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tionis Regiæ, deinde ut nupliæ suo tempore, cum visum fuerit 
commode fieri posse, sequantur. Et hæc sunt, quæ (ibi ad 
petitionem tuam respondere volui, idque pro nostra veteri ami
citia, quam spero hac novae affinitatis accessione non leve in
crementum accepturam. Bene vale, cum uxore et liberis, ex me 
et mea plurimum salutatus. Hafniæ 9 Novembr. 1602.

P. W(instrupius).
Joh. Stephanius’s Udkast i Kallske Saml. 512. 4. I Overskriften er 

bemærket, at Professor Joh. Stephanius har forfattet Brevet paa sin 
Svigerfaders Biskop Vinstrups Vegne.

4.

Peder Syvs Optegnelser om Præster i Helsted.
Da D. Peder Resen havde fattet Planen til sin ud

førlige Danmarksbeskrivelse (Atlas Danicus), udsendte han 
følgende Opfordring;

Til Provsterne og Præsterne i Sjælands Stift.
Ombedes tjenstvilligen det hæderlige og meget for

nemme Præsteskab, at enhver Provst eller Præst vilde ube
sværet lade optegne hvis enhver paa sit Sted kunde være 
bevidst om disse efterskrevne Poster, og det mig meddele, 
det snareste ske kan, under enhver deres Hænder, paa det 
og deres Navne derfor kunde blive ihukommede for saadan 
deres store Umage paa tilbørlig Sted.

1. Præsternes Navne, som ere kaldede siden Aar 
1647, saa og naar de ere kaldede.

2. Inscriptiones, som læses paa a. Epitaphier, b. 
Ligstene, c. Ligkister i adelige og andre murede Begra
velser, d. Funter, Kirkeporte, Byers Porte og Klokker i 
Taarnene, e. Herregaarde over Porten eller andensteds, f. 
Stene i Marken eller andensteds, hvorpaa ere gamle Rune
bogstaver, som iblandt Wormii Monumenta ikke findes. 
Hvis nogle Inscriptiones findes, som ikke for Bogstavernes 
gamle Skrift kan forstaas, at de Steder, hvor saadanne 
findes, da maatte optegnes.
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3. Dysser, Offersteder, Kilder, hvor syge og lemme
læste bleve hjulpne, og andet, som hører til Antiqvitates 
Danicas, med deres Navne, og paa hvilke Marker eller 
Skove, ved Byer og Steder de ligge.

4. Hvoraf Kjøbstederne saa og Landsbyerne have deres 
Navne, saavidt de enten selv kan vide eller og af gamle 
Folk kunde udspørge.

5. Kjøbstedernes Vaaben, og naar de ere givne, saa 
og af hvem.

Datum Kjøbenhavn den 2. Octobris 1666.
Petrus Resenius.

Som Følge af denne Opfordring indsendte Præsterne 
da Beretninger. 1 Kgl. Bibi., Ny kgl. Saml. 716 f. 4to, 
findes Langebeks Afskrift af Indberetningerne fra Stevns 
Herred, udskrevne af Peder Syvs Samlinger. For nogle 
Sogne ere de yderst tarvelige, for andre mere indholdsrige, 
men idethele kortfattede. En af de udførligste er den, 
som Peder Syv afgav for Helsled Sogn. Ved Slutningen af 
Uaandskriftet har han tillige indført en Præstefortegnelse, som 
her hidsættes med Tilføjelse af de i Indberetninger anførte 
Indskrifter, der angaa Præsterne. I Suhms Saml. 1, 2, 118 
flg. er vistnok allerede meddelt et Udtog af Haandskriftet; 
men da vi her kunne meddele det fuldstændigere og tillige 
give nogle Tillæg, saa vil Stykket vel nok kunne forsvare 
sin Plads.

Præster i Helsted.
Hr. Niels Pedersen 1492. 
Hr. Morten Jensen 1512 l).
Hr. Hans Olufsen 1519. Her meldes ogsaa om andre i

’) Skjønt de af P. Syv vedføjede Aarstal i det følgende betegne de 
Aar, da vedkommende Præst tiltraadte, gjælder det dog neppe de 
første af dem. I det femte af de nedenfor meddelte Dokumenter 
forekommer ialfald Morten Jensen allerede i Aaret 1509 som Præst 
i Helsted. — I Præstefortegnelsen i GI. kgl. Saml. 2990. 4 (der for 
Helsteds vedkommende vistnok ogsaa tildels skriver sig fra Peder 
Syv) nævnes efter Hr. Morten: Hr. Hans Jensen Anno 1513.
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gamle Breve, som vare ved disse Tider i Pavedømmet, 
det synes, at her undertiden har været 2 tillige, som 
sluttes af de 2 Altere.

Hr. Rasmus Pedersen 1530, enten kaldet herfra eller afsat. 
Hr. Frands Hansen 1535. Han haver ført lang Trætte om 

Kildegaardsjorden og endelig forhvervet sig Christian 3’s 
Herredagsdom derpaa, som findes i Helsted Præstegaard 
med de andre Breve.

Hr. Jørgen Truelsen, som var Oldermand1) ved 1550.
Hr. Jacob Jacobsen Grønnebek 1571. — Paa den mindre 

Kirkeklokke findes følgende Indskrift:
Anno Dni M. D. LXXX lod Hr. Jacob Grønnebek og 
Ellen Hr. Jacobs med menige Sognemænds Hjælp be
koste og støbe denne Klokke om til Helsted Kirke, 
Gud til Lov.

Hr. Morten Jensen 1592, Herredsprovst. Paa Ligstenen 
over Hr. Mortens Grav findes nogle hebraiske Ord, der
næst et Crucifix, og derhos hugget den si. Mand og 
hans Hustru, med nogle græske Ord ved; derunder:

Vir prudentiæ ac eruditionis gloria maxime
laudatus, venerandus Dn. Martinus Joannius in pago 
Cimbriæ Attrup natus 1566, cum in Evangelii mini- 
sterio parochus loci huius, præpositus provinciæ Steffens 
XXXI, in conjugio tranqvillo, 4 filiorum et 2 filiarum 
parens, 30, in vita hac caduca annos 57 et septi- 
manas 8 vixisset, satur et pertæsus dierum ac dolo- 
rum, animå Jesu Christo commendatå, terræ, qvæ ex 
ea erant, exuvias in diem refrigerii sub hoc cippo asser- 
vandas reddidit4. Non. Dec. MDCXXIIL Filius quoqve eius

*) i det S. Gertruds Gilde, som siden Begyndelsen af det 15de Aarh. 
bestod i Helsted og hvis Statuter ere meddelte i Suhms Saml. I, 
2, 132—4. I Præstelisten i GI. kgl.. Saml. 2990, 4 nævnes denne 
Hr. Jørgen Truelsen ikke; men der siges, at Hr. Frands Hansen 
var her til 1548, og at Hr. Jacob Jaeobsen Grønnebæk, der havde 
været hans Medtjener, blev hans Efterfølger og var Provst i Stevns 
Herred fra 1571 til sin Død 1592 Men af Ny kirkehist. Saml. iV, 
405 ses, at Hr. Jacob Jacobsen ikke var Provst 1584.
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excellentis ingenii atque optimæ spei juvenis SS. Theol. 
Studiosus Janus Martinius 1604 natus, pientissime vero 
1626 15. Februarii denatus, ex se, mortale quod erat, 
juxta cineres hic deposuit patrios, exacto ætatis anno 
vicesimo secundo, adjectis diebus binis.

Vale amice lector et vive tui finis memor.
Monumentum hoc dg aiciov evaefietag av^oXov posuerunt 

hæredes 1634’).
M. Jens Christensen Aalborg 1624, der han havde været 

Præst i Tugthuset, og siden Kapellan til Vor Frue. Han 
blev kaldet herfra at være Slotspræst i Kjøbenhavn, og 
omsider til Store Heddinge2). Døde 1678.

M. Claus Hansen 16303), blev kaldet herfra til Vordingborg.
M. Anders Hansen 1638, kaldet herfra til Hellig Geistes i 

Kjøbenhavn4).
M. Hans Povlsen Nested, kaldet hid fra Helsingørs Skoles 

Rektorat 16435). Døde her 1664. — Paa den store 
Kirkeklokke læses saadant et Vers:

]) Forfatteren af dette Epitaphium er rimeligvis Hr. Morten Jensens 
Søn Jakob Mortensen tHelsted), der 1616 blev Student fra Roskilde 
Skole (Bloch, Roskilde Domsk. Hist. 111, 47).

2) Efter i 1| Aar at have været Præst ved Tugthuset, kaldtes han d. 
2den Oktober 1619 til Kapellan ved Vor Frue Kirke, i Febr. 1624 
kom han til Helsted, og den 22de Marts 1627 fik han kgl. Bestal
ling som Slotspræst i Kbhvn (Sjæl. Reg. 18, 185), endelig blev han 
Søndag Esto mihi 1634 kaldet til Sognepræst i Storeheddinge.

3) Dette Aarstal er urigtigt. M. Klavs Hansen blev 1627 Præst i 
Helsted, hvorfra han 1637 kom til Vordingborg, hvor han blev 
Anders Arrebos Eftermand og var Præst der i henved 20 Aar.

4) En Mag. Anders Hansen var 1622—7 Rektor i Kallundborg (Palu- 
dan, Beskrivelse af Kallundborg S. 197); men om det er ham, der 
her forekommer, maa vi lade uafgjort. Nærværende M. Anders 
Hansen var fra Roskilde og blev ifølge Musenii Catal. (GI. kgl. 
Saml. 2990. 4) ordineret 26 Maj 1637; i Maj 1643 blev han Sogne
præst ved Helliggejst K. (Ny kirkehist. Saml. 1, 508). Han døde i 
Januar 1665 (Jonge, Kbhvns Beskr. S. 364).

5) Se Hundrup, Lærerstanden ved Helsingørs Skole S. 8. Ny kirke
hist. Saml. I, 508. I Acta Consist. 14 Jan. 1647 læses: »Indkom 
M. Hans Povlsen, Sognepræst i Helsted, og gav ven. D. Episcopum
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Convoca dispersos, me audite, venite, sonantem, 
Crimina deflete, sponte miserescat Jesus.

Anno 1656 est hæc campana in honorem Dei altissimi, sanctum 
usum et commodum Helstadiensiurn fusa Hafniæ.

Pastore Johanne Paulino Nessapolitano, 
Me fecit Jochim Joneche.

Hr. Peder Pedersen Syv fra Nested Skoles Rektorat 1664, 
der han tilforn var Hører i 5te Lectie i Kjøbenhavns 
Skole.

Følgende syv gamle Dokumenter vedkommende Helsted, 
fundne i Universitetskvæsturens Arkiv, meddeles endnu som 
Tillæg. De vise blandt andet, at Roskilde Kapitel har haft 
Ejendomme i dette Sogn.

Jegh Boo Perssen gør witherligl met thette mith obnæ breff, 
at tbenne breffuisser Henric Jenssen i Helstede haffwer wæreth 
fyræ samfelde tyngh paa syn hosbondes weghnæ paa Steffns- 
herrilz tyngh och bodeth segh tiil reb, rafft och relh moell i 
ager oc engh paa Helstede marcke mel Jep Swdere ibidem. 
At saa i sandhedh er oc ythermere forwaringh trycher jeg mith 
incille her nedhen for thette mit breff. Screffuit i Hedynge 
Anno Domini xciij, die visitationis Marie virginis gloriose.

ii-
Alle men thetle hreff see eller høræ læses helsæ wij Bo 

Bremlæ i Heddingemaglæ, hærilzfoget i Steffuenshærit, Erick 
Perssøn, Radman, oc Pedber Arildssøn, Sognedegn i sammesled,

D. Brochmand et fuldkommeligt og uryggeligt Afkald paa sin Hu
strues, Lene Jensdatter, si. D. Jens Jersins Datters, Vegne, for 
hendes fædrene og mødrene Arv, som han paa hendes Vegne for
valtet havde, og takkede han forne d. Brochmand paa det venligste 
for rigtig Rede og Regnskab, og at han ikke havde været hans 
Hustru som er Formynder, men som en Fader, og rakte ham der- 
paa sin Haand«. Selve Afkaldet findes indført i Konsistoriets 
Kopibog 1646—56, Fol. 20.
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ewindelighe met Gudh, kungøræ wij for alle nerwærendes ok 
kommendes met thette wort opne breff, at aar effter Gudz byrd 
M d°, then torsdagb nest effter wor Herres omskerelssæ dagh, 
innen iiij stockæ paa Sleffuenshærits thing fore oss och foræ 
menigh almwæ, som then dagh forde thing søglæ, skicket wor 
beskeden man Henrich Nielsson i Hellestæde, oc tha wor hans 
fierde thing, i hwiike forne iiij samfelde thing then forde Henric 
Nielsson both low for iawe hefd paa sin hosbondes wegne ffor 
noger ager oc ængh, som Oluff Persson i forde Hellislæde vp- 
paa deeler. Til witnelzbyrd tryckæ wij woræ indsiglæ nethen 
fore thette wort opne breff. Datum anno, die et loco supradictis.

iij.

Jech Pedher Gotkæ i Lægisloptæ, hæritzfoget i Steffuens- 
hærit, gor wideriichl met thette myt opne breff, at hederligh 
och welbyrdiigh man Meslher Morthin, Canich till Roskilde dom- 
kirkæ, hawer paa Steffuenshæritz thing i iiij thing samfelde budet 
logh for Iawe heffd paa all then jordh, som ligger till Henric 
Nielssons gård i Hellislæde, oc serdeles for then jord, som 
Torbern Billes foget paa Sioholm nw nyligæ paa kerl oc paa 
illelh hawer, om forde Mesther Morthin eller hans efftherkommeræ 
oc theræ thienere ey mwæ forde jord nyde oc angerlosd be
holde. Till widnetzbyrd at swa i sandhed ær ganget oc faret 
paa forde thing, som foruet slaar, lader jech trycke myt intzegle 
neden fore thette myt opne breff. Datum anno domini M d 
nono, feria quinta proxima post feslum Johannis ante portam 
latinam etc.

iv.

Alle men thette breff see eller høræ læses helsæ wij 
Pedher Gotkæ i Legistoptæ, hæritzfoget i Steffuenshæret, Siiger 
Josepssøn, borgemeslher i Heddingemaglæ, och Malts Perssøn, 
Radman i sammested, ewindelige met Gudb, kungore wij for alle 
nerwærendes och kommendes met thette wort opnæ breff, at 
aar efflher Gudz byrd M d nono, Torsdagh næst efflher sancti 
Johannis dagh ante portam lalinam, paa Steffuenshæritz thing 
fore oss oc fleræ danne men och almwæ, som then dagh forde 
thing søgt haffde, skicket wor beskeen man Henric Nielsson i 
Helstæde oc i lænl lywd spurde sigh foræ, om thingmen wider-
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licht wore eller till mynnæ droges eller i sandhet hørt eller spurt 
haffde, at then jord, som ligger till then gord i Helsiede, som 
forde Henrich Nielssøn vti bord, baffwer noger tijd wærit ildet 
eller kerd til forde Steffuenshæritz thing før nw nylige aff 
Torbern Billes foget paa Siøholm; och ther paa beddes fordo 
Henrich Nielssøn eet vwillichl things widnæ. Ther om tilmeltes 
beskeen man Pedher Mwrræ i Høgerop till sigh at tage xi 
danne men, som ær Lauris Awessøn i Heddingemaglæ, Ätzer i 
Rædinge, Boo Perssøn i Helslede, Per Olssøn i Slrøby, Jep 
Mogensen i Arnøwe, Ätzer i Cleppinge, Jes Michilssøn i Frøs-* 
løff, Nicies Perssøn i Bielkerop, Bænt i Sigersløff, Per Perssøn 
i Warpeløff oc Per Hanssøn i Lwnd. Och the vlginge i beradh, 
och alle samdrechtelige welberadde igien ind kommæ oc paa 
theræ gode throo oc saninge widnede oc sagde, ath them i 
sandhet widerlicht wore, hørt oc sport haffde, oc till mynnæ 
droges, at i xl aar oc meeræ tha haffuer then jord weret vildet 
oc vkerl til Steffuenshæritz thing, som Torbern Billes foget nw 
paa deeler oc vppaa ilder oc kerær, som ligger till then gård 
i Helstede, som forde Henric Nielssøn nw vti boord. Till 
widnetzbyrd, at xij forne danne men swo widnede, och at swo i 
alle made gonget oc faret ær paa forde thing, som foruet staar, 
lade wij widerlige tryckæ wore indsigle neden fore thetle wort 
opne breff. Datum anno, die et loco quibus vt supra.

V.

Alle men lhelte breff se eller høre læses helse wij Morlin 
Jenssen, sognepræst i Helstædæ. Hans Skrædere i Valby och 
Mortin diegn i Helstædæ ewinneligen met Gud, gøre wij vilher- 
ligth met thette vorlh obne breff, ath aar eflher Gwlz byrd 
M D 9° Dominica Palmarum paa Helstædæ sognesteffnæ skicketh 
vor for oss beskedhen Danneman Henrich Jenssen (sic) i 
Helstædæ i lenth lywdh paa kallidæ tisse eftherne iij Dannemen, 
Henrich Oissen, Per Nielssen och Anders Sudære i Helstædæ, 
och spore them ath, om them myntes eller i hw kommæ, ath 
then jord, som forne Henrich haffuer wnder syn heffd, vor 
noger tiid illith och kerth til sogne steffne, gadæ steffne eller i 
gilliss hwss lowlige, før end nw, huilken jord som Torbern 
Billis foweth nw paa deler. Tha fremginge forne iij Dannemen
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ocb vid o id æ paa theres godhæ thro, siel och sandheth, atb them 
myntes ey forne jord wære lowiigen illith eller kerth i xl aar 
och meer fer nw. Her paa bedes forne Henrich Jenssen eth 
sogne vidnæ. Tha lilmeltes beskedhen man Jep Monssen aff 
Arnøwæ til segh attagæ xj Dannemen, som ere O luff Bossen, 
Atzer Ipssen, Anders Perssen, Niels Oissen i Arnøwæ, Powil 
Benixs (?) och Jes Bossen i Barnerop, Cristiern Malssen ocb 
Jep Bondhæ i Valby, Jens Esberssen och Mons Mosæ i Taslerop 
ocb Hemmyngb Hanssen i Helstædæ, huilke xij Dannemen wth- 
ginge i beraadb och velberaadhæ igben ingkommæ, och allæ 
endrectelige vidnedæ paa theres godhæ tro, siel och sandheth, 
alh the hørdæ ocb sogbæ forne iij Dannemen vidnæ i sandheth, 
som forscreffuet slaar. Alt tiisse xij Dannemen saa vidnedæ 
for oss, til idbermere vidnisbyrd tryckæ vi vore inseglæ nædhen 
paa lhette vortb obne breff. Dalum anno Domini, die, loco 
ut supra.

vj-
Vij epterne Basse Christoffersen tiil Sørup, landsdommer y 

Siellandt, Mogens Rader aff Slauelsebo gordl, Jep Stygsen, 
borgemester i Ryngstædhe, Peder Masszen, byscrifluere ibid., 
och Seuerin haussen, scbriffuere, giøre alle witlerligt mett tbette 
wort obne breff, Aar epter Gudzbyrdt Mdxlij, then onsdagb 
nest epter Sancte Prisce Jomfrwes dagh, paa Siellandsfare lands- 
lyngh for oss och menighe Almowe, som samme dagb lands- 
tyngh søgt baffde, wor skyckett fornumstigh mandt Per Olsen 
aff Hælstædbe vdj Steffns hærel, och wor tbet i dagb hans 
fierdhe tyngh, att band illedhe och kierdhe, atl Hans Nielsen ther 
samme stett haffdhe noghen jordt froo hannom ocb tiil syn gordl 
mett wretthe, szom er en ager iij skepper landt y synder marck 
kalies Rygle ager; item y østre march iij skepper landt, kalles 
Longe kier; item vdj nørre march ett stycke ængh vdi Miød- 
skyffthe. Ther tiil suaredhe erligh och welfornumsligh mand 
Her Jep Heye, Cantor tiil Roskilde Domkyrcke, paa forne syn 
tiæneres, Hans Nielsens, vegne och sagdbe, att handl ocb the 
andre hans liænere i forne Hælstædhe, som samme jordl for 
hanom besidett haffue, the haffue bafft, nytt og brugeti forne 
agher och ængh vdi roligh hæffdt wdi hwndrede aar och mere 
indtiil nu xlv aar sidhen, szom hand her idagh mett breff och
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segl beuist haffuer, och nu xlij aar siden wor ther budelt logh 
paa läge haeffdt paa forne ager och aengh, szom bandt och her 
i dagh beuiste mett breff och segl, och sidhcn haffuer thet waeret 
vdj roligh haeffdt, indtil nu y sommer att forne Per Olsen illedhe 
och kierde ther oppaa och haffdhe forne Per Olsen inghen andhen 
breff paa forne ager och aengh wdhen eit illings breff vdgiffuet 
paa Steffns haeretstyngh nu i sommer. Tha gaffue the thenom 
paa baadhe sider vdj rette. Tha epter tiillhal och giensuar och 
epter breff och beuisningh, som wij her idagh seelt och horlt 
haffue, sagde wij saa aff for rellhe, all forne Hans Nielsen skal 
nydhe, brughe och beholle forne agre och aengh, indtiil bedre 
beuisningh kommer. Tiil yttermere beuisningh trycke wy wore 
indsegle naedhen paa tette vorlt ohne breff. Gyffuet och screffuet 
Aar och Dag vt supra.

. vij.
Alle mend thelle breff see eller höre laesis helse vy Matts 

Laurilzen i Arnowe, Heretzfoget i Steffuensherel, Viliom Schotte, 
borger i Store Heddinge, oc Peder Oelson, Sognediegen ibidem, 
ewindeliigen met Gudt. Vy giere alle witlherliigt met thette 
vort obne breff, alt Aar etc. m d xlij Torsdagen vdj Pindze vge 
tha vor ther schicket paa Steffuens heretz ting fore oss oc for 
fiere danne mend oc almow, som Ihen dag forne ting segtt 
hadde, beskeden mand Hans Nielsen i Helsted met tesse epther- 
schreffne vj danne mend, som vore Jens Poelsen i Barrup, 
Jens Oelsen ibidem, Hans Knuttsen i Helstaede, Jens Oelsen 
ibidem, Pouil Hansen i Thomestrup oc Hans Rasmussen i 
Holtue, huilke forne danne mend, som lil tingherinde vore melte 
al granske, see oc skowe eit gaff paa et gerde paa Helstede 
fangh, som Helslede mend hadde tiilsagtt forne Hans Nielsen alt 
lecke, om thet burde hanum al lecke eller ey. Tesse forne 
danne mend the fremginge oc beddijs lyud aff fogden oc huer 
serdeiiis vidnede i heiligens eed met opracte fingre, att the 
vore paa samme Helstede fang, skudde oc sowe; tha eplher rett 
moel sagde the forne Hans Nielszen thett gaff quitt oc anger- 
lest, saa han thet icke lecke skulle etc. Paa tesse danne 
mendz ord beddis forne Hans Nielsen ett v-wiliigtt tings- 
vidne. Tiil huilkett att widne tilmellis beskeden mand Bo 
Oelsen i Lundt lil seg att tage xj danne mend, som vore Niels
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Henricsen i Lilleheddinge, Peder Saxenn i Skiørpinge, Hans 
Oelsønn i Sigersløffue, Hans Clemetsøn ibidem, Morlhen Hansøn 
ibidem, Matts Saxenn i Taarøffue, Oluff Beyntsøn i Bielkerup, 
Inguor Swale i Lyuersløffue, Michild Persøn i Lundt, Peder 
Aweszønnn ibidem oe Inguor Pedersen i Strøby. Tbesse for“e 
xij danne mend the vdginge j ett berodt, oc welberodde thenum 
ighen indkomme, alle endrecteliigenn vidnede paa then’s gode 
tro, siel oc sandingen, att forne tinghøring sagde forne Hans 
Nielsen thel gaff päa forne gerde quilt, alt thett icke faldt 
hanum tiil att locke etc. Att saa er i sandhedt oc tiil en 
ydermere beuisning Iha lade vy forne danne mend vitlherliigen 
trøcke vore Indzegle neden paa thelte vort obne breff. Giiffuelt 
Aar, Dag oc stedt som forscreffuet staar.

5.

Ulykkelige Præster i Lyderslev og Frøslev.
I et Haandskrift i Kgl. Bibi. (GI. kgl. Saml. 2466. 4) 

findes følgende Optegnelse:
Disse ulykkelige Hændelser og Tilfælde ere skete i Lyders-

1 løv Præstekald i Stevns Herred, Mand efter Mand.
1. Hr. Siger havde en Datter, som blev besoven, myrdede 

Barnet og blev halshuggen.
2. Hr. Knud, iført Messeklæder for Alteret, gik ud af 

Kirken, der Sang og Messe var begyndt, og gik op i 
Klokketaarnet og styrtede sig selv ned af Lydhullet og 
lemlæstede sig.

3. Hr. Niels Jacobsen, som af ham blev kaldet til Kapellan, 
og blev Sognepræst efter ham og fik til Ægte hans 
Datter Karen Knudsdatter, døde hastig; mentes af sin 
Hustru at være forgiven.

4. Hr. Niels Rasmussen, som fik til Ægte samme Karen 
Knudsdatter og blev af hende og sin Avlskarl, Laurits 
Jørgensen, som med hende laa i Horeri, med 12 
Knivslag myrdet, og hun med Boleren halshuggen og


