favorisicet mit einer Condition liberal, msnla zu 
leben oder mit andern zu reisen auf ihrem Beutel —  
wo nicht, so höret euch bcy Zeilen (insonderheit wann 

S  ;  ihr
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ihr nach Copenhagen kommet,) nach einer Condition 
um. Man hat auch oftmals gute Gelegenheit zu stu« 
Viren — bey einem Pastors sfürnemlich wann er «ine 
gute Bibliothek hat und selber was gelhan), oder bey 
einem Liebchen, da man Monarchen-- und Historien» 
Bücher lesen muß, auch die Avisen, daß man stch ein« 
Wissenschaft auch in politischen Sachen erwerbe» kan, 
damit in Gesellschaften ihr nicht sitzen müßrt m»xi,
muri pilcer.

XI. An welchem Orte ihr endlich praceplorirt, stel
let euer Leben klüglich an, — lehret eure Diftipeln 
treulich, nicht allein m l n e r ,« .  sondern auch m mor>- 
dr» — Und weil man öfters an solchen Orten bey vor» 
nehlnen Leutes seine eigne Stube rc haben kan, (der« 
gleichen Glück mir Gott ; ;  Jahr in meinem Studen
ten Stande wiedersahren lassen!, so stehet sehr früh 
auf, und wartet euer eigen und auch der anbesohlenen 
Arbeit Stelle« euch gegen Herr und Frau ehrerbie
tig, gegen das Gesinde friedlich und schiedlich, machet 
euch aber nicht zu gemein, lebet gewissenhaft, keusch, 
haltet euch runlich, nicht aber zu viel nach der Mode — 
alles was euch zugehört, das haltet ordentlich onge« 
schrieben, berechnet di« Einnahme und Ausgabe, und 
verwahret eure Schlüße!«, tiöe, s«ä cu, 6ä>,r. vicle. 
Bringet «S die Zeit, daß ihr einer Hochzeit, Gastgrboth 
oder sonsten einem ehrlichen Gelache beywohnen müßrt, 
so halt«» euch allemal ehrbar —  wenn ihr gewahr wer
ket, baß andere, d>« eures gleichrn und Alters sind,

sich
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sich hervor thun, ichreym, wb<n —  fcoptisiren auf 
andere Leute, Possen w>V Fratzen reißen —  so Venkei 
ja nicht, daß das etwa eine Tugend fey, ihr wolletS 
auch nachkhun — gehet dessen beyzeiten müßig und be» 
fleißig« euch einer solchen Höflichkeit, die mit Ernst» 
Hastigkeit und Bescheidenheit temperirt ist.

X ll. W ann ihr nun eure Alter und Srudfa so weit 
gebracht, daß ihr Gott und der W elt im öffentlichen 
und vielleicht im Predigt-.Anke dienen könnt, so wäre 
auch vonnölhen vorzuschreiben, wie ihr euch dazu ge» 
schickt machen oder solches erlangen sollet, wird mir 
aber nicht möglich seyn, .weil man leider! itzo GvlteS 
Math hierin nicht mehr folget —  eigen Nutz und eigen 
W ille, Geld und simonische Künste gelten nur, die 
besvdern itzo, vvciren, vvtiren und vrdinirrn «men 
Priester, daß einer fast Bedenken kragen solle, l'Keo- 
logi,m zu studiren — Thut ihr bey vorfallender V a - 
canc« AnsuchuNg, so gehet c,u,e und mollerrre, befeh» 
l«  Go« die Sache und bet«. —

X lll Wenn ihr jum Predigt» Amt lang«, so wis
set ihr, was für ein schwer Amt es ist, was für Sor» 
gen <S erfordert, und was für Verantwortung dem 
auf dem Hals« liegt, der solches W erk nachlaßig thut, 
und ist meine Information nicht vonnölhen. Doch 
anjttzv mitten im l^uikerrmrmo ein ämickri1li',nirmur 
oder doch kpicur-rirmur nicht verborgen, —  unter den 
gemeinen Layrn «ine atheistische Gottlosigkeit, unter 
viele Geistliche eine epicur. gottlos« Sicherheit —  snehr 

S> 4 will
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rvill ich nicht sagen, sondern nehmet eure von mir oben 
hoch recoinmendine Memorialen Ve6 ^renär, ttoburxr 
Christenlhumö Bücher vor, ronferirt die heurige W elt, 
die heutige Kirche mit ihren Lehrern und Zuhörern, so 
werdet ihr erschrecken, und euch desto baß in acht neh
men. Darum  sehet zu, nicht auf Gewinst, sondern 
Gottes Ehre —  .schweiget nicht zu der Gottlosigkeit, 
Fluchen, Vollsaufen und Hoffart, so hie zu Lande fast 
ohne Scheu getrieben wird. —

XlV. Zum Beschluß will ich dich als meinen jüng
sten Sohn vermahnet haben, —  lese dieses bedachtsam, 
perwahre es fleißig — lernet beyde daraus mein väter
liches Gemüth erkennen —  Nehmet davon ein Exem
pel, wenn ihr dermahleinö in solchem Stande seyd, 
daß ihr dergleichen an den eurigen thut. vixilsre. vra«. 
V-Iew. —  Euer getreuer Vater bis in den Tod 

Anno 170 5 den r  M ay ^oban kloarrä
Han ffal habe levet til l ? r ;. rtt. s (0).

8) Iöi'gen l̂onr->ä. Blev hvS sin gamle Fader 
Capellan 1705, og levede til 1762. Hvilke lange Le- 
vekider Herren behager ai have stienket dette StedS La
xere? I  sine.to sidste Lrveaar fik Han til Medhielprr 
H r. Vlrie 8elmer, som er NU Pastor i Wonsbak. 
H ans rneste Dotter er gift med Byfvged kr>6. lilmg« 
i HaderSlev. Hanö Formal,Ing til sin Broder, (som 
fitzen blev P rast i gammrl HaderSlev,) er artig :

„S ieh e,
(0) Skal not »«re ^8; Th, ellers er foransortk Hans Fod- 

sett Aarstal «rigtig.



"  Siche, wchrkester Bruder, ich bezeuge hiemik vor 
„  Gon und meine Elrern, daß ich die vom Hrn. <Da» 
„  ter erfoderke Copie seines Memorials treulich commm 
„  nicirl habe, mit derDreuung, daß woferne du diese 
„  ^Vermahnungen nicht nachkymmen werdest, du dir 
„  selbsten es einzig zu impukiren habest , woferne Gok- 
„  les zeitliche und ewige Strafe darauf folgen werde"—  
Brüderliche Erinnerung, wie du dich zu verhalten 

I. Gegen G o tt:
!. Dich für seine Alsehrnheit stets fürchten..
2. Gottes stctS lieben.
z. Gott herzlich anrufen und stets vertrauen.
4> G » " allezeit loben und danken.

II. Gegen den Nächsten:
1. Ehre —  gehorche deinen Eltern —  wie auch alle»

Professoribus —
2. Gegen den Obern sey ehrerbietig, gegen deines

gleichen freundlich, gegen Freunde aufrichtig, 
und verachte ja die Geringern nicht.

III. Gegen dich selbsten:
r. Züchtig, in Gedanken, W orten, Werken und 

Gebehrden.
2. Fürstchtig, deine Schlüßeln und Sachen zu ver» 

wahren.
z Mäßig in Zorn, Essen, Trinken, Lachen und 

frölich seyn.
4 Fleißig, zu hören, lernen und aufzuschreiben was 

i.  nökhig, r. nützlich ist.
S  ; Reim
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5. Reinlich am Leibe, Kleidern und Gewissen. 

Halle dich rein, Mache dich klein, Sey gern al» 
lekn, W ill du wehre gehalten seyn, (Alle« mit 
Golk und. Bedacht.)

W er folget seiner Eltern (Bruder«) Lehr 
H a t;u  hoffen Gut und E h r,
W er aber sie nicht höret,
W ird  arm, veracht, b-thöret.

N,.kn« 170 ; D rin  tr. D r. wo du gehorchest
den ro M aji. Orcn-g kvlonrrä.

9) Hk- ĉc>b von<l«5?n fodt i7Z r den 14 L>ct. i 
Kiobcnhgvn, hvor Han« Fader var VertshuuSmand. 
F ra  1742 til »746. gik Han i Kiobenhavn Seole, men 
derefrer blev Han sat under H rl )o. tvirbj Jnforniarion 
t Vellerslov vev Ringsttd, og efter haiw Forflyltelse 
til Laalanv, under Student ckrilkn 8,Ib)>.-5, som di- 
mitterede Ham til Academiei 1749. Laae derefter paa 
Rrgenhen, indtil Han tog Lase-.Conditiön Hc-S Skov- 
river l̂ lon-kelör, og blev efter ek Aars Tid Informator 
»ed Opfostring«- Hu,er paa Christianshavn, hvor Han 
stov l 7  A ar, og imidlertid med Direrteurcneö Tilla- 
delse gistede sig med Lettre cbi-iliirie k4eorlie<i> <n 
Dotter af Skrcrder dlieli lverlcn l-Iecrli«U 1760. 
Aar 1762. blev Han kaldcl lil Aastrnp, og blev orvine« 
rel samme Aar i NendSborg af v. Sn uens,-«!. . Efter 
8 Aar blev Han svrstyllct ul M olirup og BicrninaMe» 
t,lgheder. Efter bemeldle sin HustrueS D vd  1767, 
aiftede Han sig igien med kr-izs-l-a» l'ruelr Dotter
 ̂ l^zelon
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l^xelon as Hirrndrup. Jeg onffer dem begge oprig» 
lig min GudS stedsrvarende Naave, Velsignelse og 
Vareurgt.

io ) H r. Jobin 6 brilkirn L.»urrup, fodt I7Z 7 dm 
n  Dec. j Ensted i Tender-Amt« hvor Hans Fader 
var Degn, Hans Moder var H r. Pastor Io>„n cbri- 
lkiin Î suirupg Dotter sammcsteds. Fra Tonber Skole 
blev Han til Kiobenhavns Universitet dimilterer i? 6o , 
hvor Han udstod Examen Theolog. under v  kosenllrnä 
Qoilx- og 8»px. S trax derpaa blev Han antagen som 
Prcrceptor udi H r. I.>ViIK. ^vemrnnrHuus, Kiclder» 
mester over den Kongel. Winkielder. Nvd der alt, 
hvad Han af Godhed künde forlange, indtil Aar i? 6g, 
da Han blev begieret at aSsisiere den syge Pastor kiper 
t Helsingor, og blev der «t Aar, hvvrefrer Han gik til» 
bagr igien i sin Condition i H r. ävem-mnn H nns, og 
dimiklcrede Hans crldste S o n  til Academiek Aar 1770 
den r 6 Zunii blev h in af v . 8rru-nses renterct, og sammr 
Aar af hanS Majest. kaldrt til dem Sted.

Hl. Wonsbcrk Sogn.
^ette af srugtbare Marke og Skove, af Hadersle- 
Fiord og Belm lystige Sted,- er et as de allerforst an» 
bygte Pladse her i Egnrn, og har derfor Navn af dev 
störe FaderVkkin; thi Wonsbark ssal sige «vchinsbcrk, 
Alle sogt« siden til denne Egn, ak tilbede deres Afgu» 
der; dercS Bon var jildrmct i sirr ril Fylderies Gud 
üom. M '» ville Christne her live ordcntlig, faa bor

de



k>e her opnaae hoh Alder, saasom inter Sted i Landet 
kan vcrre merr fyrnoyelig.

R o rsb rd re -G a a rd  her i Svgner chorte tilforn 
til c,nonicir. ve0,Hader6lev Dvmkirke, var M n  et 
aveligr Gerde og blev ffrepen Rasbergaard, men er 
nu Bondcrgodß/g Prerstesord.

Jndbyggerne i hstle Sogn belobe sig til 442 Siele, 
.og Plogtaileter e-zS. Byexue er« WonSbcrk, Orbp, 
Mek, ^eldurn, Lyley.

Kirken, opbygt og invviet til 5c. /iosre--, ey «n 
god Bygning med Taarn; dens Preester vides.

i)  ^olisnnes äsvermi, kalder 1525, og blev af en 
Papist rnEvangeln Lcrrer; khi ellers var hanikke kom
men her, og hayde Heller ingen Kone saaet, hvilken 
Han vog h-r. Haft, H r Han havdeen S o n , sqm succe- 
perede Ham, vemlig

a ) ^icolsur. Pensen, adjungeret Faderen r;4 4 , 
og blev Successor r 5 ; 6. Dode c; 8 2. Fortegnelsen 
paa sine Jndkomstec i;6 z . skrev Han saaledes: "Jo rd  
„  som ligger eil Wonsberk Prerstegaard, der kaldes 
„  Kasbergaard: rre Otting Jo rd , som ligger paa Fel- 
„Vum M ark i begge Marker, og tre Otting Skov kil 
„den ene M ark, en Ott. Jord paa Wonsberk Mark 
„  og en Otting Skov. En Gaard i Bek lidt mindre 
„  end en.Olling Jord og en Otting Skov, og elHuö- 
„  loffl som ffylder med sin Dende 4 Ort. Korn; Dls« 
„  tost. Prcrst, Pyg og Bremad, en JenneMark ved 
„ Kasbergaarv, som kaldes Lang S - 'Lost. Katholt

„  Kir-
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„Kirketoft. Fire Agte »de» ved Kacholl, som rr gi» 
„  vcn Jo rd , w Agre i Kieldagger, den «ne rii Kas» 
„  bergaard, den anden til den Gaard i Bek, ogsaa 
„  given Jord. Irem fri Molstcrd i Fielstrup Aae S .  
„  og O. Fielstrup Kirke, som KirkenS Bog og.Lag» 
„heffds Brev nvvistr, men er konimen fra Praste- 
„  gaarden. Korntienve er paa der hoyests zo Orr. 
„  Korn -ligvn. minus. As hver Gaard 12 Mk. Sm vr. 
„  O.vergkie»de af cn G ris en pf-, ec Lam en p s, en 
„  Kalo «n p s, er Fol cn Blaffert c;n. >; non implen- 
„  rur. Oster: ro Hvide af hver Madstab bi; in snno 
„  <c. VIN Sk. Hans D ag og Junl. Om Fasten foc 
„L L g  og Sildbor fein blaffecr. -Brudevielse 4 stl., 
„  Kirkegang r  stl. Jordcferrd ro stl. En Gaard i Bek 
„  forstylder ro Orr. Korn ril Prersten og Kirken "  

z) H r. ^on; cizul'en, en S o n  af forrige. V ak 
Prast i Aar, ncmlig fra i; 8 r  til iL zz. S kal 
häve vcrrer en velsindcc Guds O rvs Leerer.

4) L>Lu; senken Larberga r̂ä. En SvN  af fvr» 
rige, fodr 1596. B lcv Faderen adjungeret r 621, og 
gifrede sig med 5opbi- af CaSbergaard. Dode her i 
der famle Aar 1659 den 2 ; Februar« udi Haderölev. 
Hans B or» vare: /̂ nna L»;berß;rr<j gifl med Pastor 
I.oremrcn j Slepping. I-isbekk fodt 1625. ^en; fvdt 
1627, som tor dcKeyscrlige Tropper niaakte incdMo-- 
deten flyc lil fZZordingborg. ^»cob fsdt i6 zo , blev 
Prerst kil Skarup. >-l->ren fvdt r6zz. H e  fvdt 
l6 z 6 , gifl inrd Succrssore. Lli»u; fvdt 16^9. Hvad

der



der blev af H r. Clause; Jndloeg i Consistorio, om at 
vilde have af hvrr Koe i Sognet to Mk. C m or, kan 
jeg ikke sige.

;)  Cliristopber 8ckröäer fra 1659 til 1700. Fodt 
i Aller Prcrstegaard i6z6 den 19 Jan. T>l Acade» 
rnier i Rostok gik Han tillige med sin Broder ^ok-nn 
Lcliioclsr, (som blcv Prirst i Addis.) D a  Han her 
blcv Prast, gistede ha» sig med sin FormaudS Dotter 
Carhriue^Lübel̂ LLni. Aar 1688 den 22 Sepl. havde 
Han den S o ra , at Hans Prcrstegaard, med fiereHuse, 
afdrcrndle. To Aar derester blev Hans S o n Ham i 
ALmbedet adjungeret, som vg snccedered« Ham; men 
hvor ildc var der ikke, ak de begge maarie mode sorHa» 
derSlev Consistorium Aar 1698 den29 August, >Au« 
leduing af indbyrdeö S lrid  vm Jnvkomster. Han le» 
vede derester Sonnen ril Fortred, ikke lange.

6) Claus 8cbro<ler, Successor fra l70O ,og dode 
1716. En kort Tld var Han paa tydff'e Universiketcr; 
thi i stk 28 Aar blev Han kaldet som sin FaderS Capcl» 
lan, og ordiueret i HaderSlev af AmlSprvvsten 1691 
den 14 Januarii. HanS forste Gistermaal var med 
Llis. liröinx > en Dotter af Herredssoged ds l-1-nsen 
Kelim», som dode 1712, og Han gik i ander TLgleffab 
med äm» LIis. Kling fra HaderSlev. Han blev aldrig 
Barnesader.

7) /̂ nioniu; Lalstuinu; Kling fra 1716 til »740, 
da Han den 12 Ju n ii dode: HanS Fader MeneS, at 
have vcrrer Byefogrd )olt Kling r HaderSlev. P aa

Rostok
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Rüstvk hdye Skole sinder jeg Ham i Aarene 1704 og 
170 ; (p). Og efter sin Hiemkomst blev Han 1712. 
kaldel som, Feldprcrst vcd Livguardcn kil FvdS. HanS 
rsrerladke Enke her, Oierriu6 —  blev gisk igien med 
Naadmanv  ̂>c«l,l'«r> i Haderslev.

8) Lonrää Loex,, Consistorii Assessor, Pastor 
fra 1740 kil »765. Han var fodt 170: i Aller Prer» 
stegaa» d (g). Aar 17z e kaldte Köngen Ham kil Prerst 
i Skiolde j  Aarhuö S rift, og kraadde ha» saa i ÄLg» 
lcstab med kl'gcUI. l-üßeien fra Tyrstrup Prcrstegaard, 
og avlede med hendr senk B o rn , af hv lke een blev gisk 
meo Successor; H r. Past, Selm er, As sil svarr ube- 
qvemme Legcme »dvandrede kil sn Hiem endelig Sielen 
A r 1 7 7 ;, men havde i de sidste ki Aar H r. Lelmer 
som Adjunclnm,

9) Hr, UI, ick 8elmer. Fodt 172; den 29 Aug. 
Han havde kil Fader den lande Pastor lU c b  8elm<:r 
kil Eliang og 2Üilstrup, som dode sra Ham Aarek cster 
hanö Fodsel. Fra Colding Skole gik han i Aar >746. 
kil Academiek i Kiobenhavn, og i Aarel 1751. udstod 
sin Lhcolog, Examen. Jkke destomindre lod Han sig 
dog l7 > ;. p>0 veniä concionrncii i HerlUgdommetir/ 
af General-Superintendem v. keuss kentere, og ved 
Jnsormarion fvrhvervede sn Ophold her i Egnen, ind- 
kil Han »762. blev kaldel kil Aastrup Kirke, som Ca-

prllan

(p ) Hvor Han «»der 6>spii og knxekkmr Prirsidio defen» 
dcrcvx t» Disputatscr.

(<r) Om Venne merkrcrrdige Familie rorx» stal fiven meldeS.

Msgd.il
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pellan pro perlöns, og ordineret i Ekkernforde den 5 t« 
Aug. af v . Srruerisee. D m e ZEmbcde varede kil sin 
Principals Dod 1762, og Han var nu uden 2Lmbede 
indlil Aar »76; den »8 Occ., da Ham allernaadigst 
blev bccroek denne Menighed.

IV. Moltrup Sogn.
Aette Sogn udgior , >z Plove, og deiS Jndbyggere 
belob« sig lil hcnimod 400 Siele.

Sognet har de beste Marke og gov Skov.
Byerne i Sognct ere Moltrup, Bram drup, 

Bram hol, Noustrup.
P.ra Grcndserne mellem dme og Hierndrup- 

Sogne udspringer en A»m af Bramberk Aae, som 
siden soreemS med Slevay.

Kirkei» er liden, men en god B»)gning med Taarn, 
ligger en Halo M lil Norden fra Hadcrolev. DenS 
Prcrstcr vides:

1) sscok ?erer1en eller ämirese. Jeg sinder Hain 
1554, inen Han var dod 1569. Hans Forregnclse 
paa Praste-Zndkomsterne, cscer F. Ordre, indleverct 
til Loelbiur »56z. er denne: " Kormiende hver 
„  7 ; Kiew. Plogbord saa inegek hver l»-ster. Kobord 
„  en Mk. Sm or af Koen, si»n ikke bcrr Kalo og to af 
„  en Koe, som bcrr Kalv. A f et Fol to p f , et Kalo 
„  ligrsaa, et Lain «n p f, og asGrisec en pf. S ild - 
„  bord af Ploven 4 pf. Om Paaffcn af Ploven 20 
„  2Lg. Zord i M allrup Sogn, som er given. til Prcr»

„  stens



„  ftenS Fode. En Eofr ved Moltrup Hestehave kal» 
„  det. 4 Agrr osten Kirken, kv paa Hojekvst,  4 smaae 
-, ved Raxlerup kaldel Köngens Toste, en Agcr vsten 
„  ved Roxrerup, vg overalk detie er Der ingen Prcrste- 
„  gield eil drkke S o zi, vg ei Heller nvgen Ottings Jord. 
„  E l livek Slykke paa Molkrup Oster M ark kaldct 
„  Prerstelvst, l.it>rr Lccl. ^1. §c kierning: Libli» I»k. 
„  kilrli» 6»n., §umm»ri» Libliorom Lsrceeii. IV . 1 'omi 
„  I.urkeri l»k. XU. lo m i l-uili. germsnice. koitill, 
„  §p»nxenberxii. distale Danicom

^1-x e,n. kremciur stnverDver Ham I stne r^senii«: 
Lzregior ^1/tter, «jvi Llirilli pervizil »znor 

Lollicire p«vir, contiilur boc cumulo.
Lujus men5 corpu;, meinem teä m-sculs virrur 

Re.xik, cui crnsor cor placisum^ve fuik. 
krusenr l!mplic>»r, Domini kimor, »nxia cura 

kro grege comnnnsrnr li ĉ rrir jundr virum. 
s) I,cob ?«,ersen s. ,̂cobi. En Son af svrrige, 

var i niange Aar Prast. Han dode ^6, z
z) ^üiZen^acobiu,. En S o n af fvn ige, dode 1624. 
4) dlicolaur Xöndix. H vis Fader d.15 li.inäilisen 

var Borger i HaderSlev, Moderen Distel var en V o l
ler af RaadnM d l-->ur. ^l-nren sanlmesteds. Gik sta 
HaderSlev Skvle 1618. lij Kiobenhavn, hvor hanS 
Privatprarepkvr hlev den lerrde I-ongomonninur. E i
den reiste Han lil Rvstvk vg derfra kil Wilkenberg, vg 
i Aarel 162» tilbag« til Kiobenhavn. Tcrnk, estcr 
diss« lcrrde Reistr blev Han danff Skolemester for Gram 

4  S v g n ,



S o g n , og derefrerCollega j NibeSkole; var dog en- 
delig saa lykkelig, at naae detle Pastorat Aar 1625 
den 6 M arkii, og ffal have boel i Bram drup, saasom 
ingrn Prastegaarv ved Kirken den Tid var. A f hanS 
B o rn , soin Han med Kisten Oimpe, en Dotter af Her» 
redsfoged vilvist vrmpesen, avlede, blev LIsrbe Kündig, 
gifl »nev Oluk Genien Kirkeforstander, og siven med 
Borgemester ôst ^-uenstcin i Haderölev. Men Hörer 
«nUheld: Aar i6z9 blev Han affat ved Dom forme» 
Velst Qvindekrcrnkels« og KirkrtugtS MiSbrug. Han 
reiste da dort, og jeg finder Hain sein Aar derefter i 
AssenSiFyrn. Han dode 1647 den 4 Der. ;o  Aar 
gammel. Eo af ha»S Sostre dode i Naffov 1629.

;)  ^ellcniu; Lorvinu; fra 1640 til t6üo. 
Provst og Consistorii Assessor, var forhen KeLtor 5 cbol-e 
i  Haderslev, og er der vm Ham meldet.

6 ) H r. >Vi>Kelmus k,uli Kie5, fra Ries Prerste- 
gaard ved Apenrade. Herredsprovst og Consist. Asses
sor. Aar 164^. var Han paa Rostoks Hoyssote, og 
Vom «64; til Kiobenhavn. Han blev teminelig gam
mel, forenv Han kom i ZLmbede, hvilket sseede 1660, 
og opbygde strax der i forrige Aar af Polakkernc op- 
brandtr PrastehmiS, hvilket Han nu sime t Molkrup, 
hvor Han dode 1690 den iv  Der. Zeg finder i Con» 
ststorii Protocollrn, ar hau i Aarrt 1662. anklagcde 
io M änd, som ikke vildr give ÄLrteliend«; Mcrndcne 
paastvd«, at Prcrsteii havde, da de valgde Ham til 
Priest, acrorder« dem d«t. Merndem maam giore

Afbigt,

2ZO
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Afbigt, og tilsige, ncrste Aar at tiende rigtig. Han 
var tre gange gift. Een af Hans Svnner var Prast 
til Nebüagger i Jylland. Man har sra Ham:

Lpiceäium til Lxberru; Orsmer liiloniens. 164z.
7) kererssn ^rn!<iel ( ttaclerslebfenllr ), 

fra 1691 ril ,70 7  den 22 Ja n ., da Han dode 50 Aar 
gammel. Kort for Han dode, blev Han indstrvnct, 
for Han havde ikke givet Consistorio titborlig 2Lre; 
Han havde sagt: de Herrer EonsistorlaleS har tracteret 
niig soin rn Logner, vg jeg vil söge Sagen videxe, 
hvilket Consistorium anffcev pro injuria, lrtm gik Han 
dort, da Provsten bod Ham at bi«, ieem Han havd- 
sagt . Ditvelrn ssal rive Himet ud afLivet paa den, 
der omgaaeS medLogn; Han blev Vomt, forstatgiore 
scrr Afbigt for Consistorinm og for Prvvften, saa oq 
for sin Ecd, og berate to Rigsdaler med sin prastelige 
M res Forbehvld. Han var ogsaa tre gange gift, (dek 
kan giore en Mand velholdrn), forst.med FormandenS 
Enke 8opk>»., Lerxman af Haderslev, dercfter med äna, 
vrejer, Archidiacyni Dotter, (men hun dode for.Bryl» 
luppet 1697), endelig med Larbr. L.orenkren fra Ulcke» 
bol Prerstegaard, som vverlevede Ham (r).

8) ^»8. Lricsi Lbriüian I.emvix fra 1707 til 
r?!?- Fodt i Lidemarch Prastegaard i Sielland 
Aar 1679. F ra  KiobenhavnS Skolr gik Han 1695.

T  2 paa

(r) Dere- Dotter ^nni Osrlirine blev gift mediprovsttVöl- 
<tike; r» andkit blev Moder til ^l»x. Modtt
iSieuVera».



Paa UM rsiteiet, Hlstmerede sineExaiüinä ög tvg Ma» 
gistrrgradrir, hvor imidlerrid Han i ftp Aar condition«̂  
rede hoSHr. Zok. Xäolpk Lornemsnn eil Nicolai Kirke, 
Aar 1761. bkev han keQor 8cköl» i Kisge. Derfra 
blev Han ester 6 A a rp a a  dette Sied Pastor, og af 
Provst Lnckelia ordineree; men Aar 1^17: blev Han 
aller kaldet herfra til Ringsted K irke,' vg dvde Vre 
,7 4 0  den z r M aji. V a r  lo gaNge gift, fsrst med 
blsri» LIis von blrgen, en Dotter askrinös V. klrgen 
Canzellieforvalter; derefter med ää-IKeä lngeborg k « . 
borA. D e l stdstr ÄEgteskab var ufrugtbart.

9) /trbar Lkua fra 1717 til 1741. See Lonro- 
QoruM Register.

ro) tZöllnörä Zökenn 2 verx fra 1741 til 175!- 
Denne störe M anv, som af levende OvybeviiSning 
fyrkyndre Evangelium; hvis Alvor der var ar vinde 
Siele tilZesüm,vg hellere at lokkevem ved at forrhvlde 
dem den störe Sattghed, soy» ved Jesu Blöd og D öd 
var forhverver , rnd brive og ffrtrkke ved Loven; men 
viist« tillige, « «N sänd Sindö Förandring maa gaae 
for stg hos alle/saävel i Kirken, fom i sine private For» 
samlinger (;). HanS Fader'af famme N avn, var t 
4 z Aar DiNcöNus l  TdnVrr. ' HanS Moder Llkbe. 
^uaäiur ^är en Dotter a f den lardezok. Lanäio». som 
flrev böstden jävrfthe'n Hnlig'rh-ÜlNern. Hanö Fa» 
der dode Ham for tilig frä, <hvilker Faderen ved Hans

Fodsel
(») H»M t Skudsmöal, haut sirr forbnnöitr Den Hr. Ar- 

chivieconus cdriltoxl» Sali »gsaa atitv'gavheck.
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Fodsel ligesom prognosticerede Ham med bisse O rd : 
min S M , du kommer meger for sild ig,) men Han 
blev dog i hatzs i9de Aar fra Eonder Skole farbig, 
at gaae paa Universitetet i Kiel Aar i? z o , opholdt sig 
siden r  Aar i Jena, og gik saa tilbage til sit Fadrene- 
lauix Han informerebe i den redelige Herr Pastor 
Lrorlonr HuuS i Bedsted, og flytlede ogsaa med Ham 
lilFrtderichsborg,. hvor H r. Lrorlon blev SlotSprast. 
Hr.Lrorson recvmmenderede denne sin Ven i Justitsraad 
Usok. I âr-iv. Lrmarlcr HuuS i Kiobenhavn, som havde 
sire Brodre-Dottre ar opdrage, (afhvilke Professor 
Klülkir Frue i Flensborg er eeii, som arer vor 2wer§ 
uaflavelig for sin Underviisning) F ra  dem HuuS 
blev Han uden Ansogning kaldet til bisse Menigheder 
Molkrup og Biermng 1741; men levebe tun i ti Aar. 
Han dode medstorste Munterhed; Jeg er, sagde Han: 
vist »ok'den storste blaut Syndere, men mig er Barm - 
hiertighcd vedersaren. Hans Hustrur var evna- 
Qorck fta Flensborg.

11) ^olnn Lölker (Vpenllr.) Fra Nibe Skole 
blev Han 17z 5 Student, og for blev i hele Aar i Kio
benhavn. V a r sire Aar paa Regenhen, og i 8 Aar 
Prcrceptor paa der Kongei. Vaysenhuus, og blev der- 
fra kalbet .'751 den 8 Nov. til dette Sted. Gistede 
sig her med Xt-Iene LünZ fra Vilslev 1760, men av- 
lebe med hende ingen Born. Dode 1770.

12) âcol, Lonäelen, kalbet fra Aastrup Pastorat 
1 7 7 0 den re Sept. <z. v.r  3 V. S ta-
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V. Starup Sogn.

ÄetteSognsJndbyggerr belobe sig til 4Z0 Mennester.
Bycrne i Eognet cre Starup (eller Statorp,) 

Wandliiig, Lunding, Lont, Brorsbol, Olufokiar.
Starup Kirke er een af de cclvste i Egnen, invviet 

til S t. M aria, indoendig vel prydet ved Pastor L. v. 
§äi<I-lnr Umsorg. Kirken med den smukkcstc Pracstr» 
gaard, kcec Sonden Haderölcv Fiord, liggcr vist i et 
jordist P arad iis, men har vg vcrret der fornemmeste 
Asgudslienestes S le d , for Gud gav os SandhedS 
O rv, her i Egnen, og man seer her endnu S p or til 
Veliiar Offersteder.

Dctte SredS LsrcreS Register:
1) Ivsrur.^ncl'.äl iu?, som Med sin Hustrue Lori», 

aolede sin Estermand. (H r. lvar k»un s. Lorvinus var 
Hain i 2Lmbedel lcenge admngerer, og var dod for Aar 
1569)

2) ^ob»nncr^nck«riu;, tn SvN  af forrige, 
fodt omirent 1 5 :7  Zeg finder Ham ncrvnel Praest 
klar 15 ;4 , og Han gifkede sig mev ovenmeldt« H r Iv ,r 
L^ons D o ller k-ckfel. og ved hende blev Fader til 
r- k̂ x. Î lärcus, som blrv Conrector i Haderslev, og 
?^ulur änckarir», som blev Faderens Capellan omtrent 
1595. ^ok-nnes döde 1602 den 20 Zunii i sic 
AlderS 7 !  A ar, og,var alksaa langt vver ;o  Aar i Loe» 
re'ATmbedet. F ra  Ham have vi Fortcgnelsen paa 
Prorstr-Jnbkomsternr: "ToHuuöloste, sommere om»

„stmer,



,, sienrt, irent rn i den V . M ark, den anden i den O . 
„  M ark og er co O rtig, den anden ved BroderSbol er 
„  ko Ort. Land. leem rn BroderSbol Mark indgierv 
„  to stykker Jo rd , hvori falder rrc Ort. Kvrn. irem 
,, i begge Marke ro Otting Jord, st>m bor var« ligesaa 
„  gode, scm de til k. Gaard i Brodersbol
„  efter Ottings Skifte og Maade. Udi den ^8. M ark 
„  baade i OltingS i Huuslofr Jord kilsammcn: R ü g  
„ 7  eller 8 O rlig, B »g lre O rr., Havre 6 O riig , 
„Boghvedern O riig (r). I  den O- Mark baade i 
„  OttingS Jo rd , HuuSlofte og Lykke: Rüg 6 Orrig, 
„  B y g  kv eller ne, Boghvedt r» O rt., Havre ni O rt. 
„  krem giveS der af Grarup Prerstegaarb 9 Orr. Korn, 
„et feedtSviin, naar Olden er, ki LeeS^Vedog etNoS 
„  ar fode vm Vinteren. Irem en Degneroft til S n u  
„  rup Kirke falder en O. Korn i. Starup Sogn har 
„  z i Boel, störe og smaa, af hvilke lober stg to Last 
„  Korn. Qvagkiend«, Srnor, 2Eg, Offer rc. gives li» 
„  gesoni i Grarup. Boger til Kirkrn: l-»rmr kiblir» 
„  Danske Bibel, koüill, I-mkeri, alle Oper»
„  X I I .  Bvger, 8umm»ri» 8»rcerii. "

Degnens Renke: "  creParker afalleSm orbord, 
„ Vrod og Ost cm Sommeren. A f hverl Boel st 
„? E g , af Landbcel for ?Eg tre pf., for Kirkegang 
„  6 ps. Ircm Lam cg et Griß afQvagkiende,' af hvert 
„B o e l io Skp. Havre, en ferd GaaS og sex Brod.

T 4 „ A f
(0  E» lUttig R»g cr n Skicppcr, cu Art. Dyz er Skp., 

en Alt. Havre ro Stp.



„ A f kanbbol en Skiepp« Havre, en G aas, «ller to
„  Skicpper."

;) kl»x. krulur ^nckrriur fra c. »595, vg dodt 
16 z 4. V a r to gange gift, forst med k°riäerick« 
D otier, hvis Fader var Under-SlotSforvalter og 
-Önû sogcd i Haderslep. Den anden l-iezelunck 
fra Ribe Bispegaard; og blev Fader rll femken Born. 
M an mener, Han er Autor til beite S k rifl: 

koul ^ncker, Römers?« Goliath, (u)
4) H r. kekrur Lallserlen. Herredsprovst og Con» 

ftst. Assessor. Pastor fra 16Z4 tll 1 6 ;;. G ift med 
sin FormanVS Dotter Kacbel.. Han dode 165; den 
9 Mast i sit AlderS 46 Aar. Man kiender af hanS 
viss>ue,tt 6« imrxine vei, al Han i6 z ; har studeret til 
Rostök. Desuden har man fra Hain:

L^ice^ium over L von 6er I^ippe, sollt dode l6 ;r .  
türmen Lrrmlrrorium tll k. Wancialini Ora.

>1. 7 . 1654.
«) H r. ^«ol> Orrlierxsarö fra l6 ;6  til 169z. 

Hekrevsprübst og Conftst. Assessor (x). Fodt i Wons« 
b<rk Prerstegaard i6 zo  den 16 August. Her giftrde 
Han sig med fln FormandS Enke. Det jeg ellerS om 
Ham har at melde, giver 06 ikke den beste Caracter om 
Monden. Aar »6;6. anrastede en Sognemand, 
tinuä k4 orkensen. Hanl med stemme Ord vg rufftde 
Ham i Haaret. Gierningsmanden niaatke cfter Amt»

tnandenS
(v) l̂SUeri Nr. 1*. l. p. rF.
(r) 1691 kaldcs lM  Assessor xrimLttvr.
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mandenS Ordre giore Ham Asbedelse, nie» Prcesten 
vilde have Satisfaktion. Consistorium svarede ham  ̂
al dek var sariakäüio «vilir eller polirier, og at det ey 
eilkom conliüorirlidu! at deliberere derover, cller a l 
forandrr nogee den. Dog siden Han paa Lrgemet var 
amastet og Menigheden forargek, saa var Vrn S a g  at 
proponere paa forestaarnde Synodo, vm ikke vgsaa 
Kirken burde have 1->rijsi>3 . eccleiiaüicam. —  ^Ded 
samme Leylighed blev Ham og, efter AmtmandenS Ov- 
dr«, foreholdet i. ak holdr sig fra Drißkelav, 2. fra 
skyden > sin Gaarv. Paa der forste svarede Han, at 
Han efter oplagen O.vcrgtienVe i Grarup var buden 
hiem af Sognrfogden, hvor just Hans Evmrapart med 
fiere fad og drak —  P aa dek ander: jeg brugrr Sky- 
den, sordi jeg ligger saa ene foc mig selv. Dette var 
«n haardBegyndelse! Han berommes etlerS som en guv- 
fryglig, christclig, relssaffen og godgiorende Mands?). 
Handode i Haderslev 169z den z Februar, og hanS 
blinde Kone vod« samme Aar.

6) kriäei-icb l-okmran fra Uck Prerstegaard. 
Brodrr til Pastor Kicol̂ i i Maustrup. Fra 1674. 
var Han Prcrst til Uck i Tonder Amt, og blev efter 
19 Aar sorflyktu til dm« Sred, men dode »698, ef- 
rrrladenve to Sonner og to D om e, som bleve Prastr- 

T ;  Koner

(7) Lk: >1>c.!sl.orknr. »nnot. «<t ttondorüli Ls>«n6arium.
Han« Stammcbog og hm>«,H»str«ts Petsonalia, som 
Professor ^lölikrst-rr, er artig. Hm« Skilderic er 
i Starap Kirke.
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Konrr i Uck og i Starup. Denn« fornemme Mand 
levede her kun ko«.

7 )  Hk- § e i» 6 is n  v. 8 » lö « r a  eller 8 » I I « r a , sta 1699 
til 1 7 - 8 ,  del er nersten i 4 9  A ar Prcrst. Fovt iApey« 
rave 1 6 7 1  den > 7  Febr.^ hvor h a n S  Fader H r. Cam« 
merraad L s s x r r  v. 8 «läe rn var Vorsemester vg Amts» 
fowalter (r). Rector Llukm dimikterede Ham fta 
Tender Skole til Universitekek i K iel, og » 6 9 4  finde 
vi Ham i Jena. Faa Aar derrster bleve Ham disse to 
Menigheder betroet, og Han gistebe. sig med sin For« 
mands Dotter L '.e o n o r , L o k m - N l i .  og ved hende blev 
Fader til i  z V o m  M an har sra Ham:

Oirp. ä« korw»«ooe Cdristi .ill nobis Oslrr. 4. v. 19.

I " '  - )

( r )  D e m lt -amle G l « - t  ^  Ä»!6ern stammet hid sta R o m , 
a f eu Slaegt kalbet 6e as hvilkcn tzs<f-rste: §«§- 
d v ä  ävlkosir U q r 718  mdkom L Thyringen med 8. 60- 
v ifLc io .a t forplante ChristendomMu. N M tt § s ic !e r n  
blev fiden taget af et endnu saa kalbet Herrestrde S a l-  
dern ved Strsm m cn Fnse i vct S ru n S vig ffe, A a r 8 79 . 
O m  Estetkommerne havet Efterretninger af gamle D re - 
v e , af klüllerr O im d r. literora, af algem. Histor. l-exj- 
eon l o m .  l V .  p. 2 Z v ;  af Stam tavler trykle t 7 v z .  i 
Hannover og Wolfenbyttel. A f  «->15 og v o »ä o  von 
Latclern, B r s d r e , som ltvede r r y r ,  sta'mmer de neo, 
som endnu findet i Tydstland af S la g tc n . M en S ta m - 
Laberen til den 8slcleniffe Fam ilie her i Holsten er ttang 
von§>lclern.som A a r indkom mcd Hertug 
og dsde i Neumynster 1 5 9 7 , og var en S a n  af Uen- 
rick von 5-lä e rn , fom eycde kavcnsteim
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8) Hk. von 8,läern. sortlges S vN , vg 

Hans AdjunctuS fra Aar i? z o , da Han var 27 Aar 
gammrl. Fra HaberSlev Stole kom Han i Aaret > 722 
paa Uuiversittttt i Kiel, og siden til Kiobenhavn, 
hvor Han blev i 6 A ar, vg blev en magtig Machenia- 
ticuS; Hvor kan man mere fornoyet fordriveS Tiden 
end hos denne Mand, i Hans euriolorum og niechani- 
sse JnstrumenkerS Kammer. HanS 8Lgke« Hustrue 
^nn , Lelircnr fra FienSborg, dode fra Ham for nestrn 
go Aar siden, og Han udvalgte da c-Iid,rum. M an 
har fra Ham:

M in sLen! hvad tcenker du, hvad trver du, hvad 
gisr du? HadeMev r-6 z. 2 Ark.

VI. Grarup Sogn.
G ra ru p , (G ratorp, G raSlorp,) har gäbe Gr«S» 
gange vg Skove, «vier ogsaa stionl Korn.

näecss og HanS BroderS Kone komme til dem 
Sted mange Aar for Christi Fodscl, satte sig her nev 
vg avled« B o rn , og dcrrs Afkom maa envnu flndes 
paa Stedes, er her en gainmel Sagen, man kals jo 
tror den.

I  Sognek er en lille fisterig Soe, som af Kost» 
gen bcrtforpagtcS.

Sognets Plove med Srarup Sogn iberegnet, 
lober til »7ii, menGrarupS Zndbyggere til iL8Men» 
nester.

Dyerne



Byerne ere: G rarup, Strndcrup, Soclkiar, 
Soegaardskierr.

Kirken er ziret med et Taarn, som, formedelst 
Hoydens Beliggcnhed langt fra falder i Synel. Kir» 
km ligger iß M iil Sydost fra Hadcrölev.

Annex Prcrstcgaarden har omkring Gaarden en 
Tost (Udscrd to Ort. K orn,) en Tost i Oster M ark, 
kaldet Prastkrog ( i  Ort. K orn;) En Tost Norden 
Kicken (en Ort. og 2 Skp. Korn,) to stykkrr Jord i 
HeiSager Mark (5 Skp. Hqrtkorn.) En Ager ved 
Pundhoye (io Skp. Korn,) i den V . Mark firc snma 
Agre i Mclvang ( ;  Skp.) Fire stykker uden Melvang 
(8 Skp.) P aa Sle>idmo> Mark Land til 12 Skp. 
P aa den Ostre Mark en Otting Jord falder udi 6 !  
O rt. K or», i den <Destre Mark 6 Ork. 4 Skp. I  
Natrop Mark indgjered 2 Ort. Korn, Lumm» baad« 
Udcost Jord og Otting Jord Nng treO rt., B yg lre, 
Havre ;s . Item  en Degnelvst til Grarup Kirke 
(12 Skp. Korn.) Sognel har 2z Boel og Halvboelê , 
hvis Tiende lober en Last Korn. S m sr af hvrr^ 
j  S m o r, som kan vcere kolv Mark Sm or og sex 
B ro d , af en Plov sex Mk. Sm or og tre Brod. 2(f 
hver Koe, som har boeret Kalo 2 Mk. S n io r, af en 
Gieldemelks Koe en Mk. Item  hoS Koebordet giver 
man en Ost og 4 ellrr 6 Brod. Qvcrgtiende hver 15 
Lam og G riS , og der som er over og under for hvert 
Lam ly pf., for hver G ris lo pf. Item  af hver Plog 
for S ild  og B rod giver man vm Paasse sex pf., af en

fuld

zoo.
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fuld Voel 20 ZLg, af i Landbget eo 2§g. Offer om 
Paaffe og Ju u l, hver Mand en Album, og for Hu» 
strue en Album, for B orn og Folk hver to pf. B ru» 
bevielse 4 ffl. Kirkegang ko ffl. Iordefard rre ffl.

VIl. Dsby Sogn.
Ä m e  Sog» stoder Sonden til Haderölev Fiord, og 
Oste» kil B e ll« , er alisaa cn Halvoe.

T il Sognck Hörer cn Oe Aaroe, som har 2 z Ske» 
der, hvoraf Fargcfarten over til AssenS kaldeS Aaroe 
Fargested.

Byerne ere dcsuden Flouth, Haystrup, Rodd, 
H yrup, Steveld, O sby, Sverdrup, Q vidftrup, 
Tamdrup, Fargehuset, 5umm, 206 Hufe ( ') ,  og er 
altsaa er af de storste Sogne i Dannemark. Jngbyg» 
gerne belobe stg kil 1250 Siele.

Plovkallet gior Z7,som udgior «fker Dannemarks 
Matticul-Negning kun Z94 ToUder Harlkorn, og seec 
man deraf, hvor haard Jo rd- Afgisren er i Danmark 
imod Schlesvig S kift; rhi Osby Sog» var, ester sin 
Siorrelfe, bleven ansat i den over Danmark indretiede 
nye M atricul-Aar 1664, vist for 952 Tonder H ar>  
körn, dg deraf arffylde.

Kirken og denS Zntrader forarede Hdystsalig 
Kong l. til CanoniciS vev Haderö.Iev
Domkirke 1460 (»).

KirkenS
(*) Gparrelund var her tilforn et bersmk Sade.
k») ko»roxx>. ?>mi. Tom. lk. x. ; i2 -  ttvickclö.



zor K -S r-»-

KirkenS Lcrrere have vcrret:
1) ^lax. Jacobeis Sckmiä eller kabriciur fra 1564 

t ilr ;6 6 . Alksaa seeS, at for Ham har v«rrt «rn, 
som ikke er ar finde, hvilken i Aaret >;6z. blev truer 
med poen, remoüonir ak indlevere Fortegnelse paa sme 
Prerste-Jndkomster, mrn vilve ikke, og «naaffee Han 
vg virkelig blev afsat. Denne Kt»8- ^ot> Horde i sin 
Ungdom salig D . Luther, og blev siden i Aaret 1540 
paa Kiobenhavns Umversilec beffikket til Professor i 
Physiken,, men efter »ogle Aar derfra afsat, og alter 
paa Kongel. JnkerceSsion anragen 1547. Blev i Hans 
Alderdom af Hans störe Patron Hertug tt-nr kalbet 
til dme S ie b , men dode 1566 (b).

2 )  kli>8- linucl Lramlen liier Lram eiuo fra ! 5 7 Z  
til c. 1 6 0 7 .  D a r  forhen Conrcclor i HaderSlev. ue 1.

z) /̂ nöer» Lramlen fra 1608 til r6 ;6 , da Han 
fkal vcrre dsd. En S o n  af forrige.

4) linuö vramlen fra 1654, da Han blev Fade* 
rrn adjungertt. Hvad Aar Han dode, kan ingeg m«V

Dished

( d )  Saaledes bchager Professor d tüllrr at melde; dcri'mod 
^0. viclkixlorp in eil» lus ssriver, at Han dode >564 
den : L  N p » . I  Mine Sam linger finder jcg >574 og 

oiclenclcnp Melder vldere, at Han »ar en Pein 
pcngegicrrig M a n - ,  dog fralagdc Han sig »cd Livs F o r -  
bedring K r > o r  tun« og s,„c J e y l ,  vidner K>»l>« 
i Hans Breve ->cl 8. ^0. d4üilc>u,n. S e e  ogsaa d lo l. 
leii Iioinon^m . fra p 6 7 1  til 6 7 4 , og bism lii I4r n .  
in clcctie. öc I Z .  II . Vliiclmgii ^ea<t. icß. tta fn . 
k -8  71.



Vished sige, i mine Samlinger har jeg 1694. Han 
var tv gange gift, men mrv ingcn af begge avlede ns- 
gen Bern. Hanö sidste Hustru« K e b e c c , Lrukn (c ) 
rr bleven uforgleinmellg, formedelst hendes arrige Sind, 
êns ksben blev H r. Knust j Aarek t688 adjungeret, 

men kekecc, künde sor sin Död ry taalc Ham, der gik 
saa vibt, al hun pan en Festdag, dcbCapellanen pra- 
dikede, begyndtt al murre og ffraale imod Capellanen 
i Kirkrn. Hvilken Uforsonlighed! Hun maauc da 
indfinde sig for Consistorium, og blev domt ar ud- 
staar aabenbar Skrisremaal af Prordikesiolcn, beiale 
8 Rigödalrr, forsone sig med Capellanen, og imidler- 
kid vcrre AltrrenS Sacrameme forbuden; n»cn Qvin- 
den levede med sit vnde S ind  i ; ?  Aar.

;)  H r. ^ea^Käben eller »̂NU5 Lorvinur (6). P a 
stor fra 1694 til 1724. Herrcdöprovst og Consistor. 
Assessor fra 1721 den 7 Februar. Han var fodk >Ha- 
derölev. E r hanö Epitaphium at fcrste Troe kil, saa er 
Han fodt >670, og var alksag kun »8 Aar, da Han blev 
Pastor Adj>; men det korde var« enFeyltagelse. Som  
Student var Han Provst kr-ber AmanuensiS i Ha- 
derölev, indlit Han kom kil dette Sked. I  Hans Al- 
derdom maane Han ved andre meest lade sit ZLmbcde

forsi-ne

(c) E n  Enke af Amtssriocr i Lygom Kloster, ca
Dotter af Pastor o »  . v , ul>,> ul Lygom Kloster og 2!or> 
Üyqom.

(cl) Lkatvuct cster Fm fa-crcn ^elr. L°>>>»ur i B ü r t .
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forsyne. Hans JEgceffab mcv Oierrruä L.,Kme fra 
Niste (-) var ufruglstarl.

6) 8imon 6er6elmr fra 1724 lil 1727, da Han 
dvde den 14 Apris, 47 Aar gainmel. Hos sin Fader 
k4 in ; Qcrrscn Diaconuö her paa Siedet, stlev Han 
Aar i7 io  den 24 Qcl. kaldel som Capcllan pro perso
na, succederede stn Fader som Diaconus >714, og 
stlev esrer H r. Kostens Dod Pastor. Fra Haderslev 
Skole gik Han i Hans Ungdom lll Winensterg, hvor 
Han stlev halvrredie Aar. I  Niste infvrmerede Han 
stden i hele sex Aar > Amrsforvalter êns Lstnstcni-n; 

H u u s, hvor Han blcv stekiendl med den, som siden 
stlev Hans ^Egkeven 8ulimna I_.,stme, (Soster lii sorom« 
meldlc Oieirruli s.ilimc) ). Fra Riste glk Han paa 
Acadennei t Kiostenhavn, var der hos H r. 8rif>ee i ne 
A ar, og nmdlerlid unsterkastede sig cn Examen Theo« 
logicum >709.

7) Liniltcn Ln§el fra 1727 lil 176z den lA Fe« 
struar. En Sncdkers S o n  fra Ringsted. Fra Roc« 
ffilde Skole stlev Han > sn 2z Aar, ncmlig 17»' Sin« 
denk. I  -sstil̂ s HunS i Jydstrup i Sielland 
levede'han foriioyel, indnl Han 1716 stlev Collega i 
Ningsted Skole og Aflensangs Prccdikanl. Aar >727 
den z Mast stlev Ham stcnoec denn« störe Memghcd,

og

(c) M ed hvilken H a n - H M  B ry llu p  i6 ? 8  den ; o  Ock paa 
G ra m , hvor him i , 4 'Aar havdc licnt Grevindc8>.l>!>clr. 

(s ) Med heiide avlr-c ha» «re S v im e r og ro D o t l N .  Ast 
tomincii lcvcr cndn» i Ha-rrele»
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og gifrede sig saa med Lsekrine l..emcvix, en Dotter af 
Pastor l.em>v>x j Ringsied l^). Ha» var her megek 
«lstek, og l Ermdring af sm fvrr'.ge Faingdvm, var Han 
niod Fällige gavmild. E l T'lsirlde af el S lag  bero- 
vede Ham mod LivclS Ende ha»S Saudser, men Her-, 
ren styrkede Ham igien, og Han raalne mcd el mumerl 
S in d : einen >cg falder ude cllcr mde, salder -eg i mm 
Zcsu Arme, og derpaa dode Han.

sLi have fra Ham
Gudelige Psalmer (medtcl^x. Livrensen; Forrale,) 

Haderst. 1762. 8vo.
8) )en; Inzversen, kaldel iT'öz den 29 J u l fra 

Neukirken Pastorar vcd Tondern
Diacom ii> demic Mcnighed.

Om Diaconorum Udverlgelse, (som tillige vare 
Dcgnc,) fees Breve i Haderslev Provste-Archiv >0 
Skujfe No. 2 1.

>) kliilippu; ^cobl k^Iii-icius fra 1 ;99- En Son 
af ovenmeldre ^cob. Med ^nna 3n̂ s>:n fra W l- 
strup Prersiegaard avlede Han «» S o » , som succede- 
rede Ham.

2) .̂icodu; kki!if>pi vo/lon fra i6 ;o ,  0g dode 
r 667. En S o n  af forrige, nie» dehageve at bare sm 
Modeks Tilnavn. Her gisiede Han sig med en Bonde 
keeterl̂ ar/cn» D oller Kult nie af Sverdllip her i S eg
net, og ved hende dlev Fader til H r Leorx Lovien

Pra-si
(s) Om Ham er meldet o»cn for.

U



Preeft i Beftoft, Karen So/Kn gift tii Hadrrslev, og 
8->ra kohlen gift lil en Eyer« i Medsted i Halk Sogn, 
hvis D oller ^nneßen behvldt Gaarden, og blev gift 
med dl,; änöcrlen» veres D oller 8»rr blev gift med 
Otto Oerrner (k) Fader til Jörxen o-rri"''-, Klokker 
og Cer«monicmester i HaderSlev, gift med ^okanns 
krenlilen, dg efter hendeS Dod med Lirxitte ^leuvix» 
fen Enke as dl. bluurmaaa). Jokrnne krecbsen fodtr 

o. Dollar Oermer, som blev Hollands Prast paa 
Amager, gift meden Dotter af Brygger t^unck (i). 
Og saa videre. Köngen var saa naadig og bcfalede, 
at Enken ssulde beholde Degne Jndkomsterne til sm 
Underholdning (K).

z) ttanrOensea ellekOerileliur fra 1667til 1714, 
det er hele 47 A ar, og havdr ikkun i de fire sidste Lever 
aar sin S o n  til Caprllan. Han var fra Vitsted Pr«» 
stegaard her i Amm.

4) Amon Oercleliu;, som 1724 blev Pastor, og 
Diacvnatrk da afskaffec.

zo6

vm.
( k )  A fA s s e n s , e n S s n a s  Pete, Oerm er 0 - begge

af tydst Fodscl
(i)  Säadan er det, naar Blodct trcrkker; Folkene rorer rm - 

ftlv noget paa,  og dcrfor bliver jcg her alt for suldsr«»- 
dig og kicdsvm, nraaffee for andre.

( »  H-derslev Provste, Archiv ro  Sknffc.
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vm. Halck Sogn.
-Aalt (tilforn Hallen r: Halvoe,) nesten vmflovt af 
Belker, af Bankeldam (I) og af Sandviig. En Vak, 
hvorved driveö en Molle kalder Uliang, drler Sogncr 
i tv Dele, soin samnrensoyeS ved to Broer.

Frugrbare Marke, GraSgange og S kov, givr 
Skedek ineget lystig.

Kork for Christi Fodsel var 8rktl»I,c her cn stör 
M anv, og stal i en Hoy ligge begraven.

Beyrrholm, som nu ere ko Gaarde, var lilsorn 
et srit GodS, beboer as kvlenliirr Vo«. (en S o » af 
ttrnrVoer, svmafKvNg b klvL K IL tt l. sor sine ridi 
Vermassigr Denrster blev nobilirerrt.) Han gistede sig 
hermed voroiker von Viren, cn D oller af H r. 8eve- 
rin V. Viren, Arveherr« kil Langmoes her i Sognes. 
Faderen blev succederel her paa Beyerholm af Sonnen 

ĝcolz Voer, gifk M«O LIlabe l̂ erlrinn v. k-lernövils.
Ester Ham stk Sonnen KlsnKiar Voei Godstl, som gist 
red« sig med î nn» willen af Osby Sogn, Softer kil 
Oberst senken V. L.üvven><ll»ven, (som blrv bekiendt nvk 
i den brdrovelige Feide > 6 ;?, »659, og er maassce 
den samm«, som ttolberg kalder Oberste ^on,r tt,^er> 
leben, og svlv-ftö^er kalder ^enr v. klröerrleben.

Byerne'i Svgnek er« rller« Halk, (som har 72 
Familirr,). HriSager, Soev, Ulrang.

U -  3nvbyg->

(>) S m  den melde- o»en « S 8.
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Jndbyggerne udgior 8zoSicle, og Svguct staaer 
for 19 Plove.

Kirken er stör og anseelig, vg har er Taarn; 
Ven ligger Mile Ost-Sydost fra Haderslev; D«nö 
Lcerec« have vccret:

r) ?«er Ienlen i; ;6 .  En S o n af Borgcmestrr 
01,i i Haderslev. D od 1594.

2 ) ^okaa k5exemann fra 1594 til 1615.
Z) ü̂rxen Xlariini l4 o/er fra l6>6 Mtnes at 

vcrre fsdt i Wiksted Prcrstegaard (m). Vlev i6 rz  
kaldet som Pastor rcl Rikkelsbol Kirke, som i Aar« 
1615 den z D«c af Havet blev vmkastek, vg Herr 
ttö/er takkede da af, og kvm kil Halk (n). Han stal 
have level endnu Aar 1676.

4) I4 »nr ttöxer, en S o n af forrige. >2 ar fra 
i6 z8 Faderen adjungeret, vg dvde for sin Fader i dm 
ürvlig« Fude T>d 1659. Med sin Hustrue kirstiae 
K»un, en Dotter af Propriekarius ŝen5 k-un i W il- 
strup, aviede Hanen Dotter kaldet^»tunne, som blev 
gift med Successore.

;)  Î u<lvi§ ttarboe (striver sig og King öe kiaräe- 
doe (o) fra > 660 kil > 689. Fodl i Ring Prcrstegaard 
i Fyen, hvor Hans Fader k4 ,elr?ouller> var Prast(p). 
H r. l-uävig; Moder var ^nur Lbrilk. l4 enniligr, som

sideir

t»> ) O g  Han strivcr sig sclv ttzcl-lrl-vienlir.
(n ) ex ?auli «jvoö porslöer piof. ^lolleru;
(o) Ecc hc:ns kpice  ̂ ovcr Fvttk Procanjlcundc^§nere von

1-rzrpe 1660.



siden blev D'MedStedekSSuccessor ks-ig ttanrl.ekk. 
som stden blev 6oaf«ffoa»riu; ltegiu;. H r. l-uövig fik 
her til 2Eg«e stn Formanvs Dotier Zok,„ne ttü/er Aar 
1660 tA p ril, og den r8 Der. fodkr hün Ham enSön 
kaldet diiso!»» (<,), som siden blev P rast til Ulkebolj 
kem en Dotter,, som blev gifr med Succcssote her paa 
Skrvet, og Aar 1631 a m re n S o n , kaldet Zokann«-». 
<vm i Aaret 1704 blev Pastor til Broager, og Provst 
1 dek Glyksborgffe, (Fader til den danffe Kirkes störe 
icrrve Biffop^ Herr I-uävix ttrrbo« rc.) H r. Pastor 
ttrrboe Vöde her 1689 den 27 Augusti, og efterlod stn 
TLgkefcrlle, som var den best« Moder og en gudftygcig 
Hanna i B on og GüdS Päakaldelse til stn Dod.

6) kriöerick lilinx sra 1689 kil 1699 
levieaiir,) en D o n a f Bprgemester /tmon ktlln^, fonr 
dode 1676. G ift her med simFormanvs Dotter ckri- 
stine ttrrboe, men ALgtessabel var, saä vidt jeg vred 
»ifrugrbart Han dod« 1699 Yen 19 Febr.

7 ) ?e,erWurffel'(r). «Dar fobt 1662, oghavde 
til Faderl-ucar Wurffel» Sloköfiffer i HaderSlev. Dode 
I 7 ZZ-

8) Xnörsss I-snxe fta 17ZZ, 0g Vodt »7s f. 
Blev fra Ribe Skole i sit 19 Aar dimittrrel til Acade-

U z mier
(l>) Skadt, at vi «kke fik Dtffop vlocl» fynskt Samlingcr. 

rverxr'Tvi»! i Sktllanvs Llcrefi« k>. 66z. lin. 20. er 
«nsdig.

(q) S<e Provstc-Protocollm Aar 166, dm r ; Dec-
( r )  ln  L s i - I .  Kosencranr. «lilput. K l o . k a l d k l  h m  Uktg, 

tig ? »u lu r W u r ffr l.
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miet Aar 7710. Aarrt ester blev hanS Contubernol 
paa denKongel Regentz besangt medPestbylder,hvvr» 
imidlerrid k.»nxe reiste hiem kil sm Fader, Hcrredsfo» 
ged klrttki? l̂ snze paa Havervakgaard i Brons Sogn. 
Han reist«, da Pesten var stillet, igien kil K.oben- 
havn, og udstocd stn Examen Theolog 1714, og fik 
den beste Charactcer. Aarer derpaa vocerehe General» 
niajor l'keoäos l̂ evelrou tilOxholm og Byghvlm Ham 
ril P rrst sor Molbek ogFolding i Ribe S tift, og escrr 

Aar b!ev Han til delt« Sked forfiyttet. Aar 1 7 ;; 
foreiog Han en Reise ind i Jylland, for at besogr sine 
S tifho rn: dlic. 6 e Ovsrbelc, Prast til Soelberg paa 
M ors, siden til M odder, og stn Stifdotter, gifr mrd 
CapcUan )enr ttalls til Vestervig. HoS den forste 
blev Han syg, kvm syg til Viborg den r r  J u lii, og 
dode Dagen estcr. Hans Liig blev bragr til Ribe 
Domkirke. Provst ^Volsike prcrdikede > Halk til hans 
Mind« den 6 August over deOrd: I  Fred vil jeg legge 
mig tillige og sove rc. P f  4 , 9. Hans, forste Hustru« 
var klerre ckristirnr Dotter af Folting B ro r ellerKror, 
og med hende havde Han fem Sonner og fire Dotrrr. 
D en anden var vororke, 8opki, kt)-Ke, rn Enke eflrr 
Conrectvr c. Overbele, hvilket TLgteffab var 
ufrngtbart.

9) Kl-M5 l-anxe; en So n af forrige, fodt i Mol» 
bek » 7-r den 2 l Sept. B le v, i stedcn for en Skri» 
vere, (hvortil Han forst var bestemt,) Student fra 
Haberslev Skole, bog ikk« forrnv Aar. r.745, laae

v«d

Z ie
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ved Academiet i z A ar, og nc>d iinidlertid af sin Skole 
ra s Rdlr. Stipendie - Penge. Som  Han var der 
tydjke Sprog magtig, fik Han ler Conditioner i Kioben- 
havn, og i Aarel 1749 pradikede for sin Dimission 
fra Universikttek, i S t . Petri tydstr Kirke, »nwer v. 
^Völöike, vev hvis Recommendation Han blevHofme- 
ster H06 Baron 8cb,clc paa W allpe, indtil Baronen 
blev Pag« hoS Enkedrvnningen 17; i , i hvilket Aar 
Han blev sin Fader i LEmbedet adjungeret. En hidsig 
Feber foraarsagede Hans alt for tidlige D ov 1759 den 
ZV Ju n ., og H r. Archidiac. 8rü holdt en rormde Tale 
ovcr Ham af M atth -25,21. HanS ALgeeffabmed 
Inx«borx ltofenliilöe, MeV hvilken Han blev vier paa 
NorholmvevWarde 1756,) varufrugtbart, vghun 
blev aller gift med Provst vv. c  2c>Lx» j Mogeltonder 
Aar 176 z.

10) )rcob vanneker blev fra Nykiobing Skole 
paa Falster Student 1727. F ra  Information HoS 
Forstander voller i VartouS Hospital, blev Han for- 
fremmet til Praceptor paa Vayseyhuset, hvorfra Han 
esier A ar, (for en deel Tvivlraadigheder i Lardom
men,) qvitereye, og reiste til KorSoer, hvor der ikke 
var rer PladS for Ham, og gik saa til Altona, dersta 
til Frideriksstad i Holsteen, hvor Han tillige med sin 
Ven H r. v/rko ff, (som nest G ud, siden var 
Anledning til HanS Forfremmelse i Praste-LLmbedet,) 
holdt Skole. Her giftede vannef-r sig >md en Kisb- 
mandS-Enk« afStokholm, («n Majors Dotter, som 

U 4 med



med Stparati^rrne var forviist Stokhvlm.) Langt 
om lrnge.kom Han tilbage til Kiobenhavn igien, og 
fandk Pndest hoS dm störe Lcrrer« H r. Pastor 6iel-, 
svm falte Ham til Skoleholver i Guarmsvnv Menighed. 
Barvnrfs« S>-ucK6orf kaldie Ham lil Degn i Dalby udi 
Fyen, hvor ha» levede kummerlig indlil i?> 6 , da Han 
blev Prast lil Skodborg i belle ?im l, styd dcr kilsivst 
i Aarek 1759, sra hvilken Zib Han prerdikede for denne 
Ncnighcd i Halk, og er blank Mennester for Resten 
nesten usynlig. Om Hans Exrrackivn er dette at mel« 
de: Han er fodl 1728 > Nykiobing paa Falster, hvor 
Hans Fader var Byestriver; Hans Farsader var den 
til sin Tid nok bckiendle og beronue lacob ^cobsen, 
som stod i Begyndelsen af den svrnste Krig > Tieneste, 
vg blev mrd flere Danste, vcd der Rvstildste Fvrdrag, 
vverdragne lil beSvenste, blev bereiter cnDomestiqve 
afRiasabm iral tVranzei. hoS Ham Han saalcdeS giorve 
sig yndek, at en Hob kostbare Säger bleve Ham be- 
rroet, ai svre kil rvrLngeK Frue paa en Frcgai fra 
Crvnborg af, hvor dissr Säger vare erobreve. P aa 
Fregatten vare lillige svenste Vaadsfolk, vg en svenst 
Skipper, deSndcn sexken siellandste fangne Vonder. 
D a  de vare kvmne linder S e yl, ginge de fieste Svenst« 
i Rummel at hvilc sig. vmm-ker iagklvg sin Tempo, 
da Han havde faael Siellanderne paa sin Side. Han 
nedlagde med sin Kaarde den Svcnstes Ansorer, da 
Han ikke vilbe give sin, besocl Styrmanden at styre 
Skibkl sig« til Kiobenhavn, svin vg steede. Jmidler«

tid
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tid rar Lug« vg Hüller stoppet for de sovende Gvensse. 
D e  stellandske Bonder, som vare Vornede, blrve, da 
de tik Kiobenhavn ankomme, satte udi Frihed, I,eol» 
^ol>s-o blev Officier, nobilikeret og kalbet vim ikr, 
rrgalerer med er Gods paa Moen, (hvor Han var vp» 
prägen) (r), hvilket GovS vrd Listighed i Tiden er Fa
milien frakommrn. Byktrt blev da bragr lil Kiobrn« 
havn, og at der har varet af Betydenhed, fluikesder» 
af, at der blev i en Fregat, fom forde r6 Slykker, 
mdffiber.

IX. Wilstrup Sogn.
Äöilstrup ffal betyde <DcrldSdorf; »s8z findes d«t a f 
Prasten streven i Lkr^lottkomi l'om. U.» som «ndnu 
staarr paa Haderslev Consistorlo, w e ib - l, W iel« 
strvp, Ordene lybe saaledeS: l.iber ex biblioikec, kl. 
6e. Koecii vieecel»; ll,rrerrl. ^vnnäem krrpnlin äc 8n- 
perinkenö. vigil. «laru; KIv» Limcmio s/Hai per O. l.»ur. 
Loeeium in «celeli«, ^vaeelt lVeiböl-^ielgrup.

Mov Sonden, hvor dec grandser til SlipSininde 
«Her Ästersoe», har Sognct god Skov.

Sogners Indbyggere brlobe stg til ?Zr Siele; 
og Plogtallet nl 22L.

U 5 Vyern«

t») See voes-i» Hclsiagoer- Beikrtvels« p. r?z. verinxiur 
steivcr, niaa snarere burde have kalvet Ham 8rec,k.r. 
ef. ttvN»»rx. Dana. Hist. 1°. III. x. zzo. ln verinxii 
odlil. lleiii. p. i r§.
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Byerne er«: Sonder-W iistrup, med65Huse, 

N o r-W ilstru p , Kirlstrup, Grodebol, Bortffou„ 
Woensmors, Kiestrup.

Kicken er en stör st«rk Bygning, nied Taarn og 
Uvbygiüng til ven N orreSide, er ec rek pyniec HuuS, 
og har et afffildt Chsr. Den ligger en M iil Sonden 
HaderSlev. Dens Pnrster have varet:

1) l.aurer>rius LoLlkiur ^xricol,, antog som P a 
pist Lmheri Leere Aar 1524. Han var en indfodk It a 
liener, af en ceidgammel Stamme. Han dode her 
1527 den 28 S e p l., vg eftkrlod to So nn rr, af hvilke 
een blev Prvvst i Haderslcv, den anven hanS Suc» 
eessor.

2) (^ .) voerbiu; Hgricola, dvde süMMt A ar, 
Hans Broder blrv Hofprast i Haderslev, nemlig Aar 
1548, rfterladende rre B srn , af hvilke een succederede 
Ham, og en Dotter blev gift med H r. No- i Hvpkrup.

z) L.,uremiu5 Loerkiur fra 1548 til l;8 Z  st), 
som indgav efler ProvstenS Ordre Fonegnelse paa sine 
Jndkomster saaledes: "  En lille Huustoft i Sonderby 
„W ilstru p , som Prastegaarden staaer paa, en stör 
„  omstenet Toft ved Kirken, kalvet Kirkeholm, et S r.

/, Jord

(r) Maa stilles fra Hans Farbe oders So« !f samme Navn, 
som var Prasst til kygom Kloster. Nor,, andre satte 
de««« vor Pastor Loureim, Tiltradtlse til Wmbedet 
langer frrm, hvor «midlcitid hansFarbroder, Hofpr«- 
steo t Hader-lev stnlde tilligr have forsynet Wilstrup 
Kirke.
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„Jo rd  derhos kaldet Kirkevier, tolv Agre JndvangS 
„Jo rd  udi W vren, 7  paa det Feld Frenzballe, de 
„  andre 5 mellem Kirkesti og Kidmadgaard. Paa 
„  Ostccniark IZ Agre (ubi L- gvibur nommjbu; coöex 
„  öocek) kV Skovssiste med fri Olden. P aa Nvrby 
„  Ostermark 4 Agre, paa den Düstre Mark n Z  Mk. 
„  Hersoruden haver Prrstrgaarden nogle Toste. Forst 
„  en D . Kiestrup Berk paa Marken —  med noget 
„  Eng längs ved Vakken, en Tost oven Kiestrup Berk 
„  kaldek 'Dingen, og en Tost ved DoenömoeS, (Visse to 
„  Toste bruges NU kil l'rru l; l̂ iellenr Gaard i Nvrby 
„  Dilstrup til Mageffist, saa lange det behager Pra» 
„sten for nvgen Gienleg, som er: forst en Ager paa 
„  Ray vvrn for Dilstrup Skov, en Ager med et lidet 
„Skovstift ved Ion; Kirkegaarv med sin Olden at 
,, brugeS, «l Stk. Jord paa DesterTost, paa hvilket 
„  staaer et Landboel, som giver aarlig to M kl., for det 
„  Stk. Jord haver ^ör§«, kerlen en liden Ager til 
„  Deirleg -Sonden ved lille Hoye, ved Bygge. Den 
„  1 ; Kiers af al Korn Prasten og Kirken tilsammen, 
„  i;ve  af Lam, G ris, Kalv, F o l, af der som er over 
„  rller under, af et Lam ko pf, af «n G ris to pf, af et 
„  Kalv 6 pf., af et Fol 6 pf. Af hver Plvg 18 Mk. 
„  Sm or og 6 B rod — om Valdborg D ag (u). Af 
„hver nybar Koe to Mk. S m o r, af en gieldmelkS 
„  Koe en M k., og afQ vie» med forste Kalv en M k.,

/,hos
(u) Dette erMmtcret ef Kong CttkiSLi-vre IV. ved et 

Rescript u( r ;  No». rt>iü til i r Mark.



„hos denn« Koebord ffal vrr« srx Brod, og en Ost 
«, saa gob man kan havr af «n Dogn Melk. Af hver 
„  Boel omPaaffe goZLg til Prersten, af enbandboel 
„  og Indest io 2Eg. Offrt vm Paaste en »Id. lubed. 
„ uf Huusbondxn og en -lb. af Hust. og to pf. lud. af 
„et Menneffe, som kan gaae til Sakrament. Af et 
„  Lanvbdel haver Proesten ingen Plovbor »den der, 
„  saa er med andre, da giver de, euersom de har Heft 
„veder i Ploven, et Landboel gwer Koebord lige «fter 
„ et fuld Vorl med Brod og Ost."

4) kl,x.,Hörtz«a vd ŝ«n (x). Blev sin Fader t 
Wmbedet adjvngeret r^8v. Han geraabede i Scrid 
»ned Sognemctndene omfin« Jvdkomstrr, som gik saa 
vidt, at Köngen ved Rescript deciderede saaledeS: 
„  W ir  k 'ltlv L lric tt rc. fügen euch den Kärspelleuten 
„zu W 'lstrup gnädigst zu wissen, nach dem ihr euch 
„jüngst achter gehaltenen Rechtslage über euren Pa- 
„  stören H r. Qeorxen vo/sen wegen der Butter, so ihr 
„  ihin zur Pflugbur zu entrichten beschwert, E r aber 
„  damals aus —  Verhinderung wegen seines Ministe» 
„ r ii nicht erschienen, und sein Recht deSfalS ausführen 
„können, ein solch Unheil gesprochen, dr.ß ihr nicht

„  schuldig

( » )  Magister ssrioe- Han l et Personal I ««  L o g  paa Ha> 
derslev Consist. nem!ig vairkol. snxilc cle propliersr,. 
Ku5 irykt i Nürnberg » 4 3 4 ., findee in mastzine diffe
V r d :  Ubrum clonavir (reoî  Lô ê ?â  eccl.
Ln V̂ilürup scl perperuum usum minil>roru>n eccles 
A-tters.» irsramen, ne loco äimovesrur.
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„ schuldig seyn sollkri, ihme mehr -U gehen, als von Al» 
„  terS gebraucblig gewesen, bis ihr von unserm Amt» 
„  mann und Probsten alhier mik B rief und Beweiß 
„  ansgeführt, daß E r zu einem mehren berechtiget, E r 
„  aber uni unferS gotts. Vettern Herzog Iv tt/rK K  
„deS älrern —  schriftliche Erklärung, auch ein alt 
„  Buch, darin aller Pastoren Einkünfte verzeicdnet 
„stehen, fürgelegt und dargelhan, daß ihm« dasjeni» 
„  ge, so er von euch gefode«, ihme mich zu geben ge» 
„bühre, so ist demnach hiemir unser ernstlicher W ille 
„  und Befehl, daß ihr euch auch ferner in dem nicht 
„sperret, sondern ihme solchen Pflugbür ferner wie 
„  bishero geschehen, entrichtet und unweigerlich folgen 
„  lässcr, bey Vermeidung unsrer ernsten Strafe und 
„  Ungnade. Urkundlich umer unser Handzeichen und 
„S ecret, gegeben HadeM v den io  September äo. 
„vm . 8z "  r k iv L k ic « .

Man mener, Han dode 162z, j hvilket sanimr 
Aar Prcestegaarden asbrcrndte, som gik saaledeö til: 
H r. Sollen erindrede Pigerne Tiv esrer Tid, ar bcrre 
vm Afkenen dereö Garn betimeligen md af Biegen; 
men hanS Fornianlnger vilde ikke frugre paa Leisindig» 
hed, hvorvver, da de en Asten alter silvig kom inv med 
Garnet, Han afForbittrelse snappede Garnct vg kastede 
paa Jlden. Huset brendte af, men Han blev ogsaa 
dStm, ar paa egen Bekostning opbygge der igien. 
HanS B orn vare: Kiel- Lo/len, som i 2En>bedct ef- 
terfulgte Faderen, Lo/len blev Brygger i K'S»

benhavn,
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brnhavn, og^m » Sollen, som bl«v gist MeV D iac. 
kliilip ^»briciar i A-bye.

5) ttiel! Lotten, var fta omrrem i6oz Fade» 
rens Successor. Han levrve mdnu->6z8, og har 
üben Tvivl lcvet eil henimob >6;o.

6) Lllerr rller t^ilirius vnom !, som stk sin For-> 
mands ZLmbede og Enke. A l Han har vcerek fällig, 
serS af Consist. Protvcollen; khi i6 ;o  ven 21 Zun. 
blev haa for Gielv inbstevncl. Han Vvbe 1659, og 
Hans Enke flylkede lil sin S o n  ^näre,r Sollen j Ha» 
derslev.

7) ?oul2 c,L x,frat6 ;9 til 1688. FobtiSchles- 
vig, hvor Hans Fader KLnrKisr 2o«-§a var Cankvr. 
Ha I S  Moder var k l - r x r e k ,  i V r i k  fra Kiel. HanSFar- 
fader kililrb,,r 2oex, havde i Verona i Jkalien «k ade» 
ligl GodS, Men geraadede der- med ev AvelSmand i 
Tvekamp, ssiod Ham, og siyede lil Tybffland, og blev 
ved der brandenborgske Hof Sprogmrster. Herfra 
köm Han lil Meklenborg, og blev for de Fyrstelige 
Vorn Hofmcster, og sammestedS bragk lil EvangeM 
L>)6 af Hofprcrstrn ^ok. 5r,mxe» mellem 1570lil i;8 o . 
D a  Han ikke viloe tage mod PavenS Pardon, blev 
hansGods confiSqveret, og ha» in eKxi- i Rom brendl. 
HanS forste Hustrue var «n ilalienff Grevinde, den 
anden var ovenmelbre Hofprersteö §»mxer D oller (7).

Hr.
(x) See proFl'SM. ad dilp. msu§. ölattb ri L!ir.

X o r lk o l. KLlon . L6 6 6  Ire n  die Lcicherrpredigt über
v. öl. >V«rmurb. inL̂ iel. Lk. v̂b. ölöU. Limb, lirrrul».
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H r. Pastor koul havde i z crldr« Ssdstende vg «n yn- 
gre Soster, af hvilke bleve meest bekiendl  ̂ ^6.2oex,. 
Secretairer i d§l tyvike Canzcllie i Kiobenhavn. H r. 
koul blev for sin Lcrrdom Recior i Pdstev S ko lr i  
Skaane, vg derfra kaldet til bette S lrd , hvor Han 
lastes for folgende: Aar >6i6 vm iz  Sept, maalte 
Han stille sig for Consistorium, hvor Han var angiven 
a l hav« lovet sin Preranreceff H r diiejr Lo/lenr Dok» 
ter Llsibe TLgtestab, og Ham var ncrr blevrn for Huden 
Gifcermaal med den, Han havdr udkaarer sig. Aar 
1662 den 18 A pril, blev Han alter tilkalr for Consist., 
for Han havde sagt ril sine lienvesvigende Sognemernv: 
Jeg vil ikke lyse Velsignelsen over Je r, men Fordom- 
melsenZSkarnagtige, med mere; H r. koul maalte af 
Prcrdikestolen declarere, al Han ikke menede alle, ja ry 
engang holdk de fleste af dem for onve Folk rc., og 
gav Revers til Consistorii H errn, al hvis Han igirn 
forsaae sig, ssulde Han baade for detle vg forrige bode. 
Samme Aar den 24 Nvv. sogt af Sognefogeden, for 
Prersten vilde flaaek Ham med sitSpanssror, da S og
nefogeden vilde panle Ham for 14 Skilling, Sognefo
geden blev afviist, og brgge .paalägi al forsvare dcreS 
Girrninger. Aar r66z den 7 Januar., blev Han af 
Huusfogedrn ^0. ^6. k^-jer angivet, for l)  Prersten 
havde ncrvnek Ham paa Prcrdikestolen, som den der 
ved Bonderne ffovede Brcrnde hiem om Sondagen. 
2) Prersten havde sagt lil Hans Timer: HnuSsogedrn 
har narr«! mig- z) Prersten havde bandet Ham D i«

»rlrn



vele» paa Halsen. 4) Han havde paa Pr<Hikestolen 
vpvnst ec B ro s, svm var givee eil Degncn, ar der var 
for lillr. Prassen maane ved skciftlig Revers gioce 
Huusfogden Afbigt, og lov Consistvrio, al hviS Han 
tier« begik flige Erorbitantier, ssulde Han gaae sie Wm- 
beve qvik. Aar 1664 ven 16 Nov. blev Han for Con  ̂
sistor. indstevnet af Llnille» tt->nscn af W iistrup, ak 
Han i Smedehufet havde flagct Ham Nied en knudel 
Kiep; Smede» ssuide vidne, men Han havde imer feet; 
endclig fcenistod «l V idne, soin var underkiobt af Kla- 
gcren for -R d lr., som fagde, arSmeden havde sagt, 
at Prasse» flog Ham; Conclusum blev, at ckrillsa 
tt-nlen niaatc« giore Afbigt, bctale Omkostning, og 
vare forfalden i verdSlig S traf. H r. 2 »«», dode 1688 
den 18 Seplcmbr., og af to Hustruer: 8-nre Oras en 
Raadniandö D oller af Pdsted, og ^1-xörIene krür 
sra Abel Prcrssegaard, avlede Han syv B o rn , r. lvl»r. 
rliiu;, FaderenS Successor. 2. k^irxreee. gift med 
l-or. k-iben i Haderslev, Fader til AmtSforvalrer ^lrc- 
kk»; lisben i Kallundbvrg. z. Liilbrine lLoexr, gift 
med blieron. 8cberkner i Haderslev 4. Olirissine gift 
Med V ill-ii; l̂ a/sen i Stubbck. s. ^obiimer, som blrv 
Prcest i Aller. 6. 4 m», gift med 4 n<i. kecsrfen i 
Hierndrup, og ssden med l.ous«a.

8) H r. kvlsnti»; 2oe§», Herredsprovst og Com 
W. Assessor. Prcest fra >688 til «749, der er i hele 
6e A ar, hvo haver Hort ssig selsom ferd! l'ress.Kou 
siriyer om Hann En rersindig Mand, af Gud udrustel

mtS
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med siore G^vet; hvorsore Han oste stk Vefalning ar 
prerdike for der Kongel. Herstab paa Colding S i» :, og 
stod > scrr hoS Prindscsfe äopbi» l-leüevig i saastorNaa- 
de, ar hu» forlangcde hanr ul sin Hofprcrdikanl —  og 
vexlede oste Breve med Ham. Han var fovr her paa 
Sleder 1667 den zo April, og var altsaa kun 21 Aar, 
da Han blev Preeft. MeV sin Hustrue ti,rea Leneren» 
en Doller af Provst sürx. L.,urilren Leneren lil Ncrsby 
og Tiuels«, avleve Han en D o ller, svm blev gifl niev 
Pastor Lrnn til Molrrup, og en S o n , som succede- 
rede Ham.

9) Jürgen2 oexifra 1718 ril 175; ,  ogvar all« 
saa over zo Aar Capellan, aller selsomt! men i den 
lange Tid var Han en gvd Son mod en crrvcrrdig Fa
der. Her gisteve Han sig med L-cilir L-briclur, en 
Dotter af Pastor ^vilb. k-briciuz j Lost, i hviS HuuS 
Han halvander Aar havve vpholdet sig, efterat Han var 
kommen hiem sra Universirerek i Kiel, (ul hvilkec Han 
sra HavetSlev Skole blev Vimillerek 1711, da Han var 
18 Aar gammel,) og staJena, (hvorhen han forme
delst Pesten i Kiel maakre reise). Avlede med bemeldle 
syv Sonnrr og fem D v llre , af hvilke ere bekiendce: 
Vilkaüur Lkristien 2oeg», Pastor til Mögelkvnder, 
Îrkkkir 2oega, Degn i W llstrup, 6eor» blev 

Informator HoS Hans Excellcnce Hr. Gcheimeraad 
V . cicr l̂ ülee i Kiobenhavn,  koul Jobenne; blev Möller 
iLindstou, ^nne LIis. blev gifl med Kiobniand d-Iilsen 
i Haderölev, Etlbrine Quüe gifl med Successor« her 

L  paa
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PaaSledet, Lsrkrine 2oe§», gjfl mev Pastor p L. 
2oöx, til Rapsttd, D l Sengelose Menighed i Siel« 
(anv havde vor H r. Jürgen ellerö faaet Vence» 
vg KalVöbrev af Kammerherre v. Holstein paa Cathri- 
neberg, i hvis Huuö hgn var Informator i nogen Tw, 
vgvgr mrgek eljket; men hvor billigt var der ikke, at 
Han burd« kirne sm gamlr Favre. Ester Hans D ov 
r ? ;z  den z i Oct., levede Han6 Enk« i 17 Aar.

!v ) v^rhotkfra »755 kil »769. Fra
Vordingborg Skole gik Han kil Kiobenhavns Univer
sum 1721. Jnfvrmere-e swen i Dramen i Norge, 
s«den hoS Skavs»Capitain tts-x-n i Kiobenhavn, og 
hoS Cafferrr viermal,» indtil i ? z o ,  da Han blev Jn« 
formalor paa Vaysenhuser, hvvrfra Han qvikerede,7 ? ;,  
vg reiste kil Frwerichsstad, hvor Han rillige niev sm 
Wen H r. -̂cob o-nneter» hvorom kort fvrhen er mel» 
bet, fortienre stk Ophold ved Information, indtil Han 
»7 Z9 gik tilbage kil Kiobenhavn, oprtzteve der «n Tri« 
vial-Skole, som bestod tidt af kyve og tredivr Disciple, 
fornemme FvlkeS B o rn ; D em  Arbewe hefaldt Ham 
saalrdes, at Han »74z afflyg et Tiibud til et Feldprcr« 
st«-2Lmbedr. I  Venne Tilstand gisteve Han stg med 
Linke Wackums Dotter 1746, vg ved hende blev Fa
der til sexBorn. Aar 1756vengJan. blev Han kalver 
som Prerst til drtte Sked. Tre Aar derefter dode hanS 
Mgtestrlle, i hvis Sted lraadde forrist« Herr Toeg- 
D vner, med hvilken han avlede en Dotter. Han dode 
>769. V>
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V i have fra Ham:
En gyldey Skatkiste, mcd Professor For- 

tale, tcykr iKiobenhavn 1754, (excerperel afSog-rrK/s 
tydffe Skackiftr.)

Jntimations-Prerdiken til TaksigelseÄ Festen for 
Freden 176z. Er Ark.

Christ-opbyggelige Sporsmaale for Born. EtÄ rk.
I l )  Herr Llaur I4«nriclr dliulen, fodl 1712 i 

Srenderup her i Amrer. Fra Haderslev Skole gik 
Han med Rector Overhek? Testimonio tilJena, og vat 
der i nogle Aar. Blev efter sin Hiemkomst rrnteret 
»7Z9 af General-Superintendent <7onr-6i. Derefker 
csndikionerede Han i rn Deel Aar hoS Pastor eki^st-l- 
1m i Best oft, og lov sig imidlerrid 1742 i detHaberö» 
levske Consistorio examinere. Aar 1748 udvalgt til 
Prast for Carlum ved Tendern, og ordinerrt i S u 
perintendent-Vacance af Provst ?ererfei>. Samme 
Aar gistedr Han sig ined ciiriltin, Lolöici» fra Beftvst 
Prastegaard, med hrnve avlet 7  Born. I  Carlum 
ftod Han 21 Aar, og blev 1769 af Köngen kalbet til 
W ilstrup, hvor Han levede neppe i ;  Aar, og traadde 
saa i hanS Sred den redeligsindede H r. l^ielr Winöekiläe, 
forhen Jeldtprsest, og derefker Pastor ved 8-gomklo- 
ster Kirke.

X
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X. Hoptrup Sogn.
Hoptrup Aal betyde Hofdvrf/ Magstrup, eller hvile 
B ye,) bkv flienket af Herrugen lil PrastenS Bvelig 
saaledrS, at Husers ene Side maatte i Stand holdes 
til Hvffrks Astrocdelse paa deres Udreiser. Prcrste- 
^aarpen kaldeö og endnu Magstrup.

Sogncr er er af de stvrste i Amtet. Zndbyg« 
gerne belobe sig til i z o o  S ie k / vg Segnet udgivr 
zr^ P lvv e / af hvilke 16 Hörer kil Gram-Herred.

Wirrnisse Hoved, (et B ierg/) ved Astrrsoen, 
item den fifferige Hoprrup Dam , som driver enVand» 
mollt/ «re de storste SognetS Merkvardigheder.

Sognets Byer ere: Hoptrup/ Sonderballe / 
D iernis/ Skicrnbcek, Hovgaard/ Kiestrup, Nrder» 
kiestrup/ Langhorn, Magstrup/ Brcrraae, Skifö- 
gaard/ Kirkeby, N vr-M astrup, Pam hvl, Steen» 
bierg; vK uvgior 140 Familier.

Kirkrn ligger «n lille M ül Sonden sta Haders
lev/ er <n stör stark Bygning, liggende i en D a l (-). 
D en blev af Bissop varrbolöue, vyitrem i z o ; ,  for- 
arrt til ProvstenS UnderhvlVning i Hadrrölev. Dens 
Praster videst:

LetellVerseo 1456.
i )  k-r-

( « )  D e n  var forst et hcdenff Tem pel, hvorfta alle omliggen- 
de S.tcdrr sagte til at ovc dercS straksammc Gudslic- 
Neste. D e l  falver cndiiu frappermdc, naar man fra det 
H o y r  strax mev 8>yet Moder en Kirkeln-gm»- i deane 
dyde D a l .



r) Lsnkolöub, soilk bvde >527. örrmriur 
i sine !^«niir ffrivrr om Ham: in funur piirlimi v iriva i 
Larlolöi 1̂ . ksliori; in kl.isirup» <zvi ohüt 1527.. 

klac jac« exrexiur kslkor 8»rkkoI6u; in Urne,
Hvi zravir Ar ein» vir pie»re kuir.

In ^laltrup pure lu, Aoxmu», Llirilke, äocehrk, 
Or^ve bonum 6ecuir, vixer»rille, virum.

Vixerar kic irnüe, 1e6 nune luper reihere Irm r 
Vivir A immenl» Ireiiri» kruirur.
2) Limo», ssal have levetlil omtrentr??!. F ra  

Ham har man Forlegnrlse paa Praste-Indkomsterne: 
,, Praftegaarden og et HuuStoft 20 Skp. Bygland 
„  vg tv LaS Hoe, «n May hoS Kirkebyen og er O rt. 
„  Land'omstenet; to O. Havrrlanv vedDammenS 
„  Tost og 7 Las Hoe. I  Skorrufholt et Ort. Lanv 
„  og to LcrS Hoe. I  Skadeland 2 Ort. Havreiand 
„og to Las Hoe. To Agre paa Nandiö Töft, »c» 
„  Skp. Vygland, to nicüem i v. Kiare 6 Skp. Byg» 
„  land og et LaS Hoe. Lille Holm 8 Skp. Ruglanv 
„og et Las Hoe paa Kierstrup Bierge, en Ager tre 
„  Skp. Land og Mvseland ved N or - Enden. En Ager 
„  paa Spanhoye Agre tre Skp. Land og <t Las Hoe 
„  ved den Sondre Ende. Tre Skp. > Kiekedal og to 
„  Las Hoe og Mose Jord. En Ager i H . «n O rr. 
„  Haverland og et LaS Hoe, env 19 Agre i (vi-le con- 
„  äicem) og et Las Hoe. P aa den Vrstre M ark l6  
,, eller 17 Agre (mi <jvemlil,ek cocicx öocer) 88 Skp. 
„  Land item fire Las Hoe; en Eng mal Sonden K li

ck z ken,



„ken, som Prast vg Degn har i Feste af Herska-er. 
„G rassel paa Kirkegaarden. Item  syv Prastekoer 
„  af hver ro ffl. til Leye. Kornkiende og Qvagtiend« 
„  uri »libi. Et Fierringkar Sm or, det er 18 Mark 
„S m o r af hver P lo v, ser B ro d ; deraf Degnen 
„  r  Part. A f Kvebord tv Mk. af en nyebar, og en 
„  Mk. af «n Gieldmelks, en Ost og 6 Brod. B ru- 
„  devirlse 4 ssl. —  20 ALg af hver B o rl Sildbord. 
„  Offer: 4 Album af hver pr. Folk og en af hver over 
„  12 Aar. Äirkeboger: Lat. B ibel, Danste Bibel, 
„poffill, L.ulberi den forste, 8,reerii Lummrri» over 
„  Bibelrn i to Dele. Oper- Î ulberi 12 Del«, vg en
„  I .  !^2NU2>. "

Degnens: „  En Toft hoö »g Skp.
„Haverland, «t Laö Eng, en Toft ved Degnehuset 
„  8 Skp. Bygsad og 4 Las Eng. Begge Tofte saue, 
„  den Degnen beboer for 8 Skp. Bygsad og et Las 
„  Hoe fvr 8 ffl., men naarden ikke er saaet, fo r;  L«S 
„H o s, Ägrr og Eng hvert Las 8 ffl., den Toft ved 
„  Knu6 Genien for 12 Skp. Havresad og et Las Hoe, 
„  naar den er inde. Item  hvert Aar den er inde, ffal 
„  der giveS af den 12 ffl.' Item  for de d Skp. Byg» 
„  iand , naar der brugeS, giveS to Mkl. Den Gaard 
„  som er vm samme Toft haver de sar, at den, som sam» 
„m e Tofte gierder omkring, ffulde have aarlig for 
„  Gierden 4 Mkl. Item  z P art af alt Smorbord, 
„  Ost og Sildbord meVPrasten; en GaaS og tv Skp. 
„  Havre og 6 B rod af hver Boel, «n ffl. af hver Jnverst, 
„  ti ALg af hverr B orl —  "  H r.
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H r. Simon var til sin Tid en mrrkelig M anu, 
trodS nogen tordr stiele fraham; thihan kunvr, (vog ikke 
mev FandenS Kunst/) inane.

z) wo, Simonis, Venne mumre Mand var af 
Hertug k-l-ms scrrdeleS elsket, dode Aar >608.

4) Simon wo» dode l 6 l 2 ,  esierlavenve enÄot» 
ter, sock blev gift nr«V Succeffor.

;)  /Xnär«-5 V-Il. som var Prcest kil over mibte» 
i Aarhunvredet. Han var «n S o »  af H r. Wi-Is v ,ll i 
H eils, og han blev.Fader til H r. wicolaus j Nustrup. 
Familien var i  Egnrn stör og anseelig, indtil den n«d» 
sank til Degnrstanden.

6) Ivl-ttkis! Li-un. fra Skodbora Pr«stegaarh. 
Blev gift med forrigeS Dotter, som om faa Aar frg» 
dode Ham, hvorefter Han blev den hoymodede Provss 
Itekefelös Svigerson; vg ved hende blev Fader til Pa» 
stör Wissens Hustrue i Skicrrbcrk. Den sidste af Sleg» 
een dode 1746 som Drgn her paa Siedet. Pastor 
yron laborerrde rndelig jannnerligen af Colic, niaaue 
tage til Capellan k«er Xi,),>,n4 , og dode 1672 s 7z.

7) kerer xi-71-nil. forrigeS Succeffor cked Kqld 
ogKone. HerredSprovst og Consist. Assessor. Blev 
som offentlig Lcrrer vrdineret 1672 den 8 N ov., og 
dove > 698 den 8 Febr. HanS Fader var 5. Xi,x>,n6. 
HuuSfoged i Lygomklostcr, HanS Mover Möller ^vinäs 
Dotter sammestcdS. HanS Farfader Iob,n XI. Wje- 
renberxenlis.var Byejkrivrr i Apemade. HanS Olde»

L  4 moder
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Moder var Ingeborg Kröger fra Oxenvad (k>). Amt» 
ffriver ci-m; var Hans Farbrvder.

8) Iok,nn Ki-xl,n6, blev 4698 Faderen iTLm» 
pedet adjungerel, da Han var kun 21 Aar gammel, 
vg dode 174- den 1 Aug., 6 ;  Aar gammel, og var 
saa nesten 4 ; Aar i Praste-TEmbebet, i hvilken Tip 
ingen sagde Ham noget uanstandigt paa, unbragen een» 
gang, nemlig 1700 den n  Ja n ., da Han blev domr 
til z Rdlr. Brode, for Han havde funder Behag i 
nogle Excesser, soin paa HaderSlev Apothrk vare be
gangne. Hans forste Hustrue var «n Dotter af keeer 
timlen ttsmeln paa Soclkiar, Kongelig JnspecZeur 
vver DueholmS Amt, vgBorgemester iHvrsens, ved 
hende blev Han Fader til keier kl-ylrnö. Diaconus til 
Sallerup, Jen» Lkrilii-N k l^ Irn ä , svni blev Amts» 
Fiscal i Haderslev rc. HanS anden ÄLgrefcrlle var 
Herredsfogedenö i Habervad Dotter LIleberbcbrikm«

og avlede Han mev hende ^-»rki-r Kt^I-nö, 
svm blev Prast til Melstrup, Inger öt-irgrere gift Nied 
Advocat l.insenk,bn i Haderslev, Ivb. Obr. Xt»7>»ack» 
Prast til Lygvm, Llleberk gjft med Huusfogedrn paa 
Augustrnborg rc.

9) dlicvlij irlinclcerr, fr« 1740 AdjuiiclNs, stdM 
Pastor indtil 1761 den 29 M aji. En Israelit, i 
hvis Mund ikke blev funden Falffhrd. Han var fodl 
170» den r ;  Februar, i Oxbol Prastegaard paa Als.

HanS
(d) Gee ötsg. cbriNopli. vraknr Leichenpredigt über Jod.
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Hans Faver par H r. )ok. xiincleere, og Hans Moder 
änn, ttsrboe, var fra Svenstrup Prcrstrgaard. 
Som  Student var Han nSgen D d i Halle, informt» 
rede siden her i Egnrn, Indtil Han kpm til dette Sted, 
hvor Han gifted« sig med k̂ -rxrere ölgarä k^^I,n6 (c).

io) Hx. Jolunn (̂ veclenken l-Iarboe» som salig 
Provst L-orenkrea indviede til sin Menighed, samt til 
sm ZLgteftrlle, Hans FormandS Dotter änne xi-rie 
Kliyckert 1761 og 1762. Denne smukke, vrlsindrde 
og omgioengeligr Mand er fodt 1752 den 2 Febr. paa 
Vesterl. Fohr, hvor hayS Fader H r. kiiiliptzveSenLn 
var P ra ft, Hans Moder var ôkanne tt-rboe, Softer 
til H . H . Biskop ttarboe i Kiobenhavn. Hans M or- 
fader antog Ham, og lvd Ham undervise afH r. ViälSilce 
i Sommerstev, siden af Pastor Oeft i Neukirken i 
Angeln, og satte Ham rndeligi Schleövig Doinffole, 
og da Han var 20 Aar gammrl, blev Han som S tu 
dent immatriculeret i Rostok, derfra gik Han til M it» 
tenbrrg, hvor Han forblev, indtil Han af sin Morfadrr 
blev tilhagekaldec til Broager. Ester 19 Aars Fra- 
vcrrelst gladrde Han sin dydige Fayer med sin Besog. 
HauS Morfadrr sendte Ham videre >755 til Kiobrn- 
havn, hvor Han paa Biskop »arboer og Consistor. 
koknsr Recommendation blev'Znformator iEtatsraad 
«ölwemrimr H uus, hvor Han, i hvor gvt Han havde 

T  5 der

(c) Da Han 1760 Hk» saa heftig r»rt af et Slag, at Han 
intet sel» formaaedr, maatte Han bede «m en Medhielp, 
som tleol̂ ürxeaManie», NU Pasior til Aller.
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det der, dog ved en stark Forkoleise log Skade paa sin 
Horelsr. Endelig,efter at Han her vedUniversitetethavde 
snftinem Examen Thevl., bles) Han kalver til denne Me« 
nighed i? 6 r dm i?  Ju lii.

§. i 4-

Tyrstrup Herred.
Aette blivrr, naar d?t i Qvadrar-Alen stnlde opmaa« 
les, af yrstrn samme Storrelse, som Haderölev Herred.

D e l grandser mvd Norden til N srre-Jylland , 
mov Ästen til Beiter, mvd Sonden til Hadcrölev 
Herred, og nwd Vesten kil Gram «Herred.

Bondergodsec udgior 217^5 Plove (c>). Men 
Jndbyggerne belobe sig til 6980 Menneffer.

Hvo der finver Fornoyelse i der behagelige Land« 
levnet, behage kun at komme inden dette Herredö Grand« 
ser; mon der i de danske Lande har sin lige? hvad simes 
her af Fuldkvmmenhedcr? Ploymarkene bare villig alt 
flags Korn. Äxne si-'inge her onikring i Tusinde Tall 
i dcreS GraSgange, i disse sede Enge; de rassede Hefte 
kiobeö herfra allevegne omkoiug. Skove savnes ikke (<-),

°g
( ä )  Fvrudcn Simmerstcd.
(<-) Skovcnc har ellcrs i «rldgamlc Tider » « r c t  langt starre, 

cnd som » » ;  de b cg)M c ved Fardrup ovcn sor R ib c , 
og strafte sig längs Skodlwrg Aac ig/c»»eni Fro s« og 
G ra m  Herredcr, dcrfra ind i Tyrstrop.Hcrrcd ved M -  
dis og Wonsild iiidti'l Llstcrsow, saa at drk »ar 8 M ile

lang,
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og derfore har de gamle Adelige og Rige her tilbygi sig 
Gaarde i storreMerngdeend ander» Steds, man har her 
Gcraarrrp, Tyrstnrp, Drendrup, Fobisler, w a r«  
gaacd rc., sorn nu alle tilhore Köngen og bonleyeS. 
D el lrodser Angeln og Sundevich.

l. Tyrstrup Sogn.
3  demie Skovegn, hvor den störe HimlenS Herr« nu 
dyrkeö, blev af vore stakkels Fcrdre tilbrdet Afguden 
i 'l i / r  j er VilddyrS Hud mrv et Scepter i Haattden, 
der er SrridenS Gud.

Sognck^udgior 2 4 ^  Plove, og har 800 Jnd« 
byggere «nge og gamle.

Egnen er angenem af Skove og gode Marke, soM 
Tabs Flo v fiyder midk rgiennem.

Bl)erne i Sognet ere: Tyrstrup, Kokicer, Sege« 
lund, Bogskou, Faustrüp, Hvinderup, Hykketbierg, 
Faurvraa, Vestcnssou, Torning, Torning Molle, Tag» 
k irr, der er u z  Familiet'og Boestcrdrr, foruden

Tvrstrupgaard eller Tornrnggaerd, som Kon« 
gen stk af Srathvlder 6er» lr,n»rou for ander Goö§ 
Aar »6,7. Gamle Eyere til dette Sted findes: H r. 
keäer Abelen 6»lr, Dann. RigeS Raad, gifk med

Ingeborx

laug, 04 een tilhalvanden M ilc  brcd. og kaldtes for sin 
StsrrelscS styld Za re s  S k » v ,  af Fare  for R o v c r c , 
D v r  eilcr Vildfarclsc. N n  cr de» >v saa sior, hamger 
og ry stcdse sam m r», mca man karr dog end kieode den- 
S ira k ln u g .
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lnxeborg 6iort? Dotter Oreklö. Hr. ka6er 6a'r var 
Broder ril ^n6r«r 6-Ik til Rudbierggaard. Ligeledeö 
Hr. l-I-nl-iks-n 5->nöber§ lil Tyrstrnp, gifl Nied 
liilien Xi-I-. Dorier l̂eeleje. Den er sidcn borrfastet 
af Köngen for aarlig 4 kil 502 Rdlr. Den blev Aar 
17641a! ril vffcnrlig Aucrion,deelr i syv Dcle,som blcve 
buvne paa saalcdes: i;oc> Rdlr. 520, ?8c>, 4000, 
720, 400 og 6c>o Rdlr., men Kiobtt blev ikke ap
probier. Derimod blev allernaadigst bcvilger Aar 
1771 den rz Der. de Mahrisse Vrodre, ar boe her, 
rg have frie Religion» Ovelse; Jcem al de, imod dem 
udzangne Forordningcr as >744den 20 November, og 
1745 den 29 Jan., alvelcs ffulde vcrre ophavrr.

Gaarden er disse Machrisse Brodre af Han6 Ma
jestät Köngen overladr for 20000 Rdlr. De have 
ti Aars Friehed fra Told, og for alt det de bygge, gi- 
ves dem ti pro Cento, de ere friragne ved alle Tilferlde 
at giore LEeV, frie for ak stille Soldater frem, alle 
deres Brodre-Menigheber i de danste Kongelige Lande 
i Grönland, Ostindien og paa de Nikubariffe Oer, 
Guinea siaaer undcr Venne Tyrstrupsse Erablisscn cnr, 
de ssaaer inaen Rer under, men gaaer mev deres rvivl- 
som me Säger lige til Köngen, kort: de have samme 
Frieheder som >' Engelland. Den geistlige Ovrighcv 
der i Egncn har med dem lige saa lider at giore, som 
den VerdSlige, de anrage selv deres Lerrere, som ordi- 
uerrs af BrodreneS Dissvp. Fra Heruhurh blev Hr. 
^oiirnner krirroriul sendt som befuldmergtiget Depure-

xct



rtt til Kivbenhavn, at ansoge, asgiore vg underssrive 
vvmmeldte Kiob og Privilegirr. Den samme villige 
vg lcerde H r. ^ok. k r -w r iu r  blev efter omkrent halvan» 
der Aar installrret til Venne nye MrnighedS orbemlig 
Prrrst. Brodrene begynvte strax her Lt bygge, an» 
leegge Fabriker, HaanVverker, Apokhek, og alt hvad 
Dueligheb og Strabsomhev kan vphitke. MenighedS 
Sälen btrv rndrlig den rz Nov. 177z indviet, ogDa» 
gen Verpaa blev holvet en lydff og en dansk Prcrdiken. 
Over 80 fremmede Personer, enveel af Stand, vare 
ved drnne Hoytidelighed rilstoede, for at see og höre. 
Anledningen ril disse Frieheder, som de Mcchriske Bro» 
dr« saaledeS her til alles störe Forundring erholdt, gav« 
enviS Herre, som til sin Eid sad i der Kongrlige Ren» 
tekanimer, H r. I .  Raad 8., som havdr reist i Sle» 
sien, og havde der s«t noglr af disse Brodre- Menighe» 
der, og blev overbeviist om dette Folks grundige Chri» 
stendom, ustraffelige Levnet, Troffab og Duelighed.

v /lle l i Hans nylig udkomne S k rift, kqldet For» 
sog til en indrnlandS Reise, havrr hervm, rfter min 
Ham meddeelte Beretning, skrevet nogrt, men jeg be» 
vidnrr for Vrtden, at jeg har aldeleS inyen Deel i der, 
hvvrmeb Han syneS at opholde sig over endeel af de saa 
kaldte Brodre ogSostr«., som Han paa sin Reise emen 
haver tatet med rller Hort om, Heller lkke i der, hvorudi 
H r. Magister haver feyler. Ingen andrn Friehed i 
Religion, og alle Naringsveye nydr de her, end som 
de allrrede havr under den Preuösiffe, Engelsse, Hol»

landffr,
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landste, RuSsiske og siere Regieringrr. Deres Colo  ̂
nie her kaldeS im ey mcre Tyrstrupgaard, men bli» 
ver af Brboerne kalvek Lhriftiansfeldr. <Tel- 
«rv. H r. Xl-§. V M ! rager feyl; Slepping staaer i 
ligrsaa liden Connexion med dene Religivnö frie S ie d , 
som Sskoste og Porup i Laaland. E id  Christi TLre 
vrd dein vgsaa her man fremmeS.

Kirken og Preestegaarden ere begge smukke Byg- 
ninger i et jvrdiff Paradiiö. Prcrsterne vides disse:

H r. ^uüiur 12 . . H r. ^enk. H r. ketler
L. l4. 8.

1) k sä -ri-m r, den forste evangel. Leerer«; dod 
omtrent 1558.

2) v-viä l.,xo> dode Palmesondag 1565. 
Lr-Mkiur ssriver over Hain:

^vaerirur kic, kalior Krimis <̂ vi occiöir »nnir?
In promeu eaul» eü: ingeniolur er»e.

<)v«rimr ur^vs -6eo» Münibur cur rs^ius ini<jvir?
In promni «ul» eü: »«ili; ille fuik.

Dkiliirr e^viäem» vegemm inxenium^ve virorum,
14«  öuo ^rsecipiri «porre perire tolene.

F ra  Ham har man Forkegnelsen paa Prerste-Jndkom» 
sterne 156z, efter Hertugens og Provstenö Befaling 
indgiven: "  E r Enemcrrk ved Prerstegaarden med 4 
„  Agre, og Eng og Damstev —  4 Stykker Jord el» 
„  ler Spiold omkring Kirken med Enge for EndeN/ 
„en Tost kaldet LrregravStoft med Eng for Enden. 
„E n T o st kaldekBrunörost, «n omstrnrt Eng kaidet

„  Worum»
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„  Worumballe, og Hörer ul Enemerket, en Eng kal- 
„dek Taffelbord Eng. Tre Toste paa Hvinderup 
„M a rk , en Tost paa Gigling N . Mark. KJordvver 
„  al Faurvraa Mark med Skov, Ager og Eng. El- 
„  leve Otting Skov og Marker, Prasten sratagne. 
„  Korntirnde og Qvcrgtiende, irem Sm orbord, Plog- 
„  borv og Koebord, som af gammel Tid to Mk. Sm or 
„  af en Nybcrr Koe og i Mk. af en Gieldmelks; men 
„  nu giver hver soin den lyster. I.ibr,: Latinst B ib el, 
„Danske B ibel, Lpilt. Î ukkeri, ^ummsri» Lircerii, 
„  halvp. af 7  l'om ir kiobte medTyrsttM'p og Aller K ir- 
„k<S Pengr, Dansse Missal. "

z) cbrilteu Lbbel-N ffal vcrr« kommen her Aar 
1566, ogskalhave levet tilhenimod sammeSeculiEnde.

4) vinir dode omtrent 16ZZ. H aiis Gon 
Conreclor kerer diillen blev Ham i ÄLmbedet adjunge- 
rer 1626, og foruden Ham havde Han «n G on, nemlia 

Lgnuku« vioa^liur, hvorom for er meldet.
;)  kerer dkMelliur eller vimien. Herred-» 

provst og Eons,st. Assessor, dode 1655. Om Ham er 
meldet, blam Conrrctorrs.

6) öi>lrkaf,r Brun liräerrlebieolis. Aar >64) 
finder jeg Ham paa Universtteret i Rostok. Aar l6 ;6  
den 22 Jan. blev Han cegteviel med Xl,x6»Ien, vrunlinx. 
Han dode alt for tilig i den bedrovelige Feydeiiv >659, 
vg Hans Moder ligesaa. D e bleve begge bragte^sta 
HaderSlev lil Tyrstrup Kirke.

7) cd»-



7) LKMirn 8cbmiär von Lilenberx, en SvN  af 
Pastor Vslenkin 5ckmiär V . Lisenberg i HaderSlev, fvdr 
i Jheho i6 z - dm 2 ; Dec. F ra  Haderslev Skole 
sendle Fadrren Ham til Königsberg, hvor Han blev 
Student 164-. Aar 165z finde vi Ham i Witten
berg ; men Aarei drrpaa blev Han Informator i Amt- 
mands klozenr 8ebeüeär Huus i R ibe, mev sine D i- 
ftiple blev Han paa Svroe Skole megek erret. Aar 
1659 den 8 Ju n ii blev Han ordineret til Prast for Venne 
Memrhed, men Hans Dlhorere vare tildeelö i den med 
Sygdom befangte Bye HaderSlev,. hvor Han besegle 
dem ogpradikede for dem, og Han blev srlv i Hast be
sangt, og dvde sainme Aar den r 2 S rp i.

8) 1-ago Iversen fra 1660 til 1700. HviS Fa
der var Pagter paa Slraarup. Pqa TEgteffabS 
vegne med Praantecessoris Enke vrunlinx, sy- 
nes Han ar have varet i rn Frygt, for hun kom for 
tidlig frem med sit Kierligheds B e v iis; men Consisto- 
ritim erklcrrede Festerer for lexirimum, ehi. proprer c -  
sirm in5,uttum künde ingen dertil. Aar 1662 den 2 Za- 
nuarii, angav en Mand, (8imon keäerlen), Ham for 
Consistoriuin, for Han havde viist Ham fra Skrifre- 
stolen. Prasten oplyste ConsistorialrS om Sammen- 
hangm, Veyen for Degnen faldt, ar Han ved MandenS 
S ide endelig maatte trade forbi, og Simon staaer (i 
sin Skrifte-Andagt) med Magt til S id e , og Simon 
blev condemneret. Han blev Fader til lv -r i^xel-n. 
Sogneprast til S t. Hans i Odense, og til Successor 
kerer I»Lgefen, Han dove 1700. 9) kaer



9) kerer 1.2§esen fra 1694, Faderen adjungcret, 
dode her som Prerst 17:2. MeV sin Hustrue vorrlie 
c->, Rimiester ttiwr L ,i; Dotker blev Han Fader til 
en Dotter, som blev gift med Pastor Lonr-ä i Wonö- 
bcrk.

10) Î ZF. »̂IiuznLS Lenäix veimer» hvis Fader
dar Ganzere ved Rostilde Skole, og blev siden Capel- 
lan til S t. Hans Kirke i Odense, blev i sik 2 , Aar 
Student fra Helsingoer Skole Aar 1699, iaae pna 
vvslckeaäorsr Collegio, indtil Faderen tvg Ham til sin 
Capellan, og Han succedereve Ham tillige som Segne- 
prcrst til Hoyby. v. Müller ordinerede Ham 1704 den 
z i Oct.; me>i Han blev »722 den 2 ; April her Pastor, 
og dode 1747 den - Febr. Magistrrgraden log Han 
»70z den 16 M a ji, ved v  L,rrkolin. Han var 
to gange gift, forst med — , siden med äuxuk» l-uei» 
V . klüncnbsusea, og havde Born.

I  l)  H r. ämonius verreisen fra 1716, Capellan 
hoS forrigr. Fodt 1718 den 7  Ja n ., Hans Fader 
I-orenr verreisen» HerredSfvgrd i N . Rangstrup Her» 
red, satte Ham i Haderslev Skole, hvorfta Han depo» 
nerede 1757, gik til Halle, og horte flinig 0. krrnck« 
og vLumxanen, stk tillige Information paa Vaysen- 
huset. Aar 1742 lod Han sig af General - Superinten
dent conrsUi kentere, og Aaret rfter af Haderölev Con» 
sistorio examinere. I  Tyrstrup giftede Han sig med 
e  irisiisn, I^iiria 1-orrrup, en Dotter af Herredsfoge- 
den i N . Bangs og Torrilds Herredcr, som sodre 

P  Ham



Ham fire B o rn , og hun dode > ? ;; dm -8 Junii. 
G uv unde denne min Ven en uforiroden Omgang med 
smrnye Sogncfolk, de Mahriffe Brodre!

n. Hierndrup Sogn,
-A vis Kirke er anneceeret eil forrige. Den ligger l i  
M iil Nordvest HaderSlev. Navner ffriveö i crldgam- 
mel D d Hiornnorp, ffal bctyde Herndorp, vg ffal verre 
«t gammeil Kebygt Herrescrde.

Sognels Plove err 9 ?, og Jndbyggerne 400.
Byerne: Oster og bester Hierndrup 40 Hufe, 

vg HolmShuse to. En Gäardmanv her, som er en 
gvd HuuShvlder, legger aarlig op, efter ai have ud- 
redet sine Udgifter vg OeconomienS Tarv, roo ril 200 
Rigsdalcr.

Kicken er kun en maadelig Bygning, me» ligger 
hoyt og giver Anseelse med sik hoye S p ir, med Trec- 
brikkrr berakket.

Prcrste« Zndkvmsterne vare i56z. "  En Prerste- 
„gaard, og en Tost i den Norre M ark, Osten op ril 
„  Kirken med naget Eng kalder Hvalpkierr; En Have 
„kaldet KarSkierr, og lv smaa Srykker Jo rd , som 
„  ligger anden vg andey op hoS Häven. Orkig Ha- 
„  vrrland. Z:em Norden for Kirken en HodomSaqer 
„  er Stk. Land. I  den Sondre Mark en Tost, som 
„  kaldes Bree Eng med Eng for Enden, i den Vestre 
„M a rk , Sonden Gkoven loAgre med nogen Eng.

Av'n- vg Qvtkgttende, tv Sm orbord, Plogbord
„vg
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„  og Koebord, dog M M  Mark Sm or bencevnet enren 
„  af Jord eller Koer — Sildbord en ffl. af Plovcn. 
„ Nandest en Skp. Haur og feev GaaS af Herr Mad- 
„ f f a b - " .

!!I. Stepping Sogn.
^erre Sogns Plvvral, foruden H syrup, er ro !. 
Hoyrup rillig'! med Bramdrup i Gram Herred udgior 
9Z Plove.

Sogners Jndbyggere belobe sig til 680 Siele. 
Byerne ere: Sreppieig, Hoyrup, Andrup, Kob 

strup, Bierndrup, HvlmshuuS, Kloborg, Toftrup- 
gaard og Sanrupgaard, der er n 8  Familier.

Tofrrupgaard, egenrlig liggende ündrr Gram- 
Herred, er en Kongl. Forpagtningsgaard, som dorr- 
sorpagreS af Köngen paa sex Aar. 'D ar tilforn er frir 
adelige Scede, dog «et af de ringest«. Köngen har oft« 
kun faaer lider deraf.

Ded Andrup Vye er «n userdvanlir fremrekkende 
H oy, i hvilken ffal ligge begraven en heilig ändcrr. 
Folker holder for, at hvo der liderlig bander paa denn« 
H oy, kommer ufeylbarlig snarr til Skabe.

Egnen «r angenem nok afSkove, menKornlan» 
Vet er mager, Hoyrup undragen.

Hoyrup og Bramdrup havde for Reformationen 
deres egetCavrl, hvyrafi Skovrn endnu seeS Ruder«; 
der blrv med flere agret ufornvden og nedbrudr ogHoy- 
ruperne bygve sig er Srykkr rii Enden af Stepping 
Kirke. P  r  Fobis
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FobiS Aar (drt rr dm nordlige Eitde af NipS 
A ar,) lob^r igiennem Sognrt, og gisr Grendse imel» 
lim  Tyrstrup- og Gram»Herreder; 3  Aaen fanges 
Aal og Giader.

Wirken ligger ovrr to Mile Nordvest HaderSlrv, 
vg «r «n god stcrrk Bygning med Taarn. 3  sanime 
blrv 1676 begraven Capirain)enr k-lien, som stod um 
Ltt drt ^trouskr Regiment, sodt 1608, og vsr 48 
Aar i Krigstienestr. P aa Kirkekalken eller Bergeret 
xaa Pokkelen lcrses disse uudtydrlige Bogstaver ss v> k. 
L ^ v . 8 . ,  og paa Foden: v ^ n r  lOicolaur v l ü Z ) '  m e p r o -  
c u rs v ir. Kirken har dissr Boger: v  ^0. o ie - r ii  Er» 
klärung des alten Testaments. D e symboliffe Bogrr 
xaa Latin,  kiobt > 6 6 6 . O .  k r .  k -p p o lr i 8 )n o p li5  con- 
lr o v e rlia r. in Lpir. fo r m . c o n c o rc iiL, kivbt paa FrvrUP
KirkrS Bekostiiing 1674. kf-Ki Bibel. E» dansk 
B ibel, tilhorende Frorup Kirke og Skole, foruden 
danffe nye Testamcmer og Missaler.

A f Kirke-Prasternr vidrs: " ^
,)  Hr. dlicolaur OraZ .̂
2) cliritlirn Krun, dvd VMtrMt l s s«
31 A r. êsper ellrr Lalper Nrun. Hcrredsprovst 

og Consist. Assessor, var her i; ; 8 .  Han stod her 
noget »«r ;o  A ar, og efterlod lcrrdr Sonner. Fra 
Ham har man »;6z Fortegnclse paa Praste-Jndkoin- 
sterne: " X l. Otting Ager og Eng paa St-pping 
„M ark og nogle andrr Toster. Zord vcv Praste» 
„gaardrn, som rr omstenel vg indvorgd ved Low og



„  Laghcrffd. Prastmäy med Dam  og DamSbvnd. 
„  given Jo rd : Osten PrcrstenS Tofl en Ager vcndec 
„  paa Pr<rstinay. I r .  Valborge Ager, «n Ager ved 
„  fLandrassel, cn Ager paa Osterbierge, paa den N . 
„  Mark lv Agre kaldes Bygagre. I r .  over Norbierge 
„  ire Agre. Koisioft io Agre ved Sybbcsng. Mel» 
„  lem FroirupM ark og Srepping Mark Surkiardam. 
„ Oste» fra Stag Denrning Sreenbroholm. P aa den 
,, Sondre Mark to Agre. Zcein Ulhoi Ager Sonden 
„  Moidam. Paa Kolstrup Mark Nalniay item en 
„  Ager, e» liden Test. P aa Biendrup Mark cn Tost 
„  kalder Mogelkvfr. Item  Sonden Biendrup ved sti» 
„  den Elberk nogen Jord. A f cn Gaard i Andrup et 
„P u n d  B yg og Oldensvin, naar Olden er og Jnd« 
„  fest. Af cn Gaard i Froirup, som Prcrstejord til» 
„  bruger, et Pund Vyg om Martini. Kornlicnde 
„  og O.vcrgkiende: Smorbord af hver Otting Jord to 
„ M k , af en nybar Koe to M k., af e» golduielkS en 
„M k -, af en Leyekoe cn M k., heraf tager Dcgnen 
„  og Hyrden 4 Part. Sildbord en fall Süd og er 
„B ro d  as hver Hoved, som gaaer for cn MandS 
„ P lo v , heraf Degnen i  Park. Offer. Nandest en 
„fkl., en Skp. Havre og GaaS (t) og tre Brod. 
„  Vrudevielse 8 ssl. Haderöl. rc.

^5," vävici Lrun, hanS Son var Ham i ZEmbe» 
der adjungeret,meu dove forenv den gamle Fader i6 o r.

V z  z) l.,u>
(r ) B-adernr her «agtel der.
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4) I<«uremiur kok. kl. L.Lur. kok og ^x»b» 
kl. krurkr i6>8 lerses udhuggen paa een afGaardens 
Byguinger, og Han bygde her det nieste. Han bode 
1640, esterladende en S v ii v«v>6 k«K. som blev Re
ktor i Colving Skole^ og siden Prcrst til Svrtebrodre 
i Ribe, Prvvst i Fros og Kalslund (x).

;)  kruremlur Sröilarlen. HerredsprvvstvgCvN- 
sistor. Assessor. V a r fodc i R isbrigl eller Faaborg 
i Nordhaksted Sogn ved Flensborg. F ra  FlenSborg 
Skole gik Han til Academiee i Königsberg. Aar 
»640 blev Han kaldrr til Vene S ie d , gistede sig med 
Hnn,Orberg„r<l fra WvnSbcek Prcrstegaard, og fort« 
satte Prastegaardens Byguinger. Han vobe i Vet fa
tale Aar r6 ;s  den aoApr. i Haderslev. HauS Spin» 
bolum var ni.-i'.

V i  har fta Ham:
vrrno 6e 8p. 8ri sdnk —  tut» 8. 8beiäi« ^kgen- 

rorseenl! brbie» a k»ur. Lroseri kirberx klolkio, /öe- 
/«/romate, pnel. Lslcnö. ^ua. (lozZ) (k).
6) Claus koremrea. HerrrdSprovst og Consist. 

Praest fra 1659 til 169 r. V a r  fodt 16zH den 5 Sep
tember i Svenstrup Prcrstegaard paa Als. Fra Odense 
Skole reiste Han r6 ;6 t il Academiet i Greifovalv. Aar 
1659 meldte Han sig for Prvvst kedekrlö, (soni'i denne 
bedrvvetigr B d  var i Sonderborg,) og bad vy  Tilla-

vels«

< - )  1> r p ,x « r »  p S06.
(b) Profess MöUrr« Hist. Nachricht von dc:t Dkacont- ro Gi. 

in tzlenebtirg k r»' ôe> »S-
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d'effe at pradik« paa dette Sognekald. Det ffede, og 
rolv Mand af Srepping og Frorup Sogne vaigte hnm 
med dette B rev, svm for at kiende TiderneS Historie, 
jrg vil anfore: " I  den v. h. Trcf. Naffn giere viUn- 
„derffc. Mend vitrerlig, att effrersoin voris forigeSoc« 
„ ueprest —  ved doden er oß afgangen, oc voriß gun» 
„  stige hoye Affrighev idag, som er dm »6 Sept. igieit 
„  lavit oß oc Menigheden vdi Haderöleff Soc'nckirke 
„  präsentere oc forestille Erlige —  !̂ >c. L.,urirrca, da 
„  efftcrsom vl haffer hork hanß Predigen, oc hanß Gast» 
„uer vel haffuer befaldet Menigheden, da ere vi un« 
-,verikc. i2  Menv- som —  udnchiet, «l stulve cliqere 
„  forbem. d-lic. I  »urikren til voriß rette Socneprest oc 
„Sielesorger i sahlig Her I-. Lr»6erscnsSled, hvilker 
„ v i nu da vcsaa Herme» givre i Kraffr af Vene vorx 
„  vffnrEref — Lover oc tilftgrr at finviß hannem paa 
„  hanß Embediß vegne hörig oc lydig, oc ar give Han» 
„ nein al den Relllghed, schyld oc Plicht, jom vi Haff» 
„  uxr giffuil oc giorl hanß sal. Formanv, al denSiunv 
„han schikker stg imod oß i Lerdom ocLeff.er, som Sec 
„  sommer «n erlig Prestemand. T il WdneSbyrd —  
„  haffuer vi dette mel «gne Hender understreffer, effler- 
„  som vi i Henne uroligr Tio haffuer ikke Signerrr. 
„  /r^um HaderSlrffde» >6 Sept. >6>9. "

Jenr 8i»uen (Capirain). kl.kkel kanten r Anderup. 
diilLkole j Hoi-rup. Icp Pensen, og saa videre.

Derpaa reiste Han tilbage til Sonverborg, og 
paatog stg Cvnreclvrarek i Sonderborg Skvle. Paa 
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forrige BönderneS B re f, gav Provst k-best-iä. efter 
General-Superinrendentrns Approbation, v g 'i Amt» 
wanden V . äblekelär Fulbmagt, til Hr. L k u ;  slt 
Votum vgKald, med et aaben Brev vat. Sonderborg 
den rg O rt., paaleggenve Ham, at efterleve de treHo» 
vrd« Sym bols, denAugsb. Confessio», dens Apolo
gie, de Smalkalviske Arrikle, begge Lucheri CatechiS- 
mi vg Concordicr B og, vgsaa den publicrred« Kirke- 
Ordinaoce vg Constitution —  Siden stk Han Aml- 
mandenS bekraftede og forseglede Vocation og Colla- 
livn, og blev indsat 1659 dm 15 S . Trin. Tog 
til ZEgte sin FvrmandS Enke, og blev Fader til L-»u- 
rikr ciauäii, Regiments-Qvartermester, og derefter 
Pensionair paa Asterbygaard her i Nerrheven, hvor 
endnu Hans Svnneson LKrittian ciauäii bver, og til 
^nn» 8-binr Llau; Dotter, gift med Secrekair i 
Tonder, og siden med Î ic. 8cll>verman. Provst krall« 
' HaderSlev vilde gierne have overkalt H r. ciaur, at 
bytte med den urolige DiaconuS LoLx» j Haderslev, 
og derfore tilffrrv Ham 1675: "  8. L  0 . kev. L  clar. 
„  One. k-üor! Demnach Jhro Königl. Maj. —  an» 
„  geordnet, daß H r. 6. 2oeZ» nicht länger bcy seinem 
„D ienst bleiben, sondern an einen andern O rt aufs 
„  Land hinaus rranslociren solle —  Als habe dem Hrn. 
„Pastori solche allcrgn. Kön. Verordnung notificiren 
„ wollen. Und weil Key lek'-'r Conference bey Hoch- 
„gräst. Exeell. dem Hrn. Amtmann des Hrn. PastoriS 
„ in  dieser Sach« besten maßen ist gedacht worden, so

„ w ill
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„w ill dem Hm. Pastori diese Gelegenheit hiemit prä» 
„  senkirt haben. Und kan er mit seiner Liebsten sich be« 
„  rarhschlagen, ob er zu Pn6 in die S tad l sich begeben 
„  will. § 6  ist des Diaconi Dienst nicht gering —  er 
„  jährlich 800 Rthlr. ;u genießen hat. Zu dem kann 
„der Herr seine lieben Kinder beßer auf«r;iehen —  
„überdies machet er sich von der beschwerlichen und 
„  mühsel. Haushaltung auf dem Lande los —

OKcioLlk. XI. Lkr. lirrbe.
Derpaa fendte,Pr«st«n sin Kone ud til Prov» 

sten, som sagdsham dereS Meninz; men Prvvsten 
ffcev aner og forsikrede-ham "  >) at Hans Prastegaard 
„  ffulde blive vürderet, og intet skuld« uden Amtman» 
„  denS Consenö dermev soretageS, men Han selv behold« 
„  den til Hypothek, indtil Han var blevrn fornoyet. 
„2)T o rd e Han ikke voere bange for Aftensangs Pr«« 
„  dikene; thi de halve gik bort medLiigpradikener, og 
„Han künde gierne holde sig «n Student, Tilmed vare 
„  Ham alle affeclionerede rc.". H r. L-oremrenr Bro» 
der i Oxenvad vilde byne, men der vilde Diaconus ikke 
modlage. Her blev af det altsammen imet. H r. l.o- 
renrren blev i Sttpping, hvor Han 1687 blev anden 
gang gift med Inxcborg diillen, «n Dotter af Tingstri» 
vrr dlir kererlen» og avltde «n Dotter äni», som blev 
gift med den GuVS Mand di« 1?ruellen paa Hierndrup 
1710. H r. l̂ »rea»»n dode 1-691 den 20 Sept.

7) H r. >VilkeIm ttearieb Sclmmacber. Herkchs« 
provst og Consist. Assessor fra 1697 den 27Zul. Prast 
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fra 1692 til 1724. V a r fodt 1669 i HaderSlev, hvor 
Hans Faver 6 orfrieä Zclwmrcker var Borgemester, 
Postmester vg Tolder; men Hans Farfadrr vluk 8eku- 
mrcker var i HaderSlev Viinhandler, bestagtet mev 
den uforglemmelige ulykkelige Grevr 6rik«,k«I6r» som 
var stör indtil Aar »676. F ra  Haderslev gikHr. 
kelm til Universitettl i Jena, og blev, «fl« sin Hiem- 
kamst, temmelig ung kalbet til dene störe Kald -Aar 
1692, ordinrret den 27 Jan. Han giftede sig mev 
sin Formanvs Enke', og blev Fader ril en S a n  60«. 
trieä. som her i Herredet blev Fogrd, og til «n andrn, 
som blev her Succeffor. Han dove 1724 Pen i Sept.

8) Ol,ur 5cbum»cber fra 1724 til i7Z8- ÖM 
Häm man med rette kan sigc, at Han fortrrrede SmdS 
vg LegrmS Krasser i so» Herres Tieneste. I  hanS 
Ungdom blev Han af den bekiendteHr. Woiöilce i Som» 
merstrd informeret, og derfra gik Han med sin Broder 
til Jena og 'Miltenberg, med Faderen- udrrykrelige 
Ordre, aldrig at brsoge Halle. Aar 1724 blev ha» 
fin, sig til Dvden ncrrmende, Fader adjungrrer. 
GudS Aand anlendtt ved Hain i bisse to Menighedrr 
saadan «n J ld  og Opvakkelse i FolkeS S inve, som 
brender indtil denne Dag. G ad! hvo maattr ikke be» 
vages ar fee Ham ligge i sin S t« r paa sit Ansigt, 
svonlmrüve i G raad: Herre Jesu omvenv dme Folk. 
Med stör Bevagelsr har jeg last et Brev til rn Cgpi» 
tain, navnlig LKMoxber k-lo/er, som boede med 
Gaardssiheds Prnaading i Vierndrup, hvor Han be-



Z47

der vg fvrmaner Hain, prove sit Levnet, giere Poeni» 
temsepaa Hans Atderdom, ja udiriMr s,g saal.deö, 
at den haarde Mand ikke künde modjkaae, ffionk Han 
agrede aldrig ac oinvende sig. I  Hans sidste Leveaar 
kam der derkil, at, nagtet al Modstand, Hr. 8cKu. 
m-ctier inaatle begynd'e al pakke inv, for ak reise til 
Kiobenhavn, at forestaae Nicolai Menighed; men 
Herren kaldie Ham i der samnrr kil stn eviqr Rar. Med 
sin Hustrne Lbriliine Kerrie c-lô «r fra Heilevad ^)ra» 
stegaard, aolede Han fire Dorn. For de lv Ham efter- 
levende Sonner raable Han heftig paa ftc Pderste: 
Herre! tag dem af Werden, forend de bliv« forfvrte, 
og efter ir« Aar fulgte Le og begge efter Haiti.

9) H r. Morgen liillru p , sollt sra >7)8 arbeider 
i den sorriges velsignede Host, og styrker ftg selv.hcrril 
ved Om gang mcv der Folk, som forkynder dm^kors» 
ftrstede Christi Dod og Dyder. Ukretrct arbeidede 
Han i hcl« 2 t A ar, efter hvilken D d Han for Dvaghed 
maalte sorlange'rn Medhielper, som blcv niig, som 
striver dem, fra 1760 den 20 Ja n ., og efter min 
Bortgang (da Herren har behaget at satte inig 1767 
udi UtterSlsv i Laaland) H r. k^/ginö.. H r. Kr- 
strvt» er fvbt 170» den 22 Jan. i Vesteregedt« Siel» 
land. Paa Giesefcld var Hans Fader LKu» ^örxensen 
Foged. Hans Moder klnremme blev efter forste 
MandS Dod gift med ^06,« vlollsr i Middelfart. F ra  
Corsver Skole kom ha« til Fridericia, og endrlig til 
Colding, hvorfra Han »728 blev Student, og A ar« 
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derpaa blev Hörer i Colding Skole, hvilktt var for 
Ham ikke der beqvemjneste TLmbrde, formedelst Hans 
SindS naturlige Hastighed den Dd. Bonderne her 
fra Scedet feiste ftlv til KisbmhavN/ beklagede derrS 
fvrrige Sielesorgeres D o d , og giorde indstcrndigeAn» 
sogninger om at faae Herr «-»ürup eil Herr 8clm- 
m-cderr Eftermand. Her har Han tre gange va» 
ret gift, forst MeV Lkriüiiia Eitlen, en Dotter af 
Sognefogrd Iruelsey i Frorup/ derrfter med 
voäll Lirlc fra KiobenhavN/ «ndelig med ^nn, 
ro§K fta Skierbcek Prcrstcgaard,, og Han har med 
dem z Born.

lo ) H r. Pastor adjung. fra 1770
Den 12 Marti».  ̂ E r fodt 1736 den iz  J u lii i Dre« 
stet« Prcrstcgaard i Fyen. Blev Student 1755, oz 
derester reist« nvgen Tid i Tyvffland.

Han har leveret vs:
Videnskaberne paa Golgatha. 1764- 8vv.

IV Frorup Sogn.
Frorup (Fratorp) ligger r  Mile Nord-Nordvest fra 
Haderslev.

SognetS Plove udgior iz ,  og Jndbyggerne zoo-
Byerne ere: Frorup/ G eil/ R o i/ Hiorlvay/ 

Branduhr.
V randuhr var t gammel Tid et adeligt Gods, 

fvm er/ ligrsvm alle andre nu indlost«/ den sidste Herr« 
eil samme var ^toxemlia»- som dode >582 den 2 8 Au-

gusti,
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gusti, og ligger i Frorup Kirke begravtn M g« med 
brgge sin« F n lrr vorotd. Lekeüeck og /^aa, krnrrou. 
I  Legcmö Storrelse er Han med sin forste.Hustrue i en 
Sktcn udhuggen, som ligger paa Kirkegulvet. Endyu 
kiendes, hvor hans Herregaard haver staaet.

Solvbcrgerel og Parel Araredr lob. Noümma, 
HerredSfogrd Aar 1662.

Kirken har til Slepping altid varet annecteret. 
Prastens Jndkvmster vare i;6 z  saaledeS: „Ligesom 
"  af Stepping, derover Prastcjord Norden Kirken og 
"  Bester til qlfar Beyen, og Prastrdam Norden der« 
"  fta rc., og Bester over lil A vis B ey og neder til 
"Bandrassel, og den Engnay osten paa til Praste» 
"  dam. Denn« forn. Io rd  ligger al under een Für, 
"  og ssylder til Prasten to Artig B yg (det er 24 ffp.) 
"  med al ariden Herlighed, Arbrid og Feste."  Men 
Prasten eyer deraf nu intet, det er for «n zo Aar siden 
ftagangen; jeg har ingen Dom derför seet.

V. Addis Sogir.
Addis (odhy-, ock,̂ ,) ligger 2Z Milr Nord'Nord» 
vest fra Haderölrv.

SogmtüIndbyggere belobe sig til over 500, og 
Plogtallet s , foruden Bramdrup, hvilken Bye, tilli» 
gemed Hoyrup i Stepping Sogn gior 9? Plove.

I  Sognek ligger to Kongl. Pensionair «Gaarde 
elltr gamle Hrrresader: Dcenverup (hvoraf til Afgist 
er svaret til Köngen 700 R vlr. agrlig und» og over,)

og
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vg Fobiflrer «t gamnrelt adeligt Herresade. Den var 
hos den adelige Familie l-iaöenov i z6oAar, den forste 
Eyere varH r. ll.^oksnsen, gift med ̂ lerre l̂ milcr D o l
ler. DerrS T o n H r. l4»nr l.in6enov til Fobiflerh og 
Hundslundklostrr, gift med Lirxine koleakrrkir frn 
Maktrup. ckristüxlier l-inöeaov dode 1546; Han 
tilligr med sin Frue er i LegemS Starrels« uvhuggen i 
«t Steen-Gravminde i Kirken; (men der tvivles, ac 
de eyede eller beboede Fobiflek, men have havt Begra» 
»elf« her.) H r. l-lanr l.in6enc>v, gjst med kibortz Hn- 
kuur fra Juulffov, dode 1568. H r. Î inäenov til 
Fobiflrt og Gmmoekloster, som dode 1595, var gift 
med K4»rxreie Kosenkr-Iili« si:a Nesbyholm. H r. Orio 
I-inäeaov» fodt »57», gift Mtd Lite ^uul, hvilkt eftN- 
lode IN Dotter navnlig V̂idelee l.m6eaov. . l.in6enovr 
Vaaben kiendeS, ac Skjoldet er deelt i to lige Dele, 
den forste Deel er rod, og deri seeS <n gron Lindegrrey 
med fire Qvister, den ander» Deel har lre rode og ne 
hvide B irlker, pqa Hielmen to Horn med stig en Ln>- 
degreen imcllem. Endelig blev Gaarden Köngens, og- 
blev i min Tid brugt til KongenS Rytterhestes G ras- 
ning. ^lsterbytzaardo GodS, regnet til 28 Tender 
Hartkorn, sorterendr under G ram -B i'rk, soger til' 
drelS dmnr og tildeels <2 alndrup Kirke (»).

Over»

(!) Wcrbygoard liqgcr til dtt adcli-e Gods Troiburz. 
Droamng liobte Troiburg af Xielr I-im-
drlre, og h»a forpaatedr da igien til Blstop LictiU i

«ibe
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Overflodig Skov, gvde Grcrsgang« vg Korn» 
marker, gior Egnen overmaade angenem.

Prastrn i Addis annammer aarligen paa Amt» 
stuen i HaderSlev 6 ;  RVIr. for Fobiflet ogDrenderup, 
«fter RenkekamiuererS Resolution 172 , den rz S«pt.

Prasterne til vekte Sk«d vidrS:
L.»urenliur ltönne. /^mbrotiut. Leverin l.urrek, 

svM dvde c. i ; ; 6  (k>!
Î »ve )exsen af Addis B y r; ffal v«re dod Aar

i 6or (I).
z) Wan? ckrittentan af Haderslev/ «n Rokkr» 

drryers S o n , vel studerer. D od 1H27.
4) Wiek Wielien, ffrev sig ogsaa 8ürror,u5> for 

Hans Fader var Skradrr. Dvde 1659, og hvo kund» 
her i,Egnen vvrrirve derre Aar! gift med FormanderiS 
Doller.

5) )ol»a Lckrööer. kaldet i Guds Kirkes Ar» 
beide temmelig ung; thi Han var fodr r 6z? den i z M aji 
i Aller Prastegaard. Her blev Han, ligrsom den forrige 
rn Tvigerson af Huset. Han dod« 1677 den zo Jan .

6) Xlstkbiar
Nike f»r ;o o o  lodige M a r k , hver til 40 S k i. I  vor» 
Doge har det eilhort Greve LliiiN ian  ki iclei icli wolkk«, 
som dod« 1 7 7 1 .  Troilmrg S lo t  liggrr i Loh Hcrred, 
og har »„der sig sin Kirker, og siorc Godse.

(K) Ha» var ikke at spoge mrd, naar Han «og sin störe Be
stem, og laste alle »ndeAander dort, ja mrd et blev al» 
»idendr

(>) Der var den Ad ey mang« larde at faae, og man tag 
da til takkr meddernirt magre Lardom.



6) blLttbirr I-ruremii ttarboe fra 1677 til >696. 
F ra  Svenstrup Prcrstegaarv paa Als. Blev ligefom 
de forrige enSon af H uf«, gift med bi-ren8ckrö6«r; 
men Han maakte eftcr Consistorii Kiendelse 1678 den 
21 Febr. betale 22 Rdlr. »6 pi-r c,u5>r, og fire Uger 
vcrre ab olsicio suspenveret ob prremar. coksbiracionem c. 
Iirore. Een pf Hans Sonner, navnlig ^-lkkiar blev 
banst Skolehvlder i Colving, (hvis D oller blev gift 
Med Probst Saklce i Colding. Een af Hans D vltre 
blev gift med Succesfor.)

7) kerer von öerblaräk fra 1695, fokkiges Ad« 
junctus og Sbigerson. Han var födt i Haderslev 
1668, hbvr Hans Fader var Reüor äekolse. Fra Uni- 
-ersiietet i Wittenberg kom Han tilbage 1694, og Aa- 
rrt verpaa blev til Prcest ordi'neret den 24 April. Han 
levrde her til >732 den 12 M artii. V a r  to gange 
gift, forst med sin Formands Döner Carkrine ttrrboe, 
siden med vor. c-nk. lirax fra Horup Prastegaard paa 
AIS.

8) ttenrieb Xrsbe fra 1725, forriges Capellan 
bg Svigersdn (m); Pastor Genivr i Herredet. Han 
var fodt 170z den 28 Nov. i B iert Prcrstegaarv. 
F ra  HaberSlrv Skole gik Han paa Universikeket Jena, 
hvor Han r tre Aar Horde fiittig i scrr 0. vuöcleum. T il 
Venne Menighed blev Han til Capellan- ordineret 172 ; 
H enri N ov., oggiftede sig med sin Principals Dot«

ter
(<ft) Har aktfaa tkge fra RestttNaMen̂  dcrret m Prcrstedot» 

ter, sorsynet paa Str-rt.
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ter Bleien» L » l b r .  v o n  äer I-l»r6k. Denne grnndrrrlige 
Arbeidere i GukS Kirke, gik i sin evige Roe vg til 
Kronen 1767.

9) keier I^ommelbok fra 1767 den I  Seprembr. 
Medkm i Agerr Acadcmiet.' Forhen residercnde D ia- 
connS i Leck. Gnd ene kan styrke Han6 prcrstclige Arm 
imvdal Werdens Ondskab. —  Hr. ?erer»ommeilio5 er 
fodr i Tonder uden Tvivl 1725, hvor hanü Fader rar 
Kniplingskrcrmmcr. Fra Tender Skole blev Han sendc 
paa den hoye Skole i Halle. Aar 1752 blev Han ud- 
valgt til Diacvnus i Leck ved Tonder, hvor Han sivd 
jnvril 1767, da Han blev kalder ril Vene Sled. Aar 
2767 gisreve Han srg mev Forpagrer êästers Dotter 
paa Lylgenhorn i Lek Sogn, svm dvde fra Ham »77z. 
W i have vemec fra Ham,.- som Medlem af der Kongel. 
dansse Agec-Arädcmie, efcer Loste en Afhandling on» 
Bonde - Tilstanden 1 Tonder Amr.

Vl. Wonsild Sogn.
> )̂vad mencr mine Lastre, her vil man endnn vife et 
Sted, hvor ärirrle Oclcier stod for Kong Ingllä; Bord 
vg laste for Ham, som stede oste.

Denne vvcrmaade störe Landöbye har Skov, 
Torv, Ployland og Grcrögange, mere end ril Fornö» 
deichcd.

I  den sydlige Deel af Segnet udspringer FobiS 
Aae i Skovc», fee tz. g.

s
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SognetS Jnvbyggere belobe sig til 460 S iele ; 

men Plovene eil sZ. '
Kirken er ikke afde beste Bygninger, dens Pa« 

irona var Sk. Anna; men huu, med flere Billeder «re 
horte, da efrer den gamle kesenü Forestilling de papi- 
stijke Altertavle bleve nedtagne. Den ene Klokke er 
kiobt af H r. Oe Iuul og Frue vonke v»  > til denne 
Kirke. Kirken ligger over tre Mile Norden fra Ha» 
drrölev, men en Fierding Wey Sonden Cvlding (a).

D ens Prcrster videS:
Keimrrus, Pater til Wonslid, D alby og Wey« 

strup(o) 1070.
kkiliyxur» Pater til W onsild, D alby og Srest 

(k) »445-
klarrkiar

(n ) Wynfikd finder man ssreven Wonsiedel, Wodenjknlde,. 
(af Orkin .)

(o ) E r  nok kun en GisnTng af den laerde StedetSPrast H r . 
Kkycle. See Weystrup,  som strax sslger.

(k ) Secst, Heested, det er det sidste Sted L H -n d e r -Jy l-  
land. Paa en Tavle i Kirken l«ses: 1566 ndiKong 
rk lv c k ic i U .L i d  gavHer 4l.ittan8 Soest fra Schle-, 
vig unde.r DanncmarkS Rigee Krone, som tilforn var 
Annex til Wonsild og Dalby. (A a r  1714 forbedrede 
Kong kklvLKlOtt Geest S v g n  med Damdrnp Bye 
eg M o lle , og er nu Hognet 196 Tonder Hartkoru.) 
„Prarsten til Geest haver ester^nclerL ^ llw x r  givnekag- 
„sieuffd pav^yrstkupHerreds Ting 1476 toOiting over 
„ a l  Geest M ark og Skov med al sin Rettighcd, den halve 
„D e e l af HkontrupMark. Desterbyloft. en O t t . i Ny»

„nrp



Xtattftiar Xtsriini L^go.
1) /Vmoniu» ^odrnni» r s2 8 , fvdt t Dkande.

Han var Prcrst i 20 Aakv og Hans Enke blev gifl mrb 
Successore. .

2) ^Ltikis I-kalen, som skalhavr perfett Mundet 
man«/ /hvilktt MUibttre fik at vide» som maa staae 
Vesten Rsnghustr, den D ag i D ag er. Den For» 
regnelse Han paa sine Prcrste« Revenyet indgav r ;6 z , 
var drniir: "  En Otting Jo rd , Ziger og Eng og Skov 
„v v e ra l Haarmaalt Marken, men Sognemeendene 
„  kalde bet kun rn Trelling.- Noget Skusjord ibid. 
„ ;  Agre. Amhoiagerloft. P aa Vonsüd M ark ingen 
„O ttin g , men noget given Jord r ;  Agre, item en

3  » „liden
„rup  Mark, en Fierdlng Mynne ry Lost Sonde« 
„X » n l»  räiell-nr, dertil al Kirke«- Jord i Sognct, 
„som de» har Haft i z-rAar. (Erttart af et Saughefd 
„  ?oul dl,6t«n i Seest har indoondrn p. Tyrstrup Her- 
„red de« ro Ju l. Asmerkrogr allevegne «er ad 
„drn Gienstid, ogsaa neyer t Aaen ad dm Larkrqffel —  
„et Stk- Stujord Sonden og Westen t̂ nuci 'romeien, 
„H au-. L» Otting paa Sknttrup Mark—  En god 
„  Prastcgaard med Ager o-Eng- Sko» »c. »or N. Her. 
„tnLhaver «nbtPrnstenden, me» Han kan inttt faäe 
„  af dm- —  tt Enenwrk kaldet Rannbitrg. Timde r 5 
„Kiers og Hofd, stifte« i to Dele, men de »ille ikke 
„  iiende af Boghvede. Sildbsrd ue! ,Iidi. Smor» 
„  bord i  Arild« Tid tre Mk. af hoer Otting Jord »g en 
,, Ost, sommr »il ikke give. Den aaden Smorbord ga» 
„  »e« af Koerae, hver >lyb«x to Mk. og derho« 4 Drod 
„  og rn Ost —  Olden til S v iin ."



„  liden Tost for Moltvst Ager ende, en Tost i deuNorre 
„  Mark 8 Agre, en liden Spiold. En liden Tost for 
„Stvuager Ende, udi der Ostre Zndtegt 18 Agre. 
„  En Knude sonden den öfterste Gaard med en Forte 
„  uv til Gade. En Gyde fra Prastegaarden og Son« 
„den uv mellen» rc. Korn« vg Qvcrgtiende, i sieden 
„  for l2  S ild  og 6 Brod giveö nu en stl. Sm or- 
„  tiende af hver Otting Jord z Mk. i gaimnrl Tid. 
„  Fire B rod og en Ost foruden Sm ör. Offer: Ti« 
„  ende af H ö r, ay TEg af hver G aard, fri Olden og 
„  Grasning til alt sit Qvceg —  et lidet Stykke Skov, 
„  vg Elffov. KirkenS forste Boger: To B ibler, to 
„tydske Postiller, Srrcerii 8umm»n», og 12 Kirke- 
„  Hoger."  Aar 1566 tog HertUgen Scest hersta, og 
satte her til Prast forrige H r. Xnkonii S o n

z) -wkkonw, Kt-nlilL sta »; 84, forrige, sin Fa» 
der i JLmbevet adjui-gerek, vg blev killige med Brvde- 
ren til Skenderup, ordinerer den io  M artii. Sucre- 
vereve Faderen 160z, og dvde 1617 i sit 67 At»r, svm 
hanS Epiraphii Opskrist vidtlostigere vifer.

4) X l,nki,r ^nronii fra 1617 til. 16 ; 8, da Han 
i den fatale Tid dode i Colding.

5) ^mooiun ^limliise svM sta 1654 hlep 
forrige sin 60 Aars tzamle Fader adjnngeret, levede 
ester Faderen neppe et A ar; thi Han dode vgsaa 1659 
den 2 ; Jan. udi Colding; thi hvo tvrde for fienvlig 
Overfald boe paa Landet i de Aaringer? Han var gist 
nrrd Wrlburx Lckröcler fra Viert Prcrstegaard. Ha»ü

3 4̂ ,-^



forste Son torde ingen Vobe, forend Han af Consisto- 
rio fik den Kiendelse, at p-rru; oüimestrir saavelsom 
seprimeliri; envelig maa pro le^nim« erkiendeS, med 
videre, og her var 219 Dage.

6) H r. Folttnaer kk)fäe. Herrevsprovst ogCon» 
sist. Assessor. Antvg forriges SLmbede vg Enke, og 
levede kil 1707 Den ro M a rlii, syin hgnS Epitaphium 
vifer, som Hans S o n , Prasten i Stenderup, lovop» 
satte, af hvilkrt jeg anforer Visse Linier :

8pekir krstorem» plur oÄo Iu6r», siienum» 
kr-eposirum, Zacri Ls>nl>lii<jv< virum,

8peLts äc mzrronsm  ̂ gemino <jvr jung» mrriro,
Lk xenerrix 8extr >̂ol>s Nqneikr iuic 

H l llislrmo, iic jam rumulo paee qmbo gvieseunk, 
6ruäenrer kerrir tauiie, tslur? polo.

Denn« dmlige Laxere ög snilde HistoricuS, som vax 
fovt i Tonher iS z z , har efterlayt mangfolvige Haand- 
jkcifter, som'kll Lykke meest alle ere komm >n>g forOyen. 
Desuyen har vi fta Ham:

Liigpradiken over /lNnsMn^rere 6enerrni, 1687. 
Hun var IN Äotter af koeor Oenerslnir, Pensionair 
paa Straarup G aard, «n Sons, Sonneson «f oven- 
Melvte Hofprast k«r. Qenorsnur.

7 ) ^oksnaei Vossen fra Aller Prastegaard. Ad-
jungeret den forrige Aar 16^5 i Hans zo A ar, og blc-v 
en Svigerfon af Husel ved Kirstme kK^öe, som fodte 
en So n og «n Dotter, hiin Vsde ung, Venne faltig. 
H r. ^)-sscn sorlod vedDoden Visse sine Mnighrder Aar 
i728v.2Febr. Z z  8) ^ür-
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8) Iüi-xen 8ei6elm, som man neppe her lcerde at 

kiende af. Ansigr, minbre i ÄLmbrdS Fvrelse; thi Han 
blev mdsat 1728/ tiendeS. ester Trin it., ogVinteren 
dcrpaa reiste. Han til Kiobenhavn svr at holde B ryllup 
med sin B ru d , si>g ankom Han, syg stod Han, rller 
reime sad Brudgom, og dode ne Dage ester, som 
var den 17 M arlii 1729; Enken fik en storre Prcrst, 
i Staden Svendborg, nemlig 8.8ko»m til S t. Nicolai. 
H r. st 8eiäell>n8 ^Fader var Pastor Hnäers "roullrup til 
Aarslev og Tiilst. Tilnavnet havde Han ester sin Mo« 
der, som var en Dotter af kl«ß. Kürzen 8eiöelin til 
Skanverborg S lo t, (Faster til H r. Zürgon L-i-lslm 
til Elkang.)

9) Oocistlie klüller. V a r her nesten ligesaa kort, 
dog rog ikke Doden Hain herfra; men Hans störe P a 
tron H r. Greve scbsclc tilSkanenborg, hvisHofmester 
Han havde vcrret, og som elffede Ham inderligen; man 
stiev Greven til paa sine nvenlandste Reiser, at Han 
st'rüde scene en Prast for den störe vacame Mogelconder 
Men.ghed, vg Han svarede strax: min Klaller ffal v«re 
m.n Prcrst, i hvor Han er, vg hvad Han er; Han kom 
»irr, og lrstede til 1741 den >0 Jan. Han var fodk i 
Haderslev 1699, hvor Faderen var Möller. Fra H r. 
v/ö>6ilcee Information reiste Han paa lydsse Unlvcrsire- 
rer, og efter tre Aar til Kiobenhavn, og ester ndstan- 
ven Examen Acadeniicum blev, som melde, Hofme- 
strr, vg siden Prast til belle Sked 1729 den 14 Mast, 
men var her kun til folgende Aar. Med stn Hnstrue

kl. klrqbe



iVl. Uralte fra Biert Prcrstegaard havde Han tre Dot- 
tre og eo Sonner, af hvilke den eene, nemlig Job. Lketul 
Böller, par fra »767 er tro Jesu Vidne paa Forttt 
FredenSbvrg paa Kysten Guinea; men Han Vode alt 
for hastig.

io ) Oaju; Lbriliiaw Î snßeko fra !7go tll 177»- 
Havde til Fader Jot,. I.u6vix Vinxels, Virkedommee 
eil Langelands.Grevstab. Moderen var -ckirZrere tte. 
äevig 8cnmi6l fta Krenipe. F ra  Faderens Huus blev 
Han Student 1719, og laae beständig i'Kiobmhavn 
i sin MorbroderS, Justitzraad *5cknMa Huus (g). 
V a r iiesten fein Aar Catrchrt ved GtzarnjsonS Kirkeu, 
indkil Han uafvidendeS blev hrnviist til disse Menigheder 
1750 den 2z Ju n ii, som han 4»4 Aar svrestod; mm 
kort for sin D od lod sig erkläre emerimr. og i Hans 
Sted blev beffikket keier beääerlen 1768 den 18 D e r., 
som aarlig betaledr den gamle Mand io o  Rdlr. til 
hanö Dod » 7 7  e den 2z Der. Med sin Hustrur lös 
^»rgrere Xr»be avlede Han Born.

n )  H r. kerer ke<Z6cisen, fodt i Clauxbol ved 
Tondern 1 7z ; den 21 Febr. Hans Foraldre vare 
Agerdyrkere. Fra 1758 til 1762 var Han under Provst 
r-ierlell! UnderviiSning i Ehnder, og ved KiobenhavnS 
Univerptet log Han under og L->nx Atte
stats 176z,. og blev samme Aar af 0 . 8rruen5ee lenke- 
ret, som det her kaldes, og var altsaa forst m fuld- 

Z  4  kommen
(<>) Soy paa sin Älderbom levrde af 800 Rdlr. Kongei. Pen

sion aarlig, og dove i PffenS-
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komrnenCandidatus. Blev »7zs kalder eil deneSted, 
vg paalagt at hetäle forrige Emeriti aarlig ioo Rdlr. 
Her giftedt Han sig med v,ien, vo^s«,, «n Dotter af 
KkliplingskrKMlMr Lrn6ix vollen.

VH. Dalbye Sogn.
Dette Svgns Zndbyggere belobe sig til zro Siele, 
vg Plovene til 9?.

Byerne ere D alby, Tved, Rebek, Bierregaard» 
vg dtn Kongel. Gaard S rraarup , som har praglig 
Lrylighed til Qvcrghvld og Stutrerie, og har de beste 
Kornmarke, af hvilke avlrs over 700 Tender Korn. 
Misten til Köngen er liden.

Byen ligger lavk, men Kirkeir desto hoyere.
Tved og Rebek Huse ved Bellet, leve meest af 

Fisserie.
Kirken ligger zZ M iil Norden HaderSlev, et 

stör, stark oganserlig; den har strdft varet til Won» 
sily annecterrt.

Man forteller her en artig Historie: de störe Korn« 
marke Staden Colding har paa denne Sondr« Side, 
har den faaek saaledes: Disse Landes og Markes Eyrre, 
maasse« fta der adelig« Sade Skraarnp, var i Trang 
svr Peng«. Han blev hiulpey af sin egen Brvder mrd 
Vilkaar, paa rn vis bestemr Dag Klvkk. r r ,  at mode 
Ham i Colding og rilbag« beeale Pengene, eller og miste 
evindelig Visse vmtalke Jorbe. Han mvdrr rigtig paa 
bestrmr« D ag; men va Han var kommen paa Colding

Broe,



Broe, saa ringede Kl. Tolv i Taarnet. Han maattt 
da overlade sine Marke til Byen. Og tcrnk engang, 
siven den D d,. (i der ringest« staden onde kric!> 6Iip. 
xinx), har Colding Klokk« ikk« gaaer rigtig. Ringe» 
konens Flosse vil vgsaa bevcrgeo.

vm. Viert Sogn.
V iert (drt er Bierger) Sogn har vver 700 Menne- 
sser og zo Plov«, (dettr er sak Haardt nok i Plomall. 
Men man kan ikke altid vcrre lige Samviktighedssuld.)

Norden og Sonden i Sogner ere gvde Skov«.
Byernr er«: Bierr, Aikrup, Skaitved/ Bin« 

derup, der er 109 Hufe og Gaarde.
Kirken ligger tre Mile Norden HaderSleti, er en 

smuk og anseelig Bygning, med et hoyk spidS Taarn.
Prcrften har,foruden sin paaboende Prcrstegaard, 

«nd «n Mensalgaard i Aitrup, som Han fik paa denne 
Maadr: "  JunkercnS Fru« paa Fromhave forelssede 
„  sig'i «n Krvbltng, som havde givet henbe en Kierlig« 
,/hedS D rik, som giorde gvd Wrkning. Hendcs 
„Herre sendr« Bud esier henbe, men hun.svarede: 
„  Hun vtlde Heller sin Krobling bcrre, rnd hoy Jnnke« 
„  ren paa Fromhave vcrre."  Hun fodt« Born med 
Kroblingen; men Junkeren passede hende op, og 
myrdede hrnd«. D l Boed for sin Siel testamemerede 
Han endelig Sn Gaard til PrcrstenS Bord.

Bengarden (Binderupgaard, nn en Bvndebye) 
har og vcrrek er adeligt Sted, som af folgende Origi» 

Z r nal«

b6 l /
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nalbrev fers, som jeg for Sprogers ffyld her vil am 
fore: "  Jech l^m e 8mallieäe Werner i Bm garden 
„  kiendis i lhett« min vpne B riff aff myn sri Wilie oc 
„  beradenHuhh Hasser undl vc gisset— til Vierte Kirke 
„en Agger, som jech arffv« effcher myn Fader oc Mo- 
„d e r, ligenve paa Skartvet Marck osten Byen oe 
„  langhs ud men adell veyen saa langh oc bredh som 
,-Dannemend ther i Byen oc Soghen vitterlicht er, 
„ a n  myn Fader ud> hanssStell have haffde ther ligen- 
„d e ; melh saadan Wilkor oc Underschedhningh, an 
„then Dannemand, som nu Socneprest er oc hereff« 
„  ther kommende vordher ffullr haffue, nydhe oc bruge 
„  till evig tidh form. Ager til PrestenS Bordh qvitt oc 
„  fri udrn alle ffyld oc affgiffth med saa ffiell, at the 
„  ffulle bedhe for myn Fader ttrrrvixK Lmallieä oc Ffrue 
„  kvlerre myn ModherS oc blauer 8mMe6 myn Bro» 
„ders Siele i Proedikestoell om hoitideligr Dage vc i 
„rherrs Mess, thi tilbynder jech form, 8m-IÜ«6s 
>,mlch oc myne Arvingher an frie>oc srelse form. Agger 
„ t il Vierte Kirke —  for alle Mends tiltall —  T il 
„yvermrre bedre Wissen oc Forvaringh haffuer jech lett 
„  henghe myt Jndjegle nethen for thette Breff oc lilbe» 
„  den gvdhe oc beschedene Dannemrnd bezegle melk mich 
„  til Witnißbyrvh, som ere?erer k-nrrov vor nadighe 
„  Ffrue Dronningh oowlkee; Embe;mand paa Ha» 
„  dersleff Huus. H r. Ölet?ilkersen Wice- Proeposi» 
„tü< i HaderSleff, NirIepten Herrijfoged i Tyrstorp 
„  Herred, diir ^«nka i Hierndorp oc i'xZese»

„  Sanve-
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,, Sandcnmrd. — O,kum Lenxrräkea ixso äie oävea- 
„  kur §raüe Lrucis, lub snao Oni 148z."

Prasterne til Sledet hav« varrt:
H r. Ilirü sn n u r I^ ;Q , som var med at under- 

ssrivr en Forpligtning, angaarndeAitrupGaard, som 
Jokrw ü -lt pantsatte til Canonicus i Ribe, for en dag» 
lig Messe for sin S ie l (k).

H r. viklek. som paa Bengarden var en Mignon.
H r. rr-05 loxerten fra 148z, og levede endnu 

1500.
H r. tlrnr Lbbelen 1499 og »5»?, svM Med fol« 

gende Brev lod sig testamemere et Slykke Io rd  af lver 
Henärikten i B iert: „  Alle Mend thette Breff see eller 

höre lesse, hilsser rvi K ir )exsen Herrizfogrd i Tyr» 
,/ firnp Herred, l̂ erinike von 6er Wilcks i Hadersleff. 
„W erner, l<  tt,rrvißs«n i Binderup W erner, d iii 
„  senken i Hierndrup, ker Kebsen y Gamintlby — 
„  evindelich mrt Gudh kundgiore vi mebh thette vor obne 
„  Breff, ach Aar effcher Gutz Byrdh »499 then Tiß- 
„dagh nesth effcher vor Ffrue dagh sl!um«on,r; cha 
„  var skickit for öS oe meinngh Herretsmend, som cha 
„vare varende till tinghe mov hebherlich Mand H r. 
„tt,n r Lbl-el-n Soghneprest i Bierthe losfligen bedes, 
„  fick och framledr er fullh tingsvitn« af 8 Dannemend, 
„  saasom vaare tiennike V . 6. VViscke, —  K>; Xiickel- 
„  5«n j Frorup, hvilcke sorn. 8 Mend, som udgynghe 
„  och mdkoniM velberadheVilner pa lhereS godhe thro

„ S ie ll
<t) lerxa?. Rip. Qmd. p. no.



„ S ie ll och sandhe, ach lhe soghe och hokdhe, ach!vrr 
„  Uenrikfen i Blirthe innen fyre Stocke paa Tyrstorp 
„ H e rrij Ting fuldkommelich stiolthe och forlödh for- 
„  streffne H r. LbdeLn och alle Hans Effrherkom« 
„  mere then S iu ff Jordh Hans Ladhchus nu paa stan» 
„  ver med synModhers och alle Hans Sovffens Wille -  
„  til rvindelige Lyende til Prcrschegarde» ak lighe och 
„  var« —  "

H r. biliär ttrnlen, Sogneprast.
H r. diielr ^Irötsn, som ffal have antagLt Lutheri 

L«re, for ey ar afftrues; men de Cacholffesindede her 
var« med Ham vel fornoy«.

1) ^uk veaäixen, en god Larere. Dove r ; ; 6 ,  
vg var Prast i >r Aar.

2) 't'öx, ttuxxer var en brdrsvet Prast i mange 
A ar/ og man takkeb« Bode»/ som tog Ham Aar i6 o r. 
Han var ikk« fornoyet vver Hans FormandS Grlassen- 
hed/ i Horstende til sineJnvkomster/ vg udvirkede dissr 
HngSvidne: " W y  effrherschreffne xioxenr ^örgensen

y Stubbum Herrizfogitk, likver keälrerLa —  Sam  
„nrm rnd, kundgivre, alt Aar, effkhrr Christi FoVsteS 
„  1570 chen Thnsdag ncrst efflher vom. kliLr. > cha 
>/var schycket for 0- -7— beschrdme Dadnrmand keäker 
„  kerrelsen -  B irrt bedes/ stck och framiebdende tt fulde 
// Dngs Winde aff 8 trofaste Dadnemend — hvilck« 
„  sägde pa thereS god« tro ftel och sanning- ath che söge 
„  og hsrde, «  H r. i> e e  Hugger stovh inden 8 ring- 
, / stock« —̂  og var forffr. vcr Lerrelsen Hans Landbol»

„  manv
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„  mand Hans fry Htemmcl pa myen nadlge Here oc 
„ForstiSvcghne, som Hand Hasser synne Prestegard y 
„  Forledning aff kill khen stuss jorv, som form, ker 8er- 
„  reisen paboer med Gaard vg Gaards rome, sa Vitt 
,, oc brelk som ha» vc hanS sal. Favher beriell 8meä 
„  haffvcr haffo y Hand oc rolige Hessd ulast oc ukerd y 
„sal. H r. k-lsnr gsnzelenr, H r. k-Iznr Lbbesen;, H r. 
„  lolrkr birnsens, H r. »ielr Vlmsen?, y H r. ^ult 6en- 
„  äixrsen!- oc y ssyn Tiid rill emeden HanS lag oc tag 
„  heffde oc Lrick 8ruun Herrijsogdens Dom stander 
„vctk Maehlh. —  "  Item  et Tingsvidne af 1570 
Tnödagen efter Sorens D a g , at stden H r. l'öge vg 
?e> tteiki« Degnen giorde «ndliu samme Tirneste, so>n 
H r. r>'iel!> .VI.irrten saiig y Huosskominelsoe i sin D d , 
stulde Soqncmcrndene nu ligesaa lidet, som da, afkorie 
i Pr-rsteiiö Jndkomme. — Med sin snilde KoneS l̂ g- 
rer D llie , tog Han Aar IÜ22 til Adlmiclum job-in 
8ct>rocicr. og dereS indbyrdeS Comracl blev I Colding 
undvrikreven as Provst 5ckro,Ier fra HaderSlev, Herr 
O-mpe, l-ienr. 8plirl> l Coltinq, /tnSerr 8elirorler as 
HaderSlev, og l-1-n; k'raem af Honzaard saaledcS: ak 
Capellanen stulde bekoste halv as dri iBvgnmg staaende 
H u u s, den sondre og oster Lade stulde Han holde i 
S ia n d , me» Bryggerhuset stulde de begge vcrrr eenS 
om, og stulde Han l'erale 400 Mkl. i H r. l'o ^ ^ G ie ld  
Og saa log Han Dokteren L!n,ttme 8clnoc!er til LEgle. 
Forlegnelsen paa sine Jndkomster, som Han 156z 
maaike mdglve, lpdede saaledes: "Kormieiide, m stl.
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„  af Kirkegang, Bnidevielse 24 ffl. (u). —  H on« 
„  genve, toSmorbord og enhver giver lrrMk. Snioc 
„  af hver Otting Jord, Brod og Ost solger »icd Venen: 
„  B ord, ffiftes til Prasten, Dcgnen og Horden. En 
„  Otting Jord i Skov og Mark, Ven ene Otting paa 
„  Bierr Mark nied HuuS og Tofr, ven anven paa Ai» 
„  trop Mark mev er Borl. Givc» Jord paa Viert 
„M ark 16 Agre p. Dlokstykke, ir Bluslvfr inev et 
„B e e l, to Blokstgkkcr p. Obeling Mark 4 Agre p 
„  et Stykke Eng. Skariued Mark 6 holde Agre p. 
„  en Ager, et Stk. Eng. P aa Binderup Mark Kan- 
„  Vetost tre Agre Paa Ailrop Mark Storkeng End 
„  7  Agre, it. ei S:k. Eng KirkenS Jord 4 Agre, Veras 
„ giver Prastea aarlig l l Kirken en Ort. Korn."

z) ^oknn Lcliröller, Prerst fra 1600 ril 1654. 
Fodt i Oxbolle Prerstegaacd paa AlS. Estrrlvd ko 
Svnner og en Dotter.

4 ) Morgen 5clirocler fra r 6 z4 in d lil der fatale Aar
1659.

;)  l-kenrick 5clrrive», var forhen Konrektor 8clio 
1- i Haderslev, g. v.

6) êns ksun, Herrcdsprovst og Consist. 
Assessor, Prcrst her fra 1660 nl 1666. See divtlof» 
tiA om Ham blant Î etkorer 8cliolir ttsöerrl.

7) klag. Jokanne;8ckmi6r v.Likenberx fra 166;, 
da Krun.afstod TLmbedet kil Ham. Han gif»

ted«

(u) Her har rca sat et r Tall for 4 , th> 24 S k l. »ar »oe-rt 
mrre cad n» -  Mark.

;66



tede sig her »ned Kl-K«i,lene krbricii. Han var en 
S o n  af den inerkelige Pastor 8ck,niäk»j Haderslev, 
hvorfca Han i sin Ungvom besegle Umvcrsikelerne i Kiel 
vg Wittenberg. Aar »68» blev Han kaldet ril Saxrorf, 
som Greve kurck-ril! af ^KletelclrHofprast, samtPrerst 
kil NiSby, hvor Han endnu levede 1706.

Man har sra Ham:
Oilpuk. 6e tckolir 6rrcorum »pu6 ^«kenienles illu-

kriorikur. Wireb. >66l. 410

GotlrS Todes Regiment, med sine BrvdreS Perso
n a ls, Schlesvig 1677. 4w.

Lärmen, kurckrräo Lomili »k ^klekelä. 1677. toi.
8) kriüerick kür. Havde mrgm Sorg vg Hör» 

rrev af Sognemcrndene, sein endelig overlagve med hin- 
anven, at ingen under indbyrdeS S tra f maatte til Jule- 
offer give Prcesten mere end en S kl. H r. kür bav 
G u v, al Han alvrig af diffe Halstarrige tiere maatte 
modrage Gaver. Gud bonhord« Ham, Han dovr 1699.

Man har fra Ham:
Lpiceöia over Kl-irx. Qenerani paa Straarup. 

En af Hans Svstre ^ane kl,rxr. lVittin sinder jeg j 
Colding at vcrre Vod.

9) Hk- 5"b»nn Krake fra 1699 til >752, del er 
hele; z Aar, en velsignet Aldrr. HercedSprovst og Senior 
Kliniker«. V a r en S o n  af Provst Kr»Ke udi HaderS» 
lev, hvorfra H r. ^okra kreke gik paa de hoye Skoler 
til Kiel og Wittenberg, og efter sin Wbagekomst der» 
fra blev blev Hofmester i Stistamtmand keickour

HuuS
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HuuS i Laaland, fra hvilkek störe Huus Han 1699 
hiev af Köngen kaldet til Senne MenighedS Hyrde, og 
blev ordinerel den 26 Zulii. Med /Vnn- Ataris ^«per, 
fra Odense avlede Han «n S o u , hvorom er meldet 
§ 5, og en Dotter, gift med H r. kiolle,-j Wonsild rc. 
Aar 174z blev Mag. Kleist Ham adjungcrek, vg Han 
levede derefter H06 sin Dotter i W onsild, indkil Aar 
i7>2 den 2 ; N ov., vg blev svag af LegemS vg S in d - 
Krcesler.

11) kls». ?erer I îcolaur Kleist. Fodt l? l 8 den 
« Jan. paa Bistrup Gaard vrd Nostild. Hans Fa» 

der Körens kererl'en Kleist kaldteS Forvalker. Fra Ro» 
stilde Skolr blev Han Aar dimilkerek lil Kioben» 
havnS störe Skole, siudcreve der fiittig, i sar paa d i 
cker,äorl; Collegiv, vg blev Occrrm; Lommunilsii; stex. 
Her i Bierr giftede Han stg ined 8os>!iii kloll-r 
fra Wonsild. Pra'stcgaardenS Nensclse vg Jstand» 
Holdelse veed >eg ikke, af hven, dependcrer.

I  hanS gode Dage ffrev Han'
Oirpue. pbilol. «le noiili» Oei n»k. uobir innsii äc sc- 

»jvilira. «7)8. 4>o.
— äe areesstrake revclsr. äivin» —  primr. 1740. 4.

IX. Stenderup Sogn.
A e ttt Sogn, som har vvec 600 Jndbyggere, og ud< 
gier 2 iz  P lo vr, strckkrr sig längs Colding Fjord uv «il 
lille Belket, og har vmkring ved Fiorden gvde Skove. 
Egnen er ugemeen plaisanl og frugkbar.

Stedtt-



Sledetö yderste P ynl ud til Bettet kaldcs 
Heinsohr.

Bycrne cre: Stenderup (Strandbye) med 78 
Hufe, Varmark/ Muushuse, Stenderup, Strand» 
huse, der er ro i Hufe.

Kirken ligger lidt over zZ M iil Rordost Haders» 
lev (x). Den6 Prerster videS:

Hr. keöer Ivetten 1414. Prcrst og Dngffriver 
her i Stenderup.

H r. Qrexerr 1529. Dvde nvk ikkr som en god 
Lutheraner.

2) Giebel keeerlen fra Addis, som levedr indtil 
Aar >589, en forunderlig Mand! Hiorte vg Hinde 
i Stenderup Skov manede Han, aldrig at rare Hans 
Kaal. Scrlhundene, som sonderrcve Fiffegarnene, 
gav ha» ved en af Byeinerndene navnlig Liürn Varsel- 
seddel; men Prersten dode for Scrlhundeneö StevuingS- 
dag. Vemeldte Liörn spaaede Han Hans Huses Ilde» 
brand, som odelagde Ham og Naboer. M st ffal der 
vcrre, at Dyrene afSkoven for H r. KlicKeK ftyld inv- 
til denne Dag, end aldrig kommer längere end til Ha- 
vegierdene (/).

Z) Jenslvlsölsn fraWonsildPrcrstegaard. Blev 
i;8 4  den forrige i TLmbedet adjungerer, for Han log

Hans

(») Dome Kirke sik paa den slvre Herredag til Nyborg l;8ö 
af Lispenes Naade Aflads Wagt-

(v) l?onrŝ >x. 1589-
A a
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hanS Dotter. Han reparerede paa sin Prcrstcgaard, 
svm afbrendte »591, lige til sin Dod >609.

4) keltär Pensen. Kaldet stvd lcdigl, indril denn« 
kiere S o n  blev 20 Aar, (lhi for passeüc den lange Kiel 
Ham ikke rer vel) »emlig til Aar 1612. D a  den grus
lige Ild  paakoin Vyen 1591, bicv Hr. l̂ l-6r i et Kar 
hensac Osten paa Kirkegaarden, indkil Ulykken var gaaen 
vver. Han dode >642, og jeg har lad t̂ nn'g sige, ar 

Jestenur VlarrliiL' ?ri)l kkil j Christlama 1647(2) 
stal have vcrret cn S o n  af denne. Hanö Hustrue Ll- 
LKe ovcrlevede Ham i mangc Aar. Zeg sinder i Cvn- 
sistor. Protokollen, ar hun Aar 16^6 den 27 Sept. 
klager or>er sin Svigerson H r Llinllen ttumblerli, (som 
strax folger), >) at Han ikke agtede Provstcns Paa- 
mindelse. 2) Ar HM forandred« Enkens aarüge Af- 
gift. Z  deres Conlracl stod 2 R d lr., for hvilke Han 
ffulde give hende er S v iin , inen Han havde kradser det 
ud og ssrevet 2 S k. D . Consistoriuin truede Ham med 
20 Mk. S tra f, ar stille hende tilfredö, og lade ved 
Herredssogden Conrracte» fornye.

;)  dlielr l-l2iiscn fra Rlbe ^Lar Hörer i Col- 
ding Skole, og bicv 164; af Konren kaldet til dettc 
Sted. Auer havde Kaldet staaei lcdigl udi ne Aar, 
nmelig sormedelst den urong« Feyde Tid. Han dode
i6;6 .

6) H r. (drillen (üirilienscn l-Iumbleib, Prerst 
fra t6 ;6  til »707, det er ; i  Aar. Fodt 1627 Hanö

Fader
(» ) Ur ^  I x.



Fader' af famme Ravn var Prast til Humbleth paa 
Langeland, vg CapitelsHerre i Odense.' Fra Odense 
Skol« gik Han til KiobenhavnS hoye Skole Aar »649. 
Z  Kiobenhavn nod Han H r. Greve k,mrou, ul Thra- 
nekicrr, Pramierminister hanS Huus og Stipendium, 
holdte i Hans HuuS Morgen- og Aftenbon, og underti- 
ven Pradiken; Ester hvisBortteise til W ien, kom Han 
i H r. V ia c e n r  8 re no v til SteenSgaard, og LandSdom- 
mer paa Langeland H uus, og var som Informator tre 
Aar i Hans Huus, hvorester Ham i Aaret i6 ;6  silev 
proponerrt tre Pastorater af Amrmand «»7 v. ^Klekelö, 
nemlig til Hygom, til Linrrup vg til Slenderup, hvil- 
ket.sidste Han imodtog, for at vare sine Venner i 
Fyen des „ärmere.» Aar 1657 tvge de stemme Polak- 
ker deres Qvarter her; de satte H r. ckristen paa rn 
Hest, og da den under Ham blev studt, maaste Han 
lade sig stabe vm af dem, for at vare dereS Tolk paa 
Latin. Svenssen miütankte Ham derfore, lurede paa 
har», fik Ham fat, og forte Ham vver til Middrlfatt 
til General ^Vr-nxel. som strrngelig förhorte Ham, vg 
bod ham at bekiende, hvor Hans Klader og Säger vare. 
D e  Svenffe truedr Ham, atvilde satte Zld paaStrn- 
derup; men Herren giorde Belut saa uroligt, at de 
ikke künde komme ovrr, og derrsVred« kiolnedes imiv« 
lrrtid paa nvget ander. Hans Naboepraster dode dort, 
og Hr. chnsien var tivt Prast for fir« Sogar og flere. 
Polakkerne aade hanSFattigdom. DlsitOphold fonienle 
Han meest ved Liigtaler, kidt ovrr 8 til »6 l een Grav.

A a r  Bedro»
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Vedrovelige D d ! Krigen endtes, og H r.C liM «l, le» 
bede env i mang« Aar. Aar isZ o  blcv Han paa trr 
Uger suspendê tk, for Han trolovede uden DiSpensa» 
lion lo bestcrgtede Personer. Han dvde 1707 dm ; 
April i eu gvd Alder. Med sin Hustrue JoK-nn- 
Dotter, sin Prcrantecefforis Dotter, avlede Han fein 
Sonuer og fire D onre (K). Fra Aar 1691 hap.de 
Han til Capeltan ^nronmr ltly ste sra Wvnsild Prcrstr» 
gaard, som vcl blev cn Svigerson af Husec, men kund« 
Vog ikke, uven Eonsistorii Mellemkiendelse, eeneö med 
s'.n Svigccsader i Coinracten om Znvkonistrrne. Endnu 
«nverre Historie! Aar 1699 d iHSepr. dlevHr. ktiyäe 
paa ro Uger fcaALmlicdet suspenderck, sor Han havde 
stokpwg!el ^cassn, som havde ringet Klokken paa 
Paastrasien, sor at sammenkatde Sogncinerndcn« til 
al destille Horserden for Oberstinde v. ttolstein. Mere 
endnu- Aar »70« den 22 Ju n ii blev den gamte Herr 
r-iumvlelkn Hustrue stevnek for Consistorium,
for rc»I- og verbrl injurier mod CapellanenS HustrueLo- 
xki, (c), og H r. Rl^cle iligemaave for rerlmjurier 
mv  ̂ H r. i-lumblekk, da Ting vm Frue Pastorinde so- 
b-nne ere sorebragte, som man gierne sortier —  Herr 
»umklekk blev condemueret for sin Paastaaenhed. 
Aller var Gagen for tre gärige, da )<-btnoe blev ende» 
lig condemneret og suspenderer.» lrccu, tndnl hun for» 
soneve sig med CapellanenS Hustrue, vg betalede alle

Omkost»
(b ) Hr. clinN ei,» . ul S'cest er m Sanaestn af -am-
(c) Hr. Uu»b1«k« <M L»ttm

ljap.be
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Omkostninger. H r. Kb/6« dodr 1704 dm r M a ji, 
vg all hvad mai? har fra Ham er et Lpices. over ^nw»
>4or§. Qenerrni 1 6 8 7 .

7) l-learick Llousen sra >704 Hk- Humblerk ad» 
lungeret, og var Leerere her nesten i 2 z A ar; thi Han 
dode 1727 dm 12 Aug, Hans Fader var Raadmand 
ciäur lverisn i Kiobenhavn, og Hans Moder Fr. l̂«L- 
rliilös kuiren, en Dotter af Viinhandler tvilk. k'uil-en. 
Aar >692 blev Han sra Kiobenhavn^ Skole Student. 
I  Kiobenhavn forblev Han hos sin Slifm oder, indtil 
ĥ rn blev kaldet kil dette S le d , og giftrve sig saa med 
Lo^kie rviw ils, en Enke efter ôk. cbrillvgk V̂elkkirlĉ  
engelss Tracteur, ved hvilken Han blev Fader til ci-or 
ttenrick cloulen, Prcrst til V ilstrnp, da. Herredsfo- 
ged i Hoyer Herred, ^letzrkilse 5opKir gjft med Pa» 
stör 2ue?l» i Aller, vruöe c-rlirine gist med Pastor

6Iuä til Glub og Hiarnoe, kleireklil-ßrertie gist 
med Regiinents-Feldikia'r c. 20L5,. Consistorium 
vointe H r. cioulen, ar give H r. ttumdlecli; Enke Pen
sion, «n oltende Deel af Ncvenyerne og fri Poelig. 
HanS Alder bragke Han til 5 5 Aar.

8) ^olionn«kri<lericlilö<>/len fra 1727 til 1761. 
V a r i sin D d m opvakt munter ^okonne;. der per« 
gcde paa det GudS Lam, som bar VerdenS SynderS 
Byrde; men Han var ey af de lykkelige, at fee Frugt 
af fit Arbeyde. Stenderup blev Stenverup. Han 
var fodl Aar 1689 den 2 Aug. i Jerslef Prcrstegaard. 
3  Aalborg Skol« lagdr Han forste Grund til sine Leer»
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komme, kom derester i Herlufholms bersmke Skvle, 
hvorfra Han 1712 lil Universiteret blev dimiktcret. Et 
eget Jndsald fik Han i Kiobcnhavn, i der at Han gifiede 
sig Aar 1717 med Killen sal Lredslr. Aar »726 ud> 
valgte Professor L-in'rup Ham til, paa rn Tid, at for» 
jyne Prcrdiken for det Kongl. Herssab i Friderichsborg 
Slolskirke, hvilket banede Veyen for Ham, al Han Aa- 
ret dcrpaa uven sin Ansogning blev bekroel denne Menig- 
h.d. I  Hans sidste Aar blev Han i feer paa Sindrt 
mcget fvag. Fik til Capellan 1757 ^ok. ker. Kr,Ks. 
som nu er Preest til gammrl Haderslev. Ester Ham 
fi: Han ttearick l-snZe 1760, som NU er Prcrst til 
Skvdborg, som siden svlger. H r. ko/s-n ffal med et 
fornvyel S in d , og i en gründet Troe til Jesum have 
fvrladt dem Timelige Aar 1761 den >6 Nov.

V i  have fra Ham:
1. De Jgienfvdles Underholdning, seckc.Hr.V.ci)'!- 

öealüve. 1716.
2. SalighedS Veyviser, öeäic. Kong k'klvLK. lV. 

»7 >8.
z. En aandclig Nyeaarsgave, öeäic. Kong kK ivL- 

kicvS lV. r?20.
9) ^»urenriur Mrevfeo. fvrhM A<ktvr fvk 

Haderölev Skvle, v.
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X. Heils Soqn.

Jndbyggerne i dette Sogn belobe sig lil z6o Siele, 
og Sognet uvgior n j  Plove.

w acgaard er i Sognet enKongl. ForpagkningS 
G aard, som i Aaret »764 ssulde have vcrret folgt for 
92 50 N dlr.; nien Kiobek gik ind igien. WargaardS 
gamle Bcboere sinder jeg ikkr.

Om Heils störe Soe er meldet forhen §. 8. HoS 
dette Spisekammer har Ferdrene behaget ar anlegge 
Kirken, ffiont det er almindelig Sagen her, ar Grun-> 
den blev af A ander on» Narren hidfort til dette Sted, 
fra et ander Sted.

Kirken en liden, men sterrk Bygning, og 
havde til Skytshelgen G r. Perrus og Paulus. Den 
ligger halvtredie Mile Nord-Nordost HaderSlev.

Sognrr har de beste Kornmarke, Enge og Sko- 
ve, i s<rr ned niod Bettet.

Byerne er« : Heils (der er heilig S o e, fordi i 
Sven der, ligesom ved Tabs Flod og AelS S o er, den 
hellige Daab i gammel Tid forrettrdeS,) Byggrbierg, 
Staunsbierg, Kiarmolle!

D e l jrg veed af dem Sred- Praste« Historie er 
folgende:

Forste Luthcrste Prcrst H r. XmulIealen fra S io - 
lund i Vcistrup Sogn, blev med sine «lleve Brodre 
oplcert i deres Fcrdres Leere, og var, som det sigeS, til 
sin Dovedag i Him er en Papist. Aar » ;z s  ffal 
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Han vare bleven P rast, og stod her indtil Aar 1571, 
»hvilket Aar Bonderne greb Ham an,i Annex-Kirken, 
sputgte Ham, hvi Han pradikede Luther! nye Lardom 
S r  dem, da de dvg vidste, üt Han i Hiertet intet mernte 
drraf? de vare med Hans S v a r, at nemlig Han giorde 
der efter AvrighedS Befaling, ikke fornoyer, men gav 
Srykkepryget paa Ham,' og i bet Han retirercde ned i 
Taärnet for at echaver« ud af «t Bindue, gav een Ham et 
S la g , ar Han pode, og man vil i mangr Aar have sret 
Hans Blöd paa Beggen, uagtet den ofte blev kalket. 
W er den Tid blev alle Prabikedage et Detachement 
Krigsfolk opsendt fra Colding til at styreVeistrup Sog- 
nefolk, me-enSPrasten var hos dein."  Historien mis
tankeS meget; thi 157^ var -ngen merr Allarm i bette 
Amt om Lutheri nye Lare, som allerede i 46 Aar her 
var prabiktt, nien er H r. Xnuö jhielflagen, har man 
vist havt ander imod Ham. Hans Fortegnelse paa sine 
Zndkomfter r 56z var omtrenk denne: "  I  Aster Mark 
,> en Otting Skov, tre Agre paa p. og en p. it. to p. 
„  to Bolbroagre og Eng for Enden. Birkrdalstoft, 
„  to Agre p. een p. «en p. «en ved p. og Eng for En- 
„d rn , itttn to Agre, en Eng p. og «n Eng paa Nor» 
„moß, Adrd pga âcod Lreiäir M ark, hvorpaa er 
„ Brev. I  Bester Mark en Tost ved Heils Kirke og 
„ Eng to Agre rc. og Eng for Enden, to Agre og to. 
„  Fem stykker Zord i Selberris og Eng. To Agre ved 
„  Markstiel, tre Enge i Heils Mayer. Storhinbioft 
„ og lillr Hindtvft og Eng for Enden. En Ager paa

„  Weistrup
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„  Weistrup M ark, lober Oster ogVester og Eng fov 
„  Enven. En Ager. E t Stk. Skov i Mölskov som 
„  ligqer Sonden og Osten fra Mollen fta lille Broe til 
„Kaabbeley. Korntiende og Qvagtiende ur M i. 
„  Offer 14 S k l. af hver Madffab. Zordefard 12 skl. 
„  Vielöpending 20 skl. —  Kors 8. vn. Skormlas per 
„  brscckium seculsre cogere volenr ksroeciinoe sil puri- 
„  ticsrionem publicsm lolenniker lisbenörm, e vereri mn- 
„  nere 2 sppoluir o. i. e. 2c> skl. prrirer in 14 pro 4.
„  Item  en Tost ved Prastegaarden, giver 1 5 Las Eng, 
„  Kirkegaardeneaarlig hver 4 Las Eng. Prastejord paa 
„  Weistrup Mark en Tost ved Kirken, rn Tost ved 
„  Gronninghoved. En Tost paa Worstorp M ark, 4 
„A grc paa Weistrup M ark, dct er z O rlig Land." 
H r. Iiau6 lcvede stedse ugift, og havde i de sivste Aar 

2) H r. Kiels vs» som AdjunctuS fra 1586. Fra 
D alby, blev Fader til en stör Familie. Han dode

z) vsll, Prast fra 160z til 1652, der er 
hele 49 Aar. Jkke lever mange saa lang«. Hans 
S in d  var og meger rolig; vi spiser og vi drikker, og vi 
lade de Estrrlevende sorge for Resten.

4) »sns v sll, Faderen adjungeret 1640, men 
dode i det almindelige DobS og ulykkelige Aar »65- i  
Haderslev.

;)  ^liclisel Lrssmi 8rorm, fra 1660 til 1680 
den 17 Jan. Denne Jyde var her «lieget ürolig vver 
sine Jndkomster. I  Heils Kirke laseö fta Ham denn« 
Opskrift: "  Aar >662 , H r. ^llck, 8eorm» tredie Pra» 
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,> doms Aarkostrde «n Tonde Rüg her i Land« 2V ja 
24 S lltte  Daler —̂ 0 Nomine, iki qvrr remxorr no, 

„  reserviüi. Aar »670 og 1671 blev en Eonve Rüg 
^  sosgk for en Daler. Dominus sbsrulil» Dominus ire
, ,  rum öeöik, tir nomen Dni dentäiüum in serernvm! Lce."
Samme Aar maaue Han, paak^.Iensksunr, Pastor 
e. Dorearreas og H r. kk/öer Klage over Ham, give 
denn« Revers til Consistorium, l)  at Han vilde respe« 
ttere Kongelige Constjtutiones, afstaae fra langvarig 
Stridfkrist, udbede sig molleü informslion in llubiir og 
tractere sm Herredsprovst bestedentlig. 2) Gisre sine 
Naboer Afbigt. Aar »667 den i»  M artii blev Han 
igien for Cvnsist. sogt, for Han af Pradikestolen havde 
oplast «n Consistorii Dom  til SoguefolketS Bessam« 
messe. Ha» blev tildomt, at las« Sonvagen «fter Visse 
O rd af Pradikestolen: ^ Nachdem einer sich mit übler 
„  Nachrede vergriffen, aber in Consistvrio seinen Feh» 
-, ler erkannt und abgebeten, als solle die Gemeine wis- 
„  sen, daß es ohne Verkleinerung seiner Ehre geschehen, 
„  und daß die Geyieine für ihn zu Gott Hilten, daß er 
„  ihn künftig regier« und für solchen Sünden bewahre."  
Atter var Aar 1 6 7 1 «  par Säger for imod Ham, soin 
feg gierne sortier.

6) CI,US l.oren»re„ fra 1677, AdjunctstS hos for« 
rige. V a r ssdl i Stepping 1646. HanS Snffader 
Pastor Lrollerlen iStepping satte Ham i Odense Skole, 
hvvrl>q Han i Aaret 1667 klev Student og gik lil Kio» 
benhavn. «ian var to gange gifc, forst med

Lkorm,
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Srorm, (for at blive ved Huset), med hende aylede Han 
en S o n , som efttr sin forrige Principal Greven pgg 
WedelSborg blev kaldet ilbelm kriäericb. Hans an» 
den Hustrue var ^nn, So/Kn. Hx. L>»ur,blev M rS 
ikk« gammel; thi Han dode r 68 z den 6 Jan .

7) l§ico!sur LrüZer fta l68Z til^ 7rL .. MeneS^
at vare enSon af cisur cröxer, Pensionair paa W ar» 
gaard. I  Hans Ungdom studerrde Han kil Wittenberg. 
Som  rn smuk Prastrmand arbeidedehan her til i7^ 6 , 
da Han log en Capellan, som for sin Umage havdehelr. 
Heils Sogns Jndkomster. M an har fta- Ham:.

virpur. 6e communicaiione propriorum.VVireb. i678- 
in chw.

Lpiceäium ovek ^nne Xlrrgrete Lenersni paa Straa»^ 
kUp. i 687-

8) ttaclc^olnnfen ZcbouKrrrä. Dlev den fvkrigeS 
Adjuncms vg Svigerson 1716, vg succederede ester 
Hans Dod 1719. Hans Fodested var Skougaard ved 
Soroe, hvortil og paa Samsoe Hans Fader var Re» 
gimemSssriver. D a  Han kom tildette St«d,synteShan,. 
at vilde vigr fra den almindrlig« Maade, vg ikke lage 
Dotteren paa Stedet til Kone ; Dotieren Lllin angav 
Ham i Consistorio Aar »718 den 14 M artii; men der 
vareöe ey lange, forenv H r. Krck hastrde med Bryl» 
luppet, nim Han biede endva for lange; thi Aarer ef» 
ter blev Han suspenderet nogle Uger, og maatte derefter 
af Pradikestolen oplase, een Ham af Provsten i Consi» 
storio given Fvrnmlar. Aar r? rz  den 12 Augustl,

maaue



maane Han igien mdforConsistorium for usommelig og 
Ddrn Pttale til äane^eoli» ved aabenbare Skrifte» 
waak. Sagen blev drevrn, og Prastcn underkastrde 
sigftivillig fiscaliss Tiltale, hvis Han öftere saaledes 
bar sig ad, dermed fornoyeveS Cvnsistvrium, imvd at 
HetredSprovsten eller og H r. 2oexa i Aller̂  skulle giore 
in  Declaration til Menigheven i H r. »->cl» Navn. 
Han skal have vceret en god Latiner> saa god, at Han 
pag Proedikeftolrn undertiden glemte at rale Danss. 
Han var og en Poet, rtafhan sV erS , svm finde» op» 
«gnet der i Kirken lyder saaledes:

„  Aar sylten hundred, to og tive,
"  D a  Herr Hren6 kikber var 

"  Prvvst i Amtet, lod Han give 
"  S in  Consens, at Prersten lar,

"S o m  af Navn H r. t t » c k  man kalder: 
"D en nrLavle satte saa,

"  At der efter Aar og Alder 
"  PrcesterneS kan sattes paa.

" O  Gud! lad Kirken stedse groe;
"K ong rk lv L k ie t t  giv Fred og Nse.

"  H r. Lonraä Oeries Revenrlov 
"  Lad og i Naade hos big boe,

"  Frie fra Satans onde P ak,
"Dnssen onffeS af Herr black.

Han dode 1758. Hans S o n dvde i Colbing, hanS 
to svage Dom e leve maassee der endnu.

z8o
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9) Seaäix Cramer fra r?z8- D a r fvdt 1695 
den aoDec. i HaderSlev, hvor HanS Fader varKidk» 
mand. Fra Skolen gik Han 1717 til drn hoye Skale 
i Kiel, derefter til Jena vg endelig til Kiobenhavn, 
hvorfra Han som Prcest blev kalder til bette Sted, og 
af General - Superintendent Coorröi ordineret i Ück 
Kirke. Denne oinhyggelige og mrgrt «lstet Mand gik 
al KivdS Gang Aar i ? 5)  den 21 M an n, og Han- 
Enke ttelene V . Lrlöern sogte tilgen Blöder H r. Lisxar 
V . Laläern til Skarup.

10) H r. Kürzen älexanäri Italien. H vis Fadev 
var 60 Aar Degn i L)rs« og HadSager udiRibe S tift, 
Uagkct al Hans Lyst, rorve HanS Fader for Omkostnin» 
gerS ffyld, ikke satte Ham til Bogen, men lod Ham lar« 
ak skrive og regne, som Maave er i N orre-Jyllandj, 
fremfor i alle danffe Proyintser. Han blev vrd denn- 
sin Lardom Informator paa Leergrat hoS Proprielair 
änö. k'l iä. Opirr, siden HoS Pastor kiunloe i Aulum, 
og endelig i Ribe HoS Kiobmand Niel; knien. Her 
vaagnede igirn HanS Lyst at blivr Student. I  Ribe 
horte Han, at den gamle Cantzellirraavinde kolr-(«y 
havde en Tiener, som hun havde holdt i Skole/ og 
ffuldr nu vare Student, Ham giordr Han sh  bekienvr 
med, og Han blev den, som bragie Jürgen Lassen ftrm 
for Fruen, og hun anrog Ham i den andenS Sted (e),

da
(-i) E» Dotter afTErkebisp 8v»n«, ,g S»kgrrmo-er ük Pr«-

sideilt ^Vorm.
(-) cdriki-a s-ck var Han« Navn; ha« blr» fidrn PraftM

Lrogstad i Norge.



La Han averede var 21 Aar gammel. Vemelvte god» 
giorende Fru« bespiste syv Skoledisciple, en hvrr Dag 
vm Ugen; med een af Veni giorde Jörgen l-sssen Den« 
stab, laante af hamBoger og lod sig informere, Freien 
uafvidende, vg efter trefierding Aar var Han saa vivr, 
at Recror k-Itter antog Ham i overste Classe, og efter 
Z Aar med er pkergtigl Testimonium senvte Han Ham 
jil Kiobenhavns Universttet 17ZS, da Han var 2 ; Aar 
gammel, Drrefter preeceptorerede Han i Sliftprovst 
Lrorlonr Huus i Ribe. Men reiste drrefter lil Kloben« 
havnigien, formencnde, ak Lollegier, Kloster og Sei« 
pendier stode kilred« for fällige Skudemere, som vare 
leervilllge, men han log feyl i stn Formodning; de Fat« 
tige, Gudftygkige og Stille ere herfra oste udelukle. 
Dog blev hanS gudelige Vandring og Fliklighed ikke 
ubekiendt; alle vilde have Hain ril dereS B orns Leerere. 
Guds Aand arbeidede og paa Hans Hiertr, i Kioben- 
havn leerte Han at kiend« Synde» og Naaden, og dcr» 
om vidner.han nu med Kraft og Mumerhedfra Aar 
175)- HanS LEgkeven er ^I»li»^oliannr6 eor§i»Lre- 
boe, en Dotter af Notar. Publ. Lrrrm.Lredoe i Klö» 
benhavn. Gud velsigne Ham i vor dyre ForlosereS 
Sam fund, med HanS hele HuuS. Jeg er Ham al 
LEre styldig.

gL2
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XI. Weystrup Sogn.
2 6 eystrup Kirke ligger aß M iil Norden Haderslev, 
har stedse vocret annecteret ril Heils. M an siger, at den 
cngang blev belient af Capellanen i Colding, og man 
vifer endnu en stör opreist Sreen noget fra Kirken, som 
var Marke for Capellanen, om Han rar paa rer V ey 
til sin Kirke; khi man lcrggcr til, ar her var lütter 
S kov, og Kirkcn laae selv i en tyk Skov. sLi have 
sagt oven for, al de» engang stal og have varet anne» 
cteret til W onsild, begge Dele har man ingra sikker 
Efcerretning sor.

I  Sognet ere gode Enge, Torvmoser og Skove, 
og der er er af de aldste Colonier.

Jndbyggerne belobe sig til 400 Menneffer, 0- 
Sognet udgior i  z Plove.

Byerne ere: R o y, Gronninghod, Siobind og 
Stangmosled; men inzcn B ye findeS af det Navy 
Weistrup, hvor den er bleven af, veed ingen; sonime 
mener, den blev odelagt, fordi Jndbyggerne vare stem
me Hcxemestere; (thi Weistrup stal betyde Vißdorp, 
vicur k^lagorum), det Maa altfaavare lange siden, at 
Venne underlige Gierning ffrde. Andre mene, at her i  
Narheden var er adeligt Sade kaldet Weystrup , .0- 
finder man H r. oiuk 6-ar til weystrup, som dode l6 l g, 
var gift med kl-xö-lene 8,n6berx fra Tyrstrupgaard.

Her merkeS det hoye Bierg Gronninghod rller 
Gronvikhod, «ller Gronhvved, rroZavne hoyk, rcek-

ker



ker hoyt ovei: Skovene, og man (aller oven derpaa 
I8  omliggenve Kirker. Fra Bierger udffyder en lang 
Strakning, som gaaer paa tvers fca Aster til Vester, 
vg ved Wonstlb udstrekker sig en Arm til NipSaae.

Her forekommer en lard S trid  angaaende Venne 
Kirkes Opbyggelse. Da-Kirken i Aaret 1665 blev 
repareret, fandt man i Alteret et Stykke Pergament, 
beffreven med Munkessrift, og indsi-obt i Rulle B lye, 
hvßrom H r. Kk/6es OrV ere Visse: „  In remplo annexo 
„tte /ls  äitio We^llrup iuvenrum eli ^0. 1665 cl. 14 
„  Oüol). scriptum ser̂ vens Ln alrari We^ürup. v̂ omar« 
,/ckiL l'/rü ru p  rerriwrii t^arrerslek. - <̂ vo6 Ln calce re
>» conäirum suit 6c vekultisllmis likeris Ln membrana ex- 
„  üabar, juxrs c>vo6 Ln lericeo lLnteo pulvis pauxillus re- 
„ ILgviarum 8anüorum appolirum erst. Lx orixinalL 
„ 6escripiL Lpse boc 6c Ln Oonliltorio Rex. t^arrcrsl. 6. 9.

t^ov. äiÜavi Dno ?rsepotiko meo Ivla§. L. Kekekclcl Ln 
„ krorocoltum (lonükorii L6 inscribenri, prselenic ?rrc. 
„ setto l̂ Lkrerss DnoOsjo ab ^blekelci- czvi 8cripkum 
„ cum reücjvjjs pro anrî virate 6 8eculorum minus 6 an- 
„ nos aä le recepir- volens rransmirtere Lliu6 Regi n. 
,) clem. kriöerico H I. Verba 8criprL sunt brec: Hnno 
„ Dni Xlillellmo 8eptus§. primo Vener. Ln Lbrilio ?ater 

6c Dominus Dnus Î icolaus Lpilcopus 8lesv.- äieb^er- 
„ cuxil- hvL runc erat Primus poli exalrarionem 8. Oru- 
„cL§> csnsecravLr boc summum alrare Ln Iwnorem bea- 
„ rorum ?erri 6c kauli una cum reconcHiarione ccemirerii 

6e Lcclelire cum reli^viis Ln alrari incluirr. ttpc scrip
tum
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turn corrizit snrî va rempor» äc reäakxuir Lelvaderum 
m tu» i'uxpukarione L îseo^orum Llervic., <jv»ado khi» 
Icopum Mcoleum seriua locrr» gvam dcbebar. Vixir 
enim circi rempora 1071» uri I>ie viäes, tlelvaderua 
vero modo circa 1200 annum vixille ewn memorar. 
Iduds error l-Ielvaderi ell de non parvo tempore, led de 
imrxro seeulo L  ultra, 1c. 129 saair. Saavidt Herr 
Rk/de. Han vil heraf bevise, at ttelvaderur og flrre, 
har giort dereS Register over de Schlesv. Bisper meger 
urigtig. Men med al Respekt for den larde H r. KK^d?» 
maa mine Leeser« tror, at man herudi har taget meger 
frys. Dettr Pergament viser mgenlnnde Kirkrns Byg» 
ning af nye, nrindrr retkrr der de gamle Historieffrivere, 
men bestyrker dem, og min gode V en H r. Pastor I-as- 
sen, som herudi holder med H r. RK/ds, med flere vilde 
vverveye:

») H ar i Schlesvig varet fixe Bistopper af der 
Navn klicolsur, af hvilke den fidste stod fra 1429 til 
1474, og Hain er der sandelig, som her indvier paa ny 
Weystrup Kirke ikke 1071 men 1471. Detteerikkemine 
Tanker allene, men derudi holder med mig den larde 
H r. Willi. Zckulnseker i Stepping, saa og sal. Herr 
Lkrillopk 8a1s» og i steden for ̂ 0. x iL O i.xxl. har Herr 
RK/de last k n .x x i.  da Kirken enten er saa gor som 
af ny bygt, eller og den fra «n Vanhelligrlse er bleven 
consecrerel; lhi man merke, at Skristet var ulcrseligr 
paa er gammelt Pergament, og at ikke ttelvadsru, al» 
lene, menL/prrur, ylearius, ttrimrorck» vanekvertz 

B  h Lorkmaa«,



Lacletnsan» komoppnier., kort alle ffuldt tage feyl, 
det er mroligt; lhi i det omlvistedr Aar 1071 var vist 
«uöolpknr dette Stiftes Biffop, efter hvilken fulgte 
Qunnerar, og det.er jo bekienvt nvk, hvorledeS Biffop 
Kiicoku, i)  svm H r. M>x6e her vil have rykket tilbage, 
i  Begyndelsenafdet r z Seculo; (thi Han var Biffop 
fra i2 o i tii 1216) bestraffede de ryggeSlose Munke, 
saa at äo. Dilles. seplusg. primo paffer- sig paa Ingen 
Biffop af det Navn Nicol,ur, med mindre her indsirt» 
t«s, som Sven er sagt, gv,6rinxemeLmo» da det altsaa 
bliprr Nicolsu, IV . og Aaret 1471!

2) Staaer heriSkristet: Dagen efter Rorset» 
Gphsyelse, og det var en Onsdag^ Dette paffer sig 
efter Overregning paa.1471, men ikke p a a ,071.

z) Tales her i Skriftet ikke om Zndvielsr eller 
Bygning, men om BiffoppenS Heiligen og Jgienhel»
ligen (consecrrvit» reconciavik örc.)

4) Tales ym sit,re summum, og altsaa har vrret 
flere Altere i Kirke», hvilket ikke er saa gammel en Znd» 
retning, at den ffulde passe sig paa Aar 1071.

5) Ligner dette Skrift andre af samme Calibre,' 
for Eremprl: ^0. vn i 1447 in äie Xlrrtk-e consecrik« 
6c reconciliirs ell krec Lccleli» (zu BriesSnitz Hey DreS
den) 6c ,Ir,re lummum in iiynorem oipokencüDei 6c vir- 
xinir ^ Irrir, VVencerlri —  per Rever. in Llirisio pocren» 
6c Dominum Dnum tleinrick kreiderFenlem Oräinie 
Irlinimorum, in cujur rei ceüimonium sixillum ell sppen-
ium. Zftm er i Grssenhayn i Alteret af Hvvcdkirken

funden
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funden denne Seddel paa Pergament: änno vomini
^4.0  L.c.c. sextuazeilmo conseersrum elt eltare itiucl 
Kever. in (^kriÜo parrem Vnum l'Nieäerlcum 
^4irnen5em. in konorem allum^cionis XtariL Vir^i- 
nis Are. (k)

XU. Aller Sogn.
A ller «IlerAllerup ffal have Navn af 2illeve>>en,deter 
alfarVeyen mellemHaderSlrv og Colding, som her falder.

Jndbyggerne iSognel belobe sig til;o o  Menne- 
fker, og Sogner staaer fvr 16 /^  Plvve.

Byerne ere: Aller, Srubbum, S tö r Aller An- 
siat, Alle Aller Anflat, McngSby, B rabak, Skov- 
huse, Robbersted, AllerM olle, som driveSvedTabS- 
flvd, som lober her igiennrm Sognet.

Aller ljgger plaisam, og har Skov Sonden og 
Norden.

Kirken er en stark anseeligBygning: DensPra- 
ster videö:

i )  Q,ue Pensen, som döde Aar r ;6 7 ,6 6  Aar 
gammel. Han giftede sig meV Prastr-Enken af Tabs; 
og med det samme blev Tabs Kirke annrcterrt til Aller. 
HanS Gravskrisc striver ^i.vrrmnus j sine lernst» r;6 z  
saalede-: in obüum lioncli. Vir» v a i L.»xooi» ?«Ü01Ä 
in ^Uerux:

Lr lübor Sc 6kr!üi xrEKibus prolerviää Lupch
Ire» 2c xoü elios solicirare viro».

B b  -
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Ovar milü Lbriüus ove; prscenäsr trräiäie, illi» 
bene curarir bolpiis lerrs vale.

Ipla kiunen molem lueorporü oecule sulcir»
!4smgve polo menrem reöäimur, vls, nbi» 

l'raäimur oll» ribi» vearuro lingvimur «vo, 
-^rcber^pon julli cgnöiSuIigve viri.
Hr.l^uesFonegnelsc i;6 z  tlsProvsten paa sin« 

Zndkoinster: „  Kornnende og Qvagliende un »libi. 
"  Af hver Otting Zord 6 Mk. Sm or. Koebord re 
"  uvissr. Sildbord: 2 ssl. af hver Plov —  En P ra- 
"  stegaard i Aller meV Tost, itein cn Tost kaldet LundS« 

kose. Nogle givne Agre, «n Ager paa et Ort. Land, 
"  cn Ager paa z ssp. Land, tv Agr« 8 ssp. Land, 6 Agre 
"  rv Ä n ig , 8 Agre lv O rrig, z Agre tv Orrig Land. 
" E l stk. Zord 6 ssp. En Ager ; ssp. En krelling 
"  Zord over al Srubbum M ark, to Otting Jord over 
"  Rodcssov og Mark. E l stk. Skov kalder Tasche. 
"T a p s Sogn, Offer og Tiende ur »libi, it. Nandest 
"en G aas, en ssp. B yg og 4 B ro v af hver M anv, 
"  item af hver 20 TLg. EnPrceftegaard i Skvfftrup, 
"tilhvilken ligger en Otting Zord, Sko» og Mark. 
"  Item  irr Toste, item «n Ager rc."

2) vrmpo Î rues-tt, som «fter stn FaderS Dod 
var Pr«st her i 38 A ar, og dsde i6 s ;,  6e Aar gam» 
mel. I  Hans Tid r ; 87 stnder jeg Kong M iv L k ic » , 
ar have nied sit Hof opholdt sig til Aller, i hvilke V a r 
reifer, kan jeg ikkr sig«.

Z8 8

s )



z) I.«za Hsm^oviL Levede endM rs )4 . E n 
sovnaglig Mand.

4) âk«a Lebröiler fta B ükt Prastegaard. I  
Rvstok blev Han i sine Sludenterdage bekiendt mrd 2U- 
Lb-tk 8u<Zerov, som og her blev Hans TLgtefalle, og 
blev ved henVeFaver tilIoK-nbcKrööer. som blevPrast 
til Addis, ckriüoxliei-, Prast lil Wonsbeek, ^nn, 
Sclimäer, gift med Borgemefter Lickel j HaberSlev rc. 
H r. Sckröäer dode her 1664 den »9 April.

;)  kerer blissrn fra 1664 til 1682. Mene- at 
havevaret en Son af Magist. wissen i Tyrstrup. HanS 
Son blev Prast i Wonsild.

6) ^ürxenLrrsoe fra Fielstrup Prastegaard. For» 
rigeö Svigerson, dode, 697 den 24. M aji.

7 ) H r. joksnner Loezs, Herredsprovst vg Com 
sist. Assessor. Prast fra 1697 til >729. Hans Fm 
dested var Vilstrup Prastegaard. Denne fredelige, 
rrdelige og ustraffelige Mand var her to gange gift, 
nenillg forst med ^nnr Xtargr. ^onraör Dotter, ved 
hende blev Han Fader tilLonr»ä2oex,» som blevPrast 
i Wonöbak, koul ckrilli-n, nu Prast til Rapsted (x). 
^vlirnaer 2oexs, som blev Herredöfoged til Höyer, 
klszsrl. l̂arxrek«, gift med Pastor krbrieiur i Loit tt. 
Hans anden Hustrue var klecluelo Loxlüs Llrulen fta 
Sltnderup.

B b  z 8) bloe-

<e) Som  om sin Familie har givet mkg mezet rare Ester» 
retnm-er.
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8) XtorerbUor^n. I  bette Land kiendte saa Ham, 
undtagen Aller og Tabs. Han blev fodt i Kioben» 
havn 1696. Hans Fader Kiels Jörxensea ttorkn var 
Huusfoged, Seiglforvalrer og Fyrböder ved Rente« 
kümmeret. Fra KiobeichavnS Skole gik Han til Um» 
versitet« jämmestedS, og studered« under Profrfforrrne 
l̂ iaknix og Lrrkbolin. Aar »729 blev Han kalbet til 
dette Sted, hvor Han ligesom inden lukte D orre steds« 
laae i S kiu l, og takkede Guv for Levebrotz. Aar i?Z8 
gifrede Han sig med Raadmand vle Kuöb-Ks Dotter as 
Apenrade. Han dode 1766 den 22 Julü.

9) jörxea ttsnken. som rfter Pastor lilinckerer 
D vd til Hoptrup »76», hvs Ham Han 1760 den 12 
September blev som Capeüan pro kerlön- bestikket, 
var uden LLmbedr, indtil v . 8rru«yf«e bevagrl over 
Hans Tilstand behagede at recvmmendere Ham til bisse 
vacante Sogne, og Han blev kalbet 1766 den 8 Sept. 
mange til G l«de;'thi jeg verd, Han attid bliver «n ar» 
lig Mand motz sin egen S ie l, og en troe Arbeitzeit blant 
Jesu Forioste. Han havdr til Fader tt,os kklerkea i 
Pamhol i Hoptrüp Sogn, og til Motzet «n Dotier» 
dotier as Pastor ^nr. j Vilstep, som havdr gif» 
t« sig med Student k«ler Veiböl fra Foel Prcrstegaard, 
men derrster med brmeldt« »«ns kererken. F ra  Som» 
mersted Skole gik^vrxen Ksnlen 1746, da Han var 
»illen A ar, til Kivbenhavn, og underkastede sig alle 
Examina, hvorover Han og nod Regenh og Kloster 
ligesom Danfi« Stutzenterr. HanS Diftiple Tid «sier

ande..



anden Hove v«r«t: D m  Hannovcrffe Resident Herr 
von keickr fem Somier i Kivbenhavn, siben Junker 
von l>/rrou hos EtatSraad ttimmelstrox» i  Odense, it. 
Grev Veöel af Jarlsbrrg paa BasnoeS Hans to Son» 
ner; vg «ndelig uvi Capitain leilmanr HuuS paa En» 
derupholm iJy lla n d , Junker von 6err6ork (Herr« til 
WvSniSgaard ved AarhuuS) indtil Aar 1760.

xm. Labs Sogn.
T ab s, det er D ads euer DaabSsoe, i Anledning af 
Taboflod, svm her udspringer, vg lobermrd «n meget 
krum Gang «ndelig i Bellet. Ved Venne Flod var i 
de forste ChrisisndomS Tider et vigtigr Dobested; vg 
her blev vrdFloden bygt et LcrrehmeS, hvvrGusiSOrd, 
svm skee künde, blev vev en anseelig Person forklaru.

D er siaes, at enten her eller ved Aller stal i en 
Hoy ligge begraven rn Fyrste navnlig ^risleL

Kirken liggcr allene paaMarken, er «n stör Byg» 
ning, ;iret med Taarn, vg er rn af de aldste i Egnen, 
havd«, soiy sigeS, sin egen Prcest, »Aden sibstevar 
H r. vampo 1 544. Den er siden «t F ilia l til Aller. 
Sognek har den fornoyeligste Beliggenhed, forlreffelige 
Kornmark«, Enge vg Skov, vg ligger just midt iH « -  
reder, 2Z M ül Norden HaderSle». SognrtS Jnd» 
Lyggere lobe til zoo Siele. Bestaaer af n Z  Plove, 
vg har Visse B yer: Tabsuhr, Ostorp, Skourup: 
du e r ; i  Familirr.

B b  4 XIV.



Z9S

XIV. Fielstrup Sog«.
N ?aa have Navn af sin hoye Beliggenhed og störe 
Hoye her i Egnen/

Egnen er fornsyelig; thi deels har man Skov 
baade Aster og Wester, saa er man og her strax vev 
Bester, hvor man kalder der yderste Rnudohoved.

Byernt i Sognet ere: Fielstrup (Felstorp) stok 
Fielstrup Anflet, liste Fielstrup Anstel, Knudsdorf, 
Hauge, Gammelby, Sillerup og Kehlet.

Jndbyggerne udgiore over 700, og Plovtastet 
>8Z (K).

Kirkrn er anseelig og stör, jiret med «t fpidS 
Taarn. D ens Prsster have vceret:

H r. Virlef VuI6c>n 1456.
Veorxiur L«rlo«, som dvde i; 6 r  de» ro  Oct.
s) H r. r§. vurloe den forriges Son, som dvde niod 

Enden af deile Aarhundrede; man har fra Ham Fvr« 
regnelsen paaProeste- Indkomsterne ftialedes: "Korn» 
"  tiende un -Ndi. Qvcrgtiende om S t. HanS D ag 
"  hver 1 ; Lam og GriiS. A f Fol og Kalv en Blaf» 
"fort. Plovbord i r  Mk. Sm or. Oster oni Zuul 
"  af hver Madstab 4 Alb. Om Fastelavn 6 S ild  og 
"  6 Vrod af hver Plvv. Brudevielse 4 stl. Kirke
"  gang tv stl. Jorvrstrrd 4 stl. To tvlliid Jorde ubi 
"  hver Vorig over al Fielstrup M ark, tr« Toste l den

"  Norvre

(t>) Vf hvtlke Stllenip og Kehlet Hörer ander Haderölc» 
Hemd.
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"  Nordre Vong og to i den Sondre. Tre stk. given 
"Jord ihverVong, nogerSkov til de to tvl!iidI.>rv< 
" t Marken fire Sieder. "

z) vrviä Lirlcie, levede endNU 1644.
4) Qeorx Lrrlos, dove l66 l den 20 Fcbr. Be» 

sogte i sin Ungdom Rostoks hoye Skole, og var lige» 
svin HanS Formcrnd en vellard Prastemanv.

Man har fra Ham:
virpue. äe peceskomxenereöcspecie. Rost. 1644.4t».
Lxiceö. ovtk Canhler v. äer L,ippe. l6s2.

;)  ?erer lpfsr» Svrup (i). Denne urolige Man» 
blev 1660 den 6 Nov. Hörer lidi Colding Skole; men 
Aaret deresterPrast paa dette S le d , og gift medFor» 
mandenS Dotter. Takke maatte Han, ac Han ikke strap 
igien blev afsat; thi samme Aar 1661 den iz  Dec. 
blev Han for Consistorium Haardt irettesat, for Han 
havde mod ProvstenS udtrykkelige Forbud navnet et 
parFolkafPradikestolen, som havde forsomt Sacra» 
memet, og lod spiige det sadvanlige V e rs: Beklage af 
al minSinderc. Aar 1667 ben28Febr. blev hanattrr 
Hemer ind for Konsistorium: HanS Kone havde givet 
en anden mev kuytte Naver er saa valvig S lag  i Nase 
og Mund paa Kirkegaarden, at hun jammrrlig blodte, 
og i den Filstand lob strax til Haderslev for at klage; 
item künde Prasten Heller ikke bare sig päa Pradike» 
stolen; Prastckonen maatte frem, beve om gvt Veyt 
og brrale io  M kl., og H r. ipsta blev sat i rette. Aar 

B b  r 1690
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>690 dm 4 April blev -an atter sogt for Consistvrium 
af «n Student (som selv ikkr var af der beste flags), vg 
anklaged, r) at Han lange havde värel hengiven til 
Drukkenssqb. Vidnerne soarede ja , de haöde merket 
tirt —> 2) at Han bandeöe. H r. ixfen „agtede der ikkr. Z ) ar H an r6S8 paa Julrdag var beskienket Under De» 
nesten. k. Han glemt« at messe Epistelen, men Han 
pradikede fardig i to Dmer. > 4) Med AlmenS Sa» 
tramrnre havde Han sorargelig forseet sig. Blev ikke be» 
viist. ;)  Han havde offentlig sagt, hvad «n i Skristr» 
Stolen havde bekirndt for Ham. 6) Han havde sert paa, 
at Degnrn elenhiglig blev flagen i Hans H u p -, og da 
Han halv död blev udbaaren, havde Prasten talet.for»
argelig dm Hans Betieiielsr Med Sacramentet,-------
k. Ordene havde ingrn «den Degnen'S Kone Hort. 7) 
Han havde forffrevet sin Prastegaard til RibefogdenS 
umyndige Son. «. sseet i Drukkenskab vg Skiemt, 
fvruben flrre Excesser; men i alt Vette vare dogBon» 
Verne med Ham vel sornvyrt. (Hk ja deSverre). Aar 
1692 d en;S P t. blev27Puncler undersogt vver Ham 
ester General-SuperintendentenS Ordre —  Han blev 
assar, og Hans AfsattrlfeS Dom dat. 1692 den 29 
Nov. finde-, vm jtg rpt huster, i HabetSlev Provstr» 
Archiv.

6) Lrrvnur ellW 4 smu; ekrikoxberlea fra 169z 
til 1718; alt for lange for «n kiodrligsindrl at vare til 
Skade t Christi Mryighed. Alt hvad jeg om Han? veed, 
er, at Hans Kone maane for Rangstrid i Kinken bemle

Z94
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fix Rdlr. for Eonsistorium, og H r. »»-mur nesten lige» 
saa mrget, for et kiodeligstilet <D«rS til «n PrasteS 
Bryllup i WonSbeek 1701.

7) Xrtrkür äiriov. En Mand af et andetflag-^ 
B lev af rn tzmig HiulmagerS S a n  fra AlSlov ved 
V arde, uformodentlig langt om lange en Latiner.' Z  
hanS forste Aar vai hanBissekrammer, reiste fraHier- 
tmg til Holland, (Zyder har Mod paa al reise) og 
kivbte smaa Kram , som Han i smFodeegn gik om og 
folgte. Denedr siden sont GaarbSdreng i Odense", kam 
endelig i Tieneste i KiobenhavN paa et S u d , hvor 4» 
streng Madmoder nvdte Ham til at lrver« sig alle Han- 
Drikkepeng«, hvilke med HanS Lon vm kort P d  belob 
stg til 200 Rdlr. Dem stk Han paa rngang, og ha» 
reiste til Odense, og bad, at Han maatte kömine i Sko» 
lr, d«t ffredr, og Han blev Student med stör Skag 
paa Hagen. Neppe var Han fardig ved Academiet, 
forend Han blev Feldprast ved Oberst vrmKr'Regiment, 
som agerede i Holsten, og gistede sig derescer-r7i; med 
öliiris L.ise ttcliernrsnn fra HaderSlev. Fra r 7 l 9 var 
Han ester forrigeS Dod Pastor til Venne Mrnighed,ind- 
til 174; i Decrmder.

8) H r. >4e)-lzn6. Denn« «rede Mand,
som af Esterkommerne aldrig bor glemmeS. Purste» 
gaarden har Han af ny prcrglig opbygt, Gaarden- 
Jordr har Han samlrt til «t Sted, og tilderlS indgrvf» 
»et, og hvorfor erreS ikke Han med Medailler, frem for 
svmmr andre fra de oeconomiffe Selffaber? Han er

fod«



fsdt 1717dm  z s J a n ., vg havde til Fader den arv. 
Pastor ^ok,n Ivt. til Hoplrup. Han reiste som Slu» 
dem i ? Z 9 til Jena. Ester Hiemkomsten conditione» 
rede Han her omkring nogle Steder, indtil Han 174; 
blev H r. ^Inlov adjnngeret paa den« Sled. Han gif» 
rede sig med vorokke» i'komr, en Dotter af Borge» 
mester Hwmlen i Fridericia.

XV. Bierning Sogn.
Aenne Kirke, svm stebse har vcrret et Annex til Mol» 
trup i Haderslev Herred, ligger i Tyrstrup Herred, 
Z M iil Norden Haderslev.

Navnet vifer, at Kirken ligger hoyt.
Vyerne i dette Svgn ere: Skoubolli'ng, Kab» 

drup, Rorkiar, Bierning Kro« Bierning Roy, Er- 
rigsted, Ulvhuus, Tommcshuus.

Jndbyggerne ere ved 280, og Plovtallet ir Z ,  
af hvilke 8 Hörer eil vetre Herred, Resten til Hadcrs- 
lev Herred.

Bacchi Tempel paa dette Sted er vvermaade 
gammel; thi faa Sleder m  saa gamle bebygde, svm 
den«.

Z - 6  - H - K . - t z . - K - » - » - » -

§ r r .

Gram Herred.
D eu« störe Hrrred, som, naar Jagerup bliver Mid» 
delpuncten, gior Sender og Norre 4 M ile, og fra 
Oster til bester 5 M ile, er fast svm rn O e, vmgiven

«f
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uf Nibs Aaes ko Arme, sei.§. 8. Mod Asten stoder 
der lil Haderökv og TyrstrupHerreder, vg mvd Nor
den gaaer det lil Skodborg Aae.

Hele HerredekS Plovkall bliver vmtrent S 'H , 
vs detS Zndbyggere 5980.

P aa den Ästrr Side er gor Land, gvde Enge og 
Skove, giennemssaaren af mange fmaa Floder; men 
her ankreffes mange ringe og uvyrkede Srykker Hrde- 
og Mose-Zord.

Kirkerne hsrer alle til Daring Syssel og HaderS- 
lrv Provsti, undtagen disse tre, G ram , Nustrilp og 
Skrydstrup, som ligger til Sonder ZyllandS Syssel, 
vg under Vissoppen i Ribe.

!. Gram Sogn.
Merkvardighederne her err G ram gaard, vm hvil» 
ken laseS, ak H r. Lrl-nö K»I5 besav i Forlrmng Gram 
S lo t og Mogeltvnder Aar 1559, og Aaret efter blev 
Lrlsnä K,I5 sat i Rigens Raad, for, Han ssog sig til 
KongV/>tl.vLVl^k<s Parti, hvorved Köngen fik baav« 
Gram , Mogelkvndrr vg Ribe Slott«. F ra  Gram  
S lo t ovedrS oft« Firndtlighever mod Ribe, cg vi läse 
«n Dom vamet Dagen efter S r . Hans D ag 137-» 
vver en Manv af Ribe, som nlforde Gram S lo t t» 
Fade Bossekrud (lc). Aar dode 6r,goriui vo» 
kuöevelr, Herr« til Gram (I). Slotttt laae i den tykke

Skov,
(k) Prof. 6r ,m  t dtt taweSellk. Skrifterr Deel p. rfg.
( Y  Prof. M U « ,  Nach». o»n S t .  Zvh.Predi-ersp. -qS.



S kov, indtil den gamke^Feldinarffalk tt-ns Scluk (som 
stod veb der danffe H of 1660, og var under Kong 
C M l8 ^ l^ b r v . den beromrste General), flyttede 
Gaarden «n halv M iil Adligere, og anlagde den paa 
Vene plaisante S ted, hvor den nu staaer. Endog i 
degamke Kiempeviser find« vi derreSted omnenr i Hol
zer Danstes D d : Kong Siegfriä Fader tilyrm vnxer. 
IVrafi raaber op af Graven eil Sonnen, og giver Ham 
Sverdet B irting, hvormed Han flog Lcmer Kilo og 
Qiprr og äI5, som stegt« 8iex5riä paa Gram m er De. 
6r»m var den femtt Konge i Danmark, som regierehe 
ALr efter V .  S k . z o ;z , og blrv flagen af Kong 8v>d- 
ä,ger i Norge (m ); vm Han har givet Sieder Navn, 
staaer drrhrn. Gram-GqardS GodS gior omtrenr zc> 
Plove.

L7y b -l, «gentlig i Foel Sogn, er og «n frie 
G aard, nu hörende under G ram ; men har tilforn 
vseret i de ^Volmekeläerr og Xocixers Familie. Aar l 6 z» 
og l6z8 eyede viklev von Luckw-il N p b -l og G leis
lose, (hvilken sidste nu er en Kongelig Forpagtnings- 
Gaard her i Sognet). Ä s Sognee Hörer int« under 
HadrrSlev Amtstue foruden Arupgaard, som gior § 
P lo v, og i6  sqa kaldte nyr Gram -Plove üdette og 
Foel S o gn; Under Ribe Amtstue 8 Tonder Harkkorn 
tjl Gram B irk.

Sognet er temmelig vivtlofti^og ffal tilforn have 
udgiort to Sogne, og den afbrudte KirkeS Ruder« 
vises endnu. Zndbyggerne belobe sig ril 700: K ir-

(m) Skk WM irnnn. reM. »zvil. x.  ̂ .

Z - S  ^ 4 —
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Kirke» liggrr 4Z M iil Vesten Hatzerslev, og ro 
Mile Osten Ribr. Den har siden Reformationen ey 
havt flere enö syv Praster^ og bisse «re:

i )  Hk. ^oksno«, svM dode 1592. (teü. ?rok«s.
Böller.)

r )  î ieolruL Joksvllis, blev-forrigr sin Faderad, 
jüngerer 1586, og levede «ndnu essev 1600. Han vat 
vm Natten ikke bange ak fee sig om paa eenlige Steder, 
for ar flaaeS med Spogelser, hvorfor hanSKone straf, 
fed« Ham.

z) jobsnner diicolsi, som dode l  6; 6. Han stak 
have havt et yndigt og stärkt Male ril at messe Latin.

4) Hk» Provst kriöericb lüünsen k'rits. Dode' 
ikke florend 1702 «llrr 170z, og varaltsaa i Lareamr 
bebet 6 til 4 7  Aar. Gistede begge sine Doltre dort, 
mrden- Han levede, den en« til Nustrup Prast^ og den 
anden til sin Succesiör H r. vieckenderx. Om Hans 
LEgtevrn ^»n, »verlevede Ham, stnder jeg ikke.

5) vrniel Llecleenderg sra Blecken ved Bergen. 
Blev den forrige adipngeret, og giftede sig »698 med 
Lilien klsrie krier. Han dode 1729. Hans Born 
ere: Llaurö, Lkuäiosur jurir pr»ü. i Norgt, Wrî ericb L. 
Prast til Ballum , Major Lleclcenberg ved Husarerne, 
<n Dotter gist med Pastor biarboe til Bkoager.

6) Hk: Provst keier Lrsglunä fra 1729 til 1.75 l . 
E r fodt i RibeBispegaard; thi fireUgerfor hanSFod, 
sel afb-endte Hans FaderS Prastegaard , 6 8 r ,  hvor» 
pver Hans Moder ttelene Lnxluaä s-gte til sin FaderBilkoppen



BiffoppM r  Ribe. Hans Fader var ^->s. Lbrikea 
*VeUe)u!> -som i 5 l  Aar var Prcrst for Lintrup vg -brr- 
ring. Hans Farfader var v»ur. Velleju,, Slisis? 
-rv v stl Odense, og Hans Farsaders Fader voü.ckrj. 
ü-n vv-lleju-, Prof. Thevl. og IV. Hof,
x«est. F ra  Rjbe Skole blev Han af Rector ^örzea 
Seerup dimitteret 1696 til Academiel l Kiobenhavn 
Dtrefrer var Han iB istop Lirckeroör Huuö i Aalborg 
paaandel A ar, indlil den bekiendte S ag  nied de sab 
ffelig angivne Dstedffe Vesatt«, som blev til hoyesty 
R«t indstevnet, nodte Bissoppen med sin Familie Ny
gen Tid at vpholde sig i Kiobenhavn. Herester reiste 
kerer ürszluaä igien til Academiet, fik Sted paa Klo
ster« , og endelig paa Lolle-io, l-r-öiceo; Zmidlcrtid fik 
Han Condition i Grheimeraad blorKrHunS med at ar-> 
beide paa der Vanske Lexicon, som sai. ^lork agtebe at 
udgkve. Han blev 170z kalvet af Grevinde §oxk. von 
blkrscksstr til Schakenborg og Gram , som Pastor til 
Fohle, med vom»-er-mr af Köngen; her stodhaniaS 
A a r, hvorrfter Han 1729 af samme Grevindo blev for- 
styltet til detle Sted. Stedse var Hans Adferb ynvig, 
og hanS Levnet opbyggelig. Bedrvvelse hayde Han vg 
sin Deel af: Han saar sin kiere Faders Gaard anden 
gang at gaae op i JldSluen. Hans Angest og Trcrng- 
sel var tiifalleS med andre, da den svenffe GeneraliömuS 
var indfalden i Landet, og stod ved FlenSborg; men 
Han havde og Glcede af sine B o rn , da den enr Dotter 
Virgin» klsria blev vel gift med Pastor Lck-ttk. Vorm
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5-rrup i Faaborg, og km anden med Pastor Vuck i 
Asmlinnet (n ); men Hans S o n  ttenr 8ckrck lcraxlunä 
blev Ham i Hans sidste Aar adjungeret, og var forst 
SlistSprcrst ved W alloe, men nu Sogneproest til 
Hoyels« og Lellinge. I  et kierligt SLgleffab levede Han 
44 Aar Mtd k l-ri, k:>js. Lkiciieli, fra Haderölev. Hans 
stdste Levedagvar dm 28 Im in  «75».

7) H r. Inders l'liorup» fodt 1702 den 2 5 Der. 
i Astervandet Sogn i Thye udi Jylland, hvor Hans 
Fader n̂<ler» l̂ aZl>-ircl var Bondemand. M in Fader 
ffriver Han selv, forlod öS ved «n for hastig D od, og 
min Moder heilsam mig lil sinBroderkeäerZerklielleu 
i Thorup. I  mit syvcnde Aar rogProvstm )«ns 
Qoiisen i Jngstrup mig til sig, for at giore Hans S o n 
Selstab i Lcrsning, og stden af Ham sat i Aalbvrg 
Skole, hvorsra jcg af dmTidSConreclor ci>r. ilic llru x  
blev «720 dimilteret. —  Ester at jeg havde taget Ex
amen Theolog. under Prof. Lrrkkolia og 8reenbuek ined 
Charact. k̂ on Lomemneriäum» reiste jeg igien til Ing» 
strup, og conditionerede hoS forbemeldte Ooclliu, 
indtil « 7 Z 6 ,  da Han kaldede mig til sin Capellan for 
fine lre Menigheder, i hyilken Station jeg forblev ne» 
sten i fire A ar, men efter hanS Dod forflyttet som E<  ̂
pellan for de fire Haminer Sogne i Vrndspssel, hvor 
jeg stod päa 14 Aar HoS Sogneprerstm H r. e .tto /«.

Ester
(n) H»i« Son Slndlos. 7. Sucli jtg f»r Sifie »g sim Ester, 

mainger er Msd wegen Tqk forbmipe».
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Ester omtrent 17 Aars Capellans Tieireste, for at söge 
«t Sognekald,> reiste jegtil Kiobenhavn, og blev, da 
1 7 5 1 kaldet til Praest i G ran i, af den Hoybaarne 
FrueGeheimeraadinde og Lnkegrevindeaf 8ct»clc. Jeg 
har v<rret to gange gifr, forste gang med Lnxel bl,n, 
Jacob«. Dotter knlenberx fra Hobroe Proesteyaysd. 
Aar i 75Z i andetÄLgreffab med Regimems-Qvarker» 

inrster Jene k'rlclces Enke Llis-berk tlenrilcs Dotter, en 
Dotter äfKektor 8cbolL j Wüster.

H r. k'riäericb Lbriltian L liu si, Eapellan k>ro kcr- 
»̂NL ped Gram Menighed. Fodt 17Z8 paa Österby« 

gaarv, hvvr Hans Fader O-ur vvilbelm ciruä» var For« 
-agter, Hans Moder Jobsnna blieron^ma RoZerigueir, 
«n Dotter af Pastor Itoäerî uetr ved Trinitatis Kirke 
i  Kiobenhavn. Begge disse Hans Foraldre sradode 
Ham alt for kilig, men ForsynetS Gud lod Ham finde 
«n kirrlig og trofast Fader i Hans aldste Halvbroder 
rvlsrcur Qauüi. som satte hani tlnder Information hoS 
tt. e. xiölmsrcb, som siden blev Prcrst i Horne udi 
^Lendsyssel, hvvrsra Han blev ftsidr til Kidbenhavnö 
Universiret 1756. Conditionerede derefrer et par Ste« 
idet, indril Han »768 blev som Capellan til derrr Sled 
vrdineret.

n. Rustrup Sogn.
Äette Sogn er temmelig folkerig, og derfor er Kirkcn 
ikke allene een af de smukkcste, men og den storste Vyg^ 
ning af Landkirker paa mange Mil« her vmkring.

Vperne
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Dyerne ere . Nustrup, B ck, Kolsnap, Gabel, 
Brundelunv,. Aalkioer, V ra a , der er n 6  Familier, 
og alksaa kan regnrs Folkemcrngden lil 720.

Plvvtallet gior iz /^ , alksaa staarr man let for 
Udgifc og har Jord nok; thi alle disse Plove udgiore 
omtrenk 140 Tender Harrkorn ester danff Regning; 
pg paa lige Jord var dek i Daninark »ist bleven uv» 
maalt tii over zoo Tender; men alting maa have Aar» 
sag, hvad kommer der an paa en haiv Sneeö Plove?

I  Sognrr har staaet et S lo t kaldet G aaokierr, 
som ffal have staaet ester Hertug »ans« Tid. DetS 
Kiendetcgn ere her «ndnu.

V«d Brundelund vises en H ey, hvorudi ffal 
tigge brgraven en vcd Navn «erd, som foregav at vcrr« 
-Lroder lil Biffvp c>rillu§ j Palästina, og har felgelig 
levet vmtrem Aar z8c>.

Nustrup (Neudorp) ligger z Mile nesten i Ve
sten fra Haderslev.

Cacholikernrs Kirkepatron her var 8e. L-sureanub.
Prcrsterne «re:

1) î -rgveräur anrog Lulheri L«rr, eg var vel 
studeret.

2) keter l̂rrcuken, en S e n  af forrige. Dode 
1 597. V ev H r. 8tuKr-> Douer i Hammelov blrv Han 
Fader til klrrcu; 8rukr i Tvstlund, eg H r. tteorick 
Pastor til Hammelov.

z) kdax. vnlev 8imonir fta Hoptrup Praste» 
gaard. Var som Student af Kong kklOLlULtt me» 

E r a  gcr
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gethoyt agtee for sin Lardom ; mm Hans S o n , som 
blev Prast i Arrild, flcrgkede Ham ikke paa.

4) diicolllu; V-II» var nok ogsaa fra Hvptrup 
Prcrstegaard, V a r  her 1642, og dode 1652 eller 
-65z.

5) ?«erttio ri fra l6 ;z  til 1659. Forhen 
Archidiaconus i Haderslcv.

K) )ol>snnes Î iZonicles VVeilel sia 1659^1692.
H vis dader L-SK0 Wells îs var Pm st til S t-C a- 
thrincr i Ribe, og dode 1648. HansMdd'er varkle- 
öea L-agonis af Ribe Bispegaard. HansFarfader var

^näreas Leverini VVeclel, til sin Ä d ̂ b . Lrabe»
Hofmester, siden b k iv L k lc tt ll. Hofprast. HanS 
Brodre vare E z .  ^n<lreas rveclel» Conrecror i Ribe, 
E x .  ^okannes i Andst, lolax. 8everin i Rapstrv (6). 
Han dode 1692 den 2 Zan.; men Hans Enke vvr. öl- 
xzarcl von ^blekelä (forrige ^lsx. tliorres Enke) leveöt 
kil 1726.

7 ) H r. Pryvst ^oiiannir >Veäel fra 1692 
til 1 7; z. Blev ordineret i Ribe af Biffop l.osberx 
1692 den i  z M a ii, da Han var 27 Aar gammel, og 
blev indsar i Nusirup Kirke af Haderslev Amts Znv- 
specteur v . E lle r»  >som sirdvaiilig paa AmkmandcnS 
vegne. Han gav PladS for sin Efcerfvlgerr og uroe- 
ligvemende Naboe ^ ix .E ru p , sa Han dvde 17ZZ den 
e Junii. Han var kr« Zange gisi , fsrst med den srom»

me

(0) Om deiinr EstemtN)»» holder S lik , bikM jeg M M
Toiol.
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>>ir ^onrHis. krier, som folgte slN Guldkiede, Vg Vps 
bygte for samme ved Kicken et Fanighuus til to Nöd- 
lidM e; Hundode 1 71 9 fomModer lils^Born. H ans 
Mden TLgteveninde var Birx. 8opb. ^»erup fra Lemb 
Prcrstegaard, som ssdte Ham tre Vorn. Endeligi72S 
hlev Han vier tridie gang, og der niev Oberstlieurenant 
LIemems af Rendöborg Dotter hlarjL 8usannL»'som 
ved ha„« blev Moder til tre Dorn og overlrvede Ham, 
hun blev gift med Past. vv-nx i Skrydstrup.

klax. lverk̂ orup. Var,en Siellcender; thi 
Hans fornemmeFadrr var Borgeniester i Corsoer. Den 
lcrrde kvlorup blev Felvprerst 1729, og for sin Slrar 
badse sat i Skr.-dstrup Pastorat efier 8 Aar, sad der, 
vg ventede i 16 Aar efter forrige Hr. L-->xonir H)od. 
Med finAlronaiske fromme Llilsderl, nvlcde Han enBot» 
trr- som blev gift med Pastor ttovs, i Hellevad, og 
e» Son iver, fom ex Jurist- Han dode 1759, da 
keäer »exelunel, som hlev siden Capellan i Andst, og 
er nu Hospitals Prcrst i Colding, var Ham nogen T>V 
adjungeret.

9) Joksnn ^rent vxllel fr« 1760 til 1764, 
da Han blev Vice» Pastor i Sandbi) udi Lolland. Om 
Hans Fortienester er i den lcrrdr Verden ingen ukyndig, 
og, siden jeg vidtloftig i den Lollandffe Historie har 
sorkMet om Hans Liv, Skrister, Familie og Gifter« 
maal, er jeg her des kortere, og vil kun sige Lcrserne> 
ak Han er fodt 1726 i Vrensted Prcrstegaard udiZ»M 
land. Hans Farfadex var Eratöraad og Aimmand 

Er z »  ovrr



vver. Seitstrup vg Börgluin, Hans tv Farbrodre 
blrve nobiliterede med der NavnL»iKens«iol6. Aar 
1 75 ; skulle Han have vcrrn Pastor Avjuncr. paad-ne 
SteV, mell Biskop krorlon var hamimod, vg vM el 
blev Kapellan til Landet i Laaland, mey ester ^1. ^  
rvxr Doi^ vilde Gudvcere mcrgtigere rnd Bistoppen. 
Han blevPrast tilNustrup 1758, og sad der til 1760, 
leed allehaaiide, forvi Han vilde t̂ nke og tale.

*o) H r. Provst iliom s? >v»nx, svm v^ffel 
stlv recornmenverede til sin Esterfolgere; Han var fra 
,? z z . til 1764 den 16 Nov. Prast i  Skrydstrup, 
hvvr Han var gist forst med H r. L. lVeäelr Enke af 
Ntlstrup- me.n siden med e,ri,. vor. von Linen, eil 
Dotter af Pastor von Linen til Heiligenhafen, med 
hende Han holdt Bryllup paa Gram samme D ag svm 
Pastor tterboe sammrstebs med Zomfrue Lleckenberx. 
H r. lVrnx, ernestt Dotter blev gist med Pastor keicli 
i Norborg. Aar 1772 afbreNdte Hans, af kkx. v>l- 
sel med störe Brkostninger istandfatke Priestegaard i 
Nustrup; endelig H r. vv,ox fik den for M  Kiob, og 
v x ik ! mqatte lide der. Men see! hvad med Synden 
kömmer/ gaarr med Sorg igien, det er er Orbsprog. 
H r. v/ang er fodt »707 i Vang udi Thy«, og.Hali- 
Fader Jok. vo/eken var Strandforvalter. F ra  Hier« 
ning Skole blev Han 1727 Student. Hos sin Mör» 
brvder i Fläde Jen- Wanx blev Han 17z» begiert 
ril Caprllan xro k»son», men Mvrbroderen dode,



faxend Han blevordinecet, hvorpaa der/blev Mettere^- 
ak Han fik Skrydstrup Sognekald.

m Skrydstrup SoO.
A a r 500 Jndbyggere, ög dog.staaer heleSogntt kuy> 
for Plove.

Byerne ere: Skrydstrup, Uldal, Horlvk, Ul» 
dallund, W M , d«t et 57 Familier.

Kirken er en lipen uanserlig Bygning, ligger 2D 
M iil Veftiydvest Haderslev. ^

Sogner har smukke.Bglbrend«rierthk man hae. 
her de beste Torvemoser, hvilkr oprette Skovmanglen.

Her har staaet'et Herreserde kaldex Borgvold, 
hvis Graver.ogRudera seeSendnu. Ved LjlholtWn» 
Veholt) hav i Pavedommel staaer et Capel.

Prersten har to FrigaÄVersAvling; men en.Eng 
kalbet Blodeng, hvoraf avleves 12 til is  LasH o e, 
er bortkommrn fta Prcrstegaarden, vg ved Ansogningr 
ssk xiorux Anviisning af Bonderne paa erStykke 
Zorv «en M iil fra Gaarden, hvoraf Haves4til 6 La-.

Kirken staf vcrre bygget paa Bistop blrxni Pro» 
cüration, hvis.Navn og D ods Aar1Z64 lcrseSpaa en 
Tavle. KirkenS Praster vides allen« disse:

Provst diicolsur6ambr,som levedr endnu 1645. 
H r. keter —  fom «rlangede vsmrent Aar 1656, 

»ed. en Opvartning for drt Kongl. Herstab paa M ail» 
sirup Lystgaard, at drL Sognets Kongelige Bender, 
formedelst KaldetS Riaghed, evig stulde ligge til St«- 
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deksPr«st. Kongebrevel var i Ptoestegaarden, nie» 
er med flrre Breve af en Prcrsteson ^lonlr. —  dort» 
stabt. S lig t er for Historien een uforvindelig Tab.

Hr. tt-ms kerersen, den forriges Sdn. Fik til 
Eapellan 1669 klin k. 8cl,,nK» (men Piskoppen for» 
kastede den Hr. tt-nr sorlangeve).

Hk. l̂aktbias l'kom rur 8cbinclc fra 1669 til 
,70 4  fra Odense. H r. 8cdmclr var vel studerrt, vg 
havde Rigdom. Med sin Hustrue virxirre l.oreakren 
af Haderslev avlede Han to Ä sttre, hvilke ester Fade» 
rensDod blev« boende i Prastegaardrn, fordi den fat» 
rigr Successor

H r. keeer ^  (fra Als) ikke förmaardeat kiobe 
Gaarden; thi det lidet Han hos Domprovst M x . 8ee- 
rup l Ifibe havde forlient, forflog saare lidet. Han fad 
derfor i een Ende af Husrt, og sorfaldt ul Crapulai». 
Han dode 1709.

H r. ksulu5 7 'ranliur fra 1709 til 1717. Hvis 
Fader var Pastor l>. Urunlöe til Osterlinvet, men Han- 
Moder kitten Ir-m r. Hans Kaldsbrev til dette Sktd 
rr af Kong kR lvL klC l-I IV. dateret i Venedig, hvil» 
ker blev Ham sendr til NustrupPrastegaard, hyor Han 
informerede.

Iver kiiorux fra 1717,0g blev i73ZPrast 
i Rustrup, g. v.

Provst Mom« Vl-nx fra 173 z, og blev 1764 
Prast iNustruy.

40§-
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Hr. Heliarö «rake. Äenne min Wen vg vist 
velsindrde JesuD rnrr, havde lil Fader den beste Mand 
Pastox lir-bs i Addis/ som satte Ham i Haderslev 
Skole, hvorfra Han blev dimitteret 1750'til Kioben« 
havnShoye Skole, da Han var noget over 17 Aar gam« 
mel; hast udstod her ester to Aar sin theolog. Prove 
med Berommelse. Hastig käldede Gud Ham i sin Kir» 
keö Arbeid«. Han blev 1758 den § Sept. ordinerrt 
af Provst Wülöike i HaderSlev som Capellan i Oxen« 
vad; men, saasom Hans Principal sammestedS, Pa» 
storL-oremren dodt i sammeMaaned/inaatteHr. ür-k« 
qvilere, og blev kort efter FeldhospicalSPrarst Fredde 
danffe Tropper i Holsten indtil 176z. Herefter opholdk 
Han sig, ined 8 Rdlr. maanedlig Gage hos sin Fader, 
indtil Han 1764 den »6 Nov. blev af Köngen kaldet til 
de«« Sted.

IV Wittsted Sögn.
§)ette störe Sogns Jndbyggrre belobe sig vist over 
7 ;o Perfoner, og har 14? Plove.

Wittstrv blrp i gammel Tid ssreven Witsee, der 
er Ved S-en, af den ey langt fra Kirken liggende 
Soe. forstaaersigsrlv, atdetklmgrrheraltfor 
Danff at sige >9 edsse «lier Vedsted.

.. . En ^>«l Offersteder og Begravelfer fteS paa 
Markene.fra Hedenssabet üsi

Byerne i Sognet er«: Ustrup, Hogelund, Ar« 
Mund s: Arnelund, hvilke ro B^er Hatz« faart Navn 
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afen D rnvg enHog, svm paa hver fit Sted havde 
deres Ophold, men floy daglig sammen for at siaaes, 
indtil een blev ödelagl; Skovby, Abkicrr, Veilbol, 
Overjerstald, Rudberk, tre Kroer: Zmmervat, Slyk» 
eher og Warlenberg, der er 124 Hufe.

Kirken med el hsyt spids Taarn, liggende iZ 
M iilSydvest staHaderSlev,og har havt dissePrcrster: 

8ivsrk 6koer 1456, som ssalhave tilffrevenKong 
l. haarde Modstandere Greve Qsrlisrä 

«l B rev, som bevegeve Ham til Skaansel modSognekS 
Bonder i dereö Contributioner.

Hr. Borken, som havde til Zndkomster 6  Sild 
og 6  Brvd af hvert Boel, z Sild og z. Brod af en 
Kalhner og Jnverst. 8  Skl. for Jordefarv, 4 Skill. 
for Brüdevielse — 4  Prastekoer. Hr. Borken maa 
v«re dod omtrent 1610.

H r. vvilkelmur Î lrrkim, Herredsprdvst og Com 
sist. Assessor. . Skrev sig med Dlnavn tvirröe. Hass 
leev meger i de uroeligr Aar 164z og 1644. Hvad 
Aar Han ded«, kan jeg ey sige med Vished; Aar r6 ;6  
levrde Han «ndnu. Med sin Hustru« Stereo k̂»rc>»s« 
(Sester tjl Ritmester ker. l^-rculen i Hoptrnp) blev 
Han Fader til H r. Prast i Hammelov; Ä»nr» 
gist med dtts Müllers Enke i Haderslev, og som blev 
Stiffader til r^ n ia  dlillea, Pastor i Skioerbak (o), 
og til sin Successor

(0 ) O g  ffssr lta n , rvildelm Lor E>vd blev hu» tredke gaag 
gist tnev l-or. 1 °oä« af Kielog^ved Ham blev M d r k  til 
PqAvr k«l« roäe ikygvüi.



4 n

H r. 6<:rt vviikelmi. som i mange Aar var Fa» 
deren adjungeret; Han dode iidi Haderslev i der fatale 
Aar 1659, efrer at Polakkerne havde medhandlet Ham 
rrl lyranniff, udplyndrede Ham, banvk Ham bag dereS 
Heftes Rumpe vg stabte Ham om med sig.

H r. Hmomus klogensen Qaverrluns fra Gavers- 
lund Prastegaard. Fordi Hans forste Hustrue i ottende 
Maanrd ester Brylluppet fodte Ham «n S o n , maatte 
Han ind for Consistorium. Med sin anden Hustrue 
(Sester til Conrector LocKKorü i Hayerslev) blev harr 
Fader til Jolisn Loclrkorlk og ^enr Loclcborü, som bleve 
Degne, og klsgsrlene, som blev gift med kerer ^ör- 
xenlen i Pamhol. As hver Kirke i Provstiet fik Han 
en Rdlr. til m opbygge den af de ugudelige Polakkex 
odelagtr prastegaard (x). Han dode Aar 1696 den 
r Ju lii i sättige Omstandigheder.

H r. hiixnur ^Nkonii, kaldte sig med Dlnavn 
Lüebbolm af PrastegaardenS Byggepladses Navn. 
Han blev 1691 sin Fader adjüngeret. - Äed hanS 
Hirlp blev regulerer 1.704 saalede«: at Skoleholderen 
her ffulde af hver Gaard have äarlig en Skieppe Rüg, 
vg afhver Korner 4 til 6 S k l., emen de havde B o r»  
«ller ey. Han blev ey ganrmel; thi Han dode sidst i 
Aarer 1708. Med sin Hustrue c,kii. M  'Lose avlede 
Han klsrir, som blev gift med klag. Laves til UlveSbok 
i Eidersted, og klaren gift med Farvtr Lrsossort i 
Skiarbak. Herr Kk-gnur var rüg, og P laste-Ind - 
kvmsterne her tillahe'og at berige sig. - Hr.

<k) See Provstc, Archiv;o Skuffc.
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Hk.' kaulur XliiktdiD L-iM fys 1709 til 175z. 

Füdl i Haderslev 1674 den 8 April. Hans KaldSbrev, 
til delte Stcd er Vater« Dresden. Han blev 79 Aar 
gainlnel, og dode 175? den zo April. I  GiftermaalS 
Säger maa Han have varet megek hstadig, Gud naade 
den Kone, som — ; Fordi Han ikke tog sin Formanvs 
Enke til 3Egte, t'lstod Han hende Halpdelen af alle sine 
Indkomster, undragen af Ägcrdyrkningen og Liigpra- 
pikener (g), at holde for hende to Koer, ti Faar, en 
^ende gron Land rc. (r). Aar 1710 giftede Han sig 
Nied Llrberk ^näerien, en KiobniandS Dotter, med 
hvilken Han hvs Frue 2üKlov var bleven bekiendt; men 
Han vilde alter have sviget (dog ved sin Stiffaders inrer- 
venire). Llsberk tvang Ham ved Hans egne Breve (;), 
men hun dode 1724, og Han traaddr igien hurtig til 
LEgleskab med 5ä» Simon; Dotier fra Sparrelund udi 
Osby Sogn, Softer til KrigöcommiffariuS 8imoasea 
i Haderslev. Han blev ikke,v<rrdig« at blive Fader.

H r. Iver I'lioinsen, som blev »7;o  den forrlge i 
Mmbedet adjungem, og vrdineret af General-Supe
rintendent keul;. Hans Fader var Borgemesterblm; 
'rkomfen i Fridericia, men Hans Farbroder Provst 
klonen Ikomsen til Lunde og Outrup dimitlerede Ham 
ril Academier r?z6 i Hans 20 Aar. Han hold« sig

snmk
(q ) Ded M s  ere PkLsternes Indkomster her anseeligr, der 

xradkke« »dm  Forskiel over alle.
(>) S t k  Haderrlevs Consist. Protocol 1 7 1 0 .
<;) S<k >bid. «'709.



sinuk stadig og flittig ved den hoye Skole, indtil Han 
blev begierer i Geheimeraad i'K . v. «̂Zelerr H uus til 
Lykkesholm fom Informator l?45- Hans ÄLgteven 
har Han fra sin Fodebye, nemlig H r. keäer i-vbeä-Nkr 
Dotter eiirittm- > (Capellan til den tybste Menighed i 
Frivericia, og Prerst til Errihoe).

V. Hammelov Sogli.
Ä ?an  merker her T^rninggaary, der ec det i gamle 
Dage saa navnkundige Sted T -irn in g S lo t, som for 
nesten 400 Aar siden tilhorde de Limbeker. T il S lot- 
ret seer man endnu Rndera i Skoven. T il Gaarden 
avleö mangfoldig Korn, og fodes ved et par hundrede 
Srykker Qvcrg, Stude og Hefte. Egnen er over- 
maade lystig. Spadserer man under de hoye Banker, 
seer man dem vrimle med Trcrer, päa hvis Grene de 
hoppende Fngle med deres livlige Stemm« maa oplive 
alle dem, som ere traurige. Angenemt, seer man, 
Wandet fcrmffynde af sine bedcekkede Kilder, hvvraf 
Vitkigheden og Düeligheden ogsaa veed at benytte sig.

T^rning Lehn, som nll er indleinmet Habers- 
levhuuS Lehn, derunder indbefattedes lige til de senere 
Tider G ra m -N -rran g stru p , Fr<-s, Lelolund og 
Hvidding Herttder. See Z. r. Zrg findet, atOrro 
ttolZerlec. vg ktrrxrets 6,1,8 havde i Forlehning og 
Panl Telriiing, hvor deres S o n  Jörgen Koläncrmr 
I ; r z  blev fodl (t). See §. 7. R n  pagteö Torning-

gaarr»
(i) H-i- Pertrgit, see Donjke Magaiin 1- iV p  rs;



gaard bort af Köngen for aarlig omtrent n o o  Rdlr. 
Her ved Gaarden har H r. H ajor vleckenberx 1772 
anlagr en Blek-Fabriqve, som driveS ved Vandmolle» 
verk, o g e ri den best« Gang.

S ryd in g  Dam  her i Sogntt forpagreS ligelede- 
bort af Köngen- Amunand.

Hammelov strivr- af klug. tleimreicb i hansas 
Aar 1305 ypsatte Register paa Amkets Kirker, Havr- 
V v , hvoraf jeg flutter, är Nävnet stal betydeAnl-v, 
Äalob, W  hvilken Aae «llrr R iv irr, som tilforn var 
s«ylbqr,' men er nu nrstrn tos, stal siden handle- ved 
Aoegrrup Sogn.

SognekS Byer og Sleder. er«: Hammelov, Styr 
ding, Laöegaärds B ye, Herphyl, Torninggaard og 
M olle, der er 76 Familier, og har 470 Jndbyggere; 
men Plovtaller er e 5.

Hammelov lille Kirke med et lidet S p ir paa, lig
ger Z M ul Vesten HqdrrSlev.

D en- Prastrr videS:
Orszoriur Jenlen 1456.
d îxol»us conr»öu, af Haderslev, dode 1545.
H  6eorx8mkr» «nTommermandSSon afHa- 

derSlev. Dode r ;6 r .
z) blenricur ^lrr^viräus ftä Nustrup, forrige- 

Svigrrson, dode 1666. Fortegneisen paa Proeste- 
Znvkomsterne have vi fra Ham folgende : „  En HuuS» 
"tofk Norden Prastegaardrn. 7 Agre. Galleager. 
"en Ager l  Camp ved Sryding Hark. 7  Agre rc. «en-

^rictir



"riet,, Damager 12 Agre. Store Lysebierge ved' 
"Tollenden. Favsbierge, Hallevriobierge, Bren» 
"bierge, Norbierge 7  Agre, kille Äogerholm z Agre. 
"L ill Korkelborge, stör Kokkelborge, sondre Kokket» 
"  borge io Agre. Kierling qre« Ager, il-m 7  Agre rc. 
"  Guldbicrg Ager to Agre. Smorffov Ager 7  Agre. 
"  Gavams Ager. Eng: tre Stifte i Hindemai, Tran» 
/ / kiers Hafsmai. Sandmai Skisttort^r. Trolükicer 
" S k ift ; D er lille Kicrr Norden Damsted. Fofmai 
" S k ift , Bredmai S k ift; to Fiffedamme Ästen ^  
"  Sonden Byen. Korntiende den 15 Kierf lil Kir» 
"  ken og Prcesten undtagen af Gammel Ladegaard, 
" hvoraf Prcesten faaer der forste Aar Ul. Skp. Rüg, 
"der ander Aar iv . Skp. B y g , del tredir VH. Skp. 
 ̂ Havre. Qvcrgtiende dtl r ;. Smorbord rn M ark 

" Sm or af hver Koe, og Ost og B rod dermed; syru- 
"  devielse s  S k l. Kirkegang 2 S k l. Jordrftrrd 2 S k l. 
"  Offer en S k l. af hver par SLgtefolk, men af Ugifte 
"enA lb. SLgbord 20 2Eg af hver Gaard. Silb» 
"  bord to A lb ."

4) QeorA Srubr ttenriei, de»» fvrrigeS So»1, ist« 
1607 til omtrent i6zo.

5) psrer Lklerrlea eller kjklsrmr fr- HaderArv. 
Den forriges Svigrrson. Dodt 1649.

6) keeer Wilkelmi fra Witsted Prastegaard. 
Giftede sig mrd Formandens Enke vororke, 8m br, 
ttirn SLgiess-bet var ufrugrbart. Han dvd« i Hader-» 
kv mchHa mange flere godr Mcenv 1659.

7) Hr.
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-7) H r. 6eorx 8rul,r, fovk her paa Stedet I 6 ; r  
den 24 N ov., 04 var rn S o n af forrige H r. kerer Lt,- 
lerrka. Han blev kalvel hertil 1660; men inden Aa» 
rerS Udgang sogre Han (u), vg blev forflylker ttl Hell. 
Geistes Kirke i Flensborg, hvor Han stod paa ; ;  Aar, 
og dvde 1715 den »2 S e p l., efterat H r. ä.k'itcber 
fra 1704 havde vcrrei Ham adjungcret. HanS Hustrue 
var o-ttkr l4 iö. I4gnsens D oller paa Torninggaard (x).

8) Okrillirn Lreffenlen sra 1660 til 1699, for-
hen Necior vcd HaderSlev Skvle, og var 56 Aar of» 
feiitlig Leerere.

9) H l'. ^ok.,nnes klomer, HevredSprovst ogCoiv 
sistorii Assessor i HaderSlev. Prerst fra 16 7; lil 1727. 
V a r  fc>dr 1650 den 22 April i Bedsted,- hvor HanS 
Fader var Prerst. Fvrmcdelst HanS FadcrS alr für 
tiligeDod 1658, kom Han i stu MorbrvderS lvl,x.)o. 
cbr. ?xbricii Huuö i Hustrup, hvor Han laste saa fiil- 
tig, al Han 1666 gik kil Universitetet i Königsberg, og 
var der i tre A ar, hvorester Han i sin Fodeegn prercep- 
torerede, indkil hap af den gamle Pastor §reffen5en blev 
forlanget til Capellan, vg blev bertil consirmeret 167s 
den 22 A pril, og log til Mgre H r. 8relk«nlt'N5 Dotter 
/^nnr blürir. Tre Aar ester' Hans SvigerfaderS Dod 
»og Han sig selv en Capellan, nemlig 8repk. ttear. k-»-

r o r iu !»

»  Man menrr, for at komme bort fra rn-ecl sine Bcst«g> 
lcde i Soqnct.

(x) See merc Prof. klüll-rrMckhr. von den' PastorktuS IN 
St. Johannis p. -. not. z.



roriltt, og H r kcimer lcvcde derefter indtil Aar 1727 
den 2 ; Ju iü i, og var 52 Aar i Lerre-ALmbedet.

10) 8iepken I-lenrick ?r«ioriur. P lev den sokr 
rige adjungerek 1702, og blev gist mcd Hans een.ste 
D oller vor 8opk. lieimer, vcd hvllkrn Han blcv Fader 
kil̂ otnnner og Llu illisn prrroriur, VNI hvllke strar stal 
melveö; ^ok. keinlialä prrniriu;, som blev Prerst lil 
Dejhoi; ttem ick?rrroriur, som blevFarver; og 8rek- 
ken ttenriclc» dode 1759 som Hollands Bvgholbec, 
Resident paa Oen Ternären i Ostindien. Den ganile 
H r. kr-rmriu; var fodl 1677 den 8 M ai i Holst, hvor 
hanS Fader var Prerst.. Fra Tonder Skole reiste Han 
til Kiels hoye Skole. Siden informerede Han paa 
Skiersoe i Zylland, og studerede derefter paa Kioben» 
havnS Acadcmie, indtil Han blev kalbet til bette Step, 
hvor Han lagde sine Bern 1742 d e n rs 'Iu lii, >nen Han- 
Enke levede til »758. .

I  r) Johannes krLkoriu;, en S ö n afforrige. Be» 
sagte i,sin Ullgdom Jena og Halle. Ester Hans Hiem- 
kvmst blev Han Rettor og Informator i Bpsom Udi 
Ditmarsken, hvor Han giftede stg med Lls-b  ̂ lsrustr. 
Siden var Han i 9 Aar Proedikant. lil SimonSberg udi 
Eibersted, og blev »742 efter sin Fade'rs D o v kalbet 
ril Hammelov. Hvor beklageligt blev det her for Ham 
oghanö! Prastegaarden og nesten heleByen brendte 
af, ög det som for hansl-aarbere var, Han döde t sam- 
me Tid Aar i? r  r den 2 ; Jul». Hans -Enkes og (ü 
Sonnrrö Hplen Horde G ud, og Gud bevalgev« Hans 

D v
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Majestnt Köngen m kaide^hans Broder i dm Afdodes 
S led , som antog sig Visse Bedrovede.

12) H r. ekrittün krLwriur, den forriges Bto» 
der vgSuccessor fta 1751. FodlherpaaStedet 171z. 
G ik  »7)8 sr« Haderslev Skole til K iel, og siden til 
Gottingen, hvor v . Opermus af.en besynderlig Kierlig» 
hedrogham i sie H u u s; Ligelevcs Prof. Oesner, Bi» 
hliothecariuS, benyttede sig af Ham paa Bibliothek«, 
»gchlev medham saa fornoyet, at Han udvirktde sor 
Ham hosden Hannoversse Aregiering, og fik ham blank 
Seminaristerne, si>m dog kun af Landers B orn her til 
Skolemomv dannes; Men fee! i der sammr kom Bud 
fra Hans sygeForaldre, de bilde tale med Ham, og Han 
maätte forlade Gottingen, Men ved det samme undgik 
Han ogsart den hist strqx paakommende Krigönod. Aa» 
ret derpaa succederede Han sin Broder til SimvnSberg 
ZHeklausKog ved Hrrsum; men blev «ster halvfirrde 
Aar»DiaconuS til Svabsted, hvor Han üdstod farlige 
Sygdomme. D og har Herren nu opholvet Hans svagr 
Legeme her i Haynnrlvv over rc> A ar, og giv denn« 
min V en'(>) leve endnu i mange Aar.

VI. Maugstrup Sogn.
Maugstrup (Markdorf) ligger iZ M iil Nordvest fta 
HaderSlev.

Byerne i bette Sogn ere: Maustrup, Sommer» 
tved, Ringtved. SognetS Jndhyggere «« 84 Familier,. 
H n  udgiore 60c» Siele. Plvvkallel e r-L . Peta

<7)  Som je- for viffe Wenktvi'nger «gsqa me-tt takln.
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PaaStevnhoy, et hedenffVugsted, sandte- for 
nogle Aar «n Penge saa stör som vore 8 Skillinger, 
,nen tykkere, ey mynret, men stobt; man last« derpaa: 
Antonius »̂ius k. ?  eost VH eller V lll (2).

HZedSommertveV har i en nu vidtloftig Udsrken, 
ligget en anseelig Adelsgaard, kaldel Thyresholm.

Hm ug ttsnr ffal have havr i Maugstrup ctLyst« 
Pot, hvilkrr blrv ode, vg Grunven foraret til SkrvrkS 
Prast (-) af Hertugen. Pr«tstehusel var i gammelDv 
i Jcrgerup. D er praglige PrastehuuS, som nu staaer 
i Maugstrup, er byggel af Pastor Morgen vo^en, og 
forbevrer af H r. crersekmer; Derved begik H r. Lotsen 
den Feyl, at Han lod sig ffienke de 9 Fag HuuS, si>m Sog» 
nemcrndene paa hverk Sked i dem Provstie ffal paa 
Prastegaa'rde holde i Stand.

Kirken er en stör rrofast Dygniilg med Taarn, og 
dtnSPrcrstervideS:

1) k«er 8niä.
2) H r. kenöir.
z) jeasl.-8ef«ll fta öMttrnt 156,?. Levede endna 

söm emerimr 1608. F ra  Häm har man Fonegnelsen 
paa PrcrstenS Jndkomster saaledeS: „M augstrup 
"S o g n : S p v Otting Jv td , «n Otting paaRingivLd 

D d r  "M a rk

(r) I,o»d»i mvirrum r«x.
<«) Diset rndu« dm lkdm De, hoorpaa Slottet Aod, 0- 

dttS Ruders» og i MandS Mmde har mau mdnu seet m 
spögmdr Lavalliep med en Fedrrdust i Hattm, og hott 
h«r< »rd Haaadm hmmve Damet rg-lead« Klader.
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"  M ark ogen Otting S kov, ffylder tilPrcrstegaarden 
"  to Ort. Havre, er feedt-Sviin —  givrer ogsaa Red» 
"  stab til Prcrstegaarden. Nefütoft (given fra Refoh-sy). 
"  Et sielte i Skoven kaldet R a y  halvdelen givm lil 
"K irk m , halvdelen til Prcesten —  dog haver Sand
"  mcend soret den beste P art fra Kirken vg Prcesten til 
"  Kis Uepsens G aard, soin tiener F r. KiaxiZsIena kil 
"Toustou, ttenrick ltanrou salig Med G ud, der °stlv 
"overvcerendes; stven har Prcesten brugr den anden 
"  P art som vverbleven er vorden. En May kaldet 
"  Loyenhoymay —  En Pemung af hver K alv, F o ll, 
"  Bisvarm , ffiftrs i to Parker nl Kirken og Prcesten. 
"Sm orbyrd forligt.med sal.Hr. kenöir om en god 
"  Smorbyrd, hvilken Prcesten og Degnen rager allene, 
"  derhos 6 B rod af hver Madstab, en Ost saa god 
"som Hustruen er eller formaaec, dermed vil jeg lade 
"  mig noye —  Brndcvielse 7  Harfl. S k l. —  Offer 
"hver en Hvid en gang om Aarer pqa Palniesondag, 
"  saa mange som annammer Sacramentet. Korntiende 
"ogQvcrgtiende ur-libi. LLgbord. Sildbord er tilgi- 
"  ven i H r. Lsnäirs Tid. Ligger kil Sognet zo hele Boel 
"  smaa og störe —  En Ager, hedder ^okke mit imel- 
"  lem Ringtved og Maustrup Rovinark. Voger: en 
"  danst B ibel, Lummari» Lascerii. l-lieronymr Bibel. 
"  Durber! Postil —  Zcrgcrup S o gn: Tre Otting over 
"  der gandste Feld til Jcrgccrlp Bye —  styIdertilPrce- 
"  sten —  ligerviis som I^iel; kiZellen ffylder lil sin HuuS» 
"  bvnd givrer LFedstyld, rc. unvtagen en ny W uen,

"som
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"som Han gior Proesten om Aarct, dos af Proestens 
"  egen Fimmer, dog ffal Han ikke vcere sorpligt at giore 
"  stimme Wuen for en «vigN ct, men i min og sin D d 
"tilenTaknemmelighed —  zoVoci eil Joegerup Kirke. 
"  Deres beste S a d  er Rüg ogBoghvede —  I  fordum 
"  Tid haver Sogneqvinder given ro Smorbord, deraf 
"  haver deres Kvehyrde havr sin Lov og P a rt, er de 
"vordcn forligt med sal. H r. ?e6<n 8mä, af hver 
"Voelffab ffal give »2 Mk. S m vr, 6 B rd d , en li» 
"  den Ost stra gvd svm veil treMark paa^Vintzelwicht, 
"  deraf giver de Sogneprasten 4 Parkes, Degncn og 
"  deres Hyrde 4 Parten. E r saadanr retfcrrdigt, bil- 
"  llgt, srlier jeg ind for min naadige Herr Provste —  
"  Sildbyrd giver hvcrt hcel Boel om Kyndermißlid 
"  6 S ild  og 6 V rod, 4 Dclen tagcr Prcrsten —  ZEg- 
"  bord: hver heel Boel 20 2Eg, deraf kager Degnen 
"  fein

4) En Borger S o n fra Ribe,
fodt 1570. Hans Farfader var î l. Jokannes iv-nä 
i Haderslev, sidenBiffop i Ribe. VedKiobenhavnS 
Universicet blev Han Magister. Man mener, Han 
dvde i6zo. HanS Ssnner vare: k«er, som fucce« 
dered« Ham, Iv-r, svm blev Professor til Lund, 
svm blev Raadmanv i Ribe, Lrxxo, som blev Directoc 
for den Konglige Navigaiionö Skole i Kiobenhavn, 
tt-nr, som druknede i en Dam  ved Proestegaarden (b).

D d  z ;)? « .

(d) 1erxa§. Kip. Qmdr. x. 65z.
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;)  krtrur tVan̂ rlinus fra 1627 til 2659, fotzt 
her i Maugstrup 1602 den 9 Nov. Denne af alle 
Proester merkvcrrdigste Wand er mcrkvoerdlg fra hanS 
forste A ar; thi HanS Tungebaand lvSnedeS ikke,forend 
Han var4  A ar; men baave Forstandens og TungenS 
Vaantz lvSnedeS fitzen. Fra Haderslev Skole gik Han 
1620 til Wittenbergs larde Skole. Som  Famulus 
reiste Han stden med 6 unaer kolencrrnr og l.»ur.̂ lkelä 
til Tybffland, Frankrig, Italien og Spanien. D a  
Han kom hiem igien til Kiobenhavn > 6 r;, blev Han 
strax DecanuS paa Kloster«; men Pest«, drev Ham 
derfta, og Han gik alter til Wittenberg, Jena, Leipzig 
vg Rostok. Ved sin Dlbagekomst hvldt Han Oollegi» 
orienralia v«d Kiobenhavns Academie, hg alle gratule« 
rede Ham til Professor; Men va Han r der samme blev 
til Maugstrup Pastorat forlang«, rortze Han ikke vegre 
sig. Han gik, og blev ordiner« 1627 den > 0 Octobr. 
Her gifteve Han sig med dttr i'ruelsenr Dotter 5»r» fra 
Hierndrup, som rabt« sir Hvvedftnykke i Sommersted 
S kov, d« maatte ey beryde got. Huussorger undslog 
Han sig saaleveS for, at Han ikke kientzle de w Heste, 
Han daglig kiortze med, (der gaaer flere Prastrr saalrbes). 
Herpaa vette til BeviiS: En Bonde höldt sin DotterS 
B ryllu p , vg fik Proestens Heste for Brüdens V ogn; 
da man nu kiorde til Kirken, sagde H r. tv»n6,l (som 
var i Skarrn med) ril sin Kone: J o , jo, jeg ffulve 
laane dem m m Heste, söm de forlangte af mig, at 
kidre saadan i Ring med; (thi man merke, at Brüden

den
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dm Tid skulde ikke glide, mm flyve til Kirke) ey viden» 
de ) al Pr«stekonen havde laam Brüden Proestens He
fte, og at der var Bondens Hefte, som trak PrastenS 
Vogn. Han havde bygt sig et HuuS paa m Holnr 
veb Proestegaarden af fire Lost hoyt; i den fsrste Etage 
sov Han, i den andenvar Hans Bibliothek, i den tredie 
Hans Naruralienkammer, vg i den finde Hans Obser
vatorium Mronomicum. Her var Han Nat og D a g , 
vg lov stg bringe Mad vg Drikke, hvorfore Han gav 
Konen dqglig en Dytken. En N at, da Han havde 
forglemt at troekke sin Broe op, stial Ham nogle uv af 
Huiet med Sengen Han laae paa, og da han vaagnede 
vg gav H als, lode de Ham staae paa Marken. I  der 
af Hertugen stienkede Lykhuus ffal disse ^Vanöalmi have 
havr som er Seminariunl af Srudenter^ Hnset blev 
nedbrudt. En lastvoerdig S trid  havde Han nied sin 
Provst I^licliaelio, oin hvilken for er meldet, d-iv. 
Han gav »65z til SognetS Fattige 1000 R d lr., men 
de ere gaaen til Grunde, Gud veed hvorledeS, saa at 
af dem er nu kun 146 M kl., som stedse staaer i Pr«» 
ftegaarden. Item , gav Han til sine Efterkommrre paa 
Stedet er stvrt Bibliothek, men de fieste Boger bleve i  
Kriqstid bortfl«bte; «ndnu ere her, men tilhormde 
Kirkm : kk>6u Bibel, c-rprovü Lügpradikmer 6 Tom. 
kostet 6 R d lr., L.uncki jüdische Heiligthümer, 8eclcen- 
äorfr ttistori»L.ukber«nismi, 5 Rdlr. 5 Skllb. vecleer» 
conciones ererbet, og b-nökszenr werther Tod etlicher 
Heiligen, har kostet 6 Mk. 8 S kl. 4 u§uü»a, konkes- 

D d  4 6»
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6» 8 V0. Jtem-skulde her vcrre: 8zrceril8ummsr!». D m  
Latin,?e B ibel, vg flere som sor er meldet. A f Kon« 
gelig Naade maatte hver Kirke i Amtet (Provstiet) give 
aarlig til H r. V^-nöils Bogers Tryknings Bestridelse 
r R d lr., saa lenge Han levede. Aar 1659 besogt: Ham 
de Svenffe og Polffe, de kladte Ham af, saa Han mcd 
sin Huftrue maatte halv nogen flye til Haderslev, og 
der dvde de brgge. HanS Boger opregner ^0. Böller 
t HanS cimbr. I.ir.

1. OakLloßu; ZOO vocabulorum ärnic. cogmkioaem e. 
debrrr l. bsbem » 8Ie5v. 16; i .  4,0.

2, Visitations Predigt aus i Pet. 2 ,9 . 164z.
z. Speisekammer der Kinder Gottes, 1650, og en

Herl Deel Prerbikener, og Paraphrases over nesten der 
Hel« nye Testamente.

6) Joksnnes i-rumrn eller l.okm,nn fra Nibe, 
andre flrive fra Uck. Kalbet »659, som Hans Capi« 
tulation og Jorskrivning udviser. Han dode 166,.

7) l-l»n!Lr»n<lk fra ZEroe, Prerst fra i66e til 
r 692. Han var Farbroder til Pastor ör-när til Nor« 
borg. Han gistede sig med Provst kekefelökr Softer 
-4artb,.. H ans D oller kl-ri-t Lbristina blev af änörcr 
raio Riebe! besovek, cg H r. kr-nsr kiobt« Ham eil Lieu
tenants PladS, maatte fvde dem begge vg dereSBorn.

8) I4 icolrur ^.obmann. V a r fodk i lick Prrrste» 
gaard, og var altsaa Brvber til Pastor l̂ obm»nn i 
Srarup. Zimod den forriges V illie  blev Han 1684 
Eapellan her paa SrrVek, forbi da der kvm derril, vilde

Han
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Han ikke tage H r. v»nöke; Dotter til LEgt«, men Hr. 
Vr-m6r maatke selv die Ham til änn, Lo/er af Tender, 
mrd hvilken Han avlede enS o n, som blev en rig Han» 
delsmand i Bergen. H r. Li-snär flytlede til Jccgernp, 
bvede ber 7 A ar, og dode 1692. Aarer derpaa blev 
L.obm,nn syg, og maatie mod sinW lliedoe, jeg siger 
mov sin V illie ; thi da Prcrsten fra Sommersted kom 
til Ham og kilralede Ham saaledrs: Jeg ffülde ikke troe, 
H r. Naboe, at I  vil legge eder til at doe nu, da I  
nyelig er kommen hid, og saa loenge har ventet paa Hr. 
H»n1« D o d ; H r. l.okmrnn svarede: Ney, bagiorör 
jeg som en S k. - - men Han dvde, og Konen mrd 
paa een Dag.

9) H r. Hcok, vo/len fra 169z til 1746, Let er 
zzA ar. Fodk den >8 M aji 1664 (ikke »66z, som 
H r. IVesckwv ffriver) i Beftoft Prastegaard. Blev 
fra Husum Skole Student 168z og gik tilK icl, siden 
til Wittenberg, Leipzig og Jena, og dersra tilbage til 
Kiobenhavn, hvor Han udstod Examen Theolog. 1687. 
I  v. Huu6 reddede Han engang sal. Conferentz» 
raad koltx--r<l> som af et Slykke Kiod vcd Bordet 
ncrr dar bleven gvalt. Ara Kiobenhavn reiste Han med 
bette v. Brev til Hans Fader i Beftoft: Ew. 
"  Wohlerw. Schreiben habe wohl erhalten »nd geb̂  
"zur fr. Antwort diese Nachricht, daß ihr Sohn kir. 
"^,cob vollen, welcher mir bisher ein sehr lieber wehr» 
"t« r Tischbursch gewesen, sich noch bisher hier aufge» 
"  halten hat, ist aber willens von hier zu gehen, nach» 

D d  5 "dem



"  dem er sich dem kxrmmi 1'keoiox. unterworfen und 
"sehr rühmlich Attestat, erlangt, auch eine Predigt 

äimiksione —  abgelegt. Zch gratuliere meinen 
"lieben Herrn Pastor zu einen so wohl gerathenenge, 
"  schickten Sohn, und verpflichte mich demselben ju  
"dienen, wvrinn ich capable mag befunden werden, 
§  wie ich auch nebst Empfehlung Gottes Obhut, und 
"dienst redlichenGrussesbin Ew . ÄZohlerw. dienster« 
"  gebenster btssiar. Copenh. den i  Nov. 87. in E il."

Herrster blrv Han Praceptor i Pastor cr-rekeor 
H uus i Brokdorf, vg siden hoS fornemme Folk iGlyk- 
stad.. Aar »691 pravikeve Han paa Colmar Pastorat, 
men blev ikke valget. Köngen kaldte Ham 169z til disse 
to Menigheder, vg var her lige til 1746 den 27 M a ji, 
hvllket man svrundrer sig vver, siden Hans Levnet var 
ikke alt fvr vrdentlig, vg Han blev des Aarsag tidt an- 
stsdk af Sygdomme. Med sin Hustrue kdirgrew kirr- 
Ke, Provst kr,Ke« D vner af HayerSlev avlede Han 
t) ekrittyxk, som kvm til Ostindien til sin Morbroder 
änäre,« kr,ke» Gouverneur. 2) kl-gäslene, gift med 
P asto rkr^jM ivdelfart. z)eZsorg» somsucnberede 
Faderen. 4) t^Knsti,a, som blev Skrrver i F rss vg 
Kalslund Herreder: 5) 6 ,rk. kt,x6,lene> gift ,ned 
ttsa« klickellea paa Anderup Gaard i Stepping Sogt". 
,7 z z ,  mrn ved Consistorii D om , fvrmedelst Uforlige- 

Pghed stillet fta hinanden e 7  Z 8 den 2 Jan . 6) von,- 
venkur, blev Apotheker. 7 ) Andrer«, som blev Prast 
i Sandech rc. Han dvde med de O rd: Annamn»er



os, vi have ingen giort Urer, vi have ingen forder» 
vrt rc

IQ) 6eorx vollen, blev 172; sin Fader adjun» 
geret, da Han var 2 ; Aar ganunel. I  Jena tcerce Han 
i sin Ungdom smukketIidenstaber, der Engelffe Sprog, 
ogatflaae paaLurh; I  Wittenberg larte Han Franst, 
og at spille paa Viol äe ĉ smde. I  Wittenberg var 
Han, med flcre Landsmcrnv saa lykkelig, al se« vereS, 
LandSkongeKong cttk  l87'. Vl. paa sin Reise tilPretsch 
for der at holde Bilager. 172; reiste Han tilbage, og 
blev, saa snark stee künde, sin Fader adjunger«. Han 
var nesten alrid rn V->Ieruäin»riu;, indtil Han dode 1 7 ;»  
den 2 i Januar., hvilket er Feilnin foraarsagede, som 
Han engang giorde af sin Vogn. Ham rakker mang« 
Efrerkommere for den sniukke PrcrfteresidenceS Byg» 
ning; Ham «rer og rakker jeg i scer for rn megct stör Deel 
af diffr min« Haderölevste Efrerreminger; thi Han var 
den fiittigstt Mand. Med Lkrisijn, l-tü/er sra 
Hellrvad Prastegaatd avlrde Han treBorn, dem Her» 
ren lyksaligiore. Han med flere danst« M«nd strev 
Glückwünschungs Carmen og HochzeitS Carmen, som 
i Wittenberg blev Kong c ttk i8 'rlä > i vverleveret.

n )  H r. ^oreliim Lrersckmer» som i? 6 ) bllV 
Provst og Pastor i HaderSlev.

12) t-ago rveöel fraDostrup. Blev 1762 Feld» 
pr«st vrd Tropperne udi Holsttn, og Aar« efter Pr«st 
til dem Sted; man regnede Ham da blank de sar Lyk. 
kelig«

4 - 7
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vn. Jwgerup Sogn.
Ia g e ru p  (lilfvrn Eegetorp) ligger 2 Mile Vesten H a
derslev.

Byerne ere: Jagerup, Kiestrup, Billpnd, SelS» 
kirr og VoyenS.

VoyenS var tilforn r i Gaarde, nien Byen bley 
i KrigS-Tiden 1659 rillige med flere enkelte afbrendlc 
vg ode, nu er der en Kongelig Forpagkningsgaarv, 
fom paa 6 Aar borrleyes, og for de afbrudte Gaarde 
faaer P rrstrn aarlig paa Aimstuen Betaling for roo 
Skicpper Rüg. Ester KrigS-Tiden har paa VoyenS 
(du er Wovdens rller OthinS Gaard) boet Capitain 
derer van 6er Surg 1662, Oberstlieutenant Lonraä V. 
drinlcen 1667, Secretair t-lie. dreuclcen 1678 rc. (c). 
Gaarden avler forrreffelig Korn ved 400 Tender meist 
Rüg og Havre, og foder «ndeel Q vag og B-ster.

Ballegaard var og i gamle Dage her et adelige 
D ade, vg endnu et ander kalder Troilburg.

Jmellem Jrgcrup og Skrydstrup laae der S lo t 
B y ry v o ld , sonr ved en underjordiffGang og ved smaa 
Skove havde Communicakion med Torning S lo t (reu 
M iil derfra), hvilker EgnenL Veffaffenhed ogsaa syneS 
at bekrrste, ffiont det meste af denne Revier er nu med 
Jord bedakker; Revieren lob fra Burgvold forbi B il-  
lvnd og Jrgerup Kirke indrll VoyenS S o e , og derfra

igiennem

(c) Kirkrn« Kalk og Patel er 16;; forarrt af og 
Vor. kererr paa DoiMS.
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igiennmi dr dybe D ale ind i Sievning og Molkdam» 
men.

Sognet- Zndbyggere belobe sig lil 420, vg Plov- 
lallet gier ^

Vlll. Sommersted Sogn
H a r  550 Sogns Zndbyggere, i Sommerstrv, Lart, 
Kastvraa, M olby, Refshoy.

Refshoy var rl gammelt Herresade, kaldeS nu 
Reffte, vg er en Kongl. FvrpagkningSgaard, svarends 
Köngen aarlig ved 1500 Rdlr. Jeg sinder Visse Be» 
boere: ^loxenr Lmicbsen, Otto og ^nöers Lmlcde S  VN» 
ner til Refsoe, som forde et Skiold' deelt i ev S k a t 
Del«, den overste blaa, den anden bar fire Räder hvide 
ffuppede Tagftene; paa Hielmen kre Ertrffokke. Jreae 
H r. LKMopber l-iaöenov til LindeSvold og Refstrup, 
gifk med vorlke ^ ri! fra Hesselager, ffal llgge l OddiS 
Kirke begravne. UünrlViläsreiöl 1629, l^enrilr vo ller, 
(Arur 8oäevv»sser til Refshoy, dvdt > 6 ;8 , vgGaar» 
den tilfaldt endelig, ligesom alle i Amtet, Köngen.

TorShvlt var en adelig Gaard, beliggcnde i Sko«? 
ven, hvorpaa borde «n meget rüg Frue, som Aal forst 
have lagt Haand paa Somniersted Kirkes Bygning, 
men hun var og saa stvlt, at hun trodsede Hnnlen med 
sin Rigdom, blev og saa jammerlig og sättig, at hun 
opgav sin Aand paa en Bondes Mogdynge.

Sonden Sommersted (tilforn kaldet Logvm) ffal 
have staaet et S lo t, hvorpaa hvldtes Convention om

vigtige



vtzW  Tingiinellem de Danffe, Svensse og Jydff« 
Kvnger (6).

VevLcert Bye laae rnd er» Adels Gaard, hvis 
M v n  ikke vides

Toüffou, liggende lmellrm Sommersted og Oxen- 
vad, var rn gammrl Herregaard, og den sidste Famir 
sie derpaavar uden Tvivl Vrn kaarauffe; Z«g sinder i 
Kirkeboger r 56z, ar dlir ^ps-nr Gaard i Maugstrup 
var comribuable rit Frue Xtr§<Zalene eil Touffo«, tten> 
rick Kanraua Enke. Gaardens Kiendetegn har jcg selv 
betragretved Oxenflod (e).

D er er en egen Historie her fortelles om en Mun
kes Concubinr,sym emen af Samvittigheds Uroe, rller 
ved andres Anstiftelse, lukre sig ind, medenS Munken 
var i Kirke, i en Heed Bagerovn, og havve bestilt en 
Pige, som ssulde holde Brenet fast for sig for Ovn» 
«Undingen, i fald hun vilde ud igien. MedenS hun 
brrndte, blev der morkt i Kirken. E r der ikke kroligt?

D a  Pastor Lu c k i sin Tost opgrov Stern til sin 
nye Prcrstegaarbs Opbyggelse, fandt Han nogle Mynt» 
siykker, og i samme G rav et Pergament, som viiste 
hen til «n rund Marmorsteen paa Alteret i Kirken,

hvorund«?
(<l) E r  H r  k«r. r v s lö ik «  Rilatkoner.
(e ) D e r e r  a «  altsammenKonqens, th id a  b c r v e d Ls u s ts u ' 

G aa rd begikke- mcgcn Toldsviq med O v « g <  Overdet» 
reise over Orenflod, faldt Stcdcts E y r r  i Unaader man 
fo rte llrr,a tH c rlu - ellcr Kong L t t k l Z ' r i ^ K  llk . 
kasicde i Unaade et G l a l  Dein for Adelimaildrn- F « d »  
de r, » z  indloste Hane Gaard inrd flrre.

4ZS
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hvorunder laae et Haandffrist, somviiste, «  Kicken 
var bygt ul S r. Andre« 2Lre. Mynrstykkene maattz 
H r. Luck ievere til Amtmanvenog Consistorium.

ForfaaAar maakteProvstietS Kirker contribuere 
til denne Kirkes nestrn af nye Opbyggelsr; den liggev 
iZ  M iil Nordvest fra HaderSlev.

Svgnek staaer for r Plove.
StedetS Prerster vides:

Kicolaus VV ick man, Pater 140z.
H r. Hiomu» den sidste Catholste.
1) H r. l-iielr, som dove 1579.
2) kerer Miellen, druknede i; 8 r  i Refshoy Aae 

ved Lart Kirkebroe. Almuen kalder Ham «ndnu de olde 
Herr peder.

z) dlicolsus ?a>a6anus fra i ,82 til 1609, da Han 
dode. Han var 27 Aar Pr«st.

4) dlicolsur tteniockur ^enuociiius) jßke k^iuer- 
v r , men 4̂ »rri; Discipel. Hans Fader Knuä!4 iels«o 
var Hertug » z n rrr Livkudss. Han gik fra Skoien 
igiennem Tydsslanv til Italien, for at vilde fee Paven 
(der var en gvd l«rd Reise) og undrrveiS gav sig ud fo^ 
en Slagter. Ester sin Hiemkomst blcvKudjkenS S o -  
P r«st, og pradikrde i z? A ar, vg drrester overgav 
Kaldet og sin Dotter til H r. ttr», kuck; hvorefter 8s- 
niockur reiste ind til HaderSlev. D er var nvget eget, 
«  Han alletidrr havde en Sabel paa sig, enbog undeh 
Prcestrkiolm. p

z) N « ,
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5) 14,ns Suclc, fovt 1^20 i Skanderup Praste- 

gaard vrd Colding. Siüverede paa Soroe Acadcmie 
og iKiobenhavn, blev ^ 4 6  Pastor Adjuimus kil dektr 
S n d , vg hanS KaldSbrev af 12 Mcrnd af Sog»« i 
Provst korlol'-n; Presence forseglet, vg confirmem 
dm 22 Der. af val. kevenll-u, hvilker anfvreS, for at 
see Maaden at kaldr nl Prcrster den Tid. D a  künde 
De immer blive i Svogerssabet. Aar 1654 havde Han 
S m v  med Provst kekefslcl, for Han havde holdt «n 
Kiiqprcrviken i Hans Kirke, der gik kil Köngen, som re» 
scriberrde, ak Provsterne i Herlugdommene havde ^,l» 
ladelse ät prcrdike i alle drreS Kirker, nanr forlangres, 
«aar Prcestm berved inm afgik. Aar 1660 ve» 2 r 
Sept. blev Han sogk for Nellen af Forvatter Io. 8elmer 
paa Gram , 1) ob »lum m », Prcestm negker. 2) Prcr
sten havde loHeste, som nylig vare stiaalne ftaGram» 
gaard; Prcrsten vil bevise. z) A i der lo gange var 
stiaalen Korn af ÄsterlinnetS M ark; Prcrsten svarer: 
hvad Amtmanden paalcgger, vil jeg berale, ligesonr 
H r. ko» i Openvav. Aar 1664 den >6 Nov. blev 
vlvner mod Ham, ar Han havde sagt paa Prcrdikestolen: 
den har stiaalet Hestme, som bespiser ArbridSfolkene i 
Kastvraa med den stiaalne B u k ; Hr.LucK maane paa 
Prcrdikestolen giore'Afbigt, at Han ingen i strr havde 
ineent. Aar 1689 den 2 1 Jan. blev Han paa 4 Uger 
susprnderel, for, Han havde spurst een som fad offent» 
lig Skrifte, om Han vilde forbedre sig vg tage den l>e» 
svangredr til LLgre, med fler« SporSmaale imod dm

forordnede



forordnede Formular. Han dode 1.684. M edßnHu« 
strue Kisgäiitzno tteniocku5 avlede Han ru Dotter/ som 
blev gifl ined Hans Successor

6) H r. keier VVoläike, Prerft fta 1685 til 1725. 
Forhen Conrecwr i Haderslev.

7 ) H r. ?eker äVoläi1(L, den forriges S e n , som 
1750 blev Provst og Pastor krim. i Haderslev.

8) H r. !4icol»url.orenk2eo,fodt i OxenvädPrer- 
stegaard 1712 den 1 Nov. Fra HaderSlev Skole gik 
Han til Universitem i Noftok Aar i ? Z 4 ,  og Aaret der- 
paa kom Han tilbage og prcrceptorerrde i adikilligrHuse 
her i Egncn. Derefter var Han i kre Aar Informator 
i Geheimeraad von äer Ollen; HuuS i Kiobrnhavn. 
V a r 1744 paa Prcrstevalg til Dnglef, men blev ikke 
vcriget. Han pradikede siden i Cabinettet for Gehei- 
meraad Ilrbe i Kiobrnhavn, hvilkee var Anledning, 
«l Han 1746 blev kaldet som Diaconus til Eggebak, 
og efter 4  Aar blev Pastor til dette Sted. Han uk- 
virkede vedAnsogning, at to Gaarde afOxenvad Sogn 
bleve ved Preeste Vacance 1750 henlagk« til Sommer
sted. Hans ZEgteven er o-rkrine I îarie Lrun fra Jord- 
kirk Prcestegaard, hvor Han forhen havde condilioneret.

IX. Oxenvad Sogn.
H v is  Jnbbyggere belobe sig til 520 Menneffer, og 
staaer i Plovtal for 10^.

Byerne i Sognet ere: Oxenvad, Srsted, Mol» 
by, Fuglsan- (hvis s-v Steder afbrendre »678, trebir 
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Soüdag ester Paasse) Sm rsbol, og Touffou Molle, 
kiv. Om öet ovelagte adelige GodS Töuffou er meldet 
nyelig ved Sommrrsted.

Oxenvad eller Oxenflod har Navn af O M , som 
her over Vaader eller Floden fra Jylland bleve vtzer« 
forte

Airken er en anfeelig Bygmn§med Taarn. 
D rnS Prcrstrr videS ae have varet:
H r. diielr» hvis Hustrue boede r ; 6 r i JelS,

- )  H r. Ll-us levehe i;6 z ,  og har giver folgende 
KortegNtls« paa sine Jndkomster: „O xenvadSogn: 
^JügenZ orv »den en Tost om H uM , og 5 Agre veV 
"O rsted Mark, ro Enge Zed Bcrks Land, kaldet roHost 
"  lum. Cn Eng paa Oxenvad Mark mellem Jeb Re
"  gellen qg?er kegelstzn, Eng. E li Eng ved Grym« 
"balle op til Tonhuötost.EnEng paaMolb») Mark. 
"  Oster og Tienve M i. Item  er Landboel i Orsted 
"  giver hveri Aar «n pf,, .og stden Arbeid som ree kan 
"  varr. Her haver Proe/ten ar beklage stg for fire Ot- 
"tin g  Jo rd , som staaer ffrrven i Kirkens B og, og 
"  Hörer med Rette til min Underhvldpmg; vernest om 
"  Smorvffer og ander beklager Han sig. J e ls  S o g n : 
"  Zvrd som ligger til JelS Prastegaard,. fvrst «n Tost 
"  ved Hufet, en Tost ved Kirnen, som er sal. H r. Niel
"  le; Hustrue fvrlchiiet sin LivStid, en Tost ved Gron- 
"  nebak r6 Agre. Stökbro Eng, en Eng kaldes Sve» 
"  may, «n Eng kaldes OmoS Eng. Cn Eng ved JelS 
"  S o r. Resten ur »tibi: DegnrnS Rente af begge

"  Sogne:



"  Sogne: en Skieppe Rüg, en. (NaaS- 4 B rod as 
"hverM and, 2 S k ill.a fh v e r Landboel, afS m o r- 
"  og Sildbord dm tredie P a rt". H r  6kur «iler l^i- 
colaur Xrözer ffal vare blevm afsat (f)> hvorfor, kan 
jeg ikke sig«;. mm lrvede til 1602, og blev 7z Aar 
gammel

z) Zdlimn« ürözer sra i;8 Z  til ls rz . E n S s n  
af forrige.

4) rsieli Ivdrsea sta 1624 til r§4 7, dm forrigrs 
Svigerson; Hodt her i Sognet: I  Hans Tib stal noger 
af L«nbyr> som laae ril Oxmvad Kirke, varr lagt til 
Sommersted.

5) kkx. ketervreier fra-l648 til 16 59 ,og bl«V 
Archidlacvnns i Haderslev, <f. v.

6) H r. Liwreneiur korr. Vsev 1642 Pr<kst til 
Aastruy, vg stdeu til bette. S trd , hvor Han lrvede til 
is-oD est ag M p ril, vg var altsaa i Lare«TLmbedet 
49 Aar. HanSiHistorie er artig. Hans Fader em - 
dsrk tvr8 var Borgrr i Nih«, og fik denn« S o n  sivst i 
Aarer eSeo.. Han gik »RibeSkole, meirde Keyser- 
lige indfalbeodeTropper., 627 forstyrrebr bet. heleSko- 
levesrn, san.at L . ko» blev ikke Student forrnv r 6z 5, 
vg endda maatte Han j 2 Aar prsceptvrere j H r. ttcn- 
rieb lenzer HuuS pan Oldäger vg Dtibrrlund- Cae 
nonicus og Domprovst vrd Capnelet i Ribe, indtil 
Han 16Z7 j sil 27 Aar kom »ilAcademirt i Kiobmhavn.

E r  2 Conöi-
T'eN. ?rof. ^toller. F-k-ende lelsx. Vie/er strivcr Hl.

cl»u« Mi« finde Lormulid- stm »el stal »«re d»W.

4 ;r



Conditlonerede siden i Skaane, men bl«v endrlig Col« 
lega i Ribe Skole, hvorfra -an af Aastrup Sogne» 
mcrnd blev kaldet til Prerst 1642. Ä ar i6 ;9 ,d a  baade 
Han og hver fsgte til̂ HaderSlev, for «y at drabeS af 
Pvlakker ogSv«nffe,dode denovrrsteCapellan i Byen,
; hvis Sted traadve Prasten-af Oxenvav vreier, 
Lg korL kom va til Oxenvad, hvor Han stod i Z2 Aar, 
thi Han dsde 169», 8r Aar gammel. Han var ko 
gange gift, fsrst mrv wirren hlickels Dotter üröxer, 
<n Brodervotter af Hans Formand i Aastrup, siden 
fra i6 6 l med Enken k-lelviz NefrNürfr paa BoeömoS 
ved Tondrr, (hvilket Gods hun derefesr folgt« til Z««
Loäk)(x).

7) !4 icol»us Lliritlirn I^orentreN. Blev den for« 
rige aviungerer 16 7;. Ved Hans Vocation ar klende 
Tiverne, vil jrg invrykke disse Breve; det forste til 
AmtSinspettorülöllsr i HaderSlev: Copenhagen den 2 r 
Ju n ii 167z. „ W e il nunmrhro des Studiosi von 
"  Oxenwadt B rie f unterschrieben und fertig in der Can- 
^zeley lieget haben Ih r . Gn. in Presente des Herrn. 
"  Obersecretarii 8ckulkren, nachdem S ie  «S verlesen, 
"  gesirgr, daß S ie  dem Hrn. Qbersrccet. zu einer D is- 
"cretion 50 Nthlr. geben sollen, als belieb« mein H r. 
"Secretair v . Müller selbiges zu hinterbringen, und 
"daß sie noch mehr Geld zur Diskretion hierüber schi» 
"cken mögen, denn die 26 Rthlr. wollen wenig hiezu 
"verhelfen, zu dem so muß auch zu wenigsten deSHrn.

"  Ober-
(r) See Vas alte Harder Prot-eol.



"  Obersecret. sein Schreiben für dessen Mühe eine R o- 
"simobel haben; E s wundert Ih r . Gn. nicht wenig, 
"  daß sich die Leute hierin so halstarrig erzeigen, indem 
"  sie leichtlich erachten können, wann sie dieses anderswo' 
"  hätten suchen sollen, zu dem hier in so langer Zeit hat
"  ten liegen müssen, was dieses ihnen hatte sollen ;u sie» 
"  hen kommen, sie rachen sich aber ih selber, womit ich 
"  schließt, mein H r. Secret. dienstwilliger Diener "

Xlittli. l-rnge (Ir).
Herpaa ssrev ^toller til l-orenirenr .Broder, 

Prasten i Stepping, ai Han maatt« strcebe at sende 
Grev Ravemlru a ; Rdlr. til Kiobenhavn, forend Han 
reiste derfra, til at faae Kaldsbrev« gandste expederet. 
H r. l-oreniren var i sin Fodeby Odense (i) Collega ved 
Skolen »672, og Aaret efter kom lit dette Sted, og 
giftede sig med tteilvix Vt,ris ?orr, som Han elssede 
uforandrer hiertelig. Med hende blev Han Fader til den 
bekiendte gamle Leerere Xl,s»l.orensl.oremren til K arls- 
lzinde i Sielland, og til tteäevix LIeonora. som blev gifr 
medKiobmandJörgencopm-nn iKioge rc. Sidenblev 
Han gifl med .tteäevig 1'olimunn, som efter Hr» L.or«n- 
rrear. Dod 1707 blev gift med Lieutenant l-ex»Lrcl i 
HaderSlev. Pastor l-oremren har strevet folgende:

1. En sikker Bolig i Sygdom, Pest rc. r68e. 8vo.
E e  z' 2. Jo

ch) Amtmanh conr,ä von «rventlru, Secretakrer sta Ha» 
der-lc».

<>) H »«r Han« Fader Kerken l.or«nrren » «  D > «»N «S  sil 
S t .  Han« Kitte.



2. » rlk  körte, Betankninger og Jndfald lc.- 
vversat. Kiobenhavn 1685. 1 »

Prof. Xlöller har Hans Dlsirtninger til ttoa. 
2or8^6»loNä»iium.

8) Lbriüisn L.orenrreo. Blev Praest 1707, Vg 
levtdt til »7; 2 ven 12 Sept., og blev 71 Aar gammel. 
'Fra Wittenberg hoye Skole forde Forsynn Ham hiem 
ât becraede sin FaderS Mmbede; blev her ved c»ll,r. 
tteilrvix i'/cksin fta Rapstev Proestegaard Fader til 
den Son, som fucceverede Ham , og til ^ieol-ur, som 
blrv Praest i Sommerstrd, samt til ^ok-a 8reoken, som 
blev Prerst til Qvcrsthuset i Kiobenhavn, item til k«« 
Loteniren, sinn blev Toldrr i Naffov.

9  ̂ l^ cko  IkomLus L.oremrcn.. Bl<V r?Z9 Fa» 
deren aSjungeret. Fodr 1710 den zoSept. i Rapsted. 
F ra  Hayerslev Skole gik Han til Universuettt iK ie l, 
vg siven til Kiobenhavn; conditionerede derefter i sin Fo- 
de«Egn, og var paa V alg  til Rinknis Pastorat, mm 
blev ikke vcrlget. Gud havde bestemt Ham til sin Fa» 
derS Alderdoms Hielpere. Aar 174z gisiede han sig 
med klsri, LIis. ltlinx fta VonSboek, og havde til sin 
Underholvmng I r l s  Sogn. HanS ALgteffab var 
nfruglbart vg Han dode 1758, efter al kiclisrä lirike 
nyelig var bleven Hane i TLmbedet adjungrret. Han« 
Symboium var: 1°«i»i»rt ^ribaa L.suöen>.

io ) H r. ^latlkisr Lbriüisn Lökme fta Als. Hans 
Patrvner i Kiobenhavn hialp til/ at Han hastig blev 
Skibsproest, vg derefter Sogneprerst til de»« Sted.

'4)8
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V i havefra Hain disse Skrifter.

1. o. ttsukers Tanker om aandeligr Anseglninger, 
»755- is  Ark(K),

2. En Catechiönius, kaidet de simde tvrdo Farm . 
Haderslev 1764

z. S»de-Regler, nu indrykkede i samme forrige.
4. En lidenNyaarSgave, »764'. i6mo. der er: «l 

Slykke -översat af sal. krinxke, s. V ey tilLivet, mrd 
H r. vülime, «gen bittre Fortale mod Hernhntherne.

Christ̂ opbpggelige Spvrsm aalrfor Born.

X. Jels Sogn.
A v is  Jndbyggrre belobe sig t i l;  80 S iele; og Sog
net udosior 8 ^  Plove..

Byerne ere: JclS (der er heilig S o e ; thi af de 
tre Je ls Soer er den storste ved Kirkcn blcven iio d e  
Aarhundred brugt til den heilige D aab), Gronnebak, 
BarSbol, Sudelund, der er 96 Hufe og Gaarder.

Kicken ligger tre Mile Nordvcst fra Haderslev, 
er «n net lilleBygnmg, nied et S p ür paa Taget. Den 
ffat i gammel Tid ikkr have Hort til B a rin g  Syssel, 
men til Soiiderjyllandö, saavelsom Skodborg Ricke, 
og tteimreick ansvrer dem Heller ikke i sin Kirkehistorie 
blank den», sinn Idesiurariur Lccles. 8I«V. havde uoget 
Nt fordre af.

E e  4  §. 16.
(K) Som stuldr maasscr passe sig til haut eg« Sieletilstaiid



tz. l6 .

Fros Herred.
Vegriber fra Sonden til Nor iZ  M iil, men i Lang» 
den snart 2 , snart tre, og snart kunAM ile.

HerredetS Jndbyggere belobe sig til 2990 Men» 
neffer, og Plovtallet er neppe

D e l grendser mod Norden til Skodborg Aae, 
Vesten til Ribe, og Ostenog Sonden tilGram-Herred.

M an har her god Kvrnland, gove Tsrvemosrr, 
item den störe Fares Gkov, (hooraf Fros har Navn), 
som fra Nordost til Sydvest udgior i^ M ile , oggior 
Grenvse imellem dekle og Grain Herred. Den er «n 
Levning af den farlige störe S kov, som strakre stg ne- 
sten fra Vesterhavek indtil Osterhavet, hvorom for er 
meldet.

Herredel har med Kalslund een Probst (I), een 
Foged og Skriver.

Unver dette Hrrred er 102 Tender Hartkorn, 
liggende til W andrup Sogn, contribuerende til Ribe 
Amtstue.

Kirkerne höre alle under Ribe Bissop, undtagen 
Skodborg.

440

I. Lster-
(I)  Prsvstrn har sommetider ogsaa varetPrasten til S t .  Ca» 

th n n « Kirke i Rike,lig<som M a g . O->vicl,?ox, som dode 
l 6 ; s ,  item 6eor§ ? o x fra 16 71. L o n 5. >Vorm» 
kexiron.
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l. Bsterlinnet Sogn.
H e r ssal Aar 741 vcrre. holder en Forsamling i en 
MandS og LcrrereS H uus, som envnu maa have havt 
nogen Sm ag paa Christenbom, angaaende den S r .  
peders Grossen, som Konzerne nu tilstod af derer 
Lande, Paven i Rom.

Egnen er her angenem, i s«r ved Gramflod, vg 
har god Kornland.

Sogners Jndbyggere gaaer ei hsyere end ril 580 
S iele, og hele Sognet staaer for ;§  Plove. Bonde» 
maa altsaa have vvermaade megei Jord til sin Gaard.

Byerne ere: L>sterlinnet,Skenderup,T«rp,Roy- 
bol, M sybol, Tved, der er 96 Familier.

Kirkrn ligger z j M iil Nordvrst frä Haberslev, 
vg har havt bisse Prastrr:

l)  H r. ^nörerr 8e) erkolm, fodt i Skah vedTSN» 
der. Kom til deime Menighed 1580, fra S t. Lauren- 
lii Menighed paa Fohr, hvor Han i n  Aar havde vce- 
ret Prcest, men blev der afsat formedelst enderl Eror- 
bitantier. Sognefolkel klagede ikke, men den msegtige 
Nidefoged xi,rrm havde H r. änärer, sat sig jmop, for 
Han ester eget Vehag brendte de saä kalbte ^rold^virp 
der, og ophengte Tyve. Alle bleve endelig vrede paa 
Prasten, og Han var og alt for trettekier, saa man paa 
Fohr giorde dme V e rs vm Ham:

"  Herr ^närer und sein Eapellan,
"Z u  D ing ,md Recht wollen grm gähn,
"  De Kercke letm se leddig stahn"

E r  5 De
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D e  anklagede Ham Haardt (m), og da dem fanede- 
V id n er, tvge de KirkesognetS S c g l, (svm een rller ro 
havde i Magt at oplukkeKisten), og falle det undcr de» 
reS Breve. Og H r. ^näre,r blev rfter Dem afsat (n).

2) Hr^ kouHrsns, fra en LandSbye Trans vcdNibe. 
Han hävde en bedroveli'Z Besog af de onde Pvlakker 
baade i6 ;8  og folgende Aar, da de afbrendte den arme 
MandSPrcrstegaard, da Han imek mere havde ai give 
dem. Köngen var saä naadig og ffienkede Ham fri tll 
Beboelse enGaard Vesten Kirken, fordiPrcrstegaardS 
Adlingen var saare ringe; men Bondegaardrn er 
nü lagt unver Cvntribution.

z) H r. L.»urit! Rsunlve, fodt i Nykirken- Prerste» 
gaard, svm kaldes Raunsoe vcd Varde. Blev den 
'förrigeS AdjustctuS >684, Svigerson vcd «ieitea 
l"r,n8, som blev Moder til koul l'r-n r, der blev Prerst 
rSfrydstrup, og häaär kaunsSe» fom blev Prcrst kil Au» 

M m ' 'H r. L»uri» var Purst her paa Siedet ved 52 
M r ,0 g  dode 1736.

4) H r. l̂»rcur âcobsen Lucli, födl 1708 de» Z2 
M artii i Skodbotg Prerstegaard. F ra  H r. iVoUileeo 
JnfvriNation blev han i ht >6 Äar Student/ og tvg 
mrö BrrsmMelse ved Kiobenhavns Universittkstne'ttr 
Examina. Ester kort Tid gav Jägermeister v-ebm-m

-am

( m )  Dänische Bibliothek siger for T ro ld o m , I 'o iv . V I .
( n )  D r t  er en S k a m , at ikk« allene Han, men endtkl a f Hans 

Esternmnd paa F o h r  cre saaledes afsatte,  og af Sogne» 
folktt forsulgte.
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Ham Kaldsbrev paa Malthe Pastorat, men af gode 
Aarsager levereve H r. LucK Vrevet tilbage. Sitzen 
blev Han forlangt til AdjuncruS i Rodding Prastrkald, 
men undstyldte sig metz sin Uiigdom, indtil Han paa sin 
sirrdeleS Patron Bissop ^nckersen; Recommendation 
blev Aar »7Z5 den 2z Febr. allernaadigst kalbet til bette 
Sketz som Capellan og Successor. Aaret efter begyndte 
H r. k-untoeat bygge paa den ode Prcestegaards Grund, 
vg der staaer nu der smukkestePrcrstehuus, som i denn« 
hcle Egn finveö. Her traadde H r. Lack udi TLgtestab 
Nied blelen» Lkrilliüfl» Krrxlunä fra Gräm Pr-estegaard 
I? z 6 , og Han blev Fader til 12 Born. Hanis Om» 
gang her var altid krerlig udi 29 A ar, og Han tz-tze 
>764 den 4 M aji.

5) H r. ^n6r. 8^mlinx?ibiZ?r, hvilken Apostel Gud 
sane sorst at. prsdike SalighedS Ord for Henne og 
LonneMchLghever^Jgllaiid; men Aar 1764 den 20 
Zulii for drnmMcnighed, vg i Aaret 1770 den 26Jan. 
i Phaiiefiordchaa Moen. Gud Live Häm er i Christo 
fornoyet Sind og et rosigt Liv.

6) H r. Ckriüen koerlöm fra, Ribe, som, da Han 
neppe et Aar havde vcrret Capellan til Hiortlunb, blev 
af Köngen kalhet til.betie Sted 1770 den 26 Ja n .

u. Foel Sogne
Foel (Fohl, Fort) ligger r Dlile Nordvrst- sta Haders» lrv, men »Z M iil W e n  Ribe.

Jndbyg»
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Jndbyggerne i Sogner ska! belobe sig til henve,. 

600, som meest alle er Skakkenborg Tienere.
N ibeil eller Nybol Gaard her i Soanet kivbte 

änne 8opkis k E a u , salig Greve Scbskz Frue, fordi 
den laa^saa nar G ram ; vg lov her en prcrgrig Byg» 
ning opfere. Om Nybol er ellerö Händler i forrige§. 
ved Gram Sogn.

Samme Grevinde lagde Aar 1740 n'l VetteSrcdS 
Skolehoider aarlig 10 Rdlr., som Han kcerver paa 
Gram Gaard.

Prasterne «re:
1) Hr. ttanr v/eibol, blev Prerst omtrent 1671 

til Fori, hvis Son keäer blev gift Med Linller keclerr 
Dotter af Hoprrup; See Aller Sogn, Past. ^örxen 
ttrnlei,. Kort for sin Dov fik Han til Adjunctus Hr. 
L.,urikr Rector roxbr S o n afR ib e, som Aar 
»70z blev Prerst til Jcllinge. Samme Aar lerseS vm 
Herr ttrnr i Haderßlev Consist. Protocol folgende: 
"  Herr k̂»nr kererlen hat als ein in olsicio non rmpliu« 
"  conlkrmur kattor eine» Mann und eine verheyralhere 
"F ra u , deren Mann mit ihrem Wissen und Willen 
"verreist, und dessen Tob nicht bescheiniget worden, 
"  iaker xrivako, x-rieker mit einander cvpulirt, wurde 
"  zu einer 6-precrüoa e fuxxesiu der Skrydstruper und 
"  Sommerstider Kirche, aus zwry Jahr von allen prie« 
" fterlichenVerciü-tuiigen suspendire zu seyn, und acht 
"  Rrhlr. ->ä pios ulur geben, condemnkrt; die Ehe für 
" Null und nichtig erkannt, das Kind, womit die Frau

"  schwan»
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"schwanger, soll als unehelig gkaufl werden, und 
"  ;  Rrhlr. Busse erlege werden; 170z den r  April

2) kerei- ltrsglunä fra I?o z til l?2A , og blev 
Pastor kil Gram, <;. v.

z) I4ünr Lkrilienlen 44ö/er fra Hvyer Vtd TSN» 
der. Hcrredöprovst. FiktilSuccessorHr.tt-nr^rloIpK 
irrorson fra Nibe Bispegaard, som var Pastor til 
Jernved.

4) H r. Lbrillea keöerlen» Pastor fra 1766 dkl» 
11 Ocrober.

M. Hygom Soqn.
A v is  Byer ere: Hygom, Harrcby, Brostrup, Fad» 
sted, Kamptrup, Knvrborg, Vaaslund, Holm, der ere 
84Fam ili«r, som belober sig til ;zo  Siele.

Sognet gior i z§ Plüve og n  Tonder Harlkorn 
under Ribe Amrstue.

Ved denne anseelige störe Kirke, som ligger om» 
trent;  Mile N ordist fra Haderslev, ffal denne EgnS 
Kirkers CanonicuS udi de carholjke Tider have boet.

Li-clwr eller liom blev fra Utankelige Tider i den» 
ne fornoyelige Egn, i Hedenffabet mcd Festchvlden lil» 
bedrt.

De evangeliffe Praster til Stedet haver varet: 
l) koul /Vibr«f«a var her omkrent r;oo, 

amvg Lutheri Lare (o).
L) keäer

(o) UoSmam F««-,tzer.
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2) ?söer k'Ioer var her lZ 2v vg ! 526 »WM T'd 
de» forrige adjungeret.

"Hr-goms Bierg gik keäsr omkring,
"  Og nied den Trold Han kiorte i R ing,
"  Men Biblen H r. keöer mistede,
"O g  kecler fra Trolden sig listede"

S ag  sgng en Bonde i Harreby.
z) VlsZ. Itiom rr linuälea I 4/xom, CanonitUs 

til Ribe Domkirke. Ha» ffal have vrertt^den forste 
evangeliffe Lcrrere til Rodding, hvor at HM har staatt 
vkst til 1526 flutieö af eet hanS Breve: "Je g  1K. st. 
"  Sogneprcest til Hygum Kirke, giore alle vittttligt, 
" a t  nogen Tid fvrleden, som var der A ar, da man 
"  ffrev 1526, den Tid jeg var Sogneprcest til Rodding 
"  og Skrage Kirker re."  Aar 1526 blrv Han da for» 
styltet til hette S le d , og det seesas etVidnehangavtil 
F ro s Herredsting 157z oin Drgnens gamle Nmighe- 
per, og melder i samnle, at Han den Tid hävde vcrret Prcrst 
iH ygom 47 Aar. Han ffal paa begge Steder have 
vcrret Lcrrere i 60 Aar (x). Hans T o n  var den be- 
kiendre blsas l'Koml'en, svm blrv Stiftsprovst 
og Prcrst til Frue Kirke i Kiobenhavn/ som har givek os 
nogle Kirkepsalmer (g).

4) k e ö e r i 'k o m L l e n .  Blev stnFader adjungeret 
!5 7 4 , og dode samme Aar som Faderen, nemlig i;8 r  
hei, l6  Ju lii. ;)  ci-u,

(?) Thi üan dode 158' de» 5 Icnümril i Rlbe, svm Bi'lkoi» 
tlexelunä i si» Calender anfsrer.

(4) See UöNrir Limb. Lik. 1 °sm. I. x. 84.
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5) Filius 8cure» dode her 1620, og var Prast 

over z6 ?lar, som af er ganimelt Tmgsvidne fles- Al» 
rerkavl ii haver Han bekostct.

6) löfgen LlLulrn 8,ure fra 16Lk, og var Prast 
t 9 Aar. D  t man veed om Ham, cr. ak Han qiorde 
Anstalt til ar faae en nye Mcssesark; lhi den gainle var 
ro s Aac gammel.

7) keöer Lerrkelkon fra l6 zo , og var Prast i 
22 Aar. I  Hans Tiende Bog har man last disseOrd: 

ĉ>. tSc>7 ego a»kur in ^rilcic k. 8. (alkfaa var 
Prasten i Arild Lenke! 6rön Hans Fader), saa Han 
blev P rast, da Han var 2 ; Aar gammel, og log sin 
FormandS H r. Morgen 8turer Enke ^kel liauör Dotter 
til ZEgte- soll» fees af en Steen i Kirkem Hanop» 
bygve Prastegaarden Aar i6z6. D er fortalles, at 
Han gik ud til snie Folk, som flöge G ras vedFladS Aae, 
og der fik Han Lyst ar bade sig i Aaen, nien man sissede 
Ham dov op afAaen Aar >6;s.

8) dliels Lkriüenlen Lriir fra Ribe. D a r 
her tun halvtrrdie Aar.

9) H r. Lerer Jecoblen, ordineret til Praste-TEm-
bedet 1 6 ;; den r9 Ja n ., Handode 1728, og var over 
z z Aar Prast paa Steder. Med ei hoyt Mod udstov 
Han og Hans kiere ZEgtefalle Kristin» de tyranniflrende 
PolakkerS Grovhedet, og de faae Guds Hevn over 
dein alle, som her angstede de»ir fr) 10) H r.

(r) Hr. kecler ssriver sek: P i flygtede alle tilRibe, og her
blev fsrste Iuledag kngcn Prch-ikni Vit saa dvöehcr af
Spgdom )4» Mennrsser.

tevtavl.it
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lo ) H r.Provst^. kekert'en bh gom. Fo d t1657 
den 7  Nov. Blev Student fra Ribe Skole 1675, vg 
laar ved Acadcmiet udi syv Aar, indtil Han 1686 blev 
forrige sin gamle Fader i TEmbedet adjungcrrt. Ha» 
blev en «Idgammel Mand; lhi Han dode forst 175; den 
»9 Jan.« og var altsaa i Leere-?Embedet L8 Aar; 
endstiom Han mcd hoy l̂Uadelseasstod sinTiencstr 17)2 
eil sin S v n , om hvilken stal mcldeS, svin Han med L,- 
»krine Lack havdi avlck.

I l)  H r. kerer ^,cobsea 14/xom. En S o n  as 
den forrige, fodt 1692 den 22 Nov. H an, svm i 
Guds Kirke blev saa stör en Mand, var fra 1719 Ca» 
pelian pro k-rtona hoS sin Svigerfader Lkrilkei» 
'tVelleju» til Littlnip, og succederede »7ZQ soin Svgne» 
proest. Ester lo Aar blev Ham bckrvcl dcnnr Mrnighed. 
Aar »7Z6 kaldte Köngen Ham hersra l i lS l.  M ari« 
eller Lille Kicken > AarhuuS,og maakke rillige varrHer- 
redsprovst i Ring. Neppe fsrgik ek A ar, forcnd Han 
blev sak vvcr S t . Budolphi Mcnighcd udi Aalborg. 
I  Begyndclsen af Aarel 17)8 blev denne Gudü Apo« 
stel kaldrt til Bistop i Christiania, men Kaldübrevet 
blev hastig forandret lilAarheius, og her dode Han 1764 
den 8 Junii. A f Hans 6 Dorn med Fr. k-ren ^«llej» 
lever H r. ^-cob!4/§om til Sneumgaard, JustitsraaS 
-g Hospiralü Forstander til Handsted.

12) -4ncker Lvenürup fra Neuling i Hammerum 
Herred. V a r  fra 1726 personcl Eapellan til Odder i 
Aachuuö Scist. Aar l? z r  reiste Han til Kivbenhavn

for
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for qt sollicitere, og efter to Aar blcv Han «ndeligPrast 
lil Anholt V«, menvar saa lykkelig, efter n halv Aar 
ak faae KcrlVübrev til S t. M ari« Kirkc i Aarhuus, 
mm Hans Majestät bet«nkle sig, og tog forrigr Herr 
tt/Zom fta dctte S tcd , og satte i steden for Ham Herr 
Lvenürup, og her dode Han 1754- Denne smukke 
Mand gav 2Oo Mark L., som staaer stedsei Praste- 
gaarden, hvoraf Skolehvlderen aarlig nyver 5 Slekke 
D aler, Brevet er daterer 174; den 16 Junii.

I  z) H r. Provst Lkrillisn ^rnolä O^llcl. Fodt 
(omlrent 1 71 8 )i Vreiisted i Jylland, hvor Hans Fa
ser var Pr«st. Saasvm Han er Broder til l^sx. Das
sel til Nustrnp, er om Hans Familie forhen meldet. 
Aar 1744 blev Han residerende Capellan udi W ard?/ 
og stod der til 1754 den i z April. Han har her pro- 
vet den Sorg at miste sin kiere Hustrue LI,Mine.
Capitain 8»rkur Dotter fra Sielland.

IV. Rodding Sogn.
Äette Sogn staaer for 2§ Plove, foruden 7  Tender 
Hartkorn contribuerende til Nibe Amtstue; ogJndbyg- 
gerne «re omtrrnt 370- Navuet har Oprindelfe af op, 
ryddede Skove.

Byerne i Sognrt rre : Rodding, Roddingoster» 
stov, Brem , Mollen og Roddmggaard, der i er« 54 
Familier.

R-ddinggaard er et gammelt adeligt S ad e, nu 
«n Kongrlig Pensionair- eller ForpagmingS-Gaard,

Z f som
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som svr aarligLeye til Köngens Amtstue forpagteS. Her 
stal have bvel gamle adelige Familicr, de ttiulcr, In ,- 
der og Vinier rc. Gaardenavlerved zooTonderKorn, 
Rüg, Havre, Boghvede rc., og foercr vver roo Slyk- 
ker Stude og Qvag.

Kirken er en maadelig Bygning uden Taarn.
Prcrsterne have varel:

1) dlsx. Id o m ,r Knu6len. Ingen antog mcd 
storre Glade Lmheri rensede Lardom, end dcnne grund- 
arlige og lcerde Manv. Han dlev 1526 forfiyltet til 
Hyom, g v.

2) H r. 8ören —  bMndte at prcedike Aar 1526. 
Han var i ftor Treue med Sognets Adelige vvcrHalS- 
reuen, som Kong?kivLk>ck4 I. rilstadede dem over 
Bonderne. En Adelsmand gik og spogede der, hvor 
Roddingkroe nn er deliggende; men Prasten nedma- 
nede Ham, hvorover siges, ac sammesteds aarlig Uhrld 
stee skal paa Mcnncstcr eller Qvag.

g) kerer 5örens«n.
4) ^nöerr?erersen eller ^»cvdsen. D lev, tilligt 

med stn Naboe Pastor )örxen lörn inx til Skodborg, 
af de onde Polakker i 6 ; 8  ihiclstagen i Nvdbing Skov 
nar ved Tinghuset, i der Han vilde flye til Rib^. M yr- 
drstedct i Skoven kaldcs endnu Prastekilde.

;)  dlsör koulscn sra i6 ;9  til 1684 her Han dode.
6) Ivlicdcl lvtozcnsen 6»vcirlunä> sra Gavers- 

lund Prastegaard, (Brvder til H r. ^mvnius j W il
sted her i Anim) dlev svrrigeS Capellan vg Svigerson

1674-



1674. Han dode 1722, som af Hans Cpitaphio (der 
«encste Ornament jeg i Kicke» saae) kan serS, og 
«fierlod en Dotter Karen, gift ined Succestor, og to 
Senner, som bleve Degnr til Fielstrup vg Napsted.

7) clirilli-n ko)-sen> blev 1694 den forrige i8Lm- 
brdet adjungeret. Hans Fader Pastor 6enrg vo/ken 
i Beslvsl sendle Ham i Hans Ungdorn til Universitelet i 
Wilkenberg. Her i Rodding blev Han Fader til Klax- 
salene, (som i Kiobcnhavn blev gift med Hofbclient 
l^komken. Lite, (gisl Nied Farver klürck i Hierling). 
Giebel, (som blev Prcrst til Lintrup). änna ^scvbins. 
(gisl med Succcssvr her paa Siedet). Jörgen, (som 
var vcd Solvkammeret), og endeel stere. Pastor ko/- 
teil dode >7Z9, og vi have fra Ham allem:

D ie gleiche Ungleichheit, et Epilalamium til Hans 
B r  oder i Maugstrup 1694.

8) vl'ief LI,nxste<j. Fsdt paa Harresloe ved 
W eyle, hvor Hans Fader HerrebSffriver klaub», 
ttansen var Byfvged. Han blev !?Z4 den forriges 
Avjunckus og Svigerson, og forestod disse Menigheder 
lndtil Vegynvelsen af Aaret 1772. Hans forste Hu- 
strue dode >744, vg et Aars Tid efter giftedc Han stg 
med Karen ttegelunä rller 8cbierning fra Hoyrüp Pr«» 
stegaard.

9) diiels 1'uxeo» kaldet til drtt« Sted 1770 den 
2 ; Febr. Forhen havde Han v«ret Cvllega i R ibr 
Skole, hvor Han gifrede sig med H r. tt-n , 8i6elm»nr 
af Smum Dotter, blev i Aaret 1768 den 29 April

F f »  vqa
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paa den störe BissopS voQ. Llocb; Recommendation, 
rrsiderende Capellan i Skicerbcek. Denne min Skole« 
ven er ellers en S o n  af den lerrde Pastor luxen til 
W eitst, som formedrlst endeel Stridigheder, tildeelS 
angaaendekoniopxiösnrSandhed ril Gudfrvgtighed 
rller CakechiSmum, qviterede sit Praste - 2Lmbede med 
i  ;o  Rdlr. Pension, og dode endelig i Alminde ved 
Colding. -

V. Skrasve Sogn.
Dette Annex Sogn eil Rodding hax abaJndbyggere, 
vg har tre ril HaderSlev ffyldende Plove, Resten er som 
paa vorige Herreders Steder flaaet i Hartkorn.

Byerne i Sogner ere: Kiobenho, Langrtved, 
Kraustrup, der ir r e 4 6 Hufe.

Kicken er en gov liden Bygning, ligger 4Z Mile 
Nordvest Hadersiev. Dronning v-xm -r, som dode 
i Ribe Aar e r iz ,  hialp disse Byerö Jndbyggere, at 
byggr denne Kirke.

VI. Skodborg Sogn.
Skodborg stal vare sammensar af Skode (clauttrum) 
vg B org. Og Vene Skodborg eller S lo t stal have 
lagt ved Skodborg Aae i Grendscstiellet imellem Her» 
tugdvmmet vg Jylland, der omtrent, hvor Skod» 
borggaard nu ligger,; og stal have tient til at beskylte 
for N om  Jydrrneö Jndfald.

Andre
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Andre mene> at Order skal kalde- S korbo rg 

eller Skmborg, og ar af overdrivendrS Q v«g og af 
Reisende, Skat her ffulde erlegges.

Andre ffcive Skioldborg (5).
Sreder er beromr af den ZLrkebiskop ril Lund 

Xlax, cr-or^ Lcliorrbui-x. som her skal vcrr« fovtomrrent 
1490,0g maaue give Paven for sm ksMum 6000 D u - 
rarer. Kong r k iv L k ic n  1. künde ikke raale Ham, 
Han blev afsar, og bleu Forstander for ttolxirslir 4 Lo- 
ron-lorum, og blev endelig Vicariuö hoS ZLrkebiskop» 
pen i Coin (r). F f z  Kirkrn,

(r) Hvorom 1°. 1°. Larrdolin i Hans anriq. van. 6e csuür 
couremtr ü vsm r a6bue xenrilibur nrorris, skl'wtk 
p. 174. 6e Lkialclbortz eonclüöit Ol. VereUur, qvocl 
verborenur Kt csstrum clZ'peorum; norer vero cuKo- 
äiem prseKäiUm corporis re§ii in exerciru, <zvoä 
oKicium viri experrr virtutis ör Kclei leZebenrur. Lxo 
per 8^iLllborA äenotsri cl/peorum aä invicemconjnk»- 
Qorum complicarorumqve reiiuclinem creöiöerim» 
^vüm Xormannor tecille Oucio §. (^vinrini Oecsnus 
leribit: tune rodulia msnur >IorlkmLnnorum, con. 
juneiis complicar»5qve scl invicem slipeir» acie coru5cs 
mueronum sxxreöienr, invscUr «rmaror obÜLnresqvL 
I^rsneorum. Osllir eun6em morem fuille» I.ivius 
sperre explicsr L.ib. io. Osp. 29. ,»itaqve cum OsM 
„ü ln A ir ante 5e scukir conferri üsrent, nec fscilis 
„ pecle collaro viele» etur puxns; julsu le^atorum cot, 
„lec^a liumi pila, ^ v r  Ürars imer clusr arces jece,- 

otczve in teüucknem koliium co»,jec ŝ: <̂ vH>us 
„  xler!ri)ve in fcurs» verurir in eorpors ixla kxir» üer« 
», »»»tnr cuneur".

(1) konropp. ^nn. 1 . r. p. 400.
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Kirken er «n stör Bygning med Taarn, og B yrn 

ligger gH M ile Nordvest fra Haderslev.
Byerne ere: Skvdborg, Skudstrnp, Bastrup 

vg Faarkrog, derudi ere 95 Gaarde vg Hufe.
Jndbyggerne i Sognet belobe fig til 590 Menne» 

fker, vg Plovtallet til , s ,  hvortil kommer z r T-nder 
Hartkorn til RibchuuS Amt.

SvgnrtS Praster have varet:
t )  H r. starken.
2) H r. Leveriaur, fomdvde 1588. Aar r;6 z  

indgav Han rfter Ordre drnnrFörtegnelse paa sineZnd» 
komster: ."Skadborge Sogn: Tiende vri olibi. tv Mk. 
" S m v r af hver Koe til Prasten vg Degnen, og en 
"  Ost saa gvd soin 8 Hvide. Offer —  Fem Otting 
"  Jord i  Skov og M ark, item et Stykkr Eng paa 
"S ku strup M ark kalves Urilund; «n liden Engerde i 
"  W rissod Mellrm rc. i jälig H r. Sorten« Tid finge de 
"  sex Mand i Skustrup rn Eng fra Schadborg P ra - 
"stegaard, giver aarligen 28 La- Hoe, ligger paa 
"S kustrup M ark, kaldeS Stregeng «ller Prasteng, 
"  med vrang UnVerviiSning, vg sawme K d antwortet 
"blielrSmeä i Skadborgpaa denTidKirkevarge (log) 
"  Bogen fra Wirken til Haderslev

z) H r. xiacls I'komsen, stal vare dod Aar 1616.4 )  HrvckrMenLrun sra SreppingPrastegaard, 
dodr 1654.

;)  Jörxen Dollar» l'orni,,» Blev i Aaret l6 ;z , 
«fteral Han kom.tilbag« fra Kisbenhavns Univerfitet,

hvvr
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hvor Han i to Aar'havde stvderet, esterat Han havde 
forlavt Königsbergs hoye Skole, H r. krun i 2Smbe- 
det adjungerel, vg giftede sig med Hans Dstter LILKeM 
Lrun. Han blev i Aaret l6 ;8 , i der Han vilbe flye,. 
rilligemed sin Naboe, Prcesten i Rodbing» afdety» 
ranniske og umennestelige polste Soldater ihielflagen i 
Skoven ved Anghuset eller Tornumgaärd.

6) klaicus 8mkr en S o n  af Pastor bsoar. bst»» 
^varsta i Hammelev. Han dvde-,698. Hau var kV 
gange zift, vg den sidste Hustrue var en Dotter af 
Pastor änäerr ci»uü!n af Zostlund. I  det hele Aar 
iü ;9  var her ingen Prast.

7) )«cob vurk fra 1698 eil 1729. Hans Fader 
len? Lack var i Z4 Aar Prast til Skanderup, hvor 
H r. 1»co6 vax fodt 1667. Ha„S Moder var 8,r» w ir 
l'ruelhnr fra Hierndrup. Hans Farfader «̂cüb. kuck 
var ligeledeö i 40 Aar Prcrft i Skanderup, gift med 
Kiesten Iru e lr leisten fra Hierndrup. A f RectorJung- 
k-nr blev Han Llar ,686 fraKolding Skole til Univer» 
sitelet dimikterct. Hans Foraldre, og Broder Herr 
d li; kuck j Skanderup dodr, og Han opholbr sig H06 
sin Svoger H r. ŝ»cob iHygom , indtil Han 1698. den 
z M aji blev kaldit til dem Sted, hvor Han blev gift 
Nted sin Formands D oller ölegarst Lkristine 8rukr, og 
blev Fader til ^en; og ktarcur Duck. H r. Pastor kuck 
var for sik sag,modige Versen af alle eistet, og dodt 
,729  den ,7  December.

F f 4 8) bkielr
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8) dlielr klöstm,rcb fra l? z o  til 1748, da Han 

blev kalbet at forestaae Piested vg Gaarslef Menigh«, 
der., og blev der HerredSprovst, ogdode 1765. Hans 
Fodselsstrd varUrlofPrcrstegaard vedAarhuus. HanS 
Fedselsdag var den zo Oct. 1704. Hans Jnforma» 
roreS vare den larde Pastor Ove 6ul6bierg i B a rre l, 
og siden H r. W ölMe i Sommersted. B lev Student 
l? a r  vrd KiobenhavnS Acadrmie, og conditionerede 
siden, indtil Han bemelte Aar. blev kaldet til dette Sted, 
og ordineret i HaderSlev af Provst kitcker. Med sin 
Hustrue c-kk. vororb. bauten af HaderSlev blev Han 
Fader til H r. ^«nr ttäümrrcb til Andst.

diielr Lvslö» som i sit 26 Aar »744 blev Ca« 
pellan xro kerlön, paa sit Fodestev B ro n s, hvor Hans 
Fader var Degn. Aar 1747 blev Han Capellan i Pie« 
sted, men Aarrt verpaa Sogneprast til dette Sted, og 
giftede sig mev Jomftue ttegeluml, men levrde her ey 
lang«; thi Han dodr 1756 den 7 Jan.

,0 ) Hr.MittkKi-5 kn «. Denne fromme larde 
MandS Fader af sirmme Navn blev af en bkuöiolo^uri« 
«n Landmand, og boed« i Tender Amt paa Borthsiot, 
hvor Pastor krier er lfodl 1721 den 2 y M ann. HanS 
Farbroder, Diaconus til Nirbyl H r. âcob k ri«  sanr 
Ham i Tender Skole, hvorfra Han 1740 blev sendt paa 
Äeysenhusek i Halle, hvor Han larede sig srlv et AarS 
F id , vg derefrer var Praceptvr i to A ar; vg rfter sit 
fuldendte cursum rc,öemicum kom tilbage til sin Fode« 
«gn » 7 4 ;, og conditionerede i Rvost hvö H r. Omren.
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Fra Kiobcnhavn sendlr den udodelige i Minde Ober- 
hofprcrst klulimc l)am lil Feiner», deral informere hoS 
Hans Svigerson Pastor ?ri6erici i B u rg ; efter hvis 
Dod ha» aik i samnie O.valil«c i Amtsforvalter kvleZ- 
xersec; H uus, og mcdens Han der stoed, var Han 
Feldprcrdlkanr ved der Schlesvigffe Campement, efrer 
General r Snperittiendenl Neuster Fvrstag. T>l derre 
Sied kaldre Konge» Hain 1756, men derefter neppe er 
Aar blev Han efrer holden Valgprcrdiken danff Prcrst i 
Flensborg. Her stod Han aller kun et Aar, for Han 
ecnstcmmig blev valgt so in Pastor til Sk. M aria Kirke 
samincsteds, og er sidcn bleven allernäadigst udncrvnt 
kil Amlsprovst over Flensborg Amt. Han6 forste Hu» 
strue var Lbristinr Llilrbeili, Pastor l-kübeilcorn; Dot» 
ter af Segeberg, som dode 1761, og Han giftede sig 
derefter Med vororlier Lbriliing Kebler. Hvo onster 
Ham ikke af Gnd Styrke og et langt Liv.

11) )äcob vrmter fra 1756 til 1759, da Han 
kom til Halck, <1- V.

12) äxei küäberx var her fra Aar 1760 til I?6 z.
Han er fodt paa W o s i Bergens S tift Aar 172z, 
hvvr Faderen var Klvkker, som dode fra Ham da Han 
var et Aar gammel. Hans Moder forte Ham derefter 
til AarhuuS, hvor Han „ogle Aar gik i Skole, men 
formedelst en Lcrrercs Strenghed fvrlvd Skolen og gik 
til W borg, hvorfra Han blev Student 1749. Efter
<t par Aar kaldteGcheimeraad lvirkolencr-mresEnke- 
frue Ham til Skoleholder i Sonnerup Udi Sielland,

F f ; "g
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vg Aar 1757 blev ha„ Informator paa OpfostringS- 
hustt i Kiobenhavn. S lra x  gqv hoybemeldte Frue 
Rosencr-Nkr Ham Wentebrev paa Sceby Sognekald i 
Sielland efter H r. Knu«l k'rlr, hvilkec Brev af Kon» 
gm blev confirmeret 1758 dm 29 Scpr. paa FredcnS- 
borg; Aaret derpaa dm z Dcc. blev Han kalder ril derrr 
Sred, og blev ordinerel i Haderslev 1760 den 4 Jn n ii 
af Provst l-oreniren; Han arbcyder NU ved FcrSlov og 
Wellcrup Menigheder i Sielland. I  Holsten gisted« 
Han sig med Tolder ^i«rocl,r D vltcr af Heiligenhafen.

i z )  H r .l - I x m ic iiL.!Mße, fodl l?zc> d. Z lM a n ii. 
HanS Fader dode sonr Pr«st i Halk. Ester 5 AarS 
Information i Sommersted blev ha» 1748 Student 
ved Kiobenhavns Univrrsttet, og der sustinerede de strd- 
vanlige lre Examina med megen Berominclsr. I  
L>6by Pr«stegaa.id insörmerede Han i 7 Aar, og imid» 
lerrid lod sig af General-Superintendenten kcmere »756. 
Ester 4 Aar blev ha» kalder som Capcllan pro pcrsoni 
ved Stenderup Mmiqhed; men HanS Principal Past. 
vollen dode Aaret ester, og H r. L.anxe var saa nesten 
tv Aar uden 2Embede, indul Han >76; dm ;  Aug. 
blev kalder tii denne Mrnighed, hvor Han arbcyder med 
Velsignrlse!

§. >7
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§. »7-

Kalslund Herred.
Aette Herred udgior 2zz Plove (foruden 60 Tender 
Hartkorn til Ribe AimhuuS contribucrende, hörende 
nnder Vilslev Sogn, item hcnimov zo Plove til lr,n- 
rou Pmster i decke og Hvidding Herreder).

Jndbyggerne i Herredet udgiore vcd 1900 Men- 
neffer.

Fra Oster til Vestcr har man hcnimod fire M ile, 
men sra Norden til Sonder A M iil. Der grcndser 
mod Norden til Skodbvrg Aae, mod Sonden til Jude, 
mod Osten til Fros Herred, og den Vcstre Kam til 
Havet.

Skove klender man ikke hcr, men, foruden nogle 
störe Heder, har Landmande» gode Kvrnlande og 
Groesenge, svm dog vcd Vesterhavclö Ovcrsvommelse 
undertiden lide Skade.

Saasom Herreders Jndbyggcre ligge Norden for 
den jydsse Kiobftcd Ribe, inaae de, mod Hcrmgdommets 
ZndbyggereS Frjchev, starr en liden Told af Vahre, 
som de igiennem Ribe sornodcntlig maae fore, naar de 
vilde handle med dcrcS Vrodre, cster Kvngeiige For- 
ordningcr; hvvrfore de onsser daglig Ribe ar vilde style 
dort, og ar staae Norden for dcrcs Grandstr.

Geistligheden Hörer undcr Ribe Bispedomme.

-H—

I. Kals-
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I. Kalslund Sogn.
Agger midt i Herredek, 6'Mile Nordvcst Haderslev, 
og 1 M ül Nordost Ribe. H ar 4 Plove, foruden 24 
Tender Hartkorn, som starker ril Ribe Amrstue.

Byerue i Sognet ere: Kalslund, W llebol, 
Reyning, Hiorkvad rc.

Kirken, ligqende paa Marken, er en god st>rrk 
Bygning, uden Taarn, den har rilfor» vcrrcc Hvved» 
kirken, nie» Pursten boer nu vcd stn anden Kirke 
Hiorrlund. Prersten Hr. XluncK har -irrt den i»d> 
vcndig med Opstrift paa Steders Prcrster, og har

paa Gkrifrcstolcn strevet:
"H v o  som Misgierning vil fortie og fordolge,
"  Ulykken hannein stal i Jnd- og Udgang folge,
"  Men hvo den samme vil bekiende og asstaae,
"  Skal vist af Hiinmclen al Held og Naade faae.

P aa Daabstedec:
" D m  dyre Pagt erindre dig,

"Som  du med Christo giorde,
"  Elst Ham, at du i Himmerig 

"  Med Ham kan salig vorde.

P aa Degnestolcn:
"Om du vil, ak den heilig Aand 

"D in  Andagtstal opvakke,
"  Og ved sin himmelmagrig Haand 

"  D ir Hierte til stg trerkke,
" S id
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"  S id  ey i Kirk og tiend' vcrr,

"N aac andre Christne siunge,
"G u d D ig , som andre Menneffer,

"  Gav baade Rost og Tunge.

Paa Spnnkelvcrrkcc op til Alteret:
"Dette Tralvark er bekosiet 1719, da H r. Funcke 
"v a r Sogncprcrst, og K ir ?c<lerlen afH iorlvad og 
"  Loren tt-nscn af Villebol vare Kirkevargere rc."

Prasterne til Kalslund (Kalvelund) have varet: (u).
1) H r. ttanr kcäerlen» sollt dvde 1602 den 1Z 

Januarii (x).
2) OlufLever ini vruua fra MalthakPreestegaard 

Til dettc DLmbede ordineret 1602 den 24 M artii. F ra 
Ham finde vi paa Hiorilund Altertavle dette Distichon:

stirere» gvic<̂ vi6 relpiranr vesciiur aur», 
dollanäse, celebrer, xlorilicekgve Oeum. 

z) verktiel Lkure, var her 1654. Denne smukke 
Mand maatte med saa mange flere Prcrstemcrnd i Ain» 
rer (/)  i den mere end bcdrovelige Krigstid r6;8 0959, 
sige Verven Farvel. HanS Prcestegaard og alt blev

vdelagt,

( u )  D e  forste Pracher sinder jeg ikke: Heller ikke rigtig Ester- 
retm'nger om Giebels hedenfle Dcbocrcs Gudslicncsie 
her 1 de gainlc Lunde, som her fremfor andensteds skal 
h a »e v «re ts «rh o y tid c lig , i s.rr til Drikkcgude«; J a ,  
tiogle bereite, at man cndog her, ligksom »td L e i r e , 
offrcde Mcnncster til H > o r.

(x) Bi>7op »ezelunL Calkllb.
(x) 28»' TM.
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sdelagt, Dg dette gav murlig Anledning tt«> at Pr«» 
sternr siden have bygr.og boer i der ander Sogn.

4) Senkel Struck, blev en «idgammel Hlanv.
^  Soul WeUejus, som tiltraadde TLmbeder om.r 

trent Aar 1690, men dvde efrer rre Aar. H ansSon 
(som Han avlede mrd sin FormandS D orrcr) blev i 
Verden bekkendr: Han var SeÜor 8ckol- i Istyborg, 
vg blev derester Pr«st i Gundslrv, men blev fra sik 
ALnibede afsar (r).

6) )oksn Likokt, blev «y gammel; thi Han dvde
1695

7 ) Sersien^Ir, södk i Skaane, dvde I? l2 .
8) laielr l'eNw-n fra Ribe, dvde 171 z.
9 )  H r. Provst k4 ->n!i X lu n c k  sia ÄarhuuS. V a r 

i Kivbenhavn Pestprast, og derefter fvrestod disse Me» 
nigheder i 27 A ar; rhi Han dvde 1740. Hans Fader, 
som var rn god Jurist og Birkedommer h-avde lader 
hani vel undervise, saa ar Han her i Egnen var anseek 
som en stör Mand

10) Hiomrr ^nörup, fodl i Hundseby 
Sogn udi Laaland, hvor Pastor diielr ffrsnösen paa 
sin Alderdvm fornvyede sig nied ar l«se for Ham. I  
nogle Aar var Han Reclvr for S a b y  Skole i Jylland, 
vg blev derfra 1740 kalder som Pr«st ril deue Sted, 
hvor Han ikke levede eer Aar.

 ̂ n )  keöec
(r) Hvilket tkl Fycns SiistS Historie henhom, som sal-Bi» 

stop Mock ha»)e lovet at udzive.



n )  keöer l'k o o , oprener ved et velfignet langt 
Levn«t fine Formcends körte Dd. I  sin Fodebyr Ribe 
var hän nagen Tid Hörer ved Skalen, ag blev derfra 
kalder som Pastor for disse Sognr 174» den 8 D er. 
Fra Ham som Correspondent i der 1769 i Kidbenhavn 
opreltede LandhuusholdningS Selstab have vi dcr'mr» 
get, som i de offemlige Ddender er streven vm Horm 
qvcrgs Jnoculation

n. Hiortlund Soqn.
Situationen er her angenem ved den stör« Gramflod. 
D el Mcrkvcrrdigstr her er nu intet uden der gamle, som 
man nu ingen Rede veed til: D er sigeS, at vore he- 
dcnste Fadre af Venne Egn nogle gange aarligrir sanile» 
deö her i Lunden, hvor Kirken staarr, ogunder aaben 
Himmel tilbade Solen.

Hiortlund stal sige saa nieget som HorSkund rller 
Htstelund. tteivräerus ffriver Herretslund.'

Sognet har zz Plove, og desuden 28 Tonder 
Harlkorn stattende til Ribe.

IN. Lintrup Sogn.
Digger ;Z M iil Nordvest fra Haderslev. H ar hem 
imod;oo Jndbyggere og 84 Plove, foruden 5 Tonder 
Hartkorn, som ffylder til Ribe.

Byerne i Sognet ere: Lintrup, Mehlby, Dam r, 
Aarlund, Folding Bro, Vimptrup, Tvrnum, Nsr»

»llNtg,
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Mng, Kastbierg, Skoulundgaard, Skiarrebakmolle, 
Kastbiergled og

Torttumgaard, en Kongelig Forpagtningsgaard, 
fom fra Haderslev Amlstue paa Köngens vezne paä 
visse Aar bonforpagtes for en aarlig Afgist. Den av> 
ler frion Korn, dog ikke'i Mangde; Nug og Havre er 
der meste, forutzen en MangdeQvcrg, Skude og Hefte.

D m « Svgn har givet af sig den beromre og störe 
Professor og ConfeSsionarius Mag. §ören L.mrrvx» 
fodt-is?;.

Prasterne i Sognedhave vcertt:
1) ^nörers rsrrbeliur, svM dvde 1584 den 

14 Februar«.
2 ) H r. 7«cob, den forrigeS Svigerson. Ester

lod tre Sonner: een blev Prcrst kil gammel Haderslev, 
«en blev Archidiaconus i HaderSlev, den tredie suctcde- 
rede Ham her, nemlig:

z) IvlüA. /̂ nörerr Î mrrux», Hrrredsprvvst. Fra 
Ham feer vi <t carmen xrriular. i k. >VsncIl>I>n> karsjrkr. 
in l̂ankseum 16 ; 1. I  den bedrovelige Krigstid 16; 8 
og »659, leed Han mange Ting, og endelig dode Han 
samme Aar.

4) H r. Provst Hrcob 8örenlen l.inrrû >. Fader 
tik kemeldre Professor l.in,rup. V ar her henimod 20 
Aar, og dode 1679.

, ) Lbriüen l.aurikren ^Vellejvr fra 1679 kil 
17Z0, der er 5» Aar. Herredsprovst. V a r  fodt 1657 
den i2  Zunü i Odense, hvor Hans Fader var S lists-

prsvft.



provst. Btev »674 fta L>dense Gymnafis Student. 
V a r fiden Collega i Ribe Skole, vg da Han var 22 
Aa'rgammel, til Leere-JLmbeder ordineret, dg gisttdr 
fig htt ttitdtieleneliraglunä sraRibe Bispegaard. Han 
jwd isarNaadehosKongcttkNS'Nztt V. ogk'KlvL:. 
Kictt lV.» bg prcrdikede oste foe Dem, men meest foc 
Dronning Men hän havve
dg adstillige störe Sorget. HansPrsstehuus afbrendte 
to gange, forste gang »68» dg anden gang 17 - 
Hans Born vare: Hr. kerer til Foel. Hr. l.»urit2.tit 
Feuling. Hr. Î uclvig til Lustrup, Ptcestrt. l.eae gifr 
Med Pastdr Otto 8tc»uä i Sonders« re. (a)

6) ksterti/ßoin, den forrigesAdjunttus sta »719 
dg Svigerson af Karen vvelleja. Han hiev Prast til 
HygdM, hvok W  Ham er meldet, dg rudelig Bistop.

7) Provst Klickael Lotten eilet Losikius fra 17z 2 
Prast til Stedet. Fodti Rodding Prtrstegaard. Her 
traadde Han i Mgteskab med i.ene 8kou6 («n Dotter af 
Pastor ksrer Otto 8touä til S-nderf« i Fyen), som 
Lode >7»4

46;

lV. Hierting Sogn.
H ar Ravn aftterrhus, en stör Gudlnde for det Nor« 
dijke Folk, andre strive heitde ttepMe (>,). Navner siger 
da Hecrhes Eng. Hun er FrugtbarhrdS Guvinve, 
rtler Romernes c-ren. Strdet

(a) See mere I°r-Ü:l,our Zubel«rere.
(b) S it  HeituA (Zetly. 4«. Z.

Hg



Btedet ligger 45 M iil Nordvest fra Haderslev.
Hierting og Gastrup gior 2  ̂ Plove, som ffyldrr 

ril Haderslev ;Sogner har besudeu 9 Tender Harrkorn. 
som starker ril Ribe Amrstue.

Heber vg Moser falber her störe.
Kirken er «t filial ril den forrigr

V. Fardrup Sogn
Ä ?a a  have Navn af den osrommclbke störe Farea 
G k o v, som begyndee her, og strakre sig i 8 MileS 
Langvev^ril Ostersorn.

Her er vist ellerS «t Fares Sted, sormedclst Ve» 
sterhavetS Oversvvmmelse, hvorpaa for faa Aar, nrm» 
lig NyaarS Nar 1764 man havbe bedrovelige Prover; 
flere seeS i forrige §. 9. Aar lüzq. Narren imcllem den 
10 og 11 Ocrober bleve formedelst VandS Oversvom» 
nrelse af hele Sogner allene zo Mennester reddrr.

SognetS Jndbyggere belobe sig t i l ;  60. Menne» 
sker (e). HaderSlev har her 4Z Plove, foruden 270 
Tender Hartkorn, starrende under Ribe Amtstue.

Byerrir ere: Fardrup, Kirkeby, Jedsted, Kirr» 
bol, Hillerup, Tanderup/Rygaard, Lundgaarv,PoulS» 
krvg,Blersbierg.

Fardrup Kirke ligger over 7  M ile Nordvest Ha» 
derslep, men kun en lille halv M iil Nordvest Ribe. 
Dsnne smukke Kirkes Taarn staaer.paa KirkenS soirdre

G ide,
(c) Man ttqrick cllcrs her ;;  Rantzois Tiemre, 27k Aiier- 

'»>«L Tienrrr »s 7; Ha-rr-lrvrr »vn er Aar -Wie.
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S id e , (hvilket stal betyde den stdste Kirke i Sonder» 
Zylland); vg den forste Kirke, nemlig V ilslev paa 
hiin Side Skodbörg Aae, i N o rre-Iylland, har sie 
Taarn derimvd igien paa den norre Side af Kirkrn> 
Zndfaldet er af de Gamle artige nok.

Sognet lidrr Mangel paa Skov og Tsrvemosrr 
Lynghederne maa drrfor holde for, vg somme Stever 
«re de Heller ikke vcrrd at spare paa.

Prcrsterne til Sledel videS: 
i )  H r. ^näreir, sinn dode i6vl den 25 April. 

Han moqverede sig meget ovrr de, ved Landdagene som 
i  Haderülev holdtes 1598, udgivne Trudfler nv>d P r«» 
ster, som toge Svigrrsonner til AdjunctoS.

. 2) H r. dtteir, men H r. dliel; rakker kun lidet for 
fin X-nnpp-, Han fik til SLgte (vog hun hedte Ingeborg); 
hun flog Ham daglig, fra V a g  og til S to k ; men H r. 
N iel; giennemheglede hende igien, naar Han kom paa sin 
Prerdikestoel. Altsaa künde dee aldrig hlivr got. 

z) H r. Sürea.
4) H r. Jörgen Jörgeaken klar; fra Corsocr, som 

vode »695, vg Hans ulerrde S o n , Degn i V ilS lev, 
lod Ham begrave.

5) H r. Propst Jörgen Neun fra gammel Haders» 
le» Prastegaard. B lev 16 9 ;, ro Uger efter Pimse» 
festen indsat af Amts-Inspeueuren v. Iot»n isolier fta 
Haderslev, og giftrde mrd sin FormandS kirre Qua
ker; men Hans egen Fader trolovede Ham med den an» den Hustrur äon» -ck-ri» de., vg Han blev Fader til i  z

V -  r fvor«.



Born. Hans Prastegaard afbrendte 17z r , men hau 
var aktiv uforsagt, Han kioble Lulidgaarv, og boede 
der tryggrlig, lil hanvede i7Z4d«n 16 Ockvb.; men 
Hans Enke levede til 1759.

6) ^6-m iM Ierup fra 1 7z ; ril I-7Z8, Opbygde 
i sin korre Tiv dm afbrendte Prcrstegaard. Provst 
Lrunes mange mngttve B ern  drillede denne fromme 
Mand med saa hiange Chicaner vg Prorcsser, saa Han 
anraabte Köngen at stippe herfra, og Han blcv Capel- 
lan til Kikteminde. I  Hcnsigt paa Ham striver vgsaa 
Eftermanden i Mimsterialbvgen: Gud bevar« mig fra 
Procesier.

7 ) H r. 4v§usiinur ^enri(4ilen, Aroder til Herr 
^onferenreraad l4e»nck ttielmüierne, cn S o II af H r. 
Jusiitsraav og Raadmand dlielr l4enricl,s<m i Kiobcn- 
havn. Blev eftrr nogle Aars udeniandS Reise, i sit 
Zo Aar Caprllan i Kieneminde, men strax omvexlede 
ined forrige H r. l'hillsrup, og fom til dem Sied, hvor 
Han gifteve sig med DoccorMed. afTdndcr Dotter, 
og avlrde med hend« «n Dotter, soin blev gift med P a 
stor î op j TLroeSkiobing. H r. ttenrichsen forr fort ak 
bygge paa Prastegaarden; men Aar 1 7 ;)  sogte og 
erlangte Han Kalv til de to störe Sogue Rise og Mar» 
stal paa ZCroe; Han blev ogsaa kiev af dem Sted, 
sogte og blev 1766 Prerst til Jderstrup paa Falster, 
hvor Han dsde 1770 den 27 April.

Denne,opvakt« Jesu Timer« og Sandheds Lee» 
rer« va; ril ^in B o  i Fardrup et stinnenve Lys. Mcv
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de mahriffe Brodre hex i Egnen holdte Han Venskab, 
men Han vjgede aldrig fta de aabenbarede Sandheder.

V i  have ellers fra Ham:
keneg/ticur »ä ygrsletti LluDisni V l. 17)2. 6iel» (ä).

8) H r. Provstcsrtten Vohv-rir, fovt 1722 den
r  Jan . i Trondhiem, hvor Han- Fader var Kiobmand. 
F ra  sm FoVeby blev Han 1740 Ssuyent, og ester ere 
Aars fuldendet eurtum resäemiLutt, i Kiobenhavn reiste 
Han hiem, og. blev kalbet svm residerrnde Capellan til 
Skougen i TrondhiemS S tift »745, hvorül Han blev 
vrviueret -f  SliftSprovst H r. ^cob l'oöe j H r.B iffop 
tt!»rboer Fravarelse. Aar »747 giftede Han fig med 
>1»rgreke Lork »,xerup> en D vtM  «f Pastor 

r Skvutzen, VA haravlet Md hende mange B ern. 
Aar 175z blev Han fra Norg« kalvri til Zylland, til 
dem S trv , hvor Han fuldeNdtt den Nu ftaaende prcrg- 
tigr PrastegaardS Dygniny;-Han er nu fra »770 den 
zo M artü Sogneprnst i Coldiug.

9) H r. l.avr>r5 Qk^nötkl fra Veile Blev. fta 
Ainanuensi- Demste hoö Biskopprn i Ribe, kaldet svm 
Pastor til dem Sted »7?o den zc> M arti!, og Gud, 
lade Ham i. mange Aar leve her for at naae sine tedelige 
Hensigrer.. Lange sivcn, jeg glavve mig saa megetved 
nogmS Forftemmelfe til Lare-Wmbedet, svm ved den» 
ne- : Falffhed gioreS her til Stamme, LLgrefolk have 
her er P a r at speyle sig udi, her sinder den MiSmodige 
velmeenr Opmumring rc.

G g  z §. »8
(6) TVormr I-ericon x. 429.
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§. r8.

Nor-Rangstrup Herreh.
S to d er mod Norden til Gram Herred, mod Osten 
vg Sonden til Syder - Rangstrup Herred, og mod 
Besten til.Hvidding Herred., Fra Oster lil Bester har 
der z M ilr, men frq Sonder til Nord halvanden.

D er indeholderSrz'Plove; vgFolkemcrngdrn be
lobe stg ril rzoo.

Hele Herredet var i de «löste.TiderSkov) men 
nu kiender man her ikke Skove, menudyrkedeHeder 
og Moser desto flere; Dog formedelst mange lobende 
B«kke har lnan paa den vestre Känt gode Gr«s-Enge.

Bonden staaer sig her vel, 'og ayler gor Korn. 
Faa Steder i Dannemark har Bonyrn-bedre Bygnin- 
ger, noglr af egne breMe Stene grundmurede.

Herreder b«rer Navn af een af HerredetS uselste 
B yer i Aggerstöv Sogn.

D e Geistlig« Hörer alle under Ribe Bistop.

I Beftoft Sogn.
H v is  Jndbygger« belobe stg til 520 Siele.

Sogner udgior 1 Plöve, og af dem Hörer zZ 
itnderGraltt Herred, vg 4Z til Strandelhiorns Distrikt.

Byern« i Sognet ere: Beftoft/Nederhierstal, 
Hiartbro, Srrandelhiorn. Bestvsr (Bogetvsk) Bye 
ligger plaisanr ved N>pS Aae.

Kielen
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Kirke»» «r <n af de smukkeste i Amtet, jiret med «t 
hoyt spids Taar», har »»rdvendeg tre Raver S rvle, og 
af Prvvstinde ckrxk,llin prydet »nev en Lysekrone.

Her havde den papistifke Canonicus og Jnspectoe 
vver DiSlund, Tofclunv, Skr»)dstrup, Lilholt rc. sie 
Save. KirkenS Parroni §. Kicolsi Knokltr og Beeir 
fanvr H r. ekr/tt-liin i Alteret i en liven Daase.'

Prasten til Steder har, for»»den Jndkoinme af 
sine «gile Sogne, af Orrrnp Vye i Tostlund Svgir 
aarlig 12 Skp. N ug, af Gabel i Nustrup Sogn ic> 
Skp. Rüg. Proeste» har i Beftoft en heel GaardS 
Grund, og i Annex Sognet ligesaa ineget, forudcn 
rndeel Mensal GodL For ak Howe Sielemesse er Ham 
sillagt ei» pragtig Eng. A f en Molle paa Prasten- 
Grund haveS aarlig 11 Rdlr. zr S kill. og ftie Maling.

V rd  Hiartbro, eller ved Aacn har staact et lidet 
S lo t, brboet af en adelig Familie.

SledetS Praster vides:
1) ^üigen rvulff eller l.upinu5, som dode 1569.
2) NicolruL Vulss, hvis Skag niales .en Alm 

lang.
z) re»u! »icoki Woiff fta r ;  84, og levede endme 

1645, detvar lange!
4) ,̂col> Woiss. en Son af forrige og Broder til 

Nie. vvvlff, Collega i Haderslev Skole. Han dode 
16^7, og efterlod en So»»: Jörgen Wulss, som blev 
Pensionair paa Straarup, og en Dotter, som, for 
hun ep blev Prastekone paa Stedet, bortlog alle P ra .

Gg 4 ste«



^«»Archivets Papirer, giftedesigmedrn Bonde, hvvr 
dissr Papirer med Sreder brendie.

5) vrorß sioerkiv? fta i 6;8  til »704, der er 46 
?lax. Han var fovr r6 z i iS s b y , hvvr Hans Fader 
var Diaconus. I  HaderSlev var Han Provst Koilü. 
ihvv? Pnlannenstö, vg gik 16; r fra Stolen til Nostok. 
Efter tv Aar gik Han til Kiobenhavn, og logerevr HoS 
sin FarmoderS Broder, Borger kohlen, PestenS 
T iv vvrr. Aar 1 6 ;; kom Han til Hadrrstev tilbage, 
vg reiste vidrre fort ril Wittenberg, og logerede i voü. 
kr-nkevbvßü Huuö. Hersra kom Han ester halvfemt« 
Aar kilbage med dme v . Crnuäi siresirror Lx eorum 
Numero «ü, gvi non « H s «  «ä ecclell« osiioi»
acceöum, leu soliö, rerum rkeolox. coßnirjone imbuü 6c 
vTr-T'vTrKVN' v̂ <o?n-s»7'a»' lervsre xnari sc s§>Av7'S'
/««-fsn- äoü«, suxgestuiä coasieaöunr. Reist« der- 
eftep til Lriprig og Jena, og,. da Han Horde om Sven» 
ffens Jndfald her i bandet, anraaede Han hiem at see 
ril sin« HZenner, gik ril SkibS fra Hamborg til Nibe, 
vg- da Han derfrü vild« reise til HaderSlev,-blev Han 
a f rn svenss Officirr anholden, men flap dog lvS vg for» 
foprdesig til Bestost, gf hviS Jndbyggrre Han, efter 
Prdveproedikrn, blev valgk tilPrcest; reiste saa, dog 
Me »si>en Fare,ülM iddelfart,at faa« understreven sin 
Wvcatitzn af den störe H r. Lvlöenlök Cxceff., HoS hvit» 
ken bM  var vel-ecommenderet af Oberst Genien von l-ö- 
vesik^v«, fra Ösby. I  Ribe blev Han ordineret 16; 8 
jven rS  Ia g .,  og txrAar efter giftede Han sig nirdk^sg.

grien«



«Kiens vnm fra LygomklosterS Prastegaard, vg blev 
Süffaber tilblis8o//en(som boede paadetGovsHiart» 
bro her i Svgn«) c«ili» Lo/sea. fom blev gift tilKa- 
strup Bye i Gram Sogn, vg 8»rr ßô sea» HanS 
egneBorn vat« Jacob. som blev Prast t Maustrup; 
ckrittirn, som blev Prcrst til Rodving; yg Cliristiae, 
som blev gift med Succesidr.

6) Lkrittirn Nebel, forrigeS Adjuntty- fta 1690, 
vg Svigrrsvn. Vlev efter sm Hiemkomjt fta Witten
berg kalbet eil Vene Sted, hvor Han dode 1707. Av- 
lede B or» med to Hustruer, vg hanSNavn lever endW 
i Hostrup (e).

7) koul öolöict, fra Helsingoer. V a r  «n Dotter
fon af General-Superintendent beem-nn. V w  Han- 
TEmbedS-Betradelse her »707 giftede Han sig niev siy 
Formand- Dotter bl-zöilen« Nebel, ved hvilken Han 
blev Fader til ckriüme (som blev gift med Pastor N»n- 
seo t V ilstrup); vg ^nn , Sopbia (gift med Pastor blitz, 
blillen til Uk). H r Lolclick dode 172 6.

8) H r. Provst /ruZullinu! ckr/st,l6n, Prast fra 
,72 7  til >76». Denne fornrmme Mand er fode 1697 
den 8 O «. i Egeblerg Prastegaard udi Sielland. H an- 
Farfader var Kiobmand i Nykiobing. Z  sit »8 Aar 
blev Han fra Roffilve Skole Student, pg da Han i 
4 Aar havde flittigen benyuet. sig af Prvfrssorum LcrS- 
ninger, gik Han til Norge, vg informeredr der i fem

G g A a r .
(«) Hans Fader var den anserligr Dvr-eMster Nv>» Ljckel

SH-dcrLlrr.
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Aav. I  Aaret i7r4'b lev Han kalbet som Skibsprerst 
paa vor i Astersoen mvd Ruffei »e nvsendle ZlvV«, og 
esrer z Aar stndt kil detle Skev, hvvr Han gifkede s,g 
mrv Fyrmandens Enke. I  Hans sidste tv Leve«Aar 
havdc Han til Capellan ve>Iev vukren. som hiev siden 
Prerst til Brantzerup. Og H r. CIir/lt,ltin votze 176 r 
den ; Marti,. D e l Haarveste Han her' prvvcde, var, 
ai i Aaret 17)6 hanS Prastegaarv afbrcndre, hvilken 
Handogigien vphngde saaletzeS, ai man syneS, Venne 
cllcrs dravr Mands Otzselhed herndi har vcrret alt for 
stör.

. 9) H r. ?r,er 6u,felö. fotzt 1727 den l i  Der. 0  
p»a Esrum Kloster, hvvr Hans Fader tilsidst var Ni« 
dclogev, som sravode Hain lilig. HanS ustrdvanlig 
mumre Genie giorbe, al Han blev sat i Friderichsborg 
Scole, hvvr Lcrrcrne adiiiirerede all« HanS hastige 
Frcnigang > alle Vitzenffaber; i Poesie vvergik Han 
cnvog sine MagistroS. Men sec! i det sannne qvilcrer 
I'an Skole», reist« til Holsten, og vilde i Krigstieneste; 
nien Han blev henket lilbage, blev fra sammr Skole 
Sluvent 1749, og ved Üniversikttet i Kiobenhavn, nod 
i fem Aar Regenhen vg KlosteretS Fotze. Hvvrefter 
han strax 1755 blev kaltzet som Capellan til S t.C ro ix, 
men inven AaretS Utzgang Cvmpastvr rillige mcd H r. 
8cli,urbor. Disse wende gave ved Fvrestiliing til H  H .

Bistop

(*) Aar 164» finde» je-, mucli'g afHan-Slalgt, §->>mon 
6urf-iä Song rv. r„.Bardeer, som fik
roo Rdlr. aarlig Lsii.



475
Bistop ttrrdoe Anledning til et Kongelig Rescript af 
2 4 D « . 1 7 )6 , hvori beordres: " a t  ugemlig holdes 
"  «n Fredagsprcrdiken for S t. Croix Menighed; at 
"  Reformerte og Lulherffe mag staaeFaddere hoS hver- 
"  andres Borns D aab ; at der af Menigheden ffal 
"  udtages to Mand til Kirkev«rgere og Faltiges For- 
"standere; om Ungdonunens'Confirmanon rc. (5) " .  
Aar 1758 blev udstadetKaldSbrevfor Ham lil Toftlund 
her i Herredet, hyilket Han forst erholdte 1759 i April. 
Han giorde sig strax reisefardig og kom til Kiobenhavn 
i Zulio. Herfra strev Han til Bistoppen i R ibe, og 
iidbad sig Forlov at forblive en kort Tid i Kiobenhavn, 
for at affette sine mevsigfra S t. Croix havende Säger ;  
men Han fik til S v a r, ar Prasten i Hoyrup forsynede 
ZEmbedet paa Hr^ Omselär^Regning, (som og belob 
flg til vver 40 Rblr,) I  November ankom Han til 
Toftlund; men var saa lykkelig, om kort D d at faar 
Forlov at forlade dekteSted, og antvg Beftofc Pasto
rat 1761 i August», gid denne muntre Mand maa vp« 
muntre mange til opriglig Gudsfrygr, hvilket Han og- 
saa med stör Aarvaagenhed og Flid attraaer. Her gif- 
tede Han sig med sin Formands Dotter ebriülrn, cbr)-. 
6,l6n, som dode 1762; Hans AnsogningÄr, at maarle 
saae sin Asdode Kones Soster^nöre» ?,ulin» tilLEgle, 
blev fra Canjellierne strengelig negtet, indtil den lykke- 
lige Forordning af 27 Der. 1770 udkom, sopt uden 
Ansogning killader billigen fligr TLgtrstaber

M  Past. l.or<ck Beytr. z Lâ d p.,lvo.
Dl
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M  have fra Ham:
r. Jndgangs Tale over i  Zoh. 4,21. fvr Sk. Crvix 

Menighed. Khavn. 1756. 8.
2. Liigpradiken vver Kong k k iv L K lL ll v .  Ha» 

derölev 1766.4.

n. riislund Sogn.
E r  annetteret til forrigeBeftoft, hvorfra Kirken ligger 
S  M ül fvr sig selv paa Marken, og er uanseelig.

Navnet siger Thyrölunk, «n tykSkvv, (som mr 
ersorsvunden), i hvilken ma>? offrede til H lM , klatzt 
i et Vilddyrs H ud, fvr Han i Krig ffulde hi'elpe.

Tulles Mose her'stal vcere navnet ester lu lle  Vo- 
senken, som i Kiempevisme er nok bekiendt.

Denne S t. Stephani Kirke var i de carholK 
Tiden i to Aar sar i Band, fordi her i Kirken er be> 
gangen et M ord: «n Broder tog sin Softer i Forsvar 
med saa stör Estertryk, al Han drabre rn fornensiM 
Person, som havdc stodt hende ud as hendrs Guldstöel' 
i Kirken.

Sognet udgior 64L Plove, vg har over zos 
Menvesser til Znbbyggere.

Byerne ere: Tüslund, Aabol, Goticrup, deri 
ere 40 Familien

!U. Ag-



-H—L—̂ 477
m. Aggerssou Sogn.

D e lle  störe Sogn har henved 950 Jndbyggere, og 
staaer for 2 2 ^  M ve .

Agerskop det er Eegestov, men hvor m  alle vor« 
Skove? de ere borte, og man takker for Torv og Flave 
afHedernelil Beende.

So'gnets Byevere: Agerjkov, Galstev, Rang- 
strup, Golhbak, Baulund, Mellerup, Vellerup^ 
Geldbcrk, M uspyt, OuSgaard, Langelund, Gee- 
strup,- Farhus, Viornffou, Gammeljkou, N ittij- 
^icrr, derudi ere i ; ?  Familier og Sttder.

For nogle Aar opployede man af en lilleHoy son« 
den Kicken, kalbet Boldershoy, nogle B ern, som ffal 
v«re afdenstcrrkeLoUec, som ihirlstog Kong ttoeker (x). 
H el kan jo gierne vcrre sandte

Kirken, som i Pavedommer var viet S t . D io 
nys,0 ̂  er nu «n stör smuk Bygning med «t hoykTaarn.

Prasternt i Sognet ere:
1) H r. Provst kekrur ^larikir (k). Han faaer 

nok vare den, söm i Praste-Registerer i Kirken kaldeS
«rrrk-r

kx) Kons. k̂ rantiH r«gna aqvil. p. lL- 
(l>) Det ssal varre Ham, som tteivsöerur og kfier Ham kon- 

toxpilirn kalder 7°«rice> ^ls65ei,, s,m. dode vsst »;y4 l 
fit 7» Leere »Tembeds Aar, kos Maa altsaa »are kom. 
me» hcttil r;r;) i sit AlderS io , Aar; me» jeg kiender 
nok »elvailvi ürk-tighed i fink Fortellels«r,og den ellers 
fiork 0. konkoxxiäaur Confidence til pk Gamles Ester.

rmin-er.
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lerlcel eller l'rocliillur Xlaklbire, fotzt i Skaane 
Aar 1489, og kan altsaa rigtig nok have kirndt 6 vanffe 
Konger, fra Kong tt^ 8  intztil Kong cttkiZ i-. iv . 
Widere ssriver ttelvräerur oin Ham, at Han aldrig var 
syg, «Iler stmedeS noget paa sik S y n  eller Take; Han 
dStze 1594. I  Aaret 1528, som er Ver Aar, Sa hver 
Praest maatle aflegge Prinds ReligionS
Erd, fikhandetteKalvSbrev, som jeg, til mine Tan
kers B rvü s, vil anfore: "W ydtt^irri^^vonG othS 
"Eamden Erffgenam tho Norwegen, Hertock tho 
"  Sleßuig Holstein der Slormaren untz Dinnerschrn 
"  Graue tho Oldenburg u. Delmenhorst bekennen und 
"  doin witlich mit duffen unßem Briue vor uns, unße 
"  Eruen und sunst als weme, das W y  unsem andech» 
"tigen und leuen getrwen Ern kerer k̂ larie uth Gunst 
"  Gnad n. Believunge erforderntt und widden der Karr 
"spel Lutze tho A garfto, sck up stn hocherbiedent dal 
"  ÄZort GadeS.mit allen Wlite anhe hugelie tho prrdi-- 
"  gen und denVolcktho undervyßrn de suluige jjgrnaiüe 
"  Karke Agarffo,samt holte wische Acker und alle andre 
"thoberöringe an gerechtige den Fryheid und Herlickei» 
"  den und jarlicks ZnkamenS, de tho der Karcken vor» 
"  hm» thvbehörig gewest und noch iS. Sam t der We» 
"  demestede de tidl sines Leuendes inne tho hebben, rho 
"besitlm und tho gebrucken ane Hinderung menniglichs

"  vor»

retm'ager. Aar i; r ;  blrv Prmdr Hertuz
over Venne Eg», og derfor har ttelv»-i-rur muelig sat 
dette Aarstalli ffionthan strirer: vick ör nsvl »iruw-
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"vorgunnet, thogeeigent, begnadet, begauet u. perlener 
"hrbben; vorgunnen lhoeigen —  gedachten Ern kersr 
"  xiittie solke Karte Agarsto mir baue gedachter Menung 
"  mit und in aller lhobehörunge u. Gestalt de tidt sineS 
"  Leitendes tho gebruken —  in Kraft macht und khuch- 
"  nisse dusses unsers gegeuen BriueS, mit der Vorbe- 
"  holt unsers gnedigen leuen Hern Vaters künniglike 
"W ird e  —  und unßer Reformation vngeringet, un» 
"  grrürt und ungeschwechet. Ock so he siner Pflicht 
"  nha, mit predigen oder ander unschicklich, unbiilich 
"  u. ungehorsam befunden wurde, W y  alüdan rhme 
"  van solcker Karken afflvsetten —  macht hebben. Szo 

."  «nhe ock jemandes umb was vorklagen anspreken be» 
"  schuldigen wolde, vor niemandes dan vor Unns oder 
"de unsrer verordenten alszo vor de rechte Aueriehrir, 
"a n r hochgemelte konniglicke W erde, vorklagen ock 
"sunst vor niemandes tho amhwerdrn, recht thogeuen 
"  tho entfangen anncmen dulden und liden schuldig noch 
"  pflichtig syn sal, und wollen ehme disser unsrer Bege» 
"  nadungr eine stedr vaste Gewer sin. Darumb an 
"  ydern In  sampt Und sunderheyt de umb unßernt web 
"  len doin und laten vorpflicht sollen und willen gnädig» 
"  lich gütlich genjlich und ernstlich. Synnende und bo» 
"gerende velr gedachten Ern kercr Claris Hy bauen ge» 
"  nansen Karten Agarfto anhe vorschuldigunge unbe- 
"  hindert und gerowßam tho smen laten u. mit den be
"  stem fürdern wollet. Darnhe gescheuet unße ernste 
"  gütlich« u. gnrdige Meinung plt Gnaden und Gneden?  umb



"u m b Id e rn  thobekennen. Gegeuen under unßerm am 
"  Hangenden Secret uthe unßerm S itte  Haderßleuen 
^den lejten Aprilis änno X lv X X v m . m. x. "

SaaledeS vare de ny Kaldsbrcve stilede tik hvcr 
P rast i Amtet ogEgnen, som vilde antage D . Lulheri 
evaiigelisse Lare.

r )  kern,; Jana, HerredSprvvst. Fodt her i Ag» 
gerssov. P rast fra 1592 til 16 r», da Han dvde.

z) )«rnLr kerri§cimeII, HcrredSprevst. Ordine» 
rer 1622, da Han var 2 z Aar gammel, eg maatte 
derfor i to Aar holde enÄicarium. Z  den jammerfulde 
Felde-Tid og anstikkende Sygdom 1659, gik ogsaa 
denneplagede Mand al KiodetS Gang. Een af hanS 
Sonner blev HanS Successor, en anden blev Prast i 
A rrild, rn Dotter blev gift' med Pastor eiiusen i 
Toftlund.

4) Jolrrnner IonT 8cbnell. Döde 167;  deN Z 
N ov., hvorom forMeü her en artig Historie (i). Hans 
Successor modle Ham engang, da Han gik ud i Haven, 
for ae lade sitV and, i Prastehabit, vrd hvilketSpo- 
gerie Han, (forstaaer stg selv), studsed«; D et henvee 
sig, at H r. 8cknell folger en Delinqvenl til sit Retter» 
sted, og HanS Successor, fom da var Hörer i Ribe 
Skole, modle der med sine Disciple. H r. 8cbnell 
kiendeS strax ved Ham, gaaer hen og Hilfen H r. kosrl 
var god ved Mine Efterlevende; thi Han skal snart trade 
i mit St«V. koü ansaae Ham som en Railleur, men

«fter

480

(i) Inpax. x, 607.



ester OverbeviiSning af bemeldte S y n , iovst>L Han, 
hvaV af Ham forlangkek, vg holdt det ogsaa rrolig.

; )  ^monius kos;, Proest fra t 6 76 til 1696, en 
S o n  af Pkovst vrvist kolr til S t . Calhrincr Kirke i 
Ribe. Den Hain tilflagenve Fedüie foraarsagede hanS 
D ov. V ih a ve ftä h a m :

Davids Psalmer, vvcrsatte i VerS. Älscr.
6) H r. Proyst ekriüirn Riese, Proest fra 1696. 

til 1747, der er Zt Aar. V a r  fodr i R ift Proester 
gaard paa TErse i6 6 r. Fra Odense Sköle gik Han 
til K iel, vg studtrede der et A ar, reiste saa til Kivben- 
havn, vg udstod en Eramen i Theologien, hvorefter 
Han levede af ar inforMere B o rn , vg Hans sidste Sled 
var Oxenvad Prastrgaard, hvorfta Han blev kaldet til 
denn« störe'Menighed, giftede stg Med sin Proeanreces- 
soris Dotter 8ckne», med hvilken Han avledecl- 
leve B e rn , af hvilke to bleve Bispinder», Ribe vg r 
Aalborg.

7 ) H r. Provst Ono Rieft, blev sin gamle Fader 
i ZEmbedet adjungerrt i? z o , da denne var zz Aar 
gammel. Denn« loerde Mand gik i sin Ungdom fra 
H r. rvoläike; Information i Sommrrsted 171; til Uni» 
versitetct i Kiel, derfra til Zena, vg cndelig tilKioden- 
havn. I  syv Aar var Han Hvfmester i Hans Extcll. 
Herr Oberhofmester von ttoltteil» Huus. Underka» 
stede sig derpaa Examen, og blcv kaldn som Prcrst til 
Sengloft r Sielland; men det blev gesvind oMgiort til 
Capstkan hos sin Fader, og Aar 17z 8 stk Han Kalos»

H  h brev



brev at vare ordentligSogneprast. Aar r ? ;»  traadde 
Han i 2Egkcstab mrd Lakk. tieäevizl.orelu«n fra Pel» 
vorm. Jeg undte alle Mine Kenner oste Fornvyelse 
ak fee Hans mechanifke og physiste Curiofa. Fra Aar 
1768 den io  Jnn ii har Han eil person. Capellan Jorgen 
^lecklenkorx. V i  have fra Ham:

1. ttnh olukr besynderlige Avanturer iTyrkiet, vg 
Hiemkoinst til sic Fvdesteh Amrum De. Kiobcnhavn 
176a. 8vo.

2. Orlkoxlrill Antwort, nebst l̂etopbill Repliqve, 
daß die Meinung von Bewegung der Erde der Schrift 
und Erfahrung widerspricht. HaderSl. »767. 8vo.

z. Orkkoxkili Untersuchung, wie weit 4 letkopkili 
Gedancken gegründet seyn. —  AiS eine Antwort auf 
die jweyte Schrift des letztem. Aalborg 1768. 8vo.

IV. Toftlund Sogn.
D om e Kirke ligger 4 Mile Sydvest HaderSlev, for 
sig selv paa Marken, heder egentlig Herrested, det er 
l-^erlk- Sted, hvor Venne Nordens Gudinde for Frugt- 
barhed i de hrvrnikr Tider blev dyrket. Den er eN 
stark, lang, men final Bygving; tat derhos er i lige 
Linie to anseelige Begravelses Hoye, for to af Eg» 
nenS farM agtigr, som sial have bort der, Hvor Tost» 
luiid nu er.

Sognets Byer ere: Tostluntz, Stenderup, Al* 
Irrup, Drterup, Enmerk, MuSvang, Kiergaard, vg

Visse



bisse Steder have4;oZndvaanere, som brug« r Plo» 
ve, og 5 Tender Hartkorn, som Hörer under Rayg» 
strup B irk.. D e 'Proester, man vide her, «re:

1) Î laös ^eobsen, om Ham man paa et Tra» 
Monument i Kirken laser: Her ligger begraven enar» 
lig och velagt Mand ^-coblen i Tostlund, som 
dode salig i Herren ^o. k^lvLXV. den xv ^pril,,. H ans 
Navn sattes, i Prastehistorien her, maaffee urigtig..

2) H r. Provst 8röre fra Nustrup Pra» 
stegaard. Bley den forrige i LLinbrdet adjungerer 
r 6 lv , og lrvedr saa lige til 1648. Han udstod i Aa» 
r«t 1644 stör Angest og Jamnier, i der de vrede Sven» 
ste brakkede ind i Landet, salbt an paa dem S ted , 
üfbrxnvtt Hans Prtrstegaard, og alt hvad brendes 
künde, got, at Han felv flap derfra med Livet. Gaar« 

'den blev i Hans Levetid ey opbygget. Aaret fovend Han 
dode havde Han udvalgt sig en Student til Capellan; 
men Acktmandrn foreflog Ham en anden med dene op- 
rigtige B rrv : "  Kiere H r. ^-r<;v,rl! Ebers Suppli- 
"  cativn er mig till hende kommen oc haffuer jeg deruv 
"vemommen, alt J ,e r  «n Medhulper begstrendis, 
"  huormed jeg gierne vil hielpe eder, mens Sette er mig 
"umueligt, alt jeg stulde sehe efter riegdomb,' og er. 
"denn» Person, som migfra «der er foreflagen, moe» 
"ged for ung, oc finde- een udi Hviding Herred (K )/ 
"  som jeg vill unde «der till en Medhulper; thi mig sue» 
"neß, att Han kan vell forrelte dem, oc hvbeß jeg,

H h  » ^att
M  Aoä«, ekuhtz.



"  alt Hand vell kand bestah udi hanß Leerdomb, oe er 
"  Hand foed udi Be-ß aff erlig Folck, oc vill êg ocsaa 
"H err mig omester andre, chi jeg ikke kand vide, o>v 
"  denn« Persohn haffuer östst drrtill. Gud befalendiff 
"  Hadrrßleff den 4  Ja y . 1647. ^

Diellot' Revenrlaven. m. p.
H r. 8nve dode Aarer derefler, vg Bistop v . k4vfl 

r-lä xradikebe over Ham den 8 Junii.
X z)/Propst Inders «Llrusen fra 1647 til 1704 

Han var 57 Aar Prcrst, men i zo Aar rillige Kon- 
gelig Tolder. B lev den forrigeö Adjunclus og S v ü  
gersdn 1647, da Han var 28 Aar gammel. H r. 
lZer; maatke NU vare betankt paa al opbygge fit Prasttt 
huuS, og, for dertil at faae A6s»stence, loste Han den« 
Tmgövidne: "  V i  effrerscreffne l̂ »n? ttrnlon j Noest, 
"Herriffoged i Norrangstrup Herridt, tt»nr dr. og

kerlön Sandeinend giere suld vitterlichi Herme«! 
"fo r alle, an Aar «ftcr Christi Fodstll 1649den 2g 
" O cr., da vaar stickedt for oß oc Herriksmend —  hr» 
"  derlige och vellcrrdr Mand H r. ^n-lerx ci-ulön GudS 
"  O rds thiener kill Toffllund Kircke, huilcken der liu- 
"  Seligen eschede och fick en fuldkommen Tingövind'e aff 
"orte lougfaste Dannemend, som vaare —  hvilkr for 
"  oß wunde paa deris christelige tro S iell vch rette 
"  Sandhed, alt dir Horde vch saae sanime D ag och. 
"T h io ,, alt H r. ^nclerr cl-uloo Sogneprcrst i Tofft« 
"lund udi HacherSleff huß lehn stod personlige inden 
"  lmze for Dom vch rm , och brgiered« it sandferdige

"  vindeß»
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"vindeßhyrd aff wenige Hetritzmend, somben D a ^  
"  ring soghre, qnlangeüveß ven stör« Schade och ulyk- 
"kelig Ilbebrand? som Swendschen deiinom mvrwiili- 
"gen paaforve, huorkilt samrlige Herritzmend wer vp» 
"rächte finger och heilig AandS Eed suarede, vunde 
"  och bekunde, ari den wuardennom fulVveU viklerligt- 
"  huorledss SwendschenS Nyner affbrende Tvffrlund 
"Prnstegaard, alldieliss wforssylbr moerrvilligcn och» 
"  foruven nvgen derlill angiffuende Aarsag, saa an der 
"  icke bleff nogitt dercff staadendiS,' och di fgttigeFolck' 
"  lidde fast beroffurr en- woffuervindelig Schade, som- 
"  icke nvgen Prestemand i ganrsche HachrrSlrffhuSiehn 
"rid i form. SchwendschenS Felde vedderforiö sairdanN 
"  wlycke, och icke der alleneste, men dertlll melk endvch- 
"  saa paa Qncrg och Baster, Voschab och Hussgeraad 
"  lidde fast rn wbodelig Schade. L  äl«
"  U k  l u p r » . "

H a n va r ri> gange, gift, ferst med Snwe, 
som dode mtd saa mang« andre 1659 i Ribe; derefter 
med ^Lixrek« fta Aggerssou

4) Q,U! ä»räerlen Slinxe fra 1685, forrige sin 
Fader i LLmbeder adjungeret, da Han var z- Aar gam- 
mcl. Han dode l?Z 9 , og var alrsaa Prast i 54 Aar. 
Hans Hustm Llissberk 8'ulir fra. Skodborg Praste» 
gaard, blev her sin SrifmoderS BroderS ZEgrefeelle, 
og Moder ril en S S n , som bley Prcrst i Arrild, for» 
uden flrre Born.

H h  z 5) Liiri-
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; )  Q ü-Äinnvurreafrar?»; (da Han blev sinFor- 
rnänd adjungerrt) indtil 1758, da Han dode i fit 68de 
AarS Alder. Hanö Fodestrd var Roest, vg Hans Fa» 
Der viklev Oütren var i bette Herrrd Ridefoged. F ra 
Sommersted reiste Han 1710 til UniversitetetJena, vg 
stden til Halle. Jmellem dissr to Steder reiste Han vg 
horte flittig de lcrrdrste Mcknd.i tre A ar, hvorrster Han 
gik til Kivbrvhavn, vg logerrde der i Prof. Dimruxs 
Huu». Ester udstanden Examen Theolog. her- paa- 
ivg Han fig ar infvrmerr t Frue EratSraadinde 6rum -, 
H u u s, hvor Han var i fix A a r ;  giorbe derefter- med 
Etaksraad rin1c«nl,,g«n «n Reis« til Hamborg, vg rfter 
fin Hiemkvmst blev kaldrt til bette Sted, hvor Han gif« 
rede fig med Llleber SIrnxe. vg efker hendesDod med 
Llis. cborl. lOinclcerk fra Oxbol Prcrstegaard 1727 (l).

6) k-'er6urislä fra 1758, vg blev 176 t forfiyl- 
tet til Befkoft, g. v.

7 ) e 1 °kl>rnmx, hvis Fader ^Njäerr l^lioroinx 
var Prcrst til G iol i Vendsyssel. F ra  Aalborg Skole 
gik Han >725 til KiobenhavnS Univerfitrt, hvor Han 
blev en beromt SludiofuS vg Barcal. Philos., erncr» 
rede fig vcd al «»formrre andre EandidatoS nl dereS 
Examina, nod vgsalr dek'riserr vg8K-lr» vrdentligr og 
vvcrvrdentlige Stipendia, og rndelig Communiterrt i 
ire A ar, indtil Han 1750 blev kaldet som Prcrst til 
Mandor, hvor ban traabde i LLgkeffab med sin For,

mandS
(>) Den smukkc Pradikcfloel i Kielen er et Devi'is raa Hr.

vun-lu Earmilt'he-



nrands Dotter rikrillin, junxl,,nr; stod her t elleveAar, 
vg agker nu at legge sme Bern f Toftlund. Denn« 
muntre MandS artige Begiering her at anfore, ffal 
stee, og vel er dennr: striv, Llericur su^rüviiur» l.ri-
co, er^o liiclepeliwr Llerus.

V. Branderup Sogn.
T rand eru p vetyver B r-n d eb / af de her udspringende 
Äanbkilder.

Kirken/ som er rn stör anseelig Bygning med 
Taarn, zir« indvendig med «  smukr Pulpim r, liggrr 
4 Mist Sydvest Haderölev paa en Hvy.

Byernr iSognrt rre: Branderup, Rurup, RrfS» 
lund, Manbierg, Mollen, deri rre 44 Familier; Plov» 
raUrl er Plove.

Den storste Mangel i denne frugtbare Egn er 
Bernde; thi de have hverken Skvv eller Torvrmoser, 
Lynghedene maa aüene besogeS.

D l Prcrstegaarden her ligger ß JordS G rund; 
vg endny er der Skik her, at Prcrsten i Fasten faaer 
B rvd  vg E g , og as hver Ma»v > S kill. sil S a lt , 
(paa vet Han «y ssal spise Kiod, som og blivrr for dyn 
paa saa ring« Jndkomster). N u vcrrend« StedetS 
aarvaagne fromme Pastor yuuen opbygger paa ny 
Pmstegaarden, som ikk« endnu er 20 Aar gammel; 
thi H r. kreucleen opbygde den ligeledes. D e l er me» 
get fortrekeligt, at den er bygt paa «t ftrmpigt og kilve» 
ful) Sted, hvvr snart «n HuseS Ende, snan «n anden 

H h  4 synker'



synker, vg her er ey PladS til al flytte den ft- 
Stevek,

D m  forste Prerst jeg finder er l'Komrs keeersen» 
derbegifden Daarlighey, som flere haver begangen, 
ved ordentlig Tingsvidne 1618 nerste Tirsvag «fter M i
chelsvag, at lad« sig ssienke de 9 Fag HuuS, som 
Bonverne i bette Amk ffal for Prersten overalt vebli« 
geholve,

2) Provst Giebel kererlen eVulKrl. Prerst sra 
H629 til 1667 den z i Aug. Hans S v n  en Contra« 
seirr har sat Venne stnFaderS og Moders ^nn» c-rsten, 
DykterS Monnmem i Kirken.

z) H r. Loren Î vrenkLenkZ/ner. Prerst fra 1662 
hg dode 1712, var altsaa paa nogle Uger nerr, Prerst 
i 50 Aar; men i de fem af vem ssal Han have verrrt 
Capellan hoS den forrige. Hans forste Hustru Killen 
Okrillens Dotter af B ro n s, vsde 1670, vg esterlod 
Han« fire Born. Hans anden TCgttven Kiene Köolpb, 
Dötterl-el;, yode >720 den z Ja n ., vg fodre tiDorn. 
Hun overlcvede altsaq Manden i 8 A ar; thi H r. 8ü, 
renvove 1712 den iti Ja n ., 78 Aar yg i i  Maane« 
der gammel. A f Hans mang« B o rn , siet opdragne« 
hlev m Dotter best forsynek, nemlig den der blev gifr 
meden Kroemanv.

4) H r- Provst vlieolsur Î rencleen, V a r Prerst 
her fra 1712 til 1752, eftcrat Han i halvsyvende Aar 
forhen havde vcrret som Feldprcrst med vore Tropper i 
Brabant. Voymsgaard i Jergerup Svgn var der

S ttd ,
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Sred, hvor dcnnr forncmmc Ma»d saac so> st ^Lcrdcus 
LyS 1678, hvor sammestedü Hans Fader varForpag» 
ler og rillige Secrerair i Haderslev. Esrerar Han havde 
opbygt Pra'stehusck her, dode Han 1752 Ven 2 ; Ju l. 
74 Aar gammel, og var 464 Aar i Leere-LSmbeder. 
As Hans med lnxebor§ Ounen fra Roeft avledeBorn, 
merkes rre D om e, soin bleve Prastekoner i Spandir, 
i Bradernp og her paa Sreder, irem en S o n , som 
er Preest i Enestcd i Tonder Ainr.

;), änsresr Lrubn fra Sielland. Blev fra Fri« 
derichsborg Skole Student 17Z9. Efrerat Han her 
havde som en opvakr rro Leerer fvrkyndet Evangelium 
«di fire A ar, hlev Han,756 kaldet som DiaconuS kil 
Tender, hvor Han dode stdst j Aarek »766 (m).

6) I^icolsi Lrorlon, en S o n af den forrrefftlige 
Mand H r. I^ic. vrorson i Kiobenhavn. D a  Han var 
2z Aar gammel, hlev Han send.r ril dette Sred; men 
efrer ro A ar, nemlig i 7 ; s ,  kalder rilSreenmaglePa» 

.storar i Sieiland.
.7) H r. Detlev Outren fra Tofllund Prerstegäard, 

som i sir z ; Aar blev som Capellan kalder ril Befroft; 
nie» blev Aarer derpaa kalder ril dette Sted, eg giftede 
flg med ^hristirllL Lbr^strlllli.

H h  r §.

»  v  >>

(m) Hane Levnetslob finde» bcssttvc» i Bispegaarden i Kishen- 
h-yn i thi i Kiobenhavn er Han ordineret.
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Hvidding Herred.
D tttt störe Herred er fra hver,Kant ai igiennemreise 
nesten halmredie Mile. Men Heederne ubgiorr nesten 
halvdelm af Herredet.

D er udgior rfter Plovtallets stdst« Deregning 
»"Sr?» Plove, forudrn der Hartkorn, som ikkeffat» 
rer eil Haderslev.

ZndbyggernesHuse, som nesten alle «re af brendte 
Muurstrne opbygte, saasom de ikke hav« Skov, giver 
svr Reisende Anseelfr til velhavende Beboere, og man 
tagrr i den Tanke Heller ikke feyl.

Herredet grendsrr niod Norden til Ribe, mod 
Asten ril Gram  og NorrangstrupHirreder, niod Son» 
den til Loh Herred og mod Vesten til Havct.

Der var paa Hvidding Herreds Dng, Kong 
Lmukä Agr u z -  blrv dreebt af Hr. §orr« riog, for 
Köngen havde ladet Hans Broder steile, og der Kongl. 
Lnz blev bragr ril Ribe, og begravet i DomkirkenS 
Chor (n).

Geiftligheden Hörer til Ribe S tift.
Siden i dette Hrrred findeS en Deel, som Hörer 

ril Lustrup B irk , Skakkenborg og Rantzau, saa vilde 
vi gjve herom nvgen OplySning.

r. Lustrup B irk , saa kaldet af en Landsby t«t 
«den for Rlbe, er indreuet af Feldherr« Greve §cl„clc,

( a )  See § « » o  »4 lkog. U o ) '- >  Z 5
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vg oprttttt af de til Skakkenborg liggende Allodial» 
Godser, hvortil ogsaa er henlagt Mandpe. A f Seem 
Sog» Hörer derril 159 Tender 4 Skiepper og r Fier» 
dingkar Hartkorn, af S t. Cathrin« Sogn ;8  Tender 
og saa videre (0).

Ribe B irk , som jeg nogle gang« har kaldet Ribe 
District «Iler Eirkel, bestaaer allen« af Riberhuus 
Ladegaarhs Tienere, samt KongenS forrigeRyttergod- 
ses og de nu varende Riber Hospitals, SkolrS og 
DomkirkesTienere. D etteB irk blev vprettck >735; 
Nogle Forordninger herom og Amtmand Geheimrraad 
V. 6 adelr Betankninger,samt de HaderSlevffe Hcrredö» 
fogederS Paastands Breve og ForestiUinger, om hvilke 
pag. 21. noget allerede er meldet, har jeg den 2Lre her 
at meddeke Lasern« i fixe Kongl. Rescripker.

"<D i c lM l5H 4 N v i. V o r synderlig Gunst 
"  tilforn, eftersom os atlerunderdänigst er bleven refere» 
"  ret een til öS indkomne Memorial af 29 Januar, nest 
"  asvigt, hvorved du allemnderdanigst haver forestiller 
"  og beklaget, at da Riber ByeS Magistrat og Jnd- 
"vaanere, rillige med Consumptions Forpagterrn-udi 
"  folge af voreS den zs ApriliS i?Z 4 allernaadigst ud- 
"  gangne Forordning, foretog sig uvi ByenS Frieheds 
"  District den anbefalede Jnqvisition rfter BrendevinS 
^ Hakte vg Piber hos de Bonder allenrste, som rreR i- 
"  berhuus Tienere, vg de havd« forseglet de Kiedrler,

"  som
(0) Lustriip Byes Nende lagde Distop cl>riüi,n i  Ribe til

Skolrdisciflrue«Äiibe Aar 1,98. Unkfeia..



"som de künde see der brugles til arbrende Breiidevlin 
"  med, vg Bonden efter den Ordre var i <Derk med kil 
"Eajsering ar indlevrre dereS BrendeviinS Hatte og 
"  Piber, ssal den Haderslevffe Herredsfogev kerer^rr- 
"m inx med Tingffriveren og tvende Mand have giorr 
"Forbud, ,at Bonden under S tra f af B old og Ran 
"  ikke maatte esterleve din Ordre, hvilkrt dvg af big var 
"ubstad, for at see fornevnte vvres Forvrdning werk« 
"  stiller og esterlevet, vg ar saadan HerrcdsfogdenS For» 
"hold, mider Prcetext afJurisdictivnens Handkhavel« 
"se, ffal vare Frugten, ar Justihbetiemerne under der 
"  S kiul af dette Navn Jurisdiction, Händler llgesom 
"  de v il, foruden hvor kostbar der ffal vare for Bonden 
"  ar lade forsvare.og paatale sin Rer ved fremmede äd» 
"vocater, som de med stör Bekostning fra HaderSlev, 
"  Tonder vg Flensborg, eller Apenrade maa lade heme, 
"  i stede» for ar Bonden selv künde fvcsvare sin S a g , 
"  efter den danffe Lov, eller og med ringe Bekostning 
"  feiae den forsvart ved en vanff M and, som nu «y kan 
"ffee, da Bonden ligesaa lidet, som de danffe Procü« 
"  ratoris forstaae sig nvger paa der schlespigffe Netter« 
"gangS Maader, eller de der brugelige Recesser med 
"  videre, samme din allerunderdanigste Memorials Jude 
"hvld;>Thi have vi nu for saadanne Disputer, In «  
"  cvnvenicnser og Norden ar sorekomme, vg alring her» 
"  efter med Juriödictionerne ar faste eengang for alle 
"  paa en rvlig og beständig Fvd, efter dir derhos aller» 
"  uriderdanigst givrre Fvrflag, üllernaadigst funden for

"gor,

4 S r



"g o t, at aiwrdne og saadan Forandring mev Juris« 
"diclionen der sammesteds ar giore, nemlig: at Niber« 
"  huuö Lavegaards Tjenere, og de som svare med Coiitri» 
"burioner til Riber Amkstue, og hvis Gaarvspagter, 
"ligesom andre danske Unversaaltrr ere marriculeredr, 
"  men hvilken dog formedelst at de ligesaa vel som Riber« 
"b ye, ester Situationen, ligge i Sonder«Jylland 
"  hidindkil, haver liggct under der schlesvigste, eller saa 
"kaldede hadcrölebiste HerredS Tinge, skal herefler, 
"  paa der samme voce danste Underdanere künde i Zu« 
"  stiliens, som i alle andre Tilfalde blive rrarkerede paa 
"  den i vorl Rige Danmark.brugelige Maade, og blive 
"  demt eftet vores dayffe Lov og Rer, incorpore^es og 
"  indreikeS til et B irk , saaledeS svm det forhen, indril 
"  den saa, kakvede Coldingborisse Afssecd, af dato 24 Ja« 
"  nua.r. An. 1576 varel haver, ög er til den Ende her« 
"med vores allernaadigstr W llir og Befaling, ar du 
"  herom ög hvorledeü samme B irk, som forbmevnt best 
"  kan invrettes- samt af hvem der beqvemmeligst kanv 
"  betieneS, dik nermere allerunderdanigstr Forflag og 
"  Betankende, til vores videre ailernaadigste Rcsolu«. 
"tivn  og Gol befindende forderligst indsender, dermed 
"  ffeer vor V illie , befalendes dig Gud. Skrevet paa' 
"v o rl S lot Friderichsberg den aaAprilis An.

Unvet vor Kongelig Haanv og Signet.

"L ttk t-
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"  6 » ir i5l'i^ > l Vl. rc. V o r synderlig Gunst til» 
"  forn, V i tilssikke dig derhotz een vores allernaadigste 
"Anordning under denn« D ag§ D ato , angaaende 
"  Riberhuus Ladegaards Dienere, som sverr« medCon» 
"  kributioner til Niber Amrstue, og hvis Gaards P a r
"  ter, ligesom andre danffe Undersaatters ere marricu» 
"  lerede, mm doa formedelst, at de ligesaa vel som Ri» 
"  her Vl>e liggr i Synder-Jyllanv hidindtil haver lig- 
"  -er under der schlesvigffe eller saa kaldede haderslebffe 
"Herretz Tinge, at ffal herefter under «t B irk  tillige» 
"med de tvende B yer, Tange og'Tveed vare incorpo- 
"reret, og hvitkel B irk  ffal kaldcs RiberhuuS B irk , 
"  og Birkriinget at holdes o,n OnSvagen i vort Kivb» 
"strd Ribe, hvor ellerö Byennget holdes, samt be» 
"melke BirketingSdomme, naar de paaankeS, at vorde 
"  appellerer lige til vores HoyesteRet, med videre sam» 
"m e voreS allernaadigste Anordnings Jndhvld, vg cr 
"  tillige hcrlned vores allernaadigste V illie  og Befal» 
"n in g , at samme Original, Anordning, iblant Stif» 
"  tets vorige Papirer, til verkommendes Efl'rrerning 
"vel vorder bevaret, og du cllers derester ald behorig 
"Anstalt haver at giore, og refereres vß ellersstrax 
"  allerunderdanigst, at du dene vores allernaadigste 
"  Rescript bekommet haver, dermed ffecr vor M llie be» 
"  falendeS dig Gud. Skrevet paa vort S lo t Rosen» 
"borgden 15 J u lii Anno 1 7 z ;."

Under vor Kongelig Haand og Signete.

"< L i



4-5
"  Vl. rc: Giere alle vitttrligr,

"  ak eftersom vi vev voreS elstelige LKriüi,nc,rl vonOa- 
"bel kil Giclscgaarv, Spanager og Oltestrup, Rid- 
"d c r, vores Geheimcrgad, Sliftbefalingsmand over 
"  Riber S tift vg Anümand over Riberhuus Amr af 
" r ;  April ncst afvigt, allernaadigst have funden for 
"  gor, saavan Forandring meV Jurisdictionen af N i
"  berhuus LadegaardS Tienere, hvilke hidinvril haver 
"ligger under Fros, Calslund, Gram vg Hvidding 
^Herreder, ellcr de SchleSvigste Zurisdiclioner, ar 
"  giere, nemlig: ar bemeldke Riberhuus LadegaardS 
"  Timer« og de, som svare med Conlribulioner ril Ri» 
^ der Amtstue, vg hviö GaardS Parker, ligesom an» 
"d re danjke UnversaatterS ere matriculerede; Mm  
"hvilke dog formedelst, ai de ligcfaavel somRibcrBye 
"  efter Situationen ligge i Sonder-Jylland, hidinbtil 
"  haver, som ovcn meldt er, ligget under der SchleS» 
"vigffe eller,saa kaldcde Haderslebffe Herreh Tinge
"  ffal herefter paa der samme vores danske Undersaar» 
"  cere künde i Jurisdictionen, som i alle andre Tilfcrlde 
"  blive tracrerede paa den i von Rige Danmark bru» 
"  gelige Maade vg blive domt efter vor danffe Lov og 
"N e t incorporereS og indrerteS til.ec B irk , saalcdeS 
"  som der forhen, indtil den Coldingborgiste Afjked, af 
"D a to  2 4 Janv. 1576 vanrhaver, og til den Ende 
"  allernaadigst befalct bemcldre Gehcimeraad 6 »bel. at 
"  indsende sit. allerunderdanigste Forflag og Betanken» 
"d e , hvorledeö stimme B irk  best vg beqvemmeligst

"  künde



"  künde indrettes; Thi have vi efter saadan Hans der» 
"p a a  indkomne «Ilerunderdaniqste Forflag tilligemcd 
"  een af Amtsforvalteren forfaklede Designation ovcr 
"Riberhuus Ladegaards Tienere, og de af Riberhuus 
"A m ts Underdanere, som svare med Contributivnet 
^  til Niber Amtstue, og hvis Gaards Parker ligesoin 
"andre danffe Undersaatters rre matriculerrde, vg 
V hvilk,« hidindril som sor er meldt, havcr ligger linder 
." det Schleövigske eller HaderslcbffeHerrehtin.gr, al> 
"  'ernaadigst yvermerc funden for gvk, ak anordne og 
"  befale, saasom vi og hermed anordne og befale, at 
"de tvende Byer Tange og Tveed, som forhen afR i» 
"berhuuü Ladegaards Gods og Aimeö llnderdguert 
"  haver vcrrek henlagt undcr Rider Byeting, hvilket og 
"ffa l vcrre af lige Beffasscnhcd, med oven bemeldlt 
"  Riberhuus Ladegaards Tiencre, der nu herved undet 
"e r B irk  vorder intorporerct, ffal nu kiUigemed Undet 
"dem  B irk  vcrre insererer, og ffal samine B irk  her» 
"efter kaldeß Riberhuus B irk , og Birketings Rctiett 
"  holdes udi von Kiobstad Ribe, paa det Srcd, hvot 
"  cllers Byctinget holdes, og der oni Onsdagen l hvet 
"U ge, og ville vi til RettenS BetiettiNg aüernäadigst 
"  beffikke saavel Birkefoged som Birkrffrivek, saa vildt 
" v i allcrnaadigst, at drtte B irk , paa lige Maade og 
"  i alle Tilfcrlde ffal vorde indrettet, som Birkerne i vs
"  res Rytter - Districter, mod ar samme Riberhuus 
"Birketings Dünune, naar de paaankrs, ffalvorde 
"  appellttet lige til vorrsHsyest« Nec, undragenSiUnS

"og
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"  vg Tings Vidner, si>m tilRibek Raadstue, i sieden 
"  for LandSklng ffal Indstevneö, vg hvad eücrs angaacr 
"  de Säger vg S kifrcr, som aliercde af de HadcrSleb- 
"  ste Huuses Rekkens Bekiemere ere begyndte, da ville 
"  vi vg, at sainme ogfaa af dem stal vorde paadomi 
"o g  fuldfort, men herester stal der Med Sägern« vg 
"  Skistrrne forholdes paa VenMaade, som vveralt ved 
"dort «gn« Birker brugelig er, hvorefttr de Vedkoim 
"  mendt sig allerunderdanigst have at rekte, ey givrendr 
"herimod, eftersom foressrevel staaer, Hinder ellec 
"Forfang i ndgen Maadeundir vor Hyldest og Naa« 
" de, givet paa vortSlorNosenborg V. 15Iu tii >-Z5."

Under vor Kongelig Haand vg Signet.
k.

" V i  VI. re. V o r synderlig Gunst
"  tilforn, eftersom öS allerundrrdanigst er bleven rcfere» 
"  rek een lil vö fta dticatsi k-tennck Lenrren, HerredFd 
"  soged i Hvidding Herted udi HadetSlevhuuS Amt 
"udkomne allerunderdanigste Forestilling, angaaende 
"  den Uorden Han formener sig ssulde rildrage ved der 
" a f  öS indretttvr RiberhuuS B irk  fop R'ber Lade» 
"gaards Denere Imellem Undcrsaalternr, som fast ! 
"  alle Byer bo« i Fleng vg sorter« Undtk diverse Zurlö» 
"dickioner med vider«, bestaaende af adffitlige Poster, 
"  saaveisom og din verover indhrntevr alletunverdanig» 
"  sie Crklcrring, saa have vi til ald saadan Dispute 
"  s- Uorden at forekomme, «ster -emeldt« diki allerum 
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"  derdanigste Erklcrring, allernaadigst Kunden for got 
"  der om ar anordne og bffale.

For dee Forste.
"  Angaaende Viide og Vedlegrer som indrettes i 

"en Bye, som udi flvvens pag. 477. Are. zi.rilstrekke« 
"  lig er auchoriserer,vapaa dee ikke nogen utildorligVev- 
"tegr eller Viide Brev ffal giores, hvorved den eene 
"Naboe imod Billighed, kan overvcelde og fornrerre 
"den anden, ville r>i allernaadigst ak Viidr> og Ved» 
"regrS-Brevene i de B yer, h^vr der baade bvcr Ri« 
"  berhunS og Haderslevhuus Tienere, ffal vcrre linder« 
^ käst Anumrndene, overRibe vgHaderslevhnuöAmt 
"  dereS Correcrion ester en hver Sredo Leylighed- og ar 
"  der soiri af dem approbereö ffal blive ril en uryggelig 
"  Regel og Rettesiioer, og ffal hver Aar udmerldes fire 
"  Paine «Mernd, lige mange af beggr flagS Tienerr, 
"eller hvor der ikke haveS kan, dog allender een med 
"  af der niindstr T a ll, og ffal ingen Udpamning ffee, 
"uden samrlige Pantmerndenes Samrykke, irem ar 
"  naar en af Pammcrndene ikke gav sin Minde ril Ud- 
"  panrningen, ffal da indeholdes saa lcrnge, indtilAnn« 
"  manden, af hvis Amt den Skyldige maarre vare, 
"  havde resolveret enren Udpanrning var killadelig ester 
"  Viidebrever eller ey.

For der Ander.
"Dersom nogen af Haderlevü AmkS Underda- 

"  nere haver Dlrale kil en Niberhuus Tienere eller nogen 
"  af de som sorkerr under Birkek, Grund og Evmdon,

"angaaende
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"  ailgaaende, da ffal Han sage den samme ved Birke» 
"  ringer, ligeleves ffal og Riberhuuö BirkeS Underda» 
"  nere/om de have ntgm M ale  ril en HaderSlevhuu» 
"se r, söge hannein for hänS Verne Ting, vg ffal der 
"  saaledeS forholdeS i GieldS yg andre Säger. Item  
"om  nogen HaderSlcvhuuS Bonde ploycr eller ffaacr 
"  en Niberhuus TienereS Kor», Mark, Eng «ller Heede, 
"d a  stevneS Han derfore ril Virkeringer efrer pag. 17. 
"A rt. iz . og pag. ;6. Art. 16. Tfrersom fligr har 
"  Hensigr rilV o ld , og Gierningen bor straffes ved den 
"N ett under hvilken Gründen, hvorpaa den giorr er, 
"sorrerer, ligeledeS ffal og Riber B irks Underdanere 
"  soges og rilraleS for Afployning eller Afster forovrt 
"  iniod en Haderölevhuuser eller freinmed Dener, ril den 
"R e r, hvorunder Gründen sorrerer, endffiontd-t ikke 
"  er GirrningSmandenS Vernering.

For der Tredie.
"  Älle de Dispurer som maarr« blive imellem Na» 

"boer i «n B ye, om dereS Falledffab, eller Skieel 
"  imellem dem, ashandleS saaledeS, ar naar en Riber» 
"  huuS Ticnere prcrrenderede nicre eller ander end Han 
"  rilforn havde havt, og hvorved en HaberSlevhuuser 
"eller anden fremn-ed Timer blev sornermet, ffal Sa»
"  gen forerageS af Herredssogden, vg paakiendeS ved 
"  de HaderSleviffe Herredöringr, me«, vilde «nHaderS»
"  levhuuser eller anden fremilied Dener rilvinde sig no»
"  ger fra Riberhuus Amrs Underdanere «ller dispurer« 
"  med hannenr om Skirrl iinellem dennem «Urr deSlig« 
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"D n g , da ffal Sagen afhandles og undersoges af 
"Birkevommeren, og paadommes ved Birkermger, 
"  saa ffal det og paa samme Maade mev alle flagS 
"  S iu n  ogBefrgtelser forholvcs, dog al RektensV!iv- 
"  ler paa V§n anden Side ffal vare narvcerende for at 
"iagttage Bondens T arv, at Han ikke i noget vorder 
"  fornarmet.

For det Fierde.
"N a a r nogen Dispme falder imellem tvcnde 

"B y e r, hvorudi Riberhusiffe og Hadervlebiffe Tie
"  nere boer om Markefficrl cller deSlige Forreminger, 
"hvvrkilSanVemernV bor opkrcrvcs, saa ffal der mev 
"  forholvcs efier LovenS vag. 124. Art. ro , ar Haiv- 

Velen ffal opkrervcö til Birkekinger og den anden halve 
"  Deel lil He.reVSkingel, og ffalSanVeniandS Togget 
"  sorreneS > begge NenenS Middelers Overvsreise, og 
"  oplyses hver til sm R ct, dog saaledes, al uvi Sagen 
"  kiendeS vev Ven Rer og eftcr den Lvv, hvorunvcr de 
"  steste as Ve Tilralle sorrcrer, nemlig til HerrevSiingcr, 
"  naar ve cre verunder, og ril Birketinget, naar de 
"  flestr did henhorer.

For vct Femre.
"Angaaende Skifier og Fallit, ellcr ConcurH 

"Forretnm grr, da ville vi allernaavigst, at.ffigk ffal 
"  forrettes af den RettenS Betienter, under hvis Juris« 
"dlttion den Afvode eller Falierende havcr vcrrct/ 
"  rhi omendffionl Han kan have havt Grund «l>er Eyen- 
"  Von» encrn i Ferst« eller til Arv og Eye under den an

' "  deuS
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"  dens Jurisdiction, saa ssal dog Forretningen folge 
"  Boeperlen, og Rctttns Belienterne, under hviS Ju - 
"  riövicnon den Afdode eller Fallerende haver havk no> 
"  gen flagö Eyenvom ikke at tilkomme videre end ak lade 

der, som findcs i hanö Distrikt efter foregaaende Re- 
-"qvisuivn, auckivnrre, og derfore ar nyde af Böen ree- 
^  meSsig Betaling. Dermed sseer vor W !lic, befa- 
"  lendeS dig Gud. Skrever paa vorr S lo t Fridrrichs- 
"borgden i r  Aug. 1 7 3 5 ."

Ander vor Kongelig Haand og Signet.
cttkl8H ädl kt.

2. Skakkenborg Tienere (adspredle overTorni'ng 
Lehn) nyder her de Frihever, svm andre grevcligr Godse 
nyder. Heroin nvger forhen er meldet udi §.15. vev 
Gram  Sogn.

z. Ranhau Denere, om hvilke noget hist og her 
er meldet. Rantzau God6 har sm Oprindelse af det 
Gre>ffab piniieberg, og udgior den rrcdie Deel af 
famme Gcevstab, svm dec Htlsten Goitorpfke HuuS 
fik til sin Andcel. (See k-lützn-rr Geographie z Deel 
pag ;? 8 , under der Navn Barmstedt.) Rantzau- 
Tienernes Zrihcder ere, at de ingen Krocriender fvare; 
for Konge-Skatten fvarer det hele Grevssab cn vis 
Snm  Penge til al underholde et Regiment CuraSsicrö 
mcd, oggior videre ingcn Konge-TEgter eller svarcr did 
hörende Skarre. Rantzau Tienere ligger til H^xbro 
Gaard i Hvidding Sogn. D e kan givre Nike Bye 
nraalelig Afbrrk, i der ar de udi Kiob, Handel og V an- 
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Vel ikk« tvinges af alle danske Provincers KongeligeFor- 
bude, og ve boer saa nar vmtring Ribe.

I. Hvlddinq Sogn.
Hvidding, hvoraf hele Herredet har N avn, ligger 7 j  
M ildesten fra HaVerslcv, ogenM iil SondenRibe. 
Og indbegribcr >4^  Plovr, foruden 42 Tonder Hart
korn, svm ssatter til Ribe.

H-xbroe har her varet eet af deallerceldste AdelS 
Server i hele Dannemark, det tilhorer Grevinde k 'ri- 
elericr L I e o n o r , v o n  e - ü e l . Gaarden er NU  aflagt og 
Landerirrne vmdeelt blank Bonderne sp). Ridder 6 err 
R s n r r o u  eyede Gaarden 1578, om Ham er Melder §. 7 .

Aar »589 sinder jeg Junker l.u6vi§ diiellen» Herr« 
lil Huxbro; Hans Navn staaer og paa den eene Kirke 
Klokke.

Aar »609 den 27 Jan. blev c b r illo p b e r  k o le n - 
« r e n r  til Koxbol og Hoxbro vonit oerelos fvr tt falsk 
B re v, Han frembar i Retten paa 500 D a lcr; Guld» 
kiedrn blev tagen af Haus H als med videre, og efter sex 
Uger halshuggen i Kiobenhavn.

SognetS Byer ere: Hvidding, Rahede, Hoxbro, 
Enderup, Lundsmark.

Sognets Proester ere:
1) cbrittirn Jensen, som sigeS, Nt Han skal vtrr« 

dod af Skroek for et S)>ogelse paa LundSmark.
2) ^enb Jeaken» som dvde r6o6.

z ) l'bom»»
<p) 6tt »rn5en- St. B. d« H. SchKsVi-. p. 120.



z) I'koms, ekriüiLnsea, dode 1646. Havde 
sin Lrvetid Uroe af Herredssoged!^,rkk. L.,ngs.

4) H iom ,r blenricblen sin W elle, dvdk l  686 i
stör Fattigdom.

5) ôkrnner Hiomkei, Weile. B lev fvrrige.sin 
Fader adjungerec i6 » o , og dode 1706.

6) H r. Prvvst Lli-menr Qeorßii k'ox sia Ribe. 
Blev kaldet 1707, og dode som Pastor emerimr H06 
sin Svigerson i Vester ^Ledsted H r. ^en! ttotme A ar 
,7 6 z ,  dtt var ;6  Aar eftrr Han til L«re-2Embed§t 
blev ordinem.

7) k°ri6ericbLliMian I4,mmer stk en btdrovel ha» 
stia Henfart, j der Han i Aaret 1764 cmrn vev sine 
FodderS Gliden eller af Hovedjpunmel tumlede ud i en 
vev Prastegaarben vpgravet P ark, og dode.

8) H r. ^o-clüm L.evrlä. Denne sioinnie Äand, 
som med Lardom og Levnet strcrber ac opbygge sine sig 
berroede Siele, blev sia Vaarbasse og Ären« Menig» 
Hetzer kaldet til dette S tcd , og flap altsaa sia en Pr«» 
stegaard, som sor sin Brostfaldighed trnede Ham med 
Fald over Hans Hoved. Han er fvdl 172; d. 28 M äji 
i Bredr, hvor Hans Fader var Degn. F ra  Ribe 
Skole blev Han Student 1745, og erhvervede sig sidrn 
Ophold ved ar informere, i scrr i H r. Pastor ttenrick. 
sen; HuuS i Fardrup. Hans TLgkefalie er Lttker 8t«. 
m,n sia GrelSbol ved Tender.

3i  4 II. R E
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U. Reisby Sogn.
? onwxpiörn i Hans Xlsrm. v-n. flriver StedetRoßby; 
tte lv a ö e ru r striverReesby (af et B and svm lobrr N or
den forbi Kirken langt inde fra Landet, og kaldeS Reeo- 
flod. Atter lober et aiidet Wand Sonden Sognet, 
hvilke begge sidcn samleS vg lober i Häver, saa at Sog
net er som en O e; vg Siedet kan maaffee have Navn 
af Frue koe. Sognet bestaaer meest i den ene störe B ye 
R eisby, og fire Sreder, som kaldrs Haved.

Kirken^ som er uden Taarn, ligger 7  Mile V e 
sten HaderSlcv, og 5 Firrdingvey sra Ribe.

9-§^ Plove stylder til Hadrrslev, vg 8r Tonder 
Hartkorn til Ribe Amrstue.

Sognets Prcrster haver varec:
1) H r. Levermur Lbberi var den forste Lutherske 

P r«st til Sredet, og dode r ; ; ? .
2) H r. Kiels k«erlen, dodt 1612 den 7 Srpt. 

98 Aar gammrl, vg ftod i Pr<rste<rmbedek 56 A ar; 
men Han fik tilig Preestekraven, og man var til den Tid, 
af Mangel paa Arbeydere, tvungm til at tage, hvvr 
man künde faae.

z) ^enr kteZelleri. § n  ltrrd M and, vg dersor 
blev Han her ogsaa kun kort. S t . Cakhrince Menighev 
indkaldte Ham til Ribe, hvvr Han blev Capellan, og 
Svgneprast for Seem Sogn.

4) 6 eorgiu5 Okriliierm, ddde 1640
z) Prvvst Oie Pensen, fodt i Colding, dode 1655.

6) Provst
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6) Provst ketrus 8evenm Weliejur fra 165; til 
1690. I  Ribe, hvor Hans Fader stod somLarer vrd 
Domkirken, var Han fodl i6zo den 15 J u li,  og fca 
Ribe Skole dimittercde Rector Lroöiur Ham 1648. 
Ester ko Aar reiste Han til Skaane, og opholdt sig hos 
sin Farbrodcr Mag. Job. tv. til B u rlcf, og B arre 
HerredS Pcovst, indtil Ainrmanden i Haderslev Herr 
Kai ^on ^Klefelä beordredc Ham, her at indfinde sig til 
at giore en Provepradiken, esier hvilken Han oa blev til 
ALnrbevet vcrlget

7) Hr. 8everiau5 ?etri v^ellejur, blev stlt Fader 
i ZLmbedet adjungeret 1685, og var fra den TidPrast 
l 64 Aar; thi Han dsde »749/ vg med sin ALgkefall« 
^lene vorlke Llauten levede Han i ZEgtestab over 6s 
A ar; Mellen» dem ophorte vist nvk alle SEgtessab- 
Nyemeede.

8) Zökum« L.uste var t nvgle Aar den forrige ad
jungeret.

9) ^uöresr kaäor.

m. Roagger Sogn.
Roager (Naaager, Rugager) Kirke er en anfeelig vg 
stark Bygning med Taarn, liggcr 6 Mile Vesten Ha
derslev, men en Mül fra Ribe.

Byerne i Segnet ere: Roager, Oster Obeling, 
Kirkeby. Til Haderslev ssalter Plove, forudrn 
zz Tender Harrkvrn til Ribe.

3 >  ; Egnrn
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Egittn er herfornoyelig, har prcrgtige Grcrscnge, 

Kormnarkc og Torvmoser rc. De flcstr Hu ft, endog 
Fahuse ere grundmurede, man brender ftlv baglig de 
beste Muurstene.

Vesterbcrk vor her tilsorn et adeligt GodS, men 
er nu nedlagt, og Landrrierur brugeS af Randau 
Tienerc.

En artig Historie maa jeg her ey glemme: Her 
var en gammel Prcrst, som strev sig kerrur l^icolsi, 
Han blev i Aarec »465 (da Bistop tt-nricb i Ribe var 
död)udn<kvin af CapikelürHcrrerne, at Han maam sige, 
hvcm der nu stulle bcklcrde Bilpestolen. Han var ikke 
seen, men svarede, uden ak give dem Tid at sige, af 
hvilke Personrr een stulde vcrlges: stal jeg sättig Mand 
sige Dommen af? alle svarede: J a ! Prcrsten begyndre 
da: "allsaa, som der h. Kvr6 og vor Frue, da stal 
"  Hr. keäer j Raaagec vcrrr Biscop i Ribe, lhi jeg har 
"  alnd Hort, ar hvo som har x-ce>». Han x-cer sig selv 
"  forst Og derved blev der.

Prcrsterne i Svgnct have vceret:
1) Hr kou!, som den forste Huherste Prcrst.
2) ôtumnes LIsulen l̂ ormlteä , l>ode i 590. En

vceldic. Skytte.
z) l̂icb»elbienricieller'l'>rr6orp>ur ('§ader til den 

lcrrde Mag. blenricur îicb.ielluz i Haderölev). sLar 
forhcn i 11 Aar Cantor ved HaderSlcv Skole. Z Ro» 
agrr blcv Han ikke gammel; thi Han dvde 1598.

4)  Provst
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4) Provst ^okrnner vumoni; fra I;§ 8  til l6 z 8 , 

det er paa 4vde Aar.
5) 8ören Pensen 8kscve frck 16Z9 til 1675.
6) Provst dlicolrur Nicolai Astrup fra 1672. 

den forrige iÄEmbedet admngeret. Han dode her 1701.
7) Nis kercrlcn »xxom fta Hygom Prcrstegaard. 

Blev sin Formands Capellan Aar 1698, og Han dode 
her som Pastor 1740.

8) Oliriltiin 5ckmi6k, dode >1768.

IV. Spandeth Sogn.
Spandeth Kirke er en liden men god Vygning, med 
er hoyl spivs Taarn, den lig g r r M u l Vesten Ha» 
dcrslev.

Zndbyggerne ere meest Rantzau Tiencrc, som 
Horde til den nu afbrudre Spanverhgaard ( '), men 
»u til Hsxbrse i Hviddmg Sogn. Spandcihgaard 
er ei gammelt bcbygr S lcd / som Adelsmanden, kaldet 
5one k>>ox, der drcrbre Kong Lmunä Aar 11 z§, siges, 
at have udseet til en ByggepladS, mm 1 Hans' Levetid 
blev der ingen Gaard bygt, og ikke Heller forend efler 
det sorrigfuldeAar i z ; o;  men hvilke Adels» Familier 
der forst beboede'Srcdet, kan jeg ikke sige; thi Ribe 
Geistlighcd har ikke vilder aabne mig beres Archiver, 
saa villigen, som der HaderSIcvffc.

D er sigeS, ai Spandeth har havt cnPrcrst med 
Hoyrup; men dertil vced jeg Heller ingen Rede, og Ste» 
dets Beboere vide ligesaa lidet. D e

(-) tt-mscur Leschr. der H Schlcskijl p. :rz.
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D e Prersters Name jea har, ere:
H r. 8örcn— , ffal rillige have vrrrei Tingstrlver. 

En sandru gov Mand.
H r. kecler — ffal paa I'r Skridt have ffudt 

nied en Flisbue saa v is , ar Han alvrig feiledo.
H r. knäerick liauätcn sra l6 l6  til i6za. Der 

ffal have vare Hans Ordfprog, som NU er i alle Dansses 
Munde: „der gaaer an, sagde Spanderh Prcrst, da 
"de bare Ham til Kroen".

4) kerrun ^obrnnir Iir«bbe fra i6zo til 1657. 
Havde kil Capelran keäer Pensen 5ceiû > fra 1649 ril 
r6 5 Z .. Ogesrerham

;)  lir-bbius Lsst»sri, som fra 1.654 var ligelcdcs 
den forrige i TLmbeder adjnngerer, og fuccederede sonr 
Pastor 1657, men dodeAarer rfrer; rhi-hvo maarre 
ikkeda doe?

6) ^en; kererlen^löller, döde 1682. Man mc> 
ner, Han vür «n S o n  af nyS bemetdre Capellan.kcäcr 
L e e r u ^ .

7 )  ^ob^nes Nicolai Llrinx fra Elkang ved Col» 
ding. Fra Colding blcv Han Srudent. Hanö Prer- 
steambede her var kun sra 1 6 8 2  ril > 6 8 9 .

8) L r a r m u r  f o f z n m ;  K ic riin ^  fra Jude. Fra 
1690 kil 172z Prcrst ril Steder.

9) ^Irnki-r IZuck, vvde >7Z0 den 20 Zlllü.
lö ) clirilioxl-er lirufe. I  hanö Tid >746 gav

Knivpel - Pigen.ttsan, dliclr Dorrcr 1VQ Rdlr. ril cn 
.nyAlrertavle r Kirken.

n )  Provst
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11) Provst ^näreis Sollen sra Maustrup PkK» 
stegaarv.

V. Hoyrup Sogn
§>ette lidtt Sogns Jndbyggere «re neppe 522 S ie lt, 
t Hoyrup, Arnum, LInnetssou, Stcensberk rc.

Hoyrup (Horup,Hoedorp) Kirke ligger 4» M ilt 
Vesten HaVerSlev.

I  der ander Aarhundrede cfrer Christi Fodsel blev 
her i cn Hoy begraver en Danst Mand af SrhylherncS 
Stamme, som focmanede sine Venner at erre den kors» 
fsstede Jesum som Gud (g).

Aar l2y8 g 'vBiskopClnisti-n i Nibe en Gaards 
Zndkomstec af Hoirup ril SkolediscipIcne i R ib e .'

A rrildgaard var her er gammelt adrligk Gerde, 
Men er Nu Bondergods; Oprindelsen ril Napner'har 
den lerrde Eearsraad Qr-m beffrever i der Kiobenhavm 
fke lcrrde Selffabs Skrifrer i'am  III.  p 422. Arie 
rller Are betydede er Arncsted eller er lider A ller; ved 
-t indrage ril Eyendom er stykkeJord, omgik de gamle 
PladsenS Grendstr med Jld  paa fligk et Allere; vg ved 
Dispute oni deres Greudsers Nigiighed, provocerede 
dettl dereö 21rn»Ild (ignem loerrium), at nemlig de og 
dereö havde eyet derSlykke Jord lige fra A ri-Jld  eller 
A rild s ,T iv . ÄrildgaardS Pkads er da Fort rfter 
Christi Fodsel bleven indtagel og bebygget,

Sognets
(q) l^onf. üi Vlal. c.

Irv^kons A Irenruin.
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SognetS Praster haver v« r« :
1) )cns l'komlen var her den forste Prast efke» 

Reformationen. D «  stgrS, Han var her r ; ;  z.
2) Olterus kerrr, levede 1 5 7 ;, hvis S o n  Llou» 

blrv Prast i Vovver.
z) Oie koalier,, Vöde t 589
4) §,coi> Nielsen fra Vodder Prastegaard, dode 

her r 6 l 6.
;)  Provst^ Ctrriiten änöerleri Kl̂ ns fra Ribe. 

Dodr 1658 ander Polakkernes Tyrannie (r).
6) kerler/ensea-l-lexelaoä, «n Svnnrson af Tt» 

stoppen i Ribe. Prast fra. r 6 ; 8 eil tL?8  (»).
7) kerer li^llinx, om hvllken Professor Böller 

striver, ar Han Aar »670 blev kaldee eil dckie Sked, 
men hanS Kqldsbrev blev strax casseret.

8) Clemens koalier, Lrun, orVinrret 1679. Hk. 
Müller har »670, og dode 1680.

9) Provst ^ensOorrlieblen kerrlöv fra AarhuuS. 
Dlcv indfat her i Kirken i68r,og gifiede sig mrd oven» 
meldke H r. kerer kiegelanclr Dotier. Her dobe Han 
»712.

ro) klirrt,,-» kê erken Zctiierninx, fM  t Ring»
kiobing. V a r fra 1695 Hörer uvi Colding Skole, 
invtlshan blrv kaldet 1712 tii detteSley, og lrvevr her 
eil »729.

»r) ttemüor
(r )  Professor kloiler stkioer l6;o.
(r) Prof. klÄler strioek fra lü;o til r§7».
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n )  Wenning ^lirkini Ibissen fta Skiarbak P r« r 
stegaard her i Herredet. Blev kil bet heilige TEmbeVe 
vrdiireret 1729/ og dode som Pastor emerirur 1768- 
Havde (sin Ankecestoriö S o n) Jen; ttegelua  ̂Sckiervmx 
til Adjunctum, som dode > 7 6 ), og rsterlvd en Deel 
B orn. Ester H r. Denier D öb forestod Herr Hiom-is 
»illerup (fraHillerup, som i nogle Aar var Hörer ved 
Ribe Skolr) Menigheden fra 176z den >9 Aug. indtil 
1765, da Han blev kalvrt eil Pastor for Darum  og 
Bramingr.

12) dliel, ^löller, som var Hörer i Ribe Sko» 
lrs fierde Leuie, og blev kaldet eil dene Sied »765.

VI. Wodder Sogn.
§ i l  Navnrt W odvrr (Waddere) ssai en liden her ud- 
springende B ak, som lobrr sorbi BrH ns og ud i Havel, 
have given Anledning.

Sognet har en smuk Kirkebygning med ct hvyt 
spidöTaarn; den liggcr fra HaderSlev 6 Mil« i Westen.

Plove ffylder til Hadrrölev, 09 9 Tender 
Harlkorn til Ribe.

Sognrt-Byer er« . Wodder, Bierklev, Gons- 
ager, Oued, Wraa.

Gonsaggrrne statter en SneeS Rdlr. af en Deel 
Jo rd , som var i gammrlDd et adeligt GodS ogSade 
tilliggende, som for lange siden rr demolrrrt, og drtS 
Nav» ubekiendt. Svgncls Jndbyggere staaer stg her 
saa vel, ar naar jeg ffulde sammenlignr dem ja alle Kon»

genS
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gens Bonder i hele Amtet og begge Lehne med mine arm« 
Laalandsse Bondrc her, saa maatte jegstige ogfalde 
med niine Tanker, ligesom de stige og falde ved ar sam» 
menligne Borgemestcren i Hamborg med Hof- Apoche« 
kereu i Kongeriget Siam . Og rstcr Zndtegks,. UdgiftS 
og Byrders Sammenlignlng künde paa lige MatriculS 
?axr en Bonde i HadcrSlev Amt give nestcn ro Daler, 
naar Laalernderen gav een, men der sseer som er lvsrt» 
imvd, sormedelst ZordenS ulige Deling.

Sogners Prerster have vcrret:
1) Prvvst LöreN keöarsen H i'llrox. Prerst fr- 

r til l ; ;8 , og HerredSssriver.
2) e ,rl I.,urenlil frei Flensborg, dode!)  60.
z) dlieolau; Kjcolui fra Roager Sogn. Prerst

fra 1560 til r 594. HanS S o n dlielken blev 
Prerst til Hoyrup.

4) Provst Llauciius Osten 8p»nster fra 1594 til 
1648, det er 54 Aar. Hans Fader ssrives osteruz 
kerri. Prerst til Hoyrup og Spandclh. Han opfodre 
af en Bondesvn Mag. I-aur. ^n6er5en OonzgZZer, som 
1662 blev Reetor til Coldlng Skole. Hr< Llaustii Ca» 
pellan k'erer )acol,sen /^slac stod sor Alteret og dode, 
medenS Han messede Evangelium anden Paastedag Aar 
1646.

5) §ens tterm,nlen fra Ribe. Forrige adjunge» 
rer fra H r. Triacs A o d , og dode soin Pastor til Ste» 
der 1666.

6) kcöer^yrZenleü'1'roäeeu ,̂ Limbst', dode 1676.
7) vrmünu«



7) vrmi-mu» Jokrnnir Liellraäus, KvNg LM k- 
8 H ^ d i v . Feldrprcrst, og siden denne>M«nigh.rdS Lce» 
rer fra 1676 til >684.

8) Prvvst ^015 Lörensen Liö^n fra Ribe. Prerst 
fra 1634 kil i 7 Z Z, der «r paa 49de Aar.

9) 8ü̂ en Pensen Liürn, Capellan hos sorrige sin 
Fader fra »728, og succederede som Prerst 17ZZ den 
6 M ann, levedr til 1759.

10  ̂ H r. dlicolLur 6eorgiur Overbele, fodt 1720 
i Haderslev, hvor Hans Fader Lonr. ^lick. Ovcrbrk 
var Rector ved Skalen. Han var fra Aar 17 ;  2 den 
24N0V. Pastor sor Soelberg og Sundbye i Jylland, 
indtil Han bled kalvct til dcnne Menighed. HanS 2Lg» 
kcfcrlle er I^»ria Lljs. 8edinäl«r, rn Dotter elf Rector 
Lciiinäler i HaderSlev.

VH. Brons Sogn.
H v is  B yer ere: VronS, SondcrniS, Havervadt, Ve» 
ster Obeling,Hoemgaard,.Normsted, Astrup rc., den 
«re i zo .Familier, og har henved 8ov Jndbyggere, 
som har 2g§§ P lovr, foruden ;z  Tonder Harrkorn, 
som stylder til Ribe.

Havervadt hedte tilförn H errizvad, var tilforn 
tt Kloster. Fra dette Sled var Abbeden 8repken, hvik 
kcn sagtfcrrdige Mand, som tilforn var Canik i Ribe, 
ttvüfelä forteller vs, at vcrre i Aarer 1171 «falle valgc 
til Bistop i Ribe, «sterat Han havde betalt Köngen 
zoo Mark.

K k Astrnp
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Astrup finder jeg at have verrel et beromt adeligk 
SoedcAar 1408; DclSBehoeresvmfindeScvLilerIuel» 
§ven VVinkker» ^ruelr vvinrlicr 1 4 7 ;, ?c<ler vvimkec
1509, i4>iN5 keöert«n Winiker (hlev HerredSfvged), 
»ieln keösisan 1567, hviS to Svimek ^ruelr og keöek 
E ilt e  Gaarden imellein sig i to lige Del« 1622; saa 
gaaer dü ofte anstelige Faniilier mev Ddep/ og stiuleS 
blam de Ring«.

Skedet er af Fiender afbrendt, vg her boer nu 
ko Seldeyer Bonder/

diielr bbwlen VVinkker af benervnte Familie, har 
ssrettet til Kicken 50 N dlr., og ligesaa megck til Sog-- 
ne<6 Faltig«.

HSnovar ogsaa her «t adeligt Serd«, men mail 
Lender her i Amtet nu ingen Adels Server, ingen Her- 
rrmcrnd, ingen Proprielairer.

B ronü,' der «r Brondsoe af der störe Vand, som 
styder igiennem Sognet.

Kirken er den smukkeste i Herrcdet, med «t hoyt 
spidö Taarn, indvendig ziret med Orgelverrk.

Bistoppen i Ribe er StedetS egemlige Preest, og 
Han har steds« hvldt til Steder cn Vicarium .

SvgnetS Prcrster hayer vcrret:
Den forste, and«», og yedlr forlode Stedet for» 

wedelst JndkomsternrS Minghed.
4)^ckriüen Qrexersen, VW Ham finder jtg , at 

ÄErkedegnen i Ribe ^orxen 6/löcnüicrns Aar 1540 
coiitrahrrer med Venne sinCapellan, at Han stulde fore-

paae



staa« denn« Menighed, og have drrfor qarlig en Last 
B yg medviderr; Item  skuldeHr.eluiüen opsige denne 
sin Ticneste «  halvt Aar i forveyen. Han dode her 
»558; hanvar engodHnuSholdcre; thi her kan Prcr- 
sten sige ar have stört Arbeyde, men liden Lon.

;^'6regerr Lluistensen, blev i sit 2 i Aar ^adc» 
rens Successor 1558/ og var saa Prcrst paa Sledet 
5 6 Aar. Mag. Jol,. iksuk,» ordinerede Ham.

6) Okriliian Lillum, svm af O. 6. Worin 1615 
stk keliimor,. xubl. ved Kiobenhavns Universittt, vg blev 
strax sat som Prcrst og BispenS McariuS. paa dette 
SteV. Prcesten i Skicrrkcrk ôl,->n ^„6erlen stak Ham

-med <n Pennekniv 1627 til dode, og DrabSmandeit 
flyede.

7 ) Provst Ienr kererka fra Ribe, fra 1628 tit,666/
8) Lxläiyr Veäel, fodt i6z6 d«N I?  Ju n ii, 

Havde til Fader Pastor 1-szo vveilel til S t. Cathrince 
Kirke i Ribe, vg til Moder Biskop^vk. L.s§omr Dot» 
rer l^eäe». Han dode her Aar 1686. Hans S o n

W«Al var fra 1686 til 172z Prcrst til S t. Lau» 
rentii paa Foer (r).

9) ),nu- L.,ureakii OuI<l->§§er fra »687, 0g gif» 
rede sî  med fvrriges Enke. Forhen havde Han i ti Aar 
vcrret Cvllega ved Colding Skole. Han blev her ikre 
gammel; chi Han dode 169, j sit 44 Aar.

Kk s rr> Prvvst
(») Opi HM Br»-tk lase-.'r«rk»xrtt Lix. Lüad.Ls. L Ir >1

Ginb.jp


Zr6
,Iv ) Prvvst kerru; LZiöii fra Äahler, hvvk hanö 

Fqder var Praft. F ra  Aar 1691 lil »746 L. 7  M an. 
stod Hanved Venne Menighed, Vervar;  5 Aar. Ved Ham 
fik FvrmandenS Enke sin trcdie Manv her paa-Sredet. 
Ha,sZ Alder bragre Han ril 80 A ar, vg en gammel 
Prcrst er i de EenfvldigeS Oyen som en kl-xur; Hörer 
«n Fabel om Ham: „  En Dreng, som ftulde löbe ind 
"  tilR ibe, loenkre, Ver var lmere ar rive env m gaae, 
"greb H r. keäorr sorktbrnne Heft paa Marken vg sieg 
"p a a  den; nun Heften vildeey af Sleder; Heller ikre 
^  künde Han komme af den igien, sormd Han vendke den 
"tilbage igien til Mollen, hvorsrä den kom; men ro 
"  Msllrrsvende künde endnu ikke faae Ham af Heften; 
"d e raadede daDrengen, saanodig hanvilde, qr ride 
"  op lil H r. keer, som movtvg Drengen: est du der, 
"sagde Prcrften, gak og foer Heften hm, hvor du log 
"  den, og brug ry flige Konstcr kierr". Han havde 
ingen B orn selv, og maatte derfor bede om m ftrmmed 
til Medhielper, som blev H r. riiek L>v,Iä fta i?44 , 
om hvilken er meldet ved Skodborg tilforn. 

n )  H r. ^Irurki-r >vin6sra .1746.

VIII. Skicrrbcrk Sogn.
E r  ncrst Osby der st erste Landöby Sogn i  Amtet, be- 
staaer af 170 Familier, og io ;o  Jndbyggrre. D er- 
Plovlall gaaer kil r z j^ ; soruden 77  Tonder Hartkorn.

B y m u
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Byerneere: Skieerbcrk (Skarnbcrk) Norskicrrbak, 

Hiemsted, Oster vg ^Bester Gasse, Gaarkrog, B a rs bol, 
Mosbol, Giesing, Oster Giesing, Hundevad, Mist hu« 
som (u), Kagbol, Mchlby, Ulderup, Ulveruplunv, 
Kiepölundgaard.

En Herrrgaard ffal have staaê  paa Kalby M ark, 
«Iler vg nogle Gaarde, soni er« odelagie; og endnu- stri- 
de Visse Sognemcrnd medBrAnomernd vmNel kildenS 
Marke, som grendser til dem begge. BronSserne hae 
Z og Visse s , men er« med den selvgiorke Deling mis» 
fornoyrde.

Prcrstenhar tv Gaarde, den Han bebver, er fast 
der smukkeste Sred i Amrer, den anden i Ostergasse vac 
de gamle Prcrsterö Boested, som havde ei Sted ved 
Kirke» at sertte dereS Heste paa, inedenö de i Kirken 
forrettede dereS ÄLmbede, som endnu kaldeS Hcsieagre, 
hvorpaa een af de senerc Praster begyndke ar byggc den 
nu staarnde sinukke Prcrstegaard.

Kirken er stör, med Udbygning og Taarn; ind 
vrndig vg udvendig holdk i god Stand. Ligger 6 ; M iil 
Vest-Sydvest HaderSlev, 2Z M iil Sonden Ribe, oz 
Z4 M iil Norden Tondcr. Esser Kvngel hoye Besä« 
ling Harden, forudc» smero Prcrster, stedsc cn siudr» 
rer Eakechel, som skal vcrre Dcgn rillige.

K k  z DenS

(u) §n Gaard i Misthiisom stiodcde H r .  O la f  /eile» ,'Ribe 
til Mariager Kloster 1 4 7 1 . D -  Maga«. ü ;  Heste.



DtnS Prerster ester Reformationen:
r) Provst l'vclio Olirisiensen cllcr 6:um<cn> var 

her i mange Aar en aglel og lcrrd Mand, dode 1548. 
Stedse ugift.

2) Provst -̂>cvb l.»nremü fra 1549/ dode1598 
den 12 M a n ii, ogvar allsaa 49 Aar Skcdels Leerere.

z) Provst Mag. Hnöreaz âcobi. En Son af 
fettige, og Broder til den lerrde bekiendte JoK.Lcerbec- 
ciur (x). Hans Forsremmelse haver verret saaledrS: 
Aar. i ;  86 blev Han Diaconus eller residerende Capel» 
lan paa dette Sled. Fire Aar derester blev Han Pa» 
stör til WSby og Provst i Loh Herred; men ester sin 
Fadcrü D vd Sogneprerst sor denne störe Menighed 
1598, og ester 8 Aar HerrcdSprovst. Denne til sin 
Tid störe tro Leerere havde lo B o rn , en S o n  som es» 
trrfulgte Faderen iLLmbedel, men ikke i Tcrnkemaadr, 
vg en D oller soin blev gift med Mag. ?er. r»bri«a, i 
Warnitz.

"  Naar ModgangS Bolger paa mig siaaer,
"  Paa GudS Lam mit trygge Anker staaer rc. 

lerse vi ester Ham i Kirken.
4) ^obanne; ^närese fr« l6 l6  kil 1627. D<N 

ulykkelige M anv, som ihielstak Prerstrn i BronS med 
«n Pennekniv, og blev landflygtig, hvvrester Kaldrt 
paa andet Aar stod ledig.

; )  H r. Loren l-lexeluncl frä tÜL- til 1678. En 
Don af Biskop Mag. k. ftexelunä.

6)  l-lenniax
(») Cimd. Lik. 7 , 1. p. ;gz.
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6) ttenninx kisckei-fra 1662, Captllan pro Per
lon, hvö de» forrige, succcderede Ham og lrvede til 1690. 
V a r, saavidr jeg veed, en E o n  af kilcker, Anus- 
Secrerair, Teichgraf ogHerredöfogcd, og af Xl-ri-dlis- 
1'en (Faster til de» isolier j Haderslcv). Han har Va
rel Harbroder til Provst ärn6 nkber. To Aar forend 
Handode, fik Han sin Morbroders Sonneson i^srrilr 
wissen fra HaderSlep til Capellan, og A r. tteaninx 
dode 1690.

7 ) ktrnmu! Willen, blev Capellan her hos den 
forrige 1688, og gifl med hanSDorker, som var Ham 
in eeriio grailu befleegcek. Han succederede som Pastor, 
og blev gifl med /r>m, 1̂ 1,ri, Lrubn fra Hoprrnp Prer- 
stegaard, Han dode 1729. Ha» var den gvde Mand, 
soin fik i Sind« ak byggr det nu staaende prcrgtige P'.cr- 
stehutiS. Hans S o n  var dog ikke saa lykkelig ar faae 
Nytte af sin Faders Bek.ostninger; lhl i stmime Aar 
Faderendode, blev Eonrienkald«som PrasbtilHoy- 
rup, og der inaarre Han bübe,

8) albere Löxvsä fra 1729, nl 17Z9. Han var 
<n S o n  af,Provst Mag. per. vöxv,<l'i Nystetz udi Lol
land. Aar »728 blev Han Capellan i SkoulLnge P r« - 
stekald i Laaland. Her i Skierrberk levedr Han Iider 
over 10 Aar.ög var imidlmid af saa svag Helbred, ar 
Han niaatte .tage en Mcdhlelpere, som var ^ob,nn-- ko- 
ärigver» som fiden blev resivereM Capellan s Holste- 
broe. Ha„S vanffelige LEgtefeellr dode i Ribe.

K k 4 9) ^a-
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9) ^aärei» Lrrrmi kogk fta GÜldaggtk Prastt» 
gaard. Med Bistop /lnel,erken5 Dotter rsterlod Han 
kun een Dotter, som hos sin Fastrr i Stepping vphvl» 
Ser sig. Denn« lcrrbe Mand, mev lcrrv rillige af Guvs 
Aanv til at leve og laer« vel, som i Svgner ey kan glem« 
meS, forlod öS alt for hastig. En Skate i Oynen« 
drev Ham tU Altona at opsoge en lykkelig Lage, men Han 
kom ey me« rilbage; Hanvove,og ligger ver begraven.

10) tt-or kser, som forhen var Capcllan i D i-  
borg, b.'ev «ftrr forrigr- Dod 1759 kaldet ril dme sit 
^ testet, vnsteS as mig Brstandighrd i sin gode Er« 
kiendelft.

Capellaner:

1) Mag. äiulre« I,cobi fra 1586 til 1590, ble» 
Praest paa Stedrt.

2) Leverinor Llrirmi fta i  )9Z ttl 16z . .
z) Wickel. kaldet som vrdemlig residerende Ca» 

yellan, dod« 1749.
4) H r. konrukea 8p»rr«.
; )  l'köxer blrv 1768 den >9 Februarli 

Pktkstril Roagrr.
6) tllLls I'ux«,. kalbet ,768 den?9 April, kom 

ro Aat «ster tU Rodding Pastorat g. v.
7 ) 4«ärei;Oürn6rup fra »770 ven r8 Maji, bvde 

Aam ester den ;  Drc. 4 ; Aar Lümmel.
8) Id a e  vle k«vrt fta >772 den 6 Frbr.

IX. Arild
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!X. Arild Sogn.
H v is  Zndbyggere -rlobe ftg til ;oo Mennessrr  ̂ har 
i P l o v e ,  foruden <n Tonde Hartkorn, sym styl» 
der til Ribe.

SogvetSByer «re: Arrild (hvis Navvs Oprin« 
delsr fees korr ftrhtn ved H oyru-Sogn) Roost, Ho» 
ning, Obiekg, Lindetgaard.

Baade paa Arild» ogRoest-Markr sres Kiende» 
merker til Herresirdrr eller Slotte.

Prcrstegaarden har >a teusuw j  Gaards Jo rd , 
og er i mibdelmaabig Stand (/).

Hirten er e.i temmelig anserlig Bygning, »irrt mrv 
«t hoyl spidS Taarn.

Prasterne i Sognet have vcrrrtr
r) r«ler ^,cob5eo» HerrevSprovst fta r ;9 8 , 

dod« i6c»6.
2) Lenke! jicoklen QrSn fta Colding, var güM» 

mel forend Han kom til dttte Strd^ fit her en usadvan» 
l>g D o d , thi i KirkenS ChorSdor stov Han, raled« og 
Vode i6;c>.

z) tt«n, v-klevf-n fta Nustrup Praestrgaard. 
V a r  Prcrst fra >6zo til 1659, da K rig  og Sygdom 
brfogl« dette Sled.

4) ?errur )o »r 8elmel! fta Aggrrssou Prastegaard, 
levedr indtil 1704.

K k  r , )  ckri-

())  Vm IM angtl rrekste» har xaa Lranibe, oprettrr Haas
Tarixwoscr.
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; )  Oknsteo kröerlco^ecKlendmI» blev ftrrige 
sin Fader i ALmbedet abjungeret >688, succeberede Ham 
»gleyedt til >720.

6) äväerr Lkulen 5I,nxe fta TvftlUnd Praste- 
gaard. Var her fta >720 eil >74;.

7) CkiMoxker ttemmerkeen fta Kiobrnhavn, 
hvdr Hans Fader var Brygger, vg hvor Han og blev 
<il Pnrstestand ordineree, doo» her >759.

8) f̂tllr l x i e n .  blev fta sit FodestedKiobenhavnS 
Skole Student 1744, o'g efrer >; Aar blev kaldee til 
dette Sted, hvor Han giftede sig med Provst H r. )«nr 
t i ö k n e r  Dotter af Vester Vedsted. Lever Pastor I x 
te n , saa venee vi af hanS FliltiLhed, 06 en smuk Historie, 
vm dme gammcl bebygke SledS Praster med videre. 
Mine Lcrsere have desaarsag Taalmodighev.

X. Seem Soqn.
D . kontoxxiäell kalder vet in Urerero van. w arm in A  
S o g n .

Dees Byer ere: Seem, W arming, Staunager, 
Hom (af hvilken ftdste. Bistop Oluk i Ribe forhvervede 
sjg m Eyendom vmkrem Aar >204, ssor ar have sit 
Brende af). (r)

Soqnrl staaer liüigemed Svandelh for z M P lo «  
ve, Resten >59 Tonder 4 Skp. > Fierdk. Hankorn 
hprer under Lustrup B irk , hvorom nyelig et meldet.

Kirkrn
(r) ttvilkrlä Disp«»Kk»N-



Kirken lig g e riZ M iil Vesten ftaHaderslch, men 
4  M ül Ost-Sydost Ribe.

Om der er sandt, at den har til for halvandet 
Hunbrede Aar havt sine «gne Praster, kan jeg ikke af. 
giere. N u fvrsyneS den af de te Caprllaner udi Ribe.

Xl. Bester Vedsted Sogn.
Hvilkel NavnsOprindelse er vist nok samme som V ic . 
stedo i Gram Herred, nrmlig ved G -ey (seeVilsted). 
Andre vil, ac der gamle Navn er vadsted, fordi man 
tilforn herfra künde vade vver til M and-e.

SognrtS Jndbyggere udgisre vist 700, som sin» 
des for den nieste P art t den störe B y r Vester Vedsted, 
h a r;6  Boesteder i S -n d e r Fardrup.

Foruden Plsve har Segnet i  z? Tender 
Hartkorn, som ffylder til Ribe.

H . H . Biskoppen i Ribe, eg Skolen har her to 
G aardr, som Köngen fiienkede dem Aar 1 548 (-»).

Kirkrn l i g g e r M ü l  Vesten fra HaderSlev, men 
I  M iil fra Ribe; den blev af l^Koridus forsi)n«t indtil 
v  ?e,er 7 'er̂ sxerr Dod i?Z8, hvvrefter KvNgLttkI- 

VI. afffaffede LectvreS pa« delte eg fferr Dte» 
der. Siedet har nu sin Sogneprkst hoS stg.

Provst
(«) ooropp. ^nn. I'om. NI. x. zoz.
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Prvvst I » ;  ttökntz. Ham Gud styrke til Enden 
i dm af Ham vtt bekiendte Evangelii Sandhed, som 
Han med Gloede sor sine Tilhvrere har svrkynbel (b).

XU. Mandoe.
§iggetz Z M iil udi Vrsterhavet, rel Vesten for Vester 
Vedsted, og er nu megee mindre rnd den tllfsrn haver 
vcrret; Ja^der nienes, ak Gen har i erldgamle Dage 
hangt sammen mrd der faste Land. Aar i ; ; 8  blrv rn 
Kirke, tilligetnrd et stört stykke Land ved en strakkelig 
H av > Oversvommelse borkreven; men der blev ikke brr 
ved. Aar 1570 Natten irnellem den 5 og « Novembr. 
giorde Flvden en ubodelig Skade. Her dg paa den 
Vestre Landkant tog den med sig störe Su-kker af Lan> 
det, foruden 40000 Menncfker. Den overblrvne 
Deel af M andse er Z Mül lang og briv.

Gammel M and-e tat derhoS er «n liden Lev» 
ning af Set störe, og -egge GerS Zndbyggrre belobe 
sig til 200 Siele (<-).

Mcendenes Ärbeyde er paa Vandet, undtagen i 
bereS körte Hostetid; Resten af ArbeyVe med Kioren, 
CreatureneS Nogren og Huuösagrr, liggex paa Qvin» 
drrne.

Gen Hörer mder Lustrüp B irk.
D er

(ü) De >4 t.eÄol«r l̂ rpikuli kipenler, som haver forcstaaet 
drnne Memghed, ere paa en Tavlr i Kirkcn opteguede. 

(e) Det störe Universal'Lceico» satter nriztig ezo.



D e l Merkvcrrdigste angaaende Mander, jegvrrd, 
er rllrrs dem:

Sen ffal tilforn have H ayn 8 SneseJfdstederC). 
Ester ko MaanederSSryladS, landede ved Manv» 

er tilbage H r. Lerrnge Lbdelsn m«d H r. Oluk Q Îtlre» 
Vistop i Sielland; H r. ^>br« af Estildso«, forende 
Dronning v-ßm-r fra Bchmerland til sin Herr« Kong 
Walöemrr l l ,  som her kom ridenvr hende i Mode, og 
forde heside oppaä RiberhuuS, paa hvilket hun og siden 
dode Aar i r i z  den 24 M aji.

Kitken sdm nu staaer er liden og uanseelig, har 
ingen Tiende; thi KirkenS Tiende er tillagt Prasten, 
som «ydda har lidet nvk at leve a f; desaürsag, da den 
rrangte til Hielp, maam Stifters rigrste Kirker styde 
sammen Hl denö Opbyggelse Aar 1639-

Alle Prnge, som sanileS i Blokke og Tavle iKir» 
ken, henleggrS til KirkenS ogPrastegaardenS Vedlige- 
Holdelse; og, naar fa«es,. maa Jndbyggerne legge li<; 
Herkil gav den fromm« Herr Geheimeraad<lirilii,n c -rl 
vov 6-bel til Giessegaard rc. Aar »728 en aparte hen» 
sat Gave, hvilket til evig Minde i Kirken er antegnet.

Ester OenS störe Ruin 1570 pradikede «n Stu» 
denk, som kaldeS H r. 8ven6 , for allen« 7 Fam ilier, 
hvilke hastig udbredlr sig og brbygde Sen, og anwg«

Hr.
(*) Aar 1415 var Sei, endnu to Mkle lang og e» M il dreb, 

havve tre Kirker; men folgende Aar fik d M fe m E  
Ooersvommelse Forandring.
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H r. 8v«nä som deres ordentlig« Sielesorgerr, 

som og her paaAen ffal vare bleven ved roo Aa« 
gammel.

2) H r. Niels tt-rd / sta Hygom S o gn, var 
P rast her i mange Aar.

z) Niels Vtrkr, engodFiffere.
4) 8örea 1V«mg fra Thye, dvde 1706.
;)  ^nserr8nee ftäFridericia, dode 1717.
6) Obriüeo Hirsnderg fra Aarhuus, gift med 

cliM iaa ivlorup fra Aarhuus, og dode 1724. Een 
qf Hans Dom e blev gift med Borgemester vveiä«m,n i 
d ard e.

7) Nsn; Okrisiian Jungliras fra 1724 til 1750. 
E li S ö ll af Regimentsqvartrtmester smixli-ms i Fyen. 
Familiei» ffal cllers under Kong rK lvL klO N  iu . vare 
kommen >nd i Dannemark fra Sachsen. Pastor Junx- 
I„ns fnlgke den Danffe Lnvo)-« fra Kivbenhavn til der 
russiffe Hof, og «freie fin Tilbagekomst blev Han sar paa 
denne lille Ae som P rast, hvor Han gifrede sig med sin 
FormandS Enke, og avlede med hende sire Dvtkr«. 
H r. ^ungksm dove 1750 den 7 Ja n .,. 52 Aar gam» 
mrl, men hanS Enke overlevede Ham ndi fein Aar.

8) Owe I'kornivg fra 1750, sorriges Successor 
og Svigerfon, flap herfta 1761 og blev Prast til Tost» 
lund, hvor om Ham er meldet.

9) Okrikün Ossxsr L-emwiz fra Kivbenhavn, 
hvor Hans Fader var da,,ff Skolehvlder. Denn« stille 
fromme Larer stvd her til 1766.

ro) ttrn»



io) «snsLerirsm kogrmaim, kaldet kil dekte Sked 
»766 den 6 Junii.

P a t e n t

angaaende det almindelige Toldffiel imettem 
Jyllanb ogFyrstendommet Schlesvig, for saavidt 

Toldvasener berreffer.

" <Di M lv L k ic t t  IV . rc. re. Giore ave vitter» 
"  ligt, ar som vs allerunderdänigst er blrven foredra» 
"gen, hvorledeS adffillige ^vistigheder, strrdeleS udi 
"  ConfiScativnS S a g «  ffalforefalde, angaaende Land» 
"  og Toldfficllene imellem voresNorre-J»-lland vg paa» 
"  grcrndsende Antter udi vvreS Fyrstendvm SchleSvig, 
"  i der enhv« ffal söge ar explicere bemelvte S k ia l saa» 
"  ledrs, som det kan tiene lil hanS Forderl, for ak und» 
"  gaae de aitrapperede Vahres ConfiScation, dg videre 
".paa der begangne Toldsvig folgende S tra f, saa have 
"  vi kil stige Invention« og Paaskud af Uv'denhed om 
"  det rette Toldssiel al forekomme, og paa det alleVed» 
"  kommende saavel Toldbetientere som de Negvtierende, 
"  der handle imellem voreS Land Norre - Jylland og 
"  Fyrstendommet Schlesvig, künde have en fast Rette» 
"  snoer vg Kienderegn, naar nogen veslige Tvistigheder 
"  imellem dem om Skiellene maatte forekomme, aller» 
"  naadiqst for got befunden, ar beständig Toldstiel, for 
"  saavidt Heste dg Q vag, og andre sLahreS Fortold- 
"ning a n M rr, at drmminer« og faststette, saasom r i

"  og



"  og hermed determinerer yg til den Ende anordner og 
"befalrr, at Konge Aam paa dm V rstrr Kant, og 
"  ColdingAae paa dm ostre Kant k̂al holdes og ansteS 
"  for der r«tt almwdelige Tolystirl Hg Kiendrrrgn, saa- 
"v id t Tvldvcrfmet angaarrlmrllem Rorrr»3vlland og 
"  Fyrstendomniet Schleövig, hvorvver eller forbie in, 
"gm  med nvgtt,hvorasTotd svares,bor under Confis» 
"  cation af hvis de Häver ar fare med, maa lade sig 
"finde, med mindre ved og hoS Vahrene svlger ved- 
"  borllg Told- eller Passerr-Seddel. Og som imrllrm 
"  Konge A sin og Colding Aae finves §  M iil VeyS 
"  lStk og fast Land, saa ere ligeleves foyel de Anstalter, 
"  ar til afies Hg mhvers Esterrelning paa samme D i» 
"  stance, et vls Antal P-ele bliver nedsatt« for ar beregne 
"o g  rilkimdegive, hvor Linien og der rme Toldstiel 
"  imrllem storbemeldte tvmdr Aae stal tage-. S a a  stal 
"dee »g herved v«re alle og enhvrr aUernaadigst forbu» 
"dm,r»r d« ikkr om Narre Tide (som regnes sta i Time 
"  «frer Solm s Nedgang indril r Time for Solens Op» 
"  gang) maa drive med noget flags Qvcrg eller Hefte 
"  paa m M ül nar enren inden eller »den bemeldte Told» 

stiel og Skilömisse Linien, under Conßscarion af hvis 
"  de betreffe- med. Udi der ovrige ville vi allernaadigst 
"vvreS forhen vm TvldsoigS Asstaffelfe ved Oxen og 
"Hrste»Tolden allernaadigst udgangne ^orvrdninger 
"  herved have alvorligm igienragei, hvor efrer aUe og 
"  mhver fig Häver at rekte rc. Givet paa vvrt S lv t Ro»
"  smborgd. - - O t t .  1 7 2 7 . r k l v L k l c »  st.

§. ro.



§. so.
S a a  gaarr va nu vor Historieril End«r P tW kn e- 
LevnrtSFortelning indtager her for Mnge Blade, nvglr 

-Pille maaffer figr, at mangeS Navne evlg burde svr» 
gietteS; og lav «nd v«r« nogle^paa hvilke ffikkrr stg den 
gamleMunkeregrl. "a t lade vergaa« som de» kan, giors 
"  sin Pligk saa nogenledeS, og »ale altid vel om Prioren". 
Den HaverSlevffe lrrde Historie er dog belyveiig. 
Evangelium  blev her efter Reformationen f-rst 
a f alle danske ßcevec forkynder. Her bleve de 
f-rste Rtrke - Zorfanilinger holdne. H rrfra have 
he Vanste Herredoprovfter Vereo Udspring og Br» 
gyndelse rc.

Den stittigeHr.l'rsKliou ffulde i ,'melAmlhavl 
kündet funver flere saa kaldte JubeUarere end t bekre; 
Han har anforn6 af dmr Am», nemlig Pastor 8cluniäk 
von kifsnderx > DiacvNUÜ 8neiäer, Mag. L tVelleju« 
i Lintrup, Pastor 2oeg, j W ilstrup, H r. §. ^Veäel i 
Reisby, H r. L Olleri iW odder, H r. c. Kielei Ag» 
gerstou, H r. l'-  ^l»älea sammestedü, H r. diiel« k«. 
rlerlea i Reisby, H r. Oeuken i Toftlund, H r. 8. 
H/rrer j Branderup, kerer ŝcobfen og Hecod keterlen 
i  HygvM , H r. kerer ^LxiLi i BkSns 0g 6 reger»Llm. 
üensen sammesteds, H r. vü/leo i Maugstrup. Men 
her ssal Loeferne finde fiere end 16 «ndnu, Hk. koke og 
K1..6. §»1- i HaderSlev, H r. I - k r ü x e r  og Hr.)ok. 
og ̂ orz. ktonreä i Aastrup, H r. Glossen i W ons' 

«1 d rk,
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bak, Mag. ^ob. ^nckarwr og H r. 8eb. ^on 8»Iäern i 
S ta rü p , H r.tto /er jHalck, Hr..s.Lrun iSrepping, 
H r. I o. Krake i B ittt, Hk. 6. Humblerk j Stende» 
rup, H r. v r ll i H eils, 8rrrlir og ^o. Keimer og
Lkr. 8ielkeolen i Hammelev, H r. I-. Raunloe i Aster« 
linnet, H r. k. Lraglunä i Foel, Mag. I'. 6SNUQ i Rvd« 
ding, H r. 8. k. ttexelunä i Skiarbak, H . I,  8. Llörn 
i  Wodvek, H r. 61. k'ox i Hvidding, H r. ^1. Pensen i  
Woststlb, ogendnuflere.

V i  rose öS ogsaa (foruden mange Larve, som 
have staaet her i Ämter i vffentlige JEmbeder, og derfor 
allerede «re anfsrte) af en Deel störe M and, som ere 
f-dle her, «Iler dog har forestaaet her i nogen Tiv saa- 
dqnne Bcücningrr, som vi ikke, uden ar blive for vidt- 
loflig, i detke Skrist har havt Leylighed at bekkndt» 
giore. A f flige Mand vil jeg'aufvre:

Mag. Lnvaläur I^lcolri kLlläullus» ssdt i Ha» 
der-lev »596, blev Past. vgCanvnicus t Roffildirr sä), 
har firever endeel gvde Skrister, nykr i Kiobenhavy 
fra 1644 ril 1655.

Mag. IVUKüäur Nicolai, «n Bondes Son af 
B r-n s , som iViborg blev Rector og Aar 1592 Le- 
cror, Fader til k i ker. Wilk-L, Biffop i Mborg.

Mag. kvlürcur 8imoa fta Haderölev, som blev 
Conrector ved Skalen iFlenöborg 1588, ogsidenDia» 
ronus i Tender.

^icobu.

(ö) ^ld. LLttdol. Lid. «l, Lcr^rsrlb« vsn.'x .
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Ircobus Lrenäerox, sonl har ssttVttr stuäimema 
^oßicse «rr»Ä^e«e L 6i^. äe vi v. numcri
gvLiernsrü in ^rilkn-rk. lis la . i6p8-

Mag. Jossckuus ^ankise, fra 16)9 Rector VA Ca» 
nonicuS i Christlama, ir. krotess I-ox. öc Xtdraxk^.
ticer

Mag. kieaaingur Lxgt.rri1 8wcktleln, som 16 )?' 
blev Rector og siden Bissop ndi Christiania, dvde 166z., 
Fader til Amtmand c. 8raclc6ekr i Bergen

Losmus voroemsnn, Dort. Ju r. og Professor i  
Kihbenhavn fra »667. Fodr t HaderSlev r6 z ?, bk» 
rillige 1684 Borgrmester i Kiobenhavn.

Mag. Lr-rmu, V7ÜN8MS. fra 1654 Prast t il 
ChristianShavnö Kirke.

Mag. Lrnuius dion/ilur fta Thstrup, som bk» 
Feldprerst, 0g hgk ssrevet: -tmorer bslrki-i L crnver» 
nuxrüs rriä. III. «oafeersttun. ^n. 164z. 4W.

Loarqclus V1on)4lt, som har ssrevet: Llepkss äs- 
tcrixmr, »ä vinun illuür. Qeorx »b ^klsfelä. ttsür.' 
1640.

v . vaviä E estltt bl/ssr, Prof, i Königsberg, 
siden HofmedicuS d«d Hm üg t t E L r  Hof her l Ha» 
derslrv, hvor Han dode 156a den »7 Nov.

Mag. 8eveiü»ur 8ckul» fra HaderSlev, som dode 
t Kiobenhavn »704, fra hani have vi: Virgul, äivinji
L ^ryclromur äemowltrrrionir exiiievUL Lei es v̂ >eri- 
dur Meoru klUMü». Jewe 16- . 4 « .

Llch Jooobai
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I-eobur tt^ebrräus stal v«re fodt r  Haderslev 

, ; ; 2 .  I  HaderSlev blrv Han «f Apotheker änronDsn-, 
(Hans Sliffader) vpdragen. B lev in godMedicus og 
PhilologuS.

Mag. Osoitzius krominiur» fodt paa Lavegaard 
ved Haderslev af ̂ ob. rrom  og O ciji»  tZeorgl» rc. , blev 

-Professor LogireS ved KiobenhavnS Akademie, og Han 
d-de r6 ;e .

Mag. veorxius L ria , fodt i Hadekstev r sZ5- 
?vd i Wittenberg i; 7 0  trykke: Orario äs ü-LkernL con̂  
«orLr. B lev Biffop i Bergen (e).

HoliLnnesLxenovlus fra HaderSlev, fom fra 162z 
til 1629 har ladet nvglr gvde Skrisier trykke.

»icofrus käelvoäsrur» soM Aar 1584 gik Ud af 
HaderSlev Skole, var sideni Lyneborg, Lybek, Riga 
vgRöstok, og blrv Prerst «fter sin Fader til Hrllevad, 
men den merglige 5. C overn hos Fyrsten blev Ham vred, 
og uven S a g  afsane Ham. —! B lev envelig Kongelig 
Calenderskriver, og dode r Kiobenhavn 16Z4. Hans 
mange Skriftrr kan kiendrs af Vorm r Lexicoa.

laicolruL Klüver» dode fom Organist i Apenrade, 
var fodt i HaderSlev, hvor Hans Fader verrram var 
Organist. F ra  Ham have vi: Chronologie, wie lange 
di« W elt gestanden und noch stehen kan. Item  en 
Krvnjke over Staden HaderSlev,

LkrUtisn llin le n  Lrrmer, den bekienvtl Arithme» 
ticus, fodk t HaderSlev ^699, og dode i AarhuuS 1764 
den 24 Januarii. For

(-) See V o r«, Leche« „n omste.Skeibentcre.



For HistorienSssyld tilfoyeS envnu folgende 8Lm- 
bedSmcrnv her i Amtet:

-M oloa Xoefoä, Amtöforvalter, dode1699 den 
27Febe.

kerer ÄMtSforvalter, dode l ? l8.
L s ^ r  von Lsläern, Amtsförvaltek 1752.
k'riäerick Llüver, CvMMissajr vg Huusfoged, 

dode l6 l6  den »4 M aji.
^okan /Väolxk ^le^er» Huuöfoged, dode »667 

den 2 Ott. Havde forhen vceret Hofmundffienk, item 
Capikam-Lieutrnant over Hof^ivcompagnitt.

^aärsasLimontea, Krigö- og Land-Commistaie 
vg Huusfoged,. dodi7ZZ,var'«nSon af LunoaLer- 
reis«, paa Sparrelund i Ostbpe Sogn. Hän var 
Broder tU Amrmand tt»os Limonkrn i Fyen.

Conr-äe-x-, Ridefoged, enSon af O b e r-In 
spector LI»us c - /  hos Amtmanden og Stor-Canzlerrn 
Greve Kevemlou, og af^nae Lrrk  ̂ V. äer VVilcll, vor 
«n vrlstuderet Mand og dode 1708.

(Zollkrieg 8ckumscker, Herredsfoged i Tyrstrup 
Herred, en Purste son fraStepping. HanS bemidlrde 
Dotter gifted« stg i «n Hast med Lieutenant I-uckn i 
Colding.

ttenrick Küster eller Laster, Dort. Med. f  dode i 
Haderslev >6z6 den 27 Jan. Det var her», fom 
16)4 satte stg Mod ttrrrm t^kmanr og l'eangr weigel. 
Afvigeisee. Han var selv «n farlig Mand i sin Lar
dom, for hvilken Han for «  Cvnsistvrium ' Ohmse 

L l z maarre
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maatt« erkläre sig, (ved sine lykkeligr Cure drog Han 
ellerS Folk paa sin Side og kil sine).

 ̂ dKrMiui Vorltiur, Licem. Medic. lcvede 1656, 
hviS Hustru ^nnr, Pastor' til Nicolai Kirke i FlenS- 
borg 8imon ttenrici Dotter, blev efler Hans Dvd.gift 
>ned Apotheker ^lbmus, og «fter hanS D ov. med Apo» 
theker ŝ»cobur 8cbulrr.

H r. ^»cobur Scbulrr, Apotheker i Haderslev, fod 
i Gardtleben i de» Churbrandenborgffe Aar »6z8 den 
28 Febr. af Faderen H r. kriäenck 5ckulrr, en l«rv 
M and, samt Camerariuö og Proconsul i Gardeleben. 
Han blev forst gift »670 den iz  Scpr. med bemeldte 
>̂ nn»> Pastor I-Icknrici Dotter, hansFormandS8eve- 
r illi -rlbim Enke, (som af forste ZEglessab havbe en S o n , 
og af dette wende Senner og cn Dotter, som blev gifr 
med Apotheker ttelmr, som blev Apotheker efrer hendeS 
Fader. Fra dem har ncdstammel endrcl Apvlhekere i 
HaderSlev, AarhUus, Aalborg og Horsens). Hun dode 
1689 den 6 M aji. Anden gang blev Han gift 1681 den 
r6  April medLKriümeVloller, cnDorrer afH r. Naad» 
rnand kerer Böller j Haderslev; Nied hendr havde 
Han enSon og rnD olter; Sonnen: 8cvcrilwL8cbuIkr, 
var Magister, og dode 1704 udi Kiobenhavn. Dot» 
reren^noa^ll-Iärlena, fodt 1682 den 10 M aji, blev 
gift 170g med Naad« og Handclömand H r. k'ltöerick 
l-loikner i  Haderslev (sein var fodt 1675 den 24 Aug. 
og dode 1725 den 24 Febr.) Hun dode i? z l den iz  
Iu n ii. D m nr berounnelige Apotheker har ellers byg»

S«
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get det meget smukke Apothek i Haderslev kdrt forend 
Hans D o d, som invfalvtden 19 Aug. 1684. As hanS 
D o u rr-B vrn  «re rndnu i Live: Apotheker c«r> Leilk-, 
Enke i Haderslev; Kisbmand 8oren ^loller; Dike i  
V iborg; og Bogtrykker ^aäreas ttsnvix Ooäickes 
Enke i Kiobenhav». Om Hans Liv og Levner kan Niere 
«surseeö i en Liigprcrdiken af Mag. Iolicbael8ricbelio, 
Consistoriai-Assessor og Sognepreest i Haderslev, trykt 
i Hamborg 1685 i 4k0 H06 6. Rebenlcin.

Mag.ttermäna Qrube, Doct. Med., var her 
Amks-PhypcuS fra 1667, og dode »698 Veil zc>Ja» 
nuarii (k).

L.ieenr. ^iLa» blev 1670 «gteviet M d vorrks 
^lsri» keliökelä.

tiieron/mur 8ckermer 1708 Fiscal.
I4rns LkriülLnsen Licbel, Borgemester i Haders« 

lev udi mänge A ar, vode 1667. Han var fodl i Uldal 
udi Skrydstrup Sog». Hans Foraldre forlov Han i 
s,n Ungvom, og remMlig Vristig befoel stg Guds For« 
syn i den vide Verden. Med sin forste Hustru avlede 
Han kre D om e, af hvilke een» navnlig ^nn» blev ved 
Sörzen Xcbler, Borger i Hadcrülev, Moder til R it- 
mester lieber, og til Prcrstinde >̂ic. Raünr ril Firlle« 
rup rc. Med den anden Hnstru fra Aller Proestegaarv 
avlede Han ^ol,»n Licbel» son, blev JustitSraad, Kongl. 
H of«D oclvr, og Borgemester i Kiobmhavn.

^ 1 4
( f )  M U -n  Qmd. "r. I. 220.

dottlltzb



;z 6

Qorrlied LeKumacKer, Borgemester, PosttMster
.o g T o l d e r . , dode 1675.

^rcob Verreisen, Vorsemester, gift I7Z2 med 
1 *r U e  ^ ed e ccs» ^ ru e ls e n s  sta HiMldrUP.

^ v u k L ä  Xnuösen, Raadmand, dode 1566. Over 
Ham Vrämtms ssrev :

I^lc ĉ vi forre meas,, ^aulum ^erlitte vi^rorV 
^ildacil Kic Knurren memdrL sexulra cudanr.

Vir xrisese 6äei, ^löur ^arriXcjve 8enator,
V i r  bonu8 Lc vereris Km ^lieiraris am ans.

^ Ir  line xe llac i ^ v o n ä a m  §en§ aurea srauäe 
V i x i r »  ira K ic r e ü i  ju lt m T ^ v e  re n a x : 

j^r re ru m  p r u ä e n s , ä u d io  rzvoc^ve re m ^ o re  r e ü u § , 
§icur ccu^jianrer aääecer eise v iro s .

Ille , e ^ v iö e m  (m u n ä i r^voä n u n e  x a rs  m a x im a  n e k ir )  
V iv e r e  p e rä iä ic ir , ^ e rä i6 ic ir^ v e  m o r i.

1 aÜ5 vir suerrr, ^valis ü.^radar Kaderi>
I^ic nec <̂ viä cul^er Toilus uHus Kader.

I^ico iaj ^nkersen, Raadmand, dode 1567, Hvi6 Epi
taphium i öramrii Î LNÜS er Delte:

1-Kc co n rcttu s K ü m o  1^ e Ü a d iÜ 8  i!1e § en aro r 
V o r m i r »  <^vi coiuir ^u ra  v e rc n ä a  V e i ,

<2vi consulrs ^arrum, reÜas Ie§umve meäullar 
tzvoslider Lr casu5 callurr ämdixuos.

Vli virr fuir, ĉ vam nulla vra^oeöia rriltes 
^prare a6 lacr^mas vel mrleäiüa czverr,

^ultirire cuitvr, re5K Le servaror KonetK,
Vir drevms: conüanr, meexer, s^ms er̂ ar.

^ o r d o u
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änrkanklm x, Byessriver, anfsreS, fordi Han 

vavd<n forste, ssm blev af Hans Stand udncrvnt til at 
vare Consistorii Secretair under Erd, saaledes: „ a t  
"  Han pro exrminsnone ssulde have rerirum, pro gvo- 
"Itdek 24 S k l>  pro inrerlocurorio 24 S k l., pro le^- 
"  renn» l  R d lr., ir» cautis aröuir merk/ vg efterbl cira- 
"  riones altid väre udgivne af Provsten, ssulde der og 
"  bervev forblive, dog, at beresNavne, fon^bleveci» 
"reret, maattt strax overleveres Secrerairen, at Han 
"altid  künde have cn fuldstcrndig Protocol, vg saasdm 
"Fogederne og andre fvrhen havde understaaet sig at 
"fvrlige flige Säger, saa ssnlde dertil nu allid tage- 
"ConsistoriiSecrctarius, og ssnlde alking flillig pro» 
"tvcolleres, vg KongenS Interesse agteS.. Haderölev 
"  den r6  M aji 1 6 5 7."

Ii»i v. ^Kleteläk.

§ 21.
Lm Stroegodset.

1 !den for disse syv HerredersGrxndftr, er endnu noget 
saa kaldet SlrogodS, som fra gammel Tid yder Skatte 
0g Afgifter til Haderölev Amrstue indtil denne D a g , 
og delle Gods er:

I- S rran d clh isrn s Districk, hviS Kongelige 
Ridefogrd, som rillige er Sognefoged, boer i Stran- 
dechiorn. Disiricker er i Synver - Nangstrup Herred 
beliggrnde i Äpenrade Zimt og indeholdcr folgende S ie 
der, >) i Lygom Sog» Tyrdolm  to Hufe, Raun» 
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bierg fire, Jarup  fire Huse. 2) I  Hellevad Sogn 
Libening ru  HuuS, 5) I  Bcftofc Sogn Scrandel» 
h i-rn  arten Huse. Disse Strder bruger 4L Plov« «fi 
rer sidst indrettede Macricul.

II. Bollersleben D istrict, bestaaenve af 6z 
-Gaarde og Huse, og har ligeledes sin Ridefoged,bo«nde 
i Bollersleben, indbrfattrr Visse Steder og Gaarde: 
r) 3 ' R irö Herred Biolderup Sogn Apeurade Amt 
Bollersleben B ye z ; Huse, Mellerup fem, Hioldk» 
rup ro, Tocsbol ro, R a v il eerStrd, Tagebol . 
Bollersleben M öller, Jordkicer B ye «et HuuS, N or 
«nleben er og Sonder «nleben er Hurrs. 2) I  Sonder 
Rangstrup Herred Hrldevad Sogn Clautost Bye sex 
Huse. z) I  S lu x  Heryed i Tender Amt Lenmark 
B ye eet HuuS, Tinglef ro, Hylebyl «et og.Sleinberg 
Kroe.

III. Gienner D istrict, beliggende i Apenrade 
Amt og bestaaer af 48 Steder, hviö Ridefoged eller 
Sognefogrd boer t Gienner Bye. Stevern« ligger 
1) L iRieS Herred Lok Sogn Stvlliggaard syv Gaar» 

:de, Nordtje fem Steder og Fladsteen.—  2) I  Son» 
>der Rangstrup Herred Lygom Sogn Lygvm Bye ri 
Steder, Gienner 2 1, Heisrlberg eet, runde Mollen 
og Haberslund.

IV . A f Mogeltonder S o M : Bonderbye fire 
Steder.

v. As Romoe, liggrnde i Destechavet, ude sor 
B r-n s og Skicrrbcek, denS Rordre Deel: Kongs»

markbve



; z -

markbye 50 Gaarde og Hufe, Tvismark fem og tyve, 
Bollildmark one, Toftluin n i, Juvere one. L »  >-ô . 
undet Hvidding Herreds Jurisdiction.

VI- D l Haderslev .Brandcasse hsrer af Ribe 
Hovedsögn: Llstervedsted 21 Huse, Inderbierum  
fire.

v il.  Udi Haderslev Amt boer nogle faa, som Hs- 
rer til EarlSwraa Fogdrrie, under Mvhrkirke.Tonder 
AmL

Regi



Register
t , l

Haderslev - Amts Beffrivelse.
ich, M

A . k-F.

9 1 ?  —  — 57
Aastrup Sogn 270

Adelige Godser — 4
Asguderie —  — 88
Ag-erstvv Sogn — 477
^klefeld. Familie 48. 57
Aiirup Gaard — ) 6 r
Aller Sogn —  —' Z87
Amtmandenes Embede 6

Fortegnelse over dem 4 l
AmtSsorvalterenS Embede 7
Pngleske —  —  4 .6 9

Archjdi^ont i Haderslcv 217
Arrild Gaard — 509
Arrtld Sogn — 521
Asdye Kirke —  — 68
Astrup Gaqrd — 5»4

B .
Ä a r -  Darjngr cller Borg-

Svssel —  z
Bestose Sogn —  470
Dierning Sogn —  Z96
Viert Sogn —  —
Diudcrnp Gaard —  z 6 l  
Vlandede historiffe Esrcr.

retninger —  —  60

Dollervlcben -7- 5Z8
Dorgvold —  —  4 0 7
Bi'omdc, dcrtil brnges 

LyNA Flave —  477. 487 
Brandcnlp Sogn- —  487  
Brollnpü Skud jvrbudne 19 
Brons Sogn —  5 1 ;
VrndgomS Trceplanrcn 26  
Von af Prcedikcstolen for 

Kengcn —  — 20

C .



C .
§antoreö i Hader l̂ev 260 
CarlSkvraae —  — 5Z9
Bastei, Greviyde —  Zor 
ctt!rr5n ^ l  Itt. Geist- 

ligheden givne Privile- 
aier oz Kaldsbreve 70.478 

El-ristiaNsseldt —  zz§ 
ConrectoreS i Haderslev 250  
Conststorium i Haderslev S

^  D -
Dalbye SogU )6o
Dannifers Familie —  457 
Diaconi i Haderslev 2Z v

1)0 !i0 H-UI/V Dronning Z5 
Drcndcrup Gaard—  Z49

^  s .
Kl-iscrrberx, Familie 210.

Z Z 6 . Z 6 6

Lmmilelcn» Familie—  429

§a rd n ,p Sogn —  466
FaresSkov —  zz 1.440  
Fieldstrup Sog» —  Z92
Floder —  —- —  57
Fobiflet Gaard —  Z50
Foel Äogn —  —  44z
Formyndere —  —  29

Forordninzec —  m z i

Forsamttuzre i Huuse sG 
Frvmhave Gaard ^  z6r 
Zrorap Sogn —  Z4-
Fr-S Herred - -  440

G.
Hammel Haderslev 26z 
St. GierttudS Hospital r z )
Giettnet —  ;zF
Gramgods —  2. Z9?
Gramflot —  Z97
Gram Sogn ^  Z97
Grarup Sogtt —  299
Grube —  5z 5
Gronninghods Dierg Zg) 
67 lclencronc-, Familie ZZ.zSl

^/adersl'vhuuSLchtt —  r
—  Herred —  265
—  Dye üi dens

Bestrivelse <-r
— Fiord Z7
—  RaadhnuS 94
— Slot —  98
—  Kirker ög Klo-

stere —  -9
—  geistllge Histo

rie —  *42
Halt Sdgn —  zc-7 
Hammelcv SognI —  4 1 )  
Hau-bdr-> 7 2 .9g

ttksboej



Uardoe, Familie Z0Z. Z29.

—  —  Z52
^arikorn^Plove) —  z 
Hather -» zz. 60 
H-vervat Kloster —  51z  
H eil- Sogn — - ) 7 z
>le!vs<1erur, ^lic. —  5Z2 
blemmmxiur.l). —  220

HerredSfozeder —  7. 21
^errijdsvad Kloster —  51z 
Hierndrnp Sogn —  zz z  
Hierring Sogn —  465

Hiobrlund Sogn —  46 g. 
Hoprriip Sogn —  ^24
Hospitäler —  iz z .  140 
Huu-fogden- Emöede —  7 
Hvibbing Sogn —  ZO2 
Hygom Sogn —  445
Hoirup Sogn '509
Hsns —  —  514
H-xbroe Gaard —  502

»geruh S o g n  —  4 2 -  
I e l -  S o g n  —  —  4 Z 9
^ u e l, Familie —  5 1 4
Jnbcllarere —  Z29. z z o

klo§en§» ril D ra n -
duhr —  Z48

Kals, LrLsnä — ^97

Kalslund Herred —  459  
—  Sogn 460  

Kat-Sbreve as Kong 
C ttk ir-riä n iii. 478 

Kirker, hvor mange t 
Amtet —  z 

KirkenS Tilstand 2Z. i r r  

Kirkepenge r z
Kirke, S t. Marte- t Ha

der-lev —  —  99

Kljnxenbrr§, Familie 5 6 . 5 /  
I(i)u6, den hellige Z2 
Krslie, Familie 18^8.269.

Z52. Z67

andretten —  H 

Land Ober-Consistorium - -  8 
LecrorcüiHader-lev —  200  
Legata —  —  Z62
Lehn, hvi- Haderslev 

Amt er, —  Z2 
I^m bek, Familie —  66  
lüncienov, Familie Z50.429  
Linrrup Sogn —  46z
Lvgom —  —  429
Love og Forordninger 9 teqv. 

Lustrup —  490
l.ül!e, von <ier, Familie 54  

LySnilig asPrckdikestolen 

sorDrudesolk - -  z r

M .



Ä?ähriffe

M .
Drodre Zo.88.
—  zzr

Mandoe —  524
Mauzstrup Sogn —  41g 
MoltnipS.vfln —  288

l̂onraci, Familie —  268.
27z leqv. 

Munke, Denedictiner —  99 
Msgeksnder —  zzg

N .
9 ?ustrup Sogn —  402 

—  Prastcgaard 87.406 
Nyebol Gaard —  398
Nor Rangstrup Herred 470

O .
-̂ ber:Consistorium — 8 
O!6en>iorpiu5, 218 
vverretten —  5
Oxenvad —  4Z3

P.
^))aptr, stemplet —  2 r  
Pgstores iHadcrelev 206

—  gammcl Ha» 
dcrSlev —  266

—  Aastrup —  270

—  WonSberk —  284
—  Moltrop —  288
— Starup - -  294.

PastoreSiASby —  Zv^
— Halck — 308
—  Wilstrup 314
—  Hoprrup —  324

Thyrstrup-ZZ4
—  Stepping —  Z40
— Kddt- — Z5L
— Wonstld — 354
—  Diert —  36z
— Srenderup 369
—  Heil- —  375
—  Aller —  Z87
—  Melstrup —  392
—  Gräm —  399
—  Nustrup —  403
—  Skrydstrup 407
—  Wiersted —  410
—  Hammelsv 414

Maugstrup 419
^  Sommersted 431
— Oxenvad —  434
—  Asterltnnrt 441
—  Fort — 444
— Hygvm —  445
—  Nodding —  450
- -  Skodborg —  454
—  KalSlund — 461
—  Llntrup — 484
—  Fapdrup — 467
—  Destvst 47L
—  Aggefskou 477

Tostlunb - 4ß)

Drandcrup



Pästores t Brandern^ 488
—  Hvldding —  50L
—  ÄetSbye —  504

Roaggtr —  506
—  .Spandeeh 508

H-trny
Wöddck —  512

—  Brsrt- —  514
—  Skierbek 12.51g
—  Artlb —  521
—  Mandse —  526

Patent on» Töldffield 527 
Pinneberg —  —  501
Planten, Trseet- af Drü-

defolk —  —  26
Pkaster, see Pastores. 
Ptastemorv ---- 376.515 
Prasternes Dragt —  189

- -  Privilrgiet 11.
12.13.14. ^0. 70« 151 

Prökvcüllatiöns Gebyhr 21 
Provst- Provstie -7- 142 
PkovsteDteve 164.182.189 
Prövstekne i Haderülev 144 
kaäevelr, 6te§orLu§ —  397

Q.
^)vabrat Mile —  2
Üvcegtäl — — 5
Hvarri <7ollexL t HaderS- 

tev - - —  26L
— - -  264

^4anzsorordninz —  16
iiannov GodS —  2

—  dienere 41. 44.
501. 50?

Reeiürer Lcholse —  236
Äkesthoy Gaard —  42S
ÄegtNtere og ^errer ovee

Amtet ' —  32
ReiSbye SögN —  504
ReveNtlsu, Familie 49- 50.

Zr. 5 -̂ 5Z» 57 
tztibe Birk 2 1 .49t

—- Echt —  -  65
Distkict —  —  2

ötidtfogrdens Ewbedl - -  7  
Roaggek SogN —  505
Rümse —' - -  53g
Roten kianör,Familie 57.5SL 
Nsdbtng Sogn sg Gaarv 44A 
Rokger , ŝokan —  8Z<S4

S .
8alclern» Familie 298.295l 
Zcl'gRIcenkorF L. 490. 501 
Zcllulcr» Apotheker —  534 
Lcliumaekrt » Familie 109  ̂

Z45- Z46
S-em Sögn —  52L
Seest Svgn —  7 3.356  
Lekestecj,.Familie Ivg^ 349 
Skierbek Sogn —  5*6

Skilling



Stelling Sterling —  ro i  
SkodLorLSogn og Aae- r.

^  .58- 452
Stole, latinsk —  n o  izo  
Skolesundaher —  n r  

—  Voesen —  iv z-izv  
Storstrne . —  -  29
Stove at hngge i —  26
Strafte Sogn —  452
Strydstrup Sogn —  407 
StydeusorbudtvedGilder 19 
Sftdevildt —  —  26
Slot-preester i Hadcrslev 20 L 
§ma!steöe. Familie —  Z62 
Svmmersted Sogn —  ,429 
Spanneth Sogn og Gaard 4.

-7- — 5<>7
Stad-ret —  —  —  rr
Starup Sogn —  294
Stepping Sogst —  ZZ9 
Srenderup Sogn —  )68 
Siraarup Gaard —  )6o  
Strandelhisrie —  5)7
Sysselrr —  —  —  Z
Sser —  —  —  57
Ssnder-Jylland-Syffel —

T.
2 -S- Sogn —  —  Z91 
Tapdrup Gaard —  ZZ9 
la lt, Seemann —  90
Testamenter —  —  29
TiiSlrmd Sogn —  47^

l'istorp, Familie 16) lq. Z06 
TostlundSogn — 482

> Tvldsttel —  —  1.527
Tornumgaard —  464
^yrlle»5en, Î eonerc! —  80 
Touskougaard —  4Zo 
Troiborg —  —  ) 5<>
Tyrstrup Sogn —  zzo 
T-rningLehn —  2.41z

u.
Ddreiser af Landet - -  60

<D.
W anär!, Familie 146.421 

—  l'vqv.

Vanbfiod 60.65.67.68 7 l. 
?r. 7Z-77.78.79- 8 4 
8 5 - 87-

Vandlinggaard —  rast
Vargaard —  —  Z75
Warnung Sogn — 522
V̂eLcieirlee, L. — 144

Weistrnp. Sogn — zstz
VVdnci. 1. — 146
Westerbet —  -  4.506
Wester Wedsted Sogn 52z 
Vielst, hvor maa stee — 27 
Viereststv. Familie —  A4 
Viidt —  —  —  26
BilstrupSogn — grz
>Vmrlie», Familie 5,4 
DitstedSögn — — 409 

M  rst Vodber



Vodder Go-n —  z u
Von<b»kSog» —  28z.
BonfldSogn —  zzz

Familie 196.252.

2 okx», Familie 2)1. 287. 
zi8.Z2o. Z21.Z89

9 .
ddis Sogn —  Z4-

Hrtig Korn, hvad er —  295 

Asbye Sogn —  zoi

Asterlinnet Sogn —  441 

Asterbyegaard —  Z44.Z50

E r r a t a .
4» Lin.2Z «ll«r >Venfeiin, gaaer ud»

—  44' —  15 ttlmr las krsn6s
—  66 —  2 ae hevne zaaer ud.
— 89 —  7 Riffelheim, l»S Niflheim/
—  —  —   ̂ Nsla la- ttela
—  185 — 4. 5. adelige Familier. l«S NavNt.
—  215 —  i Punerom gaaer ud
—  219 —  25 1662 la- 1562
—  222 —  12 derrs l«s sm

—  24 furor l»4 lurnr
—  294 —  21 ttscksel, l»S Kackel»
—  299 '— 19 og l»A og at
__ 240 —  io  i i  i .v .e .c .u . 5. t«-5tt.e.§.v.8.
—  Z40 —  n  Veur l<r- Vnur
—  Z62 —  2 Werner 1»S Webner
—. ^6;  —  15 Werner, Werner, l»K Webner, Webner,
—  4 ^  —  2Z var, l»0 om
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