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Forord

Hwer Roning oc hwer machtigh man 
burde them at ære, som scrilTue kan; 
Forthi at hwad som manneligh gørs, 
i frem tijdh thet ey lengæ spors;
Men bliffuer snarth meth allæ forglømlh, 
wthen theth wordher i scriffthen gømth.

Den danske Rimkrønike.

Hvormeget der end har været arbeidet paa, at meddele af utrykte 
Kilder Bidrag til Oplysning om vort Fædrelands Historie og Literatur 
i ældre Tider, er det dog endnu langt fra, at disse Kilder ere ud- 
lømte. Tvertimod Stoffet er stadig lige rigt. Baade i Archiverne, 
de store i Kjøbenhavn, de mindre i Provindserne, og i de offentlige 
Bibliothekers og i private Mænds Haandskriftsamlinger ligge mang
foldige Bidrag tilrede og kunne meddeles; det kommer kun an 
paa, at træffe paa dem og drage dem frem. Ja det kan næsten 
siges, at ligcoverfor Stoffets Mængde og Omfang er i del Hele kun 
Lidet kommet for Dagens Lys, og er det navnlig meget Lidet, som 
i vore Dage bliver trykt.

Idet vi hver med sit Maal for Øje benyttede Archiverne og 
Bibliothekcrnc og saa, hvor mange interessante Bidrag der endnu 
ere ubenyttede, opstod Ønsket hos os om, ved forenede Kræfter 
at bringe idetmindste Noget deraf til større Kundskab. Og da vi 
have været saa heldige, al finde en Forlægger, der kom vort Ønske 
i Møde og var villig til at fremme det, ere vi trøstig skredne til 
Værket med det Haab, dels at andre ville slutte sig til os og levere 
Bidrag, dels al vi maa finde den aldeles nødvendige Understøttelse 
ved en ikke altfor ringe Kjøbcrkreds, der er Belingelsen for, al 
Foretagendet ikke altfor hurtig skal standse.



Disse »Danske Samlinger« skulle da hovedsagelig meddele utrykte 
Sager, som maa antages at være af Interesse og som, hver fra sin 
Side, kunne bringe noget ganske Nyt frem eller stille, hvad der tid
ligere er kjendt, i klarere og bedre Lys. De maa nærmest betragtes 
som sluttende sig til de Suhmske Samlinger og deres Fortsættelse, 
og vor Fremgangsmaade vil for en stor Del blive den samme, som 
er fulgt der, nemlig: at meddele Bidragene kun med de nødvendigste 
orienterende Bemærkninger. For at gjøre Indholdet saa righoldigt 
som muligt, have vi anset det rigtigst, at drage Grændsen for hvad 
der optages meget vid, ligesom Tiden, udover hvilken vi ikke ville 
gaa, rykkes indtil et eller lo Decennier ned i det nittende Aar- 
hundrede.

Foruden hidtil utrykte Stykker vil der blive givet bibliographiske 
Oplysninger til den danske Literaturhistorie; af og til haabe vi, at 
kunne meddele selvstændige historiske, topographiske og literaire 
Afhandlinger af mindre Omfang; ligeledes ville meget sjeldne ældre 
Smaaskrifter af Vigtighed fra Tid til anden blive optrykte. 1 det Hele 
vil der blive stræbt efter, at Indholdet kan blive afvexlende og in
teressant. Fra Udgivernes Side vil der blive sørget for, at Bidragene 
meddeles med al mulig Samvittighedsfuldhed. Ved at udgive Sam
lingerne i mindre Hefter, haabe vi, baade at kunne holde Interessen 
for et Foretagende som dette i Live, og bedst at kunne imødekomme 
saavel Bidragydernes som Læsernes Tarv. Et Register vil ledsage 
hvert Bind.

Kjøbenhavn, i August 1865.
Udgiverne.



En utrykt latinsk Tale af Chr. Falster imod Pieter Burman. 

(1726.)

Med en Indledning om Burmans Polemik i Almindelighed, samt Grams 
Falsters og Holbergs Forhold til den.

' Meddelt af Chr. Bruun.

JJet polemiske Skrift, som Ludvig Holberg i Aaret 1727 
offentliggjorde mod den bekjendte hollandske Philolog Pieter 
Burman, har hidtil ikke været stillet i Forbindelse med den Sag, 
der gav Anledning til at det fremkom. Det er derfor ikke 
blevet videre paaagtet, skjøndt det virkelig har nogen Betydning, 
idet det knytter sig som et lille Led til den hele store Burmanske 
Polemik. Af det Indlæg i Striden fra Chr. Falsters Ilaand, som 
her for første Gang fremdrages, og af et Brev fra Gram, som 
i det Følgende vil blive omtalt, vil det ses, at der har været et 
større Røre blandt de danske Lærde i Anledning af Burmans 
formentlige Udfald imod dem, end man hidtil har forestillet 
sig. Der bruges med Forsæt Ordet: formentlige, fordi Resul
tatet af den følgende Fremstilling af Burmans Polemik i Alminde
lighed og særlig mod Capperonnier vil godtgjøre, at baade Gram, 
Falster og Holberg ikke have havt nogen Grund til at vredes saa 
meget paa Burman, da deres Opfattelse af hans Ord beror paa 
en Misforstaaelse.

Pieter Burman var af en meget hidsig Character. 
Efter sin Fader arvede han en hel Del fortrædelige Stridig
heder og ban tilstaar1), at det fra Ungdommen af har 
været ham en Æressag, at forsvare Navnet Burman imod

M Fortalen til Udgaven af Petronius, 1709. P. Burmanerf. 1667,handøde 1741.
1 
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dets Fjender. Ved Siden af disse mere private Stridigheder 
kom de literære, som han begyndte tidlig og fortsatte hele sit 
Liv igjennem. Der var allerede før Burmans Tid begyndt at 
gjøre sig to Retninger gjældende i Literaturen, hvilke for cn 
stor Del gav ham Anledning til at træde op imod dem. Man 
var begyndt at udgive de gamle Forfattere i Udgaver, som ikke 
vare beregnede saa meget paa de lærde Philologer, som paa 
alle, der paa en lettere Maade end gjennem hines lærde Com
mentarer vilde læse Classikerne; denne Retning vil tilstrækkelig 
gjenkjendes ved Ordene: in usum Delphini, og: cum notis Mi- 
nellii. Udgiverne af disse Udgaver kom, som oftest let til deres Ar- 
beide; thi det bestod blot i med større eller mindre Dygtighed at 
udskrive de lærde Philologers Værker. Den anden Retning var 
de forskjellige literære Tidsskrifter, som navnlig udkom i Hol
land, de ældste redigerede af Mænd som Bayle og Ledere 
(Clericus). Ligesaa ansete blandt Philologerne lærde Tidsskrifter 
som Journal des Savants — der udkom i Paris — og Acta 
Eruditorum — der udkom i Leipzig — vare, ligesaa meget 
ringeagtede mangen en Lærd disse ny Tidsskrifter, hvis Redac- 
teurer ofte manglede tilstrækkelig Indsigt i alle de Sider af Lite
raturen, hvori deres Anmeldelser og Bedømmelser maatte gaa.

Mod disse Retninger optraadte Burman. Han var ikke fri 
for lærd Hovmod og Forfængelighed, og derved ledtes han til 
Foragt mod enhver, der ikke hørte med til de lærde Philologers 
Laug, men dog fuskede i deres Haandværk, og til Forbittrelse, 
naar en Redacteur af etTidsskrift udtalte sig mindre fordelagtigt om 
hans Arbeider eller endog vovede at rette ham Især gik det 
ud over Franskmændene — disse Galluli, som han kalder dem — ; 
han skaanede dem ikke ved nogen Ledighed, hver Fortale til 
en af hans mange Udgaver af de latinske Classikere er lige- 
saameget en Polemik mod dem, som en Indledning til For
fatteren. Imidlertid var det ogsaa andre han polemiserede imod, 
saaledes Bentley, og overhovedet enhver Philolog, som han syntes 
havde behandlet en Sag galt. Men det skal dog fremhæves, at 
han aldrig glemte, naar han criticerede Mænd som Bentley, at 
udtale sig med den største Ros over deres Fortjenester, lige
som ogsaa enhver virkelig dygtig Philolog stedse fandt en 
varm Anerkjendelse hos ham.

Ingen irriterede Burman i den Grad som Clericus, der baade 
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optraadte som Udgiver af Classikerne og som lærd Critiker. Mod 
ham nærede han den største Foragt og han kunde ikke finde 
Ord stærke nok til at udtale den; baade i Prosa og paa Vers 
blev den stakkels Clericus ynkelig blottet. Som det gik ham, 
saaledes gik det ogsaa andre. I Stridens Gang faldt mangt et 
skarpt Slag tilhøire og tilvenstre, og det var umuligt andet end 
at den Angrebnes Landsmænd ofte overførte Angrebet paa dem 
selv. Burman blev derfor tidt beskyldt for at angribe hele Na
tioner, en Beskyldning, som han ligesaa ofte gjendriver1), ved 
at vise, at det kun var ved en urigtig Opfattelse af hans Ord, 
at en saadan Mening lagdes i dem.

Burman vandt et anset Navn ved sine philologiske og ar- 
chæologiske Værker, der vidne om en overordenlig Lærdom, en 
omfattende Kjendskab til den romerske Literatur og vise el 
stort Herredømme over det latinske Sprog, medens de dog ikke 
stille ham i den forreste Række af Philologer, — han manglede 
Kritik og Smag. Men han vandt et mindre vel anset Navn ved 
sin altfor skarpe Polemik, der paa Grund af de grove Udtryk, 
han betjente sig af, virkelig blev utaalelig, om man end som 
oftest maatte indrømme, at Retten egentlig var paa hans 
Side. Baade ved sine Skrifter og ved de forskjellige Tidsskrifters 
Omtale af dem var han vel bekjendt over hele Europa og da 
ogsaa i Danmark2), længe før man her blandede sig i Polemiken.

1725 udgav Claude Capperonnier, Professor i Græsk i 
Paris, Quintilian. Hans for sin Tid pragtfuld udstyrede Udgave 
var dediceret til Ludvig XV, og Udgiveren traadte frem med 
stærke Fordringer paa Anerkjendelse som en udmærket Philolog.

1) For Ex. i Miscell. Observ. V. (1734) 3, S. 154: »Cur non certo testi
monio probat umquam universæ Germanorum aut Francorum genti 
conviciatum fuisse Burmannum? Non Gallos, sed Gallulos, ridendos 
proposuit. Clericos et similes omnium artium ingenuarum et veleris 
doctrinæ corruptores, acriter, fatendum est, defricuit«.

2) 1715, det Aar, da Burman tiltraadte Professorpladsen i Historie, Veltalenhed 
og Græsk ved Universitetet i Leyden efter Perizonius’s Død, skriver Wolf i 
Hamborg til Lintrup (utrykt Brev): »Cl Burmannus locum ejus sibi nuper, 
dicta oratione de officio Professoris elegantiorum literarum, ita sibi vindi
cavit, ut in odium plerorumque audientium, quod ex amici literis intel
lexi, incurreret, qui et fastum quendam præ se ferret, et de Gallis pa
riter Germanisque contemtissime loqueretur. Sed hæc quidem al
iunde procul dubio rectius nosti«.

1*
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Hans Arbeide bedømtes meget forskjellig. Franskmændene 
kaldte Udgaven »la plus belle et la plus parfaite edition qui ait 
encore paru«, medens Leipzigerne satte den i Klasse med Ud
gaver som de bekjendte af Minellius. Men Burman opdagede 
snart, at Capperonnier pralede med laante Fjer, og at det var 
hans egen Udgave af Quintilian, fra 1720, som Franskmanden 
havde i høi Grad udskrevet, pyntet paa, givet en Del Tilføjelser 
og derpaa udgav som sit eget Arbeide. Det var-allerede nok til 
at ægge ham. Men dertil kom, at denne »insulsus et ineptus« 
Capperonnier havde været fræk nok til at gjøre Udsættelser paa 
Burmans Udgave. Denne skrev da en »Epistola ad Claudium 
Capperonnerium de nova ejus M. Fabii Quintiliani de institutione 
oratoria editione«, der udkom i Leiden, April 1726. I Fortalen 
gjøres først Besked med Clericus, der havde rost1) Capperon- 
niers Udgave: derefter følger Burmans Critik og Svar paa de mod 
hans egen Udgave gjorte Udsættelser, hvorpaa hele Vreden imod 
Franskmanden samles i en længere Række ellevestavelses Vers. 
Om Tonen i denne Bog — i Qvart paa 102 Sider — kan man 
danne sig en Forestilling alene af to Linier, som læses paa det 
sidste Blad: Index. Capperon neri i calumniae, obtrecta
tiones, ignorantia, furta, ineptiae, errores etc. pag. 
1 — 1 02. Det vardetstørste ogskarpesteIndlæg, Burman var frem
kommet med i nogen Strid og det gjorde naturligvis megen Opsigt. 
Det Sande er, at Burman havde Ret til meget strengt at criticere 
Capperonnier baade som Philolog og Plagiator, medens det dog 
ogsaa indrømmes2), at dennes Udgave havde nogen Fortjeneste, 
navnlig den, at Udgiveren ved sit Kjendskab til de græske Rhe- 
torikere havde samlet endel til at oplyse de techniske Udtryk 
hos Quintilian.

Burmans Brev fik en meget hædrende Anmeldelse i Acta 
Eruditorum3), men fra andre Sider kom der snart Indsigelser. 
Et literairt Tidsskrift, der var begyndt at udkomme i La Haye 
Januar 1726, leverede i Maiheftet4) en kort Anmeldelse af

’) Biblioth. anc. et mod. XXV. S. 205—22.
*) Se: Spaldings Udg. af Quintil. 1798. 1, S LX11 —IV, hvor ellers Cappe- 

ronniers Udgave gives en overordenlig ringe Anbefaling.
8) Acta Er. 1726, S. 33s—41.
4) Histoire littéraire de l’Europe. T. II, S. 68—74.
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Brevet, men Heftet indlededes med et i en meget rolig Tone 
affattet Brev til Burman, fordi han uden nogen Grund havde an
grebet Udgiveren af dette Tidsskrift. En fransk Philolog Maittaire, 
der levede i England, hvem Burman ligeledes havde faaet Lei- 
lighed til at give en Hilsen, indsendte fra London til samme 
Tidende1) et Brev til Capperonnier paa Latin, hvori han viste, 
med hvor liden Ret og Grund Burman havde væltet sig ind paa 
ham, fordi han havde sendt Capperonnier nogle Collationer fra 
ældre Udgaver af Quintilian. Maittaire sendte først Brevet til 
Clericus, for at faa det indrykket i hans Tidsskrift, men Clericus 
vilde ikke have Noget med hele Sagen at gjøre; han havde 
allerede tidligere ved at anmelde Capperonniers Udgave for- 
udsagt, hvad der var at vente, og erklæret, ikke at ville blande 
sig i en kommende Strid. Maittaires Brev vandrede snart rundt 
i de udenlandske Tidsskrifter; det optoges saaledes ogsaa i Wie- 
lands nye Tidender om lærde og curieuse Sager2), hvor det 
indledes med følgende Ord: »det udfører Sandheden angaaende 
sin Materie meget tydelig i alle andres, undtagen den lærde Pr. 
Burman og hans Parthi deres Tanker; mand havde nødig vildet 
udføre samme herudi, om mand ikke for visse Aarsagers skyld 
dertil var bleven foraarsaget. Hvorudover Læseren over samme 
ville behage at jugere«. Capperonnier selv taug stille og hele 
Striden døde meget snart hen; den var i og for sig altfor 
ubetydelig til at den skulde samle Opmærksomheden om sig i 
længere Tid.

I samtidige Lærdes Breve forekomme ret interessante Vid
nesbyrd om, hvorledes Striden blev optaget af dem. Allerede 
19 Marts 1726 skriver Drakenborch fra Utrecht til Lacroze i 
Berlin: »Celeberrimus Burmannus nornen et famam ab iniquio- 
ribus uellicationibus Capperonnerii nuperi editoris Quinctiliani 
cum maxime vindicat«. Lacroze læste Burmans Brev og bekla
gede sig over den forfærdelige Maade, paa hvilken han havde 
omtalt de franske Lærde; men Drakenborch beroligede3) ham 
(24 Septbr. 1726) med, at Burman gjorde Forskjel paa de sande 
Lærde, som Frankrig altid havde været rig paa, og »quosdam

') Hist. litt. d. l’Eur. II, S. 202—10.
’) Wieland nye Tidender etc. 1727, Nr. 3, S. 34—41.
3) Thes. Lacroz. I„ S. 120, 124—25.
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nostri temporis Gallulos, qui falso inter doctos censeri volunt«; 
de haarde Ord kunde derfor ikke ramme en Mand som Lacroze. 
Paa samme Tid skrev1) J. C. Wolf til Lacroze (10 Septbr. 1726): 
»Cl. Burmannus Capperonnerium, nouum sed infelicem Quinti
liani editorem, singulari epistola uindice duriter, sed ex merito, 
excepit, atque ita castigauit, ut vapulare se sentiat«.

Et meget interessant Bidrag til Opfattelsen af Burmans hele 
Polemik mod Capperonnier giver følgende Linier af et (utrykt)2) 
Brev fra ham til Wolf, dateret den 14 April 1726. Burman 
meddeler, at han har sendt Exemplarer af sit Brev til Fabricius 
og Wolf, og fortsætter saaledes: »illa hodie demum ex opera
rum manibus exiit; videsis mihi necessitatem impositam caus
sam meam vehementius aliquantum, ut semel defungi possim, 
agendi, et illam calumniam quasi universæ genti iniquior essem 
confutandi; et quia insulsus ille Quinctiliani commentator faci
lem mihi causam faciebat, accuratius ejus ineptias, et eorum 
qui ipsi contra me favent, luci exponere malui; potuissem plura 
quidem ejus ignorantiæ et simul malignitatis specimina produ
cere, quæ quæque fere pagina præbebat sed hæc si non suffi
ciant, reliqua nihil effectura arbitratus sum.

Mærkelig nok fremkaldte Burmans Brev en stærk Bevæ
gelse i et Land fjernt fra Kamppladsen, hvor man hidtil havde 
holdt sig udenfor de hollandske literaire Feider, nemlig: Dan
mark. Aarsagen var, at Burman ganske i Forbigaaende i sit 
Brev havde omtalt den i sin Tid berømte danske Læge og Phi- 
iolog, Johannes Rhoden), med følgende Ord: »Licet Danus gente, 
vir tamen vere doctus et ab omni fastu Pædagogico longe alie
nus«. Det var denne Linie, hvorover de Danske bleve vrede, 
og det med Rette, thi Burmans Udtryk — tagne ud af deres 
Sammenhæng indeholdt unægtelig en meget krænkende Dom 
over de danske Lærde i Almindelighed. Det første Vidnesbyrd 
om, hvorledes man fra dansk Side optog denne Dom, have vi 
fra Hans Gram. I October 1726 skriver han til J. C. Wolf i

’) Thes. Lacroz. 11., S. 222.
*) Dette er meddelt af Dr. F. L. Hoffmann i Hamborg.
3) Han var født 1587 paa Als og døde 1659 i Padua, hvor han havde 

opholdt sig fra 1614. Af hans Værker skal navnlig fremhæves Udgaven 
af den latinske Læge Scribonius Largns, Padua 1655, der endnu anses 
for den bedste Udgave af denne Forfatter.
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Hamborg (utrykt Brev): »Sed vidistine Epistolam illam Burmanni 
ad Capperonnerium? Satisne et illa mordax videtur Tibi, ira- 
rumque et irrisionum et id genus elegantiarum plena? Cupe- 
rem autem ab aliquo, aut ab ipso Cl. Burmanno edoceri, quid- 
nam esset, quo a magno isto heroe contemtum tantum meruerit 
misera gens nostra, ut eam non solum in privatis sermonibus 
(quod mihi narratum1) sed etiam in ista famosa ad Capperonne
rium Epistola palam præferat, his verbis p. 31. Joh. Rhodius 
licet Danus gente, vir tamen vere doctus et ab omni fastu pæ- 
dagogico longe alienus, .... ita ut, quæ jam antea p. 3 professus 
fuerat ac protestatus, graui et sincera, ut vocat, testificatione: 
In universam aliquam nationem aut gentem neque ego umquam 
aspere aut acerbe invectus fui, neque liberalem aut humanioribus 
studiis expolitum virum umquam decere adfirmo atque contendo. 
Neque huius criminosæ accusationis reum me peragere vel Tu, 
vel quisquam alius poterit — Ea mox obliviscatur aut nihili 
putet, et secure ac salva fide ac existimatione sua violari posse, 
ubi de Danis agatur. Quam vero huic dissimilis Cl. II au er- 
campius, candore, humanitate, virtutibusque aliis? qui non 
veritus est in præstantissima sua Josephi editione locum dare 
scriptis operibus, jam olim editis, duorum gente licet Danorum 
eaque etiam in titulo luculenti operis nominare2). Wolf svarede3) 
i November (utrykt Brev), at det ikke havde undret ham, at 
Burman havde skrevet i sin sædvanlige Tone, men han maatte 
rigtignok indrømme, at Burman havde Ret til at være skarp imod 
Capperonnier, da denne havde forløbet sig meget stærkt, hverken 
havde vist Lærdom eller Smag i sin Polemik mod en saa dygtig 
Mand som B. og tillige vist en høiGrad af Mangel paa Beskedenhed.

Svaret fra de Danske til Burman kom ikke fra Gram, men 
fra en ganske anden Kant. I Juniheftet4) af det ovenfor omtalte 
Tidsskrift, Histoire literaire de TEurope for 1727, læstes et Brev,

*) Sml. nedenfor S. 17, Lin. 8. Hvad der her sigtes til, kan ikke oplyses. 
*) Havercamps Udgave afJosephus udkom i Amsterdam 1726, 2 Bd. i Folio. De 

to Danske, der nævnespaa Titelbladet, ereP. B r i n ch, hvisExamen chron. et 
hist. Josephicæ, og C h r. N o 1 d, hvis Historia Idumæa, ere aftrykte i Udgaven.

8) Af senere Breve fra Wolf til Gram (1734) ses det, at Wolf har -omtalt 
Gram i Breve til Burman og Drakenborch, og at disse have sendt meget 
venlige Hilsener gjennem Wolf til Gram, der satte stor Pris herpaa.

4) S. 166-178.
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dateret: Cal. Febr. Ann. 1727, med Overskriften: Holgeri 
Dani ad P. Burmannum Epistola. Herom findes føl
gende Meddelelse i Wielands Tidender d. 34 Juli (Nr. 30): 
»Udi den i Amsterdam1) trykte Hisloire litteraire de l’Europe for 
afvigte Junii-Maaned er indrykket et eget Brev til P. Burman, 
som debiteres at være skreven af en Dansk, hvilket herudi ind
rykkes og til Læserens Eftertanke og Skjønsomhed overlades«, 
hvorefter hele Brevet er aftrykt S. 469—74 og 490—95. Et 
Par Uger efter udkom2) fra det kgl. privilig. Bogtrykkeri en 
dansk Oversættelse, der indledes med følgende Bemærkning: 
»Saasom adskillige, der ikke ere det Latinske Sprog mægtige, 
men have seet i de Tidender om lærde og curieuse Sager en 
Latinsk Epistel fra Holger Danske til Buurman, ere begjærlige 
efter at vide, hvad disse 2 stolte Riddere af Antiqviteter, kand 
nu omstunder have at vexle Brev om, saa er her en Dansk 
Oversættelse af samme Brev, som vil uden Tvivl blive Publico 
kiærkommen, siden Nationen derudi haver saa stor Deel.« Om 
man end har havt en Anelse om, hvem Forfatteren var, saa fik 
man dog ingen Bekræftelse derpaa, før Lud vig Holberg optog 
Brevet i sin Opuscula Latina (1737)3); men mærkelig nok har 
han aldrig i sine Skrifter nævnet denne Sag eller anført dette 
Brev i de Oversigter over sine Skrifter, han paa forskjellige 
Steder har givet. Man havde dog snart paa hele Brevets Stil 
gjenkjendt Holberg, og da Fabricius i Hamborg spurgte Gram, 
hvem det var, der havde skrevet under Holger Danskes Navn,

’) Der menes La Haye. Tidsskriftet udkom ikke iTydskland, Smith, Hol
bergs Levnet, S. 221.

®) Wielands Tidender 1727 Nr. 33. 14 Aug. Man har to forskjellige Ud
gaver, begge i lille Octav, 14 Sider, med Titel: Holger Danskes Brev 
til Burman, uden Trykkested og Aar; upag., sign. ):(2—):(4. Brevet 
er dateret: 31 Febr. 1727. Den ene Udgave er renere trykt end den 
anden og kan kjendes blandt andet ved, at der Blad 2 vers. L. 1 læses: 
Lemmer (istedetfor: Læmmer), tiener (istedetfor: tienner), Lin. 4 skik
kede (isledetfor: skickede). Brevet er optaget i Mindre poet. Skr. 1746 
og 1767, begge Steder med egen Paginering, 16 Sider, og paany udgivet 
i Boyes Holbergiana I., S. 163 — 174.

8) Sidst i Bindet, 12 upag. Sider, med eget Titelblad: Holgeri Dani ad Bur
mannum Epistola, dateret: Prid. Calend. Februar. Anno 1737. Optrykt 
1749 i Udgaven af Epigrammerne, sidst i Bindet (S 198), 7 upagi- 
nerede Sider.
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kunde Gram i April 1728 fortælle ham at det var L. Hol
berg 1).

Holger Danskes Brev gjorde vistnok mest Opsigt herhjemme. 
Burman har aldrig svaret paa det eller berørt det i sine Skrifter, 
og i fremmede Skrifter2) og Breve3) finder man det kun omtalt 
ganske i Forbigaaende4).

Der var en anden Mand, en »vere doctus«, hvem Burmans 
Udtalelse om de danske Lærde irriterede i ligesaa høi Grad som 
Gram og Holberg, nemlig Christian Falster. Derom bærer den 
lille Tale af ham Vidnesbyrd, som her for første Gang frem
drages3). Efter Overskriften er den holdt den 2 November 
1726, altsaa nogen Tid før Holberg skrev sit Brev, men ved

*) Grams Brev, eller rettere Fragment af et Brev, er allerede aftrykt i 
Sylloge nova Epistolarum, Norimb. 1760, I, S. 588 — 90, og derefter 
paa Dansk i Kbli »Skilderie« 1810 Nr. 41; det meddeles nedenfor, da 
Slutningen, som indeholder nogle meget characteristiske Yttringer, 
er udeladt paa det først -anførte Sted.

4) Acta Erudit. 1739- S. 235 ved en Anmeldelse af Holbergs Opuscula: 
»Veremur, ut doctorum defensio Danorum Batavo Censori placeat. Sed 
meminerit idem bellissimæ excusationis, qua princeps latinitatis usus: 
Epistola non erubescit«.

3) D’Orville siger i et Brev tilJ. Fr. Behrendt (1736), at man ingen Grund 
havde til at laste Burman, naar han skarpt revsede de daarlige Philo- 
loger og slutter sit Brev med: »Holbergiana qualia sint, ignoro«

4) Holberg havde tilbragt Vintermaanederne 1725 — 26 i Paris; midt i Fe
bruar forlod han denne By og lagde Hjemreisen over Amsterdam, hvor 
han opholdt sig tre Uger. Hans Ophold her falder i Marts, da man 
allerede i Utrecht vidste, at Burman skulde i Lav med Capperonnier 
(Drakenborchs Brev ovenfor S. 5). Blandt de Mænd han besøgte i 
Amsterdam nævner Holberg Glericus, den stadige Skive for Burmans 
Spydigheder; engang discurrerede han i tre Timer med ham om lærde 
Sager og Materier. — Skjøndt man maa være forsigtig med at uddrage 
Slutninger af saadanne sammenstødende Omstændigheder, anføres de 
dog her, fordi det ikke er aldeles utænkeligt, at Holberg gjennem Cle- 
ricus kan have faaet en saadan Skildring af Burman, at det bliver 
forklarligt, hvorfor netop han tog til Orde imod denne.

a) Efter en Afskrift meget sirlig skrevet, men temmelig pjaltet, i den gi. 
Kgl. Saml. 4, Nr 3016, paa det Kgl. Bibi. Haandskriften synes snarere 
at være fransk eller hollandsk end dansk, og de fire Blade, hvoraf 
Talen bestaar, have aabenbart været lagte sammen som for at kunne 
sendes i et Brev.
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hvad Ledighed vides ikke1), ingen af Falsters Biographer have 
kjendt den. Holbergs lille Skrift er mere spottende og satirisk, 
Falsters Tale er derimod holdt i en langt mere alvorlig Tone. 
Han taler i Humanitetens Navn imod Burman, der paa en saa 
haanende Maade havde yttret sig om de Danske; han forklarer, 
hvorfor de Lærde blandt hans Landsmænd ikke ere istand til 
at lade Verden se større Frugter af deres Flid og Grandskninger 
— det er materielle Hindringer, som er Aarsag dertil: neces
sitati parendum est. Han kaster Beskyldningen for Skolemester
hovmod tilbage paa Burman, overfører næsten .dennes Angreb 
paa sig selv, og stiller sig i Skrankerne, for som en Olger 
Danske at slaa Burman. Hele Talen er holdt i en værdig og 
rolig Tone, paa sine Steder ikke uden bitter Vittighed.

Men har Burman da virkelig bebreidet de danske Lærde 
først Mangel paa Lærdom, og dernæst pedantisk Hovmod? Var 
der for Falster, Holberg og Gram Grund til at udtale sig imod 
ham, som de gjorde? Disse tre Navne have saa stor Vægt hos 
Eftertiden, at det uden Tvivl vil forundre, naar begge Spørgs- 
maal her besvares med et bestemt: Nei. Men naar de Ord, 
der fremkaldte deres Optræden, ses i deres rette Sammenhæng, 
og fortolkes rigtigt, vil et nys Lys kastes over Sagen og det 
vil vise sig, at de alle tre have fuldstændig misforstaaet Burman.

Som Burman havde udtalt sig i høi Grad ringeagtende eller 
rettere foragtende om en vis Klasse af de franske Philologer, 
saaledes havde nu — efter Burmans Opfattelse — Capperonnier 
gjengjældt ham med samme Mynt; han havde slynget Beskyld
ningerne tilbage mod Hollænderne og optraadte meget hov
mestererende ikke blot mod dem, men ogsaa imod Tydskerne, 
og i det Hele taget mod alle Philologer nord for Frankrig2). 1 
sit Brev kalder derfor Burman stadjg denne »Gallulus«: en Pæ-

’) Fra Foraaret indtil i November 1726 blev Ribe Skole underkastet en 
Hovedreparation. I sine Optegnelser til Skolens Historie i dette Aar 
omtaler Falster ikke nogen Leilighed, ved hvilken Talen kan have 
været holdt, ligesaa lidt som Talen selv. (Efter Meddelelse af Over
lærer Kinch )
»Incredibilem illam animorum et mentis ad omnia capacis motus, et 
ingeniorum celeritatem ita vobis esse a benigno numine infusam et 
ingeneratam, ut prodigii instar habeatur, si sub septentrionis plaga in
geniosus, acutus ant solers quisquam reperiatur.» Burman, Epist. S. 4.
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dagogus, Pedantus, Thraso; han taler om hans »convicia scho
lastica etpædagogica«, hans »notæ pædagogicæ«, hans »ineptus 
et pædagogicus thesaurus rhetoricus et grammaticus«, hans 
»scholastica ostentatio« o. s. v. Dette maa fastholdes for det 
Følgendes Skyld med Hensyn til Ordene om Joh. Rhode: »ab 
omni fastu pædagogico longe alienus«.

Capperonnier havde anket over, at Burman ikke i sin Ud
gave af Quintilian havde forklaret: »technicas philologorum 
et maxime rhetorum dictiones itemque loquendi formulas«. 
Burman besvarer denne Anke — det er noget, mener han, som 
vedkommer Rhetorikeren mere end Philologen — og paaviser, 
at hvad Capperonnier havde gjort i den Retning var daarligt. 
Man burde følge de Philologers Exempel, som havde udgivet 
»artium singularum scriptores«, og tilføie Glossarer, men i No
terne blot undersøge »de vera lectione verborum et eorum 
sensu«. Han anfører (S. 31) Exempler paa saadanne Philologer, 
først Bernaldinus Balbus, der havde givet et Lexicon Vitruvia- 
num; dernæst siges videre: »Joh. Rhodius, licet Danus gente, 
vir tamen vere doctus et ab omni fastu pædagogico longe alie
nus, Lexico Scriboniano omnia Medicis propria vocabula et lo
quendi formulas,' auctori suo familiares, inclusit et in notis verum 
criticum et literatorem se exhibuit. Popularis tuus, sed ab 
hodierna eruditionis puerilis ostentatione longe abhorrens, Nic. 
Rigaltus« har paa samme Maade behandlet Agrimensorerne og 
Taktikerne, Ant. Augustinus, Fr. Pithoeus, Brissonius paa samme 
Maade de juridiske Forfattere. »Tam illustria principum in re 
literaria virorum exempla premere decuisset.« Fortolkes1) nu 
hvad der er sagt i Anledning af Joh. Rhode i Samklang med 
hele Brevets Tendens og med hvad der gaar umiddelbart foran 
og følger efter, bliver Meningen en ganske anden end den 
Gram, Falster og Holberg have faaet ud. Joh. Rhode frem
hæves ikke paa de andre danske Lærdes Bekostning, men han 
stilles i Modsætning til Capperonnier; denne vilde kun indrømme 
de franske Philologer Lærdom, Burman bruger Joh. Rhodes

’) Holberg har dog havt en Anelse om, at de omstridte Ord kunde ud
tydes paa en anden Maade: »Dices forsitan« siger han, »aut sinistre 
nos interpretari verba tua, aut, si aliter explicari nequeant, tamen in
dignationem adeo gravem non mereri.«
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Navn som Exempel paa, at der ogsaa fjernt fra Frankrig 
findes sande Lærde. Medens Capperonnier pralede méd 
sin indbildte Lærdom, der indskrænkede sig næsten til 
rene Puerilia, og i en hovmestererende Tone talte haanligt 
om andre Philologer, anføres den danske Mand som Exempel, 
hvorledes man kan forene Lærdom med Beskedenhed. Fortol
kede saaledes og kun saaledes kunne de fortolkes rigtig — 
— blive Burmans Ord til Bos ikke for Rhode alene, men for 
de danske Lærde i Almindelighed. Der er ikke noget Spor af 
ringeagtende Udfald mod de Danske og i den Henseende maa 
man ogsaa tro Burmans egne Forsikkriuger. Han var en Mand, 
som med al sin Skarphed dog udtalte sig paa en aaben og ligefrem 
Maade, og saa villig som Nogen veg — selv for en Capperonnier1) — , 
naar han blot blev overbevist om sine Fejltagelser; og netop i 
sit Brev2) mod Capperonnier forsikkrer han gjentagne Gange, 
at han paa ingen Maade vilde nogen Nation tillivs. Man vil 
ogsaa forgjæves i Burmans Skrifter søge efter Steder, hvor han 
omtaler de danske Lærde paa en nedsættende Maade; tvertimod, 
hvor han har gjort Brug af deres Skrifter nævner han i hæ
drende Ord Mænd som Pontanus, Borch, Th. Bartholin.

Man skulde tro, at Falster og Holberg kun have læst den 
ene Linie om Joh. Rhode, men Gram har dog — derom vidner 
hans Brev til Wolf — læst noget mere; desto mere maa det 
forundre, at han har saa fuldstændig misforstaaet Burman. 
Havde Forholdet mellem Gram og Holberg været venskabeligt 
og aabent, vilde den sidstes anonyme Brev maaske slet ikke 
være kommet frem, thi længe forinden, samtidig med at Falsters 
Tale blev holdt, er Gram bleven gjort opmærksom paa sin feile

’) Burm. Ep S. 25: «me hominem esse, et errasse sæpe et frequentius 
etiam quam tu mones, me ipse admonebo«.

2) For Ex. S. 5 (sml. S. 3 og Grams ovenfor S. 7 anførte Brev): «Hoc 
modo tibi habe, nec me, jiec quemquam apud nos, quod equidem sciam 
humanitatis studiosum, genti toto convicia facere, aut fecisse, sed per
sequi quanto possumus odio vanae, ineptae et puerilis doctrinae glorio
sos mangones, et bellum internecinum indixisse omnibus Clericis, 
Capperonneriis et interpretibus, ignaris linguarum et rituum veterum: 
et denique omnibus id genus commentatoribus, sive regiis, sive Delphi- 
nicis, qui largitatis publicae helluones, veram doctrinam et ejus cul
tores infamare et calumniari non desistunt«.
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Opfattelse. Den 3 Novemb. 1726 skriver nemlig J. C. Wolf 
til ham — Brevet er allerede omtalt ovenfor — : »Qvæ de Rhodio, 
viro doctissimo et de literis præclare merito, p. 31 leguntur, 
ea non putem in fraudem et injuriam Danorum gentis ab autore 
scriptum esse. Sugillat ille, credo, fastum Gallorum pædagogi- 
cum, quo adduci se nonnulli passi sunt, ut gentibus præter 
suam omnibus, et inprimis Borealibus ingenii et doctrinæ exi
stimationem præscindendam existimarent. Rhodium itaqve Da- 
num diserte appellandum censuit, ut hoc etiam exemplo popu
larium temeritas et intemperantia castigaretur. Ita auctorem et 
alibi in hoc epistola, ubi Germanorum et Belgarum sit mentio, 
agere memini.«

Hvis Grams Brev og Falsters Tale ved Siden af Holbergs 
Epistel var kommet Burman for Øie, maatte han unægtelig have 
faaet en underlig Forestilling om de danske Lærde; men sagtens 
havde han smilet ad det Hele, skjøndt han ogsaa derigjennem 
maatte kunne se, hvilke Tanker man havde om ham udenfor 
hans Fædreland.

Som Motto for den hele Strid kunde man passende sætte 
følgende Linier af den gamle Kjæmpevise:

Burmand er saa haard en Held
Oc farer icke met Tandt,

Jeg hanner det hørt oc spurd for vist 
Hånd bider med lilfetand;

men Visens Omqvæd maatte ændres; thi denne Gang vandt 
Olger Danske ikke Seir af Burman.

Brudstykke af et Brev fra Hans Gram til J. A. Fabricius,
dateret: III Non. April. 1728.

De Holgero Dano rogabas in Tuis ultimis, Vir Excellen
tissime. Est qui sub hoc nomine latere voluit (& hoc unum 
fortassis in Epistola illa lepide egit) Ludov. Holbergius Eloqu. 
Professor in hac nostra Universitate, scriptis antea vernaculis
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satyricisque plerisque ac comicis (quibus semper Johannis 
Michaelii nomen praefixit), inter nostrates notus (nam nihil fere 
Latine edidit, ante illam ad Burmannum Epistolam,) sed qui 
nunc etiam videtur apud exteros velle inclarescere exposito his 
diebus & typis Havniensibus (quamuis in titulo taceatur locus) 
vulgato libello paginarum 212 in 8vo h. t. Ludov. Holbergii 
ad Virum Perillustrem1) Epistola. Argumentum historia vitae autoris, 
qui a natalibus suis exorsus, omnes aetatum, quas peregit, gradus 
percurrit, lepida et festiva narratione (uti sibi quidem videtur, mire 
in talibus sibi blandiens) singula quae acciderunt sibi, sive domi, 
sive apud exteros, in peregrinationibus, quas quater e patria 
egressus suscepit, persequitur. Atque hoc ipso scripto Cen
soribus suis et, si quos habet, ut saepe queritur, adversariis 
gratam nimis rem fecit amplam ridendi deridendique sui mate
riam praebendo, tot in se ipsum passim et Comoedias satyrasque 
a se scriptas congestis laudibus, tot historiolis et narratiun
culis, interdum lepidis, interdum frigidis ineptisque, tot etiam 
styli, caetera non indocti, lapsibus et soloecismis, quorum non
nullos, minime vero omnes, in Erratorum indice animadvertit.

Nullam tamen, quod miramur, mentionem injecit Epistolae 
sub Holgeri nomine. Verum ipse stili in hoc opusculo character, 
integrae etiam periodi clamant non diversum sed eumdem auc
torem esse. Et quid, si dicam Tibi, Vir Summe, visum Tuis 
oculis ac de facie non ignotum esse Holgerum Danum, seu 
Ludov. Holbergium nostrum. Ipse sane in ultimae peregrina
tionis suae historia narrat Te et Jo. Hybnerum Hamburgi sibi 
salutatos, (ante biennium, ni fallor, hoc factum,) ac bene me
mor sum salutationem a Te per ipsum huc reducem mihi alla
tam perhonorificam. Ergo contigit tum ea isti homini felici
tas, quam ego, si res meae ferrent, multo majoribus, quam qua1

*) Hvem denne vir perillustris er, har man været, i megen Uvished om. 
Man har gjættet paa Reitzer, Danneskjold, Chr. Rantzau, eller antaget, at der 
ikke er ment nogen bestemt Mand. Det er mærkeligt, at der dog haves 
et samtidigt Vink. En lærd Skolelærer i Taarnby paa Amager, J o c h u m 
Halling (f 1737), som stod i Forbindelse med flere af Universitetets 
Lærere, nævner i en stor dansk Bibliographi, han havde udarbeidet, 
Hans Mikkelsens Comedier, og siger derefter: Comoedie Skriveren 
kjendes af Ludvig Holbergs latinske Epistel til Est. R. 
Frid. Ros tg. o: Rostgaard. Thottske Manuskr. Saml, Fol. Nr. 1049.
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in Hamburgense iter aliquod faciendae impensis emerem, quam
que Tu mihi multo minus invideres, Tuo scilicet sermone 
frui, Tuumque doctis omnibus venerandum os intueri. Iterum 
Vale, Vir Excellentissime.

Postquam haec scripseram, venit in mentem ipsum Hol- 
bergianum scriptum ad Te mittere, ut partem illam Biblioth. 
Tuae, quam vitarum scriptores ornant, suo jure intraret: Bur- 
manni si ad oculos pervenerit aliquando, credo non alium eidem 
locum destinandum apud ipsum fore, quam ubi les Memoires 
de Mr. d Assoucy1), Romant comique de Scarron similesqne 
nugae reponuntur. Legi in vita Huetii2) ab ipso scripta Salma- 
sium aliquando, cum Holmiae degeret, temporis et doloris e 
podagra fallendi causa legentem libellum turpiculum, quem 
Moyen de parvenir0) appellant, a Regina Sveciae oppressum 
fuisse. Poterit pari fortasse ratione hoc etiam, quod mitto 
opusculum Salmasium quendam seriis delassatum, aliquo modo 
delectare.

*) Under den burleske Forfatter Ch. Coyperau d’Assoucy’s Navn kjendes 
intet Skrift med Titel: Memoires; der menes: les Aventures de M. d’As- 
soucy. Paris, 1677.

*) P. D. Huetii Comment, de rebus ad eum pertinentibus. Amst. 1718, 
S. 127-28.

•) Et meget bekjendt Skrift af Fr. Béroalde de Verville (f 1612).
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Christiani Falsteri

Oratiuncula
ad

V. c.
Petrum Burmannum 

habita
Ao. 1726 

postrid. Kal Novembr.

Vir Clarissime,

Cujas tu hospes, et qvid tibi apud me negotii? tacite 
qvaeris, Burmanne. Danus sum, (neqve enim fateri pudet) 
qvamqvam non Jo. Rhodius. Da veniam ignoto homini, qvi 
Te numqvam vidi, ne pictum qvidem, nisi vel nigris a tuapte, 
vel lividis aCapperonnerii aliorumqve manu coloribus, qvi num
qvam verbum aci Te feci, nisi qvod non ita pridem per communem 
amicum Sigebertum Havercamp humanissime Te salvere 
juberem1). Venio ad Te, Vir Clarissime, non singulari cer
tamine pro patria pugnaturus, (habet enim Dania alios multoqve 
fortiores, in qvibus spes posita est, Mani ios Torqvatos, 
Valerios Corvinos, Siccios Dentatos, Scipiones 
Aemilianos et Lucios Opimios, qvi, si usus foret, pro
vocatores de gradu dejiciant), Venio legatus humanitatis, pacem 
placide impetraturus.

Jamdiu creditum fuerat, nomen Danorum in tuto ab extero
rum injuriis collocatum fuisse, ex qvo superciliosus iste et 
nescio qvibus invidiae intemperiis actusMolesworthius2) manus 
poenasqve dederat, ab optimo qvoqve scripta sua, sicuti Lug-

I et Brev til Haverkamp d. 8 Dec 1725 skriver Falster: »Celeberrimo 
vestro Burmanno multam et honorificam meo nomine salutem dicere 
ne graveris«. Den 27 Dec. svarer Haverkamp, at haq, »hodie« har bragt 
Burman denne Hilsen. (Falsters Breve i Univers. Bibi.)

2) Imod Molesworths 1694 anonymt udgivne Skrift: »an account of Den- 
nemafk, as it was in the year 1692« udkom samme Aar to Skrifter: 
»Dennemarck vindicated« og »The common wealthsmann unmasqued, 
or a just rebuke of the account of Dennemark«.
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dimensis ille rhetor1), spongia lingvave delere jussus. Qvid 
vero? Tu, Clar. Burmanne, turpitudine hujus exempli non 
territus, bellum istud, ut ita dicam, piraticum instauras, in hoc 
Molesworthio ipso iniqvior, qvod ille2) aliqvot eruditos 
nobis non invidit, Tu universam Daniae gentem togatam in
festas, Tu in solo uno Jo. Rhodio omne litterarum apud nos 
ornamentum, omne robur ponere videris. Jam olim fama haud 
dubia accepimus Te etiam in stationibus publicis diminutione 
capitum nostrorum non abstinere, ignoscimus ultro, moleste non 
ferimus, memores, eamdem saepe in Republica libera esse prin- 
cipum fortunam. Hoc vero pectora nostra merito fodicat, qvod 
nuper in Epistola ad Claudium Capperonnerium scrip
tum reliqvisti pag 31:

Jo. Rhodius, licet Danus gente, vir tamen 
vere doctus, et ab omni fastu paedagogico 
longe alienus.

Qvis vocem tam inurbanam et invidiae veneno malo imbutam 
Tibi excidere potuisse crederet? Tibi, inqvam, qvi humani
tatem profiteris, et fastum in aliis tam severe vindicas? Sci
licet aut nimium pravo profecto ingenio es, aut historiae litte
rariae ignarissimus; qvam si vel extremis, qvod ajunt, digitis 
attigisses, praeclara Danorum in bonas litteras merita neqvaqvam 
Te latere potuissent. Inspice, ut alias taceam, vel unius Jo. 
Molleri Praefationem ad Bibliothecam septemtrionis 
Eruditi3); haec parva tabula clarissimas majorum nostrum ima
gines tibi ostendet, haec fidem faciet, neqve Daniam doctis viris

’) Suet. Calig. c. 20. »Caligula instituit in Gallia, Lugduni, certamen 
Græcæ Latinæque fecundiæ, quo ferunt victoribus præ mia victos con
tulisse, eorundem et laudes componere coactos: eos autem, qui maxime 
displicuissent, scripta sua spongia linguaue delere jussos, nisi ferulis 
obiurgari aut stamine proximo mergi maluissent«.

’) An account etc. S. 255. »Denmark has formerly produced very Lear
ned Men sucht as the famous Mathematician Tycho Brahe, the Bartho- 
lines for Physick and Anatomy, Borrichius, who died lately, and be
queathed a considerable Legacy to the University of Copenhagen. But 
at present, Learning is there at a very low Ebb.«

8) Indledningen til Joh. Møllers Bibliotheca, Lipsiæ, 1699, er en »Præ- 
fatio de gentium borealium in literas meritis et historia literaria atque 
ecclesiastica scriptoribus historico-apologetica«, rettet imod Molesworth.

2
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indigere, nec doctos Dania. Si scripsisses, V. C., Jo. Rho
dius, licet Danus gente, scriptis tamen inclutus, aut 
similia, leviter peccasses. Qvamqvam meminisse oportet, glo
riam gentis non proventu scriptorum metiendam esse, aut eo 
spoliandam, qvod editiones Auctorum non ut fungos qvotidie 
progignat, qvod non Didymum aliqvem jactet, qvatuor mil
lium voluminum auctorem, (teste Seneca epist. 881), 
cujus auctoritas mihi potior est qvarn Turnebi, qvi in tua Qvin- 
tiliani editione pag. 982) ter mille et qvingentos libros 
huic grammatico tribuit, praeeunte, uti conjicio, Sui da3)) aut 
Chrysippum de qvo Apollodorus dicat4), ET, ng
aytiXoi o(f akXoTQia 7iaqaT&&€i/tai.l xsro$ avtuj o X&QTqc 
xavafafatipsvai. Non ignoras enim, V. C., in orbe erudito multos 
exsplendescere, qvi nulla prorsus ingenii monumenta reliqve- 
runt, Pythagoram, Socratem, Stilponem, Menedemum, 
Pyrrhonem, Theodorum, Apollonium Tyanaeum, Epic
tetum, alios. Si porro voluminibus, qvae foras emittimus, gra
cilitatem fili et exiguas chartarum formas probro dedisses, 
liberalissime Tibi gratiam faceremus, qvandoqvidem utilem librum 
non oportet esse justum cameli aut plaustri onus, et sapien- 
tissimus qvisqve in scripto, sicut optimus qvisqve Lacedaemonius 
in humili Agesilai corpore, virtutem aestimat non molem. Vis 
autem causas, mi Burmanne, cur nostrates tam raro in ta
bernis librariis venales exponantur? Non eae sunt, qvas V. C. 
Frid. Wilh. Bierlingius, Professor Rhintelensis, recenset 
in Dissertatione5), Cur nonnulli Eruditi nihil in lucem 
emiserint; non modestia, (qvamqvam optimi Dani hanc vir
tutem singulari honore imo fere ad pixogipvxiav usqve colimus, 
unde tot injuriae, tot lascivientium Timonum oZUo* nobis nas
cuntur) non negotia publica, (qvamqvam horum servitute 
bonas litteras apud nos sicuti alias gentes subinde premi non 
diffiteor) non metus hostium veritatis, (ad bella enim nati

*) Seneca, Ep. 88, c. 32.
*) I Anni, tij Quintii. I, 8.
8) Suidas, s. v. JiSvfJboq. Athena?us, IV, p. 139 angiver ogsaa Tallet 

paa Didymus’s Skrifter til 3500.
4) Diog. Laert. VII, 7, 181.
5) De Causis, cur nonnulli etc. Rinthelii, 1702. 4.
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sumus non facienda, sed fortiter ferenda et propulsanda) non 
defectus copiosae bibliothecae, (neqve enim ita gravis nobis 
est annona rei librariae, qvod jam satis docuerunt viri claris
simi Nicolaus Pet. Sibbern1), Bernhardus Raupachius2), 
alii) non deniqve laboris impatientia, (qvamqvam non inficior 
apud nostra, ut exterorum, praesepia fucos qvoqve desidere) nam 
pueri sudamus et algemus, adolescentes iis legibus contine
mur, qvae publica doctrinae specimina reddi jubent, viri patriae 
operam lectitando, scribendo, docendo perhibemus, senes qvoqve 
effoetas vires studiorum svavitate reficimus. Qvid causae itaqve 
est? rogas, Cl. Burmanne. Necessitati parendum est. Da 
nobis Lugdunensem temporis fortunam. Nos tibi Burmannos 
praestabimus, Burmannos? imo Graevios, Heinsios, Gro- 
novios atqve horum similes. Da nobis bibliopolas et typo- 
graphos, qvi eruditorum qvasi manus sunt, Jansonios, Wet- 
stenios, Luchtmannos, Waesbergios, llalmas, etc. 
Nos horum operas non sine emolumento reip. litterariae, qve- 
madmodum spero, exercebimus. Qvo qvidem ministerio defi
ciente, non mirum est, Musea nostra atqve lucernas imitari 
cameras, qvas vocant obscuras, et lucubrationes nostras vel 
cum funere nostro efferri, vel post funus inter chartas empore
ticas circumferri.

Sed nimium forte nostratibus arrogare videor, Vir Claris
sime, tua qvidem sententia nullius operae, nullius frugis homini
bus? nimium sterili patriae? Scilicet dvvavat tl

dya&bv slvat. Pessime profecto de genere humano is meretur, 
qvi hujus vel illius terrae ingenia, sicuti sordidus ille paterfami- 
lias servorum ventres, modio castigat iniquo3), pessime 
de natura, qvi his matrem, illis novercam eam tribuit, qvasi 
fatali aliqva siderum lege sub alia atqve alia caeli inclinatione 
vel hebetiores nascamur vel sagaciores; qvasi etiam remotissima 
nostra Thule eos non procreaverit et porro procreet nobis philo-

') Forfatter til: Bibliotheca historica Dano-Norvegica, sive de scriptoribus 
rerum Dano-Norvegicarum Commentarius historico-literarius. Hamb. 
et Lips., 1716

*) Bekjendt af sit Skrift: De præsenti Rei sacræ et litterariæ in Dania 
statu. Hamb. 1717.

3) Juvenal, Sat. XIV, 126.
2*
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sophos, qvos acutissimis Italorum aut, si malis, Batavorum .op
ponat. Certe apud Russos, qvos jam longinqva ætas pro in
cultis et stupidis barbaris habuit, nuper Archiepiscopi Novo- 
Grodensis1) Lacrymæ Roxolanæ suo exemplo exteros do
cuerunt, etiam eloqventissimos Plinios aut Cicerones Verve
cum in patria crasB<oque sub aere nasci2). Nos vero 
Dani gloriam non heri aut nudius tertius acqvisivimus, sed jam 
a Saxonis nostri temporibus acceptam constanter adhuc tue
mur, fatente optimo qvoqve et æqvissimo judice, ut proinde 
mirari subeat illud tuum, licet gente Danus. Qvid, malum 
te perpulit, Burmanne, ut hoc aculeo nos pungeres? Ratio 
in homine spectanda est, non natio; illa nobis omnibus com
munis est, hæc caseos vestros et similia naturæ beneficia com
mendat. Vulgare est, quod de Platone tradithr3), eum gratias 
naturæ egisse, qvod Atheniensis natus erat. Tu vero, Bur
manne, et qvilibet immodice patriæ æstimator, peregrinæ con
tendor, audi, ni grave fuerit, qvid Lactantius4) reponat: Qvod 
Atheniensis natus est, qvid in eo beneficii fuit? 
Annon plurimi exstiterunt in aliis civitatibus excel
lenti ingenio atqve doctrina viri, qui meliores 
singuli qvam omnes Athenienses fuerunt? Qvanta 
hominum millia fuisse credamus, qvi et Athenis nati 
et temporibus Socratis, indocti tamen ac stulti fue
runt? Non enim aut parietes aut locus, in qvo qvis- 
qve est effusus ex utero, conciliat homini sapien
tiam. Desine adeo, Vir Clarissime, abjecte de nobis sen
tire, qviesce innocentibus Danis de Te nihil mali, de bonis ar
tibus nihil non boni meritis maledicere. Memento popularitatis 
litterariæ vinculo nos contineri, unius Reipublicæ cives esse, 
eodem magistratu iisdemqve legibus uti, communi civitatis jure 
esse; neqve enim tantum, spero, Tibi Tuisqve sumis, ut vos

lKTheophanes Procopowitz (f. 1681 f 1735) Forfatter til: Lacrymae Roxo- 
lanae, seu de obitu Petri magni, totius Russia imperatoris, brevis nar
ratio. Duaeque de laudibus eiusdem divi principis orationes. Reval, 
1726.

’) Juvenal, Sat. X, 50.
8) Lactantius, Div. Institt. IIJ, 19, 17.

Lactantius, De falsa sapientia III, 19.
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soli patricii videamini, nobiles et Equites, reliqvi populi prole
tarii et de plebe homunculi.

De Rhodio nostro, qvem virum vere doctum praedicas, 
multum nos Tibi debere fatemur. Dignus profecto est, cui 
novus ille et insolitus honor a Te habeatur. Ornamento nobis 
revera est, qvo sine dubio caruissemus, nisi bibliopola Patavinus 
Paulus Frambottus commentariorum Rhodianorum immor
talitati benivole prospexisset. Fortunae hoc munus erat, qvod 
si posteris nobis commune foret, complures Rhodios vere 
doctos in medium patria nostra afferret, qvi partim defuncti 
partim superstites non petulantiam aemulationis modo coerceant, 
sed et sublustria peregrinae diligentiae lumina praeter exspecta
tionem obscurent. Dico tecum, vere doctos, qui nimirum in 
enarrandis veteribus memoriis et litteris non nugas et vana 
librariorum menda venditent, non leviores locos sectentur, gra
viores et vindice dignos nodos securi vel ignorantiae conscii 
transmittant, non alba, qvod dicitur, linea hypomnemata conver
rant, alienae operae parasiti, sed tam sanguinem ipsum atqve 
medullam rerum qvam cutem perspiciant et ad vivum resecent. 
Obstupescis ad haec, Burmanne, et neminem hodie apud nos 
vere doctum nisi magum esse forte putas? Eademne ad 
veram doctrinam via nobis, quae clarissimo nostro Rhodio, 
patet? easdemne artes adhibemus? nisi forte optimum illum 
Rhodium magiae peritiorem nobis fuisse credis? Qvid si inter 
nos viveres? Quid si in cathedris nostris periculum doctrinae 
et facundiae faceres? Vereor ne damnum existimatio tua brevi 
faceret, et ad tuos fractus atque elumbis bellator redires. Fate- 
rere procul dubio, non modo in terra Dania viros vere doc
tos florere, sed Burmannum etiam infra spem atqve intra 
modum doctum esse, resorberes convitia, qvae in Danos tam 
confidenter evomere soles, fastu tuo paedagogico nos cer
tissime absolveres. Atqve vero dic, amabo, unde Tibi Philologo 
monstrum illud vocabuli, paedagogicus? sed fingere hoc opor
tuit, qvia significantius aliud invenire non licuit, et de bar
baris scilicet barbare loquendum. Unde nobis monstrum illud 
encomii, fastus paedagogicus? sed et hoc fingere oportuit, 
ut ne munus fastidiosi obtrectatoris non explevisse videare. Si 
mihi clarorum Danorum ignobilissimo hoc vitium opprobrasses, 
haud ita indigne ferrem, insuper haberem, facili negotio diluerem.
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Sed tacite tamen opprobrasti, (sum enim gente Danus, qvod 
eqvidem DEO gratiam habeo) ut proinde mea interesse videatur, 
insultationi tuæ obviam ire. Ego vero mitiores exterorum cen
suras quamdiu expertus sum. Emendatissimi illi Lipsienses 
Actorum Erudit. Auctores1) non semel de me judicium fecerunt. 
At hi (qvod in parte non minima fortunæ meæ puto) nihil fa
stus tui in moribus meis deprehendisse visi sunt. Doctissmi 
Hallenses, Bibliothecae Miscellaneae scriptores2), dum 
Ideam meam Historiae Litterariae Romanorum recogno
scunt, reprehenso etiam in aliis fastu, qvem paedagogicum 
vocas, diserte et ingenue modestiam mihi tribuunt, Sect. 
XVII. p. 447. Ipsi gentiles tui Batavi (in Republica orbis 
eruditi3)) Memorias meas Obscuras non modo absqve ali- 
qva fastus nota, (qvod bonæ fidei indicium est) sed et (qvod gratus 
agnosco) cum aliqvo honore ingenuitatis meæ dimittunt. Qvid ? qvod, 
ostende mihi vel unum idoneum et æqvum censorem, imo cupidum et 
iniqvum, qvi ab optimis his et humanissimis morum animorumqve 
æstimatoribus dissentiat. Qvod ad reliqvos celebriores Danos atti
net, horum nec cuiqvam nec qvisqvam alius nisi Tu, Burmanne, 
fastus pædagogici culpam impegit. Næ eloqventiæ tuæ 
nimium prodigus es, Vir clarissime, et existimationem nominis 
tui susqve deqve habere videris, sicuti effrenati provocatores 
caput atque animam. Qvid si eadem nos ulciscendi qvæ te la
cessendi libido teneret? Proclive nobis foret malignitatem tuam

’) I Acta Erudit. 1719 S. 369 anmeldes Falsters Quæstiones Romanæ, 
1718; hans Samlerflid roses. Smst. S. 370 anmeldes hans Cogitationes 
variæ, 1719. Indholdet angives.
Vermischte Bibliothec. 1719, S. 424—49; en meget anerkjendende An
meldelse: »der geneigte Leser hat Gelegenheit ex his unguibus einen 
leonem zu schlieszen«. S. 447 læses: »Wann nun Herr Falster, als der 
Autor dieser bisher recensirlen Arbeit, seines erachtens der erste ist, 
welcher in diesem Stück der Literatur etwas gründliches zu præstiren 
unternommen ; wir auch aber eben keinen andern anzuführen wissen, wel
cher per modum systematis die gantze Sache also abgehandelt hätte, 
so bleibt ihm billig der Ruhm diszfalls gleichsam das Eisz gebrochen 
zu haben; und ob er gleich aus modestie diesen seinen conatum nur 
mit dech Titul einer idée oder Versuchs beleget, so finden wir doch 
Ursache ihm soviel zuzutrauen etc «

R) Republyk der Geleerden 1722, Mai-Juni, Nr. 10. Et kort Uddrag af 
Anmeldelsen — Udsigt over Indholdet — i N. Zeitungen v. gelehrt. 
Sachen. Lpz. 1722, S. 952.
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redarguere et planum facere vel Te ipso, Burmanne, nullum 
insignius esse fastus pædagog ici spectaculum. Qvid enim? 
replica Praefationes tuas et Orationes atqve Epistolas, 
qvae potissima sunt ingenii tui specimina, qvo fastu illæ 
turgent, qva ostentatione, qvibus cavillationibus non sine alio
rum contemtu? Nos contra Dani, qvos umqvam laedimus, nisi 
a qvibus priores læsi sumus? qvos contemnimus, nisi contemti? 
qvin potius Italos, Gallos, Germanos, Anglos, Batavos, mode
stissime saepe supra modum veneramur. Ostentatio tantum a 
moribus nostris distat qvantum ab honestate. Taceo de Edi
tionibus Auctorum, qvae nomen Tuum, Burmanne, prae
ferunt, et ferociam tibi addunt. Hae voluptati nobis, Tibi ho
nori sunt, si eas non jactites. Sin vero ex his tibi spiritus 
crescunt, nobis contemtus in animo tuo relinqvitur, scito non 
aliter nos de iis judicare qvam de generosis adolescentibus, 
qvorum nobilitas, dum majores suos et imagines gloriose non 
crepant, in pretio est, sed insolentius venditata ad pictores, 
sculptores, et hujusmodi artifices ceu insignium auctores tacite 
amandatur. Scilicet sublatis vel non spectatis typographorum 
impensis, chartae elegantia, typorum nitore, pusillum saepe est, 
quod tibi reliquum et proprium est. Sed meum mune non est 
negotium, tua de bonis Auctoribus merita in qvaestionem et dis
crimen vocare, qvum nihil hujusmodi nobis fecisti. Cappe- 
ronnerio aliisqve, qvorum tibi affatim est, adversariis hoc relin- 
qvimus, et de reliqvo pacem te poscimus omnes qvam si nobis 
non dederis, periculumeerit, vir clarissime, ne idoneis rationibus, 
minime convitiis (qvae apud nos sunt generis feminini) efficere 
studeamus, ut non doctorum modo* favor sed et semidocti vulgi 
superstitiosa admiratio a te deficiat. Reputa omen, qvod anti- 
qvissimae majorum nostrum cantilenae nobis tradunt1), 01 igerus 
Danus devicit Burmannum.

’) 1 Kjaempevisen om Burman og Olger Danske slutter hvert Vers med 
Omqvaedet : Olger Danske han vand Seyer af Burmand.
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Docuinenter vedkommende en Kirkes Opførelse i Hillerød.
Meddelte af A. Petersen.

Omtrent ved Midsommer 1620’) paabegyndtes Opførelsen af en Kirke 
for Hillerød By. Den maa antages at have været færdig i Begyndelsen af 
1622, men alt i 1624 nedblæste den i en heftig Storm. Menigheden har 
derpaa erholdt Tilladelse til at holde Gudstjeneste i en af Staldene ved Slottet*). 
Gjentagne Forsøg i 16293) og 16554) paa atter at skalle Byen en egen Kirke 
mislykkedes, uden at Aarsagerne kunne paavises.

1.
Anno 1621 Den 9 Martij Er paa Konng. May. wegnne giort 

fortinngning med Dirick Peiterszen oech Thønnis Peiterszen,

x) Under 26 Juni 1620 findes i Rentemestrenes Regnskab en Udgiftspost 
til Galne Troels Tømmermand for et Boldhuus, han skal forandre og 
omhugge til en Kirke, som kommer at stande ved Frederiksborg. Bold
huset var hugget i Tønsberg Lehn, men omhuggedes til Kirke, inden 
det var brugt.

2) Forbrugt til nye Stole, som er gjort i Stalden paa Slottet, som holdes 
Prædiken udi: 7" Søm 30 Stkr., 5" Søm 380 Stkr. (Amtsregnskabet 
for 1625/m.)

3) 11 Juli 1629 — 171/« Læst 5 Tdr. Kalk fra Malmø til Sundby Færge,
at bruge til Frederiksborg Slot og Hillerød Kirkebygnings Behov. 
(Bilag Nr. 143 ved Amtsregnskabet.)

17 August 1629 — 24 Læster Kalk fra Malmø til Sundby Færge og 
videre til Frederiksborg til Brug ved Frederiksborg Slot og Hille
rød Kirkebygning. (Bilag Nr. 144 ved Amtsregnskabet.)

1 Mai 1629 til 1 Mai 1630 — Jørgen Bebber, Muurmester, forbrugt og 
fordønniket til hvis Arbeide, han haver gjort i Gemakker og Kam
merser paa Slottet og det Huus paa Skandsen, saa og til Skille
rum i Viinkjelderen, desligeste i den gamle Kro og paa Spare
penge og til den nye Grund til Kirken i Hillerød: Muur- 
steen 6200 Stkr. og Kalk 61/« Læst. (Bilag Nr. 281 ved Amts
regnskabet.)

4) 28 Februar 1655 — Bygmester Albertus Mathiesen skal gjøre Overslag
paa en Kirkes Bygning i Hillerød. (Geh. Archivets Sjæll. Tegn.)
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Begge hollanndsche Muurmestere, At de paa deris egen Omb- 
kostning med Konng. Mayestts. Kalck, steen och Anndre Mate- 
riall schall med Murwerck fra Grunden opmure och forferdige 
den Kiercke, som Galde Thrøels thømmermand aff thræ haffuer 
ophugget oech opreist vdj hilderød wed Frederichsborgslott, vdj 
den Made, som effterfølger:

Først schall de forklede Kiercken paa begge sider Med 
Muurwerck, halffannden steen thyck, oech Jnnwendig dynnecke, 
och dedt med thømmeret Inwendig forbinnde ; Oech schall haffue 
for hue.r thauffll, dog femb thauffll for fire beregnett, 18 ß 
dannsche.

Jtem schall de med Grunden At Legge opmure It thaarn 
for den westerennde aff Kiercken, som schall were vdj fiiir- 
kanndt 8 sielanndsche Allen Bred oech 28 Allen høigt, med 
thre steen thyck op till Kierckethagget och siden der offuer 
Jnndtill spidtzet wed thager 21/» steen thyck, och same thorn Jn- 
wendig dynnecke, som dedt sig Bør. Oech derfore schall den- 
nem giffuis Jt hundert, halfftrettende dalir, dog de thauffll Muur 
paa begge sider aff thornet Jnndtill thagget her med icke beregnett.

For den Østergauffll At opmure och Jnnwendig At dynnecke 
25 slette dalir.

For Altaret at opmure Jtem Gulffuen At Legge vdj forne 
Kiercke der for 40 slette dalir.

For huer fag thag paa begge sider At schielne oech vnnder- 
stryge en siett dalir.

Huilcket forne Arbeid de med Alsomstørste flid och winnd- 
schibelighed, saa och paa deris egen Omkostning, wed deris 
ære och guode Loffue, elfter den Affridz dennem derpaa er 
offuer Andtwordet schall ferdig giøre oech med det Allerførste 
fuldennde, efftersom de det will forsuare och derfor stannde till 
Rette, dog grunden At graffue, Jtem Materiall paa Pladtzen at 
forschaffe will Konng. Mayestt. selff Nodigst Lade Bekoste. 
Huad deris betalning Annbelanger schall dennem effterhaannden, 
som Arbeidet winnder fremganng, aff Fredericksborgslodtzs 
schriffuerstue bliffue fornoyet oech Affbetaldt.

Actum Kiøbennhaffuen Anno et die vt supra.
Dirch piætærsæ miillær tvænys pyætærsæn müller

æygæn hant æygæn hant
(Bilag Nr. 31 ved Amtsregnskabet.)
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2.
Johan Bøgwad Schall giffue och betale Dirich Peitersen 

och Thønnis peiterszenn, Murmestere aff Amsterdam, Halff- 
trediesinndzstiuffge Femb daller, huer dr. Regnidt till 80 ß, 
Som er deris fortinngnings betalling for eenn Pille Dhj schall 
opmure till Kirkenn i hillerød, Femb allenn breed och thoe 
Allenn Vdenn Kirkemuren och saa høj offuer tagedt, att tuennde 
Kloker der Vdj kannd haffue Sinn fulde Suanng.

Actum Frederichsborg Dennd 1 September 1621. 
Christian R.

(Bilag Nr. 32 ved Amtsregnsk.)

3.
Bekiennder wij effterskreffne Dirich Pettersønn och Thønnis 

Pettersønn, murmestere, Jnduaner till Amsterdam, at haffue 
Annammitt och oppebaaritt aff Johann Bøguad, Jnduaner wdj hille- 
rød, effterskreffne pendinge, som er worisz fortingede forthientte 
Arbeidtzlønn for effterskreffne Arbeide, wij paa worisz egen om
kostning, med worisz egenne Plidtzfolck, haffuer giortt och op- 
muritt paa Kierkenn wdj hillerød, elfter som erlig och Wel- 
biurdig mand och Strenge Ridder her Christian fris till Krage- 
rup, Konng. Ma. Candtzeler och høffuidtzmannd paa Kiuben- 
haffn slott, dett med osz paa høigbemelte Kong. Ma. weigne 
haffuer fortingitt thend 9 Martij Anno 1621 och er som effterfølger:

Først befmndis Kirkenn 34 fag lanng och 8 fag wid den 
hele ene gauffuell wed altaritt, och den anden gauffuell, som 
pillenn er muritt wdj, er 6 fag paa begge Sider aff Pillenn, och 
er huer fag 5 thauffuell høy, och offuer bielckerne paa begge 
Sider aff Pillenn er muritt 10 thauffuel, er tillsamen Kierkenn 
runtt omkring beregnitt iiij c xx thauffuell, der aff skall fraa- 
tagis for Winduffuer och døre, som er Jndsett, xl thauffuell, 
bliffuer igien iij c lxxx thauffuell, huor aff osz skall tilregnis 
iiij thauffuel for v, er saa iij c iiij thauffuell, for huer thauffuell 
att mure och forblinde med en slett mandtel mur halffanden sten 
thyck och Wegene slett aff dønickitt inden wdj xviij ß danske, 

Er................................................... Lxviij dr xxxij ß
Noch for den østerste gauffuell, som alteritt staar, wij 

haffuer opmurit effter samme fortingning l1 2 sten thyck, er 
osz giffuen...................................................................... xx daler.
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Wdiligemaade er osz giffuenn for guluidt att legge och for 
Altaritt att mure............................................................xxxij daler.

Sammeledis er osz giffuen for Kierkenn att skielne och 
Wnderstryge, som er 34 binndinger, for huer binding 64 /3, er 

xxvij dr xvj /3.
Noch hafluer Konng. Maietts. Naadigst fortingitt med osz 

Wnderdanigst en pille att opmure i steden for ett thorn, wij 
tilforne haffde fortingitt, femb alen bred och thou alen wdenn 
muren och saa hoy ofluer tagitt, att thuende KlockerKand haffue 
sin fulde gang, huor fore osz er loffuid 55 Daler Gurent och 
nu paa Regenskab er giffuen, for huis allerede opmurit er, 

xliirj daler.
Noch er osz giffuen for foidstøckitt at wndermure paa begge 

Sider aff Pillen, som icke til forne war Wndermurit, 1 Daler.
Wdiligemaade 'er osz witterligt, at Johan Bøguad haffuer 

giffuen thuende aff dj hollandske stinn huger, som war med at 
opsette galleriet paa Slottid, for Stinnhuger arbeide, som alle
rede er opset paa den østerste gauffuel saa och som liger i 
forraad fuld ferdig giort till den anden gauffuell, vj daler Curent.

Er saa tilsammen aid forne woris betaling, som wij och 
stinnhugerne Anamit haffr, Ett hundrede, halffembtesindtz- 
thiuffue halflhiende daler otte /3, regnit huer daler til 80 /3 
danske; thill widnisbiurd haffr wij Samtlig med egne hender 
wnderskreffit.

Actum hillerød 2 Nouemb. 1621.
tvænys pyætærsæn æygæn hant. 
Dirch piætærsæn æigæn handt.

(Bilag Nr. 31 ved Amtsregnskabet.)

4.
Johann Bøgwad Schall giffue och betale Jacob Karker och 

Jochum Westfalenn, Thømmermennd i hillerød, med deris med- 
hielpere Effterschreffuenne Penndinge, Som er deris fulde for- 
tinngede fortienndte Arbedzslønn for dette effterschreffuenne 
Arbeide, dj haffuer gjordt paa deris egenn Omkostning, Som ehr:

Først haffuer dj gjordt nye Rennder och Krøbber i Kue- 
huszidt. och j dennd lannge Øxennstald paa Faurholms ladegaard 
aff lannge ege planncker, och er samme Krøbber xxviij plann-
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cker Lanng, for huer Lenngde att sammen hugge, Sette och 
fuld ferdig giøre ij daller, ehr................................... Lv dr.

Noch haffuer dj giordt der sammestedzs vj nye Porte, vij 
nye Dørre, eenn Wanndkum, Som pumpis Wand vdj till Quegidt, 
Saa och tillklæd Brønndenn med ege Plannker Och giordt 
eenn Rennde aff ege Planncker, Som Wanndit løber aff møding 
stedet igiennom Øxenstaldenn. Sammeledis neder tagett eett 
Vnder Slaug, som stoed lanngs igiennom øxennstalden, Saa och 
haffuer dj ophuggidt eett Stenderuerck, Som de nyepordte hennger 
Vdj for Kuehuszidt, och det befestiget Jnnd iThagett med Lofft 
lagt till Thoe Duehusze, Der forre schall dennom giffuis till 
sammens ..................................................................... xxx dr.

Wdj liige maader schall dennom giffuis for een nye affside 
och lude, di haffuer sammen huggenn, Som staar op till høe- 
ladenn, Som hopperne staar Wdj om Winndterenn v dr.

Noch schall dennom giffuis for huis arbeide, dj haffuer 
giordt paa Kirkenn i Hillerød, Som ehr for Kirkenn dj haffuer 
offuerdreffuenn, Som haffde offuer giffuenn Sig till dennd eene 
Side, och dennd igienn med nye baannd forbunnden, der forre 

xvj dr.
Noch for xij nye bielker, dj haffuer huggenn och Jndlagt 

vdj Kirkenn till eett Popeltur Saa och offuer Korszdørrenn, der forre 
viiiij dr. viij /3.

Noch schall dennom giffuis for Kirkenn dj haffuer Legtidt 
viiiij dr.

Er saa ald forschreffuenne deris betallingh till sammenns 
Penndinge — j c xxv dr. viij /3, buer daller beregnidt till 80 /3.

Actum Frederichsborg Thennd 13 November 1621. 
Christian R.

(heraff skall taugisz huisz galle tommermand vedkommer.)1)
Anno 1621 thennd 13 Nouember haffuer Johan Bøguad, 

biugnings thillsiuns mand paa friderichtzborg, fornøigitt och 
bethald osz Jacob Karker och Jochum Westfalenn, thømmer 
mend, forne j c xxv daler viij /3; thill Widnisbiurd wnder woris 
Segnetter.

Actum friderichtzborg vt supra.
(L. S.) (L. S.)

(Bilag Nr. 39 ved Amtsregnskabet.)

*) Det Indklamrede er skrevet af Kongen selv.



29

Bidrag til Krigens Historie 1657 og 5S.

Af Indenrigsministeriets Arkiv ved O. Nielsen.

1.
Forsvaret af Thy og Vendsyssel 1657.

Brev fra Oberstløjtnant Niels Lykke til Rigens Marsk Anders Bilde.

Gud Allermechtigste beuare Hans Excellentz Hr Riigens 
Marss fra Sygdom och Ald Wløcke baade till Liiff och Siæll 
och onde hannom snart hans goede helbred och førlighed igien, 
dett will Jeg ynske Af mit hierte. Lader Jeg hans Excell. her- 
hoes thienjstwilligen Wijde, At Jeg for nogen thid sijden haffuer 
bekommet hans Kong. Maytz. ordre och befalling, At Jeg skulle 
begiffue mig offuer til Wendtzyssell der landet At opmaane och 
giøre mit beste Wendtzyssell, Thye och Mors At mentiniere och 
Jmoed Ald fmdtlich Indfald med Landtzens och Jndwohnernis 
hielp Att forsuare saa ochsaa de hiemkomne dismuntierede Sogne 
Ryttere i Vjborger saauelsom Aalborger Stifft igien At lade mun- 
tere och til Seiland eller Fyen Att offuerføre, om Mand icke 
Kunde bliffue bestant noch, Wentzyssel Thye och Mors at men
tiniere. Mens den Suensche Armee Kom saa hastig Jnd J Jul
land saa landet bleff gandsche bespendt med djeris partier, Saa 
det Var mig Wmueligt at reise till landtz, mens maatte be
giffue mig til skibs fra Kertemjnde Jnd for Hals, huor Jeg fant 
Oberstelyttenant Ziegler for mig, som haffde Rijgens Raadtz 
ordre ochsaa Landfolcket At opmaane och Excersere det Vnge 
Man Kiøn och ochsaa med meenige Lantzens Jndbyggere landet 
imoed Ald fmdtlich Jndfald ochsaa Att forsuare. Nu haffuer ieg 
med stoer Vmag och besuering reist Ald landet igiennom, Att
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Jeg haffuer mestendell faaet Rytterjet til hest igien och mun- 
tierit, dog det haffuer standen hartt, førend de ville muntiere 
dennom tuende Gange, och dersom Jeg icke haffde kommet 
her til landet, da haffde wi icke faaet een Sogne Ryttere Mun- 
tierit igien. Mitt Compagnie, oberste Wachtmester Vlfeldtz Com
pagnie, Rosenkrantzis Compagnie, som Lyttenant Anthonj fører, 
ere mesten muntjeret och een deell Af Rittmester Jürgen Lôckis 
Compagnie, och Jesper Voensenn gick til Skibs med noget Af 
hans Compagnie till Fyen eller laaland; oberste Christoffer Huas1) 
haffuer Jeg icke seett, siden hånd gick fra Regementet til Skibs 
ved Belumb-Skantze. Jeg haffuer spurt, at hånd er i Fyen, mens 
Veed icke, om hånd Vill befatte sig noget med Regementet 
eller tage sig det noget An igien. Disse Sognemend ville icke til At 
muntjere djeris Sogne Ryttere Icke heller Præsterne djeris Ryt
tere, som endnu fejlte, Vden Jeg ville loffue dennom At for- 
bliffue her i landet hoes dennom och hielpe Att forsuare landett. 
Nu haffde Jeg fragtet tuende skijbe, fliere var her intet At be
komme, i denn meening, At Jeg vjlle salviere Rytteriet enten 
til Fyen eller Sellandt, saa kunde Jeg icke faa Skibrum meere 
end til mit Compagnie, saa schulle der bliffue trej Compagnier 
tilbage ochsaa derforuden 50 Af Adelens Rosthieniste Af Ejler 
Ewertt Bannjers Compagnie, som Jeg ingen skijbe Kunde faa 
tjll. Midlerthijd Kom de Suensche till Aalborg, som Var General 
Major Bøtkers och tuende Andre Regementer Ved 500 hundret 
heste stercke och Var fuldkommen djeris forsett, at de vjlle lade 
giøre floede af Tømmer och samle saa mange Kaager, som de 
Alle stedt ved Landet ved Søkanterne kunde bekomme ochsaa 
hasteligen falde her offuer i Wendtsyssell; Mens Jeg haffde til- 
forne førend de kom, ladet føre Alle fergerne heroffuer til denne 
sijde saa ochsaa ladet Alle Skueder fra /Valborg ligge Vd paa 
dybet och somme nere ved Halss och lod Ved Natterthijde 
med een haab Skotter och Rytter paa Kaage tage Alle Kaage, 
saa mange som Jeg Kunde bekomme, Allestetz fra Søesijderne 
och lod føre Alle fergerne Af Alle Sunde offuer til denne Sijde 
til os. Saa begierte oberste Lyttenant Ziegler Af mig, At Jeg 
icke ville forlade hannom, thi dersom ieg gick fra hannom med

*) Se om ham F. Hvass: Samling af Meddelelser om Personer og Fa
milier af Navnet Hvas. II. 7—21.
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Rytteriett, saa forløb Aldt folcket hannom och band icke var goed 
for At menteniere Landet och det var Landtfolcket djeris be- 
giering ochsaa, Saa Resolverit Jeg mig at effterdj saa Jeg kunde 
icke salvjere Vden een ringe ting Af Rytterjet hen ved 50 
Ryttrer, Saa Loffuet och resolverit Jeg mig Att forbliffue hoes 
hannom effter hans Maytz. forste ordre och hielpe at mentiniere 
Landet, dersom Landet folckett wjile staa och gaa med osz; de 
hafluer nu Alle loffuet gott och vj haffue een temmelig parthi 
folck tilsammen. Saa Vj haabis nest Gudtz hielp Att menti
niere och forsuare Wentzyssell, Thye och Mors, dersom Landt
folcket vill giøre goed bjstand och staa och gaa med osz, mens 
een deel ere megit nachletzich och vjlle icke møede och komme, 
naar de bliffue tilsagt, oberste Lyttenant Ziegler er nu Reist 
neer till Harboeohr och Rittmester Jorgen Løcke, som er fød i 
Tye och vel kient der, er reist neer med hannom Att ville lade 
ligge een blockhues och lade Schantze och Kaste graffer huor best 
fornøden giøris och huor det sneureste ehr, Saa Jeg haabis 
att vj schal snart forsichre osz nedst Gutz hielp ved Harboe- 
øhr, at de icke der schal bryede ind paa osz. Sijden haabis Jeg, vi 
ville mentiniere Landet Jndtil Vjnteren tager, at fiorerne fryeser, 
Inden den thijd faar vi veli nogen vjdere securs. Threj eller 
fijre stycker giøris osz høyligen fornøeden, dersom hr Rijgens 
mårs ville vel giøre och med det forste skicke os dennom med 
huad som der tilhøerer och oberste lyttenant Ziegler haffuer 
hoyligenn nogle officerer fornøeden, thi hånd hafluer icke ven 
2 Capitain, een lyttenant och een Quartjermester och een deel 
Kand hånd icke synderlig forlade sig paa. Vi fick fijre tynder 
Krud, thi bundt lunter og 40 Kueler, som hr Rijgens mårs 
skicket os huilcket Krued vi haffde hojligen fornøden,' her er 
4000 Musketter och vel fliere her i landet foruden lange bøsser 
och her er manschafft nock At bekomme, dersom hr Riigens 
Marss skicket nogle officerer her offuer och lod Vdskriffue her 
i landet, da Kand hånd vel faa nogle tusinde Mand her i 
landet; skulle finden bemegte sig dette land, dett Gud forbye, 
som Jeg icke wil haabis, da Kand hånd vist forstercke hans 
armée meere end med 6000 Mand her i landet och hånd skulle 
vel giøre sig saa fast ved Hals, At band skulle vere ond at faa 
derfra igien. Maa vel skee, wj kunde brjnge nogle lOOObynder 
tilveje her J landet, mens haffuer wj Jngen officerer Att sette
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deroffuer, saa ehr det forgeffuis Arbed. Jeg haffuer ingen offi
cerer Af Regementet til hest hoes* mig, som Jeg kand haffue 
hielp Af, wdenn Ritt. Jørgen Løcke och Rosenkrantzis lytte- 
nant Anthonie, mens de ere Alle J Fyen och Laaland, oberste 
Vachtmester Corfitz Vlfeld, hans lyttenant och Cornett ere i Fyen, 
Ritt. Jörgen Løckes lyttenant, Cornett och Quartjermester ere i Fyen, 
Rjtt. Rosenkrantz er J Laaland och Jesper Voensen med een deel 
af hans Compagnie wille her Rügens mårs giöre saa vel och gifliie 
officererne til hest Af Regementet ordre, At de forföyer dennom 
hid tjl Ventzyssell tjl Regementet, da haabjs Jeg nedst Gudtz 
hielp, vi ville faa Regementet vel paa beene och rette det een 
gang saa sterck, som det tilforne var, thi her er folck och heste 
nock i landet. Jeg haffuer nu ochsaa skreffuet officererne tjl 
J Fyen och giffuet dennom ordre, om de det ellers ville effter- 
komme. Gud Allermechtigste befahler Jeg hans Excellentz, 
hånd størcke och opholle hannom och gjffue hannom snart 
hans goede helLi^d och førlighed igien, Jeg forbliffuer hans 
thienistvilligste thiener saa lenge Leffuer

Datum Sundbye Niels Løcke
d. 21 Septembris 1657. m. p.

udenpå: Hanns Excellentz Hr Riigenns Marss minn hoyærede 
Patron dette Thienistwilligenn J Fridrichsodde

cito.
cito.

16 Aug 1657 var der udstædt kgl Brev, at Kongen havde 
betrot »Niels Lykke til Elved vor Mand og Tjener og bestaller 
Oberstløjtnant til Hest1) med hos sig havende Officerer og de som 
han herefter til sig tagendes vorder at opmane vort Land Nørrejylland 
til fælles Defensjon og Forsvar, til hvilken Ende han sig vore Lande 
Vendsyssel, Thy, Salling og Mors har at bemægtige og det til »Lau- 
platz« at bruge, indtil at han kan blive så bestand, al han kan gå 
Fjenden under Øjne, ti byde vi og alvorligen formane vore kære tro 
Undersåtter, at de sig som gode Patrioter nu hos ham indstiller med 
det bedste Gevær, som enhver tilveje bringe kan, og sig hørig og 
lydig anstiller til at parere hans eller de af harn forordnede Office
rers Kommando og ellers dem med Proviant og andet være dem

*) Var 8 Febr. 1657 bleven udnævnt til Oberstløjtnant. (Meddelelser om 
Familien Hvas II. 107.)
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behjælpelige, hvor de behøve kan. Dersom og nogen mærkelig Fare 
for Fjendens Overfald skulde være for Hånden, vil vi lade gore 
sådan Anordning, at I på bedst Manér kan blive secunderede. Imid
lertid har forn. Niels Lykke sig Aalborghus såvelsom den Skanse Ved 
Hals med fornødne Officerer og Soldater af Landfolket at besætte og 
defendcre lade. Vi tvivler ikke paa, at ethvert Sogn ikke alenesle sin 
egen Sognerytler som umonteret er indkommen, iligst igen at mon
tere og sig igen hos bemeldte Niels Lykke indstiller, mens endogså 
at alle andre i vort Land Nørrejylland sig således til Defensjon imod 
Rigets Fjender indstiller og lader sig af bemeldte Niels Lykke føre 
og kommandere som gode og lydige Undersåtter egner og vel an
står, Vi ville det igen med kgl. Gunst og Nåde, når Gud giver fre
delig Tilstand, mod enhver vide at erkende efter enhvers nu befundne 
Oprigtighed og Troskab.«

Det kan tilføjes, at Skansen ved Harboøre ligesom den ved Hals 
og Sundby, if. Pufendorf de rebus Caroli Gustavi S. 335, forsva
redes af 1500 Bønder, da Fjenden i Oktober gjorde Angreb; af disse 
blev over 800 dræbte, de øvrige sendte hjem. N. Lykke selv blev 
fangen 28 Okt. 1657 (Vedel Simonsens Elvedgård I 152) rimelig
vis ved Hals, ti af Kortet hos Pufendorf ses, at Overgangen til Thy 
og Vendsyssel forst foregik ved Harboøre, ved »Treskier« o: Ræv- 
kjær delte Hæren sig i 2 Dele, af hvilke den ene gik mod Sundby, 
den anden mod Hals. Pufendorf har også en Grundtegning af Hals 
Skanse. Holberg omtaler Vendsyssels Erobring (D. Hist. 2 Udg. III 
248) efter Pufendorf, derimod hverken Carlson i »Sveriges historia 
under Konungarne af Pfalsiska huset« I eller F. Hammerich i »Dan
mark under Adelsvælden« IV.

2.
Oberst H. V. Boths Beretning om Nakskovs Overgivelse 1658.

Welbaarne Herer Dannemarckes Riges Raad! Effter Aller 
Naad. Kongel. befaling haffuer ieg vdj Neruerinde Min arrest 
laded Hans Kongl. offuerleffuere Sandferdige Relation, saa meget 
mig Om Nachschous Byes Indtagelse Er witerligt, disligeste 
haffuer och der aff Copia till Generalen herr Axell Vrop laded 
leffuere och beraaber Mig end ydermere paa samme Relation 
at wille dend med sandferdige och trowerdige widnesbyrd 
faae bekreffted, der aff trende her er tilstede, Nemblig Capitein 
Lange, Fendrich Sigwert Grubbe, Fendrich Niels Kohdall, Huilcke 

3
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med dieris Eed kand bekreffte, huad passiret ehr, derfor Vden 
Commissarien Erich Rosenkrantz, Erich Grubbe, Philip BarstorfT, 
Harmen Kaaes med flere Andre fornemme Adelige Personer 
och gotfolck, Jtem Commendanten, Borgemester, Raad och En 
deell Borgerschab, som war tilstede vdj dend gamle Borgemesters 
hus, der ieg den senneste Gang Borgeried om dieris Eed och 
Pligt mod hans May. Erindrede, Huilcke allesammen kand yder- 
miere giflue Sandferdige beretning, huad bemelte tiid passiret 
ehr, saa at inted af mig er foregiffuen, vden huis bevises kand: 
Och der ieg saae inted widere Modstand at kunde giøres, efl'ter- 
som bode borger och Bønder ware forløbne Och Borgeriet 4 
aff dieris Mideli haffde vdsendt at Jndledsage fienden och hans 
May. med mit fengsell gandsche lidet war tient, fra huilked mig 
igien at Rantzionire Jeg Ringe Mideil haffde, daa begaff ieg mig 
derfra i Meening hans May. och Riged Min vnderdanigste Thien- 
neste hos Trofastere Vnderdanere widere och bedre at beuise.
Ombedende derfor, dj gode herrer wille ansee min Vschyldighed 
och Vmuelighed sammestedtz noged hans May. eller Riged wi
dere till tienneste at kunde forrette och formidle ded saa at Jeg 
aff min arrest motte Erlediges. Jeg Erbyder Mig stedtze at 
møde och suare till huis mand mig med Rette kand haffue at be-
schylde, anseende, Naar derom dise Offuenbemelte fornemme 
Personners widnesbyrd till sagens bedre opliusning tages i agt, 
worder min Vschyldighed Nochsom Erfared. Jeg forbliffuer 
stedtze dj gode herrers

Haffn. 20 feb. 58.
Tienstwilligste Tienner 

Hinrich Volrat Both,
Nach demmahl Ich Ihre Konigl. Mayt. BriefT an den Com- 

missariumRosenkrantz erhalten, mich die 250 lolandische Knechte, 
welche vergangen Sommer vf der Flotte gewesen, zu überliefern, 
damit Jch Sie in Compagnien vertheilen, officirer vorstellen vndt 
meinem Regiement einverleiben mochte, Bin Ich darauf zu dem- 
selbigen gereiset vndt wie wir eben im wercke begrieffen sol
chen Konigl. befehl nachzuleben, ist eben die vnglückliche Zei
tung von dem Verlust von Einen vndt Langelandt erschollen 
vndt wie Jch gesehen dasz in Lalandt ganz wenig Officirer ver
banden, habe ich meiner höchsten Schuldigkeit nach gut Befun
den, weil die Noth vorhanden vndt der feindt von Langelandt 
überkommen können, mich daselbsten so viel müglich in Jhre



35

Mayt. dienst zu des landes und der Stadt Defension gebrauchen 
zulassen in meinung das zum wenigsten durch 8 oder 10 Tagen 
friste meine erwehnte 250 Knechte nebenst den andern 250 Sol
daten von des Obristen Quitzowen Regiemente daselbsten im lande 
verhanden, durch des Commissarien Befehl vndt der Reuthvoigten 
schuldigstem fleis sich in der Festung Nasco würden haben ein
finden lassen. Wie es aber mit des landes vfboth langsamb daher
gangen vndt wenig Volckes sich eingefunden, bin ich hinunter 
nacher Wasserfehre gereiset den orth besüchtiget vndt befun
den, weil der feindt überall rundt vmb das landt anfallen können 
vndt also vnmüglich dem feinde, da fern Er mit macht ankom
men würde, dem landgang mit den blosen bauern zu wehren 
hat man also daselbst eine Compagnie der Bauern zur Wacht 
gelassen, den Rest eine Vierteil Meile von der Stadt logiret, da
mit Sie, wen alarm kehme, sich in der Stadt, ehe der feindt sie 
abschneiden, retteriren möchten. Vndt wiewohl ich täglich undt 
Stündtlich dem Commissarium gebeten es dahin zu dirigiren 
(weil die euserste vndt gröseste Noth in Ihre Mayt. Dienste 
vndt der Festung Defension solches vnverzüglich erforderte) das 
doch meine erwehnte 250 Knechte sich nebenst denen von 
Quitzow in Nasco einfinden möchten, bin auch Selbsten vnter- 
schiedliche mahl nach Halstakloster bey dem Reutvoigt ge
wesen, aber niemals es dahin bringen können wiewohl allemahl 
gute promessen gegeben, das sich einige meine Soldaten in Nasco 
hetten finden lassen vndt weilen am donnerstage war der 4 February 
die Schweden mit einer Parthey Reuther den Edelhoff Grini- 
stedt geplündert, habe ich mein ansuche wegen der Soldaten 
bey dem Commissarium verdoppelt, ist es doch dahin bestehen 
geblieben bis den Sonabendt des Morgens früh 30 Reuter vom 
feinde sich sehen lassen vndt sich ein Schusweges bej der 
Schantze gegen die vnserigen gesetzet vndt wie mier solches 
in der Stadt avisiret, habe ich, weilen Jch der dänischen spräche 
etwas mächtig, die bauern vf den Wällen vnter ihren Fähnlen 
vertheilet vndt. Postiret vndt weilen selbige schon in die dritte 
nacht daselbsten verblieben vndt ihr bey sich habendes Proviant 
verzehret vndt also schreyendt gebeten, man möchte ihnen doch 
nur mit ein wenig brodt vndt bieres aus der Stadt behülfllichen 
sein, sie wolten alsdan gerne nebenst den bürgern die Stadt 
Defendiren. Weswegen ich mit dem Lehnsman von Aalholm dem 

3*
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Commendanten vndt andern Officierern zu dem Commissarium, 
burgermeister undt Rath gegangen denenselben flehendtlich 
gebeten weilen keine Soldaten verbanden vndt also die bauern 
an stadt. derselben fechten müssen, man möchte ihnen doch 
mit ein wenig brodt vndt bieres an die handt gehen, aber wier 
haben nichtes erhalten können, worauf der feindt desselbigen 
Tages vns vmb 2 vhren sich mit mehrern vndt grosern Trop- 
pen auf dem Eise sehen lassen, weswegen vnsere an dem 
Wasser stehende Reuter sich in die Stadt retteriren müssen welche 
vns berichtet, das der feindt mit zimblicher macht etzliche Tau- 
sendt in der anzahl ankehme, hat darauf der Commendant vndt 
Jch die Pforten verschliessen undt die nechst an die Wälle 
stehende dicke Bäume so viel in der grosen hast müglich ab
hauen vndt darnieder legen lassen, wiewohl man 3 oder 4 Tage 
schon zuuor Bürgermeister vndt Rath instendig gebeten selbige 
garten vndt Bäume, mit vielen blanckwercke verzäunet, und bis an 
den graben gehendt, zum wenigsten die blanckwerck, weiche 
dem feinde zu einer brustwehre dieneten, abbrechen zu lassen; 
ist doch nichts erfolget bis wier endtlich wie erwehnet ein wenig 
abgebrochen, worauf wmb 3 vhr nachmittage des feindes Trom
peter an der Pforten erchenen, nach dem Commendanten wel
cher daselbsten zur stette gewesen, gefraget, vndt da Er ihme 
ersehen, im nahmen des Königes von Schweden gefraget, ob er 
selbige Festung dem Könige von Schweden, welcher Jhme seine 
Gnade vndt Gunst anbieten liesen, übergeben wolle, auch des
selben Nahmen zu wissen begehrete worauf der Commendant 
geantworttet, Er were in Jhre Mayt. von Dennemarcken Dienste, 
wüste also dem Könige von Schweden nichtes anders als Kraut 
vndt Loth vndt die spitze vom degen zubieten vndt dabey sei
nem Nahmen gesaget, worauf der Trorripeter sich retteriret vndt 
wier darauf die Dänische losung aus dreyen Stücken zum 
Zeichen der annäherung des feindes nach kriegesgebrauch ge
geben vndt wie Jch darauf nach den Posten woselbsten ich die 
bauern Postiret, dieselbigen zur standthafftigkeit angemahnet, 
welche sich auch alle zimblichen wohlerkleret, nur geschrien 
vndt geruffen, man mochte Ihnen doch vmb Gottes willen ein 
wenig brodt undt bieres, auch das die bürger bey ihnen kommen 
mochten, sie wolten alsdan ihr leib vndt leben gerne wagen, 
welches Jch Jhnen versprochen nach euserstem vermiigen zu
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befördern, bin also frölich von ihnen geritten, weilen kein ander 
mittel als durch ihnen jndt der bürgerschafft diese Festung 
zuerhalten, weilen nicht mehr Soldaten als die Compagnie Jüngen 
vndt etwan 60 von Hans Horns Compagnie verhanden vndt wie 
Jch wieder nach dem Thore reiten wollen, habe ich dem Com- 
mendanten von den bürgern vmbringet gesehen, welche Jhm 
von Vernagelung etzlicher Stücke, worvon Er selber wirdt rela- 
tion thun können, vndt mier nicht eigentlichen bewust bespro
chen vndt zugleich welches ihr Vornembstes argument, warumb 
Er dem feinde eine solche antwort zuentbieten lassen ohn ihr 
wissen vndt willen mit grosem vngestümb gefraget vndt wie ich 
dazu gekommen, habe ich Jhnen gütlich zugesprochen vndt ge- 
saget, das dem Commendanten die Festung von Jhro Mayt. an
vertrauet vndt Er bey seinem Kopfe vndt Ehren dem Feinde 
keine andere antwort geben können, auch die Stücke von welchen 
Sie dem falschen hader angefangen, wiedrumb entnageln lassen 
worauf Sie ein wenig, doch murmelendt von einander gegangen 
vndt stracks darauf vf dem Markte wiedrumb sich gerottiret, 
von den Wällen mit ihren gewehr gelauffen, worüber ich sehr 
entrüstet zu dem Commissarium, bürgermeister vndt Rath mit 
dem Commendanten geeilet denenselben die euserste Noth 
vndt gefahr vndt vnwiederbringlicher schade zimblicher masen 
beweglich, wie mich dessen einjeder wirdt zeugnüs geben müssen, 
vorgebalten, Jhnen gebeten, doch ihre Authorität solchen vfruhr 
bey den bürgern zuverhindern, aber leider wenig trostes emp
funden, worauf Jch nach dem Wällen geeilet vndt befunden, das 
weilen die bürger weggegangen, die bauern fast alle von den 
wällen gelauffen vndt die annoch verhanden geruffen, das dafern 
die bürger nicht eilig wieder kehmen, ihr keiner daselbsten 
bleiben wolte, Jn betrachtung, das Sie ihr Weib vndt kinder, 
haab vndt güter dem Feinde zu einem Raube auf dem lande 
hinterlisen vndt dennoch de bürger bey ihnen nicht stehen 
wolten, vndt weilen es schon nacht, die Wälle entblöset vndt 
also der Feindt leichtlichen die Stadt ersteigen können, habe 
ich also die euserste gefahr mit grosem leide wahr genommen 
vndt weil kein ander mittel übrig, wiedrumb zum Commissario 
bürgermeister vndt Rath geeilet, vndt wie Jch Sie in des allen 
bürgermeisters haus mit dem meisten daselbst eingeflohenen 
von Adel vndt ein grostheil der Vornembslen bürger gefunden
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ihnen die aller euserste gefahr, worinnen Sie sich selber muth- 
willig steckten, Vor äugen gehalten, ihnen auch der alten dähnen 
Tapferkeit vndt Treue gegen ihren Könige beweglichen vor
getragen vndt vmb Gottes willen gebeten, dem feinde, das dafern 
derselbe ankommen solte, zum allerwenigsten einen Sturm ab
zuschlagen, Jn betrachtung das niemals erhöret einen solchen 
orth dem feinde ohne gegenwehr überzugeben vndt ihnen 
daraus zu Ewigen Zeiten sambt ihren nachkommen ein vnab- 
wäschliches Schandfleck würde angehenget werden, auch würden 
Sie der gerechten Königl. Rache zu ihrer Zeit, dafern Sie diese 
Vntreu begingen, nicht entgehen, vndt wie ich etzliche vf meine 
Seite bekommen, seindt sie endtlich von den andern überschrien 
worden, absonderlich einer mit nahmen Severien Persen Visitirer 
ganz vngestümb all die andern überschrien, also das meine 
rede vndt vermahnung wie imgleichen des H. Commissarii 
guter wille vnd des Commendanten Protestation bey ihnen 
nicht verfangen wollen, Sie vnter sich eine Schrifft vfgesezet, 
vorinnen Sie Jhre Mayt. Krieges Bediente ausgeschloszen vndt 
selbige durch 4 darzu deputirte Männer dem Schwedischen Ge
neral zugeschicket, vndt weilen keine gegenwehr mehr ver
banden, Ich auch darinnen keinen eintzigen Soldaten gehabt auch 
nicht zum ordentlichen Commendanten daselbsten bestellet, die 
euserste Gefahr, worinnen Jch meine freyheit setzte, wahr genom
men vndt eine vierteilstunde, nach dem die 4 depurtirte aus der 
Stadt gegangen von meinen guten freunden 3 Pferde erhalten 
vndt nach dem ich gesehen, das ich Ihre Mayt. vndt dem Reiche 
mit nichtes mehr an selben orthe als mit meinem gefängnüs 
weiter dienen können, habe ich dem Commendanten gebeten, 
mier ein Thor zuerofnen vmb zuversuchen, ob ich dem feinde 
mit etzlicher meiner officerer vmb Jhre Maytt. anderswo bey 
meinen Regiemente vndt bey Ehrlichen vndt getreuen Vnter- 
thanen meine Schuldigkeit zuerweisen entgehen möchte, welches 
mier auch Gottlob gelungen.

Signatum Coppenhagen am 10 February anno 1658.

Om Nakskovs første Overgivelse til Karl Gustav haves kun lidet 
bekendt. Hovedværket er Poul Roggerts Skrift: »Tvende Stykker til 
den danske Historie« 1775, der er gengivet af J. J. F. Friis i »Minde
blade om Nakskovs Fortid« 1852; nærværende Beretning vil oplyse
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adskilligt, der hidtil stod uforklarligt; for dens Troværdighed taler 
Påberåbelsen af tilstedeværende danske Vidner.

3.
Udskrivningen i Dronningborg Len 1657.

Brev fra Henrik Thott til Mogens Høg.
(Kopi.)

Höyet æhrede wen och Broder Mogens Høeg Nest aid Wei- 
ferdtz Ønschelse och min Villig thiennistis Erbiudelse.

Haffner ieg bekommet Jörgen Krusses schriffuelse och der- 
hoes Copie aff Mogens Høegs breff, Huor Mange Soldater aff 
Aars Stigt schulte Wdschriffuis Och i Sær 120 Mand aff Dron- 
ningborig Lehn, Huilchen fordeeling ieg effter proportionen aff 
Lehnnene finder gandsche Billig, Haffuer Sligt och till tingi, 
Kierche, Steffne och paa alle fornødene Steder Nöyachteligenn 
Ladet tilkiende giffue, Som alle deelfogderne er mit Widne till 
och betiden Noch at Møde, Wnderdes er J dag, som er 
Tiisdagen den 12 May Møtt alle Deelfogderne som var 
gestendige at di haffde faet louglig Bud Och Jgien tilsagt 
Almuffuen Huilchen det icke heller benechter, Efftersom Stoer 
part aff Bønderne war her tilstede. Menn aff 300 drenge, 
som ieg er Wisse paa at findis i Lehnet, Møte Nep en Snes 
Och den halffue part W-tøchtig, saa ieg Neppe fant 9 Tienlig 
til Soldatter, Enda di samme Vnge och Ringe Noch, Och er 
dette Jche J Ringeste maader entenn min eller Nogen af Minne 
Tienners schyld, Menn, saawit ieg forstaar, Mangel for straff, Thj 
denn forordning som derom Wdgich for nogen Tiide siiden siunis 
wel streng noch, Men ieg seer Jngenn Middell til Execution, thj 
først schall Karlen haffue 8 dags Warsell, Saa Møder hand 
Jndted, Och dereffter setter Herridtzfogden Sagenn w-feielbahr 
op J 6 wger, Saa fiortenn dage at Steffne til Landtzting, der Settis 
Atter Sagen op J 6 Vgger, endaa faer mand Kandschee enn 
w-endelig domb eller affuisning formedelst Nogen Wdflugt eller 
Wanschelighed J Warselet, Och om denn Wij achter at bruge 
dette folch Jmoed Er saa finn, at hand wil fortøffue til alle disse 
processer faer ende, det Tuiffler ieg paa, eller huis iche, daa 
begerer ieg hans goede Raad heller befalning fra den höy- 
øffrighed, Huorledis Jeg mig herudj schall forholde. Det er well
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enn Dificultet, at heri Lehnet flndis Mange Herregaarde, Och 
Saa snart nogen aff Kongens Bønderdrenge søgis, Römmer hånd 
Jnd paa Addelens; der er denn Bunde som pleier Kun at haffue 
en dreng, der nu haffuer Trej Och der Tagis J forsuar, Huil- 
chet enten Slet forhinderer processen eller dog giör denn saa 
Langsom och Wanscheligt, at ieg derimoed Jndted kand wdrette 
J Jt halffl eller heell Aar. Denne samme halff Snees Folch wed 
ieg iche huad ieg schall giøre med, Thi officererne Will dennem 
Jndted annamme wden di var flerre, iche heller er di w-magen 
werdt at sende nogen Stedtz; saavit ieg forstaar, will der brugis 
Strenger Middel, om der noget fruchtbarlig schal Wdretlis, Thj 
Bunden forstaar iche sit eget gaffuen Och Will iche heller 
Lyde andre, vden hånd bliffuer Nød till. Dette er nu denn Tredie 
eller 4 gang Sligt er scheed mig; for 6 Vgger sidenn haffde 
ieg befaelning at schaffe Gunde Rosenkrantz offuer hundrede 
Soldaeter, Menn hånd fich Nep enn Snees, Thj di ligesaadann 
Jche ville Møde Och wed ordinarj process seer Jeg, som for- 
schreffuit Star, iche dj Kand Naais, Thj naar ieg nu faar domb 
paa dennom, som ieg Wist giör med det første paa Nogle, saa 
Ville der Mange Jerenn, Mange folch och Stoer Warretegt til 
at sende saa mange Karle herfra till Kiøbenhaffn, endaa Stoer 
Tuiffuell paa di bleff Annammet, Begynte mand och aff Execu- 
tionen och Straffede nogle effter Krigs-Retten, Saa var det först 
Wanscheligt at Ramme di sandschyldige och endaa wansche- 
liger, Huordan denn Hoyøffuerighed Sligt Wille optage, att mand 
giorde Sligt wdenn W-Thrychelig befaling. Jeg befaller hannem 
hermed Gud allermegtigste J wold til megen Welferdt. Aff 
Droningborig d. 13 Maij Anno 1657.

Der Var en Mand Jblant di som møtte, den han suarede 
mig, der ieg spurde huor derris drenge war, at hans gich och 
plöyed til Biug, der Laa merre Magt paa, denn Loed ieg sette 
J Tarnet, der sider hånd endnu.

Henrich Tott.
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Tvende Bidrag til den danske Skueplads’s Historie.
Meddelte af C hr. Bruun.

Efterretningerne om den danske Skueplads i de første Aar fra 1722 
til 1728 ere saa overordenlig sparsomme, at ethvert nok saa lidet Bidrag, 
der kan kaste noget Lys over dens Tilbliven og de Forhold, under hvilke 
man arbeidede, gribes med Begierlighed. Derfor ville de her aftrykte Smaa- 
stykker vist læses med Interesse, ikke for Poesiens, men for Indholdets 
Skyld. De ere begge fundne i en Pakke Rostgaardiana paa det store konge
lige Bibliothek, ny kgl. Saml. Fol. Nr. 1381.

I.
Blandt dem, som isærdeleshed tog sig af den unge danske 

Scene, nævnes Fredrik Rostgaard, dog mere efter Formod
ning end med Vished. »Da de danske Skuespil begyndte i Aaret 
1722, synes Rostgaard at have viist sig som een af deres 
ivrigste Talsmænd og Forfægtere«, siger Werlauff1), og Over- 
skou2) mener, at man »udenfor al Tvivl« kan antage, at Rost
gaard har været en af de allerivrigste blandt de »Nogle«, som 
efter Holberg faldt paa at indføre Skuespil paa Dansk. Man 
har imidlertid hidtil ikke havt andet Støttepunkt for denne For
modning end den iøvrig vigtige Omstændighed, at Rostgaard 
skrev Prologen, hvormed den første Forestilling blev indledet 
den 23 Septemb. 1722, ligesom han ogsaa senere, da de danske 
Skuespillere den 15 Januar 1723 opførte »den borgerlige Adels
mand« og »det tvungne Giftermaal« paa Slottet for Kongehuset,

*) Antegnelser til L. Holbergs Lystspil, 1858, S. 337.
2) Den danske Skueplads, I, S. 161.
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skrev en Prolog for dem. Det her meddelte Aktstykke vil 
imidlertid sætte del udenfor al Tvivl, at han har været Skue
spillerne og Skuepladsen en god Støtte og Hjælper ved deres første 
vistnok besværlige Arbeide. Det er nemlig et Nytaarsvers til 
Rostgaard, overrakt ham den 1ste Januar 1723 og undertegnet af 
samtlige Acteurs med deres egenhændige Underskrift. Det er 
maaske et Tilfælde, at kun dette er opbevaret og ikke andre, 
som de mulig kunne have skrevet til andre af deres Velyndere 
— f. Ex. Holberg — men det taler alligevel tilstrækkelig for 
Rostgaards Vedkommende. Det lyder saaledes:

Højædle og Velbiurdige

Hr. Friderich Rostgaard,

Hans Kongl. Maj^ til Dannemark og Norge etc. 

Højbetroede Ober Secretarius, Estais Raad, samt 

Geheime Archivarius

insinueres allerydmygst

Dette ringe Vers med underdanigst hosføjede Lych-ønskning 

Paa Aarsdagen af

d. 1 Januarij A? 1723 Højædle og Velbaarne Herres

Underdanige Clienter og Tienere 

samtlige Danske Acteurs

Johannes Ulsee. Peder Hald. Magnus Sckow. 

Jens Hoberg. Pilloy. Henrich Wegner. R. Hammer.

J. W. Gram.

Welkommen lNye-Aars Dag, Du Aarets første smykke,
Ved din fornyelse Vi fundet har den Lykke,

At yde Vores Tak, som længe skreven er
Med dyb indprentet 'stiil i Hiertet hos enhver.

Vi til Hr. Rostgaard bør med tusend tak udbryde 
At Hånd os vilde først den store Naade byde,

Og ved sin Digte-Konst at sætte smykke til
Vor sprog, som priiset blev ved Danske Skuespil.
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Saa snart Thalia med Hr. Rostgaards riim begyndte,
En hver tilkiende gaf, hvor vel hånd samme yndte, 

Med Klap og hænders lyd; Vi os da skamme maae, 
Om vi med Vores tak tilbage vilde staae.

Men hvad er vore riim? som toner ej opstemmed
Paa Phoebi Strengeleeg; men for Hr. Rostgaard fremmed 

Er denne skurre-lyd, som strax anledning gaf. 
At vores digte-fliid kun burde vises af.

Men hvad? Kand skte at os kand saadan Naade hendes,
At dog til dissze riim et naadig øje vendes, 

Da findes her kun tak i ufuldkommenhed, 
Og ønsker, som med ord vi ej at sige veed.

Kand vel vor ringe tak mod den Velgjerning svare,
Som efftergiver ej den mindste tak at spare?

Hvad nytter ønsker, naar foruden vores bøn, 
Til Ham har Himlen self aflagt langt større løn?

Hr. Rostgaards Naade vi ej saa i tvil vil føre;
Men heller troe, at hånd os værdiger at høre,

Vi takker for i fior; Din omhue, hielp og raad, 
Din medhold giør, at vel os hidindtil er gaaed.

Du som vor Moders maal med gunst har villet fremme,
Vor Moders maal igien Din roes skal ej forglemme * 

Hos Landets Fader, Du Din ære-løn skal faae, 
Fordi Du Landets tarv saa nidkiær skiønner paa.

Gud med fornyet Aar fornye din æres lykke!
Leg aar til dine aar, og hvad du effter tykke 

Kand bedre ønske dig, bestandig førlighed, 
Kort sagt i dette Aar hver dags lyksalighed!

IL

I den Fortale, hvormed L. Holberg ledsagede første Tome 
af den danske Skueplads (1723), drøftede han det Spørgsmaal, 
om »det er u-anstændigt for smukke Mænds Børn, der ere be-
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skikkede i sin Tid at betiene Kirker og Skoler, at bruges til 
Theatralske Exercitier«. Anledningen hertil var, at man havde 
fundet det upassende, at Studenter vare optraadte paa Scenen; 
Consistoriums Acter vise, at der blev taget strengt fat paa 
dem, der havde forset sig paa saadan Maade og at de bleve 
udviste fra Regentsen og Collegierne1). Blandt disse var Jens 
Høberg, der hørte til Stammen af de danske Skuespillere. 
Uagtet Rostgaard tog sig af hans Sag, og uagtet han henvendte 
sig til Kongen om Beskiærmelse, maatte han forlade Walken- 
dorfs Collegium. Det skete i Sommeren 1723 2). Han tog sig 
denne Begivenhed nær og tænkte paa at forlade Kjøbenhavn. 
Høberg skrev i den Anledning det her aftrykte rimede Bønskrift 
til Rostgaard, ved hvis Hjælp han haabede at kunne faa Has
sing og Villerslev Præstekald i Børglum Stift, der var blevet 
ledigt efter Hans lentoft. En anden Mand: Otto Didrik Aagaard 
fik Kaldet, og Aaret efter finde vi endnu Høberg som Skue
spiller. Ansøgningen er interessant paa Grund af den Maade, 
hvorpaa Høberg udtaler sig om den lidte Forfølgelse.

Højædle og Welbaarné

Herre

Hr. Friderich Rostgaard,
Hs. Kongl. Maysrts til Danmark og Norge Højstbetroede

Ober Secretair, og Estats Raad, samt Gelieime Archivarius etc.

Min Naadigste Patron!
Du Store Kongens Mand, jeg veed din tilsiuns møje,
Jeg veed Du værdig er vor Store Konges øje,

Hvorfor jeg burde vel mig minde bort at gaae, 
Og ej saa idelig Din hielp at raabe paa;

Jeg komme kand maaskee Dig til at slet fortryde
Den første hielp, som jeg blev værdiget at nyde,

Hvo veed da, om jeg ej maaskee bort vises skal?
Gud lad den time ej blant timer finde tal!

*) Werlauff, Antegnelser etc. S. 343.
’) Hesperus, 5 Bd S. 256. Rahbek, Bidrag til den danske Skuepladses 

Historie, S 26 ff. Overskou, anf. St. S. 210. Werlauff, anf. St. S. 343.
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Thi skal jeg slet forladt i Modgang effterlades, 
Da er mit lius udslukt, jeg maae af alle hades,

Som lumpne Skumpelskud vil verden mig belee;
Du gode Gud I jeg er jo dog et Menniske:

Hvad h(zr jeg Stymper giort? Har jeg mod Himlen syndet? 
Har jeg om rette Gud urette Troe forkyndet?

Mon jeg utroeskab har min Naadig Konge giort?
Har jeg mod fædre-land vel syndet alt for stort? 

Mon jeg ved hoer og mord og stiælen mig har smittet? 
Har jeg falsk vidnesbiurd op om min Næste hittet?

At jeg til afskye frem for andre straffes bør, 
Og jeg mig ej om hielp til nogen vende tør.

See! dissze store fejl mig siunis biir fremstillet, 
I det jeg (Ringeste) Comoedier har spillet;

Døm nu Hr. Rostgaard døm, om Gud er derfor vreed,
Ald Verden skiønne kand paa min uskyldighed:

Jeg har jo derved ej fra Gud mig villet bøje 
Til uretfærdighed, Guds nafn udi det høje

Jeg ei bespoltet har, jeg agter paa Guds Ræt,
Min Salighed Jeg jo ej heller har forgiæt.

Min Konge er ej vreed, (Min trøst jeg nu erindrer) 
Hans Naade er mig nok, og ald min sorrig lindrer,

Hans naadig øjesiun har givet mig det haab,
At jeg ei giøre skal om hielp forgiæves raab;

Thi vores Moders maal vor Landsens Fader hørte, 
Hvad frugt og tieniste og tziirlighed den førte,

Saa jeg ej syndet har deri mod Fædre-Land,
Hvis sprog med andres sprog just- derved lignes kand. 

For levnet udi sær kand ingen mig beskylde, 
Paa Øfrighedens Lov af efne at opfylde

Jeg har beflittet mig, hvad kand jeg meere da?
Hvi vil da Somme mig min lykke rive fra?

Men største Knude er at løse end tilbage: 
Mod ordenen at jeg har syndet, de paaklage,

Men synd mod ordenen er, i uteerlighed 
Og aabenbare synd at blive stedsze ved. 

Irettesættelsen paa mig, jeg ej vil mælde 
Den er for haard, og kand dens overhaand mig fælde;
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Men jeg dog ikke vil mistvile i min nød;
Mod tiendens Villie til lykken giver brød;

Og skiønt jeg skyldig er, saa veed jeg Kongens Naade 
Er stor, hvorved enhvers fortun hånd veed at raade, 

Thi skiønt mod ordenen en Synder falde kand, 
Kand dog ved Kongens haand oprejses til sin stand.

Men hvad? Uvenner kand mig let med spot beklæde, 
Mig som en liden orm kand hastig undertræde,

Jeg søger derfor skiul, som Duen udi blæst, 
Og ønsker redning, før end faren er mig næst:

Mit Sorrigtulde mod faldt just nu paa en grille,
Dog den lidt sælsom var, bedst er at tie stille;

Dog hvad? hvi tier jeg? Hr. Rostgaards Naade kand 
Maaskee tilskrive det min maadelig forstand:

Jeg tager pennen da og lar den vidre tale:
Mig siunes Jylland vil min tilflugts sled afmale,

Om jeg for Kongens fod lod ligge ned et blad, 
Og hånd bønhørte da det, som jeg ydmygst bad, 

Jeg meener Hassing Kald i Bariums stifft. Ej meere 
Jeg derom næfne tør, de tanker jeg har fleere

Jeg til Hr. Rostgaard self næst Gud hensætte vil, 
Jeg er tilfreds med alt hvad her kand svares til; 

Hvad glæde var det mig om saadant lod sig grøre, 
Om Gud mig fra fortræd saaledis vilde føre;

Men svares nej herpaa, det alt for dristigt er, 
Saa siger samme nej: Hr. Rostgaard har mig Juær. 

Jeg alting da til Dig næst Gud og Kongen sætter, 
Jeg veed du iche mig Din Ringeste forgætter.

Lad enden blive Din begyndte Naade lig, 
Deri du ligner Gud, som skal velsigne dig 

ønsker
Højædle og Velbaarne

Herres
Underdanigste Tienere og Client 

og troe forbedere hos Gud
lens Heberg.
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Familieoptegneiser af Iver Juel til Stubbergird 
og bans Søn Kjeld Juel.

Meddelte af O. Nielsen.

Disse er forhen benyttede af Hofman: »Danske Adelsmænd« II. S. 37 
flg. og Kinch: Ny kirkehist. Saml. I. 394—99. De findes i en temmelig 
dårlig Afskrift i Klevenfelds Samlinger i Gehejmearkivet blandt »Collectanea 
geneal.«, hvorfor de her meddeles med nyere Retskrivning.

In nomine Jesu.
Dette efterskrevne er min Iver Juel til Rybjerg og Stubber- 

gård Ursprung, naturlige Foreldre, Fremgang og Handel, som 
sig begivet har og jeg både af Fader og Foreldre har hørt 
og jeg selv ved.

Først har de Juellinger været til både udi Danmark og 
England, siden Kejser Julius var udi Danmark og han gav 2 
Brødre Våben, fordi ingen af Adel havde Våben tilforn uden 
aleneste Fyrster, og den ene gav han en seksoddet Guldstjerne 
udi et blåt Felt med 2 Jomfruarme bare neden Albuen, hol
dende en Stjerne paa Hjelmen og den anden gav han 3 hvide 
Bølger udi et blåt Felt, og der han blev død uden Arvinger, 
saa beholdt den forste Broder og hans Afkom begge Våben 
tilhobe, den Stjerne betydende en Stjerne på Himlen kaldes 
Venus, en Planet, og de 3 Bølger for de 3 Revler om Dan
mark, efterdi samme 2 Brødre var Høvedsmend for danske 
Folk både til Lands og Vands imod Kejser Julius, saalenge til 
de gjorde Dagtingning med ham efter Kongen af Danmarks 
Befaling at hellige hans Fødselsdag udi 12 Dage, som siden er
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forvendt til Kristi Fødsel1) og regerede samme Juellinger lang 
Tid, både udi Danmark og England.

Item hed min Fader Kjeld Juel af Astrup 2), som ligger be
graven for Hojalter udi Varde under en blå Sten, og hans 
Fader hed Iver Juel, som jeg er nevnt efter, og han ligger midt 
i Viborg Domkirke under en Marmorsten med sådan en Grav
skrift: »Der man skrev 1468 År, Lagdes Iver Juels Lig paa 
Bår, Og nu under denne Sten Hviler sine Ben Med sine tvende 
Hustruer kære, Som med ham ligger begraven hære. Deres 
Våben og Navn her oven står, At man kan vide hvad Slegt 
de afdøde vår. Fru Mette, Hr. Lavrids Hvasses Datter, Fru 
Karen, Hr »Thomsens«3) Datter.« Hans Fader hed Jens Juel 
og ligger begraven udi Korsbrødregårds-Kirké i Viborg. For- 
nevnte Jens Juel havde en Fasties Datter, som nu kaldes Fassi, 
hed Fru Karen. Han havde Skanderborg og [var] udi Danmarks 
Kiges Råd. Fornevnte Jens Juels Fader hed Palle Juel og 
bode udi Øgelstrup4) og da var al Råsted og Idum Sogn hans 
og hans Søskendes. Og lidet tilforn var hans Fader og Slegt- 
ning fordreven af England med St. Thomas af Lautelberg både 
for Troens Skyld og for at de holdt med de Danske, og den 
Tid havde fornevnte England været under Danmark udi 300 Aar 
til St. Knud Konges Tid. Item udi fornevnte Palle Juels Tid 
af Øgelstrup da var så stor en Pestilense som kom af Vend
syssel og til fornevnte Råsted Sogn, som man kalder den 
store Mandekval eller Merkedød og gik så til: Udi England 
var en Kvinde ung og dejlig, hun havde en gammel Mand og 
tilmed et Bolskab, hun skaffede det så med en Kelling at om
komme hendes egen Egtemand og fik så for Råd, at hun 
skulde tage et Stykke af en død Mands Mave og hakke udi 
hans xMad og straks blev samme hendes Mand syg og hendes 
Bolskab kom og vilde husvale hende, fik og ondt og døde en 
efter anden og gik over Egn og By; siden løb en Hob Engelske 
ud til Skibs og de bleve ogsaa døde og Skibet blev udtaget 
ind under Vendsyssel og der de kom ud og vilde bese Skibet,

x) Jfr. SRD. VJ1I, 498-99,
s) Grinderslev Sogn, Viborg Stift.
3) Af det følgende ses at dette er Afskriverfejl for Lavrids Vestenie.
4) Øgelstrup i Råsted Sogn, Ringkøbing Amt, om hvilken Sagnet endnu 

fortæller at den har været Herregård.
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blev de straks bollet1) og straks over al Vendsyssel og siden 
alle. Og da kom en vejfarende Mand 2 Dage for Jul til Øgels
trup og begærede Hus, »der var Kelle Juli ud«2) som den 
Tid var Sædvane at ingen god Mand vegrede nogen; da Palle 
Juel forstod at han var kommen fra slig Mandekval og havde 
Klæder og Toj med sig, da forviste han ham til Presten; item 
paa Julenat ved Midnat, der Folk skulde gå til Kirken, da var 
Presten ikke kommen, gav han en af hans Svende Befaling at 
ride efter Presten, understod at der skulde være noget iblandt, 
at Svenden fordi skulde ride med Været og ikke imod. Svenden 
slog paa Doren og fik ikke Ord, ti slog han Vinduet ud og 
raabte. Da andsvarede ham en halvdød gammel Kelling og 
sagde: -'Jo Vok og Ve, hvilken Gæst har Palle Juel vist os 
paa, her ligge de alle døde i Gården var og jeg er halv død.« 
Den Tid Palle Juel fik sligt Svar at høre, straks lod han tage 
alle Mends Vogne, i hvem de tilhørde og flyttede ud på Klit
terne og lod slå Pæle for Doren (fordi ingen god Mand måtte 
den Tid bygge faste Huse), på det de skulde møde på 
Marken om noget påkom og ikke have Tilflugt til Huse eller 
Gårde, og straks gik samme Pestilense over Egne og Lande 
og det var den forste og største Pestilense, som kaldes den 
store Mandekval eller Merkedød.

Item fornevnte min Oldefader Iver Juel var tvende Sinde 
gift, den forste Hustru var Fru Mette, Hr. Lavrids Hvasses Datter, 
med hende blev født Biskop Hartvig Juel, Palle Juel til Ustrup, 
Fru Ide Juel og Fru Johanne Juel i Lønborg. Siden fik han 
Fru Karine, Hr. Lavrids Vestenies Datter, og hun vilde have 
hendes Børn adskilte ved Navn fra de andre og Særnavn og 
med hende blev født min Fader, Kjeld Iversen af Astrup, Tho
mas Iversen på Lund, Klavs Iversen, Jens Iversen og Fru Mar- 
grete Iversdatter, Niels Basses Efterleverske. Og havde for
nevnte Iver Juel Ørslev Kloster til et År før han døde på 
Astrup og havde han al Viborg Stift i Befaling 3 År, der Trette 
var på i Rom, og sad Retterting med Kongen al Jylland over. 
Han var en meget afholdt Mand over alt Landet af Kongen og 
gode Mend til hans Dødsdag. Item den Tid fornævnte Hr. 
Lavrids Vestenie var ung og tjende udi Kong Eriks Gård som

) Opsvulmet. :) Uforståeligt.
4
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kom af Pommern, da var Presten afTvilum, som hed Hr Peder 
»Fijlb«‘(Filip?), hans Moder vred og ikke vilde lade hende i 
Kirken og der han var kommen om Aften til Sæbygård1) til 
hende, da beklagede hun sig så sigende, at dersom hun havde 
født en Son, der hun fødde en Datter, da blev sligt Hovmod 
vel hevnet og straffet, og efterdi han var hendes eneste Son, 
forstod han at hun mende ham dermed, ti befol han sin Svend 
Kjøbmand, som tjente ham mange Aar uden og inden Lands 
udi stor Livsfare uden Klæde og Penninge, den Tid han ikke 
havde, og [for] hvis Sjæl forn. Hr Lavrids bad daglig, forend 
han bad for Fader og Moder, at han skulde lade gøre hans 4 
Heste rede, og den Tid hans Moder sov efter Måltid over begge 
hendes Næver som hun plejede at gjøre, red han hemmelig 
bort og havde bespejdet Presten og holdt paa Vejen for som 
han skulde komme fra Gestebud og Uvished (!) viste han forn. 
hans Svend Kjøbmand hen til Prestens Hus.........og siden ta-
lede om hans Herres Tilkommelse, red saa hastelig tilbage igjen 
og da var der hos dem utallige Ravne — da kom samme Prest 
og læste Tider med hans Kapellan og havde mere end 20 
Svende med sig; saa rende samme Lavrids Vestenie et Glavind 
igennem Presten med et Anskrig: »Slår alle Svende, Slår 
dem alle« , saa undrende de, fordi at Presten og hans Svende 
var komne fra Lyset og derfor kunde ikke saa vel se som de 
andre. Derfor blev forn. Lavrids Vestenie kommen udi Band 
og given Skøling (Landsforvisning) over og fredløs 7 Aar og 
romde Land og Rige og var i Landte Holsten udi Skov og 
Skjul i 7 År og blev did greben af...........siden red han til
Bispen af Års uforvarende på Marken og stak ham af Hesten 
med en hvid Ende af et Glavind og tvingede ham til at løse 
sig af Band; da havde hans Moder gjort hans Gård Sæbygård 
til et Jomfrukloster. Item var han siden udi Rom og fik der 
Afløsning og kom siden udi Danmarks Riges Råd og forjagede 
Nonnerne af hans Gaard og Moderen kom til Sæby Kloster og 
han blev slagen til Ridder.

Item fik min Fader Kjeld Juel Bovling udi Forlening efter 
hans Halvbroder Palle Juel Anno 1486 og havde den udi 14

*) Søbygård i Gjærn Herred. ErikVesteni ejede Sæbygård 1485. (Huberts 
Aktstykker om Århus. I. 44.)
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År og min Broder Niels Juel til Astrup har nu haft den udi 
Forlening forst af Bispen af Ribe og siden af Kgl. Majestæt 
udi 17 År og efter Mogens Munks Vilje og Begæring tog 
Bisp Iver det fra min Fader og sagde hannem til om Fastel
avn at rømme om Påske og fik det Jens Kaas til Starup- 
gård1) igen og blev alle Kjelds Born fødte paa Bovling, 3 
Sonner og 2 Døtre.

Item min Morfader hed Hr. Niels Lange af Lydum og han 
havde Varde og Vesterherred udi Pant hans Livstid og havde 
Fru Anna, Hr. Niels Rosenkrandses Datter, af hvilke er født: 
Hans Lange til Kærgård, Hr. Thomas Lange, Ridder, til Lydum, 
og min Moder Fru Karen med flere. Fornevnte Hr. Niels Ro- 
senkrands havde 4 andre Brødre, som var: Hr. Otto, Hr. Anders 
som kaldtes Stygge, *Hr. Tim og Hr. Ludvig, som var Hr. Niels 
Jensens Sonner af Tange og nu kaldes Rosenkrands. Fornevnte 
Hr. Niels Rosenkrands blev skudt i Leding for Elsborg igen
nem hans Hoved, som han havde løftet Sigtet op af Hjelmen 
og skulde bese en Pil som var skudt igennem hans Drengs 
Ben og førde Hr. Niels Rosenkrands samme Pil igennem hans 
Hjerne til København og der lod sige Sjælemesse for sig og 
ofrede selv udi og lod den udtage og døde, og fik hans Born 
Vilsted udi Pant for 800 Mk. lybsk og uafløst deres Tid, som 
min Broder endnu udi Pant har. Item forn. Hr. Niels Rosen
krands havde Fru Ide, som var...........af Asdal, hun førde 24
Svende og var i Danmarks Riges Råd og hun ligger begraven 
udi Dueholm i Mors; hendes Våben var en blå ... med en 
tungeforgyldt Krone og Klør.

Item fornevnte Hr. Niels Langes Fader af Lydum hed Hr. 
Gunde Lange af Lydum, han havde forst iForlening Riberhus, 
Trojborg og Åkær og siden Varde og Vesterherred hans Livs
tid. Item forn. Hr. Gunde Langes Fader af Lydum hed Niels 
Thomesen af Lydum; han var 3 Sinde gift, havde først Fru 
Kirsten Reventlovsdatter af Søbo^ og havde 24 egte Born med 
samme ,3 Hustruer. Item forn. Niels Thomesens Fader af Lydum 
hed Thomas Iversen af Lydum og havde 6 Sonner, som var 
forne Niels Thomesen, Hr. Iver Thomesen af Krogsgaard, Jep 
Thomesen af Norholm og Oluf Thomesen, som var Hr. Tho-

) Her er vistnok noget udeladt.
4*
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mas Langes Farfader af Kærgård, og Eske Thomesen af Bjerg 
og Oluf Lange.

Anno 1489 St. Dorothea Dag var min Fader Kjeld Juel 
og min Moder Fru Karen Lange, Hr. Niels Langes Datters 
Festensøl paa Lydum, som overvar Biskop Hartvig, min Far
broder Hr. Ludvig Rosenkrands af Palsgård med mange flere. 
Det samme Aar, Søndag efter Martini, gjorde min Farbroder 
Biskop Hartvig deres Bryllup udi Ribe og samme Tid Mikkel 
Eskildsens Bryllup x). Anno 1493 Torsdagen før Faste blev min 
Søster Anne Juel født. Anno 1494 Søndag Morgen efter St. 
Mortens Dag blev jeg Iver Juel født.

Anno 1452 (!) da brende Kong Karl Skåne. Anno 1482 (!) 
da var Kong Hanses Bryllup i København og blev kronet. 
Anno 1495 St. Oluf Konges Dag blev min Broder Otto Juel 
født og døde paa sit tredje Aar og udi Gudum Kloster for St. 
Laurentii Alter begraven og stod St. Annæ Tavl (!). Anno 1498 
St. Sörens Dag blev min Broder Niels Juel til Astrup født. Anno 
1500 Pindsedags Morgen blev min Søster Margrete Juel født. 
Anno 1502 blev Hr. Povl Laxmand Hovmester i Danmark slagen 
paa Höjbro i København af Ebbe Strangesen og Björn Andersen.

Anno 1504 kom jeg Iver Juel til Skole i Ribe. Samme 
Aar Mester Niels Lange Degn udi Ribe hans Broder, Hr. Tho
mas Lange, Ridders Bryllup udi Gråbrødre Kloster og der var Kong 
Hans og 5 Biskopper og mesten al Danmarks Råd og Adel. Anno
1511 Simonis Dag døde min Morfader Hr. Niels Lange af Lydum 
og blev begraven udi Gråbrødre Kloster udi Ribe alle Helgens 
Dag som var Løverdag. Samme Aar Søndag efter alle Helgens 
Dag var min Søster Anna hendes förste Bryllup udi Varde med 
Johan Brokkenhus af Lerbek. Item samme Tid kom Lavrids 
Thodi op for Vesterside i Vesterherred med en hel Skibsflåde 
Krigsfolk, Danmarks Fjender og var til Bryllup i Varde. Anno
1512 kom jeg til Skole i Års. Samme År døde Johan Brok
kenhus paa Lerbek og da derefter, som var St. Karens Aften, 
blev unge Johan Brokkenhus født, Kjeld Brokkenhuses Fader af 
Fru Sofie Skeel. Anno 1513, 20de Dag Jule (o: 13 Jan.) gjorde 
Biskop Iver Munk min Hustrus Fader Hans Munk til Krogsgård 
og min Hustrus Moder Fru Marine Kristen Spends Datters

’) Sml. O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Skadst Herred S. 183.
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Bryllup udi Ribe og der var Kong Hans, unge Kong Kristian 
og 4 Biskopper. Samme År anden Søndag udi Faste St. Peders 
Aften døde Kong Hans i Ålborg.

Anno 1514 kom jeg til Studium til København udi Kong 
Kristians Kroning. Anno 1517 kom jeg til Kølin til Studium. 
Anno 1519 blev Johan Friis, Kansler, og jeg Meslere (Magistre) 
en Dag og Stund som var udi Kølin. Samme Aar drog jeg 
ned til Amsterdam med Mester Mogens Kås af Tårupgård 
og der slog han mig igennem mit venstre Skulderblad med en 
Opstinger, så jeg lå 14 Uger på Sengen og ikke kunde røre 
mig og endnu årlig finder ondt af. Og siden jeg kom tilbage 
igen, løb forn. Johan Friis og jeg fra Kølin igjennem Cleven, 
Geldern, Lingen, Breheim, Ditmarsken, Husum og til Tønder 
med stor Livsfare og Praktiker og kom til Ribe 2 Dage efter 
Jul. Aaret efter om Fasten drog Johan Friis til Rom og jeg 
kom siden til Rom efter St. Mikkels Dag og jeg blev der 3 
År. Anno 1521 døde min Morbroder Hr. Thomas Lange udi 
Års og blev ført til Ribe og begraven i Gråbrødre Kloster 
hos hans Fader.

Item samme År kom jeg hjem af Rom og fik den Kold
syge udi Spejer af Rinsk Vin og siden forgiven af en fersk rå 
Gås udi Kølin og Oluf Munk (!). Item red jeg en blind Hest 
af Rom og til Kølin og var Kong Kristian samme Tid udi Kølin 
kommen fra Kejseren. Anno 1522 vandt min Fader en stor 
Sag imod Hr. Niels Krag og blev siden forligt i Mors og lir. 
Niels gav min Fader 800 Anno 1524 kom jeg udi Kong 
Fredriks Tjeneste og var Sekretær og var jeg 2 Gange i Norge 
om Kong Fredriks Udvelgelse og Kår. Item fik jeg først 
Provsti udi Bergen og fik 50 Gylden deraf årlig i 7 År til 
Jorgen Pedersen Rentemester fik dette fra mig. Item var jeg 
kaldet til Oslo Bispedom og havde dette et År med Agers
hus, til Doktor Hr Vincens Lunge forvende mig det fra, med 
Guds Hjelp mig til større Glæde og sig selv til onde fordi 
så Erkebispen lod ham siden den 3 Jan. 1536 slå ihjel. 
Item samme År Tamperdagen for Mikaelis druknede Biskop 
Hans Mule af Oslo straks efter han blev vit udi Bergen, udenfor 
Vestervig som jeg fik Bergenhus efter og gik det mig altid imod 
at komme did til Norge og var der og kom lyksalig tilbage igen. 
Anno 1526 fik Mester Klavs Gjordsen Kannikdom udi Ribe og
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oplod mig Provstiet, som er Harsyssel, for 60 Gylden Penning årlig 
og jeg [bad] Kong Fredrik om Orlov og fik Pasbord og 10 eller 
12 afKannikeme blev siden afviste. Item bode jeg forst neden 
for Skolen i den store Gaard et År og siden var jeg i Snag- 
dal til Påske efter Kong Fredriks Død Skærtorsdag Anno 
1533, som jeg gav Mester Klavs.

zAnno 1527 var min Søster Anna hendes andet Bryllup på 
Solvig med Mads Gjordsen Helligtrekongers Dag. Anno 1529 
blev min Søsterdatter Anna Gjordsdatter fodt forste Søndag udi 
Faste. Anno 1535 løb jeg ud fra Skåne og til Tønder1) og 
skulde ambassatvis til Kong Gustav om Hjelp med Penning til 
Skibsfolk, fordi Sæland og Skåne var gangne Greven tilhånde 
og blev vi indfrosne udi 3 Dage og Netter udi Havet 3 »Vegis 
Søs« (Sømil) fra Landet udi stor Livsfare og siden finge et Af
lægsvær, så vi ikke vidste hvor vi var. Og 14 Dage derefter 
løb jeg ud igen og kom ind for Kongshel med stor Livsfare, 
siden til Hr. Klavs Bilde paa Båhus og siden kom Greven østen 
til Armark og hans Hob var slagen af Hr. Tyge Krabbe for 
Helsingborg og kom jeg siden til Kong Gustav i Ørebro og 
fulgde ham udi 5 Uger forend jeg fik Afsked. Samme År på 
St. Fabiani og Sebastiani Dag den 20 Jan. paa Sælandsfar 
Landsting blev Fru Anna af Mønstrup slagen ihjel for Grev 
Kristoffers Fødder udi Ringsted; hun var en agt Kvinde, havde 
været 3 Dronningers Hovmesterinde.

Samme År Søndag, som var Kyndelmisse Aften, var min 
Broder Niels Juels Bryllup paa Astrup med Fru Margrete Sand- 
berg. Samme Aar forste Uge i Faste døde min Morbroder 
Hans Lange til Kærgård. Samme År Torsdag for Pindsedag 
døde min Farsøster Fru Margrete i Viborg og havde soltJorgen 
Hansen og Anna Thomasdatter næsten alt hendes Gods. Samme 
Aar døde min Hustrus Fader Hans Munk paa Krogsgård af 
Koldsyge. Samme År var min Morbroders Son Niels Langes 
Bryllup paa Holmgård, som var Søndag efter St. Mikkels Dag. 
Samme År døde min Mormoder Fru Anna, Hr. Niels Rosen- 
krandses Datter, Hr. Niels Lange af Lydum hans Efterleverske 
og er begraven udi Varde under en Marmorsten. Anno 1536 
St. Mikkels Dag døde min Fader Kjeld Juel udi Varde og blev

*) Mon ikke omvendt: Fra Tønder til Skåne.
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begraven for Højaltret under en blå Sten. Anno 1537 holdt 
Kong Kristian en lang Herredag i Viborg og Hr. Johan Rantzau 
blev øverste Regent og jeg blev befalet at følge ham over alt 
Ribe Stift og det er Begyndelsen til min Fremgang, Kald og 
Forlening. Item samme År døde Ludvig Munk, som var Pindse
dag, og jeg fik Lonborg udi Forlening og havde den 3 År.

Anno 1538 fik jeg Stubber Kloster udi Forlening og gjorde 
4 Heste og gav 50 Daler årlig og holdt 11 Nonner til Ophold 
og havde både Lonborg og Klostret 2 Aar tilhobe, og da 
havde Klosteret 3 Gange været røvet og plustret. Anno 1546 
St. Martini Aften kom og red jeg ind udi Flensborg med 6 
Heste, eftersom Hr. Vulf Påvisk havde ladet mig indmane på 
min Søsterdatters Vegne, som han vilde unde hans Son Hans 
Påvisk og var både Mads Gjordsen og jeg der udi 14 Dage; 
siden blev vi indmanede til Rensborg til Valentins Dag. Anno 
1547 købte jeg Stubber Kloster for 12765 Daler og fik jeg 
Tilladelse af Kgl. Maj. på Koldinghus Tamperløverdag udi 
Faste og så fik jeg Gården, Grund og Bygning forfunden for 
fornevnte Penninge. Item gjorde jeg Lås paa samme Køb 
1550. Item den Tid jeg købte det, da var alt Klostret svar
lig forfalden, 2 Huse, som var Stalden og et nyt Hus, stod ved 
Søen, som Abildgården er, og var Kornloft, Salhus, Svende
herberg og et Herberg kaldes.........alt opbrendt. Paa Kirken
lå det gamle Stråtag, ligeså på alle Huse og Murlederne 
rådne trindt om og ingen Grundvold uden aleneste lidt Sten 
på Sandet og derfor stod det synderste Hus paa Held, heldte 
under Stytter, og det synderste (?) Hus slet råddent neden under 
og intet Hus norden paa Gården og aldrig en Teglsten til Tag 
nogensteds og var ikke uden et gammelt Risgerde paa Vester
side og et Led. Og var der 12 Jomfruer at føde, som var 
gamle Priorisse Else selv anden, unge Priorisse Else selv anden, 
Jfru. Kirsten, Jfru. Mette Rytter, Jfru. Maren Ungersdatter, Jfru. 
Margrete Prip, Jfru. Birgitte Nielsdatter, Jfru. Edel.........og
da kunde de ikke så uden 4 Ørte Byg, 10 Ørte Rug og avle 
ved 70 Læs Hø til Gården. Anno 1548 Torsdag for Gregorii 
krævede Mogens Munk Sandemend op og vilde forderve alle 
mine Søer og Ejendom. Samme År Onsdag for Palmesøndag 
fik jeg nyt Låsebrev paa Trandum Skovbygaard og Kjellum 
Hede. Samme Aar tredje Påskedag blev gjort Forligelse imel-
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lem Mogens Munk og mig og mange var over og beseglede 
med os.

Anno 1549 Mandagen, som var anden Pindsedag og 31te 
Dag Maj om Aften for 6 gik under udi Fuldmåne, da blev min 
Sön Kjeld født paa Stubbergaard og kristnet udi Sevel Kirke 
om Søndagen dernest efter; hans Faddere Mogens Munk, Oluf 
Munk, Niels Lange, min Broder Kristoffer Munk, Jens Thome- 
sen i Holmgård, Landsdommer Mogens Justesen, Erik Nielsen, 
min Moder Fru Karine, min Søster AnnaJuel, min Søster Mar
grethe Juel, Fru Anna Munk, min Søsterdatter Jfru. Anna Gjords
datter med flere. Samme År lod jeg bygge Kjellum Mølle 
med 2 Kverne, som tilforn var ikke uden et lidet Hjul, og da 
ikke skyldte 22 Ørtug og nu skylder 90 Ørtug Mel.

Dette er det Gods, som jeg har solt og det, som jeg selv 
købte 1547: Först en Gård udi Skodborg Herred udiHumlum 
Sogn udi Kjær skylder 2 Ørtug Byg og intet mere, Jens 
Thomesen i Holmgård købte for 110 Daler. Item et øde 
Byggested i Salling i Grinderslev Kloster Sogn udi Slejtrup 
skylder 1-J Td. Korn, som Jens Mogensen købte for 30 Dir. 
Item en Gård udi Snabe ved Salling Sund skylder 2 Ørtug Byg, 
som Herman Skeel købte for 100 Dir. Item 2 andre Gårde i 
Salling, den ene udi Velling (Vellum?) skylder 3 Ørtug Havre 
og 11 Smör og 1 Gård i »Kenborg« skylder 2 Ørtug Byg, 
som Erik Krabbe købte. Item en Gård kaldes Ustrupgård 
skylder 8 Ørtug Korn, 1 Smör, Svin og andre Bede, som 
jeg gav min Broder Niels Juel til Astrup og 1 Gård i Grin
derslev, som forn. min Broder købte for 80 Dir.1). 8tendel 
Skpr. Rug, 1 Ørtug Byg, 7 Smör. Item 4 Gårde i Sale 
Sogn, de 2 udi Åle og de andre 2 udi Bjerte, skylder 12 Ørtug 
Korn og 2 Smör med Svin, Gæsteri og andre Bede, som 
Niels Lange købte for 600 Dir. Item en Gård i Höjslev i 
Fjends Herred skylder 5 Byskpr. Rug, som Palle Juel købte for 104 
Dir. Item en Gård i Merdrup (Marup?) i Skjern Sogn skylder 
4 Tdr. Rug, 1 Laks, som Hans Lavridsen købte for 200 Dir. 
Item en Gård i Vindgab udi Elborg Herred, som skylder 2 
Ørtug Korn, 1 få Smör, Svin og Gæsteri 1 $>, og 1 Bol skylder 
12 /3, som samme Hans Lavridsen købte for 190 Dir. *Item af

*) Her må noget være udeladt.
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mit eget Arvegods 1 Gård udi Sæland udi Drustru skylder 3 få 
Korn og en Fjerding Smor, 1 Bolgalt, som Joh. Friis Kansler 
købte for 300 Dir. Item 18 Gårde udi Hallum, som jeg forst 
pantede, siden købte og så arvede derefter min Modersøster, 
skyldte det ved 5 Td. Smor, som Erik Krabbe købte for 4000 
Daler, som er 24, foruden den Gård, jeg gav forn. min Broder, 
og de 2, Erik Krabbe fik, er 5704 Dir., som jeg har solt Gods for.

Siden, som lå og hørte til Stubber Kloster, foruden det 
jeg solte:

Rug 7| Læster 3| Ørtug,
Mel 2 Læster 7 Td. halv Skyld, 
Byg 9i Læster 4 Ørtug 5 Skp., 
Havre 30 Ørtug, 
Smor 66| få 2
Skovsvin 89, 
Fødenød 35, 
Skovvogn 40 og siden en påsat, 
Gæsteri er 338 Heste,
Lam 24,
Hons 178,
Gæs 89, 
Får 1, 
får Stang til Tag.

Fornævnte År Anno 1545 lod jeg gore Grave om Gården. 
Samme År lod jeg bygge Porthuset. Samme År lod jeg lægge 
Grund trindt om de Vesterhuse, som da var mestendel rådne og 
hældte udad mere end -J Alen og Murmestren af Ribe gjorde, 
som meget stod og lidet var værd og siden Anno 1552 lod jeg 
gore Pram og gjorde Gravene dybere trindt om. Anno 1552 
lod jeg rebe al Sevel Mark og gjorde alle 12 Gårde lige gode, 
som tilforn var hist og her i ond Måde, og så gjorde Skæl 
imellem alle Byerne. Anno 1553 fik jeg kgl. Maj.’s Brev at 
måtte nedbryde Trandum Kirke og igen den opbygge på Sevel 
og have Jus patronatus til begge Kirker. Samme Aar lod jeg 
bygge det store Hus paa Rybjerg. Item samme Aar fik jeg 
Brev på den Mark for Varde at give årlig til Holstebro Skole 
efter Erik Krabbes og andre gode Mænds Sigelse og Borgen. 
Anno 1554 da lod jeg nedbryde Trandum Kirke og lod bygge 
Sev^l Kirke igen fra begge Dore og vester på mod Tårnet, og
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lod jeg den tække med Bly altsammen trindt omkring, som til
forn var takt med Strå og stod det mig mere end 700 Dir., 
foruden den Hjælp, som jeg fik af Trandum Kirke, med Sten 
og Bly. Item samme Aar betalte jeg 4000 lybsk og deraf 
5 af hundrede. Samme Aar lod jeg grave Kjellum Hede ind 
med en Grøft.

Anno 1555 lod jeg bygge den ny Fruerstue på Stubber- 
gård og Taget så meget til Fruerstuen som til Tårnet. Item 
samme Aar var jeg syg fra S. Martini og til Påske, da i 
Dimmeluge drog jeg til Johan Friis til Hesselager, om at Peder 
Bilde har min Gård bot udi Ribe og da blev jeg storlig syg 
igen af »Vanderen«.

Anno 1556 om Påske, da fik jeg Ende med Erik Krabbe 
og de andre om Ladegårds Mark ved Varde til Ejendom. Samme 
År 8 Dage efter Valborg Dag døde Gunde Lange, Fru Karens 
Broder. Samme Aar Påskeuge kom min Son Kjeld Juel til 
Varde til Skole.

Item samme Aar døde Iver Juel i Stubbergård udi Fruer
stuen, som dette forskrevne har ladet skrive og optegne, Bar- 
tholomæi Dag, der Klokken slog 7 om Morgenen, blev begraven 
i Sevel Kirke Søndagen der næst efter med stor Ære; hos var 
Niels Juel til Astrup, hans Broder, Oluf Munk, Niels Lange, 
Iver Krabbe, Danmarks Riges Råd, med mange Adelfruer og 
Jomfruer, så megen stor Almue, som ikke kunde få Rum i 
Kirken, og alle sørgede og begræd hans Død.

Anno 1573 Påskedag på Lojstrup døde ærl. og velb. Mand, 
Niels Juel til Astrup, kgl. Maj. fordums Befalingsmand på Bovl- 
ing, og blev begraven på Pindsedag udi Grinderslev Kloster
kirke, nedenfor Briksdoren, under en hvid Sten, ligger en halv 
Alen ovenfor Gulvet.

Anno 1574 lod Fru Mette Munk, Iver Juel til Rybjergs 
Efterleverske, forøge Tårnet på Sevel Kirke til Mønningen. Anno 
1577 lod hun lægge 2 Skippund Bly på Sevel Kirke. Samme 
År blev Tårnet takt med Tegltag og fuldkommet med Mur, og 
altså nær til nogen få tagsten på den Nordside, hvilken Byg
ning har kostet meget. Samme År havde Murmestren det syn
derste Hjorne nede af Tårnet slet ned i Grundvolden så hojt,
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som de hugne Sten når. Anno 1583 stod Maren Juels, Iver 
Juels Datters Bryllup på Langtind med Erik Rosenkrands. Anno 
1589 døde min, Kjeld Juels, sal. Moder,, forn. Fru Mette Munk, 
her på Stubbergård den 12 Dag Martii og blev derefter begraven 
udi Sevel Kirke Palmesøndag. Anno 1591 døde sal. Erik Rosen
krands på Langtind udi Februarii Måned, og beholdt hans Hu
stru, bem. Fru Maren Juel, hans Gård og Gods med alt Løsøre, 
og skal hun derfor betale al Gælden, som findes efter dem 
begge. Samme Aar døde Jomfru Margrete Kjeldsdatter i Varde, 
som var Iver Juels Søster, og der begraven i St. Ibs Kirke. 
Anno 1592 lod jeg, Kjeld Juel til Stubbergård, forny det syndre 
Stenhus med Port igennem, Vindver, Bjelker med andet mere, 
dertil hører, såsom den nu forefunden er. Findes der intet 
Hus i Ladegården, lidet eller stort, som jeg jo altsammen på 
min Bekostning har ladet bygge, desligeste Smedje og Møller 
med Broen over Søen til min Fægang med andet meget mere, 
som jeg udi Kirken og andensteds har fuldkommet (som man 
ved endnu at sige af1)). Anno 1595 lod jeg forlænge det Hus 
i Ladegården norden for Porten 28 Binding nör på og det 
norderste Hus der næst købte jeg sammenhugget for hver 
Binding 10 Anno 1597 Langfredag døde min sal. Søster, 
Fru Anne Juel, på Blistrup udi Mors, og blev hendes Lig ført 
til Stubbergård og begravet udi Sevel Kirke på Vor Herres Him
melfarts Dag hos hendes sal. Fader og Moder.

1) Må være en senere Tiltojelse.
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Den lærde Amager-Sognedegn lochurn Ballings Levnet.

Meddelt af C hr. Bruun.

Den Mand, hvis Levnet her kortelig er fortalt (efter et Haandskrift 
i det Kgl. Bibi., Ny Kgl. Saml 4, Nr. 1977 b.), har intet Navn efterladt 
sig i vor Literatur. Intet af hans Arbeider er udgivet og hans Liv, 
helliget til boglig Syssel og til Opfyldelsen af sine Pligter som Familie
fader og som Degn paa Landet, bragte ham ikke i Forhold, ved hvilke han 
kunde vinde Anseelse eller blot gjøre sig bekjendt i en noget videre Kreds. 
Og dog fortjener han at mindes, da han paa en smuk Maade staar som Repræ
sentant for mange af sin Stand, der leve, eller have levet, et lignende stille lærd 
Liv. Fortællingen om ham er sikkert tro og paalidelig, rimeligvis forfattet 
af en af hans Slægt, efter 1776 (af Sønnen Michel Halling?); flere af de 
Arbeider, som nævnes i den, ere endnu opbevarede og blive omtalte i Anmærk
ningerne mod Slutningen.

Salig IochumHallings Livs og Levnets Historie, som følger: 

lochurn Halling, Sogne Degn for Taarnbye Meenighed paa 
Amager Land, er fødd til Verdens Lys, i Horsens Bye udi 
Iylland, Aar: 1668 d. 9de Sept. af Faderen, Michel Lauritzon 
Halling, en forstandig og ærværdig Raadmand der for Byen, 
og Moderen, en Gudfrygtig og dydig Matrone: Maren lespers
datter Filderup.

Denne Søn, som efter Faderens grundige Skjønsomhed, og 
egen Tilbøyelighed, blant alle sine Brødre, alleene blev opofret 
til Studeringer, hvori Hånd fandt sit høyeste Gode: Blev først 
i den Danske Skoele underviist i at læse, regne og skrive; 
Da Hånd daglig spurgte sin Fader, om Hånd endnu ikke var 
Lærd nok, til at betræde den Latinsk Schole? og som Hånds



61

Forlængsel blev Kundbar, indfandt Rector Scholæ, da værende 
Mag. Knud Olufsson sig hos Faderen, og overtalede Ham, ikke 
længere at afholde den naturlige Lyst fra sine Forønskningers 
Opfyldelse; men lod denne Søn strax søge Scholen, hvor Hånd 
under Rectoris private Underviisning, saa vel som publiqve In
formation, ved egen Fliid og Flittighed forfremmedes, fra Een 
Lectie til anden.

Jmidlertiid hendøde Hånds gode Rector: 1685 og Mag. lens 
Krag blev Eftermanden, som med Fliid antog sig Iochum Mal
ling, der i all sin Opførsel selv gjorde sig elskværdig, og bragte 
det saa vidt, at Iland i sit Alders 20de Aar, 1688, med et be
rømmelig Vidnesbyrd blev bragt til Academiet, og efter fore- 
gaaende Overhøring, med Stiilens Prøve, blev indskrevet blant 
de hæderlige Studenteres Tall.

Da dette vedbørlig var forrettet, foraarsagede Penge-Mangel, 
at Hånd imod sin Villie motte forlade den høye Schole, og atter 
reyse til lydland, hvor Hånd var forskrevet af Hr. Bertram 
From, en grundlærd, og sær Gudfrygtig Provst og Præst i Sælde, 
for at underviise Hånds Børn, og tillige i Nødsfald prædike for 
Ham, samt ved at lære andre, selv at forfremmes i Lærdom, 
og foruden sin egen bestandige Flittighed, vandt meget til For
fremmelse ved Denne Høylærde Provstes mundtlige Aften-Sam
taler, som examinerede den eene, hvad Hånd havde læst den 
forrige Aften. Efter 2 aars forløb, reyste Hånd atter til Kjø- 
benhafn, og der aflagde sine ofTentlige Overhøreiser, baade i 
den Verdslige Viisdom og den høye Guds Kundskab, strax efter 
hver andre, ikke uden Berømmelse og Yndest af Overhørerne. 
Hvor til især blev lagt Merke af Den i Læge-Konsten høyt be
rømte Doctor, og offentlig Academisk Lærere Iustitzraad Holger 
Iacobæus, som ikke afloed, førend Iland blev overtalt, at blive 
Hånds Børns Underviisere og Anførere.

Dette Lære Embede forrettede Hånd i live Aar, med en 
Undrings-værdig Lykke, da Hånd besadd et stoert Pund i at lære 
fra sig, og ved et af Ham selv paafundet Kunstgreb, med en 
Haand af 5 Fingre*), hvorpaa var anført den heele Syntaxis, i

’) Denne rare Haand, meget smuk skrevet, blev med meere laant Hr. 
Iustitzraad og Professor Anchersen, og efter Hånds Død forsømt at 
ind kræves.
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største korthed, lærte sine Underhavende, at tale Latin, lige 
fra den Tiid de ret kunde tale Dansk: hvortil Biskop Borne- 
mand, Dr. Caspar Bartholin og Magr. Michael Tisdorph, med 
fleere, i deres Tiid, vare Ørehørige og Øyensynlige Vidner med 
Beundring. J denne lange og besværlige Forrettning, udsendte 
Hånd nogle af sine Lærlinger til Academiet, iblant andre: Magr, 
lacob lacobæus, siden Provst og Præst i Faxae udi Sj elland, 
og Thomas Iacobæus, om hvilken var meget store Forhaabning, 
da Hånd døde Ung, og et Lem paa Borchens Collegio; med 
fleere, som ikke behøver her at opregnes: Da andre fornemme 
Folk, med Iustitsraad Iacobæi Tilladelse, fik Friehed, at lade 
Deres Børn hos Ham underviise. Jblant Disse blev og Hr. 
Etatzraad og Professor Thomas Bartholin særdeeles bekjendt, 
som altiid agtede og ærede denne sin gi. /ScÅoZé-Mester, og i 
alle Tilfælde forblev en bestandig Patron og Behjelpere.

Da Hånd nu paa adskillige Maader havde gjort sig bekjendt 
ved Académiet, velyndet af alle Professoribus og fleere høyere 
Befordrere, begyndte Hånd at søge adskillige Embeder, sær
deles Rectorater, saavel som og Præstekald, da Hånd havde 
gjort sig ad utrumque paratus, men Lykken var Ham bestandig 
imod, og muelig, De, som skulle være Hånds Befordrere, ville 
selv ikke miste Ham.

Dette merkede lochum Halling, og derfor uden mange 
Omstændigheder, med sit Testimonio publico paatog sig en 
Udenlands Reyse paa sin egen Pung; for videre at excolere det 
2?otamske Studium, hvortil Hånd havde lagt en goed Grund, 
saa vel Theoretice som Practice*) hos sin i Urte-Læren kyndige

*) At lochum Halling forstod Botaniqven, nægtede ingen Urte-Kyndig i 
Hånds Tiid. Peder Kylling, som var Botanicus Regius, tilstoed skrivtlig, 
at Hånd, endog i sine Studenter Dage, vidste lige saa meget som 
Hånd selv.

Men et sær prægtig Vidnesbyrd, aflagde Etatzraad Buchvalt om 
Ham, da .Hånd paa Consistorio, læste publice 1733 — og lochum Halling, 
som en gammel Mand, kom ind paa Lectien-, befalede Buchvalt Pedellen, 
at sætte en Stoel ved Siden af sig selv, for Ham; slap derpaa alting; 
og begyndte at holde en Lov-Tale for Auditorium over denne Mand; 
og igjentog, iblant andre Berømmelser, meere end Eengang: at Hånd 
var Optimus his temporibus Botanicus.

Da Talen var til Ende, opstoed lochum Halling, og holdte extem- 
pore en Latinsk contra Oration'. Hvorudi Hånd bluedes over slig ufor-
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Patron Dr. Holger Iacobæus: Og efter adskillige Omsvøb i 
Tydskland, hvor Hånd, naar Tiid gaves, daglig Botanicerede, og 
consulerede Lærde, hvis Navne nu ere udslættede af Hukom
melsen, blev af sine Venner forskrevet til Lundæ Academie i 
Schaane, der furtsatte Hånd sit Scopum, og efter 1 Aars For
løb bragte sig i saadan Agt og Anseelse; at Ham blev lovet 
et Professorat ved givne Vacance, saa Hånd for den Tiid, 
tænkte ikkun lidet paa sit Fæderneland.

Imidlertid kunde de Herrer Professores ved Kjøbenhavns 
Academie, dog ikke ganske forglemme denne gamle Discipel, 
men skrev Ham til, i samtlige Deres Navne:

At siden Morten Lauritz im Widsted, Sogne Degn for 
Taambye paa Amager var død, 1703 d. 28de Decembr. Iochum 
Hatting da ville imodtage det vacante Embede indtil videre, mod 
Forsikkring at have Ham i Hukommelse!

Han stoed i Tvivlsmaal, om at tage et vist Degne Kald 
for det uvisse Professorat, som en merkelig metamorphosis; dog 
bevægede Kjærlighed til Fæderne Landet, og Patronernes gode 
Løvter ham til at imodtage Tilbuddet*). Da Hånd først paa 
Aaret 1704 reyste til Danmark og tiltraadde efter foregaaende 
Bispe Examen sit Embede; hvor Hånd blev, som en bekjendt 
gi. Academicus, af Sogne Præsten Professor Fleischer, med en 
slags distinction antaget og indsatt: Og Meenigheden fandt 
Behag i Hånds reene og vellydende Stemme, da Hånd for
stoed vocal-musiqven ex fundamento.

Siden forestoed Hånd sit Embede, med Alvorlighed, Fliid 
og Troeskab, og ved egen Møye, samt Hjelp af Biskop Worm 
og Provst Reenberg gjorde den Indrettning, som endnu nøye 
iagttages, med en Egentlig Catechisation, hver Thorsdag for- 
Middag, fra 9 till live Slætt, og offentlig holdes i Kirken af 
Degnen for Sognets samlede Ungdom, hvilket har mægtig til-

tjent Berømmelse, kjendte sin egen Uværdighed, var kommet for at 
lære; og derhos opløftede efter Fortjeneste Etatzraadens meriter.

Derpaa var Timen ude, Studenterne bleve fornøyede ved at paa
høre disse uventelige Lovtaler; og forglemte ikke, at distingvere, ved 
Deres sædvanlige critiqver.

*) Hvad Tanker Hånd ellers har havt om denne Promotion, er mældet i 
Hånds Diario, Hvor Hånd blant andet skrev: Captus! habeo, hæreo, Deus 
me ducat et reducat!



64

hjulpet, at Taarnbye Ungdom, bestandig, af Deres Biskopper 
og Provster har havt et Fortrin frem for Mange, og ved Deres 
Visitatzer bievne anseede med Fornøyelse.

J Hånds Embeds-Forrettninger af nogle og Tredive Aar, 
forefaldt adskillige Merkværdigheder, som Hånd altiid udredede 
sig lykkelig og vel fra: Jblant andre, paakom Sogne Præsten 
Professor Wandall en Hændelse, i Aaret 1734 paa Skjær- 
Thorsdag, da Hånd med Jver havde prædiket; forrettede derpaa 
Nadverens Sacramente, og skulle ombære Kalken, da antastede 
Ham saa stoer en Rystelse i Hænder og ganske Legeme, at det 
var umuelig for Ham samme at fremføre, altsaa i yderste For
lægenhed: Iochum Halling, som aldrig var Raadvild i Nødens 
Tiid, talede til Prof. Wandall, had Ham allene holde sin Haand 
ved Kalken, og nævne de brugelige Ord: Derpaa gik Hånd 
uden for Altar Foden bag ved Communicanteme, og førte Kalken 
fra Een Person til anden, indtil Forretningen var til Ende.

For denne Gierning blev Iochum Malling angivet, og citeret 
for Biskop Worm, som den der skulle have administreret Sacra- 
mentet; men da Biskoppen baade kjendte Mandens Fornuft, og 
hørdte Hånds Demonstration, svarede Hånd: Det var et Con
silium in arena, som faa Præster kunde vente af 
Deres Degne; Jeg priser Gjerningen, og Holder den 
i alle Maader undskyldelig.

Han opagtede sit Kald, og studerede meget flittig, havde 
og erhvervet sig en store og smuk Bog-samling, som foruden 
andre, meest bestoed i Grædske og Latfmske Auctoribus, da 
Hånd talede begge Sprog uden vanskelighed, med en ligegyl
dighed, saa Hånd og fordristede sig at søge det GWdske Pro
fessorat ved Kjobenhafns Academie: Og da denne Post blev 
beklædet af den Værdige Hr. Etatzraad Gramm, sagde Hånd: 
Nu vil jeg døe i min Rede.

Hånd har Tvende gange været givt:
1. Med Birgitte Aldeveldt, en Enke af Skibs-Capitain Magnus 

Cornelisen, med hende levede Hånd fra 1705 — til Pestens Aar 
1711 — og avlede Een Søn: Magnus Halling, som blev Sogne 
Præst for Haarslew og Tinghjellinge Meenigheder i Sj elland Aar 
1738 — og levede indtil 1748, d. 9de Aprilis], da Hånd hen
døde af en hidsig Feber paa 10de Dag.
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Hånd har igjen efterladt sig 2 Sønner sc.
Iochum Halling, Sogne Præst for Saxkjøbing og 
Maibølle Menigheder i Lolland, og
Witthus Halling Brigader, nu bekjendt af det hvide 
Baand1).

Det andet Ægteskab var med Jofr. Margrete Elisabeth Witth, 
begyndt 1713 — d. 11te Iunii, og ved Døden fuldbragt 1737 
d. 28de Decembr-, med Hende har 3 Børn overlevet Ham:

1. Michel Hatting, som var sin Faders elskeligste Søn, af 
Ham selv Dimitteret, var Hånds Assistent paa Alderdommen og 
Efter-Mand i Embedet, har aldrig været givt, og lever som en 
Philosophus Practicus.

2. Holger Halling, forhen residerende Capelian i Helsingber 
og Præst til Hospitalet, nu Sogne-Præst for Ballerup og Maalew 
Meenigheder i Sjelland, er i Ægteskab med Berte Mossin, og 
har Een Eeneste Datter: Maren Halling.

3. Anna Birgitta Halling, som er den yngste, lever Jomfrue 
hos sin ældste Broder.

Denne Ærværdige gamle Fader, informerede selv sine Søn
ner saaledes, at de gjerne fra Hånds Haand kunde bievne di
mitterede til Academiet, dog satte Hånd den ældste og yngste 
i Sorbe og Helsingbers Scholer paa 1 ad 2 Aar, for at lære 
jScAoZe-Skikke, og vide, hvad Omgangen i en Publiqve Schole 
medfører.

Hånds Læremaade var grundig og behagelig, intet super
fluum eller unødvendig Tiids Spilde, alting ex fundamento, 
Hånd søgte Hjernen og bortkastede Skallerne.

Hånds Leeve Regler vare opbyggelige, altiid grundede paa 
den gjørlige Christendoms Muelighed, og deri foregik selv med 
et godt Exempel-. Saa at Hånds Discipler forfremmedes i Kund
skab og voxte i Kraft.

Hånd tilloed Dem Friched, men saadan, som altiid var for
bunden med et slags nyttig Arbeyde: Om Foraaret diverterede 
Hånd med Træers forplantelse — Kjende-Tegn — og Røgt. 
Om Sommeren ved at botanicere, og gaae herbatim i Enge og 
paa Marken. Om Vinteren ved Vocal-Musiqven, Landkort, og 
adskillige Billeder og Tegninger at eftermale; hvilket af Hånds 
Børn blev anseet som den allerstørste Fornøyelse, naar de 
hertil kunde faae Tilladelse; Da det 7,atø‘nske Sprog imidlertiid 

5
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blev brugt; og naar nogen Vildelse indløb, blev den corrigeret 
med en Ærbar Mime, ved at igjentage det vildfarende Ord og 
sætte det i sin rette orden, hvilket gjorde større Virkning, end 
Straffen kunde udrette.

Saa at Hånd var meget frygtet, men meere elsket af sine 
Børn, som bestandig glædede, og aldrig gjorde Ham imod 
med Forsætt.

Hånd var anseet af bekjendte Lærde, for sin grundige 
Kundskab i Philologie, Botaniqven og den Zafønske Poesie\ 
hvori Hånd af mange Lærde-Mænd blev consuleret, som den 
store Pacqve Breve, ved Numer og paafulgte Svar, efter Ilands 
Død bevidnede*).

Hånd var agtet og æret af sine Præster og sin Meenighed, 
som Hånd ved behagelige Taler, og et opbyggelig Levnet, stedse 
var til Velbehag og et godt Exempel.

Endelig hendøde denne ærlige og Retsindige Mand, af Lær
dom og Levnet til alt Godt bekjendt, 1737 — den 28de De- 
eembris, af Gikt Syge, paa sine Knæe i Bønnen, uden at være 
synderlig Sengeliggende. Efter forhen tagne Avsked med sine 
Børn, og Faderlige Formaninger til Dyd og Gudsfrygt, ved de 
allerkraftigste Erindringer, overleverede Hånd sin Sjæl i sin 
himmelske Faders Haand, i en Alder af 69 Aar, 3 Maaneder, 
og 18 Dage. Da Hånd næstfølgende 3 lanuar med et stort 
Følge blev begravet i Taarnbye Kirke, og Hr. Professor Wan- 
da.ll prædikede over denne gamle og bestandige Ven, ikke uden 
at fælde nogle Taare, af 1 Tim, 3, 13. Thi hvilke som tjene 
vel i Menigheden, de forhverve sig selv en goed Trappe, og en 
stor Friemodiglied i Troen, som er i Christo lesu.

Af Hånds Bøgger ere ingen trykte, men følgende Manu- 
scripta:

1. Georgica Danica2), Oligeri lacobæi in 4to. Hvori beskrives
Bonde-Handelen med dens Forretninger og Fornøyelser, 
efter de 4re Aarets Tider.

Disse Latinske Vers haver lochum Halling i de ledige 
Timer udarbeydct, da Iland hver Sommer paa nogen Tiid 
tillige med sine Disciple? fornøyede sig paa Veddeløb Gaar

*) Denne rare Brev-Samling, blev ved Skiftets Holdelsc endelig over
draget Stifts Provsten Hr. MatzHolm, som samme meere end eengang 
til Foræring havde begjæret.
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ved Roeskilde beliggende, som var Iustitzraad lacobceo 
tilhørende.

Da disse Vers vare færdige, foreviiste Iland samme sin 
Principal, som selv var en lykkelig Poet) dem til gjennem- 
læsning og behageligst correction, hvilket og lustitzraaden 
gjorde med nogle faa Anmerkninger og denne hosføyede 
crisinx At disse Vers vare baade af materie og Stiil saa smukke 
og vel udarbeydede, at IIand ønskede selv at være 
Fader til dem! hvorpaa Iochum Hatting svarede: Det skulle 
være llam en stor Ære, om de motte bære Hånds Navn? 
Hvilket Iustitzraad Iacobæus for saa vidt tillod, dog med 
denne reservation) at hvis de nogen Tiid skulle blive trykte, 
da vilde Hånd ingenlunde have Navn for Fremmedes 
Arbeyde.

Af dette Exemplar har Auctor gjort mange Udskrivter, 
og foræret sine Venner, alt under Iacobæi Navn. Dog har 
Iustitzraad og Professor Anchersen eyet et Eaemplar under 
den rette Auctoris: Ioachimi Ilallingii Navn, og derom til 
sidst bekommet den rette Oplysning.

2. Hr. Peder Syvs Danske Ordsprog verterede paa Latin med 
Classicorum Auctorum egne Ord3), in 8»<>-

3. Det Danske Bibliotheqve, som er en Catalogus over alle 
trykte Danske Bøgger: Deres Tituler, Auctores, Editioner, 
formate^' og Aarstall, med adskillige rare annecdoter*).

4. Den Adelige Slegte Bog efter Alpliabetet5"). in Fol.
5. Alle Danske Herregaarde efter Alphabetet. Deres Eyere 

etc.6). in 4to>
6. Kvindekjønnets Dyder, som Gud, og Mændene Fryder. 

in 8v°-
7. Et Herbarium Vivum ved Tidens Længde noget beskadiget. 

in Fol.
8. Adskillige Ænigmata paa Dansk og Latin, in 8”°-
9. Virgilii Ecclog. oversatte paa Danske Vers, in 8vo.

10. Hånds Diarium in Fol. indeholdte daglige Historiske Obser
vationer i Ilands Tid forefaldne, skrevet paa Latin, blev 
laant ud af Eyeren, men ved forglemmelse af Laanerens 
Navn kom aldrig igjen, som var meget fortrydeligt.

11. Den før omtalte Grammatikalske Haand meget næt skrevet.
12. Et Polisk Certamen, som i nogle Aar skrivtlig imellem

5*
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Ham og Mag. Wildbom ved Lundæ Academie vedvarede, 
med Latinske Vers, indtil Mag. Wildbom saae sig over
vundet, og skrev i sit Svenske Brev: Parce meis.............
post hac non carmina fingam. *)

13. Hånd har havt 5 Bogstaver af Hr. Conferenceraad Rost- 
gaards store Danske Lexicon paa den 5te Haand at ud- 
arbeyde, som skede med Fornøyelse og til Taksigelse7).

Hånd skrev desuden saa nitid og Zirlig en Haand, at da 
Iustitzraad Jacobæus havde fuldendet, og fra Trykken bekom
met sit Musæum Regium, i hvilket store Verk Jochum Hatting 
daglig gik Ham som en Medarbeydere til Haande; og skikkede 
denne Bog til Foræring for adskillige Europæiske Konger og 
Fyrster med en Dedication til Enhver især, skrev 1. Hatting 
samme, med saadan Pynt og Nethed, at mand ved første Øye- 
Kast ikke kunde gjøre forskjel paa dette, og en aftrykket 
Kobber Plade. Og da Auctor igjen blev regaleret med Konge
lige Foræringer, blev Skriveren ey heller forglemt efter Fortjeneste. 

Saaledes levede og døde denne Mand, hvis Symbolum 
var dette:

Nulla Dies sine linea.

1) Witthus Halling fik Dannebrogsordenen den 13 Juli 1776.
2) En Afskrift af dette Digt blev 1749 foræret af Provst Olivarius til 

Danske Selskab og findes nu i det Kongl. Bibi. Mss. N. Kgl. Saml. 4, Nr. 160 f. 
Titlen er: »Oligeri Iacobæi G eorgica Daniæ. Accessit Mantissa Poetica 
Varii Argumenti«. 1 Fortalen nævner Forfatteren Virgils Georgica som sit 
Mynster, samt at han har forsøgt at skildre Agerdyrkningen som den er i 
Danmark. Han omtaler, at han i en Mantissa poetica har samlet flere 
Digte, som han til forskjellig Tid har skrevet »ne inter Musas severiores 
et occupationes alias Academicas velut fractus hebesceret. Demulcet enim 
potentissime curas fontis Caballini liqvor, blandumqve per intervalla in 
Parnasso bicipiti somnium« Denne Mantissa mangler. Digtet er delt i 2 
Bøger, den første handler om Jordbruget — 386 Vers, den anden om Have
væsen, Qvægavl, Skovdrift etc. — 397 Vers. Som Prøve meddeles følgende 
Stykker af første Bog:

Vero novo viridem cum terra induta juventam
Exuit hirsutas bruma fugiente pruinas, 
Incipit uncato terram proscindere ferro 
Agricolæ callosa manus Fumantia eqvorum

*) Hvor disse Bøgger ere? kand ikke gives nogen tilforladelig Efterrettning, 
de fleeste faldt i den ældste Søns Hænder, og efter Hånds Død adsplittedes.
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Tergora lassat ager, baculo qvos rustica pubes 
Increpitat, clamore ipsum stimulante laborem, 
Suppositisque oneri geminantur verbera dorsis. 
Saepe ubi dura nimis fuerit compactaque tellus, 
Scinditur in tenues prius unco vomere sulcos, 
Qvamprimum autumnus sectis succedit aristis 
Et leviter fractas prodest invertere glebas. 
Hinc ubi frigoribus pulsis ver aethera mulcet, 
Dura magis faciles ducunt dentalia sulcos 
Et, ferro impacto, citius se gleba resolvit. 
Mox, ubi tranqvilli favet indulgentia coeli, 
Semina sparguntur laetis Cerealia dextris, 
Spesque anni sulco domitis committitur arvis. 
Sed prius attenta petit ardua sidera mente 
Evolvitque sagax signantes tempora fastos 
Agricola, explorans varium et mutabile coelum, 
Qvid Sol portendat serus, qvid portet Eous, 
Qvid nimboso Hyades vultu, qvid menstrua Phoebe, 
Atque in consilium pelagus caelum, aera, terram 
Advocat, et numeros qvaerit legesqve dierum. 
Saepe etiam si stagna alis perstringat hirundo, 
Atqve coaxantes sustollat rana qverelas;
Nubila praesagit dubio pendentia coelo 
Imbriferosque austros et stillans agmen aqvarum. 
Interdum steriles, qvos sylvula vestit cricae, 
Camporum tractus flammis crepitantibus urit 
Et loca virgultis spissisqve horrentia dumis, 
Ut novus hinc duro demum subigendus aratro 
Surgat ager, cupidisque admittens semina sulcis.

Nonne vides svavi qvam lactescentiae succo 
Tritica, et in varios se contorqventia gyros 
Pisa paludosis gignat Lollandia glebis? 
Stevonicoqve eadem felix Selandia tractu? 
Fagopyrum Fiones mittunt, quod fercla ministrat 
Pultiphago, lactat natum sibi luta secale 
Raparumqve globos, sapidi qveis gratia succi 
Indorum e cannis laticem dulcedine vincit.
Sic terræ ingenium, sic cultum habitusqvc locorum 
Impigra solertis dignoscit cura coloni 
Tempore qvæqve suo dispensans semina fundo.

3) Dette Arbeide er fra Ilerslebs (Catal. S. 5S5, Nr. 34) og Thotts 
Bogsamlinger gaaet over i det kgl. Bibliothek (Catal. Thott. VII, S 528, 
Nr. 466 — 67). Det har til Titel: »Danske Ordsproge og Korte Lærdomme, 
brugelige i disse 3 Nordiske Riger, samlede og til Trykken befordrede af
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Hr. Peder Pederszøn Syv, Sogne-Præst i Hellested, i Stevns Herred. Og nu 
saavit inueligt var, oversatte paa Latinske Maal af adskillige forekomne 
Skribentere, Poeter, Historie-Skrivere etc. i same Orden effter deres Materie 
Alphabetiske Vjs af lo c hum Hal lin g, u-værdig Sogne-Degn til Taarnbye Mee- 
nighed paa gammel Amager Aar 1734«. Det udgjør 2 Bind i Octav, tilsammen 
440 Blade foruden Registre. Der er benyttet over 200 Forfattere, navnlig 
baade græske og latinske Classikere, men ogsaa nyere Latinister. Paa første 
Side er som Motto brugt: »Quid dulcius est literato otio«? og følgende to Ci
tater: »Håbe semper in memoria, ut tanquam scopulum sie fugias inauditum 
atqve insolens verbum«. Gell. L. l.c. 10; »Primum sylva rerum et senten- 
tiarum comparanda est«. C i c.

4) Ogsaa dette Skrift har først tilhørt Hersleb (Gatal. S. 556, Nr. 22), der
efter Thott (Cat. VII, S. 360, Nr. 1049) og findes nu i det Kgl. Bibi. Titlen 
lyder forkortet saaledes: »De Danskes Bibliothek oprettet som et rart sel- 
somt Elever med fem Blade under disse fem Tituler: I. af Theologiske 
Bøgger (heriblandt Lig-Prædikener de merkeligste og Udvalde — saa og de 
Bøgger, som enten Ædle og priselige Fruer, lomfruer og Damer self have 
gjort, eller dem af andre ere tilskrevne). II Historiske. III. Poetiske, eller 
Rijmskrifler — derhos Auctores og Latinske Skribentere paa Dansk udsatte, 
med de derhen hørende Skole-Bøgger, den danske Sprog-Konst og andre 
boglige Konster og Videnskaber vedkommende. IV. luridiske eller Lov- 
Skrifter, hvad den Danske Regjering angaaer V. Moralske Bøgger, dernest 
Medicinske eller Læge-Bøgger, og Urte-Bøgger, samlet og samenskrevet sit 
Fæderne Land til Ære, og meenige Danske til Tjeneste, af den Danske 
Sognedegn paa gammel Amager i Taarnbye Sogn, Aar 1726, Ioclium Halling«. 
Under disse Hovedafsnit ere Bøgerne ordnede i 22 Underafdelinger. Han 
har opsummeret det hele Antal den 5 luli 1728, og Antallet var da 2138 
Bøger, alle udelukkende udkomne i Danmark eller af danske For
fattere. Bibliographisk Nøiagtighed vil man ikke finde, men desuagtet er 
det et høist mærkeligt Arbeide, for den Tid enestaaende i sit Slsgs, ja til
dels endnu den Dag idag. Man maa forbauses over den overordenlige Omhu, 
Forfatteren har anvendt paa dels efter Bøgerne selv, dels efter de gamle 
Kataloger, f. Ex Resens, Rostgaards, at samle systematisk og ordne disse 
mangfoldige Bogtitler, og forundres over, hvor fuldstændig hans Fortegnelse 
er — han anfører f. Ex. c. l;’0 Catechismer og Forklaringer over Catechis- 
mus, c '.‘00 Andagtsbøger, stadig med Tilføjelse af de forskjellige Udgaver. 
Hans Flid kan i Virkeligheden endnu være »meenige Danske til Tjeneste«, 
i Mangel af bedre overskuelige Hjælpemidler.

5) Den Adelige Slægte-Bog er ligeledes fra Herslcbs Bibliothek (Catal. 
S. 556 Nr. 23) gaaet over i Thotts og derfra til det Kgl. Bibi. (Catal. Thott. 
VII, S. 363, Nr. 1087) Foran i Bogen — paa hvis Bind staar Aarstallet 
1730 — er lagt en Fortale af Iochum Halling, som meddeles her, da den 
afgiver en Prøve paa hans Udtryksmaade og paa hans Kjærlighed til sine 
lærde Beskjæftigelser, og tillige oplyser om Planen for hele dette Arbeide. 
Hans Kilder ere fornemmelig de gamle Ligprædikener. Foran hver Slægt er 
dens Vaaben beskrevet, hvorefter dens forskjellige Grene anføres, med Fød-



71

sols- og Dødsaar, Stilling o. s. v. Det er et flittigt Arbeide, men har neppe 
megen Værdi nu.

Den Gunstige og Velbyrdig Læser.
Mange vil dømme, det ikke at være Umagen værd at sammcnbyldte 

et adelig Register, som dog vil agtes et ufuldkommen Verk, og til ingen 
Nytte, eller maaskee ubehageligt at drive Tiden bort med at igjennemlæse: 
Men som et hvert Hoved har sit Sind, saa har og enhver sin Inclination 
for sig selv, nu til Gcistlige, nu til verdslige materier at tale, skrive eller 
læse om; en lurist fornøyer sig med at rage og randsage Love og Forord
ninger for at fordre Ræt og Rætfærdighed; en Medicus i at udfinde de tjen
ligste Raad i Naturen mod Siugdomme at afvende, og Sundheden at igjen- 
skafle; en Botanicus i at kjende og udsøge alle forekommende Urters Krafft 
og Virkning; og hvad har ikke her under dette Facultet en aarvaagen Apo- 
theker sin ædle Konst at øve og i agt tage; en erfaren og behændig Chirur- 
yus sit Verk at opvarte; en agtsom Badstuemand sin Forretning at forestaae; 
en Urtekramer sit; en Destillerer sit; en Kukken- eller Sukkerbager sit, at 
jeg intet vil tale om en god og dygtige Urtegaardsmand, alt som enhvers 
Lyst og Behag drager ham til hvad der er skikkeligt, ærbart og nytteligt. 
En Poet, hvor bløder hånd ikke sin Pande, for at digte og rjme det som 
kand fornøje og gavne de læsende? nu i gudelige og geistlige SkrilTter, til 
Christelige Sjæles andagt at opmuntre; nu i Hjstoriske og verdslige Sager, 
for at forestille sine Liebhaberes Øjne de Ting, som de aldrig saae, og dog 
ved hans Afmålinger blive dem gandske bekjendte. Har mand da Lyst og 
Kjærlighcd til at kjende saadane og fleere ting i Naturen, skulde mand da 
væie gandske forsømmelig i at kjende sig self? Jeg har den Tanke, at der 
er vel den Welbaarne Herre, som ønskte sig bedre Kundskab end han har, 
om sine Forfædre, deres gamle Afkom, Levnet, Ægteskab, Charger, Forret
ninger og BedrifTter, om deres Stamhuuse, deres Alder, Død og Begravelse; 
men det skal være vanskeligt, end og i de største Bibliotheker, at finde den 
Bog, som kand berætte ham om alt dette. Vel kand en og anden lærd 
Herre have været saa curieux, at hånd, for sig self og til egen Brug, har 
optegnet sine Adelige Anherrer 16 paa Fæderne og 16 paa Møderne Side, 
men der har de lagt i skiul, og for andre ubekjendte, og maaskee kommer 
aldrig for Dagen, undtagen de, som efTter Ghristelig og gammel Skik i deres 
fordum udgangne Ligprædikener har ladet dem komme for Liuset. Og hvor 
tit bliver et gi. og henslidt Papir henkast for unyttigt af dem, som hverken 
kjender det, eller veed at sætte Prjs derpaa? da andre gav Guld derfor, om 
de ejede saadan et Blad Papjr, der over har vore danske Historier Ijdt den 
Mangel, som er af mange lærde Mænd fast begrædelig. Og havde mand 
ikke liallt af de adelige Familiers Levnets Historier nogen Behjelpning til 
saadan et. c or pus at sammendrage, — endskjønt der kand ikke tælles fleere end 
600 danske Ligprædikener at være ved Trykken udgangne, dog mange deraf 
ere uden for Adelstanden, som dog vel 6 sneese Ejere har samlet paa førend 
de sidst kom i en Mands Eje*), men hvo ejer dem nu? — da havde deres Navne

*) Hr. sigtes til Fr. Rostgaards Samling af Ligprædikener.
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med dem self aldeeles været uddøede og optærede. Og det vilde lidet for- 
slaaet at opkaste alle de Danskes Chrøniker, Historier, Kæmpeviser, Aviser, 
Chronologier o. s. v. til dette at bringe i Orden eller at fdldende, hves ikke 
de afdødes Personalia hertil havde givet den heste Forstrækning. Havde 
jeg hafft Adgang til store Bibliotheker, eller Kiendskab og Omgængelse med 
dem, som eje adskillige af Adelens Slegtebøgger, Stammebøgger, Waaben- 
bøgger og andet dertil henhørende, kunde vel Verket hallt en bedre frem
gang, men som jeg ej har hafft anden Tilhjelpning, end min egen Fattigdom 
at søge, saa undrer vel ingen, at dette, som al anden verdslig Gjerning, er 
ufuldkommen, helst effterdj jeg saa sildig nu i mit 64 Aar dermed har be
gyndt at føre det i den orden effter Alphabetet. Saa meget haaber jeg af 
den Welb. og G. L. at hånd ikke ilde optager min gode Villie, som til en hans 
Tjeneste har været denne, at give anledning til, at en hver for sin Familie 
og stamme kand her af uddrage sig en egen S legt-med sine Anher 
paa Fæderne og Møderne Side, saalænge hånd vil, i den op- og ned-stigende 
Linie, om hånd ellers kjender sin Afkom, eller vil betroe den det. at for- 
rætte, som i slige Sager er kyndig. Thi har jeg indrættet Værket i 2 Tomer 
in folio, som kand indbindes med Reen Papjr imellem hver Blad, at de 
same kand tjene og bruges, om det var til fleere Secula, enten at tilskrive 
hvad mig ikke endnu er forekommet, i de foregaaende tider, eller at tillegge 
hvad som skal skee til de effterkommende Tiider, saa det kand blive bruge
ligt fra Slegt til anden, som baade har været og som skal komme, til Be
rømmelse for all Verden bekjendt. 1 den første Tome indeholdes de æld- 
gamle af Adelen-, I den anden de y ngere, fra Kong FridericiS Regjering, og 
de effterfølgende Kongers tider, som ere noget nær alt lige saa mange af 
Stamme-Navne, men ikke af Afkom eller Herre-Sæder. Gid mit forehavende 
motte tækkes nogle, den gemeene Mand tjener det ikke. Gud bevare Kongen 
og det Kongel. Arvehuus; Gud velsigne Adelen og deres Slegter i 1000de 
led til Rigernes ære, og det gemeene heste! Gud lade dem alle blive gamle 
i Fred og gode Dage, og see derhen, at Guds ære fordres, Guds Kirke 
fremmes, de fattige forsiunes, saa vi andre, ved deres Forsvar, Gunst og 
Bevaagenhed, maae leve et gudfrygtigt og ærligt Liv og Levnet med all 
gudelighed, Adstadighed, ydmyghed og Underdanighed! Dette er Auctors 
tro-hjertige Ynske, som er enhvers

Underdanige, ydmygste og beredvilligste Tjener 
Taarnbye paa Amager Iochum

d. 17 Julii 1732. Halling.
6) Hersleb har ogsaa eiet dette Haandskrift; i hans Gatalog (S. 571, Nr. 80) 

anføres det: »Iochum Hallings Herre Sæder og Stamhuse i Danmark, efter 
Alphab. Orden.« Hvor det senere er kommet hen, vides ikke.

7) 1 Herslebs Gatalog (S. 556, Nr. 24) anføres endnu: »Iochum Hallings 
Ærarium Danicum s. Icones Danorum Æri incis., i 7 Klasser med hosføycde 
Antegnelser samt andre Kobberstykker«.
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Dansk Bibliograph!.
Ved C hr. Bruun.

1.
Peder Palladius.

Peder Palladius’s Segl.
Efter en Tegning i den tredie haandskrevne Del af L. Thuras Danske Vitruvius.

1537.
Luthers lille Catechismus.

1 Aaret 1537 udgav Peder Palladius Luthers lille Catechis
mus paa Dansk. Denne Udgave er næppe mere til. I Bibi. 
Ih. Fuirenii jun. 1675 anføres p. 324, nr. 2328: »Parvus Ca-

x) De Bidrag til den danske Bibliographi i det 16de Aarhundrede, som 
jeg haaber fremdeles at kunne levere i disse »danske Samlinger«, maa 
betragtes som Fortsættelse af et større literærhistorisk Arbeide, som 
vil blive meddelt et andet Sted og vil behandle den danske Literatur 
fra Bogtrykkerkunstens Indførelse i Danmark (1482) indtil 1550, nær
mest fra et bibliographisk Standpunkt. Peder Palladius’s Skrifter falde 
baade før og efter 1550, og nogle af dem ville saaledes blive Gjenstand 
for Omtale i det nævnte Arbeide. De medtages imidlertid her, for at 
alle hans Skrifter kunne være samlede paa et Sted, og fordi det vil 
vare længere Tid, inden det større Arbeide naar lige ned til 1550. 
Gjenstand for Beskrivelse blive ikke allene Palladius’s egne Skrifter, 
men ogsaa dem, som han har oversat fra Tydsk eller Latin; ligeledes, 
men kortere, de Bøger han har forsynet med Fortaler 



techismus Lutheri, Hafniæ 1537«, uden Tvivl Palladius’s Over
sættelse, men det er maaske ogsaa det eneste Sled i de mange 
Bogcataloger vi have tilbage, at man finder den anført. *) Heldig
vis har Resen optrykt den i sin Oversættelse af Luthers Præ
diken om den anden Artikel af vor Ghristelige Tro, som udkom 
Kbh. 1631 (i 8V0) under Titel: »Immanuel. Gud med os. Jesus 
Ghristus Guds eeniste Søn, vor Herre, etc. Item Huorledis D. 
Pet. Pal. self hafuer først fordanskit dend lidle Latinske Luthers 
Catechismum, Sognedegnene til brug for Vngdommen«. Cate- 
chismen findes Blad. liij verso til Kv, ialt 20 Sider med en Ind
ledning af Resen Blad I — liij recto. Den har til Titel:

Den lidle Danske Gatechismus, Huilcken alle Sogne-degne 
skulle lære oc undervjse unge Folck, som ere i deris Sogne, 
paa den tiid oc sted, som Sognepræsten en huer tilsigendis 
vorder. 1537.

I Fortalen, dediceret til »alle Sognedegne, som tiene til 
Lands-Kirckerne« og »Skrefuet i Roskild, Lucii dag, Anno Do
mini MDX XXVII« — omtaler Palladius, at da Sognedegnene 
ikke all eneste skulde tiene deres Sognefolk med Ringen og 
Siungen, men ogsaa som der stod i Ordinanlsen lære alle 
unge Folk denne lille danske Bog, som hedder Gatechismus, 
tyktes det ham gavnligt, at de altid havde den hos dem og 
»derfor lod jeg korteligen udsætte dendne samme lille Bog 
paa Danske«. Han formaner Sognedegnene til i Overensstem
melse med Ordinantzen at lære Børnene Catechismus en Gang 
om Ugen, og lære den saaledes, »at de gamle vilde ocsaa 
gierne høre til med. Saa kunde det skee, ad naar Sognepre- 
sterne afginge, da kunde Sognemændene udvælle eder til deris 
Sogneprester igien«, det var Gud taknemmeligt oc gavnligt for 
den hellige Kirke. Vare de forsømmelige eller ikke beqvemme til 
at lære Catechismus, da skulde de sættes af deres Embede. 
Vilde Nogen spotte dem eller forholde dem deres rette og rede
lige Underholdning, da skulde de give det Provsten tilkjende, 
som skulde skikke dem den efter Kongelig Majestæts Befaling.

’) 1 -’Museum Klevenfeldtianum« findes anført S. 176, Nr. 612: »Lutheri 
parvus Catechismus, in usnm ruralium parochorum editus cura Palladii, 
Hafniæ 1535, defect«. Er det en Trykfejl for 1537, eller er det en 
ukjendt Udgave? Bogen kjendes ikke.
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Moller (Cimbr. litter. I, S. 477) og Langebek (dansk hist. 
Almanak 1765) anføre en Udgave fra 1541, Kbh., af Palladius’s For
klaring over Luthers lille Catechismus. Har en saadan Udgave 
existeret, maa den nu anses som tabt. Her er imidlertid 
nogen Uklarhed; thi i sine bibliographiske Optegnelser nævner 
Langebek: »Palladii Forklaring over Luthers Catechismus, Magdeb. 
1541 i Hielmstiernes Bibliothek, uden Titelblad«. Denne Bog 
findes nu ikke; men det er muligt, at Langebek har forvexlet 
den med Luthers Bedebog (se længere nede), som udkom 1541 
og indeholder Bønner sluttende sig til FaderVor, de ti Bud og 
de tre Trosartikler. Et Exemplar af denne, uden Titelblad, er 
opført i det kgl. Bibliotheks Catalog fra 1770 med følgende 
Titel: »En Bedebog over Catechismum ved P. Palladius udsat 
af Tydsk og Latin paa Dansk, tryet i Magdeborg hoss Hans 
Walther 1541, deest Titulus«. Heraf fremgaar, hvorledes man 
i forrige Aarhundrede har blandet disse Bøger mellem hinanden.

1538.
Haandbog for Sognepræster.

Enchiridion, skie Ma- j nuale vt vocant. | Een Haandbog, for 
Sognepre- | ster, til Euangeliske kircke|tiæniste. | Cum Præfatione 
Do-| ctoris Pomerani. | D: M: Luth. | M. D. xxxviij.

Octav, 64 Blade, upag., sign, (som Qvart) Aii—Qm. 
Danske Bogstaver.

Omkring Titlen er anbragt en med Løvværk og Fugle for- 
ziret Bamme, foroven et blankt Skjold, et lignende, men større, 
forneden, paa hver Side af dette en Apostel: Peder med Nøglen 
og Paulus med Biblen og et Sværd. Bag paaTitelbladet læses: 
»Denne Haandbog indholder try stycke, Som er. Den Lille 
Catechismus. Bruduielsse. oc Ath døbe børn«. Bl. Aii—B verso 
indeholder en Fortale paa Latin af Bugenhagen til »Venerandis in 
Christo viris et dominis Ecclesiarum Daniæ et Norwegiæ, Superin
tendentibus dominis et patribus suis«. Bl. B verso slutter den: 
»Ex Copenhagen. M. D. xxxviij. Feria secunda post lubilate«. Blad 
Bii—C4 indeholder Luthers Fortale. Derpaa følger Bl. C4— Lii 
Catechismen. Bl. Lii —N4 verso: »Een liden bog Om Bruduielse, 
for de enfoldige Sogneprester« med M. Luthers Fortale. Bl.
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O—Qiii: »Een liden ny Bog Om Døbelsse, som Martinus Lu- 
therus giorde.»» — med Luthers Fortale. Blad Qiii verso—Q4: 
Efterskrift af Petrus Palladius til alle Sogneprester. P. beder, 
at de ville tage dette hans »føye arbeyde til tacke, ind til saa 
lenge nogen kand oc vil det effter Tydsken forbedre, dog saa 
ath intet tilleggis eller fra tagis andet end Enchiridion Lutheri 
indholder«. Paa sidsteSide læses: »»Prentet i Kiøbme/zhalfn aff 
Hans Wingaard, i det ny klosterstræde boendis. den Tiende 
dag Iunij. HGHVDA«

Bogen er smukt udstyret, Missaltyper ere hyppig anvendte, 
derimod faa Initialer, men 21 — noget raat udførte — Træsnit.

Exemplar i det kongelige Bibliothek, — maaske det, som 
har tilhørt Biskop L. Harboe (Bibi. Harboiana, II, S. 113, Nr. 174.)

Af senere Udgaver — mer eller mindre ændrede — af 
Haandbogen kunne nævnes:

1) Prentet i Lybeck, hoss lørgen Richolff, Aar effter Guds 
Byrd 1566. 12. Med Træsnit. Exemplaret i Hielmstiernes 
Samling mangler Titelbladet og er meget defekt. Beskrevet 
af J. P. Mynster, Om de danske Udgaver af Luthers lille 
Katechismus, 2 Udg. Kbh.1837. S. 25. Titlen har uden 
Tvivl været den samme som i den følgende Udgave:

2) Enchiridion. En liden Catechismus eller Christelige Tuet, 
gantske nyttelig for alle Sogneprester oc Predickere. 1). 
Mort. Luth. M. I). LXVIII. (12?) Denne Udgave er trykt i 
Lybek; beskrevet af Mynster anf. St. Forstander Borch 
har eiet den.

3) En Udgave fra 1575; Trykkestedet er ikke angivet; omtalt 
bos Mynster anf. St. efter et Exemplar i Karen Brahes 
Bibliothek. 12. Med Træsnit.

4) Enchiridion. En liden Catechismus, eller Christelig Lær
dom: Gantske nyttelig for alle Sogneprester oc Predickere: 
Ocsaa for vngt Folk oc Børn. D. Mort. Luth. * * * Prentet 
i Kiøbenhaffn, aff Thomas Steinhart. 1601. 12. Med Træ
snit. Et Exemplar paa Universitetsbibliotheket. Dog inde
holder dette kun Arkene A —C; Resten af Bogen hører til 
en Udgave af Catechismus, som er: »Prentet i Kiøbenhaffn, 
aff Hans Stockelman. Sumpt: loan. Aalburg. Anno M. DC. I« 
og vel af samme Indhold som den af Mynster anf. St. S.
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25 omtalte Udgave af 1601 ; denne er i 8™, dog ligeledes 
trykt af H. Stockelman, »Sumpt: loan. Aalborg.«

5[ Samme Titel. 1608. Trykkestedet (Kjøbenliavn) er ikke 
angivet. 12. Med Træsnit. Se Mynster, anf. St. S. 26. 
Hielmstiernes Samling.

6) Enchiridion. En Haandbog for menige Sogne-Præster oc 
Prædicantere. D. Martin Luther. Igennem s'eet met flijd 
effter Tydsken. I Kiøbinghaffn, 1608. 12. Paa sidsteSide: 

• »Igjennem seet paa Ny, Effter Lutheri egen Tydske, som 
vaar Tryet Aar, 1544. oc Tryet i Kiøbenhaffn, For Vng- 
dommen i almindelighed. Anno —M. DC. VIII.« 12. Ingen 
Træsnit. I det Kongelige Bibliothek.

1538.
Om lenligt Skriftemaal.

En liden oc nyt-1 telig bog. | Om lønligt scriftemaal. | Om 
obenbare Penitentz | for obenbare synder. | Huorledes mand 
skal handle Sacra- | mentet hoss de syuge. | M# nogre andre 
nyttelige artickle. Oc | Omlordeferd. | Kiøbnehaffn. | M. I). xxxviii.

Octav, 28 Blade, upag., sign, (som Qvart.) Aii—Giii.
Danske Bogstaver.

Bag paa Titelbladet og Bl. Aii recto en Fortale med Over
skrift: »Petrus Palladius til Læseren«; her forklares Grunden 
til at det lille Skrift fremkom, nemlig, at Doclor Ioannes Bugen- 
hagius Pomeranus havde begjæret af alle Superintendenter i 
Danmark og Norge, at Enchiridion Lutheri allene maatte blive 
brugt pro Manuali; men da nogle af Sognepræsterne paa Lands
byerne havde beklaget, at de ikke vidste, hvorlunde de skulde for
holde sig med Hensyn til de Ting, som omhandles i denne Bog, 
uden de fik det grovelig beskrevet paa Dansk, saa havde han ladet 
denne lille Bog udgaa om forskrevne Artikler — som tilforn 
vare udgangne i IJaandbogen af vellærde Mænd Predickere i 
Kiøbenhaffn — haabende, at den hellige christelig Kirke bliver 
forset med lærdere og forstandigere Tjenere i Guds Ord. — 
Bl. Aii verso begynder Bogen, som fortsættes indtil Bl. Gii verso 
nederst. Bl. Giii indeholder: »Begister offuer denne lille 
bog«. Nederst paa Bl. Giii verso læses: »Prentet i Kiøbenhaffn,
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aff Hans Vingaard, den xxiiij. dag Septemb. Aar etc. 1538 
HGHVD.« Paa Forsiden af det sidste Blad (Gi) læses to Skrift
steder af Esa. 53 og Psalm. xxi; underneden er anbragt et 
større Træsnit: Christus paa Korset, de to Røvere, Maria med 
Sværdet i Brystet og Johannes, rundt om en forziret Ramme, i 
hvis nederste Del to Vaabenskjolde, det ene med den lybske 
Ørn, det andet blankt.

Den lille Bog er smukt udstyret; flere Partier af den er 
trykt med store Missalbcgstaver, der findes ogsaa en hel Ddl 
forzirede Initialer. Blad Fii er afbildet en Svøbe, et Ris fast
bundet til en Søiie, et Kors med Nagler i og en Kjortel.

Exemplar i det Kongelige Bibliothek; Blad E5 fattes.

1539.
Kirkeordinantzen1).

1.
(Et Blad) En Ordinantz | hworledis Kircke-| tiensten skal hol-1 des 

vdi Danmarcks oc | Norges riger, oc de her- | tugdøme til Sies 
wig | oc Holsten. | * Aar eliter gudz byrd ¥ | M. D. XXXVII.

Octav, 95 Blade, upag., sign. Ai—S. Danske Bogstaver.
Titelen er omgivet af en Ramme i Træsnit: foroven Chri

stus, der prædiker for Folket, forneden Apostlene, som forlade 
Christus, medens Peder med Nøglen i den opløftede høire 
Haand vender sig om mod ham. Paa Titelbladets Bagside 
begynder Christian den IH’s Budskab. Bl. B begynder: »En 
god ordinantz oc kirckeskick er begreben synderlig vdi desse 
vi stycker«. Blad Si verso: »Trycht wdi den Kongelige Stadt 
Roschyld aff meg Hans Barth. M. D. XXXIX.«

Exemplarer i det Kgl. Bibliothek og Universitetsbibliotheket. 
Klevenfeldts Exemplar (Mus. Kl. S. 186, Nr. 722) solgtes for 
20 RdL 1 til Luxdorph (1777).

2.
Den rette | Ordinants som | nu sist paa Herre da- | gen 

y Ottense bleff offner | seet oc besegelet, Iluorle- | dis Kircke

*) Kun deUdgaver omtales, som ere udkomne, medens Palladius endnu levede.
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tiennisten skal I holdis vdi Dawmarckis | oc Norges Riger, 
oc | de Hertugdømme | Slesuig Holsten.

Octav, 118 Blade, folierede fra ij — cxiiij, sign. Aij - Pv. 
Danske Bogstaver.

Titelen er omgivet af en ornamenteret Ramme i Træsnit; 
paa Titelbladets Bagside begynder Christian IIl’s Budskab, der 
fortsættes til Blad vii recto, hvorefter Fortalen begynder o: 
Christian IIFs Forordning om Kirke-Ordinantzen. »Aar effter Guds 
byrd M. D. xxxix. Den fiortende Dag i lunij Maanedt«; denne 
slutter Bl. viii recto, midt paa Siden; derpaa følger: »En 
god Ordinantze oc Kirckeskick er begreben besønderlig y desse 
sexstøcker». Ordinantsen slutter Blad lxxxvi verso; det følgende 
Blad indeholder en Overskrift: »Her effter sette wy til denne 
Ordinants Høglerde mands Doet: Iohans Bugenhagen Pomers 
Christelig wnderuiisning oc raad aff Guds ord, Huilcket raad 
wy mact giffue, anamme oc wille at holdis skal aff wore 
Canicker oc Clostermend, som tilforne er sagd y denne samme 
Christelig Ordinants, fordy saa raader samme gode mand oss 
oc lærer.« JDenne Undervisning begynder paa Bagsiden af Bladet 
Ixxxvij med Overskrift: »Pia et vere catholica & consentiens 
veteri Ecclesiæ Ordinatio Ceremoniarum pro Canonicis & Mo
nasteriis«. Den er paa Latin, trykt med danske Bogstaver, dog 
latinske Overskrifter og latinske Majuskler. Bl. cxiiij verso og 
cxv recto indeholder: »disse steder ere forseet y Correcturen« 
— ialt 23 Steder. Bl. cxv verso indeholder: »Register paa 
de besønderligeste Artickler wdi denne Ordinantze.« Registeret 
ender Bl. 118 recto. Paa det samme Blad verso læses: ’ »Prented 
wdi Kiøbmenhaffn wed Hans Wyngaardt vdi den ny Closter- 
strædc boendis. Aar effter Guds byrd. M. D. xlij. Oc findes 
hun til Kiøbs y Wiburg hos Andreas Persen, hoess S: Hans 
closter boendis«. Derefter 4 Blomster og en Vignet: 2 Engle 
der bære et Skjold, hvori: H W og nedenunder: 1542.

Denne Udgave staar meget langt tilbage baade for Nr. 1 
og navnlig Nr. 3 i Henseende til Udstyrelsen. Om Forholdet 
mellem den og den forrige se: Engelstoft, Kirke-Ordinantsens 
Historie, i N. Kirkehist. Saml. II, S. 386 ff. Exemplarer i det 
Kgl. Bibliothek, Universitetets og Fyns Stifts-Bibliothek.
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3.
Den rette Ordi- ) nants som paa Herre da- | gen i Ottense 

bleff offuerseet oc | beseglet, Huorledis Kircketienisten skal | holdis 
vdi Danmarckis oc Norgis | Riger, oc de Hertugdomme | Sies 
uig, Holsten. |\*| Her bag i Bogen findis ocsaa, | de Sex oc 
tiffue Artickle, som bleffue | samtycte oc beseglede i Ribe | Prentet 
i Københaffn, Paa | ny igen Aar M. D. Liii. | (En lille Vignet.)

Octav, 139 Blade, folierede fra ii til Cxxxiii [o: Cxxxiiii], 
sign. Aiii (Bagsiden af Blad ii) — Sii. Danske Bogstaver.

Bagsiden af Titelbladet er prydet med et Billede af Christian III 
i halv Figur, omgivet af en Firkant, i hvis Hjørner der foroven til 

venstre staar: 1553, tilhøire Monogrammet: ♦ ♦ forneden til-

høire: C- B- Indholdet er som i forrige Udgave indtil Bl. Cxxi verso. 
Bl. Cxxii recto er en Smudstitel: »Disse Sex oc tiue Artickle, som 
bleffue paa Religions vegne beuilgede, samtyckede oc beseglede 
i Ribe, Skulle holdis lige ved den rette Ordinantz som i Ot
tense bleff offuerseet oc beseglet. Dog samme Ordinantz der 
met wforkrencket i alle maade. * * *« Paa Bkylets Bagside
ses samme Billede af Christian 1IJ som bagpaa Titelbladet, under 
det Kongens Titel. Ribearticklerne slutte Bl. Cxxxiii (o: 134); 
derefter følger Overskriften: »Peder Palladius til den Christen 
Læsere«; denneEfterskriftfindesBl. Cxxxiii (o: 134) verso. Palladius 
taler om, at Ordinantzen mange Steder ikke holdes ved Magt, 

-navnlig fordi man klager over, at den »findis icke fal«; men nu 
kan de faa den atter udprentet igien oc ret offuerseet efter den 
sande Original saa vel som den første. Han frygter, at hos 
mange er dette Paaskud Skrømteri, medens de ikke »skøde meget 
om Ordinantzen som icke heller om andet Huad øffuerigheden 
Christelige biuder«. Han minder om, at hver Sognepræst og 
Siælesørger, som ikke holder sig efter Ordinantzen, han er ingen 
tro Tiener, men en Meneder. Derfor bør han randsage sig 
selv oc rette sig, købe Ordinantzen og holde sig efter den. — 
De fire sidste Blade indeholde Register. Nederst Blad 139 
recto læses: »Soli Deo Gloria. H G H V D A [Bogtrykkeren Hans 
Vingaards Symbolum]. Prented i Københaffn M. D. Liii.«

Denne Udgave er særdeles smukt udstyret. Exemplarer i 
det Kgl. Bibliothek og Universitetsbibliotheket.
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1541.
M. Luthers Bedebog.

«
1.

En ret en- | foldig bedebog oc ’ maade buorledes mand | scal 
rettelige gøre sin bøn som 1 screff for sin gode ven. | D*. Mar. 
Lutli. : Fordansket aff ' D. Pet. Palla :

Octav. 32 Blade, upag., sign. Aij—Dv. Danske Bogstaver.
Første, anden, sjette og ottende Linie paa Titelbladet ere 

trykkede med rødt. Omkring Titlen er anbragt en rigt ud- 
skaaret Ramme, fremstillende paa Siderne de fire Evangelisters 
Symboler, forneden Christus og de to Røvere korsfæstede, for
oven og ellers spredt de forskjellige Skjolde af det danske 
Vaaben. Titelbladets Bagside udfyldes af det danske Vaaben i 
Træsnit med Christian fils Kongetitel foroven. Bladet Aij 
indeholder en Dedication til »Erlig oc velbyrdig quinde Magda- 
lene Michels, som vor Burgemesters hustru i Ottense, oc hendes 
kiere søn Knud Michelsen«. Palladius sender dem denne lille 
Bedebog, som han har »udsæt aff tyske oc tøtine paa Danske, 
for en føyge skenck oc gaffue til en tacknemmeligheds beken
delse, for edre mangfoldelige velgerninger, som y meg altid 
bewyst haflue, dog besynderlige vden lands y det, at y lode 
bekoste Mine studia oc lærdom, vti bogelige konster oc vti den 
hellige scrifft.« Dedicationen er »screffuet vti Kiøbmenhaffn 
S. Morthens dag, Aar etc. M. D. XL.« Selve Bogen gaar fra 
Blad Aiij til H8 verso nederst, hvorpaa læses: »Tryet i Magde- 
borg boss Hanss Walther. M. D. XLI.«

Denne Bog indeholder dels Anvisning til Bønnen, dels 
Bønner knyttede til Fader Vor, De ti Bud og de tre Tros Ar
tikler. Den er smukt udstyret, med mange Initialer, deriblandt 
flere med det danske Vaaben.

Et fuldstændigt Exemplar i Karen Brahes Bibliothek; Exem
plarer, som mangle Titelblade, i det Kongelige Bibliothek.

2.
(En Blomst) En ret en (Cn Blomst) | foldig bede | Bog oc maade, 

hworle- | dis mand skall rættelige | giøre sin bøn som screff | for 
sin gode wen. j 1). Mar. Luth. | Fordansket aff | D. Pet. Palla.

Octav, 32 Blade, upag., sign. Aij—Dv. Danske Bogstaver.
6
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Linierne 1, 2, 7 og 9 paa Titelbladet ere trykte med rødt. 
Omkring Titlen en Ramme skaaren i Træ, hvori der fremstilles 
foroven Ghristus prædikende for Folket, forneden Apostlene, der 
fjerne sig fra Christus, Peder vendende sig imod ham med 
Nøglen i den opløftede høire Haand. Paa Siderne Søiler. — 
Bag paa Titelbladet Dedicationen, der slutter Blad Aij recto; 
fra samme Blad verso og til Bogens Slutning Texten.

Af denne Udgave eier det Kgl. Bibi, et Exemplar. Det 
sidste Blad mangler og der er saaledes hverken Angivelse af Aar, 
Sted eller Bogtrykker. Titelbladets og hele Bogens Udstyrelse tyder 
imidlertid paa, at Bogen er trykt i Kjøbenhavn hos Hans Vingaard, 
maaske samme Aar som den foregaaende Udgave. Den staar til
bage for denne med Hensyn til den hele typographiske Behandling.

Hos Moller Cimbria litter. I. S. 477 anføres en Række 
Udgaver af denne Bedebog (Magdeb. 1558, Lubek 1560, Rostock 
1572, 1575, Kbh. 1632), og efter ham de samme hos Worm, 
medens Nverup indskrænker sig til at sige, at den er optrykt 
»sæpius«. Ingen af disse (tvivlsomme?) Udgaver findes i de 
herværende offentfige Bibliotheker.

1541.
Langebek henfører til dette Aar: »En Udleggelse eller For

klaring offuer Fader Vor etc. af Tydsk paa Dansk oversat af 
D. Peder Palladio. Trykt i Magdeborg in 8vo«. I sine Opteg
nelser nævner han: »Bibi. Reg.« som det Sted, hvorfra han 
kjender denne Bog. Nu findes den der ikke og det er muligt, at 
Langebek ogsaa her har begaaet en Forvexling med den allerede 
under 1541 anførte Bedebog, da de Exemplarer, han har kjendt, 
have manglet Titelblad. (Sml. ovenfor S. 75.)

1542.
Expositio Catechismi.

1—2.
Den første Udgave skal være udkommet 1542 i Kbh., og 

samme Aar skal denne være bleven optrykt i Wittenberg. Ingen 
af dem er bevaret i vore Bibliotheker. Et defeet Exemplar af 
Udgaven fra Kjøbenhavn nævnes i Bibi. Harboiana, II, S. 113, 
Nr. 168.
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3.
Brevis | Expositio Ca | tecbismi pro parochis | Noruegianis | 

per | Docto, Petrum | Palladium. I M. D. XLVL
Octav. 59 Blade, upag., sign. A?—Hb. Latinske Bogstaver.
Titelen er omfattet af en bred forziret Ramme. Blad As 

indeholder en Hilsen til »venerabilibus Dominis et patribus in 
Christo, Parochis in Noruegia«, underskrevet: »IlafFniæ 26 lulij 
Anno Domini M. D. XLI.« Palladius udtaler sig om den store 
Betydning Catechismus har: »Solus Catechismus«, saaledes be
gynder han, »domini et patres in Christo Charissimi, facit mi
racula nostro seculo, et transfert magnos montes, a regno tene
brarum, in regnum lucis. Nam ut breviter, ita etiam perspicue 
docet legem et Euangelium«. Dette vises lidt udførligere. 
Han anbefaler Præsterne denne Catechismus beder dem, »ut 
ediscatis ad unguem ea quæ tradit et fideliter ac diligenter 
eadem ante omnia, uestrum populum donatis«, og overrækker 
dem alle og enhver denne Bog, «quem si boni consulere uelitis, 
brevi plura, Deo uolente, dabo«.

Forklaringen over Catechismcn begynder med Bl. Ab og 
gaar til Bl. Hs recto; fra samme Side og til Slutningen af 
Bogen — Bl. Hb verso — læses en Efterskrift: »Ad Lectorem«. 
Palladius beder sin Læser undskylde, at han mere har hen
kastet end skrevet disse Forklaringer »crassiori calamo«. Men 
baade maa man »condescendere infirmitati aliorum« og dernæst 
havde paa den sidste Synode Mester Johannes Slauus (a: Wan- 
dal) »vir piæ memoriæ, qui fuit hactenus Superintendens Eccle
siarum Ripensium, ut primus, ita uigilantissimus, nunc vero 
dormit in Christo et requiescit in pace«, opmuntret ham til at 
meddele Præsterne i de danske Kirker disse sine »spirituales 
cogitationes«. Dog Nøden hos hans norske Lrødre bragte 
ham til først at tjene dem. Thi de plagedes høiligen og vare 
som Faarehjorde, der ingen Hyrder have; de manglede Super
intendenter, kun to »patres in Christo dilectissimi, — suum 
officium ex gratia Dei fideliter faciunt, M. Gebelus Superinten
dens Ecclesiarum Bernensium (a: Bergensium) & D. Ionas Go- 
thormi nuper constitutus Superintendens Stauangeriensis«. Til 
Opmuntring for Norge og til Fortrøstning for dette Land, at det 
ikke er glemt, men at Præsterne der maa liaabe, snart at faa 
Superintendenter i hvert Stift, har han givet sin Bog den Titel den 

6*
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har faaet. Han vil stræbe snart at opfylde sin hensovede Broders 
Opfordring, at udgive en lignende Bog »pro parochis nosiris«. 
Det er ikke hans Mening, at ville fortrænge enten Luthers Catechis- 
mus eller de Forklaringer, andre have givet over den, men han 
vil gjøre Adgangen til denne gyldne Bog lettere for de Uerfarne, 
og han mener, at ligesaa priseligt det er paa dette Grundlag 
at bygge op med Guld, Sølv og kostelige Stene, ligesaalidt maa 
de foragtes, som paa det samme Grundlag opføre en Bygning 
med Tømmer, Straa og Halm, thi det Materiale har ogsaa sit 
Gavn og sin Nytte. Derefter slutter Bogen med: »Impressum 
Magdeburgæ per Michaclem Lotherum. M. D. XLVII.« — Exem- 
plar i det Kgl. Bibliothek.

4.
BREuis Expo- | sitio Catechismi pro I Parochis | Noruegia 

nis. | per. | Docto. Petrum ' Palladium. ' (Vignet: en Haand med 
tre oprakte Fingre.) | MDL1II.

Octav, 64 Blade, upag., sign. Aij—Hiiij. Danske Bog
staver (Schvvabachere).

Dedicationen begynder paa Titelbladets Bagside og fylder 
tre Sider. Fra Bl. Aiij—Hi gaar selve Bogen, hvorefter følger 
Efterskriften til Læseren, der slutter Bl.As verso. Derefter: 
ANNO. MDLIII.

Bogen er trykt paa smukt Papir og godt udstyret. Trykke
stedet (Kjøbenhavn?) er ikke angivet. Exemplar i detKgl. Bibliothek.

5.
Brevis | Expositio | Catechismi Pro Pa’| roelus Norwegia 

nis | per Docto. Petrum. | Palladium. | M. D. LIIL
Octav, 58 Blade, upag., sign. As—fh. (i Arket G 4 Blade, 

i Arket H 6 Blade.) Latinske Bogstaver.
Titelen er omgivet af en rigt forziret Ramme. Dedicationen 

udfylder hele Bladet As; fra As—H5 gaar selve Bogen; hvor
efter strax følger Efterskriften til Læseren; den ender midt paa 
Side Ht; recto, hvorefter læses: »Impressum Lvbecæ Per Geor- 
gium RicholfTum. M. D. LIIL« Paa Bagsiden af dette Blad lindes 
et Billede: Moses med Horn i Panden, holdende Lovens to 
Tavler med hebraisk Indskrift; foroven viser Jehova sig i Skyerne.

I del Kgl. Bibi.’s Exemplar mangler Bl. H.
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6.
Brevis Expo- | sitio Catechismi I Pro Parochis | Noruegia 

nis | Per | D. Petrum Palladium. | M. D. LIX.
Octav, 56 Blade, upag., sign. As—Gs. Latinske Bogstaver. 
Titelen er anbragt øverst paa Titelbladet i en Ramme, 

nedenunder ses et stort Træsnit, som udfylder hele Siden: 
Propheten Jonas’s Historie fremstillet i forskjellige Scener. 
Blad Aa indeholder Fortalen. Fra Bl. Aa—Go verso gaar selve 
Bogen, hvorefter Efterskriften til Læseren følger.

Exemplaret i det Kongl. Bibi, mangler Bl. Gs og de to 
sidste Blade. Det er saaledes ikke muligt at nævne Trykke
stedet og Bogtrykkeren; formodenlig er Bogen trykt i Frank
furt a. d. Oder.

De følgende to Udgaver opføres særskilt, paa Grund af at 
de ere forsynede med en Fortale af Philip Melanchthon.

7.
I det Kgl. Bibliotheks Exemplar af denne Udgave mangler 

Titelbladet. Den er i Octav og skulde have 68 Blade, upag., 
sign. A'j—la. Latinske Bogstaver.

Blad Aa—Aa indeholder Melanchtlions Fortale med Over
skrift: »Reverendis Viris Pastoribus Ecclesiæ Dei in Regno Da- 
nic-o, Philippus Melanthon. S. D.« Den er dateret: »Mense Oc- 
tobri, Anno 1551«. Melanchthon sammenligner Danmark med et 
Halcyonia, hvor der hersker Fred, hvor der ingen Storme, ingen 
Uroligheder ere, men hvor Staten har Ro, Videnskaberne 
blomstre og Evangeliets Ord lyder ufordærvet. Han priser 
Landets Styrelse og ønsker Landet til Lykke; fremhæver hvor 
vigtigt det er at opdrage Ungdommen vel i Evangeliets Lær
domme og anbefaler saadannne Bøger som denne »editus a uiro 
Reuerendo D. Petro Palladio, cuius eruditio et pietas celebrantur 
in Ecclesiis Danicis et Saxonicis.« Derpaa følger Bl. Aa Ai 
P. Palladius’s Dedication, fra Bl. A4 verso—I verso selve Bogen, 
fra Bl. I verso—h Efterskriften. Bl. I« verso indeholder et 
latinsk Æredigt, et /1 martr tyov af Nicolaus Ericii Svinbur- 
gensis og Bl. h et lignende af Johannes Georgius Vibergius. 
Under dette læses: »Impressum Witebergæ, Per Vitum Creutzer
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1552. Expensis Nicolai Foerd Ciuis & Bibliopolæ Hafiniensis, 
apud quem etiam uenale extat«.

Foruden Titelbladet mangler Blad A«.

8.
En Udgave fra Wittenberg 1553 nævnes i Resens Calalog 

S. 293, Nr. 52.

9.
Brevis | Expositio Gate- | chismi pro Parochis | Noruegianis, 

per | D. Petrum | Palladium. | (Vignet) | Cum præfatione Phi 
lippi | Melanthonis. I Impressum Hafniæ apud Christo- j phorum 
Barth. | 1559.

Octav, 67 Blade, upag., sign. Aiij—1. Latinske Bogstaver. 
Vignetten paa Titelbladet fremstiller Christus paa Korset, 

ved hans Side Slangen, i Baggrunden en Stad, alt i en Medaillon.
Bladene Aii og Aiij indeholde Melanchthons Fortale; Bl. Aiiij 

og Av recto Palladius’s Dedication. Fra den følgende Side be
gynder Texten, som fortsættes til Bl. I recto; fra nederst samme 
Side til Bl. I« verso følger Efterskriften til Læseren. Det sidste 
Blad, I3, indeholder paa Forsiden Verset af Johannes Vibergius 
og derunder læses: »Impressum Hafniæ Apud Christophorum 
Barth. Anno. M. D. L. IX.«

Paa Dansk.
En kort Catechis- | mi Wdleggelse screfluen paa j Latine 

aff Doctore Palladio, ■ for Norske Sogneprester, oc nu ved ; Mat 
thiam Paruum Rosæfontanum j yvdsæt paa Danske de Chri- ; sine 
vdi Island til | gode. | (Vignet: en Blomst.) | Psalmo. xxxiii | 
Kommer børnlille oc hører meg, ieg | skal lære eder Gudz 
fryckt. | M. D. xlvj. | (Vignet.)

Lille Qvart; 208 Blade, upag., sign. Aij—Ddiij. Danske 
Bogstaver.

En Dedication begynder paa Titelbladets Bagside og gaar 
til Blad Bij recto. Den er underskrevet: »Screffuit i Kiøben- 
halfn, den tiende dag i Martzmaanit. Guds Aar M. D. xlvj« og 
sendt til: »Erlige oc welbyrdige mend Ormer Bonde Stullesen, 
oc Peder Bonde Einersen paa Sladcfeld i Island.« Palladius 
omtaler, at han nu maalte fuldkomme det Løfte, han havde givet
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disse Mænd, da de sidste Gang vare hos ham i Kjøbenhavn, 
og »Erlig mand Ahbet Peder Pouilsen i Muncketuera paa Nørre- 
feid«, at udsætte paa Dansk den lille Catechismi Bog, som han 
for nogle Aar siden havde skrevet for Sognepræsterne i Norge, 
for at Sognepræsterne paa Island og andre der, som havde Guds 
Ord kjær, kunde faa ret Forstand paa Guds gode Villie og om 
den rette Gudsdyrkelse og christelige Lærdom. Han befalede 
derfor den fromme og lærde Toruard Einersen, som studerede 
ved Universitetet at udsætte Bogen paa Islandsk, »men Gud 
kallede hannem nu om S. Michels dag, fra denne werden, 
oc til wort rætte Faderland hiemmerigis Hige, det som wor 
Island icke en ringe skade, Di hånd hade ene kundit giort 
større fruct paa religions xvegne, end alle de Papister som der 
end nu findis i landit.« Derefter havde Palladius for sin »store 
wledigheds skyld« befalet Matthias Paruus at udsætte Bogen 
paa Danske og havde strax ladet den udprente. Han haaber, 
at den maa blive de fattige Sognepræster og den christne Almue 
til Opbyggelse i Troen og Saligheds Trøst, thi han er vis paa, 
at der er flere end man tror, som hungre og tørste efter den 
rette Forstand paa Guds Ord, efterdi Jesus Christus »haffuer 
ocsaa ladit sin Soel gisle skinne offuer eder« og han ogsaa 
vil, »at Island skal met andre lande bliffue itt ræt Christen 
land», deres »Landmand, Ottorm Gotskalcksen« har sendt dem 
det Ny Testament paa deres eget Sprog, at de »dis bedre 
kunde nymme det hellige Gudspiald oc Euangelium, som ieg 
formercker at der icke skal findis mange vdi landit, som icke 
kunde selffue baade læsse oc scriffue deris moders maal.« Gud 
har ogsaa sendt dem den gode, lærde Mand Gisser til Super
intendent og øverste Tilsyns Mand udi Religionen, der skal 
drage omkring, prædike og visitere hvert Præstegield i de tre 
Parter af Island, Synder, Wester og Øster, som han har Be
faling over, »effter Kongelig Maiestæts wor Kæreste Naadigste 
Herris Kong Christians Reformats oc Ordinants, som hannem 
met giffuit er, at hånd skal ræcte seg der effter vdi alle maade, 
som ieg oc for haaber hånd ocsaa giør effter hans eed oc 
curament, som hånd haffuer sworet Gud, oc hans Herre oc 
Kong.« Men der er endnu meget at giøre; »thi ieg formercker, 
at den gandske Nørre part af Island skal endnu forhollis vdi 
den Papistiske blindhed, og at mange paa Syndrefeld, skulle
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hyckle met dem.« Han haaber til, at den gode Mand Jon Arisen, 
Biskop over den Nørrepart af Island, vil paa hans Alderdom 
betænke, hvor svar en Byrde han har at bære til Dommen, 
hvis han ikke snart forsørger det fattige Folk med en god lærd 
Mand, som næst ham kan staa dem ret for, udi Religion og 
alle geistlige Sager, at de ogsaa maatte faa med det Første ufor- 
hindret den rette rene og klare Evangelii Lærdom, hvilket han 
havde lovet Kong Christian, medens hans egen Søn Her Sigurd 
Jonsen, hans Svoger Isleffuen og Her Oloff Hialtescn med Haand 
og Mund, og svoren Ed havde tilsagt Hans Kongelige Majestæt 
det. — Derefter meddeles en Oversigt over Bogens Indhold. 
Palladius slutter med at bede Ormer og Peder om, at de »wille tage 
vort føye arbeide tacknemmelige«, og lover at ville »ydermere 
tiæne dem og Bryniol Jonsen og alle Kyndinge og Venner.«

Blad Bij verso og Bl. Biij indeholder Palladius’s Fortale 
til Sognepræsterne i Norge. Bl. Bi har samme Overskrift som 
Titelbladet og derefter begynder Catechismen, som gaar til Bl. 
Ccij vers. I Efterskriften til Læseren »Screffuit i Kiøbenhaffn, 
den Tiende dag i Maij maanit. Aar. M. DxlvK — den gaar fra 
Bl. Ccij verso til Ddiij verso — omtaler Palladius, at denne Bog 
først var skrevet for de Norske Sognepræster, blandt hvilke det 
nu er blevet bedre, efterdi de have faaet en Superintendent i 
hvert Stift, M. Andreas Matthiæ i Opslo och Hammers Stift 
»Oc M. Torbernus Olaus blctf nu her i disse dage Ordinerit 
til Trundhiems Stict«, foruden M. Gebel Petreius og D. Jonas 
Golhormi. Der er Haab om, at Religionen nu skal faa bedre 
Fremgang, »saa, at huis ugudelighed end nu henger vid al
muen aff den vildfarelse, som Pawedommen haffuer at fare mel, 
maatte dem fratagis, oc besynderlige den lølTuerdags vanbrug, 
met den falske och gruselige Affguds dyrckelse, som Jesu 
Christi velsignede moder Jomfru Maria vanæris met, emod det 
Første oc Andet Guds bud, Och haffuer værit vdi Norgis rige, 
een ret Satans Capeli, met den Løuerdags tiren............. Der
til met ocsaa, at den vgudelige Sckiørleffuenis væsen, som er 
endnu i dette Klare Euangelij liuse dag, paa Bryggen boss 
Bergen, motte affpredickis met Guds aluorlige slraff oc pine . . . 
Her bør huer Superintendent, Prcdicker oc Sjælesørgere at fri 
i det aller minste sin egen samuittighed met idelige formanelser, 
som ieg formercker at den gode mand, M. Gebeler, oc de



89

andre Christne Predickere Tydske oc Danske til Bergen, haffue 
flittelige giort........... Maange vdi Norgis rige tøre wel lade
deris spottemuler op, oc legge Christi rene lærdom oc Euan
gelio til hues wanlycke oc modgaang dem wederfaris — oc de 
see icke huilcke affguderi, der brugis i Norgis Rige, met den 
falske løuerdags firen, oc anden saadan obenbarlige Guds be
spottelse, som met deris falske mening om S. Oloff, oc andit 
saadant, imod den Første Moysi taffle.« Palladius vender der- 
paa tilbage til at omtale sin Bog, som nu er skjænket og- givet 
de Christne i Island, »formanendis dem der hoss, at de io 
wille rettelige forstaa locum Poenitentiæ et Justificationis, det 
er de hold puncter som al wor salighed er anrørende«. Der
efter følger en Forklaring over de Ord som »S. Hans Baptist, 
saa vel som Christus sielff, begyntte sin prædicken paa, som 
S. Matthæus vdi sit Tredie Capitel scriffuer, saa sigendis, Bedrer 
eder, Thi himmerigis rige til stunder, Oc strax der effter, 
Griører de rette Poenitentzes fructer«. Præsterne oc Siælesør- 
gerne formanes til at bruge den lille Catechismus vel, og skikke 
deres Prædiken og Lærdom efter den, »som effter een wiss 
rictesnoer som xvi kalle Analogiam Fidei, det er, Troens ricte- 
snoer, saa, at de som giffue dem wd for prædickere, skulle 
icke staa oc huase, eller weffue Kirkens wadmel, som man siger, 
Men lære deris faar nogit wist aff Guds ord, vdinden een ræt 
Methodum eller kort begreb, ath mand kan tage, oc føle paa, 
huad den rette oc sande lærdom er......... Di det er icke barnne
leeg at tage sig siælesorg wdoffuer, men det gielder himmerigis 
rige, heller heluedis affgrund.«

Efter denne Efterskrift følger:- »Errata [10] i denne Lille 
Bog« (Bl. Ddiij verso- Ddi recto), et Skriftsted af Lucæ. xviij. 
»Gud forbarmme dig offuer mig syndere. M. P. R.« (o: Matthias 
Parvus Rosæfontanus) — og endelig følgende Linier: »Denne 
Christelige oc nyttelige Bog, er Prentet i Kiøbenhaffn, aff Hans 
Vingaard, den Trettende dag i Maiimaanet, Aar effter Gudz 
byrd. M. D. xlvi.«

Bogen er ikke meget godt trykt; den er udstyret med 24 
temmelig raat udførte Træsnit.

1 Karen Brahes Bibliothek findes et fuldstændigt Exemplar. 
I ældre Cataloger forekommer denne Bog overordenlig sjelden 
(Bibi. Matth. Foss, 1685, S. 207, Nr. 46). Langebek eiede et
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Exemplar (Bibi. L. S. 428, Nr. 2967), som paa Auctionen solgtes 
for 1 Rdl. 1^8/3, rimeligvis til Thott, i hvis Catalog et Exemplar 
anføres (Catal. Thott. I 2, S. 496, Nr. 853).

Paa Islandsk.
Af den islandske Oversættelse ved Biskop Gudbrand Thor- 

laksøn og trykt i hans Bogtrykkeri i Holum er intet Exemplar 
bevaret i vore offentlige Bibliotheker. Allerede i forrige Aar- 
hundrede skal den have været en meget sjelden Bog (Dän. 
Bibi. VII, S. 656). Biskop L. Harboe har eiet et Exemplar og 
heldigvis er Titelen anført i Cataloget over hans Bibliothek 
(Biblioth. Harb. II, S. 236, Nr. 2269) saaledes:

Catecbismus |)ad er ein stutt IJtlagning Catechismi skrifut 
a latinu fyre Norska Soknarpresta af Doet. Petro Palladio 1541, 
nu ad nyiu yfersiedur og prentadur 1576 (af) G(udbrandi) 
Th(orlaksynL)

Af delte Exemplar manglede Slutningen; hvor det senete 
er kommet hen, vides ikke.

(Fortsættes.)
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Småstykker.

1.
Oprindelsen til Navnet Odense.

Ved O. Nielsen.

Nedenstående er et Uddrag af et storre Arbejde om vore 
Stednavnes gamle Former og skal vise, at »Odense« er udgået 
af Formen »Odinsvi«, Odins hellige Sted og ingenlunde af 
»Odinsø«, hvilken sidste Form forst er opstået i det 13 Årh. 
ved sproglig Overgang eller misforstået Lydopfattelse.

Othenswi 11091); Othensby 11.. (læs Othenswy?)2); 
Odinsve, Odinsvo (i isl. Sagaer)a); Othensi 1107, 1117, 1141 4); 
Othense 1107, 1139, 1203, 12425); 1241 c); Former, dannede 
ved en naturlig og regelmæssig Overgang af Othenswi. 1 det 
13 Årh., men ingensinde for, opstod Formen Othænsø 12317); 
Othynshø8); Othinshø9); Othensø10); Othensæ11), hvortil det 
isl. Odinsey12) slutter sig. De senere Former Othæns, Odhens 
og desl. kan intet oplyse og forbigås derfor.

2.
Literairhistoriske Notitser,

uddragne af Rentemestrenes Regnskaber for Aarene 1571 til 1589. 
Ved A. Petersen.

Det noget Ueensartede i Gjengivelsen af Sprogformen i de efterfølgende 
Notitser har sin Grund i, at de ere uddragne af Regnskaberne til høist for
skjellige Tider, uden at det var tilsigtet at ollentliggjøre dem.

Prisen for en Tønde Byg i det her omhandlede Tidsrum kan omtrent 
sættes -- 1 Daler _ 1 Specie.

d. 25 August 1571 givet en italiensk Philosoph ved Navn Ca- 
rolus Paparus 10 gamle Dalere, som Kongelig Majestæt 
skjænkede ham for en Tavle, han gav Kongelig Majestæt.

l) SRD. III. 363. 2) smstds. 323 3) Scripta hist. Isl. XII. 445.
4) Thorkelins Diplom. I. 243, 2, 246 5) smstds. 243. 245. 286. 136.
6) Suhms Donni. Hist X 962. ) Valdemars Jordebog SRD VIL 530. 542. 
6) SRD. I. 37S °) SRD I. 369. ,0) SRD. I. 33. ‘‘j SRD. V. 593.

1<2j Scripta hist. Isl. XII. 445.
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d. 15 Septb. 1571 annammet af Mester Anders, Slotsprædikant, 
3 nye Dalere 1 li lybsk for 3 Riis Papir, han fik til at 
prente Bog paa; for Riset 181 2 Stiiffuer.

d. 23 Juli 1572 — en lærd Mand ved Navn Zacharias v. Wi- 
ding 30 nye Dalere, som Kongelig Majestæt hannem 
med forærede for et Epithalamion, han dedicerede Konge
lig Majestæt i hoibemeldte Kongelig Majestæts Høitid.1)

d. 26 Juli 1572 antvordet Niels Kaas 100 Daler, som Kongelig 
Majestæt skjænkede Churfyrstens Prædikant for en Bog, 
han dedicerede Hans Majestæt.

d. 27 August 1572 — en fattig Mand, Frandciscus Gottfridtt 
Bogprenter, 6 til Hjælp til at betale Leien af hans 
Seng i »Helligestus«, som Kongelig Majestæt gav hannem 
i Guds Navn.

d. 26 September 1572 Mester Naton2) 50 gamle Dalere, som 
Kongelig Majestæt skjænkede ham for et Epithalamion, 
han dedicerede Kongelig Majestæt, og Doctor Memmius 
annammede.

d. 26 Septbr. 1572. Mester Anders Lemuig 50 gamle Dalere, 
som Kongelig Majestæt na^digst skjænkte hannem til at 
forfremme sine Studia med udi Frankrige og Italien.

d. 15 Februar 1574 efter Kongelig Majestæts Befaling givet en 
lærd Mand, Mester Hans Caponius, 10 nye Dalere for 
en Bog, han dedicerede Kongen.

d. 6 Septbr. 1574 annammet af Baltzer Bogfører udi Kiøhen- 
havn 86 gamle Daler el Ort for 115 (Riis) »franntz« Pa
pir, han paa Mester Anders Wedles Vegne annammet, som 
hannem bevilget blev af Hr. Hofmester til hans Saxonem, 
han lader trykke, af det Papir Henrik Mogensen af Hel- 
singøer udi forgangen Aar havde kjøbt og upsendt til 
Kongelig Majestæts Rentekammer. For Riset 3 Ort, 
efter som det tilforn var betalt udi Regnskabet.3)

0 1 Anledning af Fredrik lis Bryllup med Sophie af Meklenborg, den 20 Juli 1572. 
’) Uden Tvivl sigtes der til Nathan Chvtræns, af hvem haves et 

Friderico 11. et Sophiæ Epithalamium, Rostochii. 1572. 4. 10 Bl.
a) Hvor vanskeligt det har været for Wedel at skalle Papiret til Tryk

ningen af sin Udgave af Saxo, derom vidne efterfølgende Vers til ham 
fra Tycho Brahe. De ere tidligere trykte i Danischc Bibi, x, S. 266 
og i Athene, I, S. 440, med en fri Oversættelse af R. Nyerup.
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d. 31 Decbr. 1574 ligeledes modtaget af Baltzer Bogfører for 
20 Riis frantz Papir til samme Brug 30

d. 17 Februar 1575. Rasmus Rerauius, Prædikant i Sygestuen 
i Kiøbenhavn, 100 $ danske for 1 Bog1), han dediceret 
Kongelig Majestæt.

d. 18 Juni 1575. Mester Anders Wedle, Slotsprædikant, 100 
gamle Dalere, Kongelig Majestæt skjænkte ham for Saxone 
grammatico, han udsatte paa Danske og den dediceret 
Hans Majestæt.

d. 27 Juni 1575. Basmus Rerauius forhvervet Kongelig Maje
stæts Brev paa 25 Daler, som Kongelig Majestæt haver 
naadigst bevilget hannem og hans Efterkommer (!) Præster 
udi Hospitalet af Hans Majestæts Rentekammer aarligen.

d. 30 Septbr. 1576. En fattig Student, Jørgen Hansen, 8 gamle 
Dalere for nogle latinske Carmina, han dedicerede Kongen.

Mag: Andreæ Welleio Saxonis Interpreti exquisitissimo ob deside- 
ratæ papiri detestandam caritatem nunc misere suos labores tam 
indigne perituros deploranti hoc carmen ad spem exequendi operis 
et liberalis constantiæ impetum

Tycho Brahe scripsit. 
Ergone Saxonis morientur scripta diserti? 
Dificiensque tibi, tot fortia facta virorum 
Deficere æternum, cogat tam carapapirus? 
Ergone perpetuis sopientur cuncta tenebris, 
Bellipotens multis quæ gessit Dania seclis?
Tot Reges, fortesque duces, tantosque gigantes, 
Holgeros, Erothosque graves, Risasque Rolandos, 
Parva subire iterum permittat cartula mortem? 
Di prohibete nefas, et vos prohibete puellae, 
Lintea quin potius vestris removete lacertis, 
Et ferte optatae nunc conficienda papiro. 
Ecce suos offert expansis Scania palmis 
Artifices, patriae ne pereat gloria gentis.
Sed prohibet duris inclusa pecunia vinclis, 
Nec sinit egregios lucem spectare labores. 
O sempcr claris invisa pecunia factis. 
O semper rarum commixta pecunia fatis.

*1 Era 1575 kjendes kun følgende Skrift af Rasmus Hansen Reravins: 
Husfred, af Paul Rebhun, oversat paa Dansk og udgivet »cum gratia 
et priuilegio illustrissimi Regis«; det er dediceret: »Em Birgithe Eal- 
ster, Buorchart von Papenhciin til Sæby, Høll’uitzmand paa Abram
strop hans Erue.«
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d. 24 Mai 1577 efter Kongelig Majestæts skriftlige Befaling givet 
en Professor ved Navn Magister Johannes Friderus til 
Rostock 50 gamle Dalere for nogle Vers1), han dedi
ceret Kongelig Majestæt, som hans Tjener Cartenius 
quinus annammet.

d. 31 Mai 1577 givet 2de lærde Mænd, den ene ved Navn 
Pouell Otterbornn af Rostoch og den anden Mester Peder 
Søffrensen af Viborg, som havde dediceret Hans .Maje
stæt nogle Carmina, og Hans Majestæt derfor skjænkte 
hver 40 Daler, efter Hans Majestæts Brevs Lydelse.

d. 10 Juni 1577 givet eu lærd Mand ved Navn Zacharias Vi- 
ding 30 Daler, som Kongelig Majestæt skjænkte hannem 
for nogle Vers2), han præsenteret Kongelig Majestæt.

d. 12 og 22 Juni 1577 givet en Student ved Navn Jost Rytter 
20 Daler, som Kongelig Majestæt skjænkte hannem for 
nogle græske Vers, han præsenteret Kongelig Majestæt.

d. 15 Juni 1577 efter Kongelig Majestæts skriftlige Befaling 
givet disse Efterskrevne, som Kongelig Majestæt dennem 
naadigst skjænkt haver for hvis Carmina, de have præ
senteret Kongelig Majestæt:

Mester AndersWedle, Slotsprædikant, 30 gamle Dalere. 
Jacobo Hasebart3) 30 gamle Dalere.
Joachimo Cimdarso 30 gamle Dalere.

d. 26 Juli 1577 givet Mester Anders Foss 40 gamle Dalere, 
som Kongelig Majestæt skjænkte hannem honorarium for 
de danske Kongers genalogia4), han præsenteret Konge
lig Majestæt.

!) Disse Vers ere maaske forfattede i Anledning af Christian lV’s Fødsel 
d. 18 April 1577; sml. nedenfor d. 15 Juni 1577.

2) Iolas Ecloga qva canitvr Genethliacon recens nato illvstri Principi, D. 
Christiano .... Friderici secundi filio primogenito. Cui breuis etiam 
Historia connubij et coronationis Regiæ obiter inserta est. Antore Za- 
charia a Widing Holsato. Hafniæ 1577 (Laur. Benedicht) 4. 16 Bl.
Med Portrait af Fr. II Imed Aarstallet 1567).

8j Friderici II Daniae, Norvegiæ......... Regis F. Christiano, omnibus ex
optatissimo, Panegyris. Scripta ab Jacobo Hasebardt. Hafniæ, 1577. 
(Andreas Gutterwitz ) 4 6 Bl

4) Hos Worm og Nyerup anføres under Andreas Foss: Genealogia Rcgum 
Daniæ et Norwegiæ, Ducumque Oldenburgensium eorum, qvi post sin
ceram religionem floruerunt. Hafn. in Svo. De haves næppe mere.



95

(1. 29 Juli 1577 givet Doctor Wulffgangus pecistrus Theologus, 
som præsenteret Kongelig Majestæt sin Tjeneste for en 
Hofprædikant eller Læsemester udi Universitetet, 50 gamle 
Dalere, som Hans Majestæt hannem naadigst skjænkt 
haver efter Hans Majestæts Brevs Lydelse.

d. 9 August 1577 antvordet Aruid Huittfeldt ved sin Tjener 
Tordt 20 gi. Daler, som han efter Kongelig Majestæts 
skriftlige Befaling haver udlagt af sine egne Pendinge 
til en lærd Mand ved Navn Mester Nathan Chytreus af 
Rostock, som Kongelig Majestæt hannem naadigst skjænkte 
for nogle Vers1), han havde gjort og skjænkte Kongelig 
Majestæt den 16 Juni.

d. 11 Januar 1578. — Johannes Ferbern 8 Daler for nogle 
Carmina, han dediceret Hans Majestæt.

d. 13 Januar 1578. — Mester Jørgen Dybuad 30 Daler, som 
Kongelig Majestæt skjænkte hannem for en Bog2) om 
den nye Comet, han havde tilskrevet Kongelig Majestæt.

d. 13 Februar 1578 - Hermanus Swergij (Owergij?), en af 
Kongelig Majestæts Fanger, 10 Daler i Foræring for 
nogen Musica og andet, han paa Tryk havde ladet ud- 
gaae og dediceret Kongelig Majestæt.

d. 31 December 1578 givet Lauritz Benedict Bogprenter for en 
Bog, han havde prentet for Kongelig Majestæt, nu see- 
nest paa Regnskab 300 Daler.

d. 29 Juni 1579 givet Mester Anders Weyle Slotsprædikant 100 
Daler, som Kongelig Majestæt foræret hannem med, for 
den latinske Krønnike3), han nu til Paaske sidst forleden 
tilskrev og dediceret Hans Majestæt.

Af den danske Oversættelse, som udkom 1592 ved Jacob Madsen, haves 
paa det' Kgl. Bibi, to Tavler i Folio.

’) Af Nathan Chytræus haves: Epigrammata qvædam non illepida in Aduen- 
tum Friderici II Regis et Sophiæ Reginæ Danorum. Rostochii, 1576. 4. 
12 Bl. — dog neppe de Vers her sigtes til.

2) En nyttig Vnderuissning om den Comet, som dette Aar 1577 in No- 
uembrj forst haft’uer ladet sig see. BeschrefTiien ved Georg. Christ. 
Dibuadium, Professor i den hellige Scrifft. Prentet i Kiøbenhaflfn, aff 
Lorentz Benedicht Anno 1578. 4. 16 Bl. Dediceret til Fr. II.

a) Uden Tvivl: Historica ecclesiastica — scripta a M. Adamo — in lucem 
vocata studio et opera A. S. Vcllei. Hafniæ 1579. 4. Dediceret til 
Fr. II. »pridie Id. Martii«.
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d. 30 Marts 1580. — Mester Anders Mariager, Sogneherre til 
St. Nicolai Kirke i Kbhvn., 100 Daler, som K. M. han
nem naadigst med foræret for en Bog1), han haver 
gjort og tilskrevet Kongelig Majestæt.

d. 8 Marts 1585.
»Ich Christoffer knof bekenne, das ich aus befcblich 
Königlicher Maiestet von Herrn Christoffer Walckendorf, 
Königlichem Rentmeisster, entpfangen habe Zwentzig 
thalef, welche I. Maiestet Magistro Nicolao Olao für 
das buch, so er dein lungen printzen dediciret, zu vber- 
antworten mir befohlen hat.

Christophorus knof 
manu propria.« 

Udskrift: »xx Daler, Kongelig Majestæt Naadigst loed 
skencke och forere Mester Niels Oelsen for eenn bog, 
hånd Dediciret Prindtzenn.«

d. 28 October 1586.
»Frederich thend Anden mett Gudtz Naade Dannemarck 
Norg: wend: och Gott: Konnig Wor synderlig gunst till- 
fornn, Wiider Att, Epthersom hederlig och hochlerde 
mand Mester Niels Lauritzen, Slotzpredicant paa wort 
slot Kiøpnehaffn, haffuer vnderdanigt dediceritt hog- 
borne Förste wor Kiere Søn Hertug Christian, Vduald 
Printz till Danmarck &c., en bog, band tilsammen schref- 
fuit och giort haffuer om Jesu Syrachs Raad2), huor- 
ledis mand sig vdj Siugdom skicke schall, och Osz 
samme bog er presenterit, Tha haffue wij naadigst be- 
uilgitt att wille giøre hanum ther emod nogen forebring. 
Thi bede wij ether och wille, Attj paa wore wegne 
giffue hanum noget til forehring enthen vdj pend: eller 
Korn saa møgit, ether selff siønis Lideligt 'och billigt,

*) Fader Vor: Oc den almindelig Lærdom om en Christen Bøn. Vdi TolIT 
Kaarte Prædickener forfattet oc vdlagd, air Anders Jennsøn Mariager. 
Prentet i KiøbenhafTn 1580. Dediceret til Fr. IL Nyt Oplag 1586.
Jesu Syrachs Aandelige oc Naturlige Lægedom oc Raad. Huorledis et 
Christet Menniske, skal skicke sig vdi sin Siugdom, oc all anden Nød 
oc modgang etc. Forklaret oc Vdlagd, ved Nicolaum Arctandrum Nidro- 
siensem Prentet i Kiøbenhall’n, all’ Laurentz Bcnedicht 1586. 8- 217 
Bl. Dediceret til Christian IV, udvalgt Konge.
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och huis j hanum wdj saa maade giffuendis och for- 
nøyendis worder, Atti Ihel lade Jndschriffue vdj Regen
schab. Ther mett scheer Osz till wilge, Befallendis 
Eth: Gud. Schreffuit wdj Kirckestilling thend 28 Octo
bris Aar Mdlxxxvj. Wilder wortt Signet.«

Vrider ich.
Udskrift: Osz Elski: Erlüg och welbyrdig Chresto- 
pher Valckendorp till Glorup, wor mand Raad och 
Renthernester.

d. 6 November 1586.
»Kjendes Jeg Mester Niels Lauritzsenn, Slotz Predi- 
cant Paa Kiøpnehaffns slott, Att haffue Annammitt och 
wppebaaritt aff Erlig och Welbiurdig Mand Christoffer 
Valckendorfl till Glorup, Kon: May: Rentemester, halff- 
thridieszindzs thiuffge gamble dall:, som hogbemeltte 
Konn: May: minn Naadigste herre mig Naadigst skiengtt 
och foræritt haffuer For eenn bog, Jeg liaffde Dedicerit 
Prindtzenn, hogborne Furste hertug Christiann.

Actum Kiøpnehaffnn thennd 6 dag Nouembris A° 86. 
Niels Lauritzsøn 

met egen Haandt.« 
d. 26 August 1587.

Peder Andersen^ Borger og Bogfører i Kiøbenhavn, 70 
Dal. for Biblia Ariæ Montanj quinq: Linguarum1), som 
Kongelig Majestæt havde paalagt og befalet hans For
mand afgangne Baltzer Kaus, Borger og Bogfører her 
sammesteds, at skulle kjøbe Hans Majestæt tilbedste 
efter Høistsammes Skrivelse, dateret Koldinghuus den 
25 Januar 1580.

Doctor Anders Lauritzøn, Professor ved Kiøbenhavns 
Universitet, havde modtaget fornævnte Bibel i Forvaring 
paa Liberiet paa Kiøbenhavns Slot.

d. 25 Mai 1588.
Mester Hans Olborch (ogsaa Olborge), Bogfører, 200

x) Biblia polyglotta, hebr. chald. gr. et lat. Philippi 11. pietate et studio 
(udgivet ved Benedictus Alias Montanus) Antv., Chr. Plantinus 1569 — 72. 
Folio, 8 Bind. — Det (udmærkede) Exemplar, som nu lindes paa det 
st. Kongel. Bibi., har tilhørt Peter Wok Zrozmberka (o: Petrus Ursinus 
de Rosenberg', en bøhmisk Fyrste; paa Bindet er trykt Aarstallet 1586.



98

gamle Dalere af hvis Pendinge, Salig og Høilovlig Konge
lig Majestæt havde bevilget at komme ham til Hjælp 
med til at fuldføre det Arbeide, han med nogle andre 
sine Medconsorter havde foretaget: den danske Bibel 
paany igjen at lade trykke og forfærdige.1)

d. 31 Mai 1588.
Mathias Netten, Romersk Keiserlig Majestæts Land- 
maaler, 20 Daler for en Bog, han havde gjort om Jord 
og Mark at dele og maale, hvilken han havde dediceret 
Frederik den 2den.

d. 30 Juni 1588.
Nogle Høilærde i Rostock og Hamborg 300 gamle Dalere 
for nogle Carmina, de havde dediceret Christian den 
4de. Rentemestrenes Regnskab er bilagt med Niels 
Kaass. Qvittering for Beløbet.

d. 23 Juli 1588 givet Mester Anders Søttrensen Wedelle, Kannik 
udi Ribe, som hannem paa Kongelig Majestæts Vegne 
blev bevilget for sin Reise, Vandring og Omkostning, 
han haver sig paataget at omreise her udi Riget og 
Fyrstendommerne udi nogen Hans Majestæts Hverv og 
Bestilling, 50 Daler.

d. 23 Juli 1588 antvordet Mester Anders Søttrenszen Wedele, 
Kannik udi Ribe, som min naadigsle Herre Herr Chri
stian d. 4de, udvalgt Prinds og Konnig til Danmark og 
Norge etc. naadigst lod skjænke og forære hæderlig og 
høilærd Mand Doctor Christophorus Pezelius Super
intendent til Bremen for en Bog, han havde dediceret 
og tilskrevet Hans Majestæt, og fornævnte Mester Anders 
hannem skulde tilstille — 50 Daler.

d. 30 Aug. 1588.
Blaszius Eckenberge af Flensborg 2 Rosenobler for en 
Christelige wisze, som han underdanigst havde com
poneret og sammenskrevet om Frederik den 2dens Emle 
og Afsked af denne Verden.

d. 4 September 1588.
Student Petrus Lindenberg Rostochiensis-10 Daler for 
nogle Carmina, han havde dediceret Kongelig Majestæt.

’) Uden Tvivl den saakaldte Fredrik Ils Bibel, der udkom 1589, trykt af 
Matz Vingaardl.
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d. 28 Novbr. 1588.
Niels Kaas qvitterer for 200 Daler, at betale Georgio 
Bruno, Domdecant i Coln, for en Bog, han havde de
diceret Kongen1).

d. 29 April 1589.
Niels Kaas qvitterer for 50 Daler, at betale Doctori 
Jacobo Horstio til Helmstedt for en Bog, han havde 
dediceret Kongen.

3.
Fortegnelse paa Kirkeklokker i Frederiksborg og Abraham- 

strup Lehn,
som 1602 bleve afleverede for at omstobcs til Kanoner.

Ved A. Petersen.

At vore Kirker have maattet afgive Klokker til Støbning af Kanoner, der- 
paa haves allerede Exempler fra Fredrik ls og Christian 111» Tid. I Aaret 
1601 havde Christian IV anlagt et Kanonstøberi i Helsingør (Aarsber. fra 
Geh. Arch. III, S. 80) og samme Aar den 28 Juli udgik Ordre til Peder Munk, 
Manderup Parsberg, Hendrik Below, Erik Hardenberg, Absalon Gjøe og Chri
sten Holck om at indsende Klokker for at omstøbes til Kanoner til »Fæst
ningerne paa Grændserne og vor Skibs Armada, efterdi flere Landsbykirker 
have ofte flere Klokker«; de skulde da kun beholde den største. Samme 
Aar i October udgik Kgl. Majestæts Brev til alle Lehnsmændene over al Riget 
Klokker anlangende at skulle forskikkes til Kjøbenhavn og afleveres paa Mynten. 
(Sml. Bådens Danm. Historie, 111, S. 532-33.) Som Exempel paa, i hvilket 
Omfang Klokker i Landsbykirkerne paa denne Maade ere forsvundne, meddeles 
nedenstaaendc Fortegnelse paa 31 Kirkeklokker fra de anførte to Lehn.

Anno 1603 denn 8 Augustj haffuer erlig och welbiurdig 
Mannd Peder Munnd till Sanndbyegaard, høffuidtzmannd paa

’) I det st. Kgl. Bibliothek findes et Exemplar af fjerde Del af Georg 
Brauns Thcatrum urbium med colorerede Tavler og en Dedication til 
»D. Friderico II piissimæ, memoriæ et Christiano IV patri« undertegnet 
af Georgius Braunius, Franciscus Hogenbergius og Simon Novellanus. 
Der findes i dette Bind et Kobberstik fremstillende det danske Rigs- 
vaaben og de danske Rigsraadcrs Vaabner, et andet fremstillende Henrik 
Ranzoxvs Mindesmærke over Frederik II, samt de bekjendte Afbildninger 
af Brcitenborg. — Det er dog næppe denne Bog her sigtes til. — For
øvrigt er det bekjendt, at danske Lærde leverede Bidrag til G. Brauns 
store Værk, saaledes A. S. Vedel (Sml. Wegener, Om A. S. Wedel. 
Kbh. 18-16, S. I90-6.)

7*
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Fredericbsborg och Abramstrupgaard, ladet offuergiffue och 
inndligge her wdj Konng: M: Rennie Gammer En Annders hann- 
szönn, Schriffuer paa Bremmerholmenn her for Kiobnnehaffns 
slodt, hanns bcuis daterit Kiobnnchaffnn denn 25 Aprilis Anno 
1602 Jnndhollenndis, at for»e Peder Munnd baffuer ladet leuere 
till forne Annders hannsszonn disze effterschreffnne Klocker. som 
effter Konng: M: naadigst schriffuelsze och befalninng ere wd- 
tagenn aff de Kircker der wdj Fredericbsborg och Abramstrup 
Leenne, som erre: aff Stroe Kircke j klocke, wug iij schippunnd 
ij liszpunnd; aff Mielby Kircke j Klocke, wog j schippunnd v 
liszpunnd; Aff Torup Kircke j Klocke, wog ij Schippunnd viij 
liszpunnd; Aff Skeffuinnge Kircke j Klocke, wog ij schippund 
viij liszpunnd; Aff Lynndbylilde kircke j klocke, wog iij schip
punnd viij liszpunnd; Aff Kregom kircke j Klocke, wog ij 
schippunnd v liszpunnd; Aff Winderod Kircke j Klocke, wog j 
schippunnd j liszpunnd; aff Tierrebye Kiercke j klocke, wog 
xix liszpd; Aff 011sted kircke j klocke, wog iij schippd j liszpd; 
AffLiunnge Kircke j Klocke, wog iij schippd ij liszpd; af Vgge- 
losze Kircke j Klocke, wog ij Schippunnd iij liszpunnd; Aff Jor- 
lunnd Kircke j klocke, wog iij schippunnd j liszpund; Aff 
Oppesunndby Kircke j Klocke, wog xvj liszpunnd; Aff 
Vde Sundbye Kircke j klocke, wog j schippund ix Liszpunnd; 
Aff Sierszloff Kircke j klocke, wog j schippund vj liszpunnd; 
aff Wuelsze Kircke j klocke, wogh j Schippunnd; Aff herluff 
Kircke j klocke, wog ij Schippunnd v liszpunnd; Aff Lilderod 
Kircke j Klocke, wogh xvj liszpunnd; Aff Gronnolt kircke j 
Klocke, wog iij schippunnd iij liszpunnd; Aff Giorlosze Kircke 
j Klocke, wog iij schippunnd vij liszpund; Aff Ollstocke Kircke 
j klocke, wog iiij schippd vj liszpd, aff Snaadstrup Kircke j 
klocke, wog iij Schippunnd x liszpunnd; Aff Schuldelnff Kircke j 
Klocke, wog iij schippunnd viij liszpunnd; Aff Kynndbye kircke j 
Klocke, wog ij schippund iiij liszpund; Aff Gerleff Kircke j 
Klocke, wog ij schippunnd; Aff Schibbye Kircke j klocke, wog 
j schippund iij liszpund; Aff Oroe Kircke j klocke, wog j schip
pund iij liszpunnd; Aff Krogstrup Kircke j klocke, wog ij 
Schippunnd; Aff Ferszloff Kircke j klocke, wog xix lisz- 
punndt, her forudenn er fremsennd till helszinngoer oc leuerit 
hanns Wulff, Konng: Maiets: boszestober der sammesteds, effter 
beuiszers liudelsze: j Klocke aff Nodeboe Kircke, wog iij schip-
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punnd vj liszpunnd; j Klocke aff Alszinndrup Kircke, wog ity schip- 
pund xiiij liszpunnd; och j Schippunnd kiell kobber i stedenn 
for enn Klocke aff Gresze Kircke, wog j schippunnd.

Actum Kiøbnehaffnn vt supra.
Thenne beuiis er wdj Ko: Ma: Rentecammeritt Registeritt. 

Enwold krussze Siwert Beck Christoffer Nauffnne
E. haand E. handt Dirickhsenn Simonsszøn

in dorso: Quitanndtz paa alle De Kloker, som ehr leffuerridt 
i Kiøpnehaffnn Aff frederichsborrigh och Abramb- 
strupp Lehnn forgannggenn aar Anno 160'2. — 

(Bilag ved Amisregnskabet for 1604 & 5.)

4.
To Documenter til Oplysning om Jellingehoienes Fredning.

Ved O. Nielsen.

1.
Ernst Normand fich breff et Steengierde anlangende.
V. g. t. Viid efftersom Vi dig nogen lied forleden Naad. 

befalet haffue, at du skulle lade giøre et gierde omkring de 
tuende bierge Ved Jellinge Kiercke oc Vi Naadigst for
farer dersammesteds alleniste at Vere giort et Riisgierde, Da 
bede Vi dig oc Naadigst Ville, at du befaler bønderne i begge 
Herreder, Jerløff oc Holmands Herritt, at de derom setter et 
goet fast steengierde, som luchis paa alle sider oc At du det 
begge forne herreder imellem schiffter oc naar samme steen
gierde er ferdig giort, Ville Vi at du schalt tildeele bønderne 
Vdi Jelling Sogn eller om de iche ere noch da i lige maader 
dennem i det neste sogn, huer sin anpart derudaff at holde 
Ved lige. d. Coldingh. 10 Martij 1636.

Jydske Tegneiser IX. 282.

2.
Hr. Jörgen Pedersen Sogne Prest til Jelling och Houre i 

Coldinghuus lehn, Vnderdaanigst andrager, det hånd haffuer 
sted och fest en halff øede gaards Jord formedelst prestegaar- 
dens Aufflings Ringheds schyld beder Vnderd. at samme halffue 
gaards øede Jord Vnder Prestegaarden quit och fri altid motte 
forbliffue, huorimoed hånd igien Vil atfstaae de tre Sogners
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Quegtiender, Nemblig Skibbet, Gadberg och Linneball-e Sogner, 
huilche Tiender hannem och lians formend er bewilget for En 
kongl. Werelse at holde wed lige som til K. M. Reise der i 
landet er opbygt. Disligeste begierer at wehre Skatfri for dend 
bekostning Skyld hånd paa Antiqviteten Eliter Eders M. be- 
falling giort hafluer och A arli gen giore schal.

Rentekamrets Randtegning:
Beroer paa E. K. May tt. Naad. Resolution, Omb dette huus 

for huis wed ligehuldelse bemelte Quegtiender er beuilget Jgien 
schal opbygis. Vdj Slig fald indstillis da til E. K. M. Om 
samme Gaards Jord efl’ter Feste breffuens indholdt, dog for 
Sedwanlig AfTgifTt hannem for Samme Quegtiender at bewilge 
och med Skatten at forholdes som offuer det heele Land.

Kongens Resolution:
Effter hosschreflne betenchende at forholdis. 

Friderich.
Rentekamrets Deliberations Prot. I. a. f. 158—56. 1 Okt. 1661.

5.
Breve til Kofod Ancher.

Ved C. B ru u n.

1—2.
Professor I. A. Gold i Sorø underretter Kofod Ancher om Dannelsen 

af et juridisk Selskab, med det Formaal at samle og udgive Observationer 
til den danske og norske Lov.

Velædle og Velbyrdige 
Høy s tærede Hr. Professor.

Mand har af erfarenhed at der gives visse lyckelige øye- 
blicke, i hvilcke enhver i sin håndtering finder noget nyt, som 
kand være ham og andre gavnligt eller fornøyeligt. Os Jurister 
gaaer det ligesaa. Vi finder, endog ofte mod formodning 
noget, som kunde være vore ting til forbædring og mange til 
fornøyelse og gavn; men formedelst at det nye opfundne iblant 
icke kand stræckes over et Blad 4 a 6, iblant om matenen end 
var frugtbarere har mand ingen tiid og leylighed at udarbeyde 
et stoort Værck, saa komer deraf: at den eene Jurist hos os 
ey profiterer af den andens opdagelser, ja at mand self har 
glemt i alderdommen hvad mand fandt i ungdommen.

Disse og endeel andre Aarsager har bragt endeel gode
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Venner paa de tanker: at ville oprette et Selskab; hvis sigte 
skal være at befordre Lovkyndighed, og til den ende for det 
første at samle de observationer de allerede har giort sig eller 
herefter maatte gjøre over den Danske og Korske Lov, det være 
sig enten samme ere tagne af Pliilosopliie, Mathesi, Antiqvitæter, 
Historien, andre Landes Love, eller af vore love self, ja om end 
Observationerne vare Ideologiske eller J/ed/cmske, naar de kun 
kand tjene til oplysning af nogen deel af loven, saa maa de 
icke forskydes. 1 sær vil mand beflitte sig paa at bringe i for
slag de ting, som mand meener kunde forbædre en eller anden 
position i loven, eller en og anden Justitien betreffende ind- 
rettning i Landet.

Der er uden tvifl mange her i Rigerne, som kand og vil 
af deris forraad befordre dette Øjemaal, og derfor forbinde Vi 
os til at modtage, og cæteris paribus til trycken befordre enhvers 
Arbeyde, som maatte indsendes. Men da det er fornødent, at 
mand, helst i Begyndelsen, er forsickret om visse membra ordi- 
naria, der bestandig vil beriige samlingen med deris piecer, og 
mand med god Grund slutter Deris Velbyrdighed dertil skulde 
have lyst, saa har jeg, (der tillige flaierer mig af Vores mel
lemværende Venskab) ladet mig formaae til: at invitere Deris 
Velbyrdighed til at indtræde i dette selskab til ovenmelte Øje- 
maals opnaaelse. Finder Vor Begjæring stæd, (det Vi alle 
hjertelig ønsker, siden Sodetætet ellers mangler sin fornemste 
Ziir og Styrcke) saa maatte det behage Deris Velbyrdighed 
inden Paaske førstkommende at tilsende mig, hvad stycker de 
enten har, eller inden den tiid maatte faae færdige; siden mand 
ønskede strax efter Paasken at kunde udgive den første Tome, 
og. derved sætte dette Societæt i anseelse, førend publieum 
erfarer at det er til. Et hvert stycke, som sendes, skal blive 
tryekt med eller uden navn, ligesom De forlanger. Og det staaer 
til Dem om de vil indrette Deris arbeyde i form af en Tractat, 
som et Brev til en u-navngiven eller paa nogen anden maade. 
Vi frietager Deris Velbyrdighed og enhver, som meddeeler Sel
skabet sit Arbeyde for alle paagaaende udgifter, og gjøre os 
heller den forhaabning, at mand med tiden kand aflægge en og 
anden flittig Arbeyder med en foræring.

Saa snart et vist Antall brave mænd har paa ovenstaaende 
erklæret sig, skal der med deris Velbyrdighed nærmere blive
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corresponderet, for at indberette dem Selskabets tilstand og ind
hændte Deris gode Betænckning om det videres indrettning. 
Jmidlertid, hvad stycker De har af for ommelte slags, behager 
De at sende mig jo før jo heller. Jeg er med særdelis estime 

Velædle og Velbyrdige Høys tærede Hr. Professor
Deris 

tjenstskyldigste 
tjenere 

Sorøe Ridd. Acad. I. And. Cold.
d. 31 Janv. 1751.

P. S. Naar de beærer mig med deris svar og medfølgende 
paquet (som jeg formoder), behager de at aflevere samme hos 
min Svoger Nissen i Vimmelskaftet, som sender samme hid 
med leylighed. Jeg meencr 4 a 6 af de heste og artigste 
Responsa facultaiis Juridicæ Hafn. kand for det første komme 
ind i samlingen, dersom deris Velbyrdighed vil communicere 
mig samme, de 2 jeg sidst hafde vare artige, og jeg ønskede 
at have dem igjen. — qv. hvem meener De mand ellers skulde 
invitere til Selskabet? Hvad Navn og Titid skal vi give vore 
Samlinger?

Synis Dem at mand kunde Titulere vore Samlinger saa- 
ledis: Spare-timer anvente paa Lovkynd ig lieds Be
fordring i Dannemarck og Norge.

Velædle og Velbyrdige 
Høystærede Hr. Professor.

Jeg tacker meget for Deris sidste kjærkomne Brev, i sær 
for den medlidenhed de viiser for mine sørgel. omstændigheder. 
Vi ere nu Begge Enke-mænd, og vide altsaa hvordan saadane 
ere til mode. Gud bædre det, at jeg endog deri skulde blive 
Deris Velbyrdighed liig; Jeg der har attraaet at ligne Dem i 
alt andet. Dog nok herom.

Jeg tacker dernest meget fordi Deris Velbyrdighed har 
lovet at træde ind i det Selskab, som anvender Spare-timer paa 
den danske Lovkyndighed. Jeg kunde intet angenehmere Bud
skab faaet i min Sorg end dette; thi Jurisprudentzen er nu 
min Kone, som nyder nu den omhyggelighed, som jeg før 
skyldte min Hustrue. Og hvad er en mand kjærere end naar 
band seer Folck ærer og vil gjøre Vel imod bands Kone?
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Hafde derimod Deris Velbyrdighed afslaaet vor Begjæring, saa 
hafde jeg haft aarsag at sige til Resten: pulvis et umbra sumus. 
Nu derimod da Deris Velbyrdighed gjør causdm communem med 
os, og der er ingen tvifl om: at deris Arbeyde jo vil udgjøre 
den største, som den anseeligste deel af hver Tome, saa er 
mand forbunden at lempe sig efter Deris Velbyrdigheds com- 
modite og kand det derfor bie med første Tomes trvckning til 
hen i Julii maaned. Jeg ønsker og self det samme; thi min 
tiid blev i Paaske-/m>me ganske spildt ved Skjæbnen, og saa- 
længe mand dagi. gaaer i sit ordenti. arbeyde (som der er nock 
af for mig paa dette stæd;) saa har mand hverken tiid eller 
lyst til andet.

Jo visselig er Deris Velbyrdigheds Version af Sjællandske 
lov convenable for Vore samlinger, helst naar der i samme af 
og til gjøres et øyekast paa Vore nu brugel. love. Deris Vel
byrdigheds errindring om: at det bliver nock for Vidløftigt, 
synis vel at hindre noget, men lad os faae nogle Capitler 
deraf i hver Tome. Jeg troer De self vil befinde Dem vel 
derved; thi der er maaske icke 10 jurister, der tør gaae saa 
langt i Jurisprudentzen tilbage med Dem, og hvorledis faaer 
mand da ellers saadant ypperligt Værck ud blandt folck, som 
faa forstaae, og derfor icke lettel. kjøber. Min meening og 
Raad (som dog underkastes Deris nøyere overlæggelse) er: at 
mand kunde i første Tome lade udkomme Deris Velbyrdigheds 
Version etc etc. over de første 7 Capitler af 1 Bog i Sjællands lov, 
hvilcke kand ansees, som den første Section af samme lovs l 
Bog. Den Anden Section kunde være Arvens og saa videre. 
Jeg holder mig i det øvrige til deres Velbyrdigheds gode løfte: 
om al rneddeele societætet saa mange andre choiserte observationer, 
som Deris tiid vil tillade at faa færdig til Julii maaneds udgang 
for det første. Jeg skal og stræbe paa min kandt, de andre 
gjøre det samme; skjønt endeel af dem meener icke at vil liave 
deris navne bekjendte før i den anden Tome, for at see hvad 
publicum dømmer; men jeg svarer: Publicum skal have vor 
smag i vore ting, og vi behøve icke at favorisere les inclina- 
tions du peuple. — Jeg meente icke heller at vi skulde ind- 
ryeke i vore samlinger heele Responsa. Men at mand ved at 
igiennem læse de udgivne Responsa, kunde extraliere momenta 
og indklæde samme i form af Observationer, eller som i Breve.
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Vil derfor Deris Velbyrdighed sub fide silentii laane mig alle 
Responsa, der ere noget i, skal jeg tage saadant Arbeyde paa 
mig, saa ingen skal mærcke det. Vil De self umage Dem 
dermed, er det disto bædre. — JustitzR. Luxdorf har jeg self 
ogsaa tænkt paa, it, Doet, Sevel og Muncheberg, it, CancellieRzdA 
Jessen paa Wayssenhuuset, haf den Godhed og proponer dem 
det ved Leylighed. Eller meener De at det gjøres fornøden 
jeg skal invitere Dem? — Jo fleere og NB, Gode mand kand 
faae, jo bædre det er, skjønt naar første Tome er udkommen, 
saa feyler det icke, enhver der vil passere for Jurist, jo gjerne 
følger os. Deris Velbyrdigheds projecterte Sodetæt til at arbeyde 
paa de gamle love, indtræder jeg gjerne i, jeg vil og vel skaffe 
et par endnu, som er det arbeyde voxen. Men fleere kjender 
jeg sandel, endnu icke. Jeg maae holde op og næst at ud
bede mig continuation af Deris fortroelighed er jeg med all estime 

Velædle Velbyrdige
Høystærede Hr Professors,

tjenstskyldigste 
tjener

Sorøe Riddrl. Acad. I, Andr, Cold,
d. 25 April 1751.

3.
J. Langebek tilbagesender Manuskriptet til Afhandlingen om Jydske Lov 

med nogle Bemærkninger.

Uøiædle og Velbaarne
Høistærede Hr. ÆWsRaad,

Førend ieg i Dag reiser paa Landet, vil ieg have den Ære 
at tilbagesende Afhandlingen om den Jydske Lov, og at takke 
for den Fornøielse, Hr. JsW.yRaaden har undt mig, samme at 
igienemlæse. Men det næsten giør mig ondt, at den skal være 
saa fuldkommen, saa nøjagtig og vel skreven, at ieg ikke kan 
tiene med at give nogen forbedring dertil. Jkke des mindre, 
for at ikke have giort intet, har ieg paa 2. a 3. Papir-Lapper 
opsat nogle smaa Annotata, som vel ikke ere af megen Vigtig
hed, men kan dog løbe med til at nøiere eftertænkes. Jeg lever 
med en fuldkommen Høiagtning

Min Høistærede Hr Eta&Raads

Kbhavn. d. 12. Aug. 17G7.
ærbødigste tiener

I, Langebek,
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NB. Nota (3)1) maae forandres.
Waldemar Kuning annæn Waldemar sun ther sanctæ Knut 
sun war.

Dette bør saaledes forklares og distingveres efter det 
gamle Sprogs Egenskab:

Waldemar kuning annæn, Waldemar sun, ther etc. Walde- 
marus rex Secundus, filius Waldemari, qvi fuit filius 
sancti Kanuti.
Ligesom man, om ieg ret erindrer, andensteds finder Ericus 
rex tertius, Canutus rex qvartus, thi de brugte da ikke at 
sætte Tallet næst ved Navnet.

NB. Jeg torde snart troe, at der har staaet i de ældste Originaler', 
then timæ han haf the været Kuning ni winter o c thretiugæ. 
Efter vores og den rette Maade at regne paa, er det rigtigt 
nok, at Jydske Lov blev udgiven i K. Waldemars 38te Re- 
gierings Aar. Men de Gamle have regnet anderledes. Vinter 
hos dem er det samme som Aar hos os. De have regnet 
efter Aarstallene, og giort det første Aar til 1202 og det 
sidste til 1240. Naar man da legger sammen begge inclusive, 
kommer 39 ud, og det er rigtigt nok, at K. Waldemar, da 
han udgav Loven, havde regieret i disse 39 Aar eller Aarstal, 
men alene nogle Dage af det første og nogle Maaneder af 
det sidste2).

Ad pag. 18 sqq. Qvæstio: Om ikke Jydske Lov, fra først af, 
har gieldet som en Hoved-Lov for hele Riget, men 
alene beholdet Titel -af den fornemste Provintz og til Forskiel 
fra de-andre Provintz-Love3)?)
Eller naar har den først faaet Vim Legis i de andre Provincer? 
NB. Hvor gammel er den Titel af Jydsk Lov? Er den 

fra Begyndelsen?
1 de ældste Krøniker og Documenter kaldes den Lex 
Danica? sc. Chron. Sial., Exord. ch. Ins.

4.
Nic. Abildgaard udbeder sig meddelt Oplysninger i Anledning af et 

Maleri til Christiansborg Slots Riddersal: Kong Christian V underskriver 
den danske. Lov i Conseilet.

’) Kofod Anchers Lovhistorie 1 S. 110 *).
2) Smst. 1. S. 141. S ml. J. L. Larsen, Jurid. Tidsskr. 13 Bd. 1827, II, 

S. 231 ff.
•) Kofod Ancher, Lovhist. 1. S. 151.
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Pro Memoria.
Ifølge Deres Velbaarenheds tilladelse, tager ieg mig herved 

den Friehed at udbede mig Deres Hielp til det mig Allernaa- 
digst Andbefalede Materie til den Kong]. Ridder-Sahl, som skal 
forestille Kong Christian den 5te, der underskriver den Danske 
Lov i Conseillet. Det bliver altsaa høyst nødvendig for mig at 
vide, hvem og hvor mange Personer Raadet besloed af, saa og 
de Personers Navne som har arbeidet paa Loven, ligeledes 
hvad andre smaa omstændigheder, der maatte være forefalden 
ved Lovens underskrift, om Loven, som bliver forelagt i Raadet, 
var skreven paa Pergament eller Papiir, og om man kand Su- 
ponere den har været indbunden eller hvorledes. Dette er min 
Begiering som ieg er nødsaget at besvære Deres Velbaarenhed 
med, da ingen anden kand give den fornødne oplysning.

Kiøbenhavn d. 29 Februarij 1784.
Ærbødigst 

Aico laj A bi Idg aard.
Til

S. T. Urr Conferens Raad 
Kofoed-Anker.

6.
Et Brev fra Malthe Conrad Bruun til Procurator 

Niels Christian Bierring.
Meddelt af Confercntsraad Werlau IT.

Min gode gamle Jacobiner!
Da jeg ved et Tilfælde faaer at vide, at Mangor er i Ham

borg, skikker jeg delte til ham, i det llaab, at det gaaer sikkert, 
hvilket er ikke Tilfældet paa det danske Postkontoir her.

Den danske Minister havde taalt mig i Hamburg i 3 a 4 
Maaneder. Jeg var i mange Kredse, gik oflentligen paa de 
franske Fester, skrev franske Viser, som bleve sungne der 
med meget Bifald o. s. v. Endeligen brast Regieringens Taal- 
modighed. Man giorde hemmeligen Reqvisition til Senatet, og, 
for desmeere Anstændighed, sagde man, at en Altonaer havde 
seet hos [mig] en Plan af Khavn. med Disposition til en Land
gang og et Coup de main, og at jeg vilde her hverve Folk til 
mit Tog o. s. v. Dum, som Schimmelman er, saa kunde han 
ikke tie. Man gav mig Efterretning om fra Altona eller fra 
Raadet her, skal jeg ikke kunde sige. Jeg giorde da atter en 
Retirade à la Xenophon. Vel er jeg i Sikkerhed i det Lauen-
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borgske, dog, giør mig den Tieneste overalt at sige, at jeg har 
skrevet til Adskillige fra Holland, og jeg gik til Mainz eller Paris.

Misfornøiet med den Tone, som herskede i Literaturen sidst 
jeg var hiemme, har jeg sat mig fore, at opreyse en independant 
Stat. Jeg skriver et heelt Bind historiske Afhandlinger med nogle 
Vers, nogle politiske. Smaastykker, hvoriblandt en Skizze af en 
Constitution, lige forhadelig for Directører og Konger og over
hovedet med al uindskrænket Magt. Jeg haaber, da denne Bog 
vil paa nogle Steder blive saa spækket med Lærdoln, som vore 
Pedanter kan forlange, og paa andre Steder saa bidende, som iugen 
Catechisme, ingen Sprogkundskab, ingen Jerusal. Skomager har 
været, at den skal giøre Allarm, uden at tabe sig blandt Flyvebladene.

Men, det er ikke med Bøger man skal fægte, men med 
Sabler. Jeg overbevises dagligen meer om Mueligheden, ja Let
heden af en militær Coup de main Thi jeg studerer nu Krigs
videnskaben og især Defense & attaque des places efter de nyere 
Systemer. Med 100 Mand lod en Revolution [sig] giøre, naar 
man kunde i Staden formere et Complot og naar der var Mis- 
nøie. Men med 2000 Mand giøres Revolutionen, uden Folkets 
Hielp, naar man blot kan udfinde nogen Maade at landstige 
hurtigt, ubemærket og nær ved Staden. Man bør nemligen over
rumple Fredriksberg og Familien om Natten og ved Portaabningen 
angribe Staden, fra Kastelsiden er det let at storme. Nogle Offi
cerer og en Snees Serjeanter bør være beredte til en -Revolu
tion, uden at være vidende om Maaden. Ogsaa er det mueligt, 
at revolutionere Garnisonen i Rendsborg, og bruger man den 
rigtig, saa skal Slesvig-Holsten snart være fiøiten. Men en 
ordentlig Krig bør man om mueligt ønske borte, da den ruinerede 
Landet. En jakobinsk 17de Januarii var det bedste, just fordi 
Nationen er saa feig, at man eene behøver at tage Magten, 
for ogsaa at have den.

Jeg har vel vogtet [mig] for at giøre slige Planer for den 
franske Legation her; den er mistænkt for at være solgt til Rus
land, og Frankerige er overhovedet nu for Øieblikket i Maskapie 
med vor Regiering. Den hollandske Chargé d’affaires har bil
liget min Plan, og det skulde i Holland ikke være umueligt at 
finde Folk, som per Speculation deeltog i Omkostningerne. 
Men alle sige mig, der maatte først stiftes nogen hemmelig 
Association eller endnu hellere en offentlig med et hemmeligt 
Øiemeed, for at republikanesere Espriten en lille Smule.
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Med et Par Chefer for foreenede Irlændere har jeg For
bindelser. Jeg har forestilt dem, hvor vigtigt det skulde være 
Irland, at have en Alliert paa den andenSide af Engelland. De 
har forsikkret mig, at i de nordlige Havne af Irland skulde let 
en Udrustning kunde giøres hemmel-igen, for at angribe Norge. 
De har meget Haab om at see Irland befriet endnu i Aar.

Fra Sverige hører jeg idel revolutionære Nyheder. Espriten 
der er fortræffelig. I Upsala blev for kort siden et Ugeblad for
budet. En feig General Kaulbart var Denunciateuren. Studen
terne begav sig i Ordre de bataille til ham og holdt til ham 
en Tale: at hans Tapperhed var bekiendt, at Finland og Rus
serne vare Vidner dertil, at de sørgede over Kongen af Neapels 
ulykkelige Skiebne og bad lir. Generalen reise til Italien, sætte 
sig i Spidsen for Neapolitanerne og jage Franskmændene ud. 
En Mængde saadanne Træk skriver man. Bøndernes Misnøye, 
Financernes fortvivlede Tilstand, alting bebuder en Revolution, 
og mine Venner bede mig holde mig færdig at reise did. Men 
jeg seer alt for vel, at det endnu vil staae hen i nogen Tid. 
Bryder det løs, saa sværger jeg Dig, skal Kanontordenen snart 
overstemme Fiskalens og Bispens Stemme. Dog, saameget end 
Sveriges talrige og modige Demokrater vende Ovnene paa Dan
mark, frygter jeg for at de have nogen Pro vinds-Ide e om 
os. Det er en evig Ulykke med den Reputation for Feighed 
og Svaghed, som vi har faaet.

Vil Du herefter føre en ordentlig Correspondence med mig, 
og berette mig, hvad Du troer man kunde giøre i Kbhavn selv, 
samt hvad Du kan snappe op om Regieringens Planer, det er, 
om dens Dumheder? Giør mig det Venskab, kanskee kunde jeg 
lægge til, giør Danmark den Tieneste. Opgiv mig især Per
soner, som kunde kiøbes eller bruges, eller som jeg kunde 
faae til at korrespondere med mig. Salut et fraternité.

1796. 87.1)
NB. jeg er i Paris.

Med Lamarque har jeg talt noget, da jeg, ved at faae 
Broderkysset af ham i en Høitidsforsamling, fik ogsaa hans 
Venskab. Gid saadanne vare fem.

Adresse. Holke et Wass, in der Deichstrasse, Hamburg. 
Pr. Couvert. Undertegn blot Dit Nummer1).

l) Numrene i Borups Klub.
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Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred 
(Ribe Amt).

Samlede af O. Nielsen.

Danmark har fra Oldtiden af været inddelt i Sysler, af 
hvilke Nørrejylland havde 11. Syssel, oldn. sysla, betyder 
oprindelig Forretning, dernæst Embede og det Distrikt, som 
man havde Embedsmyndighed over; Sysselinddelingen bliver 
således yngre end Rigets Samling, kan ikke vidne om Landets 
Fordeling til Småkongerne, og viser sig at være en under et 
lovfæstet Kongedømme fremstået Indretning, medens Herrederne 
er så gamle som Folket, så at sige. Et Syssel har således 
været en mindre Del af Landet, hvorover Kongen har sat en 
af sine Mænd til Bestyrer, altså det samme som siden hed 
Len; når der tales i Sagn om Sysselkonger, kan umulig derved 
forstås en enevældig Hersker, men kun en Jarl, der dog natur
ligvis i hine krigerske Tider kan have levet uafhængig nok. 
Den sydvestlige Del af Nørrejylland hed Varde Syssel, War- 
withsysæl og havde som de andre Navn efter det Sted, 
hvor Sysselmanden havde sit Sæde og hvor der holdtes Ting; 
under Kong Niels nævnes en Høvedsmand i Vardex) og 
han har rimeligvis været Sysselmand over hele Syslet — det 
var Vederlagsmanden Æsge Ebbasun bryte af Wartvik (læs 
Warthwith), der i Byrgh dræbtes af Agi Thuer2). Nærværende 
Syssel indbefattede de 3 Horne Herreder, Skadst, Gørding og 
Malt Herreder, — de 2 sidste var fra først af kun 1 — og

*) Jfr. Hist. Tdskr. I. 127—32.
Vederlagsretten, sml. Borre under Ål Sogn.

8
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Syslet bevaredes i sin Helhed som sådant længe, også i verdslig 
Henseende; den gejstlige Sysselinddeling vedvarede lang Tid 
efter Reformationen.

Varde Syssel er udentvivl i Medgift overladt til Hertug 
Vilhelm af Lyneborg, der 1202 ægtede Helene, en Søster til 
Valdemar Sejr1), hans Søn Otto har så efter Faderens Død 
1213 arvet det, og når vi ser, at han har deltaget i Valdemars 
Krige, er det som kgl. Lensmand og Undersåt. Han døde 1252, 
hvorpå hans Søn Albert blev Hertug af Lyneborg; også denne 
Mand spillede en vigtig Rolle i Danmarks Historie, ja blev 
endog Rigsforstander 1261, da Erik Glipping og hans Moder 
var bievne tagne tilfange på Lohede af Hertugen af Sønder
jylland. Han gjorde 1267 en Forening med sin Broder, hvor
ved han fik Brunsvig og Broderen Johan Lyneborg, ved hvilken 
Lejlighed deres Gods i Danmark omtales, som de enedes om 
at beholde i Fællesskab2). År 1300 solgte Hertugerne af Brunsvig 
og Lyneborg til Grev Gerhard af Holsten, Garding og Tetenbøl i 
Nordfrisland, Varvidsyssel og Gods i Avlby, Staverby, Lumby 
og Stege i Fyn, hvilket altså har været det forhen omtalte 
Arvegods — dog forbeholdt de sig halvtredje Mark årlig Skyld 
af Østerhornsherred og Leding af Skadst Herred3).

Samme Grev Gerhard var gift med Erik Glippings Enke 
Agnes, fik derved endel Indflydelse i Danmark og blev nu som 
Ihændehaver af en stor Strækning af Landet en meget betydende 
Lensmand. I Juni 1314 solgte hans Søn Grev Gerhard til sin 
Broder Johan al sin Ejendom i Holsten, Warwithsysel, Staverby, 
Avlby og andensteds i Danmark, for en Del af Købesummen 
fik han igen i Pant Besiddelserne i Danmark, der årlig ydede 
210^ Sølv, og noget Gods i Holsten. Dette Pant overdrog Ger
hard igen til Grev Nikolaus af Schwerin, Svoger til Kong Erik 
Menved, der bevidnede Afhændelsen i Ribbenitz 28 Apr. 13154). 
Johan må senere have fundet Lejlighed til at indløse disse 
Ejendomme og han var en Mand, der ved snilde Finansopera
tioner erhvervede sig betydelig Magt i Danmark, der under

*) At han fik Gods i banmark i Medgift ses hos Suhrn X. 158.
2) Suhrn D. H. X. 606.
3) Schl, holst, lauenb Urkundensammlung I. 524.
4) Smstds. II. 137—142.
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hans elendige Halvbroder Kristoffer den Anden endog steg i 
den Grad, at han blev næsten Enehersker på de danske Øer. 
Grev Gert, den kullede Greve, forskellig fra Johans ovennævnte 
Broder, erhvervede sig Nørrejylland; ved det Forlig, hvorved 
han fik denne Landsdel i Pant 1332, forbeholdt Johan sig sit 
Arvegods i Jylland og Fyn1). Ved Gerts Drab 1340 begyndte 
endelig den Byrde at lettes, der nær havde kvalt Danmarks 
Rige. Det indsås straks, at de fremmede måtte ud, og Valde
mar Atterdag forpligtede sig ved sin Tronbestigelse 1340 til at 
indløse det pantsatte Jylland, en Fjerdedel ad Gangen, sidst 
Ribe med dens nærmeste Fjerdedel og så skulde denne By 
tilligemed de 4 Herreder, som i Kong Eriks Tid lå dertil og 
det halve Varde Syssel med det Fiskeri2) dertil hører over
lades Dronning Helvig som Livgeding; dog skulde Kongen ikke 
hindre Hertug Valdemar i Sønderjylland i hans Arvedel i Varde 
Syssel »men vi (Hertugen) skal forn. Gods arveligen beholde 
med al Rettighed ligesom Grev Johan og Grev Gert af Holsten 
og deres Børn det har ejet«3). Valdemar fik dog, som det 
synes, aldrig Varde Syssel indløst, det forbeholdtes hans Datter 
Margrete. 1375 (som det synes) udstædte Greverne af Holsten 
et Brev, »at Varde og Varde Syssel er dem afløst af Dronning 
Margrete og anvorde hende det igen og mæle alle de Breve døve 
at blive, som findes kan lydende på forn. Len som de eller 
deres Arvinger har«5). I henved 200 År har en Del af Nørre
jylland således været tydsk Ejendom, noget, der næsten lyder 
utroligt og som Gud bevare det for at blive igen. Endnu 
1399 pantsatte Dronning Margrete Varde Slot og Varde Syssel 
til Henneke Limbek for 8000 $ lybsk; det er sidste Gang

*) Suhm D. Hist. XII. 225.
Dette Ord er hos Hvitfeldt 470 bleven til »Viskherret«, hvorimod han 
472 har det rigtige.

8) Schl. holst. lauenb. Urkund. II, 103.
4) Endnu 1353 havde Johan noget af sin Fædrenearv tilbage, nemlig de

4 Byer i Fyn, som han tilligemed sin Mødrenearv dette År solgte til 
Kong Valdemar (Suhm XIII. 277. 280). Grev Gert havde blandt andet 
Gods i Jylland Varde »som er vor rette Arv«, hermed menes vel Byen, 
(ti Slottet fulgte vel med Syslet?); han kan have fået den som Arv 
efter sin Moder, der var en Datter af Erik Glipping.

s) Ældste Arkivreg. I. 7.
8*
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Syslet optræder i verdslig Henseende som en samlet Landsdel og 
dets enkelte Herreder blev nu tildels selvstændige Len. Lim- 
bek var også Lensmand på Riberhus og det er rimeligvis fra 
den Tid af, at Skadst, Gørding og Malt Herreder er forblevne 
under dette Len, medens de øvrige Herreder vel endnu indtil 
Varde Slots Ødelæggelse 1434 er bievne derunder, men længer 
har det i alle Fald ikke været Tilfældet, ti fra nu af optræder 
de selvstændigt, således fik Ludvig Nielsen Rosenkrands 14S6 
istedenfor Riberhus Nørre og Øster Herred i Pant, og Vester- 
Herred forlenedes, vistnok straks efter Vardehuses Ødelæggelse, 
til Familien Munk på Lydumgård, hos hvem det forblev indtil 
15421) da det lagdes under Riberhus og vedblev at være en 
Del af Riberhus Len fra den Tid af og siden af Ribe Amt.

På en Måde træffer vi dog endnu Varde Syssel nævnt i 
verdslige Anliggender i det 15 Århundrede, nemlig når der 
er Tale om Sysselting. Dette Slags Ting er vist jevnaldrende 
med Syslerne og kan oprindelig have indtaget samme Plads 
som Landstinget for den hele Provins, med Hensyn til Sager, 
der særlig vedkom Syslet og vel også i andre offenlige Anlig- 
liggender; de få Gange vi har Sysselting omtalt, findes ikke 
andet der behandlet, end hvad der kunde ske på ethvert Her
redsting; Skøder, der angik Gods i forskellige Herreder synes 
dog særlig at have hørt under dette Ting; denne Sag fortjener 
iøvrigt en nærmere Undersøgelse2); endnu 1471 nævnes Varde 
Sysselting3). Under Ribe Domkapittel bestod indtil Begyndelsen 
af det 18 Århundrede »Varde Syssels Provsti«, hvis Provst førte 
Kirkeregnskaberne, men da Kirkerne efterhånden afhændedes 
til private, ophørte Embedet og Navnet Varde Syssel sank hen 
i Glemsel4).

») D. Mag. 3 R VI. 359.
*) Ved en anden Lejlighed håber jeg at kunne komme tilbage dertil, lige

som til en dybere gående Undersøgelse af Danmarks Inddeling.
8) Grønlund 317. Vendelbo Bygdeting nævnes endnu 1468 (D. Mag. 3 R. 

111. 266) Jelling Sysselting 1418 (Testrup om Tingene S. 16).
4) Fredrik Krag til Stensballegård tik 10 Apr. 1673 efter sin Fader, Erik 

Krags Død Brev på Indkomsterne af Varde Syssels Provsti-, indtil han 
fik betalt den Forstrækning, hans Fader havde gjort Kirkerne Han fik 
Bekræftelse derpå 30 Apr. 1701, men efterhånden bortsolgte Kongen 
Tienderne og Kirkegodset, hvorfor han til Godtgjørelse overlod Krag
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Fra Hansted til Nyminde danner Nørrejylland en regel
mæssig Bue, men syd derfor bøjer Kysten mod Vest og danner 
et fremspringende Hjørne, mod hvilket Vesterhavet med larm
ende Drøn bryder sine skummende Bølger, Dette Hjørne 
har i gamle Dage strakt sig endnu længer ud i Havet — man 
siger 7 Mil, men 24 Mil ud skal det kunne mærkes som 
et langt Horn, der efterhånden er svundet for Havets Magt, 
men i sin Grundvold endnu danner et farligt Skær for den 
Søfarende. Denne yderste Spids kaldes Hornet (i Oldsproget 
betydede horn både Horn og Hjørne) og da den har været et 
væsenligt Særkende for Landet, er hele Strækningen opnævnt 
derefter. De 3 Herreder, der nu kaldes Vester, Øster og 
Nørre Horne Herreder, havde uden Tvivl oprindelig det fælles 
Navn å Hor næ (på Hjørnet); omtrent midt i Herredet har 
dette Landskab haft Tingsted, dette er først kaldt Tinget å 
Hornæ, siden alene Hornæ og den By, der er opstået her i 
Nærheden, har taget Navn derefter, hvilket er den sandsynligste 
Oprindelse til Byen og Sognet Hornes Navn i Østerherred1). 
Herredet hed Hornshæreth og var endnu, da Valdemars 
Jordebog skreves, 1231, udelt som det synes, dog må det erin
dres at i en Fortegnelse fra c. 1340 (trykt i Tillæget til »Skadst H.«) 
nævnes også Hornshæreth som udelt, skønt det da bevislig 
bestod af de nuværende 3 Herreder, ti Østerhornshæreth nævnes 
1300 (se foran) < og Vesterhornshæreth 13242). Adskillelsen 
er således sandsynlig falden i den sidste Halvdel af det 13 Årh. 
Hvor Vester Herred da har holdt Ting, kan ikke vides, men 
når man kender Fastholdelsen af nedarvede Retssædvaner og 
har flere Beviser på Forkærlighed for de gamle Tingsteder, er

Spangsbjerg Mølle, der var Kirkegods, og Kongetienden af Jærne og 
Guldager i Skadst H. ved Skøde 4 Marts 1720, med hvilken Dag altså 
Navnet Varde Syssel var ophævet.
Der findes vel et Sagn om, at Beboerne af Hornet ved dettes Ødelæg
gelse flygtede mod vest, bosatte sig, hvor nu Horne er, og gav Stedet 
Navn efter deres gamle Hjem, men et sådant Sagn kan let have dannet 
sig i senere Tider ved Betragtning af Navnenes Lighed og er vel ud
gået fra en klog Præst som de fleste andre Navneforklaringssagn.

’) Grønlund 40. Hornshæreth kan dog også være Flertal og betyder altså 
Horne Herrederne, i Valdemars Jordebog synes dog at alle Herreder 
nævnes hver for sig f. E. Ljungæhæret nørræ og syndræ, Norregøshæret 
og Syndrægøshæret.
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det ikke urimeligt at antage, at dette har været, hvor det 
endnu 1638 fandtes. I Indberetning til Ole Vonn fra delte 
År angives det at ligge nordøst for Ovtrup Kirke og på et 
dertil hørende meget simpelt Kort over Sognet findes der ved 
3 Høje afsat en firkantet Plads med et Mærke i Midten, der 
udentvivl skal betyde Dommersædet. Da har Tinget altså 
endnu været holdt under åben Himmel. 1 den hedenske Tid 
er Ting dog vistnok også holdt på Borre Hede i Ål Sogn, i For
bindelse med et Offersted, hvorfra det så kan være flyttet ved 
Kristendommens Indførelse. Allerede 1468 var Herredsfogden 
bleven berøvet en Del af hans Område, da dette År et Birke
ting oprettedes for Hennegård, hvortil dennes Bønder måtte 
søge, dets Mødested var ved Henne Kirke, men denne lille 
Jurisdiktion kan aldrig have været betydelig. Derimod gjordes 
en større Deling ved Reskript 13 Marts 1572, hvor der be
faledes, at da der var et Fiskerleje fra Sønderside til Nyminde, 
som årlig besøgtes af indenlandske og fremmede, hvoraf endel 
løb bort uden at udrede den befalede Told, skulde der oprettes 
et Birketing ved Kjærgård (i Ål Sogn), hvortil Beboerne af Ho, 
Oksby, Kjærgård og Lønne skulde søge og Lensmanden på 
Riberhus skulde indsætte en Birkefoged. Dette Ting holdtes 
altså i Kjærgård; i den nordøstligste Gård har været Tingstue 
og man ved endnu at fortælle, hvor denne var. Hertil lagdes 
også hele Ål, Henne og Nebel Sogne, dog vedblev den gamle 
Benævnelse Vester Herred i Almindelighed at være gældende. 
Da Samuel Wieland, Byfoged i Varde, søgte om at blive Her
redsfoged i Vester II., gjorde han Indstilling om tillige at 
blive Birkefoged i Kjærgårds Birk »da det altid tilforn er 
betjent af Fogderne i Vester H.« (hvilket ikke var sandt) og 
nu betjentes af en Bonde i Koile uden kgl. Bestalling, og han 
beskikkedes til begge Embeder 4 Juli 1674. Ved Reskript 
22 Sept. 1686 sammenlagdes begge Jurisdiktioner under Navn 
af Vester Herred »eftersom sådan Sammenlæggelse til vor Tjen
este og Rettens destobedre /Administration og Befordring af 
1 Tingfoged og 1 Tingskriver bekvemmelig skal kunne be
tjenes« ; Tingstedet skulde sættes, hvor Stiftsbefalingsmanden 
fandt det bedst og bekvemmeligst for menige Almue. Dette

Tingskriver for begge havde der været siden 3 Aug. 1659.
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blev rimeligvis sat syd for Rottrup i Ovtrup Sogn, ved den 
nuværende Vej fra Varde til Nyminde, hvor en lille Gård endnu 
kaldes »Tinget«. Her er vel allerede nu opført et Tinghus, da 
sådanne den Tid vistnok havdes overalt1). 23 Marts 1770 
bestemtes, at Tinget skulde holdes på Varde Rådstue, om 
Fredagen som sædvanligt, og det gamle forfaldne Tinghus 
sælges ved Højbud. Øster Herred forenedes med Vester H.
ved Reskr. 1 Nov. 1816 fra 1 Jan. 1817 og den fælles Ting-
dag fastsattes til Onsdag.

Ved den første Folketælling 15 Avg. 1769, over hvilken der
endnu haves Lister for nogle Stifter2), der dog aldrig har
været trykte, havde Vester Horne Herred 4836 Beboere, medens
det 1 Feb. 1860 havde 7682. Disse var fordelte således:

Nebel og Lydum . . . . 551, 1860 887
Henne og Lønne . . . . 632, — 1145
Ål ......................... . . 640, 962
Ho og Oksby .... . . 856, 1129
Jandrup og Billum . . . 863, — 1294
Lunde og Ovtrup . . . 760, — 1473
Kvong ................... . . 238, 437
Varde Landsogn . . . . 296, — 355.

Nebel Sogn.
Dette Sogn kaldes nu Nørre Nebel, til Forskel fra Vester 

Nebel i Skadst Herred, men tidligere hed det Vester Nybøl3) 
og det andet Synder Nybøl. Sognet er i det hele af nyere 
Oprindelse, det er fladt og lavt og er udentvivl hævet Land 
eller om man vil udtørret Eng, hvorfor det også for det meste

*) Hvor længe Tinget holdtes under åben Himmel, ses af »SkadstHerred«, 
hvor der først opførtes Tinghus 1637. I Skanderup Birk var endnu 
intet Tinghus 1666 (K. Hansen Beskriv, af Skanderborg S. 70). På Mors 
synes ej heller at have været Tinghus før 1688 (Schade om Mors S. 81).

-) I Finansministeriets Arkiv. Hvis nogen vilde gennemgå de gamle 
Amtsregnskaber, vilde han i Angivelserne til Kopskat kunne finde 
næsten aldeles nøjagtige Opgivelser af Folketallet fra Slutningen af det 
17de Årh. og senere, men Undersøgelsen vil falde noget besværlig, dog 
ikke nær så vanskelig, som den af F. Hammerich foreslåede at gennemgå 
Kirkebøgerne, der desuden mange Steder fattes for den ældre Tid

8) SRD. V. 564.
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er frugtbart og velhavende. Der er slet ingen Gravhøje eller 
andre Oldtidslevninger, der kunde tyde på ældre Bebyggelse 
end Kristendommen. Dog haves Efterretning om, at omtrent 
1780 er nogle Høje ved Koile bievne udjævnede, hvori der 
fandtes Lerpotter med brændte Ben. Sognets Hartkorn, der 
nu er 210 Td. 5 Skp. var efter Matriklen 1662 213 Td. 3 Fd. 
| Alb. ialt til en Værdi af 11903 Rdl. 45 Sk.1). Byerne er:

Nebel, ældre Nybøl, hvilket betyder et nyt Beboelsessted. 
Byen har tidligere indbefattet de 2 følgende under sig. Den 
bestod 1662 af 10 Gårde, hvoraf 1 øde, 2| Bol, 2 Huse.

Hundhale, der nævnes i Slutningen af det 16 Årh., men 
som en Del af Nebel By.

Præsteby, så kaldet fordi Præstegården ligger her.
Kolle hørte i Middelaldren til Henne Sogn. 1 det 

14 Årh. gav Fru lngerith, Niels Ostrops Datter, for en Sjæle
messe i Ribe Domkirke en Gård i Koldækoot i Hennyng Sogn, 
således at 3die Delen af Afgiften gaves til Kannikerne, den 
anden Del til Nonnerne i Ribe og det øvrige til de fattige2). 
I »Oldemoder« nævnes i det 15 Årh. blandt andet af Kapitlets 
Gods i Henne Sogn Koldekot (Blad 13). Var 1662 2 Gårde.

Bolkjær var tidligere 1 Gård, der tilhørte Kongen, der 
synes at have forlenet sine Officerer dermed, i det mindste fik 
Kaptejn Anders Mogensen den 1643 istedenfor en Gård i Made 
(»Skadst IL«, S. 30), der var ødelagt af Vandflod; 1699 
bode her Oberstløjtenant Zylov og 1703 og mange År senere 
hans Frue Magdalene von Ahlefeld. Disse Officerer havde 
Befaling over de Soldater, der var lagte til Underholdning på 
Ryttergodset, hvoraf der navnlig var en Mængde i Vester IL 
Exercerpladserne var ved Kirkerne, således 1702 i den nordlige 
Del af det daværende Riberhus Amt ved Skadst, Fåborg, Gør
ding, Holsted, Vilslev, Malt, Fardrup, Ovtrup, Ål, Ho, Alslev, 
Guldager og Tjæreborg Kirker; foruden forskelligt andet Til
behør nævnes til hver Plads en Træhest. Dette År var Oberst 
Ingenhaven Befalingsmand over Ribe Stifts Regiment undtagen

*) En Tønde Hartkorn vurderedes på den Tid til 30 — 40 Rdl., så at man 
da vilde bave kunnet købe hele Vester Herred, Herregårdene iberegncde, 
for 106,319 Rdl. 16 Sk.

’) SRD. V. 547.
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Grevskabet Schackenborg. Landmilicen af Kaptejn Schacks 
Kompagni var af Vester og Skadst Herreder 102, deraf 52 af 
Vester H.1).

Sedding. 2 Gårde i denne By har tidligere været samlede 
i 1, der endnu kaldes Sedding Storgård og som har den 
Mærkelighed at være Stamsædet for den meget udbredte Familie 
Barfod. Gården har dog vistnok aldrig været andet end en 
Bondegård og dens Ejere neppe uden ved deres adelige Vær
dighed skilt sig fra Bondestanden, af hvilken de var fremståede. 
Den første Barfod vi kende af denne Slægt er Jens Barfod, 
der 13 Apr. 1455 adledes af Kong Kristjan den Første:

Vi Kristjan med Guds Nåde Danmarks, Norges, Venders og 
Goters Konge, Greve udi- Oldenborg og Delmenhorst gør vit
terligt alle Mænd som nu er og komme skal at vi for vor 
elskelige Klerk og Tjeners Hr. Tyge Therkelsøn Kannik i Ribe 
Bøns Skyld2) så og for Troskab og villig Tjeneste, som denne 
Brevviser Jens Barfod i Sedinge, fornævnte Hr. Tyges Svoger, og 
hans rette ægte Børn og Afkom Os og Vore Arvinger og Efter
kommere Konger i Danmark og Riget herefter troligen gøre 
og bevise må, haver undt og givet og under og giver med 
dette Vort åbne Brev forne Jens Barfod og hans rette ægte Børn 
og Afkom Frihed og Frelse som andre Riddere og Svende udi 
Vort Rige Danmark har med Skjold og Hjelm til evig Tid, som 
er en bar Fod i et blåt Felt i Skjolden og to Bøffelhorn, 
hvide og blå, overkors på Hjelmen efterdi som her malet står, 
dog Vor og Kronens Rettighed uforsømmet på Vort fri Bønder
gods og Købstedgods; ti forbyde Vi alle i hvo de helst er eller 
være kunde og særdeles Fogder og Embedsmænd forskrevne 
Jens Barfod eller hans rette ægte Børn og Afkom derudi at 
hindre eller hindre lade, med Magt kvæle eller uforrette i nogen 
Måde under Vor kongelige Hevn og Vrede. Datum in castro 
Hafniensi dominica Qvasimodogeniti anno Domini Millesimo 
qvadringentesimo qvinqvagesimo qvinto3).

*) Amtsregnskab 1702.
2) Om Optagelse i Adelstanden på andres Forbøn se D. Mag. II. 35. Om

Tyge Terkelsen se D. Atl. V. 629. D. Mag, III. 206. Ripæ Cimb. 268. 
Han døde 1469.

3) Afskrift i Diplomatariet fra forrige Årh.
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Om Jens Barfod vides ellers lidet. 1486 udlagde Jes 
Barfooth i Sedingh i Nybel Soghen i Mageskifte til Ribe 
Domkapitel 5 Læs Eng i Boolkier for 3 Stykker Jord, »som 
ligger næst vesten ved min Gård i fornævnte Nebel som jeg 
nu bor og det Bol på »Berghen« ved den nørre Ende, som 
jeg til denne Tid har givet Skyld af til forn. Kapitel1)«. Samme 
År nævnes han som Tingsvidne på Vester Herreds Ting, men 
så lidet har han agtet sit Adelskab, at han ikke nævnes med 
Titlen Væbner, ligesom ej heller nogen af hans Efterkommere, 
og hans Navn følger efter Herredsfogden, Fogden i Varde og 
en »Stadmand« fra Varde. I sidstnævnte Dokument fattes 
Seglet, men i det første brugte han sit adelige Våben.

Hans Børn var rimeligvis: Mester Hans Barfod, der 
1494 som Kannik i Ribe, hvilket han var 1491 2), tog Lovhævd 
på Kapitlets Gods i Henne Sogn. Han skal også have været 
Rektor i Ribe3). Knut Barfoth i Sedingh fæstede 1493 af 
Ribe Kapitel ovennævnte Eng i Bolkjær for 4 /i danske Penninge 
årlig. Han var rimeligvis Herredsfoged i Vester Herred, idet- 
mindste nævnes han 1494 og 15024) som »Tingholder«, hvilket 
er en almindelig Betegnelse for Herredsfoged; havde han kun 
været det midlertidig, vilde det have heddet»den Tid Tingholder«. 
Han forseglede med sit adelige Våben.

I Grevens Fejde har Barfoderne udentvivl stillet sig på 
Bøndernes Side, i hvis Kreds de levede og over hvem de ikke 
hævede sig med Hensyn til Ejendomme, de er da bievne be
tragtede som andre Bønder, har fået deres Gods forbrudt, som 
de ikke igjen har kunnet indløse, og blev således Fæstebønder 
under Riberhus.

Knud Barfod havde Børnene:
1) Jenss Bareffod var Herredsfoged i Vester Herred 

15455), dog ikke umiddelbart efter Faderen; han tog 1541 
Lovhævd på Tudmose Hussted (Hungerbjerg på 0. Debel Mark 
i Lunde Sogn) og kendte ingen andre at have Del deri end 
sig og sine Søskende, hvilket Thomas Stygge Væbner og en

x) Grønlund 379.
2) Jf. En gammel Kopibog i Indenr. Min. Arkiv.
3) Grønlund 410. Thorup: Efterr. om Ribe Skole 1846 S. 31.
4) Giønlnnd 402, 410.
5) D. Mag. 4 R. I. 42.



121

anden Mand, der da var tilstede »i Sedinge, i den Gård Jens 
Barfod ibor« med Ed vidnede1). Hans Hustru var vistnok af 
Fårfiilien Stygge fra Frøstrup, et Sagn siger, at en af Barfod- 
erne havde en Kone derfra. 1553 solgte Per Knudsen i Syn- 
dersthoffuedh (Herregård i Give Sogn) med sin Hustru 2) Jo
hanne Knudsdatters Samtykke et øde Byggested i Lunde 
Sogn ved Debel, som kaldes Tudmose Hussted, som var hans 
Hustru udlagt i Søskendeskifte efter hendes Fader Knud Bar
fods Død, til Thomas Stygge til Frøstrup undtagen den Eng, 
som Thomas Chrestiernnsøn i Kvong er tilskiftet på sin Hustru 
3) Garidt Knudsdatters Vegne1). Blandt Vidnerne nævnes 
fornævnte Jens Barffod i Sedinge og 4) Niels Barffod. Per 
Knudsens Segl er ødelagt, så der ikke kan ses af hvilken Slægt 
han var, Jens Barfod brugte kun et Bomærke med en bar Fod 
og Niels Barfod et simpelt Bomærke, udenom hvilket står: 
Niels Cnvtsen2). En Søn af Knud Barfod var vist også den 
Klavs Barfod, om hvem Palle Bang til Hennegård, Otto 
Klavsen til Nørholm, Thomas Stygge til Frøstrup og 4 Bønder 
1554 fik kgl. Brev, at, da han havde tjent til Hove den Tid det 
sidste Opløb var i Nørre Jylland i Skipper Klemens Tid og 
derfor ikke havde forbrudt sit Gods som andre Bønder og 
der mentes, at han havde taget sig mere Gods til end hans 
Anpart var, den Tid samme Fejde begyndte, skulde de under
søge, hvorledes Sagen forholdt siga).

Jens Barfod bode endnu i Sedding 1562; hans Søn var 
udentvivl:

Lavrids Barfod, der 1564 var Tingsvidne på Vester 
Herreds Ting4), hvor han nævnes som den sidste af de tre 
Vidner, men dog førte adeligt Våben i sit Segl. Han var 
Herredsskriver og fik 22 Maj 1573 kgl. Brev på at beholde sin 
Gård fri for Landgilde, Ægt og Arbejde, så længe han var i 
dette Embede5). 1579 fik han Tilladelse til at fæste Nebel

x) Hist, geneal. Selskabs Arkiv.
2) Teg. o. a. L. III.
3) Fra Niels Barfod, der 1562 bode i Nebel og endnu levede 1581, stam

mer vistnok Jens Barfod, der 1586 og 1598 havde en Gård i Nebel By. 
1608 og 1615 bode i samme Gård Jens og Eske Barfod.

*) Hist, geneal. Selskabs Ark.
5) J. Reg. I. 113.
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Kongetiende imod at ndgive 1 gi. Daler af hver Td. Rug og 
Byg1). Han har ladet et Stolestade opsætte i Nebel Kirke 
nærmest ved Prædikestolen, hvilket endnu er til. Herpå fiiides 
Barfodernes og et andet adeligt (hans mødrene) Våben — til 
hvilken Slægt det må henføres, kan jeg ikke udfinde — og 
ovenover L. B. 1575. Inde i Stolen står udskåret de tillempede 
Ord af Virgil: Discite justitiam, moniti et non temnere Christum 
o: Lader eder påminde, lær Retfærdighed og foragt ikke Kristus. 
På Stolen bagved findes et Bomærke med en bar Fod, så der 
har altså, som vi ovenfor ved Niels Barfod har set, været både 
en adelig og borgerlig Linie af Slægten og det synes søm om 
det kun var Stamsædets Beboere, der har benyttet Våbnet. 
Han levede endnu 1581. For en Del År siden så man endnu 
i Engene L. Barfods Navnetræk på Træstolperne, der angav 
Skellet. Hans Enke var Anna Lavrids Kone, der endnu levede 
1605, da hun efter sin Søn Peders Død fæstede Nebel Konge
tiende. Lavrids Barfods Børn var Niels, PræstiNebel, Klavs, 
Præst i Sneum, Gertrud, gift med Hr. Jørgen Jørgensen i 
Grimstrup, Thomas og Peder Barfod-), hvilken først arvede 
Gården i Sedding, som han havde 1592. Ilan var Herreds
skriver i Vester Herred, og efterlod sin Hustru Mette. Han 
førte i sit Segl et Skjold med en bar Fod.

Peder Barfods Broder var Thomas Barfod, der dog 
ikke fik sin Fædrenegård alene, men havde den sammen med 
Jens Kristensen. Det er udentvivl denne Thomas B., der 
havde tjent Erik Vasbyrd til Vinderup, men 1605 var undvegen 
med en Del Guldknappe og Sølvdaggerter og andet Gods, i 
hvilken Anledning Kongen 25 Sept. udsendte et Brev. 
Han fik ej heller Fæste på den halve Del af Seddinggård førend 
7 Aug. 1608 og gav i Indfæstning 80 Daler. Thomas B. 
levede i fattige Omstændigheder og efter hans Død frasagde 
hans Børn Lavrids, Peder, Karen, Maren, Ingeborg, Kirsten, 
Ane, Mette og Ingeborg sig al Arv og Gæld efter ham 24 Marts 
1626. Hans Enke hed Lisbeth. Af disse Børn nævnes Lavrids 
i Skadst Herreds Tingbog 1637, da han fordrede en Sum 
Penge, og Peder Barfod på »Brenggård« (vistnok Brendgård

*) J. Reg. II. 510.
J. Teg. V. 266.
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i Vandborg Sogn) lod 23 Apr. 1664 på Vester Herreds Ting 
oplæse et kgl. Brev »som lians Forfædre Barfoder Slægt haver 
af kgl. Maj. for mange År siden erlanget, hvorudi dem er 
adelig Frihed forundt for dem og deres Efterkommere.« Derpå 
vidnede 24 Danemænd», at velfornemme og agtbare Mand Peder 
Barfod på »Brenggård« er ærlig ægte født og båren i Nebel 
Sogn i Sedding By af de Barfoder deres Slægt, Byrd og Afkom1).

1718 bode på Seddinggård Kaptejn Frejberg, der 1720 — 
efter hvad der siges — købte den af Kongen.

1275 døde Hr. Nicholaus Thruutsun, der for en Sjælemesse
1 Ribe Domkirke gav 2 /i Bygs Jord i Sithingmark i Nybøl
S. og 1/2 Øre Bygs Jord i Linvi2).

1614 fik Kongen i Mageskifte af Fred. Munk til Krogsgård 
bl. a. 2 Gårde i Sedinge. 1662 var her 71 2 Gårde 5 Bol
2 Huse.

Riddersholm. 1580 fik Kongen i Mageskifte bl. A. af 
Mette Munk til Stubbergård sal. Iver Kjeldsens Efterleverske 
2 G. 3 Bol i Lydum By, i Hede 2 G., i Lunde S. i Torp 
1 G., Lunde By 2 G., Ovtrup By 1 G., Jandrup S. Bandsbjerg 
og i Nebel S. 1 Bol kaldet Riiderholm8). Gården kaldes i 
daglig Tale »e Hwolm«, det er rimeligvis denne, der nævnes i 
et Dokument fra 1329, hvor Hr. Jakob, Præst i Nybel, be
kender at skylde gamle Niels Brok 300 for Sythingholm, 
som han købte af ham4).

Nebel Kirke.
Nebel Kirke er en usædvanlig lang Kampestensbygning, 

hvis Oprindelse vel må settes til det 13 Årh., hvorpå de til
murede, rundbuede Vinduer på Nordsiden tyder, på Sydsiden 
er derimod 2 tilmurede spidsbuede, der altså er fra en senere 
Tid. Koret har 2 Hvælvinger; under den ene står endel Stole, 
så at Prædikestolen står midt i Menigheden, uagtet den er 
støttet til Korpillen.

’) Endel af samme Slægt vil findes nævnede i det følgende. Flere har 
jeg fundet, som Pladsen her ikke tilsteder at medtage.

«) SRD. V. 564.
’) Voss Reg.
4) Smstds.
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I Vesterenden hænger en katholsk Altertavle, forestillende 
Gud Fader, som på Skødet holder Sønnen, der træder på 
Slangen. Stolene er fra 1576, øverst er Barfodernes, om hvilke 
se foran. På Gulvet findes Ligstene over Hans Gjødesen af 
Bolkjær, kgl. Delfoged1) i Kjærgårds Birk, f 19 Jan. 1662, med 
hans Hustru Abellone Kristensdatter, Jens Kristensen Kirke
værge, -J- 1643, Kristen Madsen af Sedding, Ridefoged på Frøs
trup, f 1666, med Hustru Inger Kristensdatter, der dog før lå ude 
på Kirkegården, over Præsterne Jakob Pedersen Høst og Kristen 
Lavridsen Bang. På Klokken står: »Hr. Peder Nielsen [til 
Hennegård], Madame Kirstine Bornemann Anno 1710«. På en 
Side i Glamhullet: Mad. Anna Stefansdatter Sal. Niels Nielsens 
[til Endrupholm]. Tårn og Våbenhus er af Mursten.

14 Jan. 1586 fik Mogens Gregersen »en Studenter« kgl. 
Brev på i 2 År at oppebære Kongetienden af Nebel til sin 
Underholdnings Behov2). For 1091 Rdl. 2^2/3 blev Nebel 
Kirke med Kaldsret i Betaling udlagt til Niels Nielsen til 
Endrupholm 15 Nov. 1698. I sin Ansøgning herom berettede 
han, at Kirken var i stor Gæld til Værgen og andre Kirker, 
som havde gjort Forstrækning til dens Reparation; til Kirken 
hørte et Stykke Stuvjord i Lønne By på 4 Skp. Htkrn.

Præster.
Før Reform, nævnes Hr. Jakob 1329.

1. Hr. Jakob Høst, den første evangeliske Præst, var før 
Munk. Han var Fader til Hr. Kristen Høst i Lunde, der er 
født 1548.

2. Hr. Baken Tøs te s en havde ladet Præstegården for
falde og pantsat af Gårdens Ejendom, hvorfor han fik Befaling 
29 Septb. 1578 inden Påske at indløse det pantsatte, da han 
ellers skulde udvige sit Kald. 1592 stævnedes han af 4 Mænd 
for Gæld af 3 Ørte Rug, 16 Ørte Byg, 8 Ørte Havre og 6 Dl. 
efter hans udgivne Breve og Forpligt.

*) Ifølge et Tingsvidne 1719 bestod Delfogdens Forretning i, at han i alle 
påkommende Rettergangssager og andre Henseender skulde tage Kro
nens Bønder i Forsvar og i alle Ting have Indseende med Godset, og 
når ellers noget forefaldt, som Bønderne var pligtige at forrette, skulde 
han drage Omsorg for, at det i rette Tid og rigtigt blev bestilt.

«) J. Reg. IV. 114.
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3. Hr. Niels Lavridsen Barfod, Søn af Lavrids B. 
i Sedding, ord. 30 Apr. 1592 og f 17 Decb. 1613. Hans 
Enke Anne stævnedes 1614 for Gæld af 28 Dir.

4. Hr. Svend Knudsen var forriges Efterfølger, han 
nævnes som død 1626. Hans Søn Knud Svendsen hode i Jested 
ved Ribe.

5. Hr. Per Kristensen Høst var Præst her 16219), han 
overlod Kaldet til sin Søn og levede endnu 1652. Han havde 
desuden Børnene: Kristen, Degn iNebel, Kristen »den yngre« i 
Nebel, Lavrids i Præstbøl, Svend, der 1649 blev Rektor i Hol
stebro, en Datter g. m. Peder Hansen i Bolkjær, en anden med 
Klavs Kristensen i Sedding, Birgitte g. med Hr. Hans Badskjær i 
Jærne, og Mette. 1 Riberhus Lensregnskab 1637—38 kaldes 
han Hr. Peder Høst Barfod.

6. Hr. Jakob Pedersen Høst, forriges Søn, blev Stud, 
fra Ribe 1642, var Faderens Kapellan 1643 og ord. til Præst 
17 Marts 1646. Han fik 22 Sept. 1660 kgl. Tilladelse til at 
ægte Anne Povlsdatter i Henne, som var ham beslægtet i 
3dje Led og skulde derfor udgive til Ribe Hospital efter sin 
Formue. Efter hendes Død giftede han sig med Karen Kri- 
stensdatter Solgård, Datter af Kjøbmd. Kristen S. i Holstebro. 
Han døde 8 Nov. 1674 og hans Enke og Børn frasagde sig Arv 
og Gæld 12 Decb. 1674, »efterdi min nu sal. Mand Hr. Jakob 
Høst ej aleneste udi forleden Krigstider hårde og adskillige 
Pressurer har udstandet, men endog med mange store Værge
mål har udi langsommelig Tid været behæftet og hvis Gods 
og Formue, som han under Hånd havde, dog største Del udi 
forleden Fjendetid tilligemed hans eget ham af Fjenden er 
berøvet og frataget, hvorfor jeg, hans efterladte Epke ugerne 
forårsages på sine egne Vegne og jeg Kristen Solgård Sogne
præst i Holstebro som Morbroder paa Børnenes Vegne, nemlig 
Anna, Margrete og Inger Jakobsdatters Vegne som på Peders 
og Kristen Jakobssønners Vegne, som jeg er Formynder for« o. s. v.

*) Ribe Stifts Gejstligheds Kontrib. Regnskab.
-) Han havde Søskende: Thomas, Præst i Hvidding, Iver, boende i Jandrup, 

Inger i Sedding, Kirsten g. m. Hr. Oluf Persen i Lønne, Karen g. m. 
Kristen Tarp Rådmand i Varde, Berete g. m. Klavs Kristensen i Nør- 
kjærgård, Sofie g. m. Hr. Jørgen Kristensen i Kvong og endnu en 
Søster g. m. Hr. Kristen i Jandrup.
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7. Hr. Hans Pedersen Friis blev Stud, fra Ribe 1667 
og kaldtes til Formandens Kapellan ifølge dennes Ansøgning 
af 20 Okt. 1674. Han har nok ægtet Formandens Enke, hans 
Hustru hed nemlig Karen og han var Formynder for hans 
Børn. Han døde 1682 og er begraven i Kirken.

8. Hr. Kristen Lavridsen Bang var 16 Juni 1681 bleven 
kaldet til Lydum og Lønne, men 17 Apr. 1683 omannekteredes 
Sognene, så at Nebel blev Hovedsogn til Lydum. Nebel Konge
tiende havde hidtil tilligget Præsten i Lønne, men ved Sognenes 
Omlægning bevægede Hr. Kristen Bang Præsten Knud Mikkel
sen i Henne og Lønne, der var ham besvogret, til at overlade 
sig og Efterfølgere denne Tiende imod årlig at svare 30 Skp. 
Byg til Henne Præst, og dette står endnu ved Magt, uagtet der 
er ført Retssager derom. Han er født i Kjøbenhavn og døde 31 Maj 
1689, begr. under Nebel Kirketårn. Hans Enke hed Else Knuds- 
datter. Hans Datter var udentvivl Lene Kristensdatter g. m. 
Bagge Brandt, Garnisonspræst på Kristjansø.

9. Hr. Henrik Johansen Schnell, Søn af Hr. Johan 
Johansen S. i Agerskov, blev Stud, fra Ribe 1684 og kaldtes her
til 4 Juni 1689. 25 Juni s. År brændte Nebel Prestegård i hans 
og Hustrus Fraværelse. 1714 fik han Niels Tøxen, siden Præst 
i Verst og Bekke til Kapellan1) og døde 1718. Han var gift med 
Else Knudsdatter, Formandens Enke, der døde 1720. Sønnen 
Kristen var i dette År i Slagelse Hospital, Margrete gift med 
Stud. Fred. Schytte i Odense, Vibeke med Stefan Brandt i Nebel.

10. Hr. Mikkel Pedersen Engel er født 25 Maj 1676 
i Kjøbenhavn. Han tog Attestats 1699 og fortættede, rimeligvis 
som Alumnus på et Kollegium, en Dissertation. Siden var han 
Feltpræst, kaldtes hertil 28 Marts 1718 og døde barnløs 8 Maj 
1741. Han fik til Kapellan Johan Risom 14 Juni 1736, hvem 
han hverken vilde give Kost, Varme, Lys eller Seng, men denne 
fik ikke dette Kald efter ham, kaldtes derimod til Smedstrup 13 Sept. 
1743. Hans Søn døde 2 Dage før han. Hans ene Broder Jens 
var Præst i Borre på Møn, den anden, Jørgen bode 1743 ved 
Nürnberg, Søstren Johanne g. m. Kredtsman i Kjøbenhavn.

11. Henrik Hansen Wassard blev 1736 kaldet til

Han blev som Præst afsat på Grund af sin Vægring ved at indføre 
Pontoppidans Forklaring i sin Menighed,
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et Kald af Kristoffer Rosenørn, »men trøstede sig ikke til at 
aflægge den befalede Ed«, næste År blev han Præst i Fosnæs i 
Trondhjem Stift, men dette Kald var så vidtløftigt, at han 1740 
måtte begære Kapellan og han kaldtes 4 Avg. -1741 hertil. 
Præstegården brændte 1766 med alle Kirkebøger og alle Arkiv
sager, hvorfor nærværende Præsterække er støttet på spredte 
Kilder. Han døde 1777, 66 År gi. og erbegr. 29 Jan. Abildgård 
kalder ham »en ærværdig, lærd Mand«. Af hans Børn kendes 
Sønnen Johannes, der blev Præst i Lunde og Ovtrup og 3 
Døtre, af hvilke Johanne Katrine døde 1827 i Ovtrup. Han var 
gift med Elise Assels.

12. Hr. Niels Holst er født 6 Juni 1736 i Vesterbøl 
ved Viborg, hvor hans Fader var Degn, han blev 1758 Stud, 
fra Viborg, tog Attestats 1760 og 3 Juni 1763 fik han Vente- 
brev på dette Kald, blev 10 Avg. 1764 Kapellan her og 1 Marts 
1777 Præst. Han giftede sig 25 Marts 1770 med Else Bang, 
Datter af Maler Peder B. i Svenborg og bode først i Lydum 
Anneksgård. De havde en Søn Ulrik Adolf. Hr. Holst døde 
27 Jan. 1782, hans Enke 1787.

13. Hr. Movrids Højer, Søn af Hr. Hans Vandal H. 
i Bryndum og Nebel, er født 26 Jan. 1744. Efter Faderens 
Død kom han i Huset hos Hr. Jørgen Bang i Dejbjerg, der 
1762 satte ham i Viborg Skole, hvorfra han 1765 blev Student. 
1770 fik han Attestats. I 16 År var han Huslærer hos Hr. Jens 
Bering i Skjern. Han kaldtes hertil 27 Marts 1782 og giftede 
sig næste År med Mette Helene Bering, en Præstedatter fra 
Skjern, med hvem han havde 6 Sønner, af hvilke en var Guld
smed, 1 Urtekræmmer i Kbhvn. og 3 Døtre, af hvilke en var 
gift med Pastor E. Stavn i Gøteborg, f 18 Avg. 1817.

14. Hr. Fredrik Bloch f. i Viby Pstgd. i Fyn, hvor 
hans Fader var Præst, 12 Apr. 1769, Stud. 1787, Kand. 1792, 
kaldet til Kvong 9 Jan. 1801, hertil 18 Marts 1818, hvor han 
døde 21 Maj 1844. 30 Jan. 1800 g. m. Anna Kirstine Haagen 
fra Vesterborg på Låland, med hvem han havde 6 Børn, hvoraf 
1 Præst i Hasle i Årh. St., 1 i Ringe i Fyn, 1 Præst i Ål, 
1 Distriktslæge i Varde, 1 Datter g. m. Degn Ilansenjpå Låland.

15. Hr. Jakob Stampe f. i Viborg 2 Okt. 1800, hvor 
hans Fader Jørgen S. var Borger. Han blev Stud, fra Viborg 
Skole 1821, var efter 2den Examen 3 År Huslærer paa Tyrestrup,

9
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rejste derpå til Kbhvn. og tog efter 2 Års Forløb Embeds- 
examen 18 Okt. 1827. Derpå var han Huslærer i Rorup ved 
Horsens og blev 9 S*ept. 1829 res. Kap. i Tamdrup, derpå i 
Beder og Malling, 1832 i Ovsted og Taning. 25 Nov. 1834 
kaldtes han til Præst i Åstrup og Starup og 25 Juli 1844 
hertil. 18 Avg. 1835 giftede han sig med Charlotte Nikoline 
Grundahl, Datter af Cand. phil. G. i Hvirring ved Horsens, med 
hvem han havde 2 Sønner, af hvilke en er død som Barn, den 
anden, der var theol. Kand. og Reserveløjtenant, deltog med 
Hæder i den ulykkelige Krig 1864, hvor han pådrog sig en 
Lungesygdom, der medførte hans Død 10 Jan. 1865. Han var 
et meget begavet og elskværdigt Menneske, hvis Død var tung 
for enhver, der kendte ham.

Lydum Sogn.

Sognet har sit Navn efter Byen Lydum; i den eneste ret 
gamle Optegnelse af Navnet skrives det Liodium omtrent 1340, 
hvilket giver mange Vanskeligheder for Etymologien. Sognet 
har kun i sin nordlige Del nogle Kæmpehøje.

Sognets Hartkorn er nu 95 Td. 5 Skp., 1662 var det 
227 Tdr. 4 Skp. 1 Fd. 1 Alb. og dets Værdi 11367 Rdl. 24 /3.

Byer og Gårde.
N. og S. Lydum. 1551 pantsatte Kongen til sin Køge- 

mester Jørgen Rantzov Lønborggård, 4 G. i Lydum By, af 
hvilke 1 kaldtes Lynderiig, 5 G. i Kvong S1). 1662 var her
3 G. 4 Bol 1 Hus foruden Præstegården.

Lydumhede, tidligere kaldet Hede, 1662 41/2 G. 1 Bol
4 Huse. 1584 fik Kongen i Mageskifte af Erik Lange til 
Engelsholm 1 G. i Heede i Lydum S.

Rærup. Ved Skiftet efter Jens Juel til Alsted 13 Juli 
1589 tilfaldt Hans Lindenov til Ørslev bl. a. 1 G. i Rærup,
1 G. i Vejers, 2 G. i Børsmose. Var 1662 bVa G. 1 Bol
2 Huse.

Raskgård.
Birket.
Lykkegård. Marine Juel til Langtind, sal. Erik Rosen-

x) Voss Reg.
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krandses solgte 6 Juli 1592 til Kronen »Løkisgård«1); nævnes 
ikke i Matriklen 1662.

Frisgård. 1652 toges Jingsvidne, at Lille Frisgård, 
Frisgård og Hede (o: Lydumhede) Kreaturer altid havde gået 
fri Fællig med Viumgårds Hjord, og Kreaturer indtil Viumgårds 
indlagte Toft og har i Moser og Kær vester ind til Viumgård 
altid ligget en fri Fællig og aldrig været ført Kære derover.

Nørgård.
Kobberbøl nævnes 1639 og sagdes da at have sit Navn 

af en stor Banke, Kobberbjerg.
Guldager.
Østergård.
Hekkenfeld var 1662 et Hus.

Lydumgård.
Hvor gammel Lydumgård er, vides ikke, men sikkert er at 

den i Ælde, så vidt man kan forfølge de sparsomme Kilder, 
overgår de andre Herregårde i det gamle Varde Syssel, Henne- 
gård og Nørholm måske ene undtagne. Ligesom denne og 
næsten alle gamle Gårde her findes den fra de ældste Tider af 
at have været bebot af den mægtige vesterjydske Slægt, der 
siden forgrenede sig med 2 forskellige Navne, Munk og Lange, 
men med samme Våben, 3 Roser i et Skjold. Den har været 
forsynet med dobbelte Grave, men den nuværende Bygning er 
ikke gammel, ligesom der ej heller findes andre Levninger 
fra Gårdens Velmagtsdage.

Den første Besidder af Gården, der nævnes, er Thomas 
Iversen af Lydum, der kaldes således i Iver Juels Familieop
tegnelser. Han synes også at have ejet Krogsgård i Skadst 
Herred og nævnes 1371, 1378, 1389, 1392. 1377 var han,
Iver Thomesen, og mange flere tilstede på Varde Sysselting, 
da Knud Nielsen af Thorp pantsatte til Kannik Tue alle Huse 
og Bygninger i Gården Torpgaarth i Brammingh Sogn2). Blandt 
hans 6 Sønner ejede Iver Krogsgård, Jep Nørholm, Eske 
Bjerg og Niels Thomesen Lydum. Han var 3 Gange gift 
og havde i alt 24 Børn. Han nævnes 1405 som Vidne da Kristjern

J) J. Reg. V. 261.
2) Grønlund 91.

9’
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Pedersen i Lønne af sin Broder fik noget Gods i Pant (se 
Lønne) og 1416, da Katrine, Niels Tagesens Enke skænkede 
sin Gård Sedden til Kantor Jakob Iversen i Ribe1). Han var da 
Væbner. Efter hans Død havde hans Søn Gun de Nielsen 
Lydum. Om ham fortæller Iver Juel: »havde først i Forlening 
Riberhus, Trøjborg og Åkjær og siden Varde og Vester Herred«. 
Dette fortjener nærmere at undersøges. 2 Marts 1442 vidner 
Gunne Nielsen af Lydom wepner at have annammet i god Tro 
og Slotslove af hæderlige Fader Hr. Kristjern af Guds Nåde 
Biskop i Ribe Kirkens Slot Trøyeburgh med Tilliggende som 
Henrik Rantzsowe tilforn havde og han skulde bygge en nyttelig 
Bygning med Sten, Lim (Kalk) og godt Tømmer2). Hvad Åkjær 
angår, da har Beretningen sin Rigtighed, skønt han ikke 
nævnes i Registret over dette Lens Breve. Ifølge Begtrup havde 
han det 1460, og 1470 var han tilstede da Biskop Jens af 
Århus gjorde Forlig med Borgerskabet om et Markeskel3). Han 
kaldtes da Høvedsmand på Åkjær, Ridder. Med Hensyn til 
Riberhus vides så godt som intet om dets Lensmænd i det 
15 Årh., så han kan godt få Plads der. Angående Varde må 
Iver Juel være en pålidelig Kilde. Slottet der blev ødelagt 
1434 og dermed Kronens faste Sæde i Varde Syssel; som 
Lensmand der nævnes 14334) Henrik Rantzov, rimeligviis 
ham, efter hvem Gunde Nielsen fik Trøjborg. Efter Slottets 
Ødelæggelse er det forklarligt, at Kongen har gjort til Lens
mand en mægtig Mand som Gunde Nielsen, der havde Ind
flydelse på Befolkningen, ti denne skal selv have stormet 
Vardehus af Had til den gerrige Lensmand. I så Fald 
er J. Juels Beretning mindre nøjagtig, når han siger at 
han fik Varde og Vester H. efter de andre Forleninger. 
Ifølge Begtrup var han allerede Ridder 1445. 1446 var Hr.
Gwnde Nielssen rijdder Vidne da Stenfeldt Væbner gav Erkedegn 
Klavs Kristensen 1 G. i Wynum i Dysdrop S. i Mageskifte for 
1 G. i Stafby S. i Harsyssel5). Som Rigens Råd var han

x) Skadst H. 212.
2) Diplomat. Han havde Trøjborg endnu 1470. SRD. VIII. 75.
3) Hiiberts Aktst. vedk. Århus I. 27.
4) Grønlund 195.
5) Grønlund 247.
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1468 tilstede i Kalundborg, hvor han med det øvrige Råd 
samtykte i at Kristiern I. måtte få de Len tilbage som var 
bortgivne uden Afgift og bestemte flere andre Midler til at 
skaffe Kronen Indtægter1). Af Ribe Kapitel købte han en Gd. 
i N. Bork2). Han f 1477 og er begraven i St. Jakobi Kirke i 
Varde. Hans Hustru var Mette Gjords, Datter af Mads G. til 
Solvig. Han havde Hing Herred i Pant af Kronen, 22 Feb. 
1474 udstædte Dronning Dorothea Brev til DRR. Niels Eriksen 
Ridder om ikke at gøre ham Hinder derpå3).

I Gunde Nielsens Tid eller måske allerede i hans Faders 
skede det, at hans udbredte Familie i Varde Syssel stiftede et 
Frændegilde, altså en Forening med en årlig Sammenkomst, 
hvor der på den anden Dag holdtes Messe. Bestemmelsen har 
udentvivl dog ikke været andet end en nærmere Tilslutning af 
Familiens Medlemmer, vel også Understøttelse af de fattige 
iblandt dem og Afholdelse af Sjælemesser for de levende og 
døde. Hvad der gør dette Gilde endnu mærkeligere, var at det 
stiftedes i den hellige Birgittes Navn. Denne bekendte svenske 
Kvinde (f 1373), der efter sin Død kanoniseredes, stiftede en 
Munkeorden, der i sin Tid nød stor Anseelse. I Modsætning 
til største Delen af den øvrige katholske Kirke virkede den for 
Prædiken på Modersmålet og en Mængde Skrifter på Dansk og 
Svensk er udgåede fra dens Klostre. Det er altså til nær
værende Slægts Hæder, at den har sluttet sig om denne natio
nale Helgen. Desværre vides intet andet om Gildet end at det var 
stiftet. Hvor den årlige Sammenkomst holdtes, vides .ej heller; 
men man fejler neppe ved at antage, at. det var paa Lydum- 
gård, som Familiens Stamsæde og Bolig for den da mest frem
trædende Mand deri.

Kundskaben til ovennævnte Gilde have vi af 2 Stiftelsesbreve. 
Det ene fra 1440 begynder således: »Gud i Himmerige til Lov 
og Hæder og hans miskunne Moder Maria og Sankte Birgitte 
og alle Helgene i Himmerige til Ære. Jeg Jep Iversen Kantor 
i Ribe lader bygge et Kapel på ny inden Ribe Kirke, i hvilket 
holdes en daglig Messe for alle levende og døde, der af det

x) Kristian I Diplomatarium 207.
2) Ripæ. Cimb. 292.
3) Diplomat.
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Frændegilde og Samfund, som nu holdes inden Varde Syssel 
og særdeles skal der siges Messe hver Uge for deres Sjæle af 
hvis Almisse det Kapel er opbygget og Rente tilkøbt af, såsom 
er 2 Messer hver Uge for Jes Eysens Sjæl, en Messe for Nis 
Pedersens Sjæl af Lønæ, 1 Messe for Jes Jonsens Sjæl og de 
andre Messer for min og mine Forældres Sjæles Helsen«. Til 
denne Messes Afholdelse hørte Gods i Odher, Dysdorp, Lintorp 
Sogne, øde Gods på Arndorp Mark i Skast Sogn; »dette Gods 
købte jeg til at holde den Messe for Nis Persens Sjæl af 
Lønæ« 1 G. i Wim S., 1 G. i Jærne S. hedder Stydkiær, 2 G. 
i Myoldom S.; alt hans Gods i Grimstrup S., 1 -G. i Gæsten S., 
alt hans Gods i Wirst S., Hondorp Gd. i Ælndh i Wldorp S. 
og 1 G. i Wldorp. Hans nærmeste Arving på fædrene Side 
skulde præsentere en kvem Person til dette Kapels Kapellan, 
hvilket igen skulde give Kapitlet 2 årlig den Tid dette holdt 
hans Årtid, »item skal forn. Kapellan hvert År søge det Frænde
mode i Warsysæl som før er nævnt og sige Messe på den 
anden Dag for dem og befale en beskeden Mand i det Sam
fund, hvem han vil, forn. Gods i Være at have og forskærme, 
om han vil det ej selv forstande1) o. s. v.

Det andet Brev af 20 Maj 1454:
»I Guds Navn Amen. Vi Jens med Guds Nåde Biskop i 

Arus Gud og hans miskunne Moder Marie, St. Birgitte og alle 
Helgene i Himmerige til Lov, Hæder og Ære efter vor kære 
Broder Hr. Jep Iversen Kantor i Ribe yderste Vilje, hvis Sjæl 
Gud have, og andre vore Frænders og Venners Vilje og Fuld
byrd stifte og fundere et Kapel og Alter i Ribe Domkirke med 
værdige Herres og Faders Hr. Kristjern med Guds Nåde Biskop 
i Ribe og hans hæderlige Kapitels Vilje og Tilladelse for vor, 
vor Faders, Moders, Brødres, Hr. Jep Iversens, Jes Eyssens, 
Jes Joanssens, Nis Petherssens Lønnigh og alle vore Frænder 
og Venner, levende og døde Sjæles Helsens og Bestandes, så 
at der skal holdes en daglig Messe i forn. Kapel og hver Dag 
i Ugen.« Dertil lagdes »med vore Frænders Råd og Fuldbyrd« 
1 G. i Wemingh i Seem S., 2 G. i Rodagher, ! G. i Odert S., 
1 G. i Dystorp, Grymstrup Gd. i Grymstrup S., 1 G. smstds., 
1 Eng på Werup Mark og 3 Tofter smstds., 1 G. i Myldom S.

*) Grønlund 220.
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og 1 Toft smstds., 1 Eng på Aldrop Mark og Snedom Mark, 
1 G. i Jordrup S., 1 G. i Wirste S., 1 G. i Eythydh thoorp 
og 1 Toft, 1 G. i Worke, 1 Otting Jord på Bramdrop Mark, 
1 Eng i Lintrup, 1 G. i Hiortewadh i Kalslund S. og 1 Ørtigh 
Korn, den Abbeden af Løgum Kloster har, 1 G. i Hondrup i 
Dldrup S. på Elendhe, 1 G. i Uldrup By, 1 Ålegård i Forle S., 
den Fru Kirstine Eskis til gav, 1 G. pro residentia capellani 
capellæ, det Gods i Wim, 10 # lybsk af Løgumkloster af det 
Gods i Hjortevad, pantsat af Klavs Tidicssen. Familien skulde 
have Ret til at præsentere og selv være Kapellan, hvert År 
skulde denne give 2 fy lybsk til Kapitlet for Jep Iverseus Årtid1).

Den ovenfor nævnte Fru Kirstine er vel den samme Kir
stine, Esger Nielsens Efterlevende, der til St. Birgittes Kapel i 
Ribe, »hvilket Hr. Jep Iversen lod bygge« gav 1 G. i Skan- 
drup2). Biskop Iver Munks Sjælemesse holdtes endnu i samme 
Kapel. Da efter Reform. Sjælemessestifternes Arvinger kunde 
fordre Gaverne tilbage, gjorde Landsdommer Erik Skram 1550 
Fordring på St Birgittes Gods. Han stammede fra en Datter 
af Hr. Gunde Nielsen ved Navn Johanne, der var gift med 
Peder Fasti til Ørregård, og hvis Sønnesøn efter sin Morfader 
optog Navnet Skram. Ved Sig i Thorstrup S. har også stået 
et Birgittes Kapel og dette er rimeligvis opført af Nørholms 
Beboere, der var af samme Familie med de 3 Roser i Skjoldet3).

Hr. Niels Gundesen Ridder var allerede før Faderens 
Død en ikke uanselig Mand og Ridder 1467. Efter Faderen 
havde han Varde og Vester Herred i Pant sin Livstid og har 
vistnok umiddelbart efter denne fået Åkjær Len, hvor han idet- 
mindste var Høvedsmand 1479—86. Iver Juel har optegnet 
følgende: »Anno 1489 St. Dorothea Dag var min Fader Kjeld 
Juels og min Moder Fru Karen Lange Hr. Niels Langes Dat
ters Fæstensøl paa Lydum, som overvar Biskop Hartvig, min 
Farbroder, Hr. Ludvig Rosenkrands af Palsgård med mange 
flere. Anno 1511 Simonis Dag (18 Feb.) døde min Morfader 
Hr. Niels Lange af Lydum og blev begraven udi Gråbrødre 
Kirke udi Ribe«. Han var gift med Anne Rosenkrands, Datter

Grønlund 275.
’) Ripæ. Gimb. 275.
8) Jfr. Skadst Herred S. 163.
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af Niels Jensen til Tange. Hun har rimeligvis bot i Varde, 
hvor hun efter sin Død 1535, 92 År gi. er begraven i Jakobi 
Kirke under en Marmorsten. Hun havde Vilsted Gård og Gods 
i Pant af Kronen, hvorpå Niels Juel 1527 fik Løfte efter hen
des Død1).

Hans Søn Thomas Nielsen var 1500 Lensmand på Tra- 
nekjær2). 1504 blev han i Gråbrødre Kirke i Ribe vit til 
Else Thot, Enke efter Klavs Krummedige, Datter af Peder 
Nielsen til Alnerup, tilstede var Kong Hans, 5 Biskopper og 
største Delen af Landets Adel3). 1513 var han Ridder. Af 
Kong Hans havde han, rimeligvis efter Faderens Død, fået Varde 
og Vester Herred i Forlening og desuden Før, hvoraf han 
betalte Kristjern II Restancer 15144). Året før havde han 
fået Befaling om at oppebære Vrag og Sandtold i samme 
Distrikt5). 1514 forundte Kongen ham for Troskab og villig 
Tjeneste Halvdelen af den visse Indtægt, af Oldengæld og Sage- 
fald til hans egen Nytte så længe til Kongen tilsagde ham 
anderledes, derimod skulde han gøre Regnskab for den anden 
halve Del, ligesom for hele Afgiften af Vrag og Sandtold (en 
Mandspart Fisk af hver Fiskerbåd)6). 1517 var han tillige for
lenet med Hønborg Len og Nørvangs Herred, hvoraf han tillige
med af de andre Len betalte 1546 2 /i i Udbudspenge foruden
220 han tidligere havde sendt Kongen7). 1519 gjorde han 
Kongen Regnskab for Vrag, Sandtold, Oldengæld og det halve 
Sagefald af Varde, Vester H. og Før siden 1514, da han sidst 
gjorde Regnskab for 2 Års Udbudspenge af alle sine Len og 
for 262 som var Afgift af Vester H. og Før for det sidste 
År8). Hr. Thomas Nielsen var således en mægtig Mand, vel 
anset af sin Konge og den mest fremtrædende Mand i sin Fødeegn 
som sine Forfædre. Han kom imidlertid ikke til at vise, om 
han i Nødens Tid vilde holde med sin Konge, ti han døde

x) Reg. o. a. L. III. 45.
*) Danske Herregaarde VII. Tranekjær.
8) Iver Juels Familieoptegnelser.
4) Suhms ny Samling I. 68.
5) Smstds. 56.
6) Smstds. 67.
’) Smstds. 174.
8) Smstds. 352.
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1521 i Århus og blev derfra ført til Gråbrødre Kirke i Ribe, 
hvor han blev begraven hos sin Fader. Hans Enke Else Thott 
synes foreløbig at have beholdt Vester Herred og Før, hvoraf 
hun gav Afgift 1521x), hendes Stivsøn (eller Søn?) Erik Krum
medige til Alnerup fik derimod Hønborg Len og Nørvangs 
Herred2). Forholdet synes imidlertid senere at være blevet 
omvendt, idet Erik Krummedige i Beg. af 1535 nævnes som 
Lensmand for Vester Herred3) og HønborgLen (Endle), og Fru 
Else som havende Nørvangs Herred. 24 Avg. 1525 havde 
Krummedige fået Brev på Vester H. i 10 År og dette Brev 
stadfæstedes 6 Marts 1529, da det bevilgedes ham på 6 År. 
11 Marts s. År fik han Kvittans for al Agterstand af Vester H. 
og Varde By, som han havde stået tilbage med siden Fredrik I 
kom til Riget og til denne Dag, så han har rimeligvis endog 
fået Lenet 1523. Han har sandsynligvis beholdt Vester H. til 
1542, da det lagdes under Riberhus (se Indledningen). Fru 
Else Thott, havde også Sunds Herred i Pant og levede endnu 
15485), hun skal ifølge Begtrup have været Dronning Dorotheas 
Hovmesterinde.

Thomas Nielsen og Fru Else Thott havde flere Børn, der 
døde som små; voksne blev Karl Lange, der blev dødelig 
såret ved Kjøbenhavns Belejring 1535, Margrete blev gift med 
Hartvig Andersen Ulfeld til Trelborg og efter hans Fald i 
Grevens Fejde med Anders Lindenov til Sellerup, og Ida Lange. 
Hun var først gift med Movrids Sparre til Svanholm Ridder, 
der døde 1534 og anden Gang med Henning Kvitzov, Søn af 
Jørgen K. til Sandager, der skrev sig til Sandager, Rørbæk, 
Lykkesholm, Kvitzovsholm og Falde. Det er rimeligt, at Else 
Thott som Enke aldrig har bot på Lydum, siden hun ikke har 
beholdt Vester Herred og at hun efter Sønnens Død har over
ladt Gården, idetmindste til Beboelse, til Datteren Else, hvis 
denne ikke ved Skifte har fået den helt udlagt til sig. 1541 
nævnes Henrik Kvitzov til Lydum Væbner som Vidne ved Lov-

x) Smstds. 373.
2) Smstds. 371.
8) D Mag. 3 R. IV. 205
4) Smstds. V. 30.
») D. Mag. 4 R. 246. 352.
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hævdet om Tudmose Hussted. 1545 var Henning Jørgensen til 
Lydum blandt a. med at afsige Dom om Markeskel mellem 
Sønderris i Skadst Herred og tilstødende Byer. 1547 fik han 
og Klavs Sehested på Riberhus udvirket et Forbud til Bønderne 
i Sønderbork mod at drive deres Kvæg over deres Bønders 
Enge i Sønderbork Mærsk1). Med Ida Lange havde han ingen 
Børn, hun levede endnu 1553, da hun havde noget Gods i 
Ribe Stift i Parit af Kronen, som Jesper Rantzov indløste; efter 
hendes Død giftede han sig med Birthe Rønnov, Datter af 
Ejler R. og havde 3 Sønner med hende2). Han deltog siden 
i den nordiske Syvårskrig og f i Kjøbenhavn 25 Okt. 1569, 56 
År gi., hvorfra hans Lig 1593 førtes til Sandager Kirke i Fyn. 
Med ham eller rettere hans første Hustru uddøde den Lydum- 
gårdske Gren af Langerne, så at Ida Langes Fætterbørn var 
de nærmeste Arvinger. Disse må have mageskiftet den til 
Kronen, men noget Dokument derom har jeg ikke set.

19 Maj 1574 fik Jørgen Munk, Befalingsmand på Fred- 
riksborg, kgl. Forleningsbrev på Lydumgård, Lydum Mølle, Smed
jegård, 5 G. 3 Bol 2 Gadehuse i Rærup, 2 G. i Kolleby, 3 G. 
3 Gadehuse i Skyhede, Ovtrup Sogn og skulde årlig yde 200 
Daler deraf; men han beholdt det ikke længe, da allerede 
15 Juni 1575 Kristen Vind fik Lydum i Mageskifte. Han 
udlagde til Kongen sin Hovedgård i Velling i Smedstrup Sogn 
og andet Gods der omkring og fik derfor: Vor og Kronens 
Gård Lydum Hovedgård med Huse, Gård, Bygning og al dens 
Ejendom og Tilliggelse, Lydum Mølle liggende ved Gården 
skylder 60 Ørte Mel, en Gd. hos Møllen kaldet Smedjegård, 
som Mølleren særdeles har i Brug og årlig giver 1 Fd. Smør 
af, samt 5 G. 3 Bol 2 Gadehuse i Rærup. 16 Feb. 1577 fik 
han endvidere i Forlening 2 G. i Koile, 3 G. 3 Huse i Sky
hede, eftersom Jørgen Munk det sidst i Være havde, at have, 
nyde, bruge og beholde til så længe vi anderledes derom til- 
sigendis vorder, dog så at han årlig skal give deraf 28 gamle 
Daler til Filippi Jakobi Dag på vort Rentekammer og holde 
Bønderne ved Lov, Skel og Ret og ingen af dem uforrette imod

*) D. Mag. 4 R. I. 284.
2) Sml. Danske Herregaarde V. Lykkesholm.
8) Om J. Munk se Skadst H. 18-19. 185—87.
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Loven eller med nogen ny Indfæstning eller andet usædvanligt 
Pålæg besvære. 5 April 1579 fik han Fritagelse for at betale 
Afgiften af dette Gods. Grunden til at Kristen Vind gjorde 
dette Mageskifte og afstod sin Gård i sin Fædreneegn var 
Frederik II Bestræbelser for at afrunde sine Godser, han opkøbte 
således alt Adelsgods i Brusk, Andst, Holmans, Jerlev og Eld- 
herred navnlig for Jagtens Skyld; disse Herreder kaldtes derfor 
Indherreder, som dem der var indhegnede til særligt Jagt
distrikt. At Adelen vandt ved disse Mageskifter er en Selvfølge.

Han var Søn af Henrik Vind til Rønshave.
Som vi har set, var han Befalingsmand på Kjøbenhavns 

Slot, en betrot Stilling, hvor han stadig var Kongehuset nær. 
Han er dog ikke bleven i den til sin Død, men er fratrådt 
1584 og har så trukket sig tilbage til Lydumgård, hvor han 
døde 12 Juni 1589. Hvor godt han var lidt af Fredrik II, se 
vi af at denne 25 Feb. 1582 gjorde hans Bryllup i Kjøbenhavn 
med Kirsten Kruse, Datter af Laurids K. til Balle og Inger 
Høg1). Dette Ægteskab var barnløst, hvorfor Lydumgård ved 
hans Enkes Giftermål gik over i andre Hænder. Han ejede i 
Fællesskab med sine Søstre og sin Moder Herregården Plovs
trup, der 1579 afbrændte. 1583 synes den alene at have 
tilhørt hans Moder og Søstre.

Erik Krag til Kjellingbjerg giftede sig med Kristen Vinds 
Enke og blev derved Ejer af Lydum. Han var Søn af Niels
Krag til Kjellingbjerg, der med sin Hustru Else Stampe har
fået nævnte Gård, der må have ligget i Skodborg Herred eller
der omkring — i det 17 Årh. hed den Ny Åbjerg — men
Beliggenheden er hidtil ubekjendt. Erik Krag havde tidligere 
været gift 1) med Anna Juel, 2) med Margrete Hvas, der 1589 
fødte ham Sønnen Jørgen. Han døde 13 Juni 1606.

Kristen Krag er født på Kjellingbjerg 11 Dec. 1595. 1
sin Barndoms første År blev han opdragen hjemme og modtog 
Begyndelsesgrundene af Undervisningen hos Sognepræsten, senere 
blev han sendt hen til sin Søster Else Krag, der var gift med 
Lavrids Lunou på Holmegård, hvor han såvidt forfremmedes 
»at han foruden Katekisme og sin Børnelærdom lærte færdig

’) Kiev. Saml. Sml. Estrups Tygestrup 57.
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at læse, skrive, regne og andet, så vidt de eragtede hannem 
da var fornøden«. Da han i sit 11 År mistede sin Fader, tog 
hans Fætter Niels Krag til Trudsholm, der da var kgl. Sekretær, 
ham ’med til Kjøbenhavn og fik ham først ansat som Prinsens 
Page og Ædelknabe og siden som »Opvacter« hos Dronningen. 
Da hun vel yndede ham, satte Kongen ham efter hendes Død 
til sin Berider Henrik Rothkirck på Andvordskov, hvor han på 
andet År tog Undervisning i Ridning. På sin Rejse til ltzeho, 
hvor Grev Anton Gunther af Oldenborg traf sammen med ham, 
tog Kongen ham med og anbefalede ham til Grevens Tjeneste 
og han var hos ham et Års Tid. Men da hans Moder, der 
stadig synes at have bot påLydum, var meget svagelig og ofte 
sendte Bud efter ham, tog han Afsked 1614 og var et År 
hjemme hos sin Moder og Søster. Men det behagede ikke 
den unge Adelsmand at sidde hjemme i Uvirksomhed, han 
higede efter Hæder og Anseelse, hvorfor han igen tog afsted 
og drog til Nederlandene, hvormed Egnen havde stærk Sam
færdsel og tog Tjeneste i Prins Morits’s Livgarde, men der 
var Våbenstilstand i dette År og han kom ikke til at vise sit 
danske Mod. Hans Moder døde nu også, Gården var altså 
uden Tilsyn og Jørgen Krag måtte derfor efter 2 Års Forløb 
drage hjem og sørge for sin egen Velfærd. Et Års Tid hensad 
han ugift, men det blev ham for ensomt og hans Tanker faldt 
til Jomfru Elle Vind, Datter af Kristen Vind til Endrupholm 
og Søster til hans Broderkone; hun var også ene i Verden, 
hendes Forældre var døde, 1614 skiftede bun med sin Svoger 
sin Mødrenearv og bode siden på, sin Gård Strellov Kjærgård 
i Strellov Sogn. Efterat han havde bedet hendes Formynder 
om hendes Hånd, blev hun ham også tilsagt 19 Marts 1618 
ved en Sammenkomst på Øllovgård og deres Bryllup stod så 
16 Avg. i Kolding. 1643, da de Svenske^ uformodet trængte ind 
i Jylland, var der ingen Tid til at komme bort, »har han da den 
Tid over lidt og udstået megen Jammer, Sorg og stor Udgift, 
indtil Gud dem og Landet nådeligen befride nogenlunde fra 
dette Åg og daglig Hjertesorg«; men da Fjenden igen i No
vember Måned 1644 rykkede tilbage i Jylland, vilde han ikke 
udsætte sin Familie for samme Fare igen og begav sig 
»med hvis ringe Ting Fjenden havde overlevnet dem« til
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Odense1). Her blev han snart efter syg og 29 Dec. lagde 
han sig på Sottesengen for aldrig mer at rejse sig. I Gud- 
hengivenhed og under fromme Bønner lå han nogen Tid hen, 
takkede sin Hustru »for (ten gode Omgængelse de havde levet 
tilsammen udi idelig gudfrygtig Kærlighed og Samdrægtighed« 
og udåndede 5 Jan. 1645; han blev hensat i Frue Kirke i Odense 
24 Jan., hvor Biskop Hans Mikkelsen holdt hans Ligprædiken, 
som han næste År udgav i Trykken2). »Imod sine Jævnlige 
har han holdt sig venlig og beleven, så han- havde af alle både 
sine Naboer og andre ham kjendte et godt Ynde og Vellidende. 
Imod sine Tjenere har han skikket sig som en Fader og For
svar i hvad han kunde, lod dem aldrig gå trøsteløse fra sig udi 
hvis ham muligt var at gøre imod dem, så de ham uden Tvivl 
hårdt skal beklage og højlig sørge«3).

Krag synes ellers at have levet temmelig stille og der er 
kun lidet bekjendt om ham. Lodsejerne i Sønder Bork Mærsk, 
hvori 10—12 Sogne havde Del, havde næsten alle indgået en 
Forening at frede Engene indtil 8 Dage før Valborgs Dag da 
Høet var indbjerget, men Bønderne i S. Bork og Åbølling slog 
Kreaturer løse i Engene, og når de bjergede Høet, tog de løse 
Heste med til stor Skade for Græs og Hø, hvorfor Krag ud
virkede et kgl. Brev af 21 Jan. 1639, hvorved det forbødes alle 
at lade Kreaturer, Svin, Kalve og Heste gå løse i de Enge de 
havde sammen med Krag eller hans Tjenere, uden de kunde 
have det med hans Minde og gøre det sædvanlige Arbejde 
derfor. Hvis ellers Kreaturer blev grebne i de uslagne Enge 
eller i Høet, skulde Ejeren bøde 1, s Rdl. til Kronen og 1/s Slet-

x) I Nov. 1645 toges Syn over Kronens Bønder »formedelst den hårde og 
meget strænge Indkvartering, Plyndreri og Beskatning, de havde det 
andet År af det hornske Regiment, desligeste for den svære Penge- og 
Kornskat udi dette År efter Mikkelsdagstid til Vrangels Folk der sidst 
kvarterede Landet«.

®) Den havde iøvrigt if. Forfatterens Ord i Fortalen for »nogle og 20 År 
siden« været holdt over en anden og da trykt, men nu påny ifølge 
Elle Vinds Begjæring.

3) Om hans Broder Jørgen Krag, Lensmand på Dueholm (se Skadst Herred 
S 116) haves et Vers, der tyder på hans Mildhed imod sine Undergivne: 

»Ingen af hans Bønder lider Nød, 
han giver dem alle 01 og Brød«.

(Schade Beskr. over Mors 84).
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daler til Ejeren af Engen. 1633 udlagde Krag til Kongen 
Strellov Kjærgård og andet Gods der omkring, hvorfor han fik 
3 G. i Rærup, 1 G. i Lydum.

Han havde 2 Børn, en Datter Margrete1) og Sønnen Erik 
Krag, der arvede Lydum. Om denne Mand, der steg til Ge- 
hejmeråd, henvises til SkadstHerred S. 118 flg.2). Lydumgård 
vedkommende kjendes kun et Mageskifte med Kongen 1650, 
hvorved han udlagde 1 G. i Hillerslev for Lyne Husted i Kvong 
Sogn. Han bode .næppe her og solgte allerede 1652 Lydum
gård til

Kristen Lange til Hesselmed, om hvem iøvrig henvises 
til Hesselmed. Han døde i Begyndelsen af 1657, så kom 
Krigen og dens Ødelæggelser, der gjorde Landmændenes Stil
ling i høj Grad mislig. 3 År gik hen og endnu var der intet 
Skifte bleven holdt, da skrev Langes Enke Margrete Vorm til 
Oversekretær Erik Krag og bad ham om at udvirke kgl. Be
faling herom og Tilladelse til at give Udlæg i Godset, »da 
andre Midler os ganske er fraplyndrede og borttagne« og Sønnen 
Kristen vilde straks i Foråret udenlands. Bevillingen indtraf 
også og Skifte holdtes 14 Juni 1660, men Arvingerne, Sønnen 
og de 3 Døtre kunde ikke udkøbe hinanden, hvorfor de, 
som det synes til 1664, ejede Lydum i Fællesskab3). Endnu 
dette År var Døtrene ugifte, men det synes som de da have 
tænkt på at gifte sig, da Jørgen Rostrup, der nogle År efter 
var Anne Langes Mand, 15 Juli 1664 skaffede Syn på Lydum- 
gårds Bygning af nogle Bønder, »som dem alt af velb. Jørgen 
Rostrup til Vrågård, blev påvist«.

De fandt et Hus syd i Borgegården på 11 Fag, her var 
Lægterne ganske brøstfældige og Enderne på Huset forrådnede, 
Søndersiden ligeså, så det aldeles skal nedtages. 3 Fag Hus 
ved den søndre Ende af det østre Hus stod »på Rave«. Under 
Sønderhuset var Jordkelder. 3 Fag Skolehus ved den søndre

x) Født 29 Sept. 1619, f på Endrupholm.
*) Til hvad der berettes om E. Krag i »Skadst Herred« kan tilføjes, at det 

er opdaget ved en genealogisk Undersøgelse, at hans Enke Vibeke Ros- 
enkrands er begraven ved hans Side i Helliggejstes Kirke i Jan. 1725 
efter først i 16 År at have været begraven i Fyn.

3) 1662 vurderedes selve Hovedgården til 2340 Rdl., den? Hartkorn var 
36 Tdr.
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Ende af Bryggerset var skredne af Lave, både Tømmer og 
Mur i Bryggerset var brøstfældigt. På Porthuset nord i Borge
gården syntes Nederdelen at være skreden af Lave, Porten var 
brøstfældig, Vindebroen for Borgegården var ganske forfalden. 
I Staldhuset, der var 9 Fag foruden Portstedet, fandtes kun en 
Del af Nederdelen Stænger og Bjælker, Lederne var ganske 
forrådnede, Broen mellem Stald og Ladegård meget brøstfældig så 
der ikke kunde køres over den uden Livsfare. Lohuset var 18 
Fag. Vesterhuset var 18 Fag, mellem Lade og Vesterhuset 
var et lille Hus på 6 Fag, ringe på Tømmer og Tag og endel 
skreden af Lave. Øst i Ladegården havde stået 17 Fag Hus, 
hvor nu intet fandtes. Porten for Abildhaven var ganske borte, 
dernæst så de udi Haven adskillige Slags Træer ophuggede og 
borte såvel af dem der bar Frugt som andre og på endel af de 
efterblevne Træer som fandtes igjen var Barken afgnavet af 
Geder og Bukke, som det syntes.

Jørgen Rostrup skrev sig både til Vrågård og Lynderup, 
fra nu af til Lydum, hvor han synes at have bot, om han end 
ikke har udløst sine Medarvinger, idetmindste ikke Kristen og 
Ida Lange, derimod som det synes Svogeren Kristoffer Kurtzer. 
Han var Søn af Gunde R. til Selleskovgård og Kirsten Skram 
og havde tidligere været gift med Sidsel Friis, med hvem han 
havde en Søn Kristoffer og en Datter gift med Fred. Urne, der 
faldt for Gadebusk. Omtrent 1666 synes han at have ægtet 
Anna Lange, men han døde allerede 1672 og efterlod Børnene 
Gunde, Kristjan Hartvig, Sidsel og Anna Margrete, for hvem 
Morbroderen Kurtzer blev Formynder. Deres Moder døde få 
År efter, og hvis Omstændighederne ikke var ringe i Faderens 
Tid, forværredes de stadig nu og deres Slægt sad ikke i bedre 
Forhold. Gården var forfalden. 3 Juni 1676, rimeligvis efter 
Moderens Død, toges igen Syn over Gården, hvorved den viste 
sig omtrent i samme slette Stand som nogle År forhen, 35 
Vinduer jar brøstfældige og 3 rent borte. 1681 døde deres 
Morbroder, efter hvem de dog arvede lidt, men hans Gods 
solgtes Året efter og 12 Febr. 1687 fik deres Formynder kgl. 
Tilladelse til at sælge sine Myndlingers og sin egen Del i 
Lydumgård og Lydum Mølle; det havde intet hjulpet at de

l) J. Reg. XV111. 255.
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havde arvet Mosteren Ida 1684. Hvad deres Skæbne blev 
efter den Tid, ved jeg ikke.

1685 havde Hr. Søren Pedersen, Præst i Jandrup, Gården i 
Forpagtning, han staldede der 46 Stude. 1678 var Besætningen 
4 Heste, 5 Kør, 13 Får, 2 Svin, Tjenestefolk 2 Karle, 2 Piger.

Lydumgård købtes nu af Peder Klemmensen. 1686 kaldes 
han Forvalter på Lønborg og Lydumgård. Denne Mand var 
1680 Forpagter på Lydumgård og 1683 tillige af Nørholm, bode 
1686 på Viumgård, hvor han vel var Forpagter; han havde 
tidligere stået i Pengeforhold til Langerne, idet han ved Skiftet 
efter Kristen Lange 1682 fik 1 G. i Jandrup i Udlæg og har 
vel også haft Penge tilgode hos Lydumgårds forrige Ejere. 
Han har vel fra små Kår, ved Sparsommelighed og ved at 
sætte sine Penge ud på en indbringende Måde arbejdet sig 
frem. Han var gift med Karen Kristensdatter, måske Datter af 
Præsten Hr. Kristen Simonsen i Lunde, de oprettede gensidigt 
Testament 22 Febr. 1693, da de ingen Børn havde, og han 
er død snart efter, ti som Enke oprettede hun 1695 et Testament, 
hvorved hun tilsikkrede Lavrids Nielsen Lunde, Borger i Varde 
sin halve Hovedlod og sine øvrige Arvinger det øvrige med 
Undtagelse af200 Rdl., for hvilke en Begravelse skulde indrettes 
i Kirken1). Maren Kristensdatter giftede sig snart efter med 
Jørgen Jensen Bramming, Søn af Hr. Jens Pedersen, Præst i 
Bramming. Om hans tidligere Liv er aldeles intet bekendt, 
men at han har været en hård Tyran både mod sin Familie og 
sine Bønder, derpå tyder alt. Med sin Hustrus Slægtning 
Lavrids Nielsen Lunde kom han snart i Strid, idet han beskyldte 
ham for medens hun var Enke og han hendes Lavværge, 
»i hendes Svaghed« at have’ tilvendt sig hendes Hånds Under
skrift på hvad han af hende begærede. 28 April 1697 fik 
Niels Nielsen på Endrupholm og Lars Friis i Ribe kgl. Brev 
om at være Kommissærer i den Sag og bringe dem til Enighed, 
hvis Bramming kunde bevæge dem dertil. Udfaldet vi^es ikke, 
men Sagen synes at være gået Lunde imod, idetmindste kalder 
han senere N. Nielsen sin Avindsmand. Snart viste sig Frugt
erne af Brammings voldsomme Færd, idet 3 Bønder i Rærup 
og 2 i Lydum opsatte sig imod ham og »på morderisk Vis

J. Reg. XX. 23.
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søgte ham at ombringe«; de undgik Straffen ved Flugten, men 
dømtes på Hjemtinget til at arbejde på Livstid i Jærn på Brem- 
erholm, hvorfor der udsendtes kgl. Brev efter dem omkring 
i Landet 18 Feb. 1699. Men Forbitrelsen havde ikke sat sig 
ved dette mislykkede Forsøg. • Hans Jakobsen i Frisgård og 
Therkel Nielsen i Lille Frisgård vilde kort efter bestikke en 
Tjenestepige til at komme Rottekrudt i Brammings Grød, men 
hun vilde ikke; derpå henvendte de sig til en Mand ved Navn 
Anders Andersen, hvem den første bød 100, den anden 10 Siet
daler, men han frygtede for Følgerne. Imidlertid steg Bram
mings Tyranni; hans Kones Moder, der i flere År havde ligget 
på sin Sygeseng, blev ondt behandlet af ham, og hans Kone 
»kunde intet få til Levnedsmiddel, som hun kunde være hjulpen 
med«, hvorfor denne sidste opfordrede Villads Jensen af Bøle 
til at skyde ham, så vilde hun give ham de 2 bedste Heste i 
sin Stald og 50, om det var 60 Daler. Disse frugtesløse Op
fordringer blev imidlertid ikke til noget; man besluttede at gå 
systematisk til Værks, og alle Godsets Bønder var kun af 1 
Mening. Hvem der var Hovedmanden, er ikke klart, men alle 
Bønderne skillingede sammen til den, der vilde skille dem af 
med deres Tyran. Selv Brammings gamle Svigermoder lovede 
en god Belønning og den bedste Hest. Natten mellem den 
25 og 26 Okt. 1702 blev bestemt, og Jep Hansen i Jandrup 
tog til Lydumgård, hvor han sad og drak til ud på Natten 
med Bramming, der hverken var ret drukken eller ædru. 
Om denne derpå gik i Seng, er ikke klart af Akterne, men 
Morderen Hans Olsen gik ind og skød ham ihjel, og ingen 
mærkede noget. En af Brammings egne Karle holdt imens 
udenfor med en Hest, hvorpå Morderen red bort efter fuldendt 
Gerning^ ledsaget af Brammings Gæst, Jep Hansen, der fulgte ham 
til Nørholms Mølle, og Røgteren, der ledsagede ham til Lydumhede, 
og først da denne kom tilbage derfra, råbte han ind ad Møllerens 
Vindue, at Bramming var ihjelskudt. Morderen opholdt sig endnu 
i 3 Dage hos en Mand i Broeng, indtil han havde fået Penge af 
Lydumgårds Bønder i Ål Sogn, og rejste da sin Vej, ind
bildende Folk, at han tjente Anders Nielsen på Vig og skulde 
Ærinde til dennes Broder i Kolding. Så langsom var Øvrig
heden på den Tid! Ilenved et År varede det, inden disse Ting

10
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kom for Dagen, og først 1 Dec. 1703 udlovedes Belønning for 
Morderens Pågribelse, og 19 Jan. for Jep Hansens, der klogelig 
havde fjernet sig. Lavrids Lunde beskyldtes også for at være 
Medvider og fængsledes, men frikendtes. Hvad Medvidernes 
Straf blev, er mig ikke bekendt, men endel af dem kom vel 
til at arbejde i Kongens Jærn.

Brammings Enke døde kort efter og der udspandt sig nu 
en langvarig Retssag om Arven, da de begge var døde uden 
Livsarvinger og Bramming intet havde indført i Boet, men fået 
alt med sin Hustru, hvorfor hendes Slægtninge vilde udelukke 
hans fra Arv, hvilket da nok også skete. Øvrigheden indsatte 
efter kgl. Ordre af 1 Dec. 1703 efter Drabet og Konens Død 
en duelig Person til at bestyre Godset, men Omkostningerne 
var meget betydelige, så at Skifteforvalter Oluf Kristjan Engels
toft alene havde fået over 1000 Rdl., hvorfor der af og til 
solgtes noget, således 1704 en stor Del Uld, Fjer, Dun, Senge- 
og Gangklæder, Linned og uldent Tøj, og 1705 2 Huse og 
nogle Enge i Varde. Endelig bestemte man sig for at få 
Gården solgt, uagtet Lavrids Lunde var- derimod, og 29 Juli 
1707 udstædtes kgl. Bevilling til at sælge den ved Avktion. 
Dette var den mærkelige Fortælling om Bramming, der endnu 
lever i Folkemunde; på Gården er endnu et mørkt Værelse, 
kaldet Brammings Kammer, hvor han blev dræbt og hvor det 
skal være uhyggeligt at ligge om Natten.

Gården købtes af Regimentskriver Anders Hansen Rask, 
forhen Ejer af Visselbjerg2), ifølge hans Jordebog 1709 'havde 
han i Riberhus Amt 203 Td. 1 Sk. 3 Fd., og i Lundenæs Amt 
38 Td. 7 Sk. Fd. Hartkorn inden 2 Miles Afstand fra 
Gården, der således atter var bleven komplet. 1709 havde han 
tjent Kongen 35 År og været Regimentskriver i 19.

Allerede i Midten af 1711 var Regimentskriver Andreas 
Frederik Opitz Ejer af Lydumgård. Ifølge Påbuddet af en 
Extraskat af Karosser, Chaiser, Parykker og Fontanger gav han 
af en gammel Chaise, han havde brugt i 16 År for Svagheds

Sagnet siger, at hans Ligprædiken holdtes over den Text: Han sneg sig 
herind som en Ræv, levede som en Ulv og endelig døde som en Hund. 
Sml. Skadst H. 192.
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Skyld, og som var 10 Dl. værd, 20 Rdl., han selv bar Paryk, 
hans Hustru og Datter et lille fransk Sæt med et Sløjfebånd, 
for hvilke Herligheder hver måtte bøde 3 Rdl. Han havdie 
Del i Lergrav og ejede Damsgård. 1721 havde han endnu 
Lydumgård.

Den næste Ejer var Peder Sørensen Holst, på hvis 
Højbud Gården købtes for 8000 Rdl. af Major i Kavalleriet, 
Frands Didrik Blome, der på mødrene Side var adelig. 
Ifølge Kistepladen i Lydum Kirke var han født 12 Marts 1688, 
tjente i Hæren 36 År, tog sin Afsked 1733, og det er vel først da, 
at han har købt Lydumgård, hvor han døde 10 Avg. 1757. Han 
var gift med Købmand i Nestved Hans Hornemans Datter 
Katrine, der døde på Lydumgård 25 Sept. 1748.

Efter hans Død købtes Gården for 16000 Rdl. af Oberst
løjtnant Trappaud, der stammede fra Frankrig og var gift med 
Anna Karisius fra Konstantinsborg. I hans Tid havde Gården 
29 Td. 4 Skp. 3 Fd. 2 Alb. Hovedgårdstakst, 9 Td. 4 Skp. 2 Fd. 
Mølleskyld, 180 Td. 3 Skp. 3 Fd. 1 Alb. Bøndergods. Han levede i 
Begyndelsen overdådigt her; hans Frue brændte hver Nat 6 Lys, 
men det gik tilbage og han solgte Gården efter Skøde 29 Apr. 
1773 til Købmand i Varde Jens Vindfeld, der døde 9 Feb. 
1778. Han, eller måske Trappaud i sine sidste År, har bort
solgt Godset og udparcelleret Hovedgården. Hans Enke Kirsten 
solgte ved Skøde af 9 April 1781 Lydumgård, ansat til 19 Td. 
Hkr. og 2 Td. 6 Skp. kontribuabelt Hkr. under Gården, Lydum 
Kirketiende, 1 Sted i Rærup, 1 i Lydum, 1 i Lydumhede, 1 i 
Birket, Lyne Husted, ialt 5 Td. 4 Skp. Hkr. for 6300 Rdl. til

Hans Kruse fra Hvolgård og Peter Johan Bøtker, 
Forpagter på Lydumgård. Den første købte siden det hele og 
skilte Gården end mere ad, så at dens Hovedparcel blev nedsat 
til 10 Td. 1 Skp. 3 Fd. 2x/2 Alb. Hkr., hvilket den endnu har. 
Hans første Hustru var Søster til General Flindt i Horsens. 
Han solgte Gården 1805 og flyttede til Ganer Mølle.

Niels Pedersen, f. i Hekkenfeld, fik Gården ved Skøde 
af 24 Marts 1805 for 5585 Rdl.; Hans Svigersøn, Adam 
Henrik Christensen, tiltrådte den 1845, fik Skøde 3 Juli 
1846. Han er født i Sedding.

10*



146

Lydum Kirke.
Lydum Kirke er opført af den fra Rinegnene i det 12 og 

13 Årh. indførte Tufsten, hvoraf først Ribe Domkirke og der
efter en stor Mængde Kirker i dens Omegn byggedes. Lydum 
er endnu den nordligste, der er funden og den er også en 
af de simpleste; istedetfor de sædvanlige Buer findes her kun 
firkantede Afsatser, 2 på Korets Nordside og ,3 på Langskibets 
Sønderside, men også i de andre Mure findes Tufsten. Et 
tilmuret rundbuet Vindue findes i Koret1). Altertavlen har i 
Midten Korsfæstelsen og paa Dørene Nadverens Indstiftelse. 
Disse Døre skal tidligere kun være bievne åbnede, når Lydum- 
gårds Ejere kom i Kirke. Den er opmålet 1845, hvorved 
Kristen Vinds Våben udslettedes. Koret er hvælvet. Døbefadet 
er givet af Blome 1734, på Fonten findes en Sammenslyngning 
af runde Buer. Under Tårnet, der har Hvælving, er Bram- 
mings og Biomes Begravelse, til hvis Vedligeholdelse der var 
henlagt 300 Rdl., hvilken Sum, der stod i Kirken eller rettere 
i Lydumgård, er forsvunden. Prædikestolen er fra 1597; da 
Mellemkirken brændte 9—10 Sept. 1783, indrettedes den over 
Korsdøreu, men er nu igen hensat ved Korpillen. På Klokken 
står: Her Hans pastor tho sancte Nicolavi kyerck tho Warde 
och iens Thomes. Hans Kivner anno LXVI. Den har altså 
tidligere tilhørt den nedlagte Nikolaj Kirke i Varde.

Ifølge Abildgårds Dagbog c. 1770 hang i Kirken et Portræt 
af en Adelsmand, ved den venstre Side af Hovedet stod I. D. F. 
1588 og et adeligt Våben.

Lydum Kirke udlagdes i Gælds Betaling for 480 Rdl. 
5 5 /i 11 Okt. 1698 af Kongen til Elisabeth Kragelund sal. 
Dr. Bernhard Omeis i Ribe, der afhændede den til Justitsråd 
Hejn til Stensgård, og denne solgte den igen 4 Juni 1714 til 
Opitz til Lydumgård.

I Danmark haves yderst få skriftlige Vidnesbyrd om Landsbykirkernes 
Ælde, hvorfor denne må søges ad kunsthistorisk Vej, hvoraf det frem
går — især ved Adjunkt J. Helms’s grundige Undersøgelser — at de 
fleste er fra det 13 Årh. Fra Gulland har vi Oplysninger om 56 
Kirkers Bygningsår (SRD. VIII, 312—15), af hvilke 2 er opført 1149, 3 i 
Tiden 1150-1200, 36 fra 1200-1250, 13 fra 1250-1300, 2 j det 
14 Årh., hvilket stemmer med Undersøgelserne, at i Valdemar Sejrs Tid 
opførtes de fleste Kirkebygninger, som de nu er (før var de af Træ).
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Præster.
1. Hr. Ib Persen fik Fredag efter Oculi Søndag 1554 

Brev på Lydum Kongetiende.
2. Hr. Søren Jensen underskrev Kristian IV’s Hyldings- 

akt 1584.
3. Hr. Peder Povlsen underskrev 1608 Prins Kristians 

Hyldingsakt. 1634 brændte hans Præstegård, og han lod 31 
Maj tage Tingsvidne over Skaden, men har udentvivl allerede da 
haft Eftermanden til Kapellan eller er død straks efter, da 
Kongen nemlig 5 Juni 1634 bevilgede Hr. Lavrids Sørensen i 
Lydum, »hvis Gård og Gods er afbrændt«, en mulig Hjælp af 
de fremmeste Kirkers Formue i Stiftet, og gav Gejstligheden 
sammesteds Tilhold til at hjælpe ham efter Formue1). En Søn 
af ham, Povl Pedersen Lydum blev Stud, fra Roskilde 1618 og 
stævnedes 1622 for Gæld i Lydum Præstegård. Ved Ildebranden 
1634 kom Hr. P. Povlsen i stor Armod og måtte 28 Marts 
lade sit Bo vurdere, forat give sine Kreditorer Udlæg deri.

4. Hr. Lavrids Sørensen Barfod, kaldet den gamle, 
hvis Fader ikke kendes, men som vel er født her i Egnen og har 
optaget Stamnavnet efter sin Morfader, var altså Præst her 1634. 
Da han tiltrådte Embedet, forenedes Lønne med Lydum ifølge kgl. 
Bef. 18 Juni 1632, når en af Præsterne døde eller blev for
fremmet derfra; dog skulde Enken i sit Enkesæde forsynes, og 
efter Foreningen skulde Præsten årlig give til Præsten i Søn- 
derho 2 Td. Rug og 2 Td. Byg2). Det synes, som det først 
var bestemt, at Lønne skulde være Hovedsogn, men 17 Juli 
1633 bestemte Kongen, at Lydum skulde være det ifølge K. 
Krags Indstilling, at der om Vintren var besværlig Vej mellem 
Kirkerne, og Lydumgård lå i Lydum Sogn4). 8 Dec. 1649 fik 
han kgl. Bevilling på efter daværende Ihændehavers Død at få 
Kongetienden af Nebel i Fæste for sig og sine Efterfølgere

J. Teg. IX. 116.
J. Reg. VIII. 367.

3) J. Reg. VIII. 437.
4) 1645 toges Syn over Kronens Bønders Tilstand »formedelst den hårde 

og meget strænge Indkvartering, Plyndren og Beskatninger de havde 
det andet År af det Hornske Regiment til Rytterne og deres Heste, 
som var indkvarterede og lå hos dem, og til Officererne og deres 
Heste, som lå i Varde, som de måtte føre deres Hø, Fodring, Korn og
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»eftersom Agermarken i forn. hans Anneks Lønne med skade
ligt Sandløb moksen er overløben og fordærvet, så hans Tiende 
derover daglig forringes«. En Datter af ham, Margrete Lav- 
ridsdatter Lydum, levede på Sønderris i Skadst H. og begr. 
28 Okt. 1723, 81 År gi. Hans andre Børn, som overlevede 
ham, var Maren, Anne, Elle, Jens og Kristen, der tilligemed 
Moderen, Anne Jensdatter, 1654 stævnedes for en Gæld af 5 
Sletdaler, som Hr. Lavrids havde efterladt sig. Han levede 
endnu 1653.

5. Hr. Jens Sørensen Ravnsø, Søn af Hr. Søren Lam- 
bertsen i Nykirke og Fåborg, blev Stud, fra Ribe 1650 og ord. hertil 
23 Nov. 1653. Kristen Lange tilbød ham 1655 at være Værge 
for Lydum Kirke, men han svarede, »at han havde nok i sit 
Kald og Embede at forestå«. Han var gift med Formandens 
Enke, Anna Jensdatter, og døde 1677.

6. Hr. Lavrids Lambertsen Barfod eller Thorstrup, 
en Søn af Hr. Lambert Povlsen B. i Thorstrup, blev kaldet 
hertil 22 Sept. 1677. Hans Datter, Inger Lavridsdalter Lydum, 
ægtede 1727 Degnen Kristen Andersen Friis i S. Omme.

8. Hr. Kristen Lavridsen Bang, kaldet hertil 16 Juli 
1681 efter Formandens Død, og 1683 til Nebel og Lydum (se 
Nebel), fra hvilken Tid disse Sogne har fulgt hinanden.

Fortsættes.

anden Formue ud til, desligeste for den store Penge- og Kornskat de 
udi dette År efter Mikkelsdag udgav til Vrangels Folk, nu sidst Fjenden 
kvarlerede Landet, er enhver deres Korn, Sæd og Avling meget forringet, 
såvelsom deres Kvæg og Fæmon«.
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Enkedronning Juliane Maries Regler for Kronprinds 
Frederik.

Meddelte ved C hr. Bruun.

Disse Regler findes paa det St. Kgl. Bibi, i en Afskrift af Kammerherre 
Biilow, som har tilføiet følgende Linier. »Anmærkn.: Ovenstaaende Regler, 
egenhændig skrevne af H. M. Dronningen, indbundne i en Bog og saaledes leve
rede til H. K. H. Kronprintsen, har jeg søgt, saa godt som muligt, at afskrive; 
men har ikke været heldig paa alle Steder, da Haandskriften var saare utydelig. 
Bogstaveringen har jeg nøyagtig fulgt. Det er at formode, at Stats-Secre- 
tairen1) er Autor til Reglerne og H. M. Afskriveren.« B.

Ved Udgivelsen er tillige benyttet det originale Haandskrift, som findes 
i den Biilovvske Samling paa Sorø Akademi Nr. 69, 111, a. og har været 
overladt til Benyttelse af Hr. Overlærer I. H. Bang.

Til Kronprindsen
Min Elskeligste Sønne-Søn.

1784.
Beste kiæreste Søn. Der forestaaer Dig nu snart den 

allervigtigste Forandring; ikke alleene den, at Du ved Confir- 
mationen,2) fornyer den hellige Daabes-Pagt med Gud; og siden 
ved Comunionen træder i de sande Christnes nøie Samfund 
ved vor dyrebare Frelser; men og den, at Du beste Søn, er 
af Kongen, Din Fader, bestemt til, strax at træde i Statsraadet, 
og saaledes at faae en betydelig Indflydelse i Regierings Sager.

1) Ove Hoegh Guldberg blev 1776 udnævnt til Stats- og Geheime-Cabinets- 
Secretair; d. 6 April 1784 udnævntes han til Statsminister, men entle- 
digedes den 15 April s. A. efter Ansøgning i Naade, efterat nye Ministre 
Dagen forinden vare bievne udnævnte.

2) Kronprinds Frederik blev confirmeret den 4 April 1784.
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Du veed Elskeligste Søn, at saa vel jeg, som Din Oncle, just 
derom har bedet Kongen. Du veed hvorfor vi har gjort det. 
Du veed, kort sagt, at vi elske Dig af Hiertet, have giort alt i 
Verden for Dig og intet har, eller kand have til Øiemeed uden 
Kongens, Rigets; og Dit sande Beste. Jeg veed og til min 
inderlige Glæde at Du erkiender dette, og anseer os for det, 
vi ere, Dine allernærmeste, og Kongens og Dine beste Venner. 
Du glæder mig, Elskeligste Søn, hver Dag; og den Tænke- 
maade Du har, og det Forsæt, Du viser, er saadan, at jeg takker 
Gud for Dig, ligesaatidt, som jeg beder Ham, for Dig; thi Du 
er bleven min Trøst og vil være min Alderdoms Glæde: Du er 
Din Ondes Ven, og Han, Din; og jeg lover mig af saadant 
Dit Sindelav, Enighed i Huset, og Lyksalighed i Landet. Men, 
min allerbeste Søn, just fordi mit Haab er i det sidste Aar 
blevet saa stort om Dig; og alle mine Ønsker og Bønner, ere 
for Dig, derfor kand jeg ikke andet, end meddeele Dig nogle 
faa Regler, som jeg Selv ved mine mange Aars Erfaring har 
samlet, og som jeg Selv, nøie har fulgt, og fundet mig vel ved at 
følge. Ansee dem, Kiereste Søn, som en øm Moders og 
Venindes Testamente: Hav dem for Øine altid; læs dem ofte; 
følg dem, om jeg lever; og forglem dem ikke, om jeg døer: 
lad dem være i mit Sted, bestandig hos Dig; og jeg er vis 
paa, at Du skal undgaae, mange Snarer og mange Ulykker. 
See da, Elskeligste Søn, disse mine Regler:

1. Frygt altid Gud, og troe paa hans Søn. Ingen behøver 
meer end Vi, til et stort Kald, Hans Hielp og Beskiermelse. 
Vi maae derfor, daglig bede til Ham, og jævnlig læse Hans Ord.

2. Skye Synd, og al Vellyst; intet er farliger for Fyrster. 
Alle de, som dertil vil lokke, eller hielpe at udøve dem, ere 
Dine svorne Fiender, og vil paa Din Forførelse bygge deres 
Fordeel. Du veed derpaa de bedrøveligst Exempler.

3. Jeg veed, at Du med en sand Ærbødighed ærer, og 
med en ret sønlig Kierlighed elsker Din Fader, og at Du altid 
vil huske saalænge Han lever, at Han er Din og Landets Konge. 
De Pligter, som Du iagttager mod Ham, skal være Exempler 
for Din Søn; og Din Underdanighed for Din Fader, skal præ
dike, for Undersaatterne, Underdanighed for Kongedømmet. 
Indbyrdes Venskab i Konge Huset, er Husets sande, og eneste 
faste Styrke. Hver den, som enten det første, eller sidste har
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villet, eller herefter vil raade Dig andet, er Din Fiende og ene 
Forræder.

4. Du, og heele Konge Huset, maae vaage over Souverai- 
neteten, og aldrig taale, at dette Klenodie, paa nogen Maade 
beskadiges. Jeg, og Din Oncle har omhyggeligen vaaget over 
det, og det paa trettende Aar bevogtet denneSkat; og Du maae 
nu hielpe os herefter. Ved at holde over Landets Love og 
Constitution, undgaaes den afskyeligste Dispotisme, og ved at 
holde enhver til sin Pligt, og bevare Kongedømmet som enneste 
Kilde til Naader og afgiørende Befalinger, bestaaer Enevolds- 
Herredømmet.

5. Det Danske Folk, er et got Folk, sin Konge og hans 
Huus hengivet; men det maae ømt behandles, og Faderligen 
regieres, og altid vide, at det regieres af sin Konge. Haardhed 
skulde her have bedrøvelige Virkninger. Men paa den anden 
Side maae Selvraadighed aldrig taales, og det af ingen. Betien- 
tere, hvem de og ere, maae alvorligen, men dog beskedentligen, 
holdes til deres Pligter. Regieringen, maae hos Os, nøie see 
til, at den aldrig befaler, uden den med Vished veed, at den 
har Ret.

6. Til den Ende, maae Regieringen, deels nøie lade under
søge, deels høre kloge og uparthieske Mænds Raad, deels selv 
meget sindigen betænke, og bestemme sig; og der kommer 
sandelig ofte ret vanskelige Sager. Overalt maae man lige- 
meget undflye den farlige Hastighed, og den skadelige Vild- 
raadighed.

En Konge maae være arbeidsom; det er: Han maae til 
hver Tid læse, høre og giøre, hvad han bør; men det er ham
umueligt selv at læse, høre, og skrive alt. Han behøver da
andres Hielp; og disse maae han vaersom vælge, og naar de
ere ærlige, troe, indsigtsfulde og flittige Folk, maae han
stivt holde ved dem. Du veed, min kiere Søn, hvor de ere 
vanskelige at finde. Men naar de ere utroe, egennyttige, stolte 
og selvraadige, bør de omvexles med andre. Dog hvor gode 
Betientere end ere, maae Regieringen Selv, altid, ikke alleene vide 
hvad der skeer; men kiende nøie de Aarsager, hvorfor det 
skeer, og saaledes Selv vidende, befale det som skal skee.

8. Een reskaffen Fyrste holder enhver af sine Folk og 
Betiente, være sig civile, militaire eller Hof-folk, eller Cammer
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folk, inden deres rette Grændser; og dette ere en saare vigtig 
Sag. han hører dem, hvis Embede er, at raade i det alminde
lige over alle Statens Sager; men de andre, hver over de dem 
vedkommende Sager, saaledes, at enhver nøie bliver i sin egen 
Cirkel. Denne Regel, kand aldrig nøie nok følges.

9. Ligeledes' vogter een god Fyrste sig for, selv hastigen 
og uden Overlæg, at give Resolutioner; thi saa saare let kan han 
forsee sig, og lade sig overraske. Han tager sig derfor Tid, 
at betænke, sig, og befaler, at det Ham skriftligen skal med- 
deeles; thi det er Ham en Ære, ikke at handle ubesindigen. 
Der ere nok af dem, som tilraade de hastige Resolutioner; 
men de have gemeenligen og ikke sielden deres egne Hensigter.

10. Een ung bliver altid bestormet. Der er Smigerer og 
Forførere, som spænde Snarer for ham, for at ville giøre Lykke. 
Der er Dadiere, og Bagvaskere, som laste de hidtil brugte Per
soner, som de hidtil giordte Foranstaltninger; og det, for selv 
at trænge sig frem. Der ere Project-Magere, som komme med 
Forslag paa Forslage, og vilde omskabe, hvad allerede er, uden 
at betænke, om den arme Stat kan cureres ved Convul- 
sioner. Der ere Fristere, som vil udforske en ung Herres 
Meeninger og Tilbøiligheder, for der efter at anlægge deres 
Miner. Men hvad giør den unge Herre? Han foragter Smigere 
og Forførere. Han befaler Dadiere og Bagvaskere at give skrifetlig 
deres Beskyldninger. Han siger til Project-Magere, at vil 
lade deres Projecter undersøge han leer hemmeligen, og af
brækker Discoursen.

11. Den unge Fyrste, som vil handle klogeligen, omend 
ogsaa selv var Regent, maae være uendelig varsom med For
andringer, baade af Personer, og i Foranstaltninger. Dersom 
nogle af de Personer, Han forefinder, ere aabenbare slette folk, 
maae de borte; men om de ikke ere dette, men gode og taale- 
lige, gjør Han jo bedst, at beholde dem, indtil Han lærer at 
kiende dem, og deres Arbeide. Nye ere altid uerfaren; og 
hvem vil seile, med ukyndige Lotser? Hvad de Foranstaltninger 
angaaer, som en ung Fyrste finder for sig, da har Han vel 
aarsag til at handthæve og ømmeligen befordrer hver god Sag, 
som han finder stiftet og begyndt; thi forlader han det gamle, 
og kaster sig paa noget nyt, bortvisner det gamle, og førend, 
Han faaer sit nye færdigt, døer Han ofte selv; det gaaer da



153

med Staten, som med visse Slotte eller Bygninger, hvor den 
nye Regent bygger et nyt Huus, og lader sin Formands altid 
forfalde, indtil Hans Eftermand giør det samme med Hans Byg
ning. Aldrig bliver saadant Slot færdig, og dog koster det 
altid ligemeget. Den kloge Fyrste kan føie nyt til, men vaager 
altid over alt det gamle. Saa har denne Konge i Preussen giort, 
og meget viseligén giort at handle saaledes, og kand tiene til 
Exempel.

12. Naar enn Konge, med en uafladelig Omhue vaager over 
de gamle Nærings Veie, og forbedrer dem, opsøger gode nye, 
og bestyrker dem: saa udretter Han meget got; thi ved dette 
alleene giør Han, at Hans Endersaatter kand leve vel, at deres 
Mængde tiltager, og at Hans Indkomster baade bestaaer, og 
formeres. Danmarcks Agerdyrkning og Fiskerie, Søefart og Handel, 
Biergværker og Fabriker, fortiener altsammen, en varig og øm 
Omhu. Kongen, Din Fader, og Vi, haver troeligen sørget der
for, og nu maae Du hiælpe os at vedligeholde hvad der er 
giort: og der er i alle disse Deele meget, som vi have tænkt 
paa, og som herefter maae skee. Herpaa beroer aldeles Rigets 
Flor og Velstand og Velfærd.

13. Danmarks Flode og Marine er til den danske Stats 
Forsvar og Vælde, aldeles Hovedsagen. Erfaring skal, min 
kiere Søn, lære Dig dette. Holmen og dens Arbeide, Orden 
og Fliid der, kræver en bestandig Opmærksomhed, og fordrer 
store Penge. En nye Dokke have vi ønsket, og er nødvendig; 
Men skal Floden have Anseelse, maae vi ogsaa have Mængden 
af Matroser, og dem kan vi ikke have, uden en stor Søefart og 
et vidtløftigt Fiskerie. Lær heraf, min Søn, hvor nødvendig, vor 
Omhue for disse to Ting er, og har været.

14. Armeen eller Land-Magten, er Statens anden Forsvar, 
men kun det andet. Du veed, min beste Søn, at allehaande 
Projectmagere, have omstøbt fra en Form, i en anden. For alt 
hvad jeg kand bede Dig, lad ingen forlede Dig til, at ville ønske 
en nye Form. Herefter vil Vi holde fast ved den, som nu er, 
og sørge for at den vaages over og holdes i Liv og Munterhed. 
Lad os arbeide paa, at hvad din Oncle har giort paa Jægers- 
priis, kand efterhaanden blive almindelig. Overalt forliener Ar
meen, en øm Omhu og et vagtsomt Øie. Regimenternes Sam
linger og Campemens, maae være til de fastsatte Tider. Efter-
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haanden, som Vi og troeligen haver giort, alt manglende, 
anskaffes. God Tilsyn maae besørges, og især ved Leilighed 
af fremmede Krige, gode General-majorer dannes.

15. Men elskeligste og dyrebarste Søn; taal her at din 
troefaste Moder, din oprigtigste Veninde, giver Dig et vigtigt 
Raad, som Du endog i min Grav skal takke mig for: og 
erindre Dig, og følg nøie hver en Post deraf. Begynd ikke 
med at ville være militaire, og fald ikke i Generalers eller 
Officerers Hænder. Du veed ikke, hvad Ulykke der af i det 
danske Konge Huus er kommen. Man vil anfalde Dig med 
Klager ogProjecter: svar, at Du endnu, ei vil dømme om saa- 
dant, og at Du behøver hele Aar, for at kiende alt; at Kongen 
ikke taaler Forandringer, og at Du er Kongens første Tiener. 
Husk altid, at Staten er ei til for den Militaire Etat; men 
denne for Staten. Husk at den danske Stat, hverken er eller 
behøver at være en militaire Stat. Siig Dig Selv, at Du er 
hverken Officier, eller Geistlig, eller Adelsmand, eller Borger 
eller Bonde, men Kronprinds, Kongens Søn, og det for mili
taire, Geistlige, Adelen, Borger Standen og Bonden: det er at 
sige, for alle Stænder.

16. Staten kand intet giøre, uden Penge. Finantz Væ
senet fortiener derfor, den varsomste og ømmeste Omhu; og 
dette kand igien ikke bestaae, uden ved gode Indtægter af Un- 
dersaatterne, og disse kand ei haves, uden en varig Omsorg for 
alle Nærings Veie. Gode og kyndige Mænd i Finantz-Væsenets 
vidtløftige Grene, ere rare, og maae holdes fast ved. Vore Ud
rustninger fra 1756 til 1763, fra 1768 til 1772, fra 1772 til 
1777, fra 1778 til 1783 have forvoldet Staten sin Gieid, og den 
Gieid kræver stor Varsomhed, og stor, men klog Sparsomhed. 
I alt dette er meget at lære.

17. Hoffet maae altid være anstændigt: thi Kongen og 
hans Huus maae have Anseelse. Vi have i Etiquetten afskaffet, 
hvad der bør afskaffes; men Etiquette maa være; thi den er en 
Formuur og et Skilderom imellem Kongen og Hans Under- 
saatter. Danmark har dyre betalt, da man glemte dette.

18. Gode Sæder ved Hoffet, og dyb Ærbødighed for Gud 
og Religionen, maae man her iagttage, og holde over. Vores 
Exempel er vigtigt. Hvem trænger og meere til Gud? Og hvil
ken Elendighed har man seet, da dette blev glemt?
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19. Gode Sæder i Staten og Guds sande i Skriften aaben- 
barede Kundskab maae stærkt håndhæves. Lad os derfor 
sørge for Skoler og dygtige og gode Lærere; og altid vise 
Geistligheden Agtelse, men aldrig lade dem blande sig i verds
lige Sager. Den skal forsvares i sine gamle Rettigheder: ogsaa 
dette er vigtigt i den danske Stat.

20. Ved Universiteterne, maae man sørge for gode lærere, 
og ære de Fortiente, samt see til, at der er Fliid og Orden; 
thi uden Videnskaber, har man hverken gode Embedsmænd, eller 
gode Dommere, eller Præster, ja ikke engang retskafne Officierer.

21. Vi har et Konst-Academie: det er anstændigt at have 
Konstner; og vi have ledet vores hen til, at danne og gode 
Haandværker; og det [er] sær vigtigt.

22. Ret fortiente Folk, i hvad Stand de end findes, og 
i hvad Haandtering, de end forekomme, maae ømmeligen mærkes, 
vises Omhu og Agtelse og bruges, i deres Cirkel; men i sær 
fortiener de Tillid, naar de tillige ere gode Folk; dog om de 
end ikke var dette fuldkommen, maae de dog bruges, i deres 
Cirkel, men med Varsomhed. Det er kun aabenbar, eller 
hemmelig Ondskab, som bør ganske forstøde dem. Dog i 
denne Sag maae man vel aabne Øinene; thi Vindmagere, have 
saare ofte, Anseelse af Duelighed: og endnu en Anmærkning: 
enhver af de Duelige, maae anvendes i sin egen Cirkel, og 
holdes til den; det er til det just, hvortil han er duelig.

23. Kongen gav sit Folk Indføds Retten; og sielden be
høver man fremmede, naar man vil oplede iblandt Landets 
Børn de sande duelige, og bruge dem. Det er høist rimeligt, 
at de best tiene deres Konge.

24. Endelig tilsidst, vil jeg bede min Elskeligste Søn, 
nøie at mærke følgende trende Regler. Den første er denne: 
Vær i de første Aaringer, noget varsom, med selv at ville, og 
at sige din Meening, paa det, at Du kand samle Kundskab og 
Erfaring, og undgaae Feiltagelse; men agt nøie paa alle Ting, 
og kiend nøie alle de Folk, som arbeide med os, og saa efter- 
haanden, vil Du med Sikkerhed kunde troe, din egen Meening. 
Den anden Regel er denne: Hør nøie og med Taalmodighed, 
de forekommende Sager forklare, og læs saa (?), hvad der skal 
læses. Anvend dertil dagligen, de bestemte og fornødne Timer, 
og bliv vel underrettet, om hvad Kongen vil, og maae befale;
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Men tænk aldrig, at Du kand alleene giøre, hvad Du skal giøre. 
Vi maae have troe, ærlige og indsigtsfulde Folk, der inaae 
arbeide, hos os Selv og for os: paa anden Maade gaaer Sa
gerne ikke, og aldrig got.

Den tredie Regel er denne: Naar Du saaledes daglig har 
arbeidet, og arbeider, maae og bør Du og daglig nyde Forfriskelse 
og anstændig Fornøjelse; og disse Fornøjelser maae altid være 
en Christen og en Prints anstændigt og værdigt. Jeg veed, at 
saaledes har de Fornøielser været, som Vi nu med hinanden paa 
13. Aar have havt. Andre er syndige og skadelige og maatte og 
bedrøve. Arbeide og anstændig Fornøielse, styrke hinanden.

25. Ved at giennemlæse, hvad jeg haver skrevet, seer jeg, 
at jeg har glemt nogle, endog vigtige Poster, og som jeg vil 
nævne korteligen. Uretfærdighed og Udsuelse og Undertryk
kelse have Vi i alle disse Aare skarp modstaaet. Intet fortiener 
meer Regentens Omhu, og bør opvække Hans Retfærdighed; 
Men han skal derimod lade Lovene virke, og selv ømmeligen 
drive derpaa, at de kommer til at virke.

Kronens gamle Indkomster maae man alvorlig see paa; og 
see til at de rigtigen indkommer, og at de ved Forbedring og 
Udvidelse i Nærings-Veiene, kand tiltage; Dette sidste, kand 
koste Kongen Penge, men Han har og derfor stærke Renter.

Kiøbenhavn, er yderst vigtigt for Kongen, thi denne Stad, 
giver den Femten Deel af de Kongelige Indtægter. Farligt 
derfor her, at giøre Konster: man fandt det Aaret 1771. og 
længe, ikke kunde forvinde det. Egentlige Caserner, bør aldrig 
være i Kiøbenhavn; thi i Tiden kunde derved skee, hvad der 
er skeet i Petersburg: Borgerskabet i Kiøbenhavn, skal og være, 
baade Stadens Garnison, og Kongens Garde.

Naar Landet har Misvæxt, maae tidlig fremmed Indførsel 
tillades til Kiøbenhavn; og Magaziner her fyldes. Dette er 
vigtigt.

Norge, maae samme Omhu bæres for, og det, i saadanne 
Tilfælde med Hurtighed. Man vil ofte forhindre; men ingen 
Hindring maae have Stæd.

Endog Grønland, lisland, Finmarken, Færrøerne, fortiener 
Regieringens ømme Opmærksomhed. De kand nytte meget; 
det samme gielder om vores Eiendomme i de andre Deele 
af Verden.
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Troe altid, Kiereste og dyrebareste Søn, at det er en slet 
Raadgiver, som vil kun have sørget for en eller anden Deel af 
Staten, men den er god, som vil have dem alle ophiulpet, og 
dertil har gode og passende Raad at give.

Troe og altid, at den er, en slet Raadgiver, som strax vil 
have store og almindelige Forandringer, og saadanne strax 
iværksatte. Sæden bliver moden, først i hele Maaneder; og 
der maa længe forud skee Forberedelser, for at giøre en stor 
Iværksættelse, baade muelig og moden. ’

Troe og, at den er en slet Raadgiver, som vil have store 
Ting giorde, hvortil behøves Penge, uden at bekymre sig om, 
enten Staten har disse Penge eller ikke.

See her, elskeligste beste Søn, mine Raad, en trofaste 
Venindes Raad; dens Raad, der ikke kand andet, end ville, Dig 
og Kongen og Staten vel. Din Oncle ville raade Dig just det 
samme, thi vi have havt rigt Leilighed, nu i 13. aar, at prøve 
Nytten af disse Raad. Og Kiereste Søn, tænk paa min Erfaring 
i Danmark, nu i 32 Aar. Alle disse Regler har jeg efterhaan- 
den optægnet for mig Selv, og nu samlet dem for Dig. Mange 
Ulykker havde været undflyede, naar disse troeligen, havde bleven 
fulgte. Kongen har nu i de sidste 12. Aar været saa god, at 
følge dem, og den Allerhøieste, har velsignet dem. Jeg giver 
Dig nu og med det ømmeste Hierte, min Velsignelse, og 
inderlig rørt, beder jeg Gud, at han vil bevare Dig, og give 
Dig Naade til, altid at have disse Regler for Øine; saa skal 
Din Lyksalighed, og dit Venskab glæde

Din ømme og troehulde 
Farmoder, og oprigtigste 

Veninde Juliane Maria
Christians!).

den 1ste April
1784.
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Dansk Bibliograph!.
Ved C hr. Bruun.

I.
Peder Palladius.

(Fortsættelse.)

1542—49.
I disse Aar udkom ingen Skrifter af P. Palladius selv, men 

han skrev Fortaler til følgende fire Bøger.
1) Caspar Huberinus’s »nyttelig oc edel Bog om Guds 

grumme straff oc vrede,« hvoraf den første Udgave skal 
være udkommen 1542. Denne kjendes nu ikke, derimod 
haves to senere Udgaver, den ene »prentet i Magdeborch, 
hoss Hans Walter, 1543«, den anden »prentet y Lybeck 
hoss Jürgen Richolff, 1548.« I Fortalen »til læsseren« 
fremhæver P. Palladius, at Loven og Evangelium, disse to 
Perler, ere et indvortes Smykke, som overgaar alle ud
vortes Smykker; alle Riddere og Riddersmænds Mænd, 
Fruer og Jomfruer bør høre, hvad der staar i denne lille 
Bog, thi den indeholder mere end Salomons Visdom. Han 
slutter saaledes: »Dette scriffuer ieg gerne, besynderlige 
Adelen til Trøst, effterdi, at denne Bog er dem schenckt 
oc giffuen, fordi at naar som de gerne bære og bruge 
hende som et edelt clenodie, da tager vel siden den menige 
mand Exempel oc efftersiun aff dem, som tilbørligt er wdi 
all gudelighed oc dydelighed, Fruer og Jomfruer ville gerne 
haffue gudelig lesning oc bøner, dem finde de her vdi 
offuerflødige nock, wor Herre Jesu Christus giffue dem
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sin naade til at bruge denne spegele bog tit oc rett, Gud 
til loff oc ære, andre til et got Exempel, oc dem selffue 
til saligheds trøst oc hwsualelse. Amen.«

2) »Een ræt Bedebog« (af M. Luther) fordansket af Matthias 
Parvus Rosæfontanus. Den udkom »Tryet i Kiøffuenhaffn, 
Aff Hans Wijngaard« 1544. I Fortalen »til læsseren« 
nævner P. Palladius, at han er bleven ombedet at overse 
denne lille Bønnebog, som udgik paa dansk for tretten Aar 
siden. (»Een ny Bedebog aff then hellige scrifft.« 1531 
[trykt i Magdeborg af Hans Walter] se: Stemmer fra den 
danske Kirkes Reformationstid, 1836 S. 45.) Han har ude
ladt »hues icke behoff vor effter tidens leylighed — oc 
saa een part af det, som Psalmebogen indeholder.« Han 
slutter med en Opfordring om daglig at bede til Gud.

3) Urbanus Regius’s Skrift: »Siælens Lægedom for Karske 
og Syge«, paa dansk ved M. P. Rosæfontanus. I Fortalen 
»til Læsseren« udtaler P. Palladius sin Glæde over, at 
denne Bog, som indeholder »et Edelt clenodie oc dyrebar 
liggendefæ« er »Adelen besønderlige skenckt oc giffuet«; 
han ønsker, »at de som bære saa offuerflødige meget paa 
det arme legemme, maa bære noget paa deres Siæl, aff den 
lægedom, som findes vdi denne lægebog«, men at dog 
Ingen vil, fordi han har saadanne deilige og nyttelige 
Bøger, blive hjemme paa deres Gaarde og fra deres Sogne
kirker om Søn- og Helligdage. Naar man har læst en Bog 
en eller to Gange bliver man kjed af den og længes efter 
noget Nyt, desuden er der dem, som »forstaa icke heller 
altsammen det som de saa læsse vdi Danske bøger«; og 
»huad Gaffn haffue de afl deres læssning, som henge ickun 
wid den døde bogstaff, oc icke komme til den rette scrifftens 
aand og forstaand?« Dertil give de icke Agt paa, at deres 
Børn, Tyende og Hovfolk forarges og forværres deraf og 
de fattige Undersaatter følge dem heller efter udi det Onde 
end udi det Gode. Uden at anføre Navnet fortæller Pal
ladius om en »Edelman«, som var af det ugudelige Pavens 
Folk en Tid lang forført, men lod sig føre til den rette 
Saligheds Vey, hvortil mægtigt bidrog, at han søgte til sin 
Sognekirke med sine Børn, Tyende og Hovfolk, ja pleiede 
gjerne selv at synge med Degnen. Det er at haabe, at

11
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andre udaf Adelen efterfølge dette Exempel, ellers var det 
langt bedre, at man ikke prentede danske Bøger.

4) Albret Gøy es Catechismus med Titel: »Loci communes, det 
er vor Christelig lærdoms hoffuit Artickle prentet vdi Kiø- 
benhaffn hoss Hans Wingaardt, 1549.« P. Palladius’s For
tale er i Form af en Dedication »scriffuit i Københaffn den 
X dag i Julij Maaned« 1549 til »Erlig ob velbyrdig mand, 
Albret Gøye, til Krenckerup i Laaland.« Palladius sender 
ham hans Bog igien »noget forbedret effter eders begering, 
bedendes at i den ville tage til tacke.« Han priser ham 
for hans gode Exempel »imod den store Forargelse, som 
mange disuerre giøre den Ghristne menighed met deris 
ugudelig væsen, Icke aleniste met vold oc wret, HofTmod 
oc Stolthed, stor offuerflødighed, Slemmen oc demmen, 
Suæren oc banden etc., Men met mange andre skendige 
laster.« Palladius lod disse Artickle udprente, »paa det i 
skulde icke alene haffue gaffn deraff, Men vnde andre met 
eder«, thi »de Gudfryctige bør dele alt gaat med huer 
andre, paa det, at Guds ære kand bliffue disstørre, naar 
mange tilsammen ære hannem.«

1550.
Vitus Theodorus’s deilige Sprog af den hellige Skrift.

En Blomst med en Stjerne nedenunder. Nogne deylige | Sprock, Aff 
den Hellige | Scrifft, for en bedroffuit sam- j wittighed, besckickede 
alle Christne | til trøst, aff Vito Theodoro, oc | fordanskede aff 
D. Petro | Palladio. | En Blomst. | Matth.: XI. KOmmer til Mig 
alle i som | arbeyde oc ere besuarede, Jeg | vil werquege eder. 
En Stjerne. | 2 Blade. | 1550.

Lille Qvart, 24 Blade, upag., sign. Aij Fiij. Danske 
Bogstaver.

Bag paa Titelbladet en Dedication til Erlig oc Velbyrdig 
Quinde Fru Berete Gøye; det ses af den, at Herluff Trolle har 
laant Palladius den tydske Original, som denne nu sender over
sat paa Dansk til hende som en Nytaarsgave. Dedicationen er 
underskrevet: »Screffuit i Københaffn S. Thomis dag, faar Juuel 
M. D. Xlix, Peder Palladius.« —Bl. Aijverso—Aiij verso inde
holder en Fortale af V. Theodorus. Derpaa følger Skriftsprogene
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fra Bl. Aiiij—Diij. Bl. Diij verso — Eij indeholder den xxv, 
xxx, iiij og den lxxv Davids Psalme. Bl. Eij verso — F: »Nogle 
Ordsprock om Troen aff det Gamle oc Ny Testamente.« Bl. F: 
verso Herrens Velsignelse (Nume. 60) og et Skriftsted Psal. xxxii. 
Bl. Fij Fiij: »En merckelig tacksigelse ocBøn.« Paa Side F3 
læses: »H. G. H. V. D. A. Prentet i den Kongelige Stad Kiøben- 
haffn aff Hans Vingaard Aar M. D. L.« Derunder 2 Blade.

Et Exemplar findes i det Kongelige Bibliothek.

1551.

Bernhard Ochinus’s Benner.

1.

Den ældste Udgave fra 1551, trykt i Lybek, findes ikke i 
vore offentlige Bibliotheker.

2.
Nogle merckelige Bøn- | ner, wdi denne ver- i dens mod 

gong oc | ælendighed, at ind- | falde hart til Gud | met, be 
synderlige | Naar det vil | gieide for | aluore | wdi | Kaarssit. I 
Fordansket aff Doc. | Peder Palladius. | 1558.

Lille Octav, 36 Blade, upag., sign. Aij—Fiij. Paa Titel
bladet ere de første 5 Linier, samt Lin. 13 og 14 trykte rødt. 
Omkring Titelbladet en Linieramme.

Efter Titlen følger en Dedicalion (2 Blade), »screffuit i Kø- 
benhaffn, Palme Syndag, Guds Aar Mdlj« til »Erlig oc Velbyrdig 
Quinde, Frue Eline Gøye, paa Skioldenis, Salig Her Moritz 
Olsens Ridders effterleuerske.« Af denne Dedication ses, at 
Palladius har uddraget de »tredue smaa Bøner aff the lange 
Latins Bøner, som en lerd oc from Christen mand aff Valland 
ved naffn Bernardinus Ochinus aff Senis wdi Papisteri, giorde 
oc bad,« — men at han »loed icke disse Bønner bliffue ved 
den langhed, som de haffde tilforne, paa det ingen skulde kedis 
ved at læse dem.« Bønnerne, der indledes med »en Indgang« 
(Bl. Aiiij) gaa fra Bl. Av—E?; «Her effter følger en Bøn, at 
bruge besynderlige wdi en suar soet oc siugdom,« Bl. E7—F. 
Bl. F verso: »It endeligt Suar aff Gud, til alle disse Bønner aff 
den xxxv Psalme.« Bl. Fiij verso nederst, en Efterskrift »Til 

11*
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den Christne læser«; af denne ses, »at den Fromme Herre oc 
Streng Ridder Her Eske Bilde, nu salig met Gud, fik først disse 
Bønner at børre der de bleffue lesde faar hannem, hoss hans 
siugeseng, icke mange dage før end hans tid vaar kommen.« 
Blad Fiiij nederst: »Prentet i Lybeck af Jürgen Richolff. 1558.« 

Exemplar i det Kongelige Bibiiothek.

3.
Nogle mer- | ckelige Bøner, wdi | denne Verdens modgong 

I oc elendighed, at indfalde Hart til | Gud met, besynderlige 
naar | det vil gieide for aluore wdi Kaarssit. | * | Fordansket 
aff Doet. | Peder Palladius. ! Et Zirat. | Lybeck.

I den Hielmstierneske Samling findes et Exemplar af denne 
Udgave; det er defeet, kun de første 20 Blade ere bevarede. 
Trykkeaaret kan saaledes ikke angives bestemt, rimeligvis er 
det 1568.

4.
Nogle mer- | ckelige Bøner, wdi | denne Verdens mod 

gong | oc elendighed, at indfalde Hart | lil Gud met, besynder 
lige na- | ar det vil gieide for aluor- | re wdi Kaarssit. | * | 
Fordansket aff Doet. Peder Palladius. | (Et Zirat) | Rostock.

Ociav, 36 Blade, upag., sign. (A)ij—E (kun de to første 
Blade i hvert Ark ere signerede). Danske Bogstaver. Denne 
Udgave er udstyret ganske paa samme Maade som den fore- 
gaaende, hver Side er omgivet af en ornamenteret Ramme, 
i hvis nederste Del Signaturen er anbragt: i dens Plads ses 
nogle Gange et sammenslynget AF.

Indholdet er det samme som i den under Nr. 2 beskrevne 
Udgave. Nederst paa sidste Side læses: »Prentet i Rostock hoss 
Augustinus Ferber. Aar effter Guds byrd. M. D. Lxxii.« — 
Exemplar i det Kongelige og (defeet) i Univ. Bibliotheket.

5-6.
1575 skal en Udgave være trykt i Rostock og 1636 en i 

Kjøbenhavn. Ingen af dem findes paa vore offentlige Biblio- 
theker.

Hele Bogen er optrykt i H. P. Resens »Instructio Execu- 
tionis catecbeticæ, Huorledis Catechismi Ofuelse bør at drifuis,
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Kbh. 1636«, Blad Qiiij verso — T; til Palladius’s Fortale har 
Besen føiet nogle biographiske Oplysninger om Bernhardinus 
Ochinus.

1551.
En liden Bønnebog.

EN daglig | oc person- | lig Beken- | delse, Bøn oc | 
Tacksigelse, til Gud ! skenckt Københaffns | Indbyggere, til Nyt 
j Aars gaffue. I Pet. Palla. 1551.

Meget lille Qvart. 7 Blade, upag., sign. Aij—Bij. Danske 
Bogstaver. Blad Bij ses et meget stort og smukt Inititial, et I.

Titlen er omgivet af en bred Ramme i Træsnit; forneden: 
HW i stort Blad, som to Engle holde udslaget. Paa Titel
bladets Bagside læses: »HWer bekende sig selff, faar Gud, oc 
tacke hannem, vdi disse siste och farlige tider, som mact paa 
ligger«. Nedenunder et Træsnit i en firkantet Ramme, med 
Overskriften: I. N. R. I. Christus paa Korset, ovenover Sol 
og Maane, paa Siderne en Mand og en Qvinde. Blad Aij 
begynder Texten — en Samling af Bønner —, som fortsættes 
til Blad B3 nederst. Paa sidste Side: »PRrented i den Konge
lige Stad Københaffn hoss Hans Wingaard, i det ny Kloster
stræde, Aar elfter Guds byrd, MDLI.« Derunder tre Blade og 
et Bdgtrykkerzirat. Et Exemplar i det Kongelige Bibliothek.

Denne lille Bog blev optrykt af Resen i »Jesu Christi Te
stamente: Om det højverdige Herrens Nadveris Sacramente; 
Trykt i Kbh. af Henrich Waldkirch«, uden Aar, Blad I—19. 
(Duodes).

1551.
Den 51de Psalme udlagt af H. Savonarola.

1.
Den første Udgave skal være trykt i Kjøbenhavn 1551 af 

Laurentz Benedicht i Duodes. Den findes ikke i vore offentlige 
Bibliotheker.

2.
Den lj. Psal- | me, Miserere mei | Deus, Christelige vdlagt 

alf I Hieronimo Sauonarola, Oc for- | dansket aff D. Petro
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Palladio, | alle fromme Christne, til | trøst oc husualelse. | 
Vignet: David knælende for Vor Herre, der viser sig i Skyerne omgivet af 
Engle; ved hans Fod en Harpe; i Baggrunden en By. [ 1562.

Octav, 68 Blade upag., sign. Aij—Miij. 6 Blade i hvert 
Læg. Paa Titelbladet ere de tre første Linier og Tallet 
trykte rødt.

Efter Titelbladet, paa hvis Bagside læses to Skriftsteder af 
»Johannis iij og Psalm. xxxiiij,« følger Dedication (5 Blade) til 
»Erlig oc Velbyrdig Mand Borchart van BoynelSerg, Høffuitz- 
mand paa Solthe« [o: Saltø]. Af denne Dedication ses, at Fru 
Anne Globs har bedet Mester Niels Palladius om at udsætte 
denne Psalme paa dansk og at Seuren Persen, Sognepræst og 
Provst i Nestved har bragt Peder Palladius Barcharts tydske 
Oversættelse med den Begjæring at han vilde udsette den 
paa Dansk, hvilket samme mange andre ogsaa udaf Adelen 
havde begjæret. Dertil var det en af de syv Psalmer, som havde 
været i stor Vanbrug »vnder Paffuens Vildfarelse oc i it dage
ligt mundklammer, icke aleniste hos alle Prestmend oc Closter 
Folk men oc saa hoss dem, som haffde de smaa viielser oc 
den lille plet i Hoffuedet«. En tredie Aarsag til at udsætte 
denne Psalme er endelig den mærkelige Udtydning, som den 
fromme Mand Hieronimus Savonarola haver udlagt den med og 
de mange Exempler og Historier af den Hellige Skrift, som 
han haver indført i hans Udtydning. Palladius sender Borchart 
sin Oversættelse, med Anmodning om han vil »bære offuer met 
huess der feyler paa Dansken, anseendis min store wledighed«, 
og bringer en Hilsen til hans Frue, Fru Margrete. Dedicationen 
er »screffuit i Kiøbenhaffn paa Sancti Michaelis dag, Aar effter 
Guds byrd M. D. LI. — Blad Biij begynder Skriftet med Over
skrift: »Davids Psalme, faar at siunge, der Nathan Prophete 
kom til hannem, der hånd vaar indgangen til Bersabee.« Det 
slutter Blad Lv verso. Blad L6: »Nu følger samme LI. Psalme 
i sig selff.« Blad Mij: »Manasse Juda Kongis Bøn, der hånd 
vaar fangen i Babilon.« Blad Miij verso: »Kong Salomonis Bøn, 
om timelig LifTs nødtørfft oc næring, Prouer. xxx.« Blad Miij: 
»Prentit i Magdeborg, hoss Ambrosio Kyrchner. Aar eftter Guds 
byrd. M. D. Lxii.«

Exemplar i det Kongelige Bibliothek.



165 

1553.
En aandelig Recept mod Pestilens.

Da Pesten rasede i Kjøbenhavn 1553 udgav P. Palladius i 
Forening med Doctor Petrus Capitaneus en lille Bog, som dels 
indeholder lægekyndig Veiledning, dels opbyggelige Formaninger. 
Bogens Titel er: »En Præseruatiue oc foruaring mod Pestelentze 
screffuit aff Doctore Petro Capitanio, til Københaffns indbyggere. 
Ocb der boss for en indgong oc beslut, en Aandelig Recept, 
oc Præseruatiue, som Doet. Petrus Palladius haffuer tilhobe 
screffuit aff den Hellige scrifft, mod Pestelentze. M. D. Liii.«

Dette lille særdeles smukt udstyrede Skrift (trykt af Hans 
Vingaard med de fra Christiern Pedersens Bøger velbekjendte 
Typer) begynder med en Dedication af Peder Palladius til »Er
lig oc Velforstandig Mand, Borgemester oc Raadmand i Køben- 
haffn,« — »screffuit i Københaffn den Tisdag nest faare S. Mi- 
chelsdag, Gudz Aar M. D. Liii.« I et helt Fjerding Aar har 
Pesten været optændt i Kjøbenhavn, saa man mener, at et Tusinde 
ere døde, og nu begynder den at udbrede sig her i Landet, 
i Skaane og andetsteds, og det ser ikke ud til at den vil slukkes 
indenfor Portene, uagtet der har været holdt tre Bededage. 
Doctor Peiter Capiten, Professor ved Universitetet, har skrevet 
en stor og mærkelig Bog om Pestilens, men da den ikke saa 
snart kommer paa Prenten1), har han i denne lille Bog »vd- 
draget en Kerne och Blomme aff samme hans store Bog« og 
forsendt den til Prædicanterne her i Byen, og det er forkyndt 
fra alle Prædikestolene, at de, som ikke foragte Guds Vrede og 
Ris, skulde holde sig derefter, thi »der hører Hielp til Guds 
llielp.« Men man maa ikke forglemme den aandelige Læge
dom og derfor har Palladius optegnet nogle Steder, Historier 
og Psalmer, som Enhver for sig kan udskrive af den danske 
Bibel og læse især om Morgenen, og tillige bruge de Midler, 
som findes i denne lille Bog, »desligeste i en liden Bog 
som høylærd mand Doctor Christiern Morsing — lod vdgaa oc 
i andre saadanne.« Palladius sender da denne lille Bog til 
»Borgemestere Pouild Hanssen, Oloff Ipsen, Mattis Clausen, 
Peder Jensen« og til de Dannemænd i Raadet.

x) Denne Bog vides ikke at være udkommen.
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Efter Dedicationen følger først Palladius’s Udvalg af Skrift
steder og Psalmer, derefter P. Capitens Regler, »screffuit paa 
Halsniss Onsdagen effter Sammaritanum Aar etc. M. D. Liii«, 
og endelig en aandelig Lægedom af P. Palladius i hans eien
dommelige, kjærnefulde Stil. Et Sted nævnes den fromme 
Raadmand her i Kjøbenhavn Frantz Ibsen og hans kjære Hustru 
Anne Ambrosius, som døde i disse Dage; Mandag næst for 
S. Michels Dag saa man »fire paa en Ligbar, Oc sexten i den 
ny Kæregaard foruden de andre som bleve begraffne i Byen, 
ved tredue personer og flere.«

P. Palladius’s aandelige Recept er med flere Udeladelser 
optrykt i Casp. Brockmands lille Bog: »Herrens Haand, det er 
Christelig og gudelig Vnderviszning aff guds Ord. Om Pest. 
Kbh.« (1630), Blad G—H verso.

1553.
Undervisning om Mildhed.

En vndervisning | aff den hellige Scrifft, | Om denne Troens 
fruct | som Kaldis Mildhed eller | Sactmodighed. j Peder Pal 
ladius. | Matth. v. | Salige ere de Sactmodige, Thi de | skulle 
beside Jorden, j M. D. Liii. | Et Bogtrykkerzirat.

Octav, 16 Blade, upag., sign, (kun andet Ark) B—Bv. 
Danske Bogstaver.

Det andet Blad indeholder en Dedication: »Erlig oc Vel
byrdig Mand Eskild Oxe Kongelig Maiestats Rentemestere ynsker 
ieg Peder Palladius NAade och Fred aff Gud Fader Jesum 
Christum«. Der nævnes som Anledning til at Palladius har 
skrevet denne Bog: »Kiff och trette, met Klammer oc bulder, 
vdi nogle Købsteder, besynderlige her i Siæland«. Dedicationen 
slutter, ligesom selve Tractaten, med at udtale Ønsket, at 
Sognepræsterne flittig ville holde deres Almue disse Sager 
fore; den er »Screffuit i Københaffn den Søndag nest faar 
S. Mortens dag Guds Aar M. D. Liii.« Blad (A3) har til 
Overskrift: »Huad Mildhed eller Sactmodighed er.« Derefter 
begynder Texten, som fortsættes til Blad Bs nederst, hvorefter 
læses: »Prentet i Københaffn.« Sidste Side blank. — Bog
trykkeren er Hans Vingaard.

Et Exemplar i det Kongelige Bibliothek.
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1553.
Om Aager.

1.

De mercke- j ligste Steder i den | Hellige Scrifft, som 
forbiu- | de oc fordøme Den forma-ledide Aager, tilsammen | 
dragne aff Docter Pe- | der Palladio. | * | Sat i Københaffn 
Anno | M. D. LUI.

Octav, 8 Blade, upag., sign. Aii Av. Danske Bogstaver.
Titlen er omgivet af en Ramme i Træsnit, den samme som 

er anvendt i Kirkeordinantsen 1539 (se ovenfor S. 78). Paa 
Titelbladets Bagside begynder en Indledning »Til laesseren« 
af opbyggeligt Indhold, hvorefter Skriftstederne begynde Bl. Aii. 
Disse gaae til Bl. Aiiii, hvorpaa der følger en Betragtning (af 
Palladius) over Aager; det hedder blandt andet: »Men huor 
almindelige det er nu met Aager ocsaa iblant Bønder, Ja 
iblant Tieneste Tiund oc Staader, saa vel som iblant Edel Folck 
oc Borgere, fram for det vaar for Trediue Aar siden, der mand 
neppelige skulde finde en Herremand i det hele Rige som war 
beryctet for Aager, oc der den gandske Riber By viste icke 
vden aff den ene Morthen Aagerkarl at sige, som haffde det 
veder Naffn der aff. Hues Børn haffue siden flacket och faret 
omkring i vsel maade, Det skulle io Grissene gieide etc. Huor 
almindeligt det er nu fram for den tid, siger ieg, det vere 
Klaget och kertforGud almectigste . . . .« Paa Bl. Av verso, 
begynder »Mart. Luther: offuer den femtende Psalme Scriffuer 
saa om Aager.« Bl. A7 verso læses: »Johan Oecolamp. offuer 
det xxii Ezechiels Capittel.« Dette Stykke fortsættes til BL 
As, derefter et Slyngezirat. Den sidste Side er blank.

Bogtrykkeren, hvis Navn ikke findes angivet, er Hans Vin- 
gaard. Exemplar i det Kongelige og Univ. Bibliotheket.

2.

De merckeligste | Steder i den Hellige | Scrifft, som for 
biude | och fordøme Den for- | maledide Aager, tiisam | men 
dragne aff Doc- | tor Peder Pal- | ladio | — Trycht i Rostock 
aff Ludouich Dietz. | M. D. Liii.

Octav, 8 Blade, upag., sign. Aij—Av. Danske Bogstaver.
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Titelbladet er omgivet af en smuk ornamenteret Ramme 
og paa dets Bagside ses et Træsnit fremstillende Passions At- 
tributerne, særdeles godt udført, med Underskrift, »Redemptoris. 
Mundi. Arma.« og Monogrammet: Indholdet er ganske som
i forrige Udgave. Bogen er smukt trykt. Paa sidste Side ses 
Ludvig Dietz’s Bogtrykkermærke med hans Valgsprog: »Dorheit. 
maket. Arbeit. — Ludovicus Dietz.«

Et Exemplar i det Kongelige Bibliothek (Hielmstierne).

1553.
Uddrag af Visitatsbogen.

En Tractat, om | de Stycker mestendelen: | som Guds 
Salige Ord skal | holdis ved mact met, aff Guds Naade i oc 
Miskund. | Tre Stjerner. | Peder Palladius | M. D. Liii.

Meget lille Qvart. 8 Blade upag., sign, (kun andet Ark) 
B—Bii. Danske Bogstaver.

Anden og tredie Side indeholde: »Til Præsterne in Synodo 
Roschildensi«, underskrevet: »Pet. Pall.« Det har ikke været 
Palladius muligt paa ny at visitere alle Sognekirker i Sjællands 
Stift, som han gjorde for ti Aar siden i 395 Kirker; da det 
hører Provsterne til efter Ordinantzen idetmindste en Gang 
hvert Aar at visitere Sognekirkerne i deres Provsti, sender han 
dem denne lille Tractat »paa Danske« — som de skulde sætte 
frem enfoldige for den Christne Almue, — »ind til ieg kand met 
Gudz hielp offueruinde denne skrøbelighed og suigdom, at ieg 
kand offuersee min visitats bog igen, oc saa forskicke den til 
eder.« Paa sidste Side læses en Efterskrift paa Latin, hvori 
Palladius formaner Provsterne til fremfor alt at undersøge, 
prøve og rette Enhvers Lære, Liv og Sæder, samt ei at 
forsømme Ceremonierne, »sunt enim tanquam vasa et Corbes 
seu cophini in quibus religio per Dei gratiam conseruatur.« 
Derefter: »Prented i Kiøbenhaffn Torsdagen i Pintz Vge Guds 
Aar M. D. Liii.« Tre Stjerner. — Bogtrykkeren er Hans 
Vingaard.

Et Exemplar i det Kongelige Bibliothek, et defect i Univ. Bibi. 
Bogen er optrykt i Danske Magazin, III (1747), S. 54 -61.
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Smaastykker.

i.
Rettertingsdom af 6 Juli 1447, ved hvilken Søholm 

tilkj endes Torben Bille.
Ved Bibliotheksassistent C. Weeke.

Om Søholm, der er Gjenstanden for den Retstvist, som afgjøres ved den 
nedenfor meddeelte Dom, haves Oplysninger samlede i Weinwich’s Beskri
velse over Stevns Herred, p. 67 ff Det erfares blandt Andet derfra, at 
denne i Magleby Sogn, Præstø Amt liggende Gaard i Slutningen af det 14de 
Aarhundrede tilhørte en Hennike eller Johan Olufsen, der endnu levede 1411 
og skrev sig til Søholm. Før 1416 maa imidlertid saavel han som hans 
Hustru, Ingeborg Pedersdatter (Grubbe) være døde og have efterladt deres 
store Eiendomme i Sjælland og Fyen til deres 2 Døttre som eneste Arvinger. 
I det sidstnævnte Aar, den 6 Jan., har nemlig Axel Andersen, Ridder, der 
var gift med Heellæ (Helle), den ene af Johan Olufsens Døttre, udstedt et 
Dokument til sin Svoger, Steen Basse,1) gift med Johan Olufsens anden 
Datter, lllene (Illiene), om en Overeenskomst, som begge Svogrene paa 
deres Hustruers Vegne havde truffet om Delingen af Arven efter Sviger
forældrene. Ved denne Leilighed flk Axel Andersen for sin Deel »Rosendorp« 
med alt Tilliggende, »Jerlsore«, det Gods, som Johan Olufsen eiede i »Hø- 
dorp« og endelig det Pant, samme Hr. Johan havde i »Roghlund og Rad
strup«, hvorimod alle de »andre Gotz, so som ær i Syæland, Syøholm, 
Sculdhorp (det nuværende Skullerupholm, Kbhvn. Amt), oc alle andræ Gotz, 
ee huoræ the lyggæ i Syæland, eller noghræ andræ Gotz, ee huoræ the lyggæ, 
oc thet Gotz i Fywn, som ær Løckesholm (nuværende Lykkesholm i Ellested 
Sogn, Svendborg Amt) meth synæ Tilliggelsæ, engtæ wndentaghit aff 
thessæ gotz eller aff nogher therris Tillieelsæ, som forscreuit star, thøm scal 
Steen oc hans Husfruæ lllienæ oc therris arfuinge hauæ oc beholdæ frii og 
wbeuarnæ til euinnelich Eyæ«. (Diplomat. Arch. Reg.)

1 sit Ægteskab med Helle Johansdatter havde Axel Andersen imidlertid 
en Søn, Jens Axelsen, hvis Ret til Arv og Lod i det ved det nysnævnte 
Skifte til Steen Basse overdragne Gods ikke afkræftedes ved dette af Axel

Steen Tygesen Basse; til Adskillelse fra hans Bedstefader, der ogsaa 
hedte Steen, undertiden kaldet, Steen Basse den Yngre, om hvem og 
hvis Slægt der her henvises til en Meddelelse af Molbech i N. D. Mag. 
VI. S. 264 ff.
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Andersen paa egne og Hustrues Vegne udstedte Dokument. Denne Søn 
— om han havde Sødskende har ikke kunnet udfindes — er død nogen Tid 
efter, og hans Ret derved arvet af Faderen, som nu efter et af Fyens Lands
ting Løverdag næst før Alle Helgensdag (o: 30 Octobei.) 1123 udstedt 
Tingsvidne »schøttæ oc oplodh Pæther Diegn aff Nyborgh., til Sten Basses 
hånd alf Thydebiergh .... all then Arff oc Rætighed, som hanum fornde 
Her Axel war tilfallen efter sin Søns Døtd Jens Axelson, oc hanom fornde 
Jens Axelsøn alf ræt arff war tilfornæ tilfallen efter hans Mothermothers døth, 
Frwæ Ingeborch, Her Johan Olofsøns Hosfrwe war, hwes Siæl Guth hawæ, 
sosom ær wti Siøholm, uti Schwldorppæ, innen Siæland liggendes, oc innen 
Lockesholm, meth alle the fornde Gotzæs tillydelssæ« (Diplomat Arch. Reg.) 
Ved samme Leilighed fik Steen Basse sig ogsaa af Svogeren tilskjødet Rosendorp 
Hovedgaard med Tilliggende og det øvrige i Fyen beliggende Gods, som ved Skif
tet 1406 var tildeelt denne, og alle Johan Olufsens efterladte Eiendomine vare 
igjen nu samlede i Steen Basses Haand. I 1434 gav derefter Kong Erik af 
Pommern efter forudgaaet, lovlig Forfølgning Steen Basse et Laasebrev paa 
• Ald thend Arff och Rettighed, Som her Axell Annderssønn ærffde effter sin Søn, 
Jenns Axelssønn, Och foræ hans Søn ærffde eflter Sinn Moder, Fru Helle, Saa 
och Ald thet som hun erffde effter hindis Moder, Fru Ingeborg, Her Johann 
Ollssønns, huilchenn Rettighed her Axell soide oeh Schiødte for*© Her Steen.1) 
I Steen Basses Besiddelse forblev derefter Søholm indtil 1446, idet denne Eien- 
dom synes at maatte være medindbefattet i en i dette Aar foretagen Afhændelse. 
Saaledes lyder nemlig det fra Sjællandsfar Landsting den 27 Juli 1446 ud
stedte kgl. aabne Brev om dette Skjøde:

»Wij Cristofer meth gutz nathe Danmares Sweriges Norges Wendes og 
Godes koning palatz grewe pa Riin oc hertug y Beyern gørewidderlict alle 
men nerwærende oc komede at aar effter Gudz byrd mcdxlvjto then othens- 
dagh næst fore saneti Olaui dagh, nerværende welbyrdighe men Niels Skawe 
landszdomere y Siæland, hetherlich father meth guth her Magnus abbet 
y Ringstæde closter, her Jeip Olaff (o: Olafsøn?) Dæghen y Roskilde, 
her Jeip Lungæ ridderæ y Næsby,, her Enghelbrict y Thorberne fællæ 
ridder, Awe Lungæ y Bastnes, Pawel Billæ y . . alerop, Eric Billæ y 
Soolbergh, Thorbern Billæ y Biærghby, Per Flæmming y Atterop, Lasse Hen- 
riessøn y Skaffteløffue, som wæpnere ære, oc flere godhe men nerwærende 
tha war skicket fore oss ponæ Syælandszfare landsthing welbyrdigh oc ærligh 
man her Steen Bassæ ridder y Thydebergh hwilken meth frij williæ oc be- 
raad moodh y siin welmakt skøtæ vploodh oc affhænde welbyrdigh 
man herThorbern Billæ y Alendæ ridder alle syne køpæ gotz oc pantæ 
gotz som han y Siæland oc yFivn haffde liggende hwore som 
helst the næffnes kunæ meth alle theræ tilliggelsæ skowæ oc markæ wodhæ 
oc thørræ jntæ vndentaghnæ till ewindeligh eyæ eghæ schullende effter the 
opne breff ludelsæ, som ther ponæ giffnæ ære, hwore som the helst finnes 
kunne, skal forneffnde her Thorbern Billæ haffue oc beholde meth all rætt

*) See en Rigens Kantslers Vidisse af 1480 af dette Laasebrev i Cancelli 
registranten over Antvorskov Klosters Breve i Geheimearchivet.
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som forscrelfuet staar fore hwers mantz tilltalæ effther landszlogh Jd quod 
vidimus et audiuimus, protestamur sigillo nostro presentibus coapenso ad 
causas. Teste Johanne Thorberni justiciario nostro. Datum anno die et loco 
supradictis etc.« (Meddeelt efter en Afskrift af Klevenfeldt i Geheimearchivet, 
af Registrator Piesner.)

Torben Bille til Allinge, Ridder og Danmarks Riges Raad,1) der var gift 
med Steen Basses Søsterdatter, Sidsel Lunge, Datter af Ove Lunge til Bas
næs og Maren Basse, blev nu Søholms Bier, efter en af Flere f. Ex. Wein- 
wich. Hofman, Klevenfeldt og Molbech anført Beretning paa det Vilkaar, at 
han og hans Hustru skulde opkalde en af deres Sønner efter Steen Basse, 
hvilket ogsaa skete. 2)

Steen Basse døde derefter 14483) uden at efterlade sig Børn; men alle
rede forinden gjør en Niels Knudsen, Ridder,4) som nedenfor meddeelte 
Dom udviser, paa egne og Medarvingers Vegne Fordring paa Ret til Søholm, 
og denne Fordring er det som Kong Christoffer paa Rettertinget underkjender.

Wii Cristofør meth gutz nåde Dawmarcs Swerigøs Norgøs 
Wendøs och godøs kodning palatz grøwe pa Riin och hørtugh ij

*) Om denne Torben Bille den Ældre haves Efterretninger samlede i N. 
D. Mag. I. S. 195-96 og i Annal, f. nord. Oldk. f. 1855 S. 22. ff.

2) Efter Stamtavlen over Billerne hos Hofman hedder Torbens 3die Son i 
hans 2det Ægteskab med Sidsel Lunge: Steen Bille Basse.

3) »Han levede midt i April 1448, men var uden Tvivl nylig død den 19 
Mai s. A.« Notits af Kali — Rasmussen til Billernes Stamtavle i hans 
paa det Kgl. Bibi. (Ny Kgl. Saml. Qvart, Nr. 1289 f.) opbevarede Exem
plar af Hofmans danske Adelsmænd.

4) Hvilken af de 4 Personer fra det 15de Aarhundredes Midte, der omtales 
med dette Navn, man herved nærmest skal tænke paa, lader sig ikke 
med Vished afgjøre. I Suhms Saml. I Bd. 1 Hefte S. 2 og 3 nævnes en 
»Nyels Knuthsson« som Hofsinde hos Kong Christoffer i Aarene 1-141—46; 
en Niels Knudsen (Mandrup) omtaler Prof. T. Becker i danske Herre- 
gaarde II. Bd. ved Beskrivelsen af Svanholm som denne Gaards Eier 
1440—51; en tredie Niels Knudsen optræder i en i Diplomatarium 
Christierni I. S. 35 meddeelt Dom af 1450 som Part mod Ove Lunge 
i en Sag om Gods i Thy. Endelig forekommer der i den ovenfor an
førte Cancelliregistrant fra Antvorskov et Dokument fra 1460, hvorved 
Fru Ingerdt Billesdatter, Knud Nielsens Efterleverske for sin og sin Hus
bondes og sin Søn, Niels Knudsens Begjængelses Skyld giver nogle Eien- 
domme til Antvorskov Kloster. Denne Knud Nielsen var af Familien Dyre 
og skrev sig til Vidfuglebjerg (D. Mag. I. S. 66 og V. S. 300), han var 
gift med Ingerdt, en Datter af Niels Esbernsøn Bille til Haldeløv og Fru 
Elsef, og havde med hende Sønnen Niels Knudsen (Dyre), der i 1454 
nævnes til Vidfuglebjerg (Registranten fra Antvorskov), døde 1460 og er 
begravet i Antvorskov. (See Mindesmærker fra Antvorskov Slotskirke 
Kbhvn 1859, hvor imidlertid Dødsaaret er angivet feilagtig som 1410.)
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beiiern gøre widerlict for Alle men nerde och kommede ath 
aar effter gutz byrd mcdxl0 aar pa vij° aar then thorsdagh nest 
effter wor fruæ dagh visitactonis pa wort slot i køpenhaffn for 
wort Rætterthing then tiidh (?) nerde werdugh fadhær meth gudh 
tuwæ ærchibiscop i lund her beiient pnor i andwordskau 
her pædher axelsszm prowest i lund och thessæ welbyrdighe men 
her ottæ nielssøn hoffmester her Anderss nielss^n her henric 
knudss/m her æggært fritllæ her Clauss rynnou her pæther ho- 
weuskild her jachime flæmming her Anderss hak her ieip lungæ 
her niels jenssøn aff hammer Ridderæ awæ lungæ Niels skawæ 
landsdomer i Seland och mangæ flere godhe men nerde waræ 
skickede welbyrdighe men her thorbern billæ i Alendæ Ridder 
pa then enæ sidæ och her niels knudssmz Ridder pa then 
annen sidæ om thrætte och delæ som (?) mellom them war 
om siøholm och siørop och alle the gotz ther till liggæ och 
wäre the badhæ forstæffndæ i Rættæ meth bægges therr/s bewis- 
ning och meth then ydærstæ stæffning ther kunnæ gaa och war 
ther sagd ath hwat bewisning effter then dagh forækommæ pa 
her niels knudssøn och hanss meth arwinges weinæ och pa her 
thorbern och hanss meth arwinges weinæ schulde jngen makt 
hawe vden then bewisning som the tha bathæ i Rætte haffde 
ther meth wäre begges therm bewisning grandeligen randsagede 
och owerlæsdæ i Rætten och war ther swa for Rætte funnit och 
affsaghd ath forde her thorbern billæs breff och bewisning 
schulæ bliffuæ widh thems fullmakt och the breff som her Niels 
knudss<m haffde wäre machtløsæ dømdæ thy till dømæ wi nv 
forde her thorbern billæ siøholm och siørop och Alle the gotz 
som ther till ligger som the opne breff pa ludhæ forde her 
thorbern tha i Rætte laffde och rætten war pa sagd effter 
som the breff vdwisæ ath nydæ och beholdæ for her Niels 
knudsstfn och Alle hanss meth arwingæ In Cuius rei testimonium 
Sigillum Nosfrum ad causas presentibus est apensum Teste 
johanne thorberni jusU'czario datum Anno die et loco supradictis.

(Original paa Pergament. Seglet mangler.)
(Kgl. Bibliothek.)
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2.

Christiern den Anden som Landflygtig.

En plattydsk samtidig Vise.
Ved C hr. Bruun.

Denne Vise findes som Nr. 3 i en lille Visesamling med 
følgende Titel:

Veer schon[e]
Christlicke Leder, Dat E[rste] 

Vam Köninck tho Vngern, Klfeglick] 
wil ick heuen an. Dat ander,1) [Van der] 

Köninginnen tho Vngern, Mach ick vng[elück nicht] 
wedderstan. Dat drüdde, Van Kön[inck] 

Christieren, Christ Godt ick wil [dy] 
dancken. Im Tone, HER Chr

ist du einige gades sön 
Dat Veerde, 
Der gnaden 

Brun deit fle-.
ten.

I det st. Kgl. Bibliothek findes to Exemplarer2) begge 
overordentlig defecte, saa at hverken Aarstal eller Trykkested 
|c. 1530, Lübeck?) kunne angives. Slutningen (to Vers?) af den 
her meddelte Vise mangler ogsaa. A. S. Vedel har i sine 
100 udvalgte Danske Viser meddelt en dansk Bearbeidelse af 
denne Vise med Overskriften: »Könning Christian den Fangen«; 
han fortæller, at den »>menis at skulde were digtet af Konning 
Christian den Anden.« Det kan ikke være megen Tvivl under
kastet, at den plattydske Vise er den oprindelige, og den danske 
derimod en daarlig Bearbeidelse. (Nyerup har ikke villet op
tage den i sine danske Viser fra Middelalderen, da den »er

En Udgave paa Plattydsk af denne Vise, trykt i Lübeck af Johan Bal
horn, omtales af Wiechmann-Kadow i O. Slüters ältestes rostocker Ge
sangbuch v. Jahre 1531. Schwerin, 1858, S. 33, Anm. 2. Paa Høitydsk 
findes den hos: P. M. Körner, Histor. Volkslieder, 1840. S. 136.

-) I Cataloget over Uldals Bibliothek S. 255, Nr. 2247 b. anføres: Phil. 
Barbati Gerlici carmen (in quo locus de Christiani 2di conjuge Elisabetha). 
Derefter tilføies: «Bag i ligger Fragment af en med Christiani 2di Exilium 
jævnaldrende plattydsk Vise.« Det er maaske et af Fragmenterne paa 
det Kgl. Bibi.
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under al Critik»). At Vedel har kaldet Visen »Christian den 
Fangen« støtter sig vistnok kun paa hvad der staar i de sidste 
Linier: »O Gud løs vel min Baand, jeg sætter min Sag i din 
Haand«; men den plattydske Vise omtaler paa mere end et 
Sted tydeligt nok Christiern som landflygtig. Da Dronning 
Elisabeth nævnes som død (Vers 2), kan man med Sandsyn
lighed antage, at Visen er skrevet i de nærmeste Aar efter 
1526. Den Omstændighed, at Ordene lægges i den fordrevne 
Konges Mund, er ikke tilstrækkelig til deraf at slutte, at han er 
Visens Forfatter.

1. CHRIST Godt ick wil dy dancken
dyn gnad an my gedaen 
Geliick deit van my wancken, 
dorch di droch ick dre Kron.
All auer dre Köninckriken, 
daruth most» ick entwiken, 
HEr woldest dirs erbarmen laen.

2. Hebbe ock daruan vorlaren, 
min Förstin kusch vnd rein.
Van Keiserlikøn biode gebaren.
Isabel de leffste min.
De doch nicht hadde gebracken.
O HER din is de wrake, 
woldest er gnedich sin, 
de schult drag ik allein.

3. Recht heffstu my gestraffet, 
vor mine vndanckbarkeit. 
Hebbe vp mine gewaldt gehapet. 
vnd vp mine mechticheit.
Wat ick sette in min gemöte. 
idt was gudt edder böse, 
idt müste alles sin recht, 
O Her dat is my leidt.

4. Ick bidde willest my vorgeue??
all sünd vnd missedat, 
Vnd dine gnad vorlenen 
dorch dine barmherticheit.
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Dat ick na dinem bshagen, 
din straff düldich mach dragen, 
0 Vader HEre Godt, 
help my vth aller nodt.

5. Ick hebb ock willen straffen, 
vnd reformeren recht.
Beid Leien vnd ock Pfaffen, 
darto ock Ridder vnd knecht. 
Dem gemenen Mann tho gude, 
dariimm böden se my de rode 
vnd hebben my vth geiagt 
so lange idt dem HEREN behagt.

6. Dristlick mith wiff vnd Kinder, 
gantz verne in frömde Land. 
Dat licht in minen sinne,
vnd was my ein grothe schänd. 
Dat wultu en HER vörlaten, 
vnd bereden mi de strafen, 
dat ick kaem in min Landt, 
idt steit in diner handt:

7. Ick hape tho diner güde, 
vnd twiuel nichts dar an. 
Du lest entgelden nicht, 
de sünd ick hebb gedaen
Min Kinderkens klein vnd arme, 
du werst dy erer erbarmen, 
Vnd don en so bystandt, 
dat se kamen in eres Vaders landt.

8. Ock nicht allein vp Erdtrick, 
vel mer im Hemmelrick. 
Dat maeck my IIEr begerich, 
dat min wil sy dinem gelick. 
Din wille de is de beste,
wy sint hir nichts den geste, 
HER maeck vns ewichlick, 
tho eruen in dinem Rieck.

12
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9. Ricklick deit my erfröuwen, 
din Gotselige wordt.
Salomon deit my beschriuen, 
din Kinder straffst hir hart.
Mit Vaederlicker rode, 
dat deist en HEr tho gude, 
dat se nicht hir vnd dar, 
lidew ewige?/ mordt.

10. Noch mer so deit my stercken, 
din Godtlicke thosaeg.
Darin du dy lest mercken, 
dat nein Sünder vortzaeg. 
So he tho dy deit keren, 
O HER du willest my leren, 
dat ick na dinem behach, 
Ghristlick regeren mach.

11. Köninck Dauid deit my leren, 
wol HERE dy fruchten doth. 
Dem deistu wisheit vormeren, 
vnde beipest em vth aller nodt.
Giff gnade in dinen fruchten tho leuen, 
gelouen vnd leue darneuen, 
went ick

3.

Jens Jørgensen Sadolins Diplom som Poeta laureatus.

Meddelt af Overlærer I. Kinch.

(Hertil en lithographeret. Tavle).

Om den bekjendte dansk-latinske Digter Jens Jørgensen Sadolin Vibergius, 
som en Tid var Præst iThoreby og Provst i Musse Herred på Lolland, fortæller Ly- 
schander i sit lille Skrift De scriptoribus Danicis (Westphalen: Monum. ined. IIJ, 
Sp. 407), at han af Kong Frederik den Anden var bleven adlet og udnævnt til 
poéta laureatus, (»nobilitate et laurea donatus«/ Dernæst har Chr. Fred. 
Wadskiær etsteds meddelt, at den samme Sadolin var poéta laureatus, 
og at hans Diplom fandtes i Højers Bibliothek (se N. M. Petersen: Bidrag



Jens Jorgensen Sadolin’s Vaaben 
som Poeta laureatus.

1570.
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til den danske Littcr. Hist. IV, S. 453). Begge disse Efterretninger synes 
lige til den sidste Tid at være bievne temmelig uændsede. Det er mig 
derfor kjært at kunne levere et Aftryk af det nævnte Digterdiplom, såmeget 
mere, som det, såvidt jeg ved, er det eneste, som er udstedt af en dansk 
Konge. Originalen findes nu i Ribe Rådstue-Arkiv’), uden at jeg kan op
lyse noget om, hvorledes den er kommen på et Sted, hvor man så lidet 
skulde vente den.

Diplomet lyder, som følger, hvorved dog må bemærkes, at det på 
enkelte Steder er mere eller mindre ulæseligt, således som det nedenfor til
strækkelig er betegnet2). Tillige leveres en Afbildning af det adelige, på 
Diplomet tegnede Våben, som det tillades den kronede Digter og hans ægte 
Descendenter at føre.

Ribe den 13de Juni 1865.

Eridericus secundus dei gratia Daniæ, Norvagiæ, Gotho
rum Vandalorumque Rex, I)ux Slesvici, Holsatiæ, Stormariæ ac 
Diethmarsiæ, Comes in Oldenburg ac Delmenhorst, Vigore prae
sentium testamur et fatemur aperte. Inter alia summorum 
Principum officia, quibus Divina ordinatione ac Sanctissimis Con
stitutionibus humanis funguntur, non minimum est: sacrosancti 
Ministerii ac Divini cultus, eam, quam decet, curam suscipere; 
Ac Ecclesiasticas personas, optimarumque disciplinarum et artium 
cultores, non tantum favore et gratia complecti: verumetiam ad 
pietatis et doctrina? studium in alijs excitandum, ea ipsorum 
ornamenta, uberiore dignitatis ac honoris accessione, ad poste
ritatem etiam commendare, et augere. In quo, cum non minus 
Divos prædecessores nostros Daniæ Reges, quam alios summos 
Principes, munere suo, in viris pijs et doctis fovendis et ornandis, 
præclare perfunctos esse cognosceremus, Unde puræ ac synceræ 
religionis doctrina, optimarumque artium professio, ad Dei 
Omnipotentis gloriam, et æternam subjectorum salutem, ad nos, 
nostrique Imperij tempora dimanavit. Ideo ipsorum vestigijs 
laudabiliter insistentes, commovemur, ut, cum omnes viros bonos 
et doctos, tum in primis subditos nostros, et Regnorum no
strorum incolas, qui pietatis et doctrinæ suæ specimen ediderunt, 
gratia, et favore Regio benigne complectamur, et collaudemus.

J) I den kronologiske Samling af Diplomer.
Efter en ældre Afskrift, som findes i den Thottske Haandskrjftsamling, 4, 
Nr. 2011, ere disse Steder tilføiede i Klammer. Udg.

12’
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Cum autem præsentium exhibitor, subditus noster Johannes 
Georgius Sadolinus Vibergius, Pastor Evangelicus Ecclesiæ 
Torovillæ in Insula nostra Lolandia, tam nobis, quam Reve
rendis et Doctissimis viris Professoribus Academiæ nostræ Haff- 
niensis, non tantum pietatem et integritatem morum, tam in 
functione ista per annos jam tredecim, quam Præpositura Pro- 
vinciæ nostræ Mosanæ octo per annos, cum laude obeunda; 
Verumetiam haud vulgarem doctrinam, in optimarum discipli
narum, inprimis vero Poetices studio, probasset, ac non ob
scuris documentis, honestæque laudis studio, spem nobis faceret, 
eruditionem, et scripta ipsius in posterum Ecclesiæ, etReipub: 
usui, et ornamento futura. Quod quidem inter alias ipsius lu
cubrationes, scriptum de Daniæ Regibus, nuper nostro sub 
nomine editum, a Divo Prædecessore nostro Dano, primo 
Rege, desumpto initio, et ad nostrum usque Imperium, aptis
simo ordine et commentatione serie deducta, certo testari, et 
polliceri videtur. Ideo eum dignissimum indicavimus, quem 
commendatione publica, Inprimis vero, ob foelicem in arte 
Poetica navatam operam, et fæcundam in ea publice editis 
scriptis testatam venam, Laureæ Victricis testimonio ornaremus, 
promoveremusque. Ornamus, promovemus, ac constituimus 
eundem per præsentes, ex plenitudine potestatis, et authoritatis 
Regiæ, consensu amplissimorum Procerum et Senatorum Regni 
nostri interveniente, usitatisque ad eam rem solemnitatibus 
præcedentibus, Poetam Laureatum, omni meliore modo et 
forma, quibus de Jure, vel Consuetudine, rectius fieri potest, 
vel debet. Dantes et concedentes ipsi omnimodam facultatem, 
et potestatem plenariam [deinceps libere utendi] et fruendi om
nibus priuilegijs, immunitatibus, Juribus, et dignitatibus, qui
bus Poétæ Laureati, ab Imperatoribus Christianis, Regibus, 
alijsque summis Principibus, eam authoritatem habentibus, creati 
gaudent [utuntur et fruuntur ac] de iure [uti vel] frui [debent 
ac] possunt. Quam etiam ipsius novam dignitatem peculiare 
ornamentum ac insigne deinceps cohonestabit, Coeruleo in 
clypeo requiescens aureus agnus, cuius genua premunt [splen
dentem flexa li]bellum. [Galeajm vero [laurea]et cancellato ore 
conspicuam; in ejusdem apice dimidiatus agnus, librum pedibus 
anterioribus sustinens, ac tegumenta coloris coerulej, ac can- 
didj condecorabunt. Qu[emadmodum ea omnia ingenio] et arte
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pictoris infra expressa manifestius apparent. Quod quidem in
signe homini in sacrosancto ministerio, bonarum literarum et 
Poéseos studio tanta cum laude versato, ad pietatem, studium, 
et doctrinam eius excitandam confirmandamque maxime idoneum 
esse existimamus. Permittimus, concedimus, et tribuimus me
morato subdito ac Poetæ Laureato nostro Johann i Georgio 
|ipsiusque] legitimis haeredibus, utriusque Sexus, liberam eius 
gerendi, et utendi, in sigillis, fenestris, sepulchris, aliisque 
monumentis facultatem. Omnibus statutis, consuetudinibus Regni 
nostri, reliquisque impedime[ntis, quibus] vigore praesentium 
aperte derogamus, penitus cessantibus. In quorum omnium et 
singulorum fidem et testimonium evidentius, literas hasce no
stras, sigillo nostro Regio firmavimus, ac manu nostra propria 
subscripsimus. Actum in Regia nostra Haffnia die Decima 
Januarij Anno a Nativitate Christi Redemptoris nostri Millesimo, 
Quingentesimo et Septuagesimo.

Fridericus Rex.

4.

Bidrag til Historien om 2den April 1801

efter en Optegnelse af L. Engelstoft.
Meddelt af A. Petersen.

Om Eftermiddagen eller Aftenen den 2 April var Con- 
sternationen meget stor, især mellem de høiere Glasser og 
ved Hoffet, da man forestillede sig Tingen værre end den var. 
Hertugen1) laa syg af Mæslinger og fik, da næsten Ingen kom 
til ham, Intet at vide, om hvad der var skeet, uden høist ufuld
stændig. Den Første, som kom til ham, var Prinds Frederik 
(Arveprindsen), som ansaa Alting for tabt. Derefter kom Re- 
ventlow, som var reent ude af sig selv. Han forestillede Emu
ligheden af at gjøre videre Modstand og meente, at Engellænderne 
kunde — hvis man endog ikke vilde frygte meget for deres 
Bomber — med Kugler skyde Byen i Gruus og ødelægge Flaaden. 
Grev Schimmelmann var af samme Mening. Begge disse to 
Statsministre vare aldeles forsagte. Grev Reventlow skal samme

*) Frederik Christian af Augustenborg,
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Eftermiddag have faret om i sit Huus som en gal Mand og 
have sagt til sin Kone: »Ich verfluche den Tag, da ich ge- 
boren bin, und ich verfluche den Tag, da ich dich geheirathet 
håbe, und ich verfluche den Tag, da ich Vater geworden bin« 
o. s. v., hvorefter, da hans Kone søgte at berolige ham, han 
kastede sig i Sofaen og — faldt i en god, rolig Søvn. Prinds 
Frederik var af den Mening, at man nødvendig maatle give 
efter og tilføiede, at man kunde jo gjerne indgaae deres Pro
positioner, siden man dog ikke agtede at holde dem. Dertil 
svarede Hertugen: »Ikke holde dem? det er en Jesuitermoral; 
hvad man lover, maa man ogsaa holde. « » Was, was, Jesuit, Jesuit ; 
ich bin kein Jesuit,« sagde Arveprindsen lieel vred. »Jeg siger 
ikke,« svarede Hertugen, »at Deres Kongelige Høihed er en 
Jesuit, men at det er en Jesuitermoral ikke at agte at holde, 
hvad man lover.«

Til næste Morgen Kl. 7 var Statsraad ansagt, og Hertugen, 
uagtet sin Sygdom, anmodet endelig at komme. Hertugen, som 
ikke endnu vidste Andet om Sagen, end hvad alle de Frygt
somme havde fortalt, fik fat paa Bernstorff1), og disse to gave 
hinanden deres Haand paa, at de i Statsraadet vilde votere for 
paa ingen Maade at indgaae Engellændernes Propositioner som 
aldeles uværdige. Bernstorff havde i Forveien talt med Kron- 
prindsen, hvilken sidste aldeles var af samme Mening. Statsraadet 
begyndte, og Kronprindsen, som kort i Forveien havde været 
meget rørt, samlede sig i den fuldkomneste Fatning og præ
siderede med en Værdighed, som imponerede Alle. Reventlow 
og Schimmelmann sade ganske fortabte og begyndte at tale om 
den Nød, hvori Staten var bestedt, og vilde nu trække frem 
af Lommen deres skriftlig opsatte Vota, der da gik ud paa at 
give efter. Men Kronprindsen afbrød dem ved at sige: »Jeg 
troer, Grev Bernstorff har opsat noget ; skulde vi ikke høre det 
først?» Derpaa oplæste Bernstorff en meget vel affattet Opsats, 
som i det Hele gik ud derpaa, at man skulde søge at indlede 
en Negotiation og derved idetmindste vinde Tid. Denne Pro
position blev strax funden at være den bedste, og da frygt
somme Characterer for det meste ere tilfredse, naar Øieblikkets

Christian, Günther Bernstoriï, Statssecretair.
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Fare afvendes, saa grebe Schimmelmanu og Reventlow med 
Glæde dette Forslag.

Med Resultatet heraf blev nu Budskab sendt til Nelson, 
som svarede, at han ønskede selv den Ære at tale med Kron- 
prindsen. Han kom, og den bekjendte Entrevue fandt Sted 
mellem begge i Overværelse af tvende Tolke. Kronprindsen 
viste sig i Anstand og Tale ved denne Leilighed saaledes, at 
Grev Bernstorff sagde, enhver Diplomatiker kunde gaae i Skole 
hos ham, og Nelson erklærede ham for the most accomplished 
prince in Europe. Ender denne Samtale var Salen udenfor 
bleven fyldt med Ministre, Adjudanter, Officerer, Departements
chefer og Deputerede, alle nysgjerrige efter at vide Udfaldet 
af Negotiationen. Saasnart den derfor var forbi, vilde Enhver 
vide Udfaldet. Svaret var: Kronprindsen vilde og kunde ikke 
indgaae Engellændernes Propositioner; heller aldeles gaae under. 
Dette var et Tordenslag i alle Frygtsommes Øren. Man saa 
endog Adjudanter at græde. Men hvad der var det allermeest 
Guriøse og næsten den hele Krig værd var, at Grev Reventlow 
ved Udgangen trykkede Hertugen af Augustenborg — som havde 
været det bestandige Vidne til hans Modløshed — i Haanden 
med de Ord: »>Sie werden sehen, dass ich auch zu sterben 
weiss,« ved hvilke heroiske Udtryk af ham Hertugen nær havde 
brast i Latter.

Fortalt mig af *)

‘) At Engelstoft, da han nedskrev denne lille Episode, skulde have glemt 
hvem han skyldte Meddelelsen, kan ikke ansees rimeligt Man kan der
for kun see en Discretion mod Hjemmelsmanden i hans Udeladelse af 
dennes Navn. Da imidlertid Beretningen selv tydeligt nok viser hen til 
en Mand, der som Øienvidne havde overværet Forhandlingerne i Stats- 
raadet, og da desuden Engelstoft stod i et meget nær Forhold til Her
tugen af Augustenborg, hvis Secretair han endog engang havde-været, 
synes der neppe at kunne være Tvivl om, at det er fra Hertugen selv, 
at Meddelelsen hidrører.
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Kortvending.
Et moralsk-allegorisk Skuespil fra Frederik den Andens Tid.

Udg. af Bibliotheksassistent Soph. Birket Smith.

Det Skuespil, som her skal meddeles, vil udentvivl være 
de Fleste bekjendt af Navn. Det har jævnlig været Gjenstand 
for Literairhistorikernes Omtale, og skjøndt det er første Gang, 
del forelægges Publikum i sin fuldstændige Skikkelse, have dog 
Brudstykker af det allerede længe været trykte (s. saaledes 
Nyerup og Rahbek, Bidrag til d. d. Digtek. Hist. 2 Bd. 
pag. 111 — 22 og Historisk Tidsskrift 5 Bd. p. 508—14). 
Stykket henter nærmest sin Interesse fra sit ualmindelig 
flydende Foredrag og sine ret livlige og anskuelige Skildringer 
af Samtidens sociale Tilstande. I dramatisk Henseende er det 
uden Værdi eller har i al Fald kun en Slags Curiositets- 
Betydning, idet det savner næsten ethvert Spor af Hand
ling og heelt igjennem er affattet i monologisk Form. Forfat
teren er den ogsaa af andre digteriske Arbeider bekjendte Mag. 
Hans Christensen Sthenius, og efter al Rimelighed er 
»Kortvending« et af de Skuespil, som den nævnte Mester Hans 
i Aarene 1565—74 lod opføre i Helsingør, hvor han dengang 
levede som Capelian og »Skolemester«. Hvad vi vide herom, 
skyldes væsentlig P. V. Jacobsen, der paa det ovenfor cite
rede Sted i Historisk Tidsskrift har gjort »Kortvending« 
til Gjenstand for en længere Undersøgelse og ved denne Lei- 
lighed indlagt sig Fortjeneste af at oplyse saa godt som alle 
saadanne ydre Forhold ved Stykket, om hvilke Texten selv ikke 
giver nogen Underretning. Een Ting skal jeg dog anføre, som
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synes at være undgaaet Jacobsens Opmærksomhed, nemlig at 
vort Skuespil aabenbart har sit Forbillede i den berømte Mid
delalders-Allegori Dødninge d and s en: en Digtning, som idet- 
mindste fra Reformationstiden af ogsaa havde været tilgængelig 
i dansk Bearbeidelse. Det er den samme Tanke om den jor
diske Tilværelses Ilsikkerhed, der ligger til Grund for begge 
Frembringelser, og naar denne Tanke i Dødningedandsen søges 
anskueliggjort derved, at en lang Række Personer, een for een 
og efter en vis Rangforordning, stilles frem for Døden, der i 
et Øieblik bevirker et Omslag i deres Skjæbne og berøver dem 
de Goder, i hvis Besiddelse de satte deres høieste Lykke, da 
er det i alt Væsentligt netop en ganske tilsvarende Anordning, 
der udgjør Grundlaget for »Kortvendings« Composition«, og som 
meddeler dette Skuespil dets høist eiendommelige Character.

Stykket udgives efter en Opskrift, som Universitetsbiblio- 
theket er i Besiddelse af (Arn.-Magn. Smlng. Nr. 808, 4t0). 
Den synes omtrent at naae tilbage til Forfatterens Tid men er 
forøvrigt temmelig skjødesløst redigeret, og navnlig da det Parti 
af den, som ligger efter de forste 279 Vers, og som hidrører 
fra en anden Haand end disse. Hist og her i dens Margen 
findes tilskrevet et tacetur eller dice tur, hvorved har været 
tilkjendegivet, at det mellem to saadanne Ord indesluttede Stykke 
af de paagjældende Replikker skulde udelades ved den sceniske 
Fremstilling. Ogsaa det St. Kgl. Bibliothek eier en Afskrift af 
»Kortvending« (Tliott'ske Smlng. Nr. 1517, 4t0), men denne Af
skrift, der sandsynligviis tilhører Midten eller Slutningen af det 
17de Aarhundrede, er ligefrem kun en Copi af den her benyt
tede ogaltsaa uden noget selvstændigt Værd. Hvad selve Udgi- 
velsesmaaden angaaer, behøver jeg neppe at bemærke, at jeg ikke 
har tilladt mig andre Afvigelser fra den foreliggende Text end 
saadanne, som maa ansees for hjemlede ved almindelig Praxis. 
Hertil regner jeg f. Ex., at jeg har opløst Forkortningerne,1)

*) For deres Skyld, som mulig kunde ønske med egne Øine at forvisse sig 
om nærværende Aftryks Nøiagtighed, skal jeg med Hensyn til et enkelt 
Punkt bemærke, at det opadgaaende Sving, som saa liyppigt sees anbragt 
i umiddelbar Fortsættelse af Ord, der ende paa m eller n, og som ved 
første Øiekast kunde synes at antyde en Fordobbling af de nævnte 
Consonanter, ved en nærmere Betragtning viser sig at være et ganske 
betydningsløst. Ornament.
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og at jeg ved Anvendelsen af store og smaa Begyndelsesbog
staver er gaaet frem efter fastere Regler, end Haandskriftet 
selv synes at have fulgt.

Kortt Wendingh.
Super illud Terentij: 

Omnium rerum vicissitudo.

Leegens personer:
Fortaleren. 
Fiskeren. 
Kort Vending. 
Greffuen. 
Ridderen. 
Cannicken. 
Schriffueren. 
Muncken. 
Capelianen. 
Sognepresten. 
Peblingen. 
Krigsmanden. 
Stalddrengen. 
Burgemesteren. 
Snaphanen.

Kremeren.
Possepilthen.
Kiøbmanden, den første.
Kiøbmanden, den anden. 
Embedtz manden, then første. 
Embedtz manden, then anden. 
Høslruen.
Skøgen.
Bunden, Ih en første.
Bunden, then anden.
Borger sønnen.
Thienste drengen.
Borger dattheren.
Thienste pighen.

Fortaleren.

I erlige folck, her ssamblede ere, 
Wille i nogen stundt tilstede vere

Oc giffue oss lyude och vere stille, 
Nogit euentyr vij ether sige ville, 

tb) Som well schall vere en vnderligh tingh, 
Huore verdtzens lob hun løbber omkringh

Aff gudz bestillingh saa wnderligh, 
Som handt beskicker saa wiiBeligh;

Huilckit ingen aff syn eygen forstandt 
(io) Rett besynde eller grunde kandt:
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(lo)

(20)

(25)

(30;

(35)

(40)

Tacetur.

(45)

Huor gudt kandt syndere mangelunde straffe 
Och alltingh epther syn vyllge skaffe,

Som wy nu dagligh for øgne ßee, 
Huilcke wnderligh tingh y verden monne skee

Mett atskillige riiger, steder och landt, 
Som gudt haffuer straffuit mett syn handt.

Fore syndens skyldt er thett altt giordt, 
Att wy foracte hanß helige ordt

Och leffue wchristeligh wthi vaare daffue, 
Ther fore kaster gudt paa werden plaffue

Oc lader saa werden foruandles omkringh, 
Att thett wel er en wnderligh tingh.

Ther om acte wy nu att snacke,
Om y mett oß wylle taghe thill tacke,

Oc ingen oß her mystencke will,
For thenne leegh gaar wnderligh thill.

Wy mue thett daglige ßee och mercke,
Suo uell blantt legfolck som blant clercke,

Huor mange ophøygis till ære och lycke 
Oc lade denum strax saa mectig tycke,

Att the foracte oc spotte alle
Oc mene, atth the kunde aldrigh falle;

Thennum kommer dogh ßnarligh faldt oppaa, 
Suo schall ther och ßaa her tillgaa.

Wy ßee oc mange wti thiße daffue,
Som liide armodt och werdzens plaffue

Oc lader thennum dogh aldelis nøyge, 
Mett huadt som gudt will thenem tillføyge;

The komme igien thill rigdom och ære, 
Suo schall thett oc saa gange here,

Oc sligh foruandlingh wti landt och riige
Sker fattige oc riige, bode thill liige.

Ther aff mandt oc saa lere schall,
Huadtt lesus Syrach ther om tall;

Wti ßyn bogh ther siiger handtt ßaa,
Som oß bør well atth acte paa:

Liider thigh well, saa siiger handtt, 
Tha tenck, thig ilde gange kandt;

Er thett oc saa, thigh liider ilde,



(50)

(55)

(60)

(65)

(70)

Dicetur.

(75)

(80)

(85)
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Tha skalt thu dogh thit hob ey spilde. 
Nu ganger her mange tuert emodt,

Som icke acte thenne lerdom godt;
Om the wthi sorrigh oc modgang falle,

Strax falle the y mysshaab met alle
Oc icke tencke men platt forgette,

Att gudt kandt thenem igien oprette.
Somme ere og suo ther tuert emodt,

Att nar theris lycke bliffuer thenem godt, 
Tha kunde the icke tencke ther paa,

Att thett kandt thenum ilde gaa;
Saa lade the thenum aff hoffmodt biynde,

Leegh og lerdt, mandt och quynde,
Oc dryste paa theris welde oc ære

Oc mene, the skulle sligt ey ombere;
Men ganske faa monne ther paa tencke,

Att gudt monne thenem sligh gafluer skencke; 
Fasth mere tencker huer wedt siigh:

Sligt haffuer mitt forsyn galfnet miglr,
Men gudt handt icke tillegge vvill

Sligh ære, som hører hanum till.
Ther fore fanger oc manghen falidt

Oc bliffuer wti syn riigdom qualldt,
Som y skulle her att høre faa,

Huadt tliiBe personer skall offuer gaa,
Som først skulle thenne leegh regere

Oc pocke oc praale oc mectige vere,
Huore the scbulle falide alf theris Beede

Oc wendis thill sorrigh theris lyst och glæde.
Ther epther kommer andre perBoner liere,

Som theris armodt bek[l]age oc kiere,
Oc the scbulle fange stor framgangh

Oc hielpis aff theris nødt oc trangh
Oc komme wti theris stedt att staa,

Som mett thett første scbulle praale saa; 
Kortt Wendingh scall ther thill were en mester

Oc bruge sigh baade øster oc wester,
Som y scbulle Bee, thett ganger thiill,

Huore handt thenne leegh regere will.
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Ligeruis som hyulet wendis omkringh,
(oo) Suo foruandlis oc werdtzens tingh: 

Somme ophøgis, oc Bomme fortryckis, 
Somme fornedris, oc Bomme lyckis, 

Somme liide well oc herlig tryffuis, 
Somme the oc Baa platt fordryffuis,

(95) Som y schulte nu att høre fange, 
Om y wille icke lade ether lange.

Men wy foragthe ingen her medt, 
Anthen her eller anden stedt;

Riigh eller fattigh, i huem the ere,
(ion) Scall ingen perssone bemercke here; 

Meden Bom thet gaar wti werden till, 
Suo ganger thet oc mett thette spill, 

Att thett, Bom Bomme gaar thill mode, 
Thett gaar andre igien thill gode.

(i°5) yvere Begh blantt geysteligh oc werdzeligh, 
Tha er all tingh omuendeligh, 

Thi gudt handt kandt baade reyße oc feide, 
Ther thill haffuer handt baade magt oc veide; 

Riigdom kandt handt en mandt tillføre,
(no) Handt kandt hannum oc suo fattigh giøre; 

Herren kandt døde och Blaa ihiell 
Oc giffue liff igien suo well,

Epther herrens willig maa all tingh gaa, 
Thi ingen hanem emodt kandt staa.

(ns) Ther fore schulte wy ey were glade,
Om vy Beer nogen faa faldt och skade, 

Men heller mett ynck offuer thenum bere 
Oc tencke, wy kunde oc falde here, 

Oc tencke, att ingen lider ildhe,
(120) For handt ey bedre liide wilde,

Om thett motte thill hanem staa 
Oc epther hans eygen willge gaa.

Ingen kandt Begh och lycksaligh schriffue, 
Altt then stundt handt er y liffue, 

(125) Thi lvcken kandt siigh well omuende, 
Før endt hanß dage komme thill ende, 

Som Solon, then hedenske wiiße mandt,
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Handt schreff aff syn natturligh forstandt; 
Suo lyder oc thiße Terentij ordt,

(130) Att all tingh er foruandlige giortt;
Thett er oc ßuo then rette fundt,

Som thenne leeg haffuer aff syn grundt. 
Her kommer en fisker, handt skall ether fiiiæ, 

Om y wille hanem høre och tiiæ, 
(135) Huatt wnder handt haffuer ßeett oc hørdt,

Som Kortt Wendingh haffuer nylig giortt.

Fiiskeren.
leg er en fisekere, thett mue i ßee;

Wille y mig høre oc icke lee,
Tha schall iegh ßiige ether wnderlig tingh, 

(ko) Huore werden wender siig omkringh.
En affthen gick ieg wd att fiske,

leg wenthe mig nogitt paa myne diseke; 
Myne garn oc kroghe ieg mett mig bar,

Tha skinnede solen heedt oc klar.
(145) Som iegh, hagde fangit en fisck eller tuo,

Begynthe en muln att gaa wppaa,
Ett suduest wedher begyntte att bleße,

En wellig storm mett mørek att reße,
Thett tordnett och lyunelt oc regnet mett, 

(iso) Iegh kaste paa landet myne kroge oc nedt.
Thett regnett, then hellige Christh motthe raade!

Baade daler, bierge oc klipper bleff waade, 
Alle aaer oc becker begynthe att flyde,

Oc sekyerne mett iordhen ßamen att bryde. 
<155) Iegh bleff ßuo redt, ieg hagde nær dødt,

Ther ieg wor stedt wti ssuodan nødt;
Suo tog ieg thill att bruge myne been,

Som mendt ieg wor icke megit ßeen; 
leg holt migh heen y skiull oc lygh, 

(160) For redtzell kunde ieg icke wynde thill bygh, 
Wnder nogre treer ßlog iegh myn tieldt,

Thi thett lackitt fast att queldt.
Omßiider bleff wedritt stille ther mett,

Suo haffde ieg actidt att gaa aff stedt,
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Hiem tiill mitt huß suo woedt ieg randt, 
I thett samme ßaa iegh en mandt.

Som mendt thet wor en wnderlig gest, 
Handt wor till foedt oc ey till hest, 

Forinnden ett gierde paa luer handt stodt,
(no) Meg ßyuntis, handt icke vor megit godt; 

Gandze wnderligh wor hanß fuore, 
leg kandt icke ßiige, huordan the wore, 

Dog will ieg ßiige, thet beste ieg kandt, 
Huadt hand syuntis for en mandt;

(ns) leg wor ßuo redt, ieg kunde icke acte 
Halft parthen aff hanß sckick oc facte: 

Som handt syuntis en gameli mandt, 
Suo bleff handt wng igien paa standt;

Rett ßom handt wor tha sekøn och boldt,
(iso) Suo bleff handt grammer endt en trolidt; 

Stundum wor handt bliidt och mildt,
Strax vredt oc hastig som en illdt, 

Stundum begynthe handt att græde,
Strax loo handt och begynte att quæde, 

(185) Stundum hagde hand aluorlige faethe,
Strax hagde handt galne børne taethe, 

Stundom -wor handt well kledt en stundt, 
Strax bleff handt nagen som en hundt, 

Stundom wille handt snacke och talle,
(19°) Strax wor handt ßom en domme i dualle, 

Stundom wor handt høg oc langh,
Strax stackitt oc hagde en duerrig gangh, 

Stundom handt gandtze hastelig løb, 
Strax som en snegle ßagtelig krøb,

(iss) Stundom wor handt huidt som ßnee, 
Strax wor handt ßuorter endt kuli att ßee.

Huadt kandt ieg mere ßiige aff hans sckick? 
Handt bleff foruendt huer øge blick,

Iegh tenethe, iegh willde att marcken gliide 
(200) Oc ßlig en gesth icke lenger biide;

Iegh menthe, handt sckullde Vulcanus hede, 
Som pleyger tordhen sjtroler att ßmede;

Suo bleff iegh dristigh oc sagde saa:
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Myn kiere Vulcane, huortt wilt thu gaa?
(205) Tha ßuarede handt migh strax igien:

Iegh heder icke saa, myn wen!
Kortt Wending thett er mitt retthe naffn,

Somme giør ieg skade och somme gaffn; 
Mitt embede will ieg theg well siigæ,

(210) Oc huad ieg aether, ey fore thig tiiæ: 
Sligtt ett anslag haffuer ieg fore hende,

All werdtzelig skick will ieg foruende,
Fraa nederste oc tiill then øffuerste statt

Aether ieg att bruge mitt embidt bratt; 
f2l5) leg aether att reyße wti alle landtt,

Suo snartt som thu schalt wende en handt.
Mett andet mere, handt sagde mig till,

Som ieg here icke nu ßiige will:
I faa hanem selluff well att høre,

(22°) Mig tyckis handt staar here hoß mitt øre; 
leg gaar myn koß eller iegh faar skam,

leg biider ther icke, som handt farer fram.

Kortt Wending.
Alleßammen ere y ßom iegh,

I huore y staa oc lee adt mig;
(225) I staa oc talle paa myn ære,

En anden viiße will ieg ether lære.
Kende i Kort Wending, tha ßeer nu thill,

Mytt ærinde ieg ether nu ßiige wiill, 
leg aether mitt naffn fyllist att giøre, 

(230) Som y nu kortt sckulle faa at høre,
Huore ieg schall wende omkring,

All werdtzens sckick oc mennisekelig ting. 
Hoß steder oc byer er ieg well kendt,

Hoß adell oc bynder oc kiøstedt mendt, 
(235) Bode landt oc riiger haffuer ieg fore hende,

Alt ieg all ting will ther foruende,
Suo kort schall thet oc gange ßaa,

Att y schulle alle wndre ther paa.
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Tacetur. Fredth schall ieg wende thill aarlogh oc krij, 
f240) Fore mig schulle mange ey were frii,

Dyer tiidt oc hunger mett liiden føde 
Schall bliffue wdaff fructßommelig grøde; 

The erlige schulle komme y skam oc last. 
The welldige fraa magthen mett en hast, 

(245) The lyckßalige schall ieg suo fortrycke, 
Att the schulle faange liiden lycke, 

The spagferdige schall ieg suo driffue, 
Att the schulle wrede oc hastige bliffue, 

The hoffmodige schall ieg giffue ett stødt,
(250) Att the schulle komme y ßorrig oc nødt, 

The konstige oc wiiße schulle bliffue thill gecke, 
The lade schall ieg aff søffne wecke, 

The riighe schulle myste godz oc penning, 
Ther fore heder ieg Kortt Wending;

(255) The gode schulle komme till stor foragtt, 
Oc mangen træil schall fange magtt, 

The fredßommelige schulle fredt ey nyde, 
The wnde schulle thenem thett forbyude, 

The ypperlige sculle komme i breck oc schade, 
(260) Oc trælle schulle there thill bliffue glade, 

The dulighe oc gaffnlige almugis mendtt 
Skall bliffue staar wlycke ßendt, 

The gunstige schulle oc fanghe wgunst, 
The lerdhe schulle ey nyde theris kunst, 

(265) The kierlige schulle falle i affuyndt oc hadt,
Then sørge, ßom acthede att giøre sig gladt, 

The lystige schulle grunde oc tencke, 
Met sorrig schall ieg thenum sckencke, 

The wnge schulle syunes gamle oc graa, 
(270) Then schall falide, som actide att staa, 

The deglige schulle ßnarlige gremme bliffue, 
Then schall tigge, som føre monne giffue, 

The karske schulle wti ßyugdom falle,
The leffuende schulle dricke dødtzens galle, 

(2-5) Oc the, ßom wisthe sigh ingen fare, 
Schulle oc betyngis obenbare. 

Att mangen schall ßettis i fengßell oc nødt,
13



192

Som willde fast heller were dødt.
Dicetur. Summa summarum: thet er myn agth 

(280) Alltingh att wende, som ieg haffuer sagt, 
Oc huadt ieg monne fraa Bomme tage,

Ther mett will iegli oc andre mage, 
Sligt kandt ieg giøre medt menniskens tack;

Meg løster att høre thenne greffue snack.

Gr e f fu en.
(285) Vy ere en herre och en greffue,

En welldiig førsthe, medenn wy mue leffue;
Ofl kandtt icke trenghe, i huor thett gaar,

Anthen nu eller andre aar.
Vy ere saa rige paa peninghe och gulldt, 

(290) Att wy haffue alle kisther fulldtt, 
Saa Cresus, thenn welldiigh och rige,

Handtt kunde neppe werre wore lige.
Vy haffue oc manghe ridder och suenne,

Os daglig tienner, och andre wenner,
(295) Som skulle dreffue och slae for foedtt,

Om nogenn tuorde os giøre emodtt.
Thy tro wy nu wist mett alle,

Att wy aff macthenn ey kunde fallde.
Nu wiille wy leffue, medenn wy haffue tiid,

(3oo) Medenn werdenn och lyckenn er os bliidtt, 
Och dricke och rutthe och giørre os gladtt

Oc biude wore wenner mett os thiill madt, 
Inar wy see wor tiidtt der thiill;

Lad sørrighe denn, som sørge wiill!
(sos) Vy ere en herre, wy bliiffue och saa,

Saa illde kandtt thett aldriig gaa.
Huadtt kornitt giellder, skiøtthe wy icke,

Aff thett besthe lysther os att dricke;
Thett recker well thiill, thett wiide wy och, 

(3io) Thy wiille wy oc saa giiffue nock,
Att thett kandtt sigis aff huer mandtt,

Att wy en herre ere for itt landtt.

’) Her begynder en ny Haand i Manuskriptet og dermed ogsaa en noget 
forskjellig Orthographi,



(315)

(320)

(325)

(330) 

Taeetur.

(335)

(340)

(345)

193

Kort Vending.
Vysthe du nu, huadtt diig ffore stoedtt,

Tu skulle icke haffue saa friitt iitt modtt. 
Koningh Pharao wor saa welldiigh som du, 

Thett kand du icke tencke nu;
Saa wor oc Saul, som skrefTuitt staar, 

Thißligist wor Nabugodonozor,
Saa wor och koningh Balthazar mett,

Thiße flire wore welldiige, huer i sitt stedtt. 
Tthett wedtt huer mand, thett gick denem ilide, 

Fordj de gud icke lygde wiille:
Pharao drucknitt, Saul fick wdødtt,

Thenn tredie løft’ wthy skoffuen som itt nødtt, 
Thenn fierde motthe blliiflue ind fange,

Saa wiill thett diig och ilide gange. 
The tenckte icke paa, att the skulle fallde,

Thett skede denem dog, dett wiide wy alle; 
Saa skalltthu och inden stackiitt tiidtt,

Huad hellder du bliffuer nu vred eller blidt. 
Ther hafluer alltt andre falliitt fra magtt,

Som io saa liditt gaffue paa act, 
Som du giør nu, att the skullde fallde,

Och saa welldigh som du mett alle. 
Ther fore mue faalck well tencke sig om,

Att gudtt wiill suarlig setthe syn dom. 
Lige som itt hus, der fallde skalldtt,

Tthett failder giernne først y støcke tall, 
Først falider in weg, saa andre flere,

Saa wiill thett och mett werden werre; 
Nar itt rige epther itt anditt monne fallde,

Paa dett sisthe faller werden mett alle;
Och for then sagh er iegh wdsentt

Och hafluer alle rede megitt foruent, 
Och mere ieg wiill, nar ieg kand faa,

Thy tørtt du icke skrecke saa: 
Thenn dag skall komme, før du haffuer act, 

Atthu skall haffue fulid lidenn mact.
13’
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Can e kenn.
Huadtt werdenn striber sig wnderliigb 

050) Och giørs nu gantze behendeliigtt!
Thett kand mig icke fullwndre paa, 

leg tro, hund skall icke lenge staa.
En stund wor ieg och mynne lige

Storlliig aff hullden aff fattighe och rige, 
(365) Nu tøckis, thett gaar anderledis thiill,

Att slig £re oß ey giøris wiill.
Ladtt gaa, ladtt gaa mett deris ære, 

Mynn rentthe wiill ieg icke gierne ombere;
Kand ieg kun mynne rentthe behollde, 

(360) Mytt gulld oc sølluff och kleder bollde,
Och hollde mig saadanne wellige daffue, 

Som ieg er alltiid wan att haffue,
leg er thiill fres ihuor dett gaar,

I huem ther mysther, och huem der faar. 
(365) Mett kirckenn er iegh well thiill fredtt,

Mynn korsprest staar well i mynn sted;
Hand skall for mig wthy koritt staa, 

Thiill torgiitt wiill ieg fast heller gaa
Och kiøffue, huadtt iegh skall haffue y hus, 

(370) Och dricke mig sigenn full gott itt ruß:
Saa tyckis mig, thett gaar lige thiill, 

Och ladtt saa sørge, y huem der wiill!

Kort Vendingh.
Her domine, her domine, hui lade i saa? 

Saa lettheliigh will thett ey aff gaa;
(375) Thett wiill alltt recke thiill ether mett, 

Och en fulld hartt, ieg loffuer eder thett.
I canicker y fare fulld megiitt wiilld, 

Vedtt renthen wiille y ey werre skilldtt, 
Thiill kirkenn wiille y ether ey wmage, 

(380) Menn alltiidtt haffue ørkeløsse dage.
Thu skalltt altt gange ind andenn gangh 

Och selluff siunge thenn ottesangh.
Alligenell tortt thu icke wenthe,
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Att thu beholler alle dinne renthe;
(sw) Eptherdj du wiilltt icke giørre gudtt ære,

Tha skallthu wist thinne renthe omberre, 
Och en andenn skall thennem faa,

Som gerne wiill wthy kierken gaa.

M un c kenn.
Huadtt muncke haffue nu onde dage!

(890) Thett maa ieg tätige broder klage, 
Sidenn werdenn er bleffuenn saa vndtt;

Sligtt hagde ieg icke trodtt in stundtt. 
Ther ieg gaff migh wthy klosther indtt,

Tha hagde folck ett andett sindtt; 
(395) Thy gaff oß da, huadtt wy wiille haffue,

Nu sprinnge wy aff mett myndre gaffue;
Tha wiillde ieg heller ind wngbroder werre

En abbedens kappe nu selluff berre.
Dog haffue wy en nu ingenn nødtt,

(400) Wy haffue en dog baade flesk och brødtt; 
Sanct Barnardus er icke en nu saa arm,

Att handtt sinne brødre wiill giøre den harm, 
Att tbe skulle gaa omkring att tygghe,

Then stundtt the wiille wthy klosther lige. 
(405) leg haffuer och en fulid gode renthe,

Och mere wiill ieg mig en nu wenthe. 
Lidett siunger ieg wthy wor koer,

Men fulid well kand ieg terre mitt foer, 
Som thett end kiennder paa mynn skindseck, 

(4io) Att ieg haffuer en ingenn breck; 
leg endtt en gang abbett bliffue kand,

O monne ieg da icke bliiffue thiill mand?

Kort Vending.
Broder Dunnis, Broder Dunnis, hoo hoo att rende! 

Thynne gode dage the faa well ende;
Hi*) Abbett biiiffuer thu icke y aar,

Ihuor delt thiig att aare gaar. 
Tu tager in fagh, mynn kierre broder lyrek.

Alligeueil du haffuer nu ingen pyrek;
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En smaler trøge skallthu well faa, 
H20) Thett loffuer ieg diigh, wiill du mig traa?

Thu klager nu paa dinne wnde dage, 
Thiig staar all fore in werre plage;

En andenn skall well nøgis der mett 
Oc bruge thynu renthe wlhy thitt stedtt.

Songnepresthen.
(425) Tre sogne haffuer ieg wnder mynn handtt, 

Dog ieg fulid lidiitt predicke kand;
Megitt att predicke wor alldriig myn seedt, 

Mynne sognefolck the wiide well thett.
leg er alliguell en affhulden mandtt, 

(480) Som werre kandtt wthy tliette landtt,
Oc haffuer god brunnd mødtt wthy myn tønde, 

Thenn skall well giørre mig høllist och ønde.
Ther thiill holler ieg aar och dagh 

Tormonitzs øll aff thett besthe slagh 
(435) Vthy mitt huß for gode gesthe, 

leg haffuer och hellst the rige och besthe.
Mynn capelian tager well kiercken ware, 

leg wiill icke haffue thenn sielle fare.
Vaar hiorde løff børtt wthy diisse dage, 

(440) Hans renthe wiill ieg och saa hage;
Mynn degenn skall seliuff feitt giemme 

Ther thiill mynne wnge folier themme,
Saa kandtt ieg ene renthen opberre, 

Och handtt degen och hiurde verre.
(.445) En rynghe tingh wiill ieg hanem giiffue, 

Menn renthen thenn skall hos mig blilfue.
Migh tøckis, thett kandtt well due saa 

Att werre en herre och lade saa gaa.

Kort Vending.
O, huadtt du est ind arm prest, 

(450) Huadtt du haffuer lidiitt vthy schrillten lest!
Schullde saadane sognepresthe verre, 

Som huerken kunde predicke eller lerrc
Theris sognefolck guds helliig ord
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• Menn inthett acte om then arme hiordt, 
Tha motthe thett werre in iammerliig tingh, 

Thett maa alltt anderledis wendis omkringh. 
Medenn du saa gierne wiille hiorde werre, 

Tha skallthu och behollde then ere; 
Iler epther skallthu och feedtt wocthe, 

Saa kantthu selluff thinne folier tue Ilie, 
Medenn kircker skallthu icke nyde,

Thett motthe hode gud och mand fortryde; 
En anden skall tliynne kierker faa,

Som sellufT wiill tage ther wäre wppaa.

Krigs mandenn.
Vt denn wege, vt den vege, lat mj wort gan! 

ich will hyr nichtt lange stan.
Vat denck gij, dat ich eyn narre ßij ?

Ich hebbe gelltt, wnde ich bin frij; 
Ich hebbe beyde golltt wnde dalenn,

Meyne skullde vill ich erst betalenn, 
Venthe ich wele gelonet hab

Er der herre, der ßolden gab.
Der na will ich supen wnde speien

Miitt andre meynne gerothe gesselen,
Mitt hurin wnde buben vrolick drincken, 

Doe wille ich gelde hebbe tho klincken.
Eyne kriiger wiill ich leben wnde sterben, 

Der huntt wnde råben solen mig erben,
Als idtt togehortt eyne kriiger wnde heldtt 

Tho sterben in datt grone welldtt.
Mitt gode cleder wiill ich mich tziren, 

Fretzen, slemen wnde hoffuiren,
Die wiile ich hyr op ertrick bin, 

Sa<f far ich sus tho denn hymell fin.

Kort Vending.
Alf sligh Tysck horde ieg mere gerne:

Then besthe Tyscke, mand will drage alf kierne! 
leg Irycther, atthu och thjnn parthy

I skulle well bliiflüe hymerig fry,
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Vnden y tage ether audit for hende
(oo) En plustre oc røffue, skende oc brende. 

Thu myenner, thett er rett hymmerigis wey, 
Ney, Hans Krafftt, ieg siger alltt ney!

Vthy hymmerig kommer thu eller ingen mandtt, 
Forthi handtt slemme och demme kandtt;

(495) Men wiillttthu ellske och tienne gudtt
Och retthe thig epther hans hellige budt 

Oc troo hans helliige ord och lerre
Och giøre der epther, meden thu est herre, 

Tha kanndtthu wiiBelliigh guds barn bliiffue 
(500) Och saa mett hanem eeuindelliigh leffue.

Nu wiilltthu heller sias och tretthe,
En thu wiilltt thale thig thiill retthe, 

Oc dricke och doble oc løbe wthy kroo,
Thett holler thu for thyn hygiste roo.

(505) Meden naar thu bliiffuer tha gameli och graa,
Oc thiitt helbrede er gangen diig fraa,

Tha skalltthu lide baade soriigh och nødtt
Oc gaa omkringh och tygghe diitt brødtt 

Och wiillde tha gierne haffue dett igen,
(5io) Som du nu dricker och dobler been.

Burgemestherenn.
Then stadtt, ieg boer oc bygger wthy,

For wolld och macktt tha er hun fry, 
Mett wollde oc mure thaa er hun sterck, 

Thiflligist mett plancker och hageluerck,
• 515) Mett skytthe belagtt rett tryntt omkringh

Oc inden besmyckitt mett kostellig ting.
Saa mange burger er ther och inde,

Att then stadtt staar icke thiill att winde.
In god regeme[njtt och poliittzij 

(520) Then holle wy oc, thett wed ieg frij;
God skick er der oc mett køb oc sail

Paa alle the ware, ther holldis fall.
Ther sker och huer mand rett och skiell,

Saa att huer mandtt lider well,
(525) Bode then fattighe oc thenn rige,
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Vthy rentthe er the bode lige. 
Fattighe falck the faa oc nock

Thiill klede oc føde, thett wed ieg och; 
Guds tienesthe hollde wy oc wed magtt, 

(530.1 Oc presther hollis wthy ere oc agtt. 
Then stund ieg skall for staden raade,

Tha skall hunn stande wthy gode maade, 
Thy wiill ieg først nu giørre mig gladtt

Vthy thenn mectiig och skønne stadtt.

Kort Vendningh.
(535) Roße aff bodenn, for torgiitt haffuer ende!

Thynn boffmodtt skall ieg well forwende. 
Troya wor skønn oc welldiig mett alle,

Hun motthe alligeuell ynckelig falide; 
Thiißligist giorde oc Hierusalem, 

(540) Oc saa Cartago, hun wor icke slemm. 
Saa skall dett oc gange eders stadtt,

Thy tørtt du icke end werre saa gladtt; 
Snarlliig skall hende gaa falid wppaa

Mett flere steder, huor skønne the staa. 
(545) Thu skalltt icke heller gange forbij,

Huor mectig du holler diig nu oc frij; 
Thiig skall snarlig komme den tiidtt,

Att lyckenn skall blliiffue diig vbliidtt. 
Thu praaler flux, thett hør ieg herre, 

(550) Men gud wiilltthu icke giiffue syn ere, 
Thy skall thynn wellde snartt ende faa, 

Ther maatthu wiißeliigh liide wppaa.

Kreme renn.
Kn kramkisthe førde ieg fraa Hollandtt i aar; 

Visthe nogen, huadtt den mig staar, 
(555) Thett helliig kors skulle handtt for sig giørre.

Att nogenn formotthe sliigtt gotz att. føre. 
The ware er icke wthy Portugall, 

leg haffuer ey i mynn krambod fall, 
leg haffuer mynne købmendtt wihj Turkij;

(560) Thiill Florentze och tiill Fenedij,
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Thiill Anderop oc thiill Amsterdam
Ther henther ieg mitt gotz oc kram. 

Flouell, bliantt oc gyllden stycke,
Sliigtt haffuer ieg noch mett anden smycke; 

(565) Edle stene oc sckönne guild ringe
The kunde mig peninge samen bringe. 

Finantz kandtt ieg och bruge ther thiill
For allmugis folck, inar ieg wiill: 

Spanßmeßing for guild ieg ßellige kandtt, 
( 570) Ther mett bedrager ieg mangenn mandtt;

Besynnderlliig piiger oc wnge quinder,
Ther saadan smycke haffuer kier wdj synde, 

Thenum kandtt ieg setthe briiller wppaa,
Att the wiide alldriig, huadtt the faa. 

(575) The peninge, ieg fører wdaff huertt landt,
Thenn sum hun nogitt drage kandtt;

Thy kandtt ieg alldriigh leffue saa lenglie,
Att mig staar nogen tiidtt thiill att trenge, 

Kunde ieg en saa gammell bliiffue, 
(580) Som Adam handtt wor her wthy liffvie.

Kort Vendning.
Thynne gode gierninger roser du fast,

Thu kantt icke tiige din egen last.
En dog du est nu welldiig oc righ

Oc leger paa werdenn megenn fiigh, 
(585) le# skall dog leege mett diig ind leeg,

Att salltt skall fattis diig thiill itt eeg.
En anden kremere haffuer ieg well kiendtt

Oc wiill diig sige, huadtt hanem har hent: 
•Hand wor saa riig som thinne tiulfue,

(590) Kunde io saa well bedrage oc liuffue, 
Som du kantt nu mett all thynn kram,

Handtt gick alligeuell thiilbage mett skam, 
Saa band gaar nu oc tygger sitt brødtt

Oc worre tiill fredtz, att hand wor dodtt. 
(595) Saa skall thett oc saa mett deg gaa,

Som du skall well att wiide faa.
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Kiøbmandenn.
Nu er her kosthelligh bierringh for hende, 

Baade thiill lande oc saa thiill strande.
leg hafluer itt skiiff thiill Refluell oc Rij, 

(6oo) Ther er icke døflue nødder wthy;
leg hafluer oc wde mynne. wederlagis suenne 

Paa alle landtts byer ibland myne wenne 
Mett humble oc staall, hamp oc hør,

Att witzle mig thiill fore korn oc smør; 
(605) Taliig oc huder, høning oc skynd,

Sliig ware leger ieg gierne paa wind, 
Por salltt oc lerritt kandtt ieg sligtt faa, 

In lempeliig ting skall thett mig staa. 
Mynne suenne skulle oc kiøbe der wde 

(6io) Gilide øxne oc feede stwde; 
leg wed well, huor the feede staa,

Mynn handtt haffuer att*) hagt ther paa. 
Om søndagen oc andre helliige dage

Vthy kierkenn giør ieg ingen wmage; 
(6i5) Nar andre diitt gaa, baade leeg oc lerde, 

Tager ieg itt spiud wppa myn herde, 
Saa lader ieg wd att landtzbyen gliide, 

leg nender end icke myn hest att ride. 
Tha skudder ieg øxne, bode storre oc smaa, 

t620) Nar andre løbe thiill kierken oc fraa; 
Fast heller sancker ieg øxne thiillhobe.

End ieg stander wthy kierken att snobe. 
Før ieg skulle lade ind huidtt wndgaa, 

Om ieg wisthe, ieg kunde hynde faa, 
(625) Tha skulle ieg henthen fire mille,

Gaa paa mynn foed oc alldrig huile, 
Saa kier er ieg att pening oc gulldtt,

Thy hafluer ieg oc saa secken fulid. 
Om natlhen kandtt ieg icke søflue, 

<6so) Mynn peninge staar alltt mig i huge; 
For mynne ørne monne bloditt Busse, 

Som thett wore in mølle sluze,

’) Formodentlig Skii\feil for: agl.
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Thett bancker wthy mynn hoffuitt oc hierne,
Nar ieg wiille soffue fulid gierne.

(635) Saa liger ieg tha oc tencker ther paa,
Om myn rigdom skulle fraa mig gaa,

Eller ieg skulle døø och denum omberre,
Thett motthe en iammerligh sorrigh verre.

Meden alldriig wiille ieg mig klaffue,
(640) Om ieg motthe peninge y hymmerig haflue; 

Visthe ieg thett, ieg gierne diitt wiillde,
Ellers gydder ieg fulid ilide.

Kort Vendning.
Vden thu ganger en anden gang,

Tha giør du ingenn wdj hymmerig trang.
(645) Mynne øgne att wdstinghe løffuer ieg digh,

Om du wthy hymmeriig møder mig;
Vden du fanger itt andiitt syndtt,

Tha skall thu neppe komme der yndtt. 
leg troer, du bliifluer end gallen for peningh, 

(650) Thu kiender alltt inthett thiill mig, Kortt Vendning.
For rigdom oc anden geckelliig spiill

Tager du staar wmage thiill, 
Men guds ordtt wiilltthu icke horde,

Thy haffuer du inthett mett gud att giørre.
(655) Gud naade theg arme oc daarlliig mandtt,

Atthu thynn gud icke acthe kandtt, 
Atthu aff hanum thynn rigdom monne haflue,

Oc att ther1) er hans løen oc gafiue.
Nu meyner tthu, att teg lider well, 

(660) End dog du est ind wflell treell;
Saa erre oc alle thynne lige,

Som paa rigdom saa såre flige.
i stande wthy fryet bode dag oc natth,

Att andre skall faa eders rigdom falt.
(665) En roliig søfln kandtt du icke faa,

Som ieg nu hørde diig selluff bestaa.
Huadtt esthu wden en treell mett alle?

b Skrivfeil for: then.
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Kunde alltt werden thiig thiill falle,
Thu wist icke paa dinne peninge tall; 

(670) Men den tiidtt snarlliig komme skall,
Thii skall well kunde thynne peninge thelle 

Oc haffue fulid lidiitt godtt att Gellie;
En anden skall haffue thiitt gotz oc ære, 

Som rundelliig nock skall ther aff terre.

Embitzmanndenn.
(675) Veli er den mandtt, nogiitt gott kand lerre, 

Thy kunstenn er alltiid lett att herre;
Trengher mandtt, saa tager mandtt thiill, 

leg priBer den, kunsthen lerre wiill.
Saa manghe embeder ieg ene kandtt, 

Som nogen wthy thette ganske landtt;
Nock kandtt ieg oc saa faa att giørre, 

Kunde ieg saa mynne hender røre.
Ieg kandtt baade skerre oc syv, 

Saa well som nogen wthy denne byy, 
(686) Skogierning ieg oc saa fulid well kandtt, 

Ther thiill er ieg ind thember mandtt;
leg er end och fulid godtt ind smedtt, 

Rymsnider gierningh kandtt ieg mett,
Paa støffle att giørre er ieg ind mesther, 

f6oo) Ther thiill kandtt ieg oc giørre lesther,
En godtt bødicker er iegh der thiill, 

leg kandtt oc snedecke, nar iegh wiill, 
Buntmager embitt haffuer ieg well lertt, 

leg kandtt end oc berede ett suerdtt, 
(695) Mett andre flere embeder sliigh, 

Som ieg haffuer lertt nock mestherliig.
Thy tørt ieg huerkenn terske eller mughe; 

Huadtt embiitt ieg løsther hellst att bruge,
Them kandtt ieg bruglie som ind mand, 

(700) Ther for mig icke trenge kandtt.

Kort Vendning.
Huo manghe iern wiill haffue wdj illde, 

Handtt skall somme brende oc spilide;
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The mange embeder, du syger, du kandtt, 
Skulle giørre diigh thiill ind arm mand. 

(tos) Men kunde du ett godtt for thenem alle 
Oc wiillde dig lade der epther kallde, 

Anthen ind skreder eller ind smedtt,
Eller oc ind suder, ieg loffuer digh thett, 

Fasth gaffnlliger skulle dett ene dig werre 
(7io) End alle de manghe, du syger aff herre.

Huo ett embiitt haffuer lertt oc kandtt, 
Fulid well kandtt thett føde ind mandtt,

Om handtt wiill thelt brughe well 
Oc giørre huer mand rett og skiell;

(715) Nu skall armod lege dig øde, 
Att all din konsth skall diigh ey føde.

Høstrwenn.
leg tacker gudtt, hånd er mig bllidtt, 

Att ieg kandtt fullduell sliide myn tiidt.
Blandtt danne quinde er ieg well setth, 

(720) Thy ieg wiill huer mandtt giøre retth;
Saa mangen mand monne thiill mig gesthe 

Mellom aar oc dag wdaff the besthe, 
Thenom kandtt ieg alle tractere well 

Oc ingenn mand giørre nogen wskiell. 
(725) Mynn danne mand er mig oc saa godtt, 

Hånd nender mig icke att giørre emod;
Vthy hufiiitt ieg well raade maa, 

Saa megitt som hustruen well kand staa.
Mynn kobe berer ieg icke gierne wthy by, 

(730) Thy skall ieg alldriig komme wdj ry;
Vdenn mitt hufl monne mig ey langhe, 

Thire en ieg wiill thiill kierken ganghe.
Medenn hordtt er ieg wiidtt mynne piger, 

Fordj ieg paa mynn gierningh figer; 
(735) Thett giørtt ieg for theris egiitt gaffn, 

Att the kunde fanghe itt erllig naffn
Oc wiide, huadtt the skulle giørre och lade, 

Oc huadtt der er deris gaffn oc skade;
Meden strax haffuer iegh denem lige kierre,
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(740) Thy ieg kandtt i[n]gen auindtt berre, 
End dog der findis well mange quynde, 

Som ganske wnderlligh er thill synde 
Oc idelliig ere baade wrede oc vrannghe, 

Att mand lidiitt gott skall aff dem fanghe.
(745) Sliig att werre gider icke ieg,

Thy blliiffuer lycken well mett mig.

Kort Vendning.
Hund wed icke andett, en hun ager, 

For hund kandtt klare synne egne sager,
Oc syger, att hun er saa wiifi,

(750) Men hun bygger alltt paa skrog ifi. 
Hun skulle siig icke berømme saa, 

Om hun kunde nogiitt gott formaa;
En danne quindis facte haffuer hun well, 

Att hund giør huer mandtt rett oc skiel,
(755) Dog skall siig ingen selluff loffue, 

Thett er fast bedre oc lige oc søffue.
Ladtt andre rofie dig, i huor dett gaar, 

The sige well, huor dinne kleder staar;
Then maa werre1) wthy hierthe oc mod,

(760) Som fore gud kandtt werre god.
Thenne quinde skall oc lide nød oc trang 

Oc fulldstord werlJens modgang;
Kandtt skee sliigtt blliiffuer hende icke paa førtt, 

For thett onde, som hun haffuer giort,
(765) Men dett kand dog falle gud y sinde, 

Som welldiig er baade mend oc quinde.

Bun d henn.
Nu tøckis mig, f^ed gaar fulid well, 

xMen ieg kandtt giørre huer rett oc skiel;
Nu haffuer ieg pofienn retthelligh fatt,

(770) leg gieder mig bode dag oc natt. 
leg haffuer nock bode korn oc feed, 

Att lysth er y mynne huB att see;

i Her synes et Ord at være faldet ud.
14
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X øxne kandtt ieg selige itt aar, 
Sextan daller iegh for paritt faar, 

(775) Mellom aar oc dag kand ieg oc hollde 
En hest eller flire paa mynn staallde

For wdenn kalluff oc folier baade, 
Som ieg kandtt lege mig thiill gode,

Ther thiill mynne suyndtt och skønne gallthe, 
(780) Som ieg kandtt ßellig och lege wdj sallthe.

Vden in dør tør ieg icke gaa
Att see thiill, huor y gaaren staar,

Vden ieg thett ellers giørre wiill, 
Mynne børn oc suenne see well thiill.

(785) Teg seliger mitt korn oc ingen aar, 
Før en høsthen igen thiill staar,

Att mand kandtt ilide giørre kornitt fall, 
Thett sig tha well bethale skall;

Tha skall mynn købmandtt haffue peninge rede, 
(70°) Handtt skall oc wiide, huadtt hånd skal brede;

leg fanger tha gierne, huad ieg will haffue, 
Saa kandtt ieg peninge sammen draffue.

Ieg tør icke aghe eller hoffgierningh giørre 
Vden mytt land giillde att fram førde. 

(796) leg haffuer ind broder, handtt er ind tr§§ll, 
Hanem lider ilide, dog mig lider well;

Handtt ßider wthy itt gade huß 
Och lader sig platt op ede aff luß.

Hagde handtt werritt saa duellig som ieg, 
(soo) Tha hagde hanem liidtt saa well som meg;

Nu maa handtt ßegle syn eygen koß 
Mett hans kone, den skinde1) goß;

The due siett intthett att hiellpe fram, 
leg haffuer forthy befallitt thenem skam;

(805) Men alldriig troer ieg, att thett paa gaar, 
Att ieg sorrig eller armod faar.

Kort Vendning.
Thenn arme bundhe hånd lader saa ilde, 

Som hånd biørne bynde wiillde;
‘) Saaledes oftere.
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Thu skall alltt too in anden skee
(8io) Oc grede, dett du nu monne lee;

Alltt thynn rigdom skall thu slippe, 
Vden alle gamble mercke glippe.

Thu roBer fast aff thynn gode tyngh, 
Att du haffuer nock wthy arck oc byngh, 

(«is) Gud tacker du inthett wdj hymmerig, 
Som haffuer dig giiffuet gaffuer sliig. 

Thynn arme broder lider hunger oc nødt,
Thu giiffuer hanem neppe itt støcke brødtt; 

Ther forre skall dett diig gange illde,
(820) Som dett pleyer mett de wmillde; 

Thynn broder skall wenndis lyckenn om, 
Oc hand skall fange alltt thynn rigdom 

Oc komme fulld well ther mett thiill weyge, 
Dog handtt haffuer lidiitt nu att eyge.

Burger sønnenn.
(825) Slaa pamp oc ruthe thett er mynn agtt, 

Medenn ieg er wng oc haffuer wdj macktt. 
Mynn fader oc moder saa welliige ære, 

Theris gotz staar alldriig att there;
Epther deris død tha faller mig thiill

(830) Saa megiitt, som ieg mest haffue wiill, 
Att thett kanndtt alldriig fange ende;

Thy wiill ieg nu tage mig for hende 
Her epther att leffue wthy werBens løsth, 

Thett kandtt icke werre mig thiill brøst:
(835) Gaa silldig i sengh, staa Billdig op,

Mett vynn oc prøtzing att fyllde myn krop, 
Slacthe øxne oc suyn oc biude gesthe 

Oc alltiidtt therre wdaff dett besthe, 
Oc dricke oc doble oc løbe wdj kroer, 

(840) Ieg wed well, huor mynn fencker boer;
Att huggis oc slas oc ladhe illde, 

Suerre oc bandhe, slemme oc spillde,
Thett skall werre mynn tiidtt fordriffue, 

Alltt thenn stundtt ther ieg maa liffue.
(845) Alltt thett mynn fader, thenn karige hund,

14*
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Haffuer sanckitt mett mangen trelldoms stund, 
Thett skall ieg well att therre ngnde,

Indtiill saa lenge dett kandtt faa ende.
En wrølick weßenn wiill ieg priße, 

(850) Thett skall oc werre mynn daglig wiße,
Saa megitt haffuer iegh thiill schölle lertt

Oc mangen gyllen ther paa thert.
Nu wiill ieg heden att søge gaa,

Huor ieg kandtt ett ßellschab faa, 
(855) Ther wiill ieg dricke mig itt gott ruß,

Føre ieg gaar thiill mynn faders huß;
I huem der blliiffuer nu bliid eller vreed, 

Ladtt gaa, medenn gaden er saa breed.
Huo en fendens affthen will epther lede, 

(860) Tha skall handtt alltiid fynde myg rede;
Thuenne skader kandtt ieg saa well see

Som ett gaffn oc ther aff lee.

Kort Vendning.
Huor troer y then, om hånd fanger mackt?

Thett wiill icke gud, som du haffuer act.
(ses) Thynn faders gotz skulle thu well slughe,

Om thu motthe denn kantze brughe;
Hug hen, hug hen, dynn stoge pertt,

Ther kommer well clemme paa thyn stertt.
Føre endtt thu tencker ther paa ind gangh, 

(870) Tha skall thu lerre ind anden sa[n]gh,
Saa thu skall fullwell fare wthy magh

Oc ganghe som itt lam saa spagh.
En anden skall thynn rigdom haffue,

Som skall den kiende for guds gaffue 
(875) Oc brughe thynn rigdom wthy andre maade,

Endtt du acther ther for att raade, 
Oc thett skall gaa thig wd for santt,

Thett skall thu fynde, thett er icke tantth.

Burger dattherenn.
Mynn faders enesthe barn er ieg, 

(880) I wnghe ßuenne, huor behager y meg!
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In lencke haffuer ieg borthe att terde, 
Vthy sex wgher haffuer then werrit wthy gerde, 

Forgylltt saa rød som egghe blomme
Thenn brasker emod mynne bedle will komme. 

(885) Haha! ßuenne, giørret snarllig rede
Oe skynder eder fast om mig att bede, 

Mynn mødom er mig saa saare tungh, 
Alltt fulld aff leeg thaa er myn pung.

leg er saa lysthig, ieg fattighe pige,
(søo) leg wiille saa gierne haffue mynne lige;

Ihuo mig faar, handtt faar god lycke, 
leg haffuer nock baadhe kleder oc smycke: 

Thiill huer mynn fyngher haff[uer] ieg en ringh, 
Ett skøntt sylbellthe oc anden god tingh.

(895) Ihuem der løsther att bedhe om migh, 
Fulld ryttherst skall hand hollde sigh,

Ellers fangher hand wist in gloße, 
Vdenn hand bynnder fulld stifft syn hoße.

Kommer kunn ßuenne oc frycther ey,
(goo) Then meg behager, hand fanger icke ney; 

Huem ther wiill blliiffue mynn hiertens kierre, 
Forßeen att bede skall hand ey werre, 

Then er kieristhe, først thiill mig korner, 
Sidenn slar hun for de andre bomer.

oos) Manghen skimptlier medtt ßandhett yblandt, 
Saa giør oc ieg, oc thett er sandtt.

Kort Vendning.
Kullitze, Kullitze, huy lade i saa? 

Thett wiill icke epther thynn wiillie gaa;
Mett andre kyllingh wiille thu paa fiell, 

(910) Som ieg hør paa thynn tale well.
Thu skalltt end oc saa komme thiill tiide, 

Thenn krancke lycke skall dig wel bide.
Giiffthermaall skall du well faa, 

Dog dig skall lidiitt thiill glede gaa,
(915) Thy tørtt du icke saa saare fiighe;

En arm snøg skall bliffuer1) thynne lighe,

*) Skrivfeil for bliffue.



210

Som inthett gott haffuer mett att hetthe, 
Hand skall oc kledeme om diig setthe.

Her Eski fangher well synne peninghe igenn, 
(920) Thett loffuer ieg wiißellig thiig, myn wenn;

Saadan heffn haffuer flere alltt faatt,
Som holler andre for spe oc spaatt. 

Thynn lencke, bellthe oc manghe gulld rynghe
The skulle well da aff dørenn sprynghe, 

(925) Nar thu nu saadan en hußbondt faar,
Thiig slår oc dragher wdj alle wraar, 

Ther thiill fordøyger thynn skønne tyngh,
Tha wiill thynn lycke wendis omkring; 

Saa skalltthu fulid well fare wthy magh, 
(930) Thynn kiede skall thaa blifYue theg spagh.

Quære cantilenam 
in calce libri.

Her er thenn førsthe act 
wde, oc alle diße fornc 
personer skulle dantze 

oc giørre thenem 
glade; nar thett 

er giortt, saa 
sigher tha

Kort Vendning.
The quedhe gierne for wdenn saariigh, 

Som aghe wdj helle wogne thiill torriig,
Menn lercken fanger well in anden sangh, 

Nar theris wogne hellde ind gangh;
(985) Oc thett skall thenem nu snarlliighe skee, 

Att the skulle grede, thett the nu lee, 
Vthy skarnett skall ieg thenem wellthe

Oc hiellpe thenem thiill att hungre oc suellthe, 
Att the skulle faa in hunger plaffue

(940) For theris welliighe oc gode daffue.
Men theße stakarle, her epther monne komme, 

Thenem skall ieg hiellpe thiill lycke oc fromme, 
The lide nu baade sorriig oc wee,

Menn the skulle hiellpes, thett skulle y see.
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(045) Theße førsthe skall iegh nøder tryke
Oc hiellpe the andre mett gode lycke: 

legh wiill nu hørde theris klaffue oc kiere
Oc hørde, huor the the synnde monne verre, 

Oc først denne arme ridders thale,
'y50) Siden skall han dit well faa hugsualle.

Ridderen.
\ ell er ieg fødtt alf adell godtt,

Dog werdenn gaar mig nu emod.
Armod kandtt ieg fulld illde mett,

Thy ieg er icke wantt ther wedtt;
(955) ieg Wjin dOg gierne lade migh nøyghe,

Mett huatt som gudtt will mig thiill føyge. 
Dog hafluer ieg icke giortt denn lasth,

Att ieg hafluer sellufT mynn wellde forkasth, 
Thett fick ieg for mitt federne landtt, 

trø») Att ieg mynne wuenner kom paa hand.
Thy ieg blefT fanghen wdj in striidtt,

Som ieg wor for mogenn1) tiidtt
Mett manghen erlliig oc duelliig helltth,

Som den tiidtt blefT fraa lilTuet welltt;
(965) viedenn ieg bleff fanghenn wdj samme stund,

Som lyckenn wor mig wbliidtt oc wnd. 
Vthy marckenn hagde ieg heller dødtt

End liitt wdj fengßell saadann nødtt;
Saa bleff ieg satth wppaa itt slott,

(y‘ø) Ther haffde ieg wntt oc inthett godtt, 
Vthy fremede landtt wdj manghe aar

Ther hagde ieg fulld banghe kaar.
Men ieg wthy fengßell wor saa indßett,

Tha fordøyghiitt mynn broder slett
<-976> Alltt mitt gotz oc ridder eyge,

Som dobler oc drancker gierne pleyge, 
Thy hand hagde dett saa wdj synnde,

Att handtt mig alldriig skulle mere finde, 
leke giorde handtt heller, thy hand er død; 

•øw; Nu maa ieg lide baade soriig oc nød

Vistnok Skrivleil for: nogenn.
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For hans daarlliig oc geckellig spiill, 
Saa lenghe som gud thett haffue wiill. 

Mynn tro er dog thiill gud saa godtt, 
Att handtt mig hiellper aff thenne armod, 

(986) Om thett maa hans wiillie werre, 
Ellers wiill ieg thett ey begerre.

Hans wiillie sckee wdj hymmell oc iord, 
Som alltii[n]gh haffuer skaptt oc giortt, 

Hans wiillie will ieg mig wnder giiffue, 
(690) Handtt lader rnigh icke whøllpen bliiffue.

Kortt Venndning.
Medenn du thitt hob thyll gud will setthe, 

Tha wiill handtt icke diig forgetthe;
Thu skall fanghe fulid god bod 

Paa all thynn sorrig oc wedermodtt;
(995) Epther guds wiillie skall thett oc skee, 

Thett skall thu snarlliige faa att ße.
Thenn greffue handtt skall fange ett stødt 

Oc lide baade armod oc nødtt,
Epther1) handtt wiill icke kiennde gudtt 

(iooo) Oc retthe siig epther hans helliige budtt 
Meden dristher wppaa synn egen magtt, 

Thy skall dett skee, hand hagde wagtt.
Vthy hans stedtt tha skalltthu staa 

Oc alltt hans gotz oc lande faa.

Skriuerenn.
(1005) Thenn stundtt ther ieg thiill scholen gick, 

Mett armodtt ieg mynn føde fick, 
Dog hagde ieg ingenn ßynderlliig nødtt, 

Thy gud gaff mig mitt dagliig brødtt. 
Siden ieg gaff mig oc thiill hoffue,

(loio) Gud kandtt ieg alldriig fulid tacke oc loffue, 
Thy hanndtt haffuer giiffuet mig klede oc føde 

Vdenn sorriigh oc wdenn møde.
Huor ieg haffuer tientt huos gode mendtt, 

Som en anden fattig suendtt

) Skal uden Tvivl være: Ep th er di.
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(1015) Schriffuer embitt haffuer ieg brugtt 
Oc schreffuit mynn herris landgielld oc frugt

Oc hanem ther for rengskab1) giortt, 
Saa ieg haffuer itt godtt paßbordtt,

Att ieg maa nu mynn egen werre, 
(t020) Gud haffue der for loff oc ære.

Nu wiille ieg taghe mig andiitt thiill; 
Om gud mig ther thiill hiellpe wiill,

Tha wiill ieg mig thiill studium giiffue 
Oc icke lengher thiill hoffue bliiffue.

(1025) Gud kand mynn tyngh en skycke saa, 
Att ieg maatthe nogenn renthe faa

Oc hollde mitt studium op ther mett, 
Thett er mynn wiillie, gud wed thett;

Mynn sagh setther ieg wdj guds handtt, 
(1030) Som alltingh raader offuer wor forstandtt.

Kort Vendning.
Meden du wiilltt huos kierkenn bliiffue 

Oc diig igenn thiill bogen giiffue
Oc setther thyll gud thynn hob oc liid, 

Tha skalltthu hiellpes indenn stackitt tiid, 
(1085) Thynn lycke skall blliiffue theg fulid god, 

Oc gud skall raade thynn soriig bod.
Thenn cannickis rentthe skalltthu haffue, 

Som dristher paa synne gode daffue,
Ther mett kandtthu well studere

(1040) Oc sydenn guds ord predicke oc lerre;
Thynn anslagh thenn skall framgang taghe, 

Oc cannicken handtt skall gaa tiilbaghe.

Capellanenn.
Gud naade mig arme fatthiig mandtt, 

leg mig saa liditt hiellpe kanndtt;
(1045) leg tienner saa lenghe andre wdj koer, 

Att ieg skøtt platt nøghen goer.
Skoen thiill hoßenne kandtt ieg icke faa, 

Thy bluis mig bland folck att gaa,
Dog ieg skulle werre ind fattig prest,

*) Sie.



214

(loso) Men gud handtt wed nu allting best,
Huor lidiitt godtt mynn herre andtt mig, 

Som alltiid beder mig threlle for siig.
Vthy choer skall ieg faar hanem staa, 

Hans sogne skall ieg oc ware wppaa, 
(1055) leg skall alltt wd y kuild oc frosth,

Nar hånd dricker bode miød oc most,
Men tyendtt oc offer oc andenn rentthe 

Ther aff tør ieg mig inthiitt wenthe.
Hånd haffuer wellde oc rigdom nock, 

(1060) Oc ieg gaar som ind plockiitt kock;
Mig tyckis, thett er icke rett oc skiell, 

Att ieg skall vverre hans daglighe trell,
Oc handtt skall renlhenn ene haffue 

Oc saadanne welldiige gode daffue;
(‘oos) Then arme lønn, handtt skall mig giiffue, 

Skarptt noch monne hånd den opschriffue.
Thy wiill ieg setthe mytt hob oc trøsth 

Thiill mynn gud, mig haffuer genløst, 
Handtt kanndtt mig hiellpe aff sorigh oc wee, 

(io7o) Epther hans willie lader ieg thett skee.

Kort Vendning.
Eptherdj thitt hob thiill gud er goed, 

Tha skalltthu fanghe fulid god boed;
Thynn herre skall gud snartt fortrycke, 

Oc du skalltt faa fulid gode lycke.
(‘075) Thenn munck, ther kandtt saa møgett proli, 

Hanem skall iegh dricke thiill in skol),
Att thett skall suide wdj hans huedtt, 

Føre hånd then schoell haffuer drukiitt vvdtt;
Alltt hans rentthe skalltthu faa,

J080) Sidenn skall handtt om brødet gaa,
Oc du skalltt haffue bode øll oc madtt, 

Thy giør diig wdj herren gladtt.

P eb lin genn.
Huad ieg haffuer hagtt stor fattiigdom, 

Sydenn ieg først aff wngdom kom!
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«oss) Ett rett godtt maalltiid ieg alldrig tick, 
Sydenn ieg først thiill schollen gick, 

Menn hunger oc tørst mett kulld oc frost 
Thett haffuer werritt mynn mesthe kost. 

Gud werre loffuitt thiill euig tiidtt,
(1090) Thiill hanem setther ieg all mynn liidtt, 

Hanndtt er den, mig hiellpe kanndtt, 
Thy allting stander thiill hans handtt. 

I huem som inthiitt ond wiill liide, 
Inthiitt godtt skall hanem oc biide; 

Tacetur. Horatius schriitfuer oc merckerlliig, 
Ther om oc er hans mening sliig: 

I huem som thett maall begerre att naa, 
Som handtt monne gierne epther traa, 

Megiitt ondtt tha skall hand liide
(iioo) Oc hellst wdj synn barndoms tiide; 

Om handtt aether ind mand att bliiffue 
Oc nogiitt merckerlliig wiill beschriiffue, 

Som Apollo oc andre flere sliig,
The haffue bedreffuit mandelliig,

dios) Frost oc kulld mett suedtt oc hede 
Att lide skall hand werre thiill rede, 

Men offuerflyddiig drick oc wkyskhedtt 
Mett andenn werßenns loßactiighett 

Thett skall handtt fly, som hand kand best, 
Saa haffuer ieg in Horatio lest. 

Dicetur. Thy wiill ieg lide oc lade mig nøge,
Mett huad som gud wiill mig tiillføge, 

Oc ellske mynn bog wdj mynn armodtt, 
Mynn tyngh kand bliiffue end fulld godtt.

Kort Vendning.
(ni») Ther tørtt thu inthiitt tuyle wppaa, 

Att thu skall ey hugsuaile faa. 
Ellsk thynn gud oc ler thynn bogh, 

Tha skalltthu blliilfue wiiß oc klogh; 
Studere flux oc haff wmaghe

(1120) Oc lad icke werdenn thyg bedraghe, 
Atthu wender thitt synd omkring
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Oc siar diig ind thiill werfiens ting. 
Thenn prest skall snarlliige faa in pllaffue, 

The mange kierker monne haffue
Hi25) Oc jnthiitt acther paa Christi hiordtt 

Att lerde denem guds helliige ordti;
Hans kierker oc renthe skalltthu nyde, 

Thy lad armod tig ey fortryde.

Staallddrengenn.
En fattiigh stallddreng er ieg nu,

(H30) Thiill gud staar alltt mitt hierte oc hu; 
Threlldom oc sleb, armodtt oc nødtt 

Haffuer ieg dagliige for mitt brødtt.
Thett er mynn idrett huer dag oc wge, 

Att ieg lader mig wdj staallden bruge;
(1135) Hesthe att skraffue oc drage wandtt 

Mett tho spanne, ind wdj huerie handtt, 
Thett giør ieg baade aarlliig oc Bilde, 

Om natthen liger ieg oc fulid illde, 
Om dagenn fanger ieg fulid lidiitt godtt,

(H40) Gud wiidtt, huadtt ieg haffuer her thiill fott; 
Men store hug for liden brødhe

Fanger ieg fulid tiidtt for alltt mynn møde: 
Nar stalldmestheren hånd kand befynnde,

Att ieg forsømer mig nogen synnde,
(H45) Handtt skraber mynn røgh oc end fulid tett, 

Saa lenghe handtt slaar siig Helluff trett; 
leg maa alligeuell biide oc liide, 

Ihuad handtt wiill wppaa mig Bliide. 
I fiordtt haffde ieg fulid hartt ett aar,

(H50) En s]Og synder mytt ene laar, 
Tha motte ieg lenge for badttskier lygge

Oc aff godtt follck baade tryglle oc tygge, 
Huad hånd skulle haffue for synn møde,

Oc alltthett, ieg skulle haffue thiill føde.
Nim) ieg fick en(i dog fuiid gode boett, 

Gud werre loff, mig wor saa god;
Mytt hob wiill ieg ey offuer giffue, 

Thett motte end en gang bedre bliffue.
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Gud kandtt mynn herris synd end røre, 
(U60) Att handtt tør mig weractiig giørre,

Att ieg motte fanghe hans peninge oc klede; 
Vthy thett hob wiiil ieg mig giede

Oc setthe mynn synd ther mett wdj fred, 
Gud haffuer end merre, end ieg tør wed.

Kort Vendning.
<t 165) Thu skailtt en fulid well kasthe thynne klude, 

Huor palltigh thu gaar nu inde oc wde;
Saa kllattiig ind folie, som du nu esth, 

Handtt haffuer endtt føre bleffuit thiill hest.
I medenn thu setther thiill gud thynn liid, 

unn) Tha, wiiil handtt oc saa werre thig bliid;
leg wiiil oc hiellpc, huadtt ieg kandtt, 

Atthu skall end blliiffue thiill mand.
Her wor ind krigsmandtt liditt for stund, 

Hand praalitt oc wor saa kodtt i mund, 
(H75) Thiill gode skall hanem gaa hans kede

Lige som then hund, ther greeß monne ede; 
Hans lycke hun skall sig forsuindhe,

Oc thu skailtt well thynn nød forwindhe.

Snaphan enn.
Sckullde ieg mig roße aff megitt gott, 

(uso) Att ieg hagde inthett mett wretth fott,
Tha motthe ieg heller stande oc tighe 

Endtt thale itt oc andiitt wiide.
Slig idrett haffuer ieg her tiill hagtt, 

Vthy skoff oc skiulld haffuer ieg mig lagt; 
(1185) Att røffue oc tage, sla follck ihiell,

Thett haffuer ieg brugitth for wdenn skiell. 
leg actitt mig rigdom saa att winde,

Att snappe oc røffue mand oc quinde,
Huem ieg kunde fyndhe paa wey oc sty, 

(neo) Men inthitt haffuer ieg thiißmere forthy.
Male quesitt oc male perdit

The hørde thiillßamen, thett wed ieg fritt; 
Huadtt skall ieg giørre, mig wsle mandtt?
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Andiitt embedtt ieg icke kanndtt.
(H95) Nødtt kiender nøgenn kone att spinde,

Oc piberren leger, for hånd wiill winde, 
Saa maa ieg oc att snappe gaa,

Om ieg skall mynn føde faa.
Kunde ieg bliffue rig, ieg [vil] ey liflue, 

(1200) Sligtt willde ieg siden o flu ergi flue
Oc lade saa thiill ind kiøbsted staa,

Om ieg kunde ther børigskaff faa; 
Siden vviille ieg holde mig siett,

Som ieg hagde alldriig giortt vrett.
(1205) Fulid act ind mandtt ieg bliffue will,

Thy werfienns lob gaar wnderlig thiill; 
Thett skeer end thitt, att skallcke triffuis, 

Oc godtt eractigtt follck fordriffuis.

Kort Vendning.
Hør nu thiill thenne bryde biørn, 

(1210) Ther mangen haffuer lagtt for raffn oc ørn!
Hånd wiill nu blliffue ind duelig mand,

Nar handtt icke lengher snappe kand. 
Alltt er dett wndtt for buorde att Bnobe,

Som brugdom1) oc bødelien sidde thiill hobe, 
(1215) Ther er icke manghe danemendtt for hende,

Nar bødelenn sydder wed buorde ende. 
Men skallcke the haffue oc stundom lycke,

Godtt follck the stundom afl sede trycke. 
Du tørtt blliiffue from, om du maa liffue, 

(122°) Som wlluff wngher, nar ther2) gamble bliffue;
Men skall dig lide formegitt well,

Som gud da giør ieg diig wskiell. 
Huortt wiill ieg hen, dett er nu klartt, 

leg maa alltt føllge mynn gamble artt, 
(1225) Mett skallcke skall ieg dannemendtt straffue,

Ther fore haffuer ieg megitt att skaffue. 
Hug hen, hug hen, lad staa i landtt,

Ladtt see, huadtt aff thiig bliiffue kand,

Saaledes oftere. 2) Skrivfeil for: the.
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Vy fynde io nogitt, nar wy monne lede, 
Anthen eg eller wngge eller skinde rede.

Poßepillthenn.
Fraa mynn barndom thiill denne daff

Haffuer ieg mig fødtt mett poße oc staff;
Mitt embedtt skall werre for huer wdulltt: 

In blind kierlling haffuer ieg lenge fulltt,
Thre sambfellts aar wdj mørcke oc liuss, 

Oc seett fulld mangen mands seder oc huiss,
Vdaff itt herritt oc wdj itt anditt,

Huor mangen tiid haffuer hun mig forbandit! 
Nar ieg fulide hende wdj skarn oc dreck,

Tha kalliitt hun mig baade skallck oc geek, 
Hun herde mig stundom wdj syn kiep,

Att pallthene the føye lep fraa lep;
Inar ieg synditt, hund løsthe mig aff, 

Emeden hun kunde røre synn staff.
leg giorde tha icke well ther mett,

Att ieg foer saa mett hende aff stedtt,
Men ieg tror wist, hun wor icke godtt, 

Thy giorde ieg hende thitt emodtt.
Pater noster lesthe hun gierne tiilbage,

Att alldriig saa ieg henndis mage;
Saa mange sygnillser hun oc saa kundhe, 

Oc der mett daaritt hun mange lundhé;
Hendis bønner giorde hun saa wnderlig, 

Oc alltt paa rim behendelig.
Hun signede bundens smør oc ost,

Hans fløde, oc huadtt hand hagde tiill kost,
Hans koo, hans kalluff, handtt hagde wdj boes, 

Oc alltt hans kree, baade griß oc goeß,
Hans korn, handtt hagde wdj synn lade, 

Att inthiitt wkree skulle thett skade.
Ther mett fick hunn baade ost oc fimør,

Bode wlldtt oc lodtt, bode hamp oc hør;
Huadtt bundens kone hagde wdj syne verre,

Ther aff fick hund thett besthe att there.
Hun signitt, att alle skulle bliffue rige,
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Oc ßelluff gick hun wdj stackarls lige:
Ther wndriitt mig allermest wppaa, 

Att follck the lode thenem lure saa,
Att hun skulle giffue thenem rigdom nock. 

(1270) Then arme blinde gamble stock,
Oc ßelluff hagde hun icke naall y weg, 

Eller oc in høne hende giorde ett eg.
Andre blindhe wiille hun oc giørre att see 

For gaffuis skylld oc minske theris wee; 
(1275) Hun ßollde thenem øgne for hunger oc tørst, 

Sig ßelluff kunde hun icke hiellpe først.
Thy tenckte ieg, dog ieg wor itt harn, 

Att hun foer mett løgen oc skarn,
Ther fore løb ieg fraa thenn seek 

(1280) Oc lodtt hynde ligge wdj ind beck;
Om thett wor nu synd eller oc icke, 

Thett kandtt ieg icke wiide tiill pricke.
Nu wiill ieg tage mig andett for hande 

Oc icke løbe saa wiilldtt om lande, 
(1285) leg wiill mig thiill in tiennisthe giiffue, 

Thett motthe endtt ind gang bedre bliffue.
Gud haffuer ingen syndere forladtt, 

Som hob oc trøsth haffuer thiill hanem satt;
O gud, forladtt mig synnder mynne 

(1290) For Iesu Christi død oc pine!

Kortt Vendning.
Thett loffuer ieg thiig, thu poße piilltt, 

Thynn nødtt skalltthu foruinde giilltt;
Fulid godt in lyeke diig fore staar, 

Huor klattiig oc palltiig du nu gaar.
(1295) Thien trolliig gud, haff hanem kier, 

Hans helliige ord thu holltt thig nier,
Oc lad thenn gamble kierllii[n]g gaa 

Mett siitt klammer, hun fynder wppaa.
Her wor ind kremmere nu y sted, 

(1300) Hand prolliitt oc puckiitt, ieg hørde well thett, 
Vdaff hans bliantt oc gylldenne stycke, 

Hans edle stenne oc kosthelliig smycke,
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Huor hand ther mett kunde godtt follck lure, 
Thett skall handtt snartt bethalle sure.

(1305) Hand kandtt nu icke tencke sig om,
Att handtt kandtt slais mett fattigdom, 

Thy skall ieg dricke hanem thiill in schoell,
Att handtt skall fanghe ind mager koell, 

Oc alltt hans riigdom skall komme teg thiill, 
(i3io) Føre endtt wy ende thette spiill.

Thenn arme kiøbmandtt.
Huadtt armod er wndtt att dragis mett,

Thett fynder well huer wdj syn stedtt; 
leg haffuer endtt oc forsøgtt ind partt,

Huor skoen trenger mig fulld hartt.
(1315) En fattiig kiøbmandtt skullde ieg werre, 

leg wiillde mig gierne mett §ren nere, 
Som andre gode borgere pleyge,

Dog ieg haffuer liditt godtt att eyge;
Thy borger ieg mere, ieg fattige mandtt, 

(1320) End ieg well betaile kandtt.
Herre gud wdj hymmellen raade mynn ferdtt,

Ett embitt wore godtt, huem thett hagde lerdtt, 
Men thett er nu mett mig forBiillde,

Om ieg itt embede lerde wiillde;
(1325) Mig angrer, att ieg thett icke giorde,

Føre ieg mynn hustrw hiem thiill mig førde, 
Huor wiillde thett nu ind gifftt mand staa,

Att ieg skullde nu thiill lerde gaa?
Thy faar ieg nu att lade mig nøye, 

(1330) Mett huad som gud wiill migh tiillføye.
Then bllinde kierlliighedtt mig bedrog,

Att ieg saa tiilliig mynn hustrw togh, 
Vthy sex aar hagde ieg hagtt godtt tiidtt,

Hagde lyckenn ellers werritt mig bliidtt; 
Tacetur. leg frycthett att skulle komme forfiiillde

Vdj ectheskaff[s] thett store giillde, 
Oc der for tog ieg tiilligen tiill,

Orflagen ieg icke dylliige wiill.
Thenn tiid mynn hustrw wor in pige,

15
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(1340) Tha saa ieg ingen hyndes lige, 
Thy fick ieg hynne saa hiertelig kier, 

Att ieg wiille alltiidtt werre hynde ner. 
Huilkenn dag ieg fick hende icke att ßee, 

Tha kunde mig ingen lycke skee;
(1345) leg kunde oc well formercke paa hynde, 

Att hun ellskiitt mig inthiitt mynde,
Thy kunde ieg alldriig fange roo, 

Før hun hemmellig gaff mig syn troo;
Thett ßamme giorde ieg hende igen.

(1350) Hendes moder wor oc myn fulid troo wen; 
Enddog hynnes fader stod ther emod, 

Hand bleff alligeuell om ßider god;
leg bar alligeuell in fare ther wed, 

Att hånd skullde giørre mig itt sned, 
(1355) Oc ind anden skullde fanghe hynne bortt, 

Ther for giffthe ieg mig saa kortt. 
Dicetur. Thy wiill ieg mett hende lide oc hende, 

Ihuadtt som gud wiill oß tiillßende, 
Elendiighedtt, armod, lycke oc wlycke,

(1360) Epther guds wiillie oc gode tycke.
Skulle wy end lide sorrig eller nødtt, 

Gud giiffuer oß dog wortt daglige brød, 
Handtt wiill io ingen Christen forgetthe,

Ther hob oc liid thiill hanem wiill setthe;
(1365) Kunde wy nu suarllig paa werden fighe, 

Vy bleffue dog icke ther aff riige, 
Men guds benedidellße oc store naade 

Then giør rigtt follck wdj alle maade.

Kortt Vendning.
Att thu haffuer diig in hustrw faatt, 

. ci370) Ther fore mysther du inthett gott,
Thy ægteskabs statt er wißellig 

Then euige gud behagelliig.
Vellßinellße wiill hånd oc thenem giiffue, 

Som wdj egtheskab wiill christelig liffue, 
(1375) Thy ellsk thu gud aff hiertte oc synde, 

Haff oc saa kier thynn danequinde.
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Viill gud oc giiffue eder børn oc frugtt,
Tha føder thenem op mett erlliig tugtt, 

Legger saa tiill nering, huadtt i kunde 
(1380) Mett ærin, men i ere kaske oc Bunde;

I skulle well fange biering oc brødtt,
Att y skulle haffue ingen nød, 

En bedre lycke skall teg tiillstaa,
End thu nu kandtt tencke wppaa: 

(1385) Thenn rige kiøbmandtt oc pure pening
Hand kiender siett inthett thiill Kortt Vendning, 

Hans øxne oc stude oc gode ting,
Hand sambier nu alle lande omkring, 

Oc peninge, handtt wiill wdj hymmerig haffue, 
(1390) Thett skall hanem selluff hordelig plaffue; 

Alltt ßamen skall thett gaa hanem fraa,
Oc du skalltt thett tiill egedom faa.

Embitzmanden den andenn.
Alle the naffler, ther gange kunde,

Thenem driffuer ieg paa wdj alle stunde; 
cis»*) leg bruger mitt embitt natt oc daff,

Oc inthett er ieg thiß wiillder ther aff, 
End dog dett ßamme embitt, ieg kandtt, 

Haffuer fødtt saa mangen erlliig mandtt. 
Suder embitt thett haffuer iegh lertt, 

(koo) Thett boller ieg oc wdj agtt oc werdtt, 
Ther fore skall gud icke werre mig wredtt, 

Att ieg skall werre mitt embede leed; 
Alltiidtt monne ieg paa lerritt recke,

Att mynne fyngre wiille stundom knecke, 
(kos) Barckwoes oc ßuerthe ieg ey forsmaar,

Vthy sliigtt arbeyde ieg daglige staar. 
Suenne att hollde formaa ieg icke,

Mynne peninge skall ieg oc ey fordricke, 
For mig wiill thett icke recke thiill, 

(1410) Gud giørre mig ellers, huadtt hand wiill. 
Alldriig wiid ieg, huor thett er fatt, 

leg sleber nu baade dag oc natt,
Oc hoßen thiill skoenn kand ieg icke fange,

15*
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Thy er mitt hiertte fulld saare bange;
(uis) Mynne fattige børn kandtt ieg icke føde 

Mett alltt mynn sleb oc staare møde.
Mynn embitz broder treller icke ner saa fast, 

Handtt giør sig icke saa megitt hast,
Alligeuell er hand mectigh oc riigh, 

(1420) Huor handtt gaar fram, ligger ieg wdj ßiig;
Viille handtt nu daglige ørckelofi gaa, 

Hanem skulle well dog peninge noch tiillslaa.
leg nøygis dog mett mynn lille lycke, 

Hans rigdom wiill ieg ey fortycke;
(1425) Kunde ieg hollde mitt huss wedtt magtt, 

Paa rigdom giiffuer ieg ingen act.
Gierne wiill ieg werre ind fattig trell, 

Oc ingen wiill ieg giørre wskiell;
Gud hiellpe mig ellers medtt synn naade 

(1430) Att werre hanem lydig wdj alle maade!

Kortt Vendning.
Brugh kun thett ene embett, ther du kandtt, 

Oc sig huer danemandtt rett oc ßandtt,
Haff gud for øgne oc arbeyge1) frij 

Vthy thett kalld, thu est wthij.
(1435) Thu skalltt well faa baade føde oc klede, 

Vthy thett hob skalltthu dig glede;
Thynn embitz broder skall times staar wferdtt 

Mett alle the embeder, ther hand haffuer lertt.
Hand kandtt saa megitt paack oc praall 

(1440) Oc kasther nu megitt smør wdj koell;
Thenn dag skall komme hanem bradeliig, 

Hand skall icke werre megitt riigh, 
Oc alltt hans konsth, hand kand aff roße, 

Skall icke kunde fly hanem skoo tiill hoße, 
(1445) Oc thu skall fanghe fulld god boed, 

Thy haff kun ellers itt gledeliig moed.
Skøgenn.

Ingenn hundtt løber gallen wdj fempten aar, 
Icke giør ieg heller, ihuor thett gaar;

’) Sic; smign. V. 370: sigen n.
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Gud hiellpe mig arme syndige quinde, 
(1450) leg motte en gang mynn nød foruinde!

Huadtt lyckenn haffuer werritt mig saare vblid 
Allliid fra mynn barndoms tiidl 

leg lod mig locke, ieg wor fulid wngh, 
Mynn synnd oc sorriig giøris migh tungh;

(1455) Ind skallck bedrog migh bittherlliig illde, 
Mynn heder oc ære wiille handtt forspiillde, 

leg giorde hans wiillig, ieg arme geck,
Siden kalliitt hand migh baade skiøge oc ßech. 

Hand lofTuitt mig før saa megiitt gott, 
(woo) Indtiill hand hagde synn wiillig fott, 

Hand sagde, hand wiille mig alldrigh forlade,
Saa giiffue hanem gud baade skam oc skade! 

Hand slap mig som ind hare for hunde,
Thett wollthe mig mange sorrighfulld stunde. 

(1465) Strax ieg hagde tagiitt thett wraad paa, 
Da døde mynn fader oc moder mig fraa. 

Mangen skallck haffuer ieg werritt tiillrede
Thiill theris slemme oc skinde handttklede; 

Lige som itt armtt forloritt faar
(1470) Saa haffuer ieg løbbitt wdj mange aar

Oc idelliig løbitt epther herre hoff 
For huer mands skompellsku oc skoff;

Før hoffmendtt, landsknecthe oc stallddrenghe 
Haffuer ieg nu werritt ophollden lenge, 

(1475) The haffue mig hollpiitt thiill mynn therring, 
O, huadtt thett er in wßell nerringh!

Vthy kiøbsteder haffuer ieg oc werritt wdj kroo, 
Som skiøger oc skallke tiillßamen boo,

Oc liid ther baade forßmedellße oc spott 
(uso) Aff ma[n]genn, ther wiillde mig inthett gott.

O gud, huadtt monne mig saare fortycke 
Miitt ßlemme liffnitt oc onde lycke!

Nu wiillde ieg gierne sligtt forlade, 
Som er mynn egen fordømellbe oc skade;

(1485) ieg kand nu aff guds ord forstaa,
Att gud sliigtt leffnitt ey lide maa, 

Huerkenn skiøger eller horerij,
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Thy wiille ieg gierne werre sliigtt forbij.
O gud wnde mig att leflue thenn daff, 

(1490) Att ieg motthe rettelliig wende ther aff
Oc komme fraa thenne fllemme wonne,

Ther mig saa skendelliig monne mig1) forhonne,
Oc tiill itt bedre leffnit end sliig,

Ther gud motthe werre behagelliigh;
(uos) Att ieg motthe bliiffue in dannequinde

Oc thenne staare mynn Baarig foruinde,
O gud allmectigste, hiellp migh ther tiill! 

Thiill diig mynn trøst ieg setthe wiill.
Kortt Vendningh.

Gud wiill ingenn Bynnder forBmaa, 
(1500) Som hanem wiill trolliig kalle wppaa,

Icke wiill handtt heller llieg foragthe, 
Meden du begynder saa gode fagthe.

Thy bliifT varactiig, gack icke tiilbaghe, 
Oc lad dig icke mere bedraghe, 

(isos) Guds ord skalltthu oc ydelliig hørde 
Oc ther aff lerre, huadtt thu skall giørre.

Thu skalltt end bliiffue in dannequinde 
Oc alltt thynn modgang well foruinde,

En dannemandtt skalltthu oc saa fanghe, 
(1510) Thien gud oc ladtt dig icke langhe.

Bunden thenn andenn.
En bunde maa mand mig well kallde, 

Thy ieg er bunden hartt mett alle;
Ett armtt gadehuB Bidder ieg wthy, 

Enn dag wed ieg mig icke fry, 
(tsis) Att ieg skall ey hoffgierning giørre 

Mitt herskab, som mig bør att hørde.
Liditt kandtt ieg piøge oc Baa, 

Mange haffuer ieg børn oc Bmaa,
Mynn affuell er liden thiill mynn føde, 

d520) leg haffuer ey fisk eller flesk att bløde:
Heste oc wogen kandtt ieg icke hollde, 

En skieppe korn ieg alldriig Bolide;
x) Det maa aabenbart kun tilregnes en Uagtsomhed af Afskriveren, at 

Ordet mig gjentages her.
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Mynne fattiige børnn gaa nagne oc reffne, 
Att klede thenem hafluer ieg ey effne, 

U525) Mynn hustrw hun ganger oc lige ßaa,
Saa giør oc ieg, thelt kiender wppaa. 

Mynne arme børn the frvße fulid ßaare, 
Att ieg ther wed maa felide taare; 

Thiill skoffuen nødis ieg att løbe oc rende 
(1530) Oc herre hiem, thett wy skulle brende, 

Oc ßancke fulid ßmaalliig spönne oc sprocke, 
leg kandtt icke berre store stocke. 

Huor gierne wiille ieg terske oc mughe
Oc for wor føde stor arbeyde brughe, 

(1535) Kunde ieg ellers att arbeyde fanghe,
Att wy skulle icke saa arme ganghe: 

Nu tør ieg icke biude mig thiill,
Om nogenn miitt arbeydtt haffue wiill. 

Tacetur. leg haffuer ind broder, haffuer riigdomm nock, 
(^540) Hand ßeer mig drage bode kuli oc stock, 

Oc att mynne børn the gaa saa arme,
Men inthiitt wiill hand sig forbarme; 

Hand trøsthiitt oß alldriig wdj wor nød
Mett ett stycke mølliitt brød, 

(1545) Saa kariig er then arme mandtt,
Iland skulle icke giiffue oß ind drick wand. 

Alldriig wiillde hand migh nogiitt gott,
Men mere driffuer handtt mig for spott: 

Hand ßiger, att luß the ede mig op,
(1550) Føre ßeer hand wßyun paa synn krop; 

Vspottitt motte hand lade mig bliiffue,
Emeden hand wiill mig inthiitt giiffue. 

Hand haffuer saa mange peningh oc guild,
Att hand motthe fyllde ind kornßeck fulld, 

(1555) Ingen nender hand ther aff att there,
Saa kariig er then gallne merre;

Kand skee the komme hanem ey tiill lycke
Men mere hans fattiighe ßiell fortrycke. 

Dicetur. Gud werre loff oc euigh priiß, *
(4560) Ther straffer mig mett siitt faderlig riis! 

leg wed, hand giør thett for mitt besthe,



228

Att handtt wiill mynn tollmodiighett fresthe; 
Thy haffuer hand ßentt mig armod sliigh, 

Att hand wiill giiffue mig hymmeriig,
(1565) Armod wiill ieg oc gierne haffue 

Oc nøygis ther mett wdj mynne daffue.

Kortt Vendning.
Bliiff hartt ther wedtt, du fattige bunde ! 

Megiitt godtt skall tig tiillstunde
For thenn armod, thu nu monne haffue; 

(1570) Thyn tingh skall fulldwell komme i laffue. 
Thy[n] broder, ther er saa welldiig oc riigh 

Oc legger paa werden megitt füg,
Oc hand haffuer alle huße fullde, 

Hand skall nu snarlliig leggis i mullde, 
(1575) Oc thu skalltt ene hans arffuing bliffue, 

Dog hand wiill diig nu inthitt giffue. 
Hand skall baade gotz oc peninge slippe, 

Oc thu skalltt inthiitt gaa tiill glippe, 
Siden skalltthu faa gode daffue

(isso) Oc kiennde thett for guds lon oc gaffue; 
Thy haff gott taalld in stackitt tiidtt, 

Gud er diig baade milld oc bliidtt.

Thiennisthe drengen.
Vthy syu aar haffuer ieg tientt paa landtt 

Oc alltiidtt tientt ind bundemandtt,
(1585) Mynn løn then gaff handtt mig huertt aar,

- End dog den icke megiitt forslaar.
Paa landtz byer ther ßuar sleb oc trelldom wancker, 

Fulld ßure mandtt ther tiill biering ßancker; 
Besynderlliig fattige tiennisthe drenge

(1590) Huadtt the skulle trelle oc slebbe lenge, 
Før end theris lønn saa høgtt kandtt løbe, 

Att the kunde itt par stude kiøbe 
Eller oc in liden klodtt eller folle, 

Att haffue nogitt paa att stolle,
(isos) Om the skulle nogiitt tiillßamen drage, 

Før the while for thenem ßellff taghe,
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Thett kandtt ieg fattige dreng befinde.
Huadtt ieg haffuer tiitt oc mange Binde 

Terskiitt oc mugiitt oc gangiitt mett ploffuen, 
(1600) Røgthett heste oc kiør oc faritt tiill skoffuenn, 

Før ieg kunde fange mett stor wmagh
En wallmells kiortell paa mynn bagh! 

Thy skall ieg tage mig andiitt thiill,
Paa landts byer ieg icke tienne wiill;

(leos) Vthy kiøbstedenn wiill ieg heller werre,
leg motthe end ther mig bedre nere 

Oc lerre der andre Beder oc tugtt,
End ieg her tiill dags haffuer brugtt.

En bunde wiill ind bunde bliiffue,
(mo) Thett feyller icke, men hand maa leffue, 

Vden hand kommer thiill anden forstandtt,
•End the allmindelliig haffue paa landtt. 

Ther for wiill ieg tiill kiøbsteden gaa,
Om ieg kand ther ind tiennisthe faa;

(1615) Mynn lycke tør en wendis om kring,
Gud kandtt forøge alltt myn tingh.

Guds ord fangher mand oc ther att hørde,
Ideligger end the paa landiitt giørde;

Gode Beder oc tugtt wiill ieg oc lerre,
(1620) Ther kunde mig komme thiill gaffn oc ære. 

leg kiender end mangen borgere from,
Som nylliig aff landitt tiill kiøbsted kom 

Oc førde mett thenem fulid lidiitt godtt,
The haffue baade brød oc bieringh fott; 

(1625) Somme aff thenem icke iiij ß otthe,
Oc Bomme itt kallffskyng icke formotte, 

The ere nu bleffne fulid finne mendtt,
Oc gud'hand haffuer thenem nock tiillßentt. 

Somme wdj kiøbsteder finder mand och,
(1630) Ther ere opføde mett rigdom noch, 

The haffue saa lenge druckiitt oc dobliitt
Oc tiill wntt Bellskaff thenem kobliitt, 

Att the igienn fulid liditt haffue,
Saa kand gud the løBactiige plaffue,

(1635) Saa bruger oc werden wnderllig spiill,
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Men allting gaar, Com gud hand wiill. 
Verden finoer sig som ind katt,

Nar wy tencke, wy haffue hynne fatt;
Thiill gud allenesthe wiill ieg hobe, 

(two) Hand kand giiffue mig baade kiortell oc koffue;
leg wed, att hand er dannes oc bliidtt, 

Thiill hanem slar ieg alltt mynn liidtt.

Kortt Vendningh.
Huem horde sligtt aff ind dreng paa land, 

Som denne bundetersker hand kand?
(1645) Hagde thu gangiitt thiill schole att lerre, 

Tha motthe thu Baa thynne ord framberre.
Thu haffuer fulld god in tro tiill gud, 

Thu aether att lerre hans ord oc bud,
Thy skall hand fulldwell hiellpe teg fram, 

(1650) End dog du kandtt icke megen bram.
Bliiff wiidtt thett sind, du gode ploffdreng, 

Fulld riig in pige skall giøre thynn seng:
Then borgere Bonn, thenn stoge pertt, 

Ther brasker oc praaler oc er saa biertt, 
(1655) Hand haffuer in søsther, fulld smuck in pige, 

Hun skall bliiffue thynn hustrw mett lige;
Hennes broder skall thett illde gaa, 

Oc thu skalltt guds benedidellBe faa.

Thienesthe piigenn.
leg er in fattiig thiennisthe piige, 

(1660) Forelldre hagde ieg icke megiitt riige,
The fødde mig dog op mett ære, 

Thett stundtt the wore wdj liffue herre.
Siden ieg da misthe mynn fader oc moder, 

Hagde ieg igien ind eniste broder, 
(ices) Handtt fortherriitt thiill studium

Alltt thett, baade hanem oc miig tiillkum. 
Ther handtt tha kom igien thiill lande, 

Tha Blogis mig tiill in større wande:
Hand døde wdj thett Bamme aar 

(1670) Aft* heliBott oc ey aff anden saar,
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Tha wor ieg platt Baa hellpe løB, 
Som ieg wor kommen aff hedne høB.

leg tacker dog gud wdj hymmerig, 
Ther mig haffuer werriitt mischundeliig;

(1675) Miitt forBuar oc werge milid oc bliid 
Tha haffuer handtt werriitt tiill denne tiid, 

Her epther bliiffuer handtt oc well Baa, 
Ther tuyller mig siett inthiitt paa.

Her tiill haffuer ieg endtt tientt mitt brødt
(teso) Hoes erlliigtt follck for wden nødtt; 

Throlliig wiill ieg mynn gierning giørre, 
Thelt stund ieg kandtt mynne arme røre.

Nu haffuer ieg thientt in dannequinde 
IX Bambfells aar oc icke minde, 

d685) Megiitt gott haffuer hun mig lertt, 
Alltt ære oc godtt er hun oc werdtt.

Alltt thett stundtt ther hun Bad enke, 
Andre att thienne kunde ieg icke tencke;

Nu haffuer hun sig ind wng mand fott,
(1690) legh frycther, thett Beder hynde inthiitt gott. 

Hynde kandtt hånd icke lide well,
Oc ther mett giør hånd som ind treell;

Om dagen handtt paa siitt iunckerskab gaar, 
Hans syndtt thiill all løBactighett staar, 

(1695) Om natten iager handtt hynde adtt dørre, 
Thett spaade ieg well om hanem førre.

Tha skall ieg løbe wdj skiulld oc wraa, 
Eller handtt wiill mig hugge oc slaa,

Vden ieg hans wiillig giørre wiill,
(i7oo) Ther Better ieg fendens moder tiill; 

Thy nødis ieg fraa dett drog att fare, 
Gud skall mynn ære well beuare, 

Som handtt haffuer naadelliig her tiill giørtt, 
Att ingen haffuer mig wdj klammer førtt.

(i7ob) Tiie gamble quinder ere icke wiiBe,
Ther motte Bide mett roo oc liBe

Vdj theris erlliig encke Bede
Oc tienne gud mett fryet oc giede,

Ther wiille Baa deris roo bortt skiffle
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(i7io) Oc mett sliig giecke thenem giitFte, 
Som hun tog thenne røgeløBe gieck;

Nu skall hun werre hans gamble Beck, 
End dog hun alldriig ther thiill brød,

Thett maa hende werre in bitther nødtt. 
(1715) Gud wed, thett giør mig soriig oc quyde,

Att hun skall sligtt aff hanem liide, 
Men hagde hun tagiitt irid midalldern mand,

Ther lod Big raade aff synn forstand, 
Tha hagde thett werrett hende løst oc gamen, 

(1720) lige mod lige kunnde best tiillBamen.
Gud hiellpe hynde well aff thenne nødtt,

Gud wnde mig oc mitt daglige brødtt, 
Gud wocthe mynn heder oc ære fra waade

Eller tage mig snarliig tiill synn naade! 
(1725) Thiill hanem staar alltt mynn liid oc troo,

Handtt wed, huor ieg skall bygge oc boo.

Kortt Wendning.
Thu skalltt well faa baade hufi oc hiem,

Oc maa well skee well flire eller fem; 
Imeden du staar wdj guds fryet, 

(1730) Tha skalltthu icke bliiffue fortryet.
Thynn ære wiill well gud beuare,

Thett er fritt for wden fare, 
Emeden du haffuer thynn ære saa kier,

Att thu wiilltt icke werre skallke ner.
(n35) nu nyllig wor her saa rig inn piige,

Hun lod ingen werre Bynne lige, 
Hun braskiitt saa megiitt aff syn lyeke,

Hendes bellthe, ringe oc anden smycke, 
Hun haffuer ind broder oc endtt fulid fin, 

(1740) Handtt skall bliiffue huBbundtt thin;
Hende skall stor wlycke tiillstande,

Oc alltt hyndes gotz kommer teg tiill hande.
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Her endes then anden act, 
oc alle theße forne 
perßoner quede oc 
in gledeliig wiße; 
nar thett er giortt, 

saa sigher 
tha

Kortt Vendningh.
Eders sorriig skall snartt wendis om tiill giede, 

Emeden y nu ßaa trøstelliig quede;
(1745) Theße første, her praaliitt saa fast tiillforne, 

Theris kleder wore icke tiill denem skorne,
Thenem skall ieg alle strax fortrycke,

Oc y skulle fange alltt theris smycke;
The skulle nu sørrye, giiffuer kun paa act, 

(175°) qc t|ie skune glippe baade gotz oc mact.
Nu skall huer mand baade ßee oc høre, 

Kortt Vendning skall siitt embett giørre: 
Theße perßoner skall ieg kortt foruende, 

The første wiill ieg strax nu skende,
Som driiste paa theris gotz oc wellde

Oc icke paa gud, thett leffuindis kelide; 
Theße andre ieg strax ophøge wiill, 

Mercker well oc ßeer fulid nøge tiill!

Hic mutant agentes suas vestes clam spectatoribus, sic vt comes 
recipiat vestes equitis auratj, canonicus scribæ, monachus sacel- 

lanj, sacrificus scholasticj ty sic de allijs iuxta ordinem; 
interea dicat

Actor ad populum.
Att werden er ganske suigelliig,

(1760) Omuendelliig oc ßaare bedrageliig 
Oc hollder icke lenge mett ind mand,

Thett wed nu huer, ther haffuer forstand;
Thett er oc ßaa then rette fund,

Aff huillken thenne leeg haffuer synn grund,
(nes) Som i haffuer well hørtt forkynde,

Ther wy monne legen først begynde,
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Att lyckenn kand sig snartt omuende, 
Føre meniskens dage komme tiill ende;

Saa kandtt sig oc ingen lycksaliig schriiffue,
(1770) Altt thett stundtt hånd er wdj liffue, 

Men wy wiide lidiitt att sige ther aff, 
Før end wy Bee wor Bisthe daff.

Saadan er werden att driiste wppaa, 
Som mand wiill paa skrog iB gaa:

<1775) Lige som skrogiis Bnarllig brøster,
Saa suiger oc werden, then paa hynde trøster; 

Inar mand tencker, att hånd staar fast,
Tha er hånd aller snarist omkast.

Skønne huBe wij wdj werden bygge,
(nso) Vy tencke, wy lenge wiille leffue trygge, 

Vy sancke her peninge, Bølluff oc guild, 
Som er dog inthiitt wden dreck oc mulld; 

For saadantt woge wy leffnitt oc liff
Oc tage os tiill baade tretthe oc kiiff.

(1785) Baade thiill tynge oc Baa tiill steffne
Vy blotte oc bande, huad wy kunde neflne, 

Vy klamre oc bulldre for werdzliig dom,
Oc intiitt wiille wy tencke oB om, 

For thett der drager fulid ringe in ting, 
(Høo) inar wy acte oB rett om kring.

Fast heller wiille wy mett wrett winde 
Endtt mett rette forligis tiill minde;

Sliig er nu christeliig kierlliighett, 
Slig er oc wertzlliig rettferdiighett,

(1795) Men gerighett, hoffmodtt, auind oc wrede 
Ther aff er nock wdj werden thiill rede; 

Ther paa wy wiiBelliig kundskab haffue, 
Att thett er mod thett1) siiste daffue. 

Kunde nu ind all werden faa,
(i8oo) Thett hanem dog icke gaffne maa, 

Skulle handtt ther mett syn Biell fortabe, 
Huor wor hånd tha, den wsle abe?

Men wiille wy sancke rett ligende fee,

Skrivfeil for: the.
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Vdj andre maade tha skall thett skee,
(isos) Thett skulle wy sambie wdj hymelen,

Som tyffue kunde thett icke stielle heen, 
Ey rust eller mulle kandtt thett fortherre,

Som Christus monne oß ßelluff lerre;
Ther skulle wy bygge, meden wy haffue tiid, 

(1810) Oc icke tiill werden slaa wor liid,
Hun tør oß suige baade her oc hyst

Mett synn fallskhett oc arge lyst.
Nu wiill ieg lade then talle fare

Oc mere aff thenne leeg forklare:
(isis) Mellom theße perßonner, i haffue nu hørtt,

Bliiffuer strax in stor foruandling giørtt, 
Att the, som først wore mectiige oc rige,

The mue nu fore the arme wige,
The første komme i de siiste deris stedtt; 

(1820) Men wy bemercke ingen ther mett,
Huerkenn fattig eller oc rüge,

Huerkenn gestliig eller wertzlliig,
Men aff forfarenhett huer mercke kandtt,

Att thett saa gaar wdj alle landtt.
(1825) Lige som thenne leeg gaar tiill,

Ihuem ther ellers rett mercke will, 
Saa pleyr oc att werre werdtzßens lob;

Ingen setthe thiill hende siitt hob 
Men tiill den welldiig gud oc ßande, 

(1830) Ther styrer oc raader alle lande!
Nu wiille wy tige stiille oc høre,

Huadtt theße personer wiille nu giørre, 
Som Kortt Wenndning haffuer nu foruandlett,

Oc ßee, huor handtt haffuer mett thenem handlet; 
(1835) Lader oß oc mercke, bode mgndtt oc quinde,

Huor lunde the ere oc nu tiill ßinde.

Greffuen.
En greffue haffuer ieg werriitt tiillforn,

Nu maa ieg sige: tott forlorn!
Ilide haffuer Kortt Wendning mett mig handliitt, 

(1840) Att hand haffuer saa mynn magtt foruandlit.
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leg wor baade mectig, riig oc bolld,
Bode landtt oc follck hagde ieg i wolld, 

Mynne peninge oc guild hagde ingen ende, 
En rigere endtt ieg ther ingen kiende. 

(1845) Nu er ieg skilltt wed alltt mynn magtt
Oc er nu kommen wthy stor foragtt;

Borte ere mynne dagliighe tiennere oc ßuenne, 
leg er fo[r]latt aff alle mynne wenne, 

leg haffuer nu icke ind drauanthe, 
(1850) Thy staar ieg som ind anden gantthe.

Sliigtt kunde ieg alldriig førre tencke,
Att armodtt kunde mig saa forkrencke. 

0 werden, huillken stor forreder est thu, 
Rett alldriig wiill ieg tro dig nu!

(1855) Jeg hagde icke troedtt, thu kunde mig ßuige, 
Then tiid ieg hagde mitt land oc riige, 

Nu kandtt ieg kiende rettheliigh,
Att thu est all fulid mett ßuigh. 

leg wed icke, huem ieg skylide maa, 
(i860) Eller huo mig thette haffuer førtt wpaa, 

Vden mig ßelluff baade siist oc først:
leg hagde thiill riigdom stor fiig oc trøst, 

Paa gud ieg alldelis inthiitt tenckte,
Att handtt mig sliig gaffuer skienckte; 

(ises) The arme wiille ieg ey hiellpe wdj nød, 
leg gaff thenem icke itt støcke brød, 

Mynn allmyß gaff ieg heller mynne hunde, 
End ieg wiillde then stakarie wnde. 

leg ilide regerritt mitt embett oc kalld, 
(1870) Thy haffuer ieg fott itt iammerligtt faild, 

En ellendiig fange maa ieg nu bliiffue, 
Alltt thett stund ther ieg maa liffue, 

Oc ende mitt leffnitt wßell oc arm,
Thett maa mig were in hiertens harm. 

(1875) Ett spegell maa ieg nu andre werre,
Som sig forlade paa werßens ære 

Oc driiste paa theris egen magtt
Oc giiffue paa guds ord ingin agtt;



(1880)

(1885)

(1890)

(1895)

Tacetur.
(1900)

(1905)

(1910)

Dicetur.
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Saa haffuer ieg giortt wdj mynne daffue, 
Oc therfore haffuer ieg thenne plaffue.

Ridderenn.
Ieg tacker theg gud wdj euighett 

For thynn stoere barmhiertighett,
Som thu haffuer alltiidtt mig beuist, 

Nu oc alltiidtt, baade først oc siist.
In tiidtt lang haffuer ieg hafftt armodtt, 

Nu haffuer gud ßentt mig gode bodtt,
Hand haffuer mig giiffuitt baade follk oc land, 

Dog ieg wor nylliig ind fattiig mandtt;
Gud haffuer mig giiffuit megiitt godtt, 

Baade steder oc byer, baade leen oc slott,
Mett alltt thett gode, ieg ynske wiill,

Thett haffuer mynn gud nu ßentt mig tiill.
En fattig ritther ieg føre wor,

Nu er ieg kommen thiill førstellig kor,
Ett greffue dømme haffuer ieg wnder myn hand, 

Saa welldiig ßom thett werre kandtt.
Oc herre gud wdj hymmerigh, 

Huadtt werden hun er behendelligh!
Thett haffuer ieg frest nu trende gang, 

Ther for er mynn historij langh:
Først wor mig lycken in tiid lang godtt, 

Ther epther sende gud mig stor armodtt,
Nu haffuer handtt giortt mig riig igien,

I huor thett wiill nu mett mig heen.
Then førsthe gang ieg gud ey kiende, 

Ther allting gick mig well i hende;
Then anden gang ieg tenckte mig om, 

Ther gud slog mig mett fattigdom;
Tha kunde ieg kiende oc giiffue paa agtt, 

Ther ieg wor skylldtt wed wellde oc magtt,
Att ieg formotthe mig inthiitt godtt, 

Men ieg hagde allting aff herren fott;
Then tredie gang er mig nu fore dørre 

Støre riigdom oc wellde end nogen tiid føre.
Gud skee loff thiill euiigh tiidtt,

16



(1920)

(1925)

(1930)

(1935)

(1940)

(1945)

Tacetur.
(1950)
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Som alltiidtt er mig milld oc bliidtt! 
Handtt wnde mig ther tiill aff syn naade,

Att ieg miti landtt motthe christelig raade 
Oc hollde huer mandtt wed rett oc lige,

Saa well the fattige som the rüge! 
Gud wnde mig ther synn naade tiill!

Then bønn ieg idelliig bede wiill.

Cannic k enn.
Hiellp gud, hiellp gud wdj thett[e] aar,

I huor thett end att aare gaar! 
Huadtt cannicker haffue nu wnde daffue!

The haffuer nu fott in lutters plaffue. 
In stund kunde ieg well peninge sancke,

Nu tyckis the wiille icke wancke; 
Mynn indttkomptt then wor herlliig oc stor, 

leg tuorde mig icke wmage wdj koer, 
Nu haffuer ieg gantze liden rentthe,

Oc myndre maa ieg mig end nu wenthe. 
Fiire sogne hagde ieg wnder mynn handtt,

The besthe, ther wore wdj itt landtt, 
Aff huillke bønderne gaffue mig tiend

Oc førde mig then wdj lade ind; 
Then tiend nogiitt drage kunde,

Ther førde thiill mig ßaa mangen bunde, 
Ther tiill mynne bona mensalia

Oc ßaa mynne bona comunia. 
feg hagde alltt ßamen quitt oc frij,

O, huillken wellde ieg wor wdj! 
Tha kunde ieg ßelle for tußen in arc k

Oc aarllig legge wdj myn arck. 
Nu er thett borthe all ßamen tiill hobe,

Oc ßelluff skall ieg wdj chorilt ßnobe, 
Thett kunnde myn korprest giørre itt stund,

Tha agtiitt ieg hanem icke wid in hund; 
Thy agtis ieg nu in ringe lingh,

Saa er nu werden wentt omkring. 
Nu haffuer andre mynne kierker faatt,

Oc ieg motthe slippe thenem mett spott;



(1955)

Dicetur.
(1960)

(1965)

(1970)

(1975)

(1980)

(1985)
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leg haffuer icke wden ind blodtt prebentt, 
Om ieg endtt kandtt behollde then, 

Misther ieg nu then wdj mynn trangh, 
Saa maa ieg gange stodergangh.

Saa haffuer Kortt Wendning mett mig legtt, 
Att ieg er kommen thiill arbyedtt oc wegtt, 

Mynn egen skylld er thett alltt slett,
Thy ieg icke brugiitt mitt embett rett;

Hagde ieg thett icke Belluff wollditt, 
Mynn rentthe hagde ieg well behollditt,

Ther fore maa ieg nu werre ind trell 
Oc gaa oc Børiig mig Bellff ihiell.

Schriffuerenn.
Gud maa ieg baade tacke oc loffue, 

Att ieg gaff mig wdj tiide fraa hoffue,
End dog ieg hagde end ingen nødtt, 

Then tiid hoffkagen wor mig Bødtt.
The gode mend, ieg then tiidtt tientthe 

Oc schreff theris aarlliig landgilde oc rentthe, 
The lønthe mig ther for erlliig oc well 

Oc giorde mig for myn tiennisthe skiell.
Om sider fiick ieg iitt andiitt Bind, 

Paa boglliig konsther att legge wind,
Thy gaff ieg mig tiill studium, 

Gud were loffuitt, ieg ther thiill kum!
Haffuer ieg endtt gulld oc pening forthertt,

Tha haffuer ieg oc Baa megiitt lertt,
Att ieg tiill Buars tør biude mig

Mett then, ther kandtt icke mere end ieg, 
Baade paa Greske og Latinn, 

leg tacker gud for naaden synn.
Nu haffuer gud forBeet mig saa

Eptlier mynn begere oc lange adtraa,
Att ieg haffuer fott iitt chriistelliigtt kalldtt 

Epther ind cannick, ther fick itt falldtt.
Mitt eblandtt mvnner1) oc slegtt

) Vistnok en Skrivfeil for: mynne venner.
16’
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(1990)

Tacetur.

(1995)

(2000)

(2005)

Dicetur.

(2010)

(2015)

(2020)

Ther haffuer gud mynne lycke opuectt; 
Tho skøne sogne ere mig wdj bud,

leg tager emod oc tacker gud. 
Ther wdj ere hynder firesinde tuyffue,

Ther skulle mig aarlliig theris tiende giiftue, 
Bona mensalia ligger ther oc tiill,

Saa megiitt Bom ieg begerre wiill. 
Thett godtz laa tiill itt cannickedom,

Thett wiill nu slaa1) for cannicken tom; 
Fiire kierker hanem ene tiill horde,

Oc alldriig hånd in predicken giørde, 
Hånd holltt ind fattiig capellan,

Som wor ind rett vlertt bran; 
Alle the kierker skulle hånd ware,

Hans herre wiillde icke staa sielle fare, 
Thy haffuer Kortt Wendning hanem saa quist,

Att hånd haffuer thenem allfiamen mist. 
Nu wiill ieg fligtiig wdj schripten studere,

Gud wdj hymmelen thiill loff oc ære; 
Hånd giiffue mig ther tiill naade oc ynde

Hans helliig ordtt Baa att forkynnde, 
Att ieg motte mange thiill hymmerig førde

Aff the christne, der paa skulle hørde! 
Ther thiill Guarer nu alleBamen,

Her stande omkring, in gladelig Amen.

Munnckenn.
Gud oc Sanct Barnardus were thett forkierdtt,

Att ieg haffuer nogin tiid in bogstaff lertt! 
Ouj, huadtt thett gaar ilide tiill!

Werden icke lenge nu stande wiill. 
Gud naade mig, att ieg bleff ind munck,

Att ieg bleff icke ind hoffmand strunck 
Eller oc ind landtzknectt mett stribede hoGe

Eller oc ind snaphan wdj skoff oc mofle. 
Hagde ieg bleffuit in kriigs mand gilid,

leg tørtt icke løbe om werden Baa willd,

’) Skal være: staa.



241

Som ieg løbber om myn føde nu 
Oc holldes for huermands skompellsku.

(2025) Ind munck oc ind anden gubbe gantt 
The1) regnis nu lige gode forßantt;

The follck, ther pleytt oß bucke oc nicke, 
Blantt godtt follck regne the oß icke,

Men ßielle mordere oc wllffue the oß kallde, 
(2030) The reyße oß alldriig, om wy fallde;

The giiffue oß snare in fendens stød, 
End the giiffue oß itt stycke brødtt.

Alldriig kandtt ieg noch wndre ther paa, 
Hui werden nu stormer oc brußer ßaa.

<2035) Ingen kandtt nu muncke liide, 
Tlieris onde munde the paa os ßliide,

The ßiige, wy myrde faltige ßielle 
Oc kierkens rentte røffue oc stielle.

Alldriig wor ieg sielle hiørde, 
(2040) Thy kand ieg ingen sielle myrde;

Tho sogne hagde ieg aff closter itt stund, 
The loge paa closters egen grund;

Stundom ieg tiill thenem foer, 
Oc stundom stod ieg hiemme i koer, 

<2045, Stundom foer ind oc stundom ind anden,
Men ieg predickiitt huerken løgen eller sanden.

Meßen ieg nock hygtiidelliig ßang, 
Oc wist2) wdj hygtiidtt tiill offer gang,

Ther mett ieg folkiilt gud befoell, 
(2050) Vien alldriig kom ieg wdj predickstoll,

Fordj ieg haffuer saa sludder itt maall, 
Som ieg skulle sløbe gloendis kaall.

lcke haffuer ieg heller studeritt for høgtt, 
Vdj bibelen haffuer ieg icke megitt fiøgtt.

(2055) leg er end oc tiill fretz ther mett, 
Men werden tager nu ßaa aff sted;

Tacetur. Vor skøne closther oc mure røde
Erre nøder brødtt oc steden staar øde,

Att ther, som føre laa miødtt oc wind,

r) Skal vistnok være: the. s) Formodentlig Skrivfeil for: mest.
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(2060)

Dicetur,

(2065)

(2070)

(2075)

(2080)

Tacetur.

(2090)

Dicetur. r

(2095)

Ther ligger nu baade hunde oc Buind. 
Lad gaa, lad gaa, thett hugger well heen,

leg wed mig end fulid troo ind wen, 
Hende tager ieg wed att kyBe oc klappe

Oc kasther baade mynn kuli oc kappe; 
Theris børn lege the dog alldriig øde,

Dog de wiille icke nu muncke føde.

Capellanenn.
Gud were tack, loff, heder oc priiB,

Att ieg wdj scholen fick aff riis!
Thett haffuer mig end nu alldrig fortrott,

Meden ieg endtt lerde nogiitt gott.
I huem som inthiitt ondtt wiill lide,

Thett gode skall hand oc neppeliig biide; 
Huo riis oc ferie tolide kandtt,

Hand kand fulldwell bliiffue tiill mandt, 
Om hand wiill ellers bogen lerre

Oc bruge synn lerdom gud tiill ære.
Vdj scholen hagde ieg icke Bynnderllig nødtt,

leg hiallp mig stundom mett wand oc brød; 
Stundom fick ieg end grød oc kaall,

leg giorde ther aff fulid gott itt maall,
Ther tiill hyn klare gaaBe winn,

Hun lerde mig end fulid god Latin; 
leg hiallp mig been, Bom ieg kunde best,

Indtiill ieg bleff ind fattig prest.
En capellan haffuer ieg werriitt ilt stund,

leg tientte ind cannick, oc band wor wnd; 
For hanem stod ieg daglig wdj clioer

Oc tiill hans sogne om helliigdage foer, 
Men lidiit gaff hand mig tiill lønn,

Thy haffuer gud nu hørtt mynn bønn 
Oc lagtt mig end Baa megitt tiill føde,

Att ieg kandtt well mynn kiortell bøde.
Tho sogne haffuer ieg fott paa landtt,

Gud ieg alldriig fulldtacke kandtt;
En munck hand hagde the sogne føre,

Som løber nu for huers mands dørre.



(2100)

(2105)

(2110)

(2115)

(2120)

(2125)

(2130)
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Alldriig liand wdj predickstaalld kom, 
lliuor handtt ellers bißitt om; 

Guds ord komme alldriig wdj hans mundlt, 
Thett arme follck flok ingen grund 

Anthen aff guds ord eller børne lerre, 
Fulid stor in ynck maa ßaadantt werre. 

Thy faar ieg nu att liaffue wmage, 
Baade the ßogne oc hellige dage, 

Oe alltiid follkiitt tiillhobe ßamble, 
Saa well the wnge ßom the gamble, 

lndtiill the nogen kundskaff faa, 
Att the kunde thenem rett forstaa 

Paa guds ßallige ord oc klare 
Oc tiill theris børne lerdom ßuare. 

Gud wnde mig ther tiill and oc naade, 
Som allting haffuer att styre oc raade!

Sogneprestenn.
lluadtt preste haffue nu wndtt at leffue, 

Besynderlliig nar the gamble bliffue!
Prest haffuer ieg werritt wdj XL aar,

Oc fulid well haffuer ieg fød myne faar, 
Saa mange som ieg tog wäre wpaa,

The skulle icke wdj mørcke gaa;
Nu tøckis mig, ieg kandtt inthiitt mere,

End ieg nu først skulle gaa thiill lerre.
Ett stund wor ieg ind velldig clerck,

Som føris kunnde wdj meße serck;
Ther ieg motte bruge mynn gamble Latin, 

The dage wor ieg ind clerck füll fin.
Then gode Peder Laalle er nu foragtt, 

Som alle scholler holltt wiid magtt;
Sallige motte the dage well werre,

Then tiid mandtt kunnde Peder Laallc lerre, 
Som ieg haffuer giortt, ther ieg wor barnn, 

Tha fantt mand clercke oc icke skarnn. 
leg wiille end nu thiill schole gaa, 

Kunde ieg Peder Laalle att hørde faa, 
End dog ieg er ind gamell mandtt
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Oc haffuer baade ailder oc forstandtt. 
(2135) Huor er nu then herlliig Florista?

Hånd er foragtiitt, oc Baa Grecista.
Ingen wiill nu horde Allanum,

leg tror, the agthe fulid lidiitt Hispanum, 
Mett andre slig flere høglerde mendtt, 

(2i4°) Hues liger wy haffuer alldriig kientt1).
The ere nu platt aff scholen iagiitt,

Oc andre bøger haffuer the op tagiitt, 
Huilke the nu poether kallde,

leg weidtt icke naffn paa thenem alle: 
(2145) En, wiid ieg, hider Virgilius,

En anden handtt kaliis Terentius,

x) Peder Laales Proverbia og Ebrardus Beth un i e nsis’s Græcismus 
(en latinsk Grammatik i lat. Hexametre, der havde skaftet sin For
fatter Tilnavnet Græcista) vare Skrifter, der i lang Tid spillede en 
fremtrædende Rolle ved Skoleunderviisningen herhjemme, indtil endelig 
Christian II i sin bekjendte Anordning af 1521 nediagde et energisk 
Forbud mod Brugen saavel af dem som af en Deel andre gamle Skole
bøger af lige saa ringe Værd. See herom D. Mag. 6 Bind, S. 366; 
smign. Nyerup, Libror, qui ante reform, in schol. Dan. præleg. notitia, 
og sammes Mantissa. - Florista, eller som dens fulde Titel siges at 
lyde: Flores grammaticæ s. Florista cum commento, skal være en Art 
latinsk Grammatik ligesom Græcismus, og at den, som Skolebog be
tragtet, ikke i nogen Maade har hævet sig over dette Værk eller 
over Peder Laales Ordsprogsamling, sees blandt Andet af Christiern 
Pedersens lille Skrift »Om Børn «t holde til Skole og Studium«, hvor 
alle 3 Bøger omtales med ligestor Uvillie og Ringeagt. — Alanus, 
kaldet ab Insulis, fordi han stammede fra Byen Ryssel (lat. Insulæ)i Flan- 
deren, var en af det 12te Aarhundredes lærdeste Theologer. Paa Grund 
af hans omfattende Viden tillagde Samtiden ham Hæderstitlen: Doctor 
universalis. Som latinsk Stilist nød han imidlertid ingen Anseelse, da 
hans Sprog baade var tungt og fuldt af Barbarismer. Det berømteste af 
hans mange Værker er hans Anti-Glaudianus s. de officio viri in omnibus 
virtutibus perfecti. Dette Værk har dog neppe været brugt i Skolerne, 
og det er rimeligere at antage, at den Bog, hvortil her sigtes, er hans 
Doctrinale minus s. liber parabolarum metrice descript., der netop i Be
gyndelsen af det 16de Aarhundrede var bleven optrykt mangfoldige 
Gange. — Petrus Hispanus,, Forfatter til Summulæ logicæ og Trac- 
tatus 6 logici s. Parva logicalia, antages af de Fleste at være den 
Samme, som 1276 blev Pave under Navnet Johan d. 21de. Oprindelig 
var han Læge, og hans fleste Skrifter ere af medicinsk Indhold.
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Then tredie kalle the Catonem,
Then fierde kalle the Ciceronem1); 

Bebelius oc Murmelius2) 
(2150) The hollde Peder Laalle for kunckellfus. 

Att3) alldriig horde ieg slig Latinn,
Anthen i Danemarck eller paa Rinn, 

Som peblingh oc glutther finde nu wppaa,
Vdj thenne tiidtt tiill scholen gaa.

<2156) pebling fladtt nylliig offuer mitt bord, 
leg icke forstod huer fierde ord 

Alf then Latin, handtt ther førde fram,
Thett motte werre mig fulid stor in skam. 

Saa wnderlliig glober wor ther eblandtt, 
(2160) Alltt mynn Latin holltt hånd for gantt, 

Mig siuntis, att hånd talliitt Gresk
Eller Hebraisk eller oc Calldesk; 

Gierne wiille handtt mett mig trette
Oc altt mynn Latin setthe tiill retthe.

(sies) Huillkenn stor wnder thett maa werre,
Att eggett wiill nu hønen lerre!

Men Biden ieg tha bleff ind prest,
Tha haffuer ieg herlliige bøger lest, 

Som offuer schripten ere giortt oc dictiitt

ri Angaaende den Plads, der efter Reformationens Indførelse an vistes de 
latinske Klassikere og særlig de her nævnte Forfattere i de lærde Skolers 
Underviisningsplan, skal jeg fornemlig henvise til Nyerup, Historisk
statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge, 3die Bind, 1ste 
Afdeling, a.

2) Heinr. Bebel (1470?—1518) og Joh. Murmel (1470—1517) have 
begge gjort sig høit fortjente af de klassiske Studiers Fremme i Tydsk- 
land, og navnlig have begge med stor Kraft og Udholdenhed deeltaget i 
den Kamp, som Humanisterne maatte føre mod Skolernes traditionelle 
Underviisningsmethode og de slette Lærebøger, inden det lykkedes dem 
at sætte deres reformatoriske Planer igjennem. Til denne Side af deres 
Virksomhed henhøre, for blot at nævne et Par Exempler, Skrifter som 
Bebels: Qui autores legendi sint novitiis ad comparandam eloquentiam 
cl qui fugiendi, og Mur mels: Scopiarium ad profligandam barbariem. 
Bebel har endog behandlet Spørgsmaalet om Skolebøgerne i dramatisk 
Form, nemlig i sin Comedie: De optimo studio juvenum.

tf) Vistnok Skrivfeil for: Rett.
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(2i7°) oc fore kettberij wor alldriig Bigtiitt: 
Hugo de Prato1) handtt wor ind mand, 

Lira oc Gorro hagde oc forstandtt2), 
Paratus oc Baa Discipulus3)

Oc Baa then gode Mammotrectus4);
(2175> Hand schreff offuer schripten herllig gloBer, 

Att then fulld stifftt skuile binde synne hoBer, 
Ther torde tiill hanem sige kee,

Alligeuell bolidis hand nu for spee.
Sliig helliige mendtt driffuis nu for spott, 

(2180; Nogre ny schribenter haffue wy nu fott;

*) Mindst 3 af Middelalderens theologiske Forfattere bare Navnet Hugo 
de Prato. Her menes udentvivl Dominikaneren H de Prato fra Toscana, 
der døde 1322, og som især var berømt for sine Prædikener. 1 det 15de 
og 16de Aarhundrede optryktes mange Gange hans Sermones dominicales 
super Euangelia et Epistolas per totum annum og hans S. de Sanctis.

*) Nicolaus de Lira eller de Lyra, en Franciskaner fra Lire i Nor
mandiet, var en af det 14de Aarhundredes mest udmærkede Skriftlærde 
(t 1340). Størst Anseelse erhvervede han sig ved sit kolossale exegetiske 
Værk: Postillæ perpetuæ in Biblia, der i lang Tid betragtedes som et 
aldeles uundværligt Hjælpemiddel ved Studiet af den hellige Skrift, og 
som gav Anledning til det bekjendte Udsagn om Forfatteren: Si Lira 
non lirasset, totus mundus delirasset (eller som det med en senere 
Vending kom til at hedde — Lutherus non saltasset). — Ni c. de 
Gor ran eller Gorham, en lærd Dominikaner fra det 13de Aarhun
drede, blev især bekjendt ved sine Gommentarer til det Nye Testamente.

3) Om Paratus vides ikke meget Andet, end at han var en Geistlig, der 
i Aaret 1493 udgav en Samling Prædikener: Sermones de tempore et 
de Sanctis. — Af Discipulus, eller som hans egentlige Navn sar: 
Johannes Herolt, haves et Værk med en ganske lignende Titel, men 
som for os har en noget større Betydning, da del efter C. J. Bran dis 
Erklæring maa betragtes som en af Hovedkilderne til Chr. Pedersens 
Jertegnspostil (see Chr. Pedersens danske Skrifter, ved Brandt, 2det Bind 
S. 488—89).

4) Mammotrectus eller Mammetractus er ikke, som man maaskec 
kunde antage, Navnet paa en Mand, men derimod Titlen paa en Bog, 
der i sin Tid stod i høi Anseelse hos den mindre oplyste Deel af det 
katholske Kieresi, for hvis Skyld den udtrykkelig angiver sig at \ære 
skreven. Det er en Slags Lexicon over de vanskeligere Ord i saadanne 
latinske Skrifter, som almindeligst benyttedes ved de kirkelige Hand
linger, derunder indbefattet den latinske Bibeloversættelse. Forfatteren 
var Joh. Marchesini fra Reggio, der levede i Begyndelsen og Midten af 
det 15de Aarhundrede.
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Mange aff thenem skall ieg icke røbe, 
Iicke acter ieg heller mange att kiøbe:

Philippus Melanthon oc Luttherus, 
lustus lonas oc Bucerus, 

(2i8à) Pomeranus oc Baa Coruinus,
Brentius oc Hegendorphinus1),

Oc andre flere slig lerde mendtt, 
Som ieg haffuer icke føre kientt.

Theris bøger oc diicl the gaa nu fram,
(2190) The gamble gaa tiill bage mett skam;

Men hagde ieg in bog for thenem alle,
Marcolphum super Luram2) the hende kalle, 

Then er mig sagtt aff mectigh tingh,
Tha yviille ieg finartt wende koben omkring,

(2195) Paa thett ieg molte mynne Bogne behollde, 
Som ieg hagde førre mectiig oc bolide.

Thett er stor ynck, att ieg Baa fage 
Skall slippe iij sogne oc gaa tiilbage,

l) De Mænd, som her nævnes efter Melanchthon og Luther, have, som det 
af Sammenstillingen lod sig formode, alle udfoldet en temmelig betydelig 
Virksomhed i Reformationens Tjeneste. Justus Jon as (1493—1555) var 
en personlig Ven af Luther og en Tidlang Professor i Wittenberg. Han 
hjalp Luther med Bibeloversættelsen og oversatte endvidere Melanchthons 
Apologia confessionis Augustanæ. Af hans egne Skrifter kan fremhæves 
en Defensio pro conjugio sacerdotali. — Martin Bueer (J491 —1551) 
er især bleven bekjendt ved sine Bestræbelser for at tilveiebringe Enig
hed mellem Luther og Zwingli. Aar 1549 blev han af Erkebiskop Th. 
C ran mer indbudt til England, hvor han holdt theologiske Forelæsninger 
til sin Død. — Med Navnet Pomeranus betegnes her, som ofte ellers, 
den berømte Reformator Joh. Bugenhagen. — Af Ant. Corvinus 
(1501 — 1553) haves et Værk oversat paa Dansk, nemlig hans Postil over 
Søndagsevangelierne (oversat 1539 af Peder Litie). — Joh. Brentius 
(1499 — 1570) gjorde sig især fortjent af Reformationens Udbredelse i 
Würtemberg. Han var en dygtig Exeget og en meget frugtbar Forfatter. 
Et Par af hans Skrifter ere oversatte paa Dansk, nemlig : En Prædiken 
om Løgn og Sandhed, overs, af Niels Jensen Randrup, Kbhn. 1559; 
og: Udkaarne Prædikener om en christelig Poenitentz og Levnet, overs, af 
Haagen Lauritzen. Kbhvn 1563. — C h r i s to p h. Hegendorph (1500— 
1540) har erhvervet sig et Navn baade som Theolog, som Jurist og 
som Skolemand. Han døde som Superintendent i Lüneburg.

-) Hvilken Forfatter eller Bog der sigtes til med denne Betegnelse, har 
det ikke været, mig muligt at udfinde.
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Oc ind skarns pebling skall thenem faa,
Ther flire skiellyngh icke nu formaa. 

Thett maa werre mig in hiertens harm,
Om ieg skall bliiffue ßaa wßell oc arm. 

Kunde ieg end behollde then ene,
Meden the mig capelan formene, 

Thiennisten ieg ßellff well giørre wiill,
leg frycther, thett bliffuer ther icke thiill. 

Lad gaa! ieg haffuer end gyllen eller tiffue;
Meden ieg maa icke sogne prest bliffue, 

Tha skall ieg tage mig anditt for hende
Oc terde ther aff, thiill the faa ende. 

Ondtt kandtt icke bliffue mig were, 
leg wiill alligeuell bliffue ind herre.

Pebl ingenn.
Uuadtt erlliig fattigdom then er godtt!

Gud kandtt well raade hende bod;
Then haffuer ieg alle mynne dage forsøgtt

Nu hafluer gud myn ting forøgtt.
En fattigh pebling er ieg endtt,

Nu haffuer Kortt Wendning thett foruendtt, 
Epther som gud thett haffue wiill,

Som huer maa ßee wdj thette spill. 
Then gamble rüge oc wnderllig prest

Saa lidiitt haffuer wdj schripten lest 
Oc intiitt wiill ey heller lerre,

Ther gud kandtt nogiitt tiill ere werre; 
Tre welldiige sogne hagde handtt i wolld

Mett megen egedom skøn oc bolid, 
Hand alldriig dog in predicken giørde,

Ther nogiitt meniske end nu liørde.
Hans capellan skulle the sogne ware,

Hand wiille icke staa then ßielle fare, 
Men renthen handtt gierne haffue wiillde,

Ther figiitt hand epther aarllig oc ßillde. 
Nu skall hand slippe baade sogne oc rentte,

Slett inthiitt ther aff tør handtt sig wenthe, 
Oc ieg skall i hans sted nu trede,
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Tacetur.

(2240)

(2245)

(2250)

(2255)

(2260)

(2265)

Thy maa ieg mig wdj herren glede.
Hans sogne degen lonthe hand icke well,

Hand wor hans daglige sieb oc trell,
Hans degne rentthe tog hand aarllig aar,

Oc hand skulle rycte hans fee oc faar;
Theris bv fee hagde hand oc degnen agtt,

Om hand hagde bleffuit wiid synn magtt.
Men lidiitt gaff handtt hanem tiill lonn,

Thy skall handtt nappe ther aff ronn;
Saa gaar thett gierne mett the wmillde,

Paa thett siisthe fare the illde.
0 gud, giiff mig itt bedre forstandtt,

Endtt handtt hagde, then arme mandtt,
Oc fra sliig geriighett mig beuare,

Ther setther then arme ßiell i fare!
Thiill gud staar all mynn tröst allene;

Att ieg hans ord maa predicke rene,
Thett skall nu werre myn hogiste iidtt,

Gud werre mig ther tiill naadiig oc bliid!

Krigs manndenn.
Nu isth van der gans mitt mich,

Vie woll ick vas beide prectig wnde rieh;
Ich bin sw nackentt, ich arm geßelle,

Als ein, wos isth am feile.
Hyr is veck beide mantheli wnde roch,

Beide gelltt wnde der gesuntheidtt och.
Ich hebbe mennigen miill geuandertt,

Itzunder isth meinne gluck forandertt,
Manck hofflyde wnde landsknegtt heb ich geuest,

Nu bin ich arm vp datt lesth;
Arme lyde heb ich geslagen wnde gestossen,

Fluckett er mitt pestilentzie wnde frantzoßen, 
Darumb datt ßee mich nichtt koenen geben,

Datt ßee nichtt hedde, ich wolde idtt dog hebben. 
Darumb geit mich oc ouell an,

Dat ich mein brott nichtt kriigen kan;
Nu musth ich panem propter deum gon,

Dat will ich oc nichtt lange don,
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Ich wiill mich geben tho ther menigen hop, 
Venthe ßee hebben fasth guden koep; 

(2275) See koenen mich mitth ßee erneren,
Vie willen einn anders kosth wortherren, 

Datt will ich doen bej meine contracth, 
Er hedde ich daar wp nichtt gedacth.

Lait loppen, latt loppen! datt ist mir gott, 
(2280) Ich wiill noch ßlemen mitt freier mott.

S talld dreng en n.
Ett godtt taall fick endtt alldriig ond ende, 

Huor wnderlliig werden monne sig wende.
Vthy stallden wor ieg wdj mange aar, 

Ther gick ieg ßom itt clattigtt faar, 
(2285) leg hagde ther mange ßorriigfull stunde, 

leg røcthiitt ther baade heste oc hunde.
The ßuarre hug, ieg ther tiill fick, 

Ailtt anditt ondtt the offuer gick;
leg hagde dog alltiidtt himmelligh 

(2290) Miitt hob thiill gud wdj hymmerigh,
Att band wiillde naadelliig tiill mig ßee, 

Att mig motthe bedre lycke skee.
Nu haffuer gud hullpiitt mig ßaa fast, 

Att ieg haffuer well mynne klude kast; 
(2295) Mynn herre haffuer mig weractiig giørtt, 

Att ieg itt skiøtte tøgh haffuer nu førtt
Vthy thenne nesthe forgangne krij, 

Thett wor then første, ieg wor wdj.
Tha wor gud mig endtt ßaa bliidtt, 

(23oo) leg greb indtt kriigs mandtt ßamme tiidtt;
Ind bytte pening ieg aff hanem fick, 

Fore endtt handtt bortt fraa mig gick.
leg fick ther oc ind hest fulld godtt, 

Saa haffuer gud raadtt myn angest boedtt, 
(2305) Then ßamme hest handtt kandtt well giellde 

XL daher indenn quellde;
Saa kandtt ieg legge mig thiill nering 

Inden stackiitt tiidtt ind rytthers terring,
Om gud wiill lyckenn ther thiill giiffue,
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Alt ieg kanndtt hoes mynn herre blifTue 
Oc tienne hanem erlliig oc well mett troo, 

Indtiill ieg wed, huor ieg skall boo.
Vdj thett hob wiill ieg mig giede

Oc idelliig gud aff hiertett bede, 
Att handit beuarer mett synn naade

Miitt lifT oc Biell fraa andskens waade.

Borgemesteren.
Ingen driste paa styrcke eller magtt,

Paa vollde eller mur eller stercke paa vagtt! 
Vdenn gud hånd wiill ind stad beuare,

Tha staar hun alltiidtt vdj fare.
Alltt thiill forgeffuis bygis mure oc vollde,

Huad hiellper thett oc, mand vegtere hollde? 
Vden gud ind stad beuare wiill,

Tha hiellper ther ingen wange thiill;
Thett hafluer ieg frest icke megitt gladtt

Paa thenne herlliig oc welldiige stadtt, 
Ther ieg wor borgemesther wdj,

leg mente, hun wor all fare frij.
Paa volld oc mur wor hun liaa fast,

Att ingen kunde giørre oli offuer last; 
Dubbeltt graffuer wor ther oc omkring,

Vy frycthiitt oli for ingen ting, 
Huerckenn for kartow eller for lilange,

Ingen skade kunde wy ther aff fange. 
Alligeuelle er wor stad nu øde,

Ett hedne hierte maa ther wed bløde.
Som wy tenckte, att wy liade trygge,

Oc huermand løste herlliig att bygge, 
Tha komme the tyffue, ther kalidis mord brender,

Som mange herlliige steder skender;
The kiøpte ind skallck ther tiill aff had,

Att hånd Bette ilid wpaa wor stad 
Oc brende then op all liamen i glød,

Ther stodtt tiillforn liaa mectig oc rød. 
Saa mangthett hierte hånd wglad giørde,

Aff sliig in ynck mand alldriig hørde;
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Tacetur.
(2350)

(2355)

(2360)

(2365)

(2370)

Dicetur.

(2375)

(2380)

Saa giiffue hanem gud bode skade oc skam, 
Ihuor handtt farer wdj werden fram,

Mett the forredere oc skallcke alle,
Som mandtt the lede mord brender kalle!

Stiglle oc hiulld skulle werre theris løn, 
Oc ther skullde gange fore ingen bøn;

Kunde mandtt ellers fange thenem fatt, 
Saa faa the skarn bode dag oc natt!

The faa oc ßaa, om the bleffue røpt,
Mett thenem, ther haffuer thenem ther tiill kiøpt I 

Men ieg kandtt icke retther forstaa,
End gud haffuer kast oß heffn wpaa

For wor store hoffmodiighedtt
Oc for wor ßlemme gerighett,

Mett andre ßuare forgifftiighe lasther, 
For huilke gud oß heffn paa kasther.

Men hagde wy rettellig fryctiitt gud
Oc retthett oß epther hans hellige bud

Oc ellsth hans helliige ord oc klare, 
Tha hagde wy weritt wden thenne fare.

leg kandtt icke mere giørre her tiill,
Thett bliffuer ßom gud thett haffue will,

The fange well heffn . oc straff tiill mett,
Som thenne mord brand komme aff stedtt

Oc giørde saa mange hierte wglad,
The maa thenem wente itt fendens badtt.

Ther tiill haffuer gud baade magtt oc effne,
End dog att hand er Been att heffne,

Men nar hand kommer, huorlenge hand bider, 
Tha straffer, att thett hordelliig ßuider.

Saa wiill hand thette oc ey forgetthe,
Hand kandtt mig oc myn skade op retthe,

Nar hans wille siger ßaa thiill;
Vthy thett hob ieg bliffue wiill.

Snaph an enn.
Att lyckenn er fulld godtt itt stycke, 

Thett lader ieg mig nu wißellig tycke;
Att lyckenn gaar offuer høg byrd oc ett,
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Thett kandtt ieg nu forstande rett,
(2385) Fordj ieg haffuer thett nu forsygtt,

leg hagde icke agtt att springe ßaa hygtt. 
Mynn woning haffuer werritt wdj skoff oc kratt

Thiill thenne tiid, baade dag oc natt; 
Huor ieg kunde plustre, roffue oc ßnape, 

(2390) Ther Worre mynne hender raske oc rappe. 
Ieg sparitt huerkinn mandtt eller quinde,

Piger eller drenge, huo ieg kunnde finde, 
leg tog, huad the hagde melt att fare,

The kunde thenem alldriig ßoo foruare.
(2395) Mange setthe oc ther hoes theris liff,

Ther icke wiille slippe wden kiff 
Theris pening oc gotz, huadtt the formaathe,

Theris guild oc ßolltf, huad the otthe; 
leg tog well klederne aff theris bag, 

(240°) Dog jeg hagde der liill ingen ßag, 
Men huem wiillde legge aff mett minde,

Thenem wiillde ieg icke sla eller binde, 
Icke stedde ieg heller stalid brødre mynne,

Att the skulle thenem sla eller pine.
(2405) Saa hagde ieg agtlhett rigdom att faa,

End dog ieg kunde thett icke naa.
Nu er ieg bleffuen ind anden mand,

Stor wellde er mig kommen tiill handtt, 
leg er nu kommen wdj borgemesthers sted 

<241°) Oc haffuer nu nock att giørre mett;
Dog wed ieg, thett er icke skeedtt

For mynn fromhett eller duellighett, 
Tacetur. Men mere aff euenturs slumpe lycke,

Att ieg skulle erlliigtt follck fortrycke.
(2415) Tiill ilt skallckhett att giørre lod ieg mig kiøffue,

Thett wiillde ieg icke gierne røbe, 
leg huisker thett heller alle wegne,

Lige som thett pleyr i skrep att regne, 
Fordj ieg kandtt icke megiitt lüge,

(2420) Thy maa y well myn skallckhett wiide: 
Mange skøne steder erre brentt,

Oc megitt gott forderffuit oc skientt,
17
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Beßynnderlliig thenne welldiige statt,
Vdj huillkenn ieg acter att giørre mig gladtt; 

(2425) Then hiallp ieg tiill att beende i glød,
Then gerning wor mig løstig och Bød, 

Dicetur. Ther mett er ieg oc bleffuen ind herre,
Dog mange lider nu megitt thißuerre.

Huor lenge mynn herredøm kandtt nu vare, 
(2430) Thett lader ieg staa syn egen fare,

Men hagde the ellers kientt mig rett,
Ther haffuer mig tiill sliig wellde ßett, 

Tha hagde the anderledis ßeett thenem om
Oc merett, att ieg wor icke from.

(2435) Dog skulle ieg mig icke ßelluff laste,
Thett kandtt mig snartt fraa magten kaste, 

Ike maa ieg heller mig ßellufT priße,
Saa sige the lerde oc de wiße.

Thett lader ieg schabe sig, som thett wiill, 
(2440) Oc ieg hollder mett Kortt Wendings spiill, 

leg tager godtt, men ieg kandtt faa,
Oc blliiffuer ind herre oc ladtt ßaa gaa!

Kremere nn.
Nu kandtt ieg mercke oc rett besinde,

Att offuerflødiig drick oc wnde quinde
(2445) The setthe mange narkapper paa

Oc røffuer thenem alltt theris wiißdom fraa; 
Icke eniste the wnge narre oc giecke,

Ther dricker oc boler mett skøger oc ßecke, 
Men oc ßaa gamle oc wiiße mendtt

(2450) Haffner the fraa all forstandtt foruendtt; 
Saa haffuer the oc ßaa ragitt mig illde,

Siden ieg kom wdj theris giillde.
Tacetur. leg hagde baade gotz oc peninge noch,

Nu staar ieg ßom ind plockitt koch,
(2455) Mynn kram wor Xm gylldenne werdtt,

Thett er alltt ßamen illde fortertt, 
Melt horer oc skøger oc løfie quinde

Haffuer ieg forslemmitt bode mere oc minde. 
Alltt thett, mynn fader oc moder otthe,
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(2460)

(2465)

Dicetur.

(2470)

(2475)

(2480)

(2485)

(2490)

(2495)

Oc alltt thett, ieg ther thiill ßellff formotthe, 
Som ieg hagde samblitt wdj mange lande,

Thett er alltt bortthe mett ßorriig oc wande. 
Ieg hagde icke trott, thett kunnde ßaa gange,

Att mynn rigdom kunnde ende fanghe,
Nu maa ieg tage oc føle ther paa,

Att alltt mynn lycke er gangen mig fraa. 
Men hagde ieg mig inn huslrw fott,

Then tiid ieg hagde ßaa megitt godtt, 
Tha hagde ieg weritt then rigiste mandtt,

Ther findis kanndtt wdj itt landtt.
Nu wiille ieg heller hoes skøger bliffue,

Endtt ieg wiillde mig wdj egteskaff giffue. 
Besynnderlliig hagde ieg in skiøge kier,

Hende wiille ieg alltiid werre ner;
Hun haffuer ritthellig strogitt mig wd,

Saa thett ßuider wdj myn hud,
Hun kunde fallskelliig kyße oc klappe,

Hun skaar mig rett in narre kappe,
Hun kunde oc øret ther tiill ßette,

Rett alldriig kandtt ieg hende forgetthe.
O, huadtt hun loffuit mig megitt gott,

Indtiill hun hagde myn gode ting fott! 
Siden ßvtthe hun mig wid benckens ende

Oc lod, ßom hun mig alldrig kiende.
Thy raader ieg nu huer danne mands barn,

The hollde thenem icke tiill skiøger oc skarn, 
Mett mindre end the wiille fare illde,

Men the tte lerde ieg alltt forßiillde; 
leg finder nu, icke megitt gladtt,

Att wngdom oc wiißdom icke føllgis adtt. 
Orsag ieg eder nu ßige wiill,

Att ingen skall bruge sligtt narre spiill: 
Alldriig er nogen ßaa dygdelliig oc godtt,

En skøge foruender ey alltt hans blodtt, 
Paa hans neße setther hun briiller,

Som in ßecke pibe hun hanem stiller; 
Alltiidtt skall hand paa døren ware

Oc ßette sitt liflf hoes skiøgen tiillfare;
17*
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Om ther kommer nogen sterckere end handtt, 
(2500) Eller then, fiun beedre lide kandtt,

Tha skall handtt antthen døren vige 
Eller stundom siaes mett iij tidlige;

Stundom bliiffuer hanem døren ßaa trang, 
Handtt faar ind skramme spande lang.

(2505) Mangen ßetther oc tiill foruedtt
Bode godtz oc pening oc liffuet mett; 

Hand giør end thett, der er end werre, 
Fortørner syn kierre gud oc herre;

Ther tiill skall hand sig oc befrycte,
(2510) Hand misther syn ere oc gode rycte 

Mett gotz oc peninge, huadtt hand kand haffue;
Maa thett icke werre in fendens plaffue? 

Tacetur, Thette wnde haffuer ieg allene frest,
leg løb hen ßom itt anditt best;

(2515) Nu er ther clemme paa myn halle, 
Att ieg kandtt ingen mand betaile,

Thy maa ieg lide baade iammer oc nødtt 
Oc wiille nu heller, att ieg wor dødtt.

Dicetur, Ett exempell maa ieg nu andre werre,
(2520) Theris gods mett dobell oc drick forterre; 

Thy ßeer eder nu wdj spegell paa mig, 
Att huer kandtt bedre foruare sig.

Poßepillthen.
Lenge løb ieg mett staff oc poße, 

Mett palltiig kiortell oc reuen hoße, 
(2525) leg løb omkring for huer mands dør, 

Lige ßom ieg haffuer sagtt eder før.
leg fulide in kierlling, oc hun wor blind, 

Thiill gud gaff mig itt andiitt synndtt;
Vdj ind beck lod ieg hende lige,

(2530) leg wiille icke lenger mett hynnde tygge. 
Nu haffuer ieg well foruundett myn nødtt,

Gud haffuer mig ßentt bode biering oc brød, 
Thy tacker ieg gud, wdj hymmellen boer,

Som ingen forlader, ther paa hanem troer. 
Tacetur. Thett første ieg kaste mynn poße oc staff,
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Dicetur.
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Thiill ind kiabstedtt ieg mig gaff, 
Ther fick ieg tieniste hoes ind mandtt,

Then rigeste kremere wdj itt landtt.
Paa kosteilig kram wor handtt ßaa riig 

Oc lagde paa werden ßaa megen flig,
Att ieg hans riger1) icke kiende, 

Føre handtt sitt synnd tiill dorskab wende.
Alltt synn forstandtt handtt platt omskiffte, 

Menn ingelund while hand sig giiffthe,
Hand bleff fortuilliitt paa ind ßeck,

Hirn giorde hanern tiill ind arm gifejck; 
Handtt drack oc bolliitt ßaa lenge mett hinde, 

Att hand forloritt bode wid oc ßinde,
Saa tog hand tiill att doble tiill mett, 

Bode hoes then skøge oc anden stedtt,
Indtiill hans gotz gick platt paa grund, 

Thiß werre hans lycke wor saa wnd.
Om ßider beßlog hanem armod oc ßorrigh, 

Saa Pick hand mig ind kippenkorrig,
Att ieg skulle gaa omkring paa landtt 

Oc ßamble peninge tiill hans handtt,
Ther handtt synn drick kunde mett ophollde, 

Thett regtlie icke tiill, ehuadtt ieg ßollde.
Om ßider ther ieg skulle rengskab giørre, 

Tha wiillde hand mig siett inttet hørre;
Hand gaff mig korrig, kram oc ware 

For mynn tienniste oc lod mig fare, 
leg tog tiill tacke oc hanem gode natt bødtt, 

Siden haffuer ieg hagdtt ßlett ingen nød.
Saa lenge haffuer ieg boritt kippen korrig 

Oc hollpitt mig heen mett Ion oc borrig, 
Saalltt naalie oc hegter mett slig ßmaa kram, 

1 huor ieg for i landen fram,
Att ieg er mandtt for M daller, 

Ther mett ieg daglige mig befaller
Then euighe gud wdj magtt oc wolld 

Oc tacker oc loffuer hanem tußen folld.

h Skal vistnok være: rigdom.
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Tacetur.
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leg wiill mig giiffue wnder egtheskabs regell 
Oc hollde mynn huBbondtt for itt spegell 

Oc tage mig nogitt bedre tiill ware,
Lade drick oc dobbell oc skøger fare,

Oc bede mynn gud aff hierte oc Binde, 
Att handtt giiffuer mig in danequinde.

Saa wiill ieg fulldwell slide myn tiidtt 
Oc tacke mynn gud, mig er Baa blidtt.

Kiøbmandenn then første.
Nu wed ieg alldriig, huadtt ieg skall tencke; 

Meden armod kunde mynn stad forkrencke,
Tha tør ther ingen Bige sig frij,

Att handtt skall gange armod forbij.
Ieg wor Baa rig, huortt ieg mig wende,

Att ieg paa gotz wiste ingen ende;
Alle the rinker, ind kiøbmandtt wiste, 

Thenem kunde ieg alle bruge mett liste.
Baade thiill landtt oc Baa tiill wandtt

Tha slois mig rigdom nock tiill handtt, 
leg kiende thett icke for guds gatfue,

Ther fore lader gud mig nu Baa plafliie, 
Att ieg haffuer icke naall wdj weg,

Icke heller Balltt noch tiill itt egh,
Att alltt mynn ogger oc gerighett 

Oc alltt mynn store surfittighett,
Ther føre kunde pening noc Bammen bringe, 

The due icke nu ind flue winge.
Vdaff ogger hagde ieg mynn daglige føde, 

Fast mere endtt nogen wantroo iøde;
I huem ieg lonthe ind dalier att bruge, 

iiij huide gatf hånd mig huerie wge,
Tthett giorde baade kiøsteds mend oc bunde, 

Then rentthe hun nogitt drage kunde.
Sex tuBenn daller hagde ieg paa rentthe,

En stor sum kunde thett aarllig op hentte, 
Oc hotfuittstollen wor all lige stoer,

Baade himmellig oc stille ieg der mett foer; 
Otfuer mynne peninge wor ieg Baa karrig,
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(2610)

(2615)

(2620)

(2625)

(2630)

(2635)

Dicetur.

(2640)

(2645)

Att Euclio handtt wor icke Baa narrig.
Wor sogneprest straffit mig idelliig

For myn ogger oc anden Buig;
Hånd badtt mig haffue sligtf fordragtt,

Ther wor in rett fordømmellig sag,
Oc tage mig tiill ind anden waanne,

Att ieg forgeffuis skulle borge oc laane
Oc alldellis ther aff inthett wenntthe,

Antthen ogger eller synndiig rentthe.
leg Buaritt hanem ind gang offuer buorde

Mynn rette mening, thett beste ieg tuorde:
Viill nogen bruge mynne peninge oc daller,

Hest er thett, att handtt rentthen betaller; 
leg er icke plictig att faa hanem mitt,

Ther inthiitt giiffuer mig wttaff sytt.
Om Bider wiillde handtt mig intiitt skonne,

Ther ieg brugthe heen myn gamble wonne;
Handtt bandtt Betthe mig aff predicke stoell,

Oc fenden wdj wolld handtt mig befoell,
Indtiill ieg giorde pligtt oc boedtt

Oc Baadan ogger attage forloett.
Icke wed ieg, huor handtt Batte i bandtt,

Siden kunde ieg rett intiitt lande:
Først komme the wdj brøst oc skade,

Ther minne peninge paa rentthe hade,
Att the Blett intiitt betaile kunde,

Anthen hoffuitt stollden eller rentthen nogerlunde;
Ther epther inden in stackitt stundtt

Gick alltt mitt gotz oc biering paa grund,
Att thett er bortthe fenden wdj wolld,

Alltt thett, ieg haffuer bode kiøbtt oc Bolldtt;
Nu haffuer ieg icke mere ther aff,

End then, ther gaar mett poBe oc staff.
Mynne peninge wiillde ieg wdj himmerig haffue,

Nu haffuer ieg fott in anden plaffue;
Her haffuer ieg gotz oc peninge misth

Oc frycler, att ieg faar inttitt hist.



(2650)

(2655)

(2660)

(2665)

Tacetur.
(2670)

(2675)

(2 680)
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Kiøbmanden then andenn.
Gudtt haffue loff oc euig tack,

Nu haffuer ieg slety ingen brack! 
Armodtt hagde ieg in stackitt tiidtt,

Oc lycken wor mig nogitt vbliidtt, 
Men nu haffuer gudtt thett Baa foruentt

Oc synn benedidellBe tiill mig Bentt, 
Att ieg haffuer noch wdj alle wraar,

Oc rigdom mig daglliig dag tiillBlar. 
Alldriig wed ieg, huor lunde thett kommer, 

Anthen om winther eller om flommer.
En stund tha hagde ieg lidin nerring,

Ther epther Batte ieg oc myn therring; 
leg giiffte mig wng, oc thett er wist,

Men inthiitt godtt haffuer ieg ther for mist. 
Ther gud gaff mig myn dannequinde,

Tha gaff hånd mig alltt gott mett hinde, 
Hun førde mett siig baade giede oc lycke,

End dog hun hagde icke megiitt Bmycke; 
Men dyg oc tugtt mett heder oc §re,

Som in dannequinde bør att berre, 
Ther er hun herlliige Bmyckiitt mett,

Ther trøsther oc gieder ieg mig wed. 
leg haffuer ind nabo, ind wnderlliig mand,

Saa gerig oc karriig Bom were kandtt; 
Handtt wor Baa riig paa syllff oc gulid,

Dog handtt kunnde alldrig blliiffue fulid, 
Att hans eyedomm hagde ingen ende,

Staar ogger hagde hånd oc for hennde; 
Nu tyckis mig, hanem gaar verden emod,

Sidenn myn lycke er bleffuen mig godtt, 
Strax som ieg begyntthe att triffuis,

Tha begyntthe handtt adtt fordriffuis. 
Saa wnderlliig ganger hiulliitt omkring,

Att thett er well in vnderlliig ting, 
Thett ind mandtt ganger thiill gode,

Thett gangher ind anden ingen1) tiill mode,

’) Skal være: igen.
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(2685)

Dicetur.

(2690)

(2695)

(2700)

(2705)

(2710)

(2715)

Tacetur.

Ther kommer io ingen skade paa landtt,
Ther nogen igien ey gaffne kandtt;

Saa haffuer Kortt Wennding ind anden forwandlit
Oc ther emodtt well mett mig handlitt. 

leg taeker gud oc myn danequinde,
Mig lider nu well baade wde oc inde; 

Hagde ieg hende nu wid myn handtt,
Tha skulle ieg quede in vifie paa standtt, 

Thett skeer well, nar ieg faar hynnde fatt,
En gang inden medie natt.

Embitzmandenn then første.
Alle the embeder, ther ieg haffuer lertt,

The ere nu icke ind pening werdtt,
The haflfue nu lagtt mig øde wdj grundtt,

Thett hagde ieg icke troitt itt stund.
Ieg wor suder, oc ieg wor Bmedtt,

Skredder gierning brugte ieg oc medtt, 
En tømermandtt oc ind bødicker,

Ind rimBnider oc Bnedicker; 
leg kunde oc mange embeder flere,

Som ieg kandtt icke op regne herre, 
leg brugte thenern oc Baa som ind mand,

Nu tyckis mig, att ieg inthiitt kandtt; 
Men hagde ieg lertt itt embede well

Oc brugtt thett ene mett rett oc skiell, 
Tha hagde mynn ting werriitt bedre fatt,

Att armodtt hagde mig icke trengtt Baa bratt. 
Thett sprock er Bantt, som mig kandtt tycke,

Att Biu embeder ere Biu wlycke.
Nu er ieg lige Bom in vibe,

Ther alle tuer wiill ene gribe, 
Om Bider kandtt hun icke forbede

Then tue, hun haffuer wdj synn rede;
Saa wiille ieg oc Baa tage alltt ting ware,

leg motte tha lade thett meste fare. 
Mange Buenne holltt ieg itt stund,

Nu kandtt ieg icke føde ind hunndtt;
Huor thett gaar tiill, ieg ey forstaar,
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(2720)

(2725)

(2730)

Dicetur.

(2735)

(2740)

(2745)

(2750)

Att werdtzens handelt sig ßaa wndslar, 
Att the, ßom føre hagde nock att giiffue,

The tygge nu oc fattige bliffiie,
Oc mange, ther hagde staar fattigdom,

The komme nu op tiill staar rigdom, 
leg troer, Kortt Wending regerrer fast,

Hand haffuer nu mangen wdj halmen kast, 
Ther føre wdj bløde senghe monne lige,

Att the gaa nu omkring att tygge,
Oc mange, ther laae wdj skarn oc aske,

The haffuer nu guild oc peninge wdj taske. 
Att werden hagde slig claritt att skiencke,

Thett kunde ieg alldriig førre tencke, 
Thy raader ieg alle, ther well while fare,

Tage sig icke werden ßaa megiitt ware;
Mig haffuer hun skienckiitt, fattiig mandtt,

Som hun rett ilide forßuare kandtt.
leg er icke ene wdj thenne1) tall,

Ther werden biuder ßinne ware fal),
Men then er wiiß, ehuor thett gaar,

Ther aller minst mett hende kiøbslaar, 
Thy hun wiill paa thett siisthe ßuige,

Thett maa ieg kienndis oc mynne lige.

Embitzmanden then anden.
leg haffuer weritt ind arm mandtt,

Etl embitt haffuer ieg lertt oc kandtt,
Thett haffuer ieg ideliig wariitt wpaa,

Inthiitt arbeyd lodtt ieg tiilbage staa;
Nu haffuer gud ßaa hiullpiitt mig,

Huor thett gick tiill, wed icke ieg,
Att ieg haffuer gotz oc pening fott,

Oc gud haffuer ßentt mig megitt gott. 
leg lodtt mig nøyge mett myn lycke,

Armodtt lod ieg mig ey fortycke, 
Miitt embett bleff ieg hordeliig wed

Oc bleff ind suder epther gamell ßeedtt.

Formodentlig Srivfeil for: the ri s.
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(2755) Nu wiille embitzmendtt bruge kiøbenskaff,
Thenem Belluff thiill staar schade oc taff; 

Ther nygis icke nu mangen mandtt
Mett sitt embitt, ther handtt kandtt. 

Embitzmendtt wiille nu kiøbmendtt blifl'ue, 
(2760) Thcris erlliige ømheder ofluer att giiflue, 

Kiøbmendtt Blaar støre handdell wpaa,
End the well betaile maa;

Borgere wiille nu bønner werre,
Bynder wiille nu thiill schole att lere,

(2765) Clercke wiille oc werre bynder,
Saa biiflue oc mange tiill wiunder1); 

The, wdj egtheskab erre giffthe,
The wiille gierne ind partt omskiffthe, 

Saa nøggis nu ingen mett Bynn lycke,
(277°) Att gud handtt thett maa skøtt fortycke. 

Tacetur. Lige som poethen Horatius schritfuer
Oc ther wdj siett inthitt lifluer, 

Att hoffhesten wiille thett gierne Baa haffue,
Att handtt motthe gaa wdj ploff att drafl'ue, 

(2775) Then lade oxe mener tuertt emodtt,
Att handtt tiill Badeil oc betBell er godtt, 

Saa nøggis oc ingen mett Bytt kalld,
Oc ther faare fanger mangen falldtt.

Thy kandtt mig inthiitt bedre tycke,
(2780) Endtt huer handtt nøgis mett fiyn lycke 

Oc mett thett kalld, hånd er wdj,
Oc bruge thett rett oc arbegde frij; 

Saa wiill gud hanem benedide
Oc føde hanem well foruden quide.

(2785) Myn embitz broder, the mange embeder kunde,
Handtt er nu platt forderlfuit wdj grunde, 

Handtt er ind treell mett all Byn bram,
Oc mitt §mbitt hafluer hollpiitt mig fram;

x) Det er af ovenstaaende Linier klart, at Forfatteren har kjendt den gamle 
Spaadom om Danmarks Skjæbne, som Worrn senere aftrykte i sine Mo
numenta Dan. p. 309, og hvis Slutning lyder: Herremænd skulle blive 
Kjøbmænd, og Præster til Bønder, og Bønder til Vidunder.
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Dicetur. Thy tacker ieg gud for naaden Byn 
(279°) Oc nøgis well mett lycken myn.

Høstruenn.
O herre gudtt, allting formaa,

Hui monne werden foruandles Baa?
Thett iriaa ieg Biige, mig arme quinde,

Att mitt gotz skulle Baa forBuinde!
<2795) In stund hagde ieg noch aff guds §re

Oc alltt then rigdom, ieg wiille begerre, 
Nu er ieg bleffuen baade wBell oc arm

Oc daglig maa Be mynd egen harm; 
Hagde nogen sagtt mig Blii[g]tt itt stund, 

(2800) ieg hagde hanem Blagiitt wpaa hans mund. 
Then tiid, myn huBbundtt fraa mig døde,

Ther wor myn hiertens blomme oc Bøde, 
Tha fick mitt hierte fulid staartt itt skaardt,

Ther hånd bleff baren aff myn gaar.
(2805) Handtt wntthe mig Baa hiertelig well;

Gudtt tage Baa blidelig emodtt hans Biell, 
Som hånd wor mig bode blijdtt. oc godtt,

Tha møder hanem itt gladeligtt modtt, 
Thy handtt wor mig ind hiertens mand, 

(28io) En bedre sig ingen ynske kandtt. 
Handtt wor mig god bode aarlliig oc Bilde;

Vden ieg thett Bellff forskyllde wiillde, 
Tha fick ieg icke itt ordtt aff wrede,

Huor skali mand Blig ind mand oplede? 
(2815) Tha kunde ieg icke rett skiøn ther paa,

Føre ieg hanem Bagnitt wdj huerie wraa; 
Nu kandtt ieg thett well bedre tencke,

Siden ieg er bleffuit inn fattig encke. 
Tacetur. Epther handtt wor dødtt in stackitt tiidtt, 

(2820) Tha bleff mig lycken mere vbliidtt;
leg misthe mynne børn, baade store oc Bmaa,

Oc tha gick alltt myn giede mig fra;
Aff pestelentze døde the Baa faghe,

Oc ieg motthe ene bliffue tiilbage,
(2825) Vden mynn ellsthe Bøn o c verig,



(2830)

(2835)

Dicetur.
(2840)

(2845)

(2850)

(2855)

(2860)
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Handtt bleff fortuilitt paa in herig.
Hun strøg hanem wd oc thode hans halle,

Men ieg motthe laghett alltt bethalle; 
Handtt bolliitt Baa lenge mett then Beck,

Att huer mandtt holltt hanem for ind geck. 
En affthen kom handtt ther i in kiiff,

Ther motthe handtt lade sitt wnge liff,
Sligh Borrig er mig hendtt oc møde, 

Siden myn kierre huBbunde døde.
Huad forBuar ieg hafluer oc inynne lige, 

Oc mest eblandtt the mectige oc rige, 
Thett maa nu gud wdj hymmelen kiende, 

Handtt kand alltt myn Borriig foruende.
leg er nu Bom itt enlligtt tree,

Ther haffuer huercken lyv eller lee;
Venner hagde ieg nock itt stundtt,

Indtthiill myn bierring gick paa grund; 
Mange, ther mig monne førre klappe,

The mig nu daglige hordelig nappe. 
Fluor wiill ieg heen, ieg arme quinde?

Ieg maa nu lide bode wde oc inde, 
Emeden thett gudtt Baa haffue wiill

Epther thenne werdtzens behendig spill. 
leg wor føre hoffmodig wdj Byn oc agtt,

Ther ieg wor rig oc hagde magtt,
Thy straffer nu gudtt migh retthellig

Oc lader mig lide armodtt Blig;
Gud giiffue mig herre tollmodighett 

Oc fliden tlienn euighe Balliigliett!

Skøg enn.
Tlienn gud, som raader offuer alle tynng, 

Handtt haffuer nu wentt myn lycke omkring 
Oc giiffuet mig thett, ieg daglige badtt,

Thy er ieg nu wdj hierthitt gladt, 
leg wor in fattig skiøge itt stundtt,

Mynn lycke wor mig wbliid oc wndtt;
WBell løb ieg om werden wiilld,

Vor Blagen oc dragen aff mangen wmilld,



266

Tacetur.

/2870)

(2875)

(2880)

(2885)

Dicetur.

(2890)

(2895)

(2900)

Aff hoffmendtt oc bomendtt, huo tiill wiillde trede, 
Tha motte ieg stymper werre tiill rede.

Mange brugtthe mig tiill syndtt oc spott, 
Oc ingen wiillde mig nogitt gott.

Om ßider bleff ieg mig ßelluff vredtt, 
Att ieg skulle werre ßaa ßlem oc leedtt,

Mig skammis ther wiidtt wdj huerie wraa,
Att ieg skulle paa iorden gaa

Oc daglig ßaa ilide oc ßlemmeliig 
Fortørne myn gud wdj hymmerig.

Thy manitt ieg gud bode aarllig oc Bilde,
Hand sig offuer mig forbarme willde,

Att ieg motte komme fra slig in nødtt
Oc tiill itt erliigtt, skamløst brødtt

Oc icke ßaa løbe om werden wiilld, 
Saa platt forloren oc rett fortuilldtt.

Ehuor ieg gick att gaden fram,
The huyett epther mig mett spott oc skam, 

Mig ropthe oc skreg paa maningen gieck
Oc kalliitt mig hore, skøge oc ßeck;

leg gick oc luritt oc motthe thett høre, 
Som in ßo, ther er skitt paa øre;

Huor wiille ieg heen, ieg wßle quinde? 
leg wor bedrøffuit wdj hiarte oc ßinde.

leg badtt oc manitt ßaa inderlligh
Then euige gudtt wdj hymmeriig,

Att hand wiille mig ßyn miskund thee 
Aff ßynn gudommeliig leggende fee.

Om ßider hørde tha gud myn bøn;
Icke epther myn egen fortienthe løn

Men epther hans store, wßiigcllig naade 
Haffuer hand mig frellst aff thenne waade;

Hand tog mig op aff skarn oc dreck,
En arm, forloren, skidden seek,

Oc giorde mig thiill in dannequinde,
Sligtt bør mig well att dragis tiill mynde

Oc tacke myn gud bode dag oc natt, 
Att hand icke forschødtt mig platt.

Nu haffuer ieg ind danemandtt fott,
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Hand giør mig ere oc megitt gott,
Handtt er mig bedre aff hiertens grund,

Endtt XX eller XXX warre itt stundtt.
(2905) [eg skall och hollde hanem loffue oc troo

Oc skiffthe mett hanem bode giede oc roo 
Att schyllden skall alldriig findis hoes mig,

Thett stund ieg leffuer mett hanem queg.
Tacetur. Kunde ieg mynne hender wnder hanem brede, 

(2910) Tha yviillde ieg gierne werre tiill rede,
Ellers burde mig alldriig att lide well,

Om ieg giorde hanem anditt endtt skiell. 
Gudtt were loffuit, wy haffue icke nødtt,

Vy haftue nock bode bierring oc brød;
(29U) ßu(j yvnde os liere ßaa ßamen att liffue,

Att wy motthe arffue thiill hymmerig bliffue

Bun denn then før st he.
Hiellp gud oc ploffuen thiill bedre lycke!

Mig tyckis, the hiellper icke nu itt stycke; 
leg wedtt icke, huem ther hiellpe kandtt, 

(mo) Meden ieg er bleffuen ind fattig mandtt. 
leg wor ßaa rig, huortt ieg mig wenthe,

Att ieg visthe ther paa ingen ende, 
leg hagde noch wdj büße oc lade,

Førre endtt mig tiillslog thenne skade,
<2925) Bode oxe oc stude, bode fee oc faar,

Thett alltt ßamen nu tiill bage gaar.
Mynne skønne heste, ieg holltt paa staallde,

Mynne degllige foller, ieg hagde wdj wollde 
Mynne mange deglige kalluff oc kiør,

(2930) Mynne f§de gallthe oc herllige ßoor
The erre alltt bortthe alltt fra myn handtt,

Mett mere, ieg icke op regne kandtt.
Ther erre nu thonime bode arck oc bing,

Som ieg hagde wdj myn gode ting, 
(2935) leg haffuer nu huercken mgill eller malltt,

Huercken gaas eller hønne, grijs eller galltt 
Thett er alltt bortthe, alltt ßamen i gründ,

Dog ieg hagde noch att ßellig itt stund.
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Tacetur.
(2940)

(2945)

(2950)

(2955)

(2960)

(2965)

Dicetur.

(2970)

Mynne mange daller, mitt guild ßaa rødtt 
Ere bortthe, ßom the wore brendtt i glød,

Mynne deglige børn ere alle døde,
Ther skulle mig i myn allerdom føde,

Mynn hustrw maa nu for andre weffue,
Ther føre hagde noch wdj spißell oc kleffue.

Huadtt thett maa were ind ynckelig harm,
Att ieg nu skal! werre ßaa arm,

Oc myn broder, then lußige treell,
Hand triffuis nu oc lider well!

Handtt lide tiillforn bode hunger oc tørst,
Nu løsther hanem att leffue først,

Mitt gotz forßuinder som hør for illdtt,
Oc handtt bliffuer mectig, rig oc giilld;

Hand giedis, handtt skall myn arffuingh bliffue, 
Mig tyckis, handtt arffuer mig i liffue,

Mitt gotz handtt anthen wißelliig stieller,
Eller handtt melt andre tiuffue Heller,

Heller gudtt haffuer kast mig heffn wpaa, 
Om ieg ellers kandtt rett forstaa.

Mynne1) broder nu staare heste riider,
Hans kone ledsk oc engellste ßliider,

Theris børn, ther ginge bode nagne oc reffne, 
Erre nu well kledde oc herlige treffne;

Thy wiidtt ieg icke, huadtt ieg skall ßiige, 
Huadtt heller ieg skall lalle eller tiige:

Thaller ieg, tha skulle mig mange hade,
Thy tiier ieg heller mett myn skade.

Ieg er tiillfretz, ehuor thett gaar,
Mett myn hellßott ieg here staar,

Mynne ßiisthe dage ere komne wist,
Thett wollder mitt gotz, ieg haffuer nu mist; 

leg kanndtt icke leffue mett ßaadan ßorrig,
Alldriig farer ieg mere tiill torrig;

I myn dodßeng wiill ieg heller ligge,
Endtt ieg wiill gaa omkring att tygge.

1) Skriv feil for: Mynn.
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(2980)

(2985)

(2990)

(2995)

(3000)

(3005)

Tacetur.
(3010)
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Bundenn then anden.
Att godtt toll alldriig wndtt ende fick,

Thett kandtt ieg nu forstande tiill prick; 
Gud werre loffuit wdj euighedtt

For synn mischunndtt, hand haffuer mig teedtt! 
leg wor ßaa wßeli oc arm ind bunde,

Som wdj X herreder findis kunde,
Ther tiill ind fattiig wge dags mandtt,

Mitt brødtt thett odtt ieg icke wdj bandtt. 
leg hagde huercken harig eller ploff,

Myn illdebrandtt motthe ieg berre fra skoff, 
leg hagde huercken woghn eller hesthe,

Thy ieg kunde icke sligtt forlesthe; 
leg hagde huercken oxe eller koo,

Huercken faar eller lam, grijs eller ßoo, 
Slett inthett wden klar idell armodtt,

Gudtt were loffuit, mig wor ßaa godtt! 
Mynn fattigh hustrw, ieg mig fick,

Bode wilden oc nagen hun for mig giick, 
Mynne arme, fattige børn oc ßmaa

The ginnge oc huer dag lige ßaa,
Saa gick ieg oc ßaa ßelluff mett,

leg kunde icke andiitt komme aff stedtt. 
Mett alltt myn trelldom oc store møde

Tha kunde ieg neppe skrabe tiill føde,
Att wy skulle icke ßuellthe ihiell,

Men nu haffuer gud hugßualliitt oß well; 
Hand haffuer nu wentt wor lycke omkring

Oc giiffuett os aff syn gode ting,
Att wy haffue riigdom oc guds ere,

Saa megiitt ßom wy wiille mest begerre, 
Bode gotz oc peninge, fang oc fe§,

Att lyst er wdj wor gaar att ßee, 
Oc alltt thett, wy wiille mett wage oc ßoffue,

Thy kandtt ieg alldriig gudtt fulldloffue. 
Saa bradelliig fick ieg ßlig riigdom,

Att ieg wedtt alldriig, hueden dett kom. 
Myn broder, ther wor ßaa welldiig oc rig

Oc wor ßaa karig ßom ind tig,
18



(3015)

(3020)

(3025)

(3030)

(3035)

(3040)

(3045)
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Handtt er nu bode wßell oc arm,
Att handtt gaar skøtt oc dør aff harm; 

leg frycther, handtt skall sig ßellff henge,
Om gudtt hans liff wiill spare lenge, 

Rett ßom ind bolldtt handtt ßamen krymper,
Att thett er stor ynck mett then stymper. 

Endtt dog handtt wor mig haar oc wnd
Oc giorde mig inthett gott ett stundtt

Oc alldriig hugßualliitt mig i myn nød
Mett itt stycke mulliitt brødtt,

Then tiid hand wor bode riig oc bolld
Oc hagde ßaa megiitt guds ere i wold, 

Dog wiille ieg hanem nu gerne giiffue
Bode klede oc føde, meden hand monne liffue, 

Oc ßetthe hanem hoes rnyn egen ßiide,
Att handtt skulle ingen armod lide.

Nu troer handtt mig ther inthiitt tiill,
Inthiitt gott handtt aff mig haffue wiill, 

Hans hustrw, then erlliig danne quinde,
Hun er oc lige ßaa tiill ßinde;

Thy wiill ieg thenem gudtt befalle,
Handtt kandtt oß alle best hußualle.

Børger ßonnen.
Rett alldriig hagde ieg troitt ett stundtt,

Att myn lycke skulle bliffue ßaa wndtt; 
leg wor itt stund ßaa lystig oc biert,

Nu er der klemme kommen paa myn stertt. 
leg drack oc doblett bode dag oc natt,

leg tenckte, ieg hagde rett werden fatt, 
Thett holltt ieg for then retthe kaas

Alle netther att huggis oc ßlas;
Att løbe wdj kroer, ßlla døre op,

Nar ieg hagde fyllditt fulid myn krop, 
Thett holltt ieg for myn førsthe glede,

Huem ther wiille ßlas, tha wor ieg rede.
Ieg wiille alltt dricke then ßiisthe kande,

Thett wolltt mig tiidtt ind blodig pande, 
Somme ßinde fick ieg hug hyn tørre,
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(3050) Att ieg kunnde ilide kryffue att dørre; 
Thett hiallp icke lenger nogen stundtt

Endtt wid in pølBe att binde ind hund: 
Strax som ieg kom igen tiill pas,

Tha giorde ieg mig bode knubbit oc huas, 
(3055) Att ieg wiille alltt myn skade heffne

Oc hugge igen, ther skind skulle reffne. 
leg giorde mig Baa ynckelliig farllig,

Mynn Bag kunde ieg icke handle warligt, 
Thy gick mitt anBlag tiidtt tiilbage, 

(3060) Saa finder mandtt1) kragen Bynne mage;
Ingen tiidtt kunde ieg werre Baa bøs,

Att ieg fantt ey ind anden knøøs, 
Ther wiille oc huggis io Baa gierne

Oc hagde Baa wiilld oc tynndtt ind hierne, 
(3065) Som ieg kunde haflue wdj nogre maade,

Thy tog ieg tiire skade endtt baade.
Ieg hagde in2) bolle fijre eller fem

Oc in for alle, hun wor icke Biem;
Hynde thiill wiillde bar ieg in far[i]e, 

(3070) leg wennthe icke stock wpaa myn harie,
Then farie hunn wor brun oc blaa,

Vdhuggen wdj mange stycker Bmaa 
Oc skaaren wdj mange gylliske blommer,

Then bar ieg baade winther oc Bommer. 
(3075) Nu er hans3) farie wallmells braa4),

Reffuen wdj mange pallther oc Bmaa; 
Fore flouell, damask oc gyllden stycke,

leg hagde tha tiill myn farie oc Bmycke, 
Rett ilide hafffuer] ieg myn farie skifftt, 

(3080) Lige som ieg hagde werrit giifftt,
Men ieg wor giifftt bode tiidtt oc illde,

Vdj synndtt oc last, bode aarllig oc Bilde. 
Mynne kleder wore føre bremmett omkring

Mett puBementt oc anden ting, 
(3085) Nu ere the bremmitt mett gamelltt flod,

x) Dette Ord synes at være urigtigt læst af Afskriveren.
2) Vistnok Skrivfeil for: til. 8) Skal vistnok være: min.
4) Formod. Skrivf. for: graa.
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Sligtt er nu kommen mig tiill lod. 
leg lodtt mynne kleder wnderlig skerre,

leg wisthe icke, huor ieg wiille thenem berre, 
Offuerflødig ieg bode odtt oc drack,

(3090) jeg brugthe myn mund thiill skiendig ßnack; 
Nu haffuer Kortt Wending mett mig legtt,

Att ieg haffuer huercken fiøedtt eller stegtt, 
leg wed icke, huortt ieg skall mig wende,

Eller huadtt ieg skall tage mig for hende. 
(3095) Jeg wiill mig giiffue tiill ryttherij

Blandtt landtz knecktt oc fare i krij, 
Saa faar ieg anthen itt stackitt liff,

Eller ieg bliffuer rig wdj krij oc kiff. 
Ieg er tiillfretz, i huor thett gaar, 

(3100) Heller thett tiill lycke eller skade slaar, 
Mandtt kandtt icke mere aff reffuen faa

Endtt bellen, om handtt1) wiill hanem flaa; 
leg haffuer kun ett liff, oc thett er wist,

Ladtt gaa! ieg kandtt icke mere mist.

Tiennisthe drengen.
(3105) Alldriig kandtt ieg gudtt fulid tacke

Eller nock om hans1 barmhiertighett snacke 
For hans store miskundtt oc naade,

Hand haffuer mig theedtt wdj mange maade; 
Ther tiill tacker ieg oc Kortt Wendingh,

Att ieg er kommen tiill gotz oc peningh.
Ett stundtt wor ieg ind fattiig ploffdreng,

Nu haffuer ieg ßelluff bode kleder oc ßeng. 
Tacetur. Alltt thett stundtt ieg tienste2) paa landtt,

Tha tiente ieg ind danemand
(sus) Mett troskab bode lønlliig oc offuenbare,

Som ieg wiill fore gud forßuarre.
Huadtt ieg skulle giøre, thett hand mone byde,

Thett lod ieg alldriig mig fortryde, 
Ther slepte ieg alltiid ßom ind treell, 

(3120) Att ieg hagde ßnartt ßlept mig ihiell,

*) Skrivfeil for: mandtt. 2) Skrivfeil for: tiente.
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Om ieg hagde blleffuit ther nogen stundtt, 
Oc mynn lycke hagde werriitt ßaa wndtt;

Dog kunde ieg alldriig mig wende ßaa, 
Att ieg itt gott paar hoße kunde faa.

Men ßiden ieg wd thiill kiøhsted kom,
Tha haffuer ieg tientt ind kiøbmand from, 

Handtt giorde mig thiill ßyn wederlagis ßuend
Oc haffuer mig tiitt ßiilt §rinde ßentt;

Bode inden landtt oc wden landtt
Betrode handtt mig ßinne penninge i handtt, 

leg giorde hanem rengskab, ieg wor ey ßeen,
Huer reyße, ther [ieg] kom hiem igien,

Att handtt mig tackiitt wdj alle maade 
Oc fick mig mere gods att raade.

Handtt badtt mig ßelluff [giøre mig?] tiill gode, 
Thett skulle icke werre hanem tiill mode, 

leg giorde oc ßaa, tog epther hans lerre,
Saa megitt ßom ieg kunde giørre mett §re; 

Ther mett lerde ieg att kiøbslaa,
Saa ieg hobis, ieg kandtt bestaa

For ind kiøbmandtt, om ieg skall leffue.
Nar gudtt wiill mig in hustrw giiffue,

Tha haffuer ieg sanckiitt ßaa megitt tiillhobe, 
Att ieg formaa bode kiortell oc kobe.

Gudtt [halfue] theß tack wdj alle tiide,
Ther ingen forßmaar, paa hanem monne lide; 

Huadtt hånd haffuer well emod migh giørtt!
Hans ßallige ord haffuer ieg nu hiørtt,

Att ieg thett nu fulldkommelliig wedtt, 
Att Christus er ene myn salliighett.

Nu wiill ieg idelliig betraethe ther paa, 
Huor ieg skall mig in hustru faa;

leg kiender in fulid ßmuck in piige, 
Motthe ieg ellers werre hyndis liige,

Staar kierlliighett haffuer ieg oc ßaa tiill hynde, 
Herre gud giffuet, ieg motthe hynde winde!

Huem wed, huadtt gudtt wiill giørre mett mig? 
Dog hun er megiitt riger endtt ieg,

Hun bliffuer dog myn, thett wedtt ieg wisth,
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Ther tiill skall hiellpe mig Iesus Christ; 
Motte ieg fange hynde wdj senge,

Siden hobes mig, ieg skulle icke trenge; 
Vthy thett hob ieg giedis wiill,

Att gud skall sende mig hynde tiill.

Burgere daattherenn.
Then spaadom gaar nu wd for Bantt,

Som ieg haffuer lenge holltt for gantt: 
Thett wor mig spoidtt, ther ieg wor wng,

Att Borrig skulle giørre mitt hierte tung, 
Inden ieg kom tiill tredue aar,

Nu kandtt ieg skiøn, thett lige Baa gaar.
Ett stundtt wor ieg Baa riig in piige,

Att ieg wisthe ingen mynne liige, 
leg wor Baa holfmodiig wdj the dage,

Att ieg wisthe alldriig, huadtt ieg wiille drage : 
Bruntt oc blaatt oc dysther grøntt,

Høg fioll farie thett wor rett skiøntt, 
Brangulltt oc Baa lauendell blaatt,

Leffuer farij oc aske farij grott
Sliigtt hagde ieg nock, thett wor myn dregtt;

leg brugde alldrig eller bagitt in begtt, 
Icke kogiitt ieg heller ind mundfulld mad

Eller nogen tiidtt retthe ind rett paa fadtt ; 
Vdj kalltt wandtt tog ieg alldrig myn handtt,

Myn lige wor icke wdj ett landtt.
Ieg Bmyckitt mig wd baade aarliig oc Bilide,

Att wnge Buenne mig behage wiillde, 
leg gick Baa smyckiitt mett guild Baa rødtt,

Att ieg giode rett Bom in glød;
leg wennthe, mig skulle godtt lycke skee,

Nu haffuer ieg kull for leggende fee. 
Blandtt mynne beyller walde ieg Baa lenge,

Att ieg haffuer fott itt drog i Benge, 
Handtt er icke werdtt in Buer Biilld,

leg troir, handtt er bode galen oc willd. 
Handtt braskiitt Baa fast, før ieg hanem fick,

Oc Bom ind iuncker handtt daglig gick,
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Hans kl eder wore skorne wdj blommer oc rober, 
Well fijre farij wore i hans hober,

Mett foritt kiortell oc spanske kappe,
Tha kunde handtt bode kybe oc klappe;

Nu gaar handtt bom ind arm bnøg, 
Lige bom handtt wor hengtt i røg.

Hans hug oc bynndtt ere fraa mig wentt, 
Rett bom handtt hagde mig alldrig kientt,

Thiill skiøger oc andre løbe quinde,
Fulid biellden lader handtt sig hiemme finde. 

Vortt gods handtt dricker oc dobler bortt
Oc løber omkring, handtt skønther ey hortt;

Mynne keder, bellthe oc skønne gulid ringe 
Thenem lader handtt nu att døren springe,

Vortt kober oc thyn, bode kander oc grydder 
Fordøyer handtt platt, then lede snyder;

Mett skøger oc becke handtt thett fordricker, 
Saare illde hans1) sig emodtt mig skicker,

Mynne skønne kleder haffuer handtt oc bolltt, 
The ere nu bortthe fenden wdj wolldtt;

Thy staar ieg her baade wbell oc arm
Vdj blemme kleder, thett er staar harm,

Handtt gaar oc nagen bom ind hund, 
Sliigtt hagde ieg icke troitt itt stundtt.

I nar handtt kommer tha hiem fra gilide,
Bode drucken oc gallden om aflthen bilide, 

Oc ieg wiill baadantt aff hanem lasthe,
Tha tager handtt paa att sienge oc kasthe; 

Alltt thett, bom handtt kand naa oc faa,
Lader handtt wdj døren epther mig staa.

Huor wiill ieg heen? ieg skender oc bander
Oc bancker tiillhobe naboer oc grannder

Oc klager for thenem myn borig oc nødtt,
Tha tiider handtt stille, bom handtt vor død;

Men nar the gaa adtt døren wdtt,
Tha beer ieg wbynd paa myn hudtt,

Handtt blider paa mig bode illdskee oc kiep

*) Skrivfeil for: han.
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Oc ber paa mig Baa ynckeliig skrep,
(3235) Att ieg er gladtt, at ieg kandtt tiide 

Mett thett wnde, ther ieg skall liide.
Om anden dags morgen, handtt monne opstande, 

Tha tager ieg mig in predicken for hande;
Euangelium er ther icke megitt iblantt, 

(3240) Ellers tør ieg well flige hanem flantt,
Huordan hans kleder the hanem staa; 

Tha slår handtt gierne in lur wpaa,
Lige Bom handtt wor skiitt paa øre, 

Saa nødygtt wiille hånd myn predicken høre. 
(3245) Thett hiellper icke mere hanem att lerre

Endtt kalltt wandtt paa in gaas att herre;
Strax handtt igen kommer drucken hiem, 

Tha er handtt lige galen oc fllem.
Ieg wedtt icke, hurtt ieg skall mig vende, 

(3250) leg haffuer tho wnde kor for hende,
Thy wor thett bedre, om ieg kunde tiide, 

Endtt ieg skulle kiep eller illdskee sliide.
Kandtt skee handtt motthe endtt bedre bliffue, 

Om ieg kunde hanem gode ord giffue, 
(3255) Thy wiill ieg thett nu først forflyge, 

Om thett wor kierlliighett kandtt forøge;
Handtt er endtt wng Baa well Bom ieg, 

Thy kandtt handtt well omuende Beg,
Handtt kandtt endtt bliffue from oc fin, 

(3260) Gud giffue hanem tjier tiill nåden Byn!

Tiennsthe piigenn.
Myn gudtt ieg alldriig fulid tacke kandtt, 

Ther haffuer mig Bentt godtt lycke paa hånd.
leg wor in fattiig tienste piige,

Miitt hob Betthe ieg tiill Christ hin riige, 
(3265) Trolligt tiente ieg for mitt brødtt

Oc giorde, huad mig myn hustrw bødtt;
Nu haffuer gud giortt myn ting fulid godt 

Oc raadtt mig all myn Borriig bodtt.
Myn fader oc moder fra mig døde, 

(3270) Ther mig skulle tugte, klede oc føde,
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Myn enisthe broder døde mig oc fraa, 
Ther skulle mig Biden for werie staa.

Tha hagde ieg huercken wen eller frende, 
Ther hagde ther tiill wiille eller nende

Att biellpe mig anthen mett raad eller daadtt, 
The lagde mig megiitt mere for haadtt,

Fast heller wiille the fraa mig herige, 
Endtt thett1) wiillde mig tiill gode werige.

Thy slog ieg alltt myn flag oc liidtt 
Thiill myn gudtt oc skaber bliidtt, 

leg wisthe thett, att handtt ingen forlader, 
Ther here erre hiellpeløfle wden fader,

Men fader løfle børnn oc fattige encker
Viill handtt forfluare, ther paa hanem tencker; 

Saa haffuer handtt wiidtt mig giørtt
Oc er ther tiill miskundelig rørdtt,

Aff syn barmhjertige oc store naade
Haffuer handtt mig hiullpitt i mange maade.

Handtt haffuer begaffuit mig riigelig 
Mett flyn benedidels wfligelig

Oc giiffuett mig en flaa danne end mand, 
Som nogen lycksalig sig ynske kandtt,

Mett gotz oc pening oc staar guds ære, 
Som handtt haffuer rigeliig noch i were.

Handtt tog mig fattig oc elendig piige 
Oc lod sig erlig wed mig liige,

Icke fordj handtt kunde ey faa
In rigerre, ther megiitt kunde formaa. 

Inthiitt hagde ieg tiill hanem att berre
Vden fattigdom mett heder oc ære,

Myn §re oc bluflell wor myn flmycke, 
Ther gud gaff mig tiill gode lycke;

Mynn huflbundtt nøggis oc well ther mett, 
Handtt haffuer oc opther flagtt mig thett,

Att handtt mig heller wiille fattiige haffue 
Endtt in riig mett stor mettgaffue.

Handtt er mig oc flaa god oc bliidtt

’) Skrivfeil for: the.
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Mett kierllig omgiengells i allen tiidtt, 
Lige ßom hand hagde mett mig fott

Stor rigdom, gotz oc megitt gott; 
leg troer, mandtt skall nu ßiellden finde

Slig ind mand wdj hierte oc ßinde. 
Thett gamble sprock icke gierne dør

Om ridende ßuenne oc agende mør, 
Att the wiille gierne tiillßamen blifl’ue

Oc wdj egtheskab thenem giiffue;
Thy lacker ieg gud for naade ßyn,

Ther gaff mig kierre hußbunden myn. 
leg skall werre hanem bode danis oc godtt

Oc alldriig mett wiilliig giøre hanem emodt, 
Saa hobes mig, vy forligis well,

Att handtt giør mig thett ßamme skiell; 
Ther tuiller mig ßlelt intiitt wpaa,

Thy thett wdj egteskab bør sig ßaa,
Ther mett wiill ieg nu ende myn thale,

Ether alle tiillßamen gud befalle.

Kortt Wending.
fluor tyckis eder nu, her staar omkring,

Som ere forßamblitt wdj thenne ring, 
Monne ieg mitt embede kandtt fyllisthe giøre,

Som ieg haffuer føre latt eder høre?
Mett theße perßoner er hiulliitt omuendtt,

Somme ere ophøgitt, oc ßomme er skientt; 
leg sagde well førre, thett skulle ßaa gaa,

Endtt dog the wiille icke tro ther paa; 
Saa wiill thett oc ßaa flerre gange,

Att the skulle grede oc bliffue fulldbange, 
Ther nu wdj giede oc frygdtt monne leflue

Oc erre wdj werden riige oc geffue. 
Beßynnderlliig skulle the aduaritt werre,

Ther aff guds ord wiille inthett lerre
Oc giiffue ther paa ßlett ingen agtt

Men trotze paa theris rigdom oc magtt; 
Hure thenem skall paa thett ßiisthe gaa,

Thett skulle the well att wiide faa.
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Thy wocther ether Belluff, ther well haffuer fatt, 
Att y falide icke wdj skarnitt bratt,

Thy werden er megitt behendeliig,
Oc lycken er Baa Baare omuendeliig;

Thett wy nu wdj henderne haffue,
Thett kandtt Bnarlig gaa aff laffue.

Epther Bollskind kommer gierne regen,
Thett er itt wist oc gammelltt tegen,

Oc epther regen ther tør weder kommer, 
Thett Beer wij bode winther oc Bommer;

Epther dagen kommer then mørcke natt,
Epther natthen komer oc dagen bratt,

Epther winther kommer woer wdj huertt aar, 
Epther woer then skøne Bommer mandtt faar;

Epther Bommer kommer indtt gledelliig høst, 
Ther Bambler oB høø oc korn tiill trøst

Emodtt then winthers frost oc kny,
Føre endtt hun kommer Baa huas tiilby;

Epther skricke latther kommer Borriig oc graad, 
Epther wiillde rede kommer gode raadtt,

Epther som gud thett haffue wiill,
Ther meddell oc lempe skaber altiing tiill.

Her wiill alltt werden omskiflfthelig werre,
Som wy aff thenne leg monne lerre,

Men wdj hymmelen er euiig giede 
Guds kierre børn euindellig rede;

Hoes liffBens fader er allting fast,
Ther bliiffuer ingen ting omkast,

Ther er løst euindelliig att werre
Vdj giede oc frygd oc icke herre.

Tencker BellfF tiill, om i wiille diidtt,
Slaar icke tiill werden ethers liidtt,

Beder trollig gud, Bom magtt ligger paa, 
Att wy mue alle hymmerig faa!

Epilogus.
I gode fo[l]ck, i haffue nu hørtt 

Paa thenne leg ind ende,
Att alltiing er omsckiffthellig giørtt,
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Oc gud kandtt alltii[n]g wende, 
Thett er oc legens rette fundtt, 

Som Terentius monne schriffue, 
Thett gaar oc Baa wdj alle stundtt, 

Thett wiill Baa alltiid bliiflue.
Thy werden er ganske Buigelliig, 

Thett mercker huem, Bom wiill, 
Vstadig oc Baare behendelliig 

Omgaar hun mett sitt spiill;
Vdj werden er ingen stadighett, 

Ther warer wdj nogen tiidtt,
Hånd er wiiB, thett retthelig wed 

Oc wocther ther paa mett fliidtt.
Vdj mange maade slaar werden fegell, 

Huem ther wiill agthe wpaa, 
Thy skulle wy Bee oB wdj spegell, 

Huor thett monne andre gaa;
Men hånd er wiiB, ther lerre kandtt 

Vdaff ind andens skade
Oc tage sig ware Bom irid mandtt, 

Huadtt handtt skall giøre oc lade.
Ingen troo werden for megitt well, 

Hun er Baa Bnartt omuentt, 
Hun tager ind herre oc giør ind treell, 

En huBbund oc giør ind Buendtt;
Saa kandtt hun oc Baa tuertt emod 

En Buendtt tiill herre giørre,
Om lycke[n] hun er ellers godtt, 

Sligtt maa wy mange stedz høre.
Saa gaar werdtzens hiull oc omkring, 

Att then, Bom førre wantt,
Handtt taber ingen1) Bynn gode ting, 

Ther tiill maa Bette pantt,
Oc then, Bom førre hagde liden lycke 

Oc lidtt armodtt oc nødtt,
Handtt finder igien fulid gott itt stycke 

Oc kommer tiill bierringh oc brødtt.

1) Skal være: igen.
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Ingen creatur giør gierning Bligtt1) 
(3420) Mett Byn forBynn eller agtt, 

Men gud allenest wdj hymerig, 
Som alting haffuer i magtt.

Handtt kandtt ene allting foruende
Epther synn forBynn oc naade, 

(3425) Hans magtt skulle wy oc ther aff kiende,
Att handtt kandtt allting raade.

Handtt tog Dauid, ind faare hiørde,
Ther wacthede lam oc faar,

Oc tiill indtt welldiig konning giørde, 
(3430) Som ther schriffuitt staar.

Nabogodonozor wor ind koning oc herre, 
Hanem tog gudtt tuertt emodtt

Oc støtte hanem aff, att hanem bleff werre, 
Fortby handtt wor icke godtt.

(3435) Roning Pharao wor oc welldiig nock,
Handtt plagiitt Israels folck,

Hans hierte wor hordere end ind stock,
Ther MoBes wor theris tolk;

Koning Pharao fick aff gud ind straff, 
(3440) Gud wiille Biitt folck beuare,

Handtt drucknitt wdj thett røde haff
Mett alltt Byn her oc skare.

Koning Saull gick thett oc ilide mett,
Koning BallthaBar lige Baa,

(3445) Andre bleff herre wdj theris stedtt,
Som gudtt wiille, thett skulle gaa;

Men loseph hånd bleff ind velldig mandtt,
Hans brødre wiille hanem fortrycke, 

Handtt bleff indtt herre wdj Egipti landtt, 
(3450) Som gudtt gaff hanem tiill lycke. 

Aff Bligtt2) historier oc mange flere,
Som vy wdj schripten finde, 

Ther aff skulle wy mercke oc lerre,
Huor gudtt handtt er tiill Binde;

(3455) The hoffmodige giiffuer handtt gierne itt stødtt

’) Formod. Skrivfeil for s sligh. 2) Formod .Skrivfeil for: ssligh eller s slige.
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Oc trycker thenem aff ßede,
The ydttmyge giiffuer handtt gierne brødtt, 

Ther sig wdj hanem giede;
The rettferdighe hiellper hand fram, 

Att the haffue ingen nødtt,
Handtt wacther oc theris børn fra skam, 

Att the icke tygge theris brød;
The, hanem frygthe, haffuer handtt kier, 

Handtt giiffuer thenem hiertens trøst, 
I theris modgang er handtt thenem ner 

Oc hiellper thenem i theris brøst.
Thy lader os ellske oc frygthe gudtt, 

Vdj hanem alene werre glade,
Oc rette oß epther hans ordtt oc budtt, 

Saa kandtt inthett skade.
Lader oß oc wor hierter ydmyge 

Vnder guds welldighe handtt,
Att wy motthe komme glade oc tryge 

Thiill hymmerig, wor federne landtt. 
Lader os forlade wor hoffmod[ig]hett, 

Som erre1) kun skarn oc dreck, 
Oc neder trycke wthy ydmyghett 

Vortt legom, then arme molld ßeck; 
Lader oß oc rettferdiig leffue, 

Vden ßuig oc argeløst,
Oc nøygis mett thett, oß gud wiill giffue, 

Saa ere wy guds børn wist.
Lader oß oc hollde ßandtthett fast, 

Som ingen kandtt offueruinde,
Thy løgen er in forgifftig last 

Bode eblandtt mendtt oc quinde.
En fast tro bør oß oc att haffue 

Thiill guds godhett oc naade,
Offuer allting er troen in stor guds gaffue, 

Thiill ßallighett skall oß made;
Vden troen kunde wy icke ßallige bliffue, 

Thett er nu fast oc wist,

Skrivfeil for: er.
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Alleniste wiill gud oß hymmerig giiffue 
Wedtt troen tiill Iesum Christ.

En christen kierllighett skall føllige mett, 
Gode gier[n]inger skulle troen ßmycke, 

Huer hiellpe the arme wdj ßitt stedtt 
Oc ingen aff thenem fortrycke!

Bode hadtt oc auindtt skulle wy bortt ßette 
Oc haffue huer andre kierre

Oc leflue wdj kierllighett wden trette, 
Om wy guds børn wiille werre.

Vill gud oc legge oß kors wpaa, 
Vy skulle icke knure ther wedtt

Men lade thett tiill guds willie staa 
Oc1) tollmodighett bere thett.

Alle skendighe laster skulle wy oc fly
Aff alltt wor ßynd oc agtt

Oc diefflens indskudtt idellig sky,
Att handtt icke fanger magtt,

Oc alltiidtt høre guds hellige ordtt, 
Legge thenem paa hierte fast,

Oc tencke paa, huadtt gud haffuer giortt, 
Ther wy wor euig forkast:

Att handtt gafl* oß ßyn enisthe ßon
Her neder thiill iorderigh,

For hans skvlld wiill hand høre wor bønn 
Oc giiffue oß hymmerig

Formedelist hans horde død oc pine, 
Som handtt wiillde for oß liide

For wore synder oc icke for ßyne, 
Ther mett frellste os aff quide.

Thy wiille wy alle gladelig quede 
Oc bede gud alle ßamen,

Att handtt wiill giffue os hymmerigs giede, 
Ther tiill siger alle Amen!

) Vistnok Skrivfeil for: Mett eller noget Lignende.
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Thenne eptherfølgendis wiiBe skall qu^dis, nar then første act 
er wde, oc høstruen oc burger datteren skulle quede fore, och

men vy haffue fott den gie-de, att wy haffue in-gen brøst.

all<

i

3 the andre, ther er wthi thenn første act, schulle quæde 
epther & eet.1).

L
“T

1 l ^3  i
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Nu la - ther os dantz oc que- de
L-------------------------- 1-----------
mett werssens frydtt oc lyst,
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Huadtt skøtthewy omKortt-uending, men vy haffue gotz oc pe - ning,

To2 i ff~ffl - 1 —i ~ ri° db-

oc vy haffue in - gen brøst?

1 1? = 1------------------—
cd r—r 1

Z^=£J

*) Det fortjener maaskee at bemærkes, at ovenstaaende 4 Linier — ligesom 
ogsaa alle de ved Ordene ta c et ur og dicetur udtrykte Anviisninger 
for Skuespillerne — ere skrevne med samme Haand som de 279 første
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2.

Huem wiill oB nogiitt giørre,
Men werden mett oB staar? 

Huem wiillde oc paa røre
Wortt minsthe hoffuit haar? 

Huadtt skøtte wy om Kortuending, 
Menn wy haffue gotz oc pening?

Icke wedtt itt hoffuitt haar.

3.
The pracker, her epther kommer-,

The treller theris dødtt
Om winther oc Baa om Bommer,

Men wy haffue ingen nødtt. 
Huadtt skøtte vy om Korttwending, 
Men wy haffue gotz oc pening,

Oc wy haffue ingen nødtt?

Hr. Prof. Bcrggreen har hertil føiet følgende Bemærkning: Det over 
Noden i tredie Takt staaende antager jeg at være glemt i det gamle 
Haandskrift. Imidlertid kan man gjerne spille i?, der dog kun er Øret 
lidet tilfredsstillende.

19
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4.
Thy wiille wy giørre oc1) glade 

Oc bruge werdzens spill, 
Thett kandtt oli inthitt skade, 

Thett recker fulid well thill.
Huadtt skøtte wy om Korttwending, 
Men wy haffue gotz oc pening?

Thett recker fulid well thiill.

Thenne epther føllgendis wiiße skall quedis, nar then anden 
act er wde, oc skøgen oc thiensthe piigen skulle quede forre, 
oc alle the andre, ther er wdj then anden act, skulle quede 
epther, oc thenne viße skall quedis mett the ßamme noder, 

ßom then første quedis mett.

1.
Vy tacke nu gud oc loffue, 

Handtt er oß milid oc blifP),
Dog wy haffue liden moffue 

Vdj thenne werdtzens tiidtt.
Huem fattigdom kandtt here 
Oc leffue mett heder oc ære, 

Handtt ßlider well syn tiid.

2.
Paa verdtzens gotz oc pening 

Tør ingen ßlaa ßyn liid, 
Thett lerre wy aff Kortt Wending, 

Handtt ßlaar sig hiid oc diidtt.
Huem fattigdom kandtt here 
Oc leffue mett heder oc ere, 

Handtt ßliider well ßyn tiidtt.

3.
Vor fader wdj hymmerigh 

Giffuer oß wortt daglig brødtt, 
Ther tiill er handtt misckundelig

M Skrivfeil for: os. 
Skrivfeil for: blid.
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Att hiellpe i trang oc nødtt.
Huem fattigdom kandtt bere
Oc leffue mett heder oc ere,

Handtt haffuer Blett ingen nødtt.

4.
I gud wiille wy oB glede,

Vortt hiertens hob oc løst,
Oc lade the andre grede,

Ther werden haffuer ti ill trøst.
Huem fattigdom kandtt bere
Oc leffue mett heder oc ere,

Handtt haffuer Blett ingen brøst.

Thenne eptherføllgendis wiiße skall quedis, nar then tredie act 
er wde, oc then skall borgere daatheren oc thienisthe piigen 
quede fore, oc alle the andre wdj then ganske leg skulle quede 
epther, oc skall thenne wiiße quedis mett the Bamme noder, 

Bom den første oc den anden quedis mett.

1.
Vstadig oc forfengelliig

Er allting her paa iordtt, 
Allting er oc forgengelliig

For wden guds Ballig ordtt;
Thy werden er behendellig, 
Oc hiullitt er omuendellig,

Dog bliffuer guds Balig ordtt.

2.
Thett kunde wy nu beßinde

I thenne Korttwendings spill, 
Att rigdom kand forßuinde, 

Nar gud oc lycken wiill; 
Thy werden er behendelig, 
Oc hiullitt er omuendelig, 

Guds ordtt dog bliffue wiill.
19*
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3.
Gud kandtt bode tage oc giiffue, 

Thett kunde wy nu forstaa, 
En rig kandtt fattiig bliffue, 

En fattig kandt rigdom faa;
Thy werden er behendellig, 
Oc hiullitt er omuendellig, 

Guds ord tha bliffue maa.

4.
Thy er thett tiidtt, wy bygge, 

Som wy skulle euig boo,
Att wy kunde bliffue trygge 

Hoes gud i giede oc roo;
Thy werden er behendelig, 
Oc hiullitt er omuendelig, 

Guds ordtt thaa bliffue moo.
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Consistoriets Kjendelse i en Sag mellem Maleren 
Abraham Wuchters og Kobberstikkeren 

Albert llaelweg.

Meddelt af A. Petersen.

Denne Dom aftrykkes efter Consistoriets Dom-Copibog Nr. 1 for Aarene 
1663 til 1670, da den yder nogle Bidrag til Kundskab om tvende af det 
17de Aarhundredes meest fremragende Kunstnere, hvis private Forhold ellers 
ere lidet kjendté.

Rector och Professores udi det Kongl. Universitet i Kiøben- 
haffn Kiendis och giør witterlig, at Aar effter Gudtz Byrd 1670 
d. 19 Martij, da Consistorium holdtis, hafde Erlig, achtbar, 
wiilJ och Konstrj Mand Abraham Wochters, Kongl. Maytz Con- 
trafeier, Ladet indstefne Erlig, achthar, wiifi och Konstrj Mand 
Albret Halveg, Kongl. Maytz och Universitets Kaabersticher, 
effter Kald sedelens indhold Liudendis ord fra ord saaledis:

Abraham Vucter, Kongel. Maytz Contrafeijer, Lader her med 
Citere til Kiøbenhaffns Consistorium for Magnifico Rectore och 
sambtlige Professoribus udj Rette at møde i Morgen d. 19 
Martij, Naar Klochen er 8, Albrecht halveg, Kaabersticher paa 
Kongens gade, for 2de Kaaber pladers forhold, huis udstichning 
och Arbeidtz Løn effter Regenschabs Formelding Hannem for 
lenge siden schal were bleffuen betalt, der om endelig dom at lide.

Haffniæ d. 18 Martij 1670.
A. Wuchter.

Och frembstoed for Retten paa fornte Abraham Wuchters 
weigne Peder Jørgensen Bager og loed lese sin principals 
schrifftlig forset paa denne maade:
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Hoyærede Magnif. Rectorj och sambtlige hederlige och 
hoylærde Dnis Professoribus korteligen denne indsteffnte Sag 
ydmygeligst andragis. Nogle Fornemme Adelige personer hos 
mig haflue bestilt deris Contrafeijer udj Kaaber stycher, som 
ieg och dennem til sagt haffuer, huor for ieg och for Rumtid 
siden med min Suoger Albret Halveg orn deris udstich- 
ning er bleffuen forænet at schulle giffue hannem 280 Rdr. 
Och strax der paa haffuer ieg och min Svoger Modellerne 
leffuered, Huor effter udstichningen schulle schee, dennem Suoger 
och Annamet haffuer och der effter tid effter Anden paa Ar- 
beidtzlønnen oppe baarn och bekommet, som mit her hos føl
gende Regenschab om for melder, det ieg forlader mig til, 
min Svoger med Sandhed ey schal kunde benegte. Men som 
pladerne endnu mig forholdis, och de Fornemme Adelige got 
folch der effter drage stoer Lengsel, en Deel fordj Bøgerne, 
huor til Kaaberstøcherne forudj schal brugis , alt ere trøchte 
och ey kand fuld ferdigis, førendde de bestuchne plader be- 
kommis, Saa som welb. Oberste Arnstorphs1, som min Suoger 
haffuer udstuchet och dog forholder af detz Aarsager, och 
som ingen effter Loffuen kand eler maa pante sig self, i huor 
V-gierne Jeg dog nødis til for Høyærede Consistorij herrerne 
korteligen at sette i Rette: Om Albrecht halveg, som sin fulde 
Detailing och der offuer for pladernis udstichning haffuer er
langet, iche Jo bør de udstuchne plader til mig fra sig strax 
leffuere och de andre fuld ferdige forschaffe och offuer leffuere 
och det inden 15 Dage under paa følgende widere til talle och 
execution som wed bør, huor paa een Ret meßig dom er for 
wendtendis.

Datum Hafniæ d. 19 Martij 1670.
Wuchter.

For det andet frem lagde hand et Regenschab liudendis 
som effterfølger:

Richtig Regenschab Alberth Halveg och mig angaaende An-

l) Christentze Lykke blev i Aaret 1661 anden Gang gift med Oberst Frederik 
Arnstorff til Overgaard. Hun døde 1667 og Michel Henrichsens Lig
prædiken over hende udkom det følgende Aar. Det hertil hørende 
kobberstukne Portrait med Anetavle lindes beskrevet i A. Strunks Sam
linger til et beskrivende Catalog over Portraiter af Danske, Norske og 
Holstenere under Nr. 1726.
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langende trej Kobber plader, som band af haffuer at for arbeyde 
bekommet imod betalning 280 Rdr. til Arbeyds løn til samme 
plader, och huis hånd der paa haffuer bekommet, som følger:

Haffuer Albret halweg bekommidt af Fru Kisten
Bild paa mine wegner, som welb. Frue mig schyldig Rdr. /3 
war Penger.................................................................. 20 ”

Samme til bekommidt af welb. Frue Fru Kirsten
Bild paa mine wegner, som hun mig schyldig war 
for en forgyldt Ramme, Penger................................ 10 »

Noch haffuer Albret halweg bekommidt 3 Con- 
trafeijr af mig, som war welb. Rentemester Steen 
hundrops, hans Frue och daatters, och dem hos 
mig bestilt at betaile for, penger for huer Støche 
20 Rixdr, er............................................................... 60 •> »

Noch haffuer ieg elfter Albredt egen ordre 
kiøbt udj bamburg et par Sorte strømper for penger 2 1

Samme til bekom Leridt til en hald dug med 
behørige Knipling om for......................................... I 4 8

Noch haffuer Albreht bekommet Fem Rixdr, 
som hånd paa mine wegne bertel biscop paa haan
den schulde betalle for papier, som ey blef elfter 
kommidt,...................................................................... 5 •> >»

Anno 1668 d. 10 Julij Haffuer ieg betalt til 
Albret halweg udj Reede penge............................. 15 » »

d. 18 Augustij betalte ieg Albret paa pla- 
dernis Regenschab penge......................................... 10 - -»

d. 20 Augustij bekom Albrethes Könne, Ane 
Hanß Daatter, 3 a. Cammer dug a 3 |............... 1 3 12

d. 3 7br. betalte ieg paa pladernis Reigen
schab Rede penger..........................,...................... 20 »» »

Noch haffuer Anne, Albrets kaaberstichers, 
paa hindes Mands weigne bestilt Christiana Jorgenß 
daatter Contrafeij, som khun mig for schal betale 20 » »

Noch haffuer Anna hans daatter self bestilt 
paa hindes mands wegne Claus Jørgensens daatters 
Contrafaij udj heel postur, som hun mig bet. schal 20 •» »

Noch haffuer Anna Hans daatter kaaberstichers 
seif paa Regenschab bestilt tuende Copier, det ene 
Kong friderichs høylofflig i hukommelße, det andet
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Rdr. ß 

Droningens, som hun forærede Claus Jørgenfien, 
a 10 Rdr. er................................................................ 20 » »

Noch bestilte Anne hans daatter seif paa Re
genschab larß Anderßens Contrafeij, som hun ham 
forærede, schal giffue mig for Penger................... 20 •> »

d. 30 Xbr. haffuer Anne hanß daatter be-
kommit af Just Ebbel paa mine weigner, som hånd 
mig paa pandt schyldig war...................................... 18 » ••

Anno 1669 d. 24 Janvarij haffuer Anne Hanß
datter effter Begiering wed hindis datter bekommedt
Penger......................................................................... 1 2 •>

Noch haffuer Anne hanß daatter bekommet
wed sin dater paa Regenscbab............................... 2 4 »>

d. 20 Februarij bekom Ane hanß dater Effter
begiering penger......................................................... 1 2 »

d. 19 iMartij bekom Anne hanß datter effter
begiering en Ducat, som hun Jørgen Nielßen Søn 
til fader gaffue wil giffue,......................................... 2 « »

d. 30 April haffuer Anne hanßdatter bekommit
Tho Riß papier til at trøche kaaber stycher ... 34 »

d. 29 Junij bekom Anne hanß daatter et Riß
papier til at try ehe kaaberstycher paa................... 1 5 >»

d. 28 Augustij bekom et Riiß papier til at*
trøche Kaaber Støcher paa...................................... 1 5 •>

d. 24 Septemb. bekom Anne hanßdaatter et
Riiß papier for penge................................................ 1 5 »

d. 17 Novbr. bekom Anne hanß daatter alt
paa Regenschab udj Reede penge paa pladerne . . 21 »

d. 8 Decembr. bekom Anne hanß daatter et
Riiß papier for............................................................ 1 5

Noch haffuer Alb ret halweg bekommedt hendrich
møllers och hans kierestis Contrafeij, som hånd hen
drich møller belofuet udj kåber at stiche, a 20 Rdr er 40 »» •>

Noch tvende Contrafeijer v-forferdiget, dog
bestilt for å 20 Rdr., er.................................. 40 » •>

Summa 361 » ’’*)
Hafnie d. 19 Martij A2 1670.

Wucters.
_________________ m. p.

Rigtig optalt udgjør Regningens Beløb 362 Rdr. 5 4 /J.
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Paa Albret Halvegs weigne mødte hanß tiennere och loed 
læfie sin Prinsipals schrifftlig indleg, som følger :

Efftersom min Svoger Abraham wochter til i dag mig 
haffuer ladet Citere for det hederlige Consistorio, da Effterdj 
ieg formedelst loulig forfald i Egen person ey kand møde, 
Fuldmacht giffuis Nernerende Mathias Erchßon paa mine wegne 
for Retten at erschine och med flid Fornemme, huad Abrahan 
Vochter proponerer och der af En udschrifft mig til widere 
under Retning Af Retten begiere, huor Effter ieg siden widere 
schal wide mig at Erklere och tilbørligen suare.

Hafniæ Dend 19 Martij A° 1670.
Albert Halveg. 

m. p.
Den 26 Martij haffuer Abraham Wuchters atter ladet ind- 

stefne Albret Halveg. Albret halveg fremkom for Retten och 
loed leße sit schrifftlig suar, liudendis paa denne maade:

Efftersom ieg af min Suoger Abrabam vocter til dombs 
for det hederlig Consistorio erweiteret, Och hand udj sit Jndleg 
fore giffuer, Jeg mig seif wil pante, da er slig ord af Jngen 
Fundament, Thi pladerne haffuer ieg seif betalt, och huis Ar- 
beyde der paa siden er giort, haffuer ieg seif giort, saa plader 
er mine, Jndtil min Suoger mig dennom Nøyachtig betaller. 
Huorfor da uforhindret imod betalning hannem schal bliffue 
tilstillet. Men huad sig den opschrifft hand i Rette Legger, 
som schal bedrage sig til 361 Rdr, da huor vel ieg iche gierne 
wil sige, at min Svoger der udj giør mig v-ret, saa nøder hand 
mig dog dertil, som seeis af dette Hanß Egit mig til schichede 
Regenschab, Naar det imod hans i Rette lagde Confereris, som 
icke er en Ringe Post, om Jeg haffde Lyst til trette, som ieg 
dog faar at haffue mig forbeholden. Thi det kand indtet 
kaldis en miß Reigning mens en vetterlig Gierning, Huilchet 
de Hederlige mend, som Reten Administrerer, Selffuer kand 
betenche. Jche dis mindre wil ieg hanß Mig til schichede 
Regenschabs Summa Ej Desputere, Alligeuel det i høyeste 
maader er anschreffuen, Thj det beuises kand, hand adschillige 
Contrafeijer Haffuer giort for fremmede støchet for 12 Rdr, 
Jmod huilchen Suma Jeg i Retten frembleger mit Regenschab, 
paa huis min Suoger med fortering och i Andre maader hos 
mig haffuer bekommet. Och effter dis Richtig Liquidation, For-
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moeder ieg min Suoger iche weigrer sig udj mig at Conten- 
tere, och der som hånd kand med quitering af beviBe vidre at 
haffue betalt end i mit Regenschab findis til ført, schal det 
komme hannem til goed afkortning, saa och hannem pladerne 
tilstille imod nøyachtig betalling. Effter denne min Erklering 
for wenter ieg Een RetmeBig dom.

Datum Kiøbenhafn d. 26 Martij 1670.
Albret Halveg.

m. p.

Dernest fremblagde hånd 
meentis Abraham Wuchter och 
følgende maade:

Richtig 
Wuchter Til
A= '
Den

Forteignelse paa 
mig vnderskreffne

Den

Den

Den

et Regenschab, paa huis hand 
sig imellem at were paa effter-

huis min Svoger 
skyldig bliffuer:

Sr Abraham

1653
i 12 Julij

strue, Søn och tiener och Logerede udj mit 
huuß fra dato til den 21 octobr., der for 
Reignis først for hans kaast och 
vgen................................................
deris søn.........................................
deris dreng...................................
For Cammer, seng och klæder at 
wasche................................................1
Er til sammen vgentlig.................. 6 Rdr. 2
Som beløber sig udj 14 Vger in alles . . . .
10 Augustij laante min Hustrue min Suoger 

effter hanß wenlig begiering, huor for hand 
kiøbte Adtschillig Thøig paa de Ostindische 
schibe, som laa her for Byen, Penge............
12 Dito Noch bekom min Suoger, som min 

k. hustru laante hannom til at kiøbe Jt Spansch 
Ruting for, som hand forærede bort til Hof
mester Falch Gøe, Penge................................
21 Octobris Fra Dato och til den 22 Decembr. 
Forblef min Suoger her sammesteds udj Loge
mente med sin tienere udj 8 Vger, der for 
til sammen for kaast, Cammer om Vgen 4 
Rdr, Beløber Jmidlertid Penge.........................

kom min Suoger med sin kiere Hu-

hindis 
3 Rdr.
1 -
1 - »

»

Rdr.
88

20

3

32

*

4
/3

»
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Rdr.

A2 1653
Den 26 Novembr. laante min kiere Hustrue min 

Suoger 3 Guld-Croner, huilcbe hånd sendte til 
Sorøe til sin Hustru, å 19 d. Stk., er udj 
Corant Penge...................................................... 9 3

A° 1654
d. 10 Februarij laandte min Suoger af min Kie

reste, der Hun kom til Sorøe, och hånd 
samme tid laa siug af dend Kolde, Penge
10 Sldr................................................................ 6 4

Den 11 Novembr. laandte ieg min Suogers hustru,
der ieg war paa Soerøe, Penge...................... 5 2

A° 1655
d. 4 Junij kom min Suoger med Sin dreng och 

Logerit udj mit Fluufi til den 6 Julij, er 4 
Vger, huor for Regnis Jmidlertid for Tracta- 
ment och Cammer............................................. 16

Den 6 Julij Kom min Suogers hustru och Søn och 
blef her med sin mand och tiener alle flere til 
D. 18 Augustij, som er 6 Vgger, Beløber sig 
imidlertid for Kaast, Cammer in alles............. 32 »

A?. 1656
Den 18 Febrvarij Kom min Suogers hustru med sin 

Søn sambt schoelemester, StadBmøe och tieniste 
Pige hos mig och logerede til den 19 Martij,
der for hindis kaast om Vgen . . 1 Rdr. 2
Sønnens kaast................................... 1 - •» -
Skoelemesterens............................... 1 - >• -
StadBmøens......................................1 - •> -
Tieniste pigens kost......................... 1 - •> -
For Cammer och Senge, Lius Sambt
Jldebrand............................................ 1
Er til sammen vgentlig.................. 6 Rdr. 2
Beløber sig udj 4 Vger in alles...................... 25 2

Den 12 Junij Kom min Suoger med sin tienere
och Logerede holi mig til d. 9 Augustij, er 8
Vger, Beløber sig imidler tid For hans och
hans tieners kost...............................24 Rdr.
och for Cammer, Seng, Lius .... 8 - j
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Rdr.

A? 1657.
Den 18 Junij Kom min Suoger med sin thiener 

och Logerede hoB mig til den 19 Julij, er 4 
Vger, huor for Reignis Jmidler tid for hans 
och Tienerens kaast och Cammer...................

Den 20 Julij Kom min Suogers Hustru hid til Sta
den och Logerede hos Trine Adams, och hendis 
mand forblef der hos hinder, mens imidlertid 
hafde hånd min Stoere Sal at Skieldere paa 
udj 15 Vger & Vgen 1 Rdr...............................

Samme Aar leffuered min Hustru til min Suoger, 
der Hånd Reiste hiemb, En Guld BørBe med 
Crestal for, som hånd soldte siden til Magister 
Faber, der for......................................................

A° 1660.
Den 19 Junij kom min Suoger med sin hustru och 

Søn Sambt Liden Caspar Brandt Skoelmesteren 
och drengen, och Logerede alle hos mig til 
d. 11 7br., Som er 11 Vger, Beløber For 
kost, Cammer och Senge for d. alle sammen 
udj midlertid in alles.........................................

A« 1661.
Den 5 Janvarij kom min Suogers hustru med sin 

Søn och logerit hos mig til den 1 Martij, der 
for Regnis først hindis Kaast Om Vgen

16

15

95

*)

8

2

Sønnens Kost...................................... 1 - » -
For Cammer, Seng, Lius Sambt Kle-

der at vasche............................... 1 - » -
Er til sammen Vgentlig.................. 3 Rdr. 2 f
Beløber udj 7 Vger in alles............................

Den 9 Julij kom min Suogers hustru och Søn atter 
udj gien och logerede til den 22 Septembr. 
ehr 10 Vger nogle dage. Imidlertid Reignis 
for Kost, Cammer och Seng............................

A? 1662.
D. 12 Martij kom min Suogers hustru fra Sorøe 

oc fortoffuede udj mit huuB til dend 10 Maij, 
Som er 8 Vger, Imidlertid kom min Suoger

223

33
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Rdr. ß

fra Suerig och forblef samme tid udj 4 Vger
med sin dreng, der for Reignis til sammen
for hans hustrues Tractamente udj 8 Vger och
hans Egen udj 4 Vger med sin tienner, er til
sammens Penge................................................... 30 4 »

A° 1663.
Den 30 Martij Kom min Suoger och var alleene,

logerede udj mit huuß fra Dato och til den
28 Aprilis, er 4 Vger, Reignis saa for hans
Tractamenta och Cammer udj midler tid Penge 12 » »

Den 18 Junij kom min Suoger igien och logeret
udj mit huuß til Den 2 Septembr. som er
10 Vger, huor for Imidler tid Reignis for Han- 
nom och hans tienners kaast med Seng och
Cammer Penge................................................... 40 » »

A? 1664.
d. 12 Janvarij Kom min Suoger fra Soerøe och

logerede udj mit huuß med sin tiener indtil
den 4 Martij, Som er 7 Vger, Imidler tid for 
hans Tractamenta och Thieners Sambt Cammer
och Seng beløber................................................ 28 » »

Den 4 Martij kom min Suogers Hustru i mit huuß,
logerede och forblef saa med hindis mand och 
tiener til d. 22 Xbr., som er 39 Vger, beløber
Imidlertid for deris Egen Tractament och Thien-
nerens sambt Cammer och Seng......................  208 » »

A? 1665.
Haffuer ieg Vdlagdt for min Suoger til hans Shl.

Quindis begraffuelße, Nemblig:
5 Sldr. » # » ßFor 3 Folde Kaaber

» - o

For Ligkleder och Lagen ... 4 - 2 - »
For Klede til en hue och tou

wanter................................... 4 - 2 - -
For Fem Quarter Floß ä 9 er 2
Cannefaß 12/3
Baand. . 8 ß\......................... •>

- 3 - 4 -

- 1 - 14 -
Silche . .10/3



298
Rdr. ß 

For schreder løn...................... 1 - » - » -
wanter at lade fare................2 - » - » -
Giør udj Alt suma--------- ----------------------- 14 3 21

Den 21 Junij kom min Suoger och logerede udj 
mit huuß til d. 16 Novembr. Er 19 Vger, 
der for hans Tractamente sambt Cammer og
Seng Imidler tid beløber sig til sammen ... 57 » »

A° 1666.
Den 6 Februarij kom min Suoger udj mit huuß, 

logerede til d. 8 Martij och fra den 13 April 
til den 17 Dito, fra den 15 Maijus til d. 23
Junij, Fra d. 27 Dito til d. 9 Septembr. och 
fra d. 2 Novembr. til den 21 Martij A? 
1667, Som er tilsammen bereignet 38 Vger, 
der for Reignis for hans Tractamenta med
Cammer och Seng V-gentlig 3 Rdr. , Beløber
til sammen udj bemte tid penge.........................114 > •»

A° 1667.
Den 18 Junij kom min Suoger udj mit huuß och 

logerede hoß mig udj 35 Vger, for Hans Trac
tam., Kammer och seng imidlertid å 3 Rdr.
Beløber til sammen............................................... 105 »

Summa in alles................................... 1070 4 2
Haffuer saa min Kiere Hustru Elfter hindis 

Beretning her imod paa Adtschillige tider af min 
Suoger Abraham Wucter annammit, som Af kortis, 
Penge................................................ 304 Rdr. •> fi

Endnu haffuer baade ieg och 
min hustrue af min Suoger be- 
kommit Endeel Contrafeijr och En 
deel Reede Penge, Som beløber 
sig tilsammen penge...................... 259 - 4 - 4 -
Summa Beløber ald forschne Penge, ' 
som ieg af min Suoger haffuer be- 
kommit, huilchet her paa af kortis-----------------— 563 4 4

Effter Ald deft Forschrefne Af kortning och

x) Skal være 14 Rdr. 5^2 ß.
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Rdr. > ß 

ligning da bliffuer min Suoger Sr. Abrham Wuchter
mig her paa er schyJdig Penge................................ 506 5 14

Huad min Suoger Ellers kand med mine eher min hustrues 
Quiteringer Af beuiße her imod at haffue betalt til oß, End 
som forschreffuet Staar, schal hannom effter Richtig Lequida- 
tion paa offuen bemte Summa, hand til mig schyldig bliffuer, 
afkortis och der udj hannom got gioris.

Actum Hafnie d.
Albert halveg

m. p.

For det tredie fremb lagde hand et Abraham Wuchters 
Regenschab, som hand formeente med det sidste offuer leff- 
uerede iche offuer eens at stemme, och liuder som følger: 

Debet.
Mein Schwager Albret Halveg hat von mir Zue foderen wie 

folget:
Ein Plate vor Frow Birgite Brahe Sl. bey mir 

besteh durch die vol-Edle Fraw Birgete Roßenkrantz,
da vor............................................ Rdr. 80 » »

Noch Ein vor Sl. Manderop Brahes
Fraw................................................. - 100 » •»

Des Herrn Obristen Arentstorphs
Sehlige Frauens Beichpredig, da für. . - 100 » »

Sum. - 280 » »
Credet.

Dar auf bezahlet wie folget:
Von der Wol Edelen Frawen Kirsten
Bild....................................................... 20 Rdr. » ß
Noch von bemte Fr. vor Ein vegylte
Ramme, wo für ich dz gelt auß geletet. 10 - »> - » -
3 Contrafeijen gemechet for Rente 
mester Steen hundrup alß sein liebste 
undt Jungfer, Jedes Stüche 20 Rdr., 
tudt........................................................ 60 - .>-»>-
In Hamburg gekaufft ein par Schwartze
Strømpe für...................................... 2 - 1 - •> -
Ein halsdug von Haallandsche lein- 
wandt und hollandsche Conten dar
umb................ 1 - 4 - 8 -
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Mein Suager gethan 5 Rthl., saa er 
bertel buchuol vor gekauft Papier 

Rdr. ß

solte Auf die handt geben, welches
nicht geschehen,............................. 5 Rdr.»» ß
A° 1668.
d. 10 Julij bezahlet......................... 15 - » - » -
d. 8 Augustij bezahlet...................... 10 - » - •> -
d. 20 Dito Schvester gethan 3 Elle

Cammertug 1 Quartier thut . . 1-3-12-
d. 3 Septembr. bezahlet................... 20 - » - •> -

Abel Chatarina Conterfeij ... 16 - » - » - 
Des Königs undt Köningine
Conterfeij Copie, Lauridtz An-
derßen Conterfej...................... 20 - » - » - 

d. 30 Decembr. Nach Svesters Be
gier gethan Anna Sophia. ... 2 - 4 - » -
Mein Suager von Jost Ebel ent-
fangen......................................... 18 - » - » -

d. 19 Martij 1669 Mein Svester ge
than 1 Ducat zur gevater zue
Jürgen Nielßen......................... 2 - » - » -
Auf ver schiedene mahle geholet
9 Reiß Papier, Jedes Reiß 11
thuet............................................ 16 - 3 - •> -

d. 17 Novembr: Svester auf mein
Svager wegen bezahlet.............21 - » - » -

Summa bezalt------------------- 269 4 41)
Noch Richtig Liquidation, daß eine von dem 

Andern abgezogen, ver pleibe ich mein vilgelibter 
Schwager schyldig, so ich mich gestrachs Er bitte, 
wan dj Platen gefolget werden, zur bezahlen. . . . 10 Rdr. 28/3

Actum Hafniae d. 11 Februarij A° 1670.
A. Wuchters.

m. p.

Da det samlede Beløb af Udgiften kun udgjør 241 Rdr. 4 £ 4 er det 
vel rimeligst at antage, at en Pose paa 28 Rdr. er oversprunget ved 
Indførselen i Domprotocollen.
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Dernest fremblagde hand en effter Retning om huis for 
schiel, som fantes imellem bege Regenschaber, liudendis som 
følger :

Kort effter 
A? 1670 d. 11 Febr. Sendt 
min Suoger mig it Regen- 
schab paa 269 Rdr. 4 4 /3.

Defererer 91
Som 

Abel Catrinis Conterfeij 
til føris her for. . . . 16 Rdr. 
CatrineJørgens daatters 16 -
Hanß Maytz och dro- 
ningens Conterfeij Copie 12 - 
Hertil føris Papir ... 9 Ris
och dog for høyt

Retning.
A? 1670 d. 19Martij Jndgiff- 
uer hand for Retten Jt andet 
Regenschab paa 361 Rdr.

Rdr. 1 12 ß.
bestaar

och hertil føris for . . 20 Rdr.
her............................... 20 -

her.................................. 20 -
her....................................6 -
Her for uden til føres 80 -
For Re[n]tmester Møllers Con- 
trafeij, det mig aldrig hos min 
Suoger haffuer bekommet langt 
mindre begieret. Skulle iche 
heller lade wel, om sligt kom 
hr. Rentmester for øren.

Af difie tvende och v-offuer Eens stemmede Regenschaber 
kand de Ret sindige dommer self Erfahre, Huad Affection min 
Suoger haffuer imod mig. Mens om det af mig och min Kie
reste imod hannom for schylt, det er Gud och hannom self beuist. 

Kiøbenhafn 167(0) d. 26 Martij.
Albert Halveg

m. p.

For det sidste fremblagde hånd een beschichelse til Abra
ham Wuchter:

Efftersom min goede Suoger Abraham Wogter haffuer ladet 
mig beschiche, det ieg iche haffde formodet, och foregiffuer, 
ieg schulde hannem Sinne plader forholde, Som hånd begierer, 
Jeg hannem wille lade were folgagtig wiedere Trette at fore
komme, Da wed Gud, ieg haffuer ingen lyst nogen Fremmed 
at paa føre trette langt mindre min Egen Suoger, Ey heller 
troer ieg, at ieg haffuer forschyldt, at min Suoger schulle haffue 
fornøden at bruge nogen proces imod mig; huad woris Regen- 

20
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schab er Anlangende, da er ieg offuer bødig, at wil min Suoger 
tage to mend, wil ieg tage toe, Som kand efftersee baade hans 
och mit Regenschab, Saa en huer Kand weder faris, buis Ret 
er. Pladerne Anlangende schal min Suoger ey were forholt 
mens gierne imod Retalning for mit Arbeyd Folachtig, det ieg 
ey kunde forbj gaae min Suoger til wenlig Giensuar at lade 
forstendige, min Suogers Grundige Suar her paa Skreffuet Er- 
wagtende — Och ønscher hannem i herrens Beschiermelfle.

Af Kiøbenliaffn d. 8 Martij A? 1670.

Albret halveg,
m. p.

Neden paa Stoed Skreffuen saaledis:
Effter som min Suoger lader sig merche Ey at haflue Lyst 

til proces, da begierer ieg mine Kaaber Plader uden widere 
process, huad ieg ey har betalt, findis ieg suficeret til at be
taile, om Pladerne ey er betalt, som formodis offuer och 
ey under.

A. Wucters.
m. p.

Abraham Wuchter frembstoed for Retten och loed lefle 
sit schrifftlig Afkald liuden som effter følger:

Wdi Velbyrdige Jørgen Rosenkrantz, hofmester for det 
Kongl. Adelig Academie Sorøe, hanfl frawerelfie kiendis vj eff- 
terschrefne Georg Witzleben, SS. Th. D. et Professor paa det 
kongl. Adl. Academie Sorøe sambt ochsaa p. t. Decanus, Biorn 
Soffrenflen, Hebrææ lingue Professor, Albærtus Meyer, Grec. 
ling. Prof., Hieronimus Weitzius, Eloquentiæ Professor, Se
bastian Laurenberg, Mathem. Profes., och Daniel Matras, lin- 
guar. occidental. Profes. der sammesteds, och Giør hermed 
witterligt, at i dag d. 21 Februarij A? 1665 er mødt for 
Consistorio Erlig, welachtbar och konstrjg Mand Abraham Wuchter 
och begierede fuldkommen Af kald af sin SI. Hustruis SI. Maren 
Hans daatters1) Arfuinger, Huor da frembkom for Retten Erlig 
och welacht mand Anders Lavflen, Kongl. Maytz Ridefoget til

*) Naar det andetsteds siges, at Abraham Wuchter har været gift med en 
Datter af Carl v. Mander, da kan dette kun være muligt, forsaavidt han 
har været 2 Gange gift.
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Sorøe Closter, med Skrifftelig fuldmacht af bemte SI. Maren 
hans daalters Arfuinger, som liudendis ord fra ord som følger: 

Efftersom voris Kiere Søster Marie hans daatter Abraham 
Wuchters ved Døden er af gangen och ingen Lilfs Arffuinger 
effterlat, mens wj hindis Rette Arfuinger med hindis effter- 
latte Mand Monsieur Wuchter til Skiffte och deeling hans haff- 
uende boe er berettiget, och hånd effter ind byrdis af oß giorde 
offuer slag alt haffuende formue, det were sig i penge, til- 
staaendis Gieid, haffuende boeschab, Sølff, Kaaber, Meßing, Tin, 
huuß och gaarde etc., oß for det den Arflue part Richtigen och 
wel fornøyet och betallet hafluer, da haffuer wj til diß mere 
Stadfestelße fuldmacht giffuet til Erlig och welacht mand An
dreas Laußen, Kongl. Maytz Ridefoget til Sorøe Closter, bemte 
Ms. Wuchter paa vore wegne her i Consistorio Elfter lofven 
affkald at gilfue, at wj indtet widere elfter woris SI. Søster 
imod hannom haffuer at pretendere, mens vj for ald dend 
Arffue part, wj effter voris SI. Søster kunde were til beretiget, 
hannom for goed och Richtig af betaling fuldkommeligen tacher 
och quiterer.

Actum Sorøe d. 20 Januarij 1665.
Jlfuer hanßen, Augustinus hanßen1), Albret Halveg. 

m. ppria. m. pria.

Som samme fuldmacht war lest och paaschrelfuen, Rächte 
forme Anders Laweßen paa SI. Maren hanß daatters wegne 
forme Abraham Wuchter haanden for oß alle i Consistorio och 
med lydelige Stemme och mund gaf welbete Abraham Wuchter 
fuldkommen af kald for ald den Arflue part, de af deris af 
gangne Si. Syster i nogen maade prætenderede kunde.

Der effter bleff och lagt i Rette, lest och Paaschrelfuen 
huer af Arfuingerne deris af kald i seer, som saaledis lyder:

Jeg Augustinus Hanßen Sogneprest i Skelschør kiendis och 
witterlig giør, at efftersom min kiere hustru Jnger hanß daatter 
effter sin kiere Søster, SI. forgangne (afgangne?) Maren hans 
daatter Abraham vochters, Arffue part er tilfalden, da haffuer 
ieg med min kiere Suoger Erlig, achtbar oc konstrj mand 
Abraham Wucters paa min hustrues weigne accorderet och

’) Sognepræst i Skjelskør fra 1642 til 70. Om ham see P. Friis (Edvardsen) 
om Skjelskør p. 314 & 15.

20’
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for handlet om samme Arfue part och bleffuen forligt om 
en wiße Summa pendinge for alleting, indtet under tagendis, 
som min hustru kunde haffue lod och deel udj effter forbemte 
hendis SI. Systers, huilchen Summa hånd mig haffuer Rich
tigen contenteret och afbetalt, huorfor jeg hannom paa min 
hustrues wegne for oß och woris Arfuinger, føde och uføde, 
fuldkommeligen quiterer og af kald giffuer, saa vj indtet 
wedere imod min kiere Suoger Abraham Wucter haffuer at 
pretendere, men alting til en goed Endelighed imellom oß er 
kommen, saa vj huerandre for goed oc kierlig afhandling be- 
tacher, for bliffuendis som tilforn huer andre som goede wenner 
och Suogre udj alle forfallende occassioner eliter ald muelighed 
bereedtienstwilligste; dette at bekreffte haffuer ieg min haand 
underschreffuen och Zignetet under trycht.

Sorøe d. 11 Janvarij 1665.

Augustinus hanßen.

Jeg Albert Halveg, kongl. Maytz kaabersticher i Kiøben- 
haffn, kiendis och witterlig giør, at efftersom min k. hustru 
Anne Hanß datter Arffue part Effter sin kiere Søster, afg. SI. 
Maren hans datter Abraham Wuchter, paa min hustrues weigne 
accorderet och forhandlet om samme Arfuepart och bleffuen 
forligt om en wiße Summa for Alting, indtet undertagendis, 
som min hustru kunde haffue lod och deel udj effter for bemte 
hindis SI. Søster, huilchen Summa hånd mig haffuer Richtigen 
contenteret och af betalt, huorfor ieg hannem paa min hustruis 
weigne for samme Arfue part fuldkommeligen quiterer och af
kald giffuer for oß och woris Arfuinger, føde och uføde, saa 
wj indtet widere imod min Suoger haffuer at prætendere, men 
Alting imellom oß til goed Endelighed er kommen, och beta- 
cher huer andre for goed och kierlig af handling, forbliffuendis 
som til forn goede wenner och Suogre; dette til bekrefftelße 
haffuer jeg dette med Egen haand under schreffuen oc Zignetet 
undertrøcht.

Actum Sorøe d. 11 Janvarij 65.
(L. S.)

Albret halweg.
Jeg Jffuer Hanßen kiendis och witterligt giør, at efftersom 

mig effter min kiere Søster, Afgangen SI. Maren hanß datter
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Abraham Wuhters, arfvepart er tilfalden, da haffuer ieg med 
min kiere Suoger Erlig, achbar och konstrig mand Abraham 
Wuchter accorderet oc forhandlet om samme Arfue part och 
bleffuen forligt om wiße Summa for alting, indtet under tagen
dis, som ieg effter for bemte min SI. Sysler kunde hafue lod 
och deel udj, huilchen Summa Hand mig Richtigen haffuer 
Contenteret och afbetalt, Huor for Jeg hannem for samme 
Arfue part fuldkommeligen quiterer och Afkald giffuer for mig 
och mine Arfuinger, saa ieg indtet widere mod min Svoger 
haffuer at pretendere, mens alting mellom oß til goed Ende
lighed er kommen, och betacher huer andre for goed och 
kierlig af handling, for bliffuendis som til forne gode Venner 
och Suogre; dette til bekrefftning haffuer ieg dette med egen 
Haand underschreffuit.

Actum Sorøe d. 14 Janvarij 1665.
Jffuer hanßen.

Huilchet alt sammen, efftersom fornte Abraham Wuchter 
under Accademiens Segel var begierendis beschreffuen, haffuer 
vj hannem det billigen Ey kundet negte, at saaledis der for, 
som for schreffuen staar, i alle maader passerit er for Con
sistorio, widne wj her med under Accademien Segel.

Actum Sorøe d. 21 Febr. 1665.
(L. S.)

Der dette saa Paseret war, wäre parterne Endelig dom 
begierendis.

Da effter Tiltale, Giensuar och denne sags beschaffenhed 
blef for Retten af sagt, at effterdj Abraham Vuchter ey klar- 
ligen noch bevißer, at, huis Albret Hadelveg af hannem paa 
adtschillige Tider oppe boret haffuer, var paa betalningen for 
de plader, som Abraham Vochter hoß hannom haffuer betunget, 
och Albreht Hadelveg protessterer och saa for meenendis, at 
samme oppe baarne penge haffuer woret paa et Andet dennom 
imellom werende Regenschab, som hånd och her i Retten 
haffuer fremblagt, da viste vj iche Albreht Halveg at tilfinde 
forme plader fra sig at leffuere, forend at hånd der for bliffuer 
fornøyet. Och efftersom af begge parterne er fremblagt at- 
schillige Regenschaber, da haffuer wj dennom til liquidation 
henvist och der til wdnefndt M. Jorgen Hammer, Præpositum
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i Comminitetit1), Povel Pral, Hendrik Giøde, kongl. Maytz och 
Universitets bogtrøcher, Steffen Rasmusen, klocher, og Christen 
lensen Wering, bogtrøcher, som deris for Retning haffuer med 
forderligste fra sig at leffuere2).

Kiøbenhafn Aar och dag som forschreffuet staar.

Sub Rectoris Sigillo.

’) Conrector ved vor Frue Skole.
D. 26. April udgik Consistoriels Befalingsseddel til Liqvideringsmændene, 
der opfordres til med det forderligste Forretningen fra sig at levere til 
Consistoriets videre Paakjendelse, om paaankes.
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Smaastykker.

i. 
Bidrag til Overtroens Historie.

Meddelt af O. Nielsen.

Et svensk Sagn beretter, hvorledes man under den sorte Død nedgravede 
små Børn i Jorden, fordi man derved trode at kunne standse Sygdommen. 
At denne Overtro også i en senere Tid har været antaget, bevises af følg
ende 2 Breve til Ulrik Sandberg, Lensmand på Lundenæs.

1.

Wor gunst tilforn: wiid att efftersom wii aff din vnder- 
danigst Berettning forfare, huorledis Ther vdj LundeneB Lehn 
vdj thenne siste fahrlige Pestilentze Och nogen thid Siden for
leden skall werre Nedersatt och Begraffuen Ett Leffuendis Barn 
Och du nu vnder danigst Begere att wiide, huorledis du dig 
med thennom Samme gierning haffuer begangit skal forholde, 
Tha bede wi dig och wille, atthu thennom ther fore nu strax 
med retten Lader tilthalle och forfølge, Thagendis domb vdj 
Saggen och Samme Dom Siden, førrindt du der eflter lader 
skie nogen execution, indschicher vdj wortt Cantzelie, huor paa 
du wiidere wores Naadigst erkleringh vdj Ald Vnderdannigheth 
skallt haffue att formode. Belangendis Herritztingene der vdj 
Lehnit, Som du Begierer at mue (Herritzmendene Som lengst 
therfra ere bosidendis till heste) henfløttis mitt vdj herritheth, 
dennom wille wii icke fra thed stedt de aff Arrildtz tid Liggitt 
haffuer haffue forandritt. Ther meth etc. Haderlebiæ 11 Fe
bruarii Anno 1604.

Jydske Tegneiser V. 208.
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2.
W. g. t. wiid att efftersom du vnderdanigst effter woris 

Skrifftlig befalningh skall haffue Ladett till Dombs forfølge En 
Quinde der vdj Lehnitt, Som nogen thid Siden forleden Leff- 
uendis skall haffue Laditt vdj Jorden nedsette och begraffue 
en hendis egne børn och thett vdi Saa maade om kommett, 
For huilken hendis forsehelfie hun och skall werre bleffuen 
dømpt till Steill och hiull och du nu vnderdanigst er begieren- 
des att neue wiide huorledis du dig der vdinden skalt forholde. 
Tha effterdi dett iche er tilbørligt eller Forsuarligt hinder at 
skulle paa hendis tilbørlige Straff forbii, Saa haffuer wij dog 
Naadigst bewilgett hinder at mue straffis paa Sin hals och rettis 
med Suerdet, Bedendis dig og will atthu med første Leilighed 
vdj Saa maade Lader hinder staa Sin rett. Ther mett etc. 
Haffniæ 7 August, ånno 1604.

Jydske Tegneiser V. 222.

2.
Breve.

1.
St. H. Stephanius til 0. Sperling sen.

Meddeelt af C hr. Bruun.
Dette Brev aftrykkes efter Originalen paa det st. kgl. Bibliothek, dels 

fordi Breve fra Stephanius høre til Sjeldenhederne, dels fordi det indeholder 
et lidet Bidrag til at oplyse, hvorledes man dengang fik sin Løn udbetalt. 

Salutem plurimam, et rerum omnium prosperitatem perpetuam!
Excellentissime Dne Doctor S pertingi, Favtor et Amice fide

lissima gratiå conjunctissime, Efftersom den Termin och Tid er 
nu forløben, til huilcken RigenfJ Hoffmester, Her Corfitz Wlfeld, 
haffuer loffuet mig, at ieg skulle bekomme mit Stipendium Hi
storicum for forgangen halffueaar1): da haffuer ieg nu afferdiget 
denne min Amanuensem ud til Eder, at hånd der om med Eder 
skulle forhandle. J synderlighed nøddifi ieg til at molestere 
och besuære Excellentissimum Dn. Doctorem Sperlingium meum 
der med: gandske venligen och kierligen begiærendifi, at hånd 
endnu denne gang, saa vel som tilforn, wiide haffue Wmage 
for mig met dette at forrette: och derhoB holde mig det til 
beste, at Jeg saa dristeligen biuder offuer hannem. Saa er da

x) 600 Rdr. var Slephanius’s aarlige Besoldning.
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min gandske Wenlig och inderlig Bøn och begiering, at Excel
lentissimus Dns Doctor Sperlinyius meus vilde vel giøre och 
errindre Her Hoffmester sit løffte och tilsagn; och for alting 
see til, at hånd kunde forhuerffue mig een Zeddel til den Rente- 
skriffuer som nu giffuer Pengene ud. Jeg haffuer sendt til 
Clarissimum Dn. Affinem meum, Doctorem Plumium, een Qui- 
tantz: huilcken dersom den icke var richtig nock, som ieg 
dog forhaabiB, saa skal vel Doctor Plumius giffue een anden 
paa mine Vegne. Naar Dns Doctor Sperlingius faaer den 
Zeddel aff Her Hoffmester, da bad Jeg gandske venligen, at 
band vilde sende den til Doctorem Plumium, saa haffuer hånd 
loffued videre at affodre Pengene paa Renteriet. Jeg tuiffler 
nu ingenlunde der paa, at der findefi jo saa mange Penge paa 
Renteriet, som den liden Summa kand sig beløbe. Gud weed 
det koster mig fattigmand meget at leije Wogn frem och til
bage saa lang een Wey och synderlig udi denne onde och be- 
suærlig Wey som nu er. Nu ieg forseer mig gandske der til, 
at Dns Doctor giør sit beste der til hoB Her Hoffmester, at 
ieg denne gang motte bekomme det Stipendium. Thi Gud 
weed huor højeligen ieg trenger til Penge, helst i denne be- 
suærlig tid.

Jeg sender endnu Excellentissimo Dno Doctori til een liden 
foræring een Manuscript Medicins Bog, nescio cujus avtoris: men 
der findefi dog her och der nogen underretning: saa som ved 
det første Merche disse tuende Vers:

Hactenus archanum Salemæ diximus urbis;
Litera jam lasso pollice sistat opus,

Jtem strax der hoB, ved det andet Mercke: Antidotarius. Men 
ieg holder for det beste den liden korte Tractat, ved dett sidste 
Mercke, qvi præscriptum habet nomen Cophonis*. som er een 
rår avtor udi sig selff. Men ieg haffuer den i mit Bibliotech 
baade Grœce och Latine, som ieg kiøbte udi Salig Doctoris 
Mevrsii Bibliothech: sandelig en meget rar Bog. Och dersom 
Dns Doctor haffuer lyst til den, kand hånd den gierne be
komme. Vale Excellentissime Vir, Amice vetus et integerrime, 
una cum uxore svavissimâ, et tota familia, à me et mea salutatus 
verbis officiosissimis. Sorœ, Die 7 Decembris 1643.

Tuus oXoipv%(x)ç
Stephanus Johannis Stephanius.
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Udskriften er: Excellentissimo, Clarissimo, Doctissimoq. Viro. 
Dn, Doctori OTTHONI SPERLINGIO, Regio apud Hafni- 
énses Medico ac Botanico, Amico meo summa mihi semper ob
servantia colendo S. P.

2.

Biskop Laurids Thura til 0. Sperling jun.
Meddelt af C h r. Bruun.

Sperling havde forberedt en Udgave af Adam af Bremen, efter nye Golla- 
tioner af Haandskrifterne og ledsaget af udførlige Anmærkninger. Allerede 
1694 havde han sendt sit Manuskript (af Forsigtighed dog ikke det hele) til 
Holland for at faa Udgaven trykt der, men i flere Aar blev han holdt hen 
med gode Ord og Løfter fra Bogtrykkerne Bohn, uden at det kom til noget 
Resultat. Herhjemme var det ham ikke muligt at bevæge nogen Bogtrykker 
til at udgive den, »de vilde ikke give Slip paa deres Abeer og Catechismer«. 
Han tog sig det meget nær, at Udgaven ikke kunde komme for Lyset, og i 
Breve til sine lærde Venner, hjemme og udenlands, udtaler han stadig sin 
Bedrøvelse herover, ledsaget af heftige Klager over Bogtrykkerne og over at 
Ingen i Danmark vilde understøtte ham1). Hans Venner i Tydskland lovede 
at hjælpe ham med at faa den frem der, men det blev ikke til Noget Kun 
et Brudstykke, første Bogs 32 Capitel, blev i en langt senere Tid trykt i 
Westphalens Monumenta II, S. 615 ff. Efterfølgende lille Brev viser en 
smuk Interesse for Sagen fra Biskop Thuras Side, men hans Plan om at 
faa Adam af Bremen udgivet ved Understøttelse af den danske Geistlighed 
var for ideal. Originalen findes paa det st. kgl. Bibliothek.

Vir Nobilissime Amplissime
Fautor atque Amice longe æstimatissime.

Rigteligen, omendskiønt noget seent kom min Hr. Cancelli- 
Raads meget kiærkomne skrivelse tillige med det mig tilsendte 
Testamento Absalonis Tuo, Vir Maxime, notis curiosissimis atque 
eruditissimis illustrato til Hænde, for hvilked, samt det artige 
skrift om dend Svenske penge hos Sevennenses Jeg siger paa 
det ydmygste og kierligste tak. Og ligesom Jeg har allerrede 
gived en good ven i Kiøbenhavn ordre om, at kiøbe mig ved 
leilighed paa auctionwrne alt hvis Jeg ei tilforn har af min Hr. 
Cancelli-Raads Skrifter, saa vilde Jeg, nomine Patriæ dulcissimæ 
have Deres Velædelhed paa det kierligste og ærbødigste om-

’) I et utrykt Brev til Grævius 1709 hedder det saaledes: »Nulli prorsus 
hic sunt Mæcenates, qui talibus student: typographi, nisi sumtus offe
rantur, nihil agunt: et quamvis subministrentur, tricis tamen variis tempus 
extrahunt, nosque miseris modis omnibus et fastidiis enecant. Pre
mere igitur necesse est, quæ bono publico servire poterant.



311

bedet, at hvis der endnu hos dennem er prælo maturum, et 
adhuc premit carceres, motte før min Herre, utinam sero, hen
tedes fra os til det Himmelske, leveres i saa visse og gode 
Hænder, som i fremtiden kunde vilde sub veri Autoris nomine 
meddeele publico det. I særdelished motte det være efter min 
ringe tanke høynødvendigt, at dend gode Adamus Bremensis 
blev hendt hiem til vort eget (thi hvad bestiller dend i Amster
dam?] at den kunde her hiemme hielpes benevola et fausta 
Lucina til lyset. Brunsman fandt een og anden good Ven, 
som hialp hans Sabbaticam Qvietem til trykken: Jeg er meget 
meere i dend fulde tilliid, at der iblant vore Geistlige motte 
findes de, der vilde spendere noget paa Fader Adam, besyn
derlige mens der ere mange Sager udi concernentes historiam 
Ecclesiasticam, hvorudi de fra dend pen, der har sat notas hos 
ham, kand forvendte sig (nihil hic auribus do] alt det der er 
accurat og curieux. Altiid tør Jeg for min person og endeel 
fleere i dette Stift giøre forsikkring om nogen Assistence-, dend 
gode Mand Mag. S. Sevel til Domkirken i Wiborg veed Jeg 
det samme om; og skal vi, om vi formerker det kand blive 
alvor, meere give vores velmeente betenkninger tilkiende der 
om; Deßforinden Jeg, næst at holde an om min Hr. Cancelli- 
Raads Affections og venskabs continuation, forbliver

Deres Velædelheds 
Tienstærbødigste 

Aarhuus d. 7. Feb. 1708. *S. Thura.

3.
Peder Tordenskjold til Artillerilieutenant Bendt Winge.

Meddelt af A. Petersen.

Dette interessante Brev gjemmes i det kgl. Museum for de nordiske Oldsager, 
der i Aaret 1860 modtog det som Gave af Gapitain From Møller mod den 
Forpligtelse, ingensinde at skille sig ved det. Brevet er lagt mellem 2 
tykke sammenheftede Glasplader og af Giveren paategnet følgende Linier: 
»Dette Brev bevares som en Familiehelligdom og er sendt til min Oldefader 
Capt. Winge af den udødelige Tordenskjold. Vore Efterkommere maa ikke 
lade det gaae tabt.

29 Septi». 1829. From Møller.«

Da egenhændige Breve fra Tordenskjold høre til de største Sjældenheder, 
har jeg troet, det kunde være af Interesse at gjengive dette med dets sær
egne Retskrivning og Mangel paa Interpunction.
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Edle Her Legt
Spar icke ald meniske mulighed att sette ier udj ald mulig 

stand med hånd morterene paa den Nord ee udj Natt som liger 
strax Ved Ny elsborg lad bobardergaliotten og lange Maren legge 
sig og saa ledis att dj Kand iore god efegt Spydstagen skal 
legges mellem faste hysing landett og Elsborg att den Kand 
skyde muren ned begge pramerne Fridrikhald og helperinden 
legger sig udj ner Verreisen hos spyd stagen saa skal ieg self 
ordinere dem Vor dj skal Verre ieg forlader mig til eders be- 
kient viglence, saa hastig dj Kand begynde att bombardere Kand 
det forretagis, og det med god efegt alt paa baterieme for denem 
at demolere

ieg er ders 
Ven og tiener

Mastran P Tordenskiold
d 1 Augustj 1719x) 

Udskrift: A Monsieur Monsieur de Winge Lieutenant de Ar- 
tillerie de Dannoisse

4.

Chr. Falster til Biskop Worm.
Meddelt af Chr. Bruun.

Professor H Gram havde underrettet Falster om, at man havde udset 
ham til Rectoratet i Roskilde, naar dette blev ledigt efter den sygelige 
Rector Jesper Schades snart ventede Død. I denne Anledning skrev Falster 
nedenstaaende motiverede Afslag til Biskop Worm. Dennes Svar (af 25 Fe
bruar 1726) er meddelt af Nyerup i hans Skolehistorie, S. 173 ff. — Origi
nalen til Falsters Brev eies af Conferentsraad Werlauff.

Høyædle og Høyærværdige
Hoygunstige Herre!

Jog maa med underdanig og allertaknemmeligst Forundring 
af Hr. Assessor Grams Skrivelse til mig, dat. d. 5. Febr. for
nemme, at Deres Høyædle Høyærværdighed har behaget at kaste 
øye paa mig, et ringe og uværdig Redskab, i hvis umyndige 
hænder det ypperlige Rectorat i Roschild skulde betroes. Mand 
skulde vel tænke, at i slig tilfelle behøvedes ikke at bespørge 
sig med Urim og Thumim, om Aron endnu levede. Men

x) Dagen før Angrebet paa Ny Elfsborg begyndte.
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dersom Deres Høyædle Høyærværdighed gunstigst med Taal- 
modighed og Mildhed vil anhøre mine uforgribelige og ringe 
betænkning, da lader jeg resten beroe paa Guds forsyn og 
Deres Høyædle Høyærværdigheds Christelige Skiønsomhed og 
Eftertanke. Først og fremmest er Hovet-Punkten i ald min 
Christelige philosophie at søge tv&vpfav og fly begierlighed, 
som saa ofte fører Mennisken fra Gud, Deres Samvittighed og 
Embede til Ørkesløshed, Vellyst og Overdaadighed. Dernest 
haver den gode Gud paa en forunderlig Maade ligesom igien- 
nem ild og vand ført mig til den Lykke, som jeg nu med 
hiertens Fornøjelighed besidder. Fremdeles er ved Guds Naa- 
dige Bistand min Skole i den tilstand, at jeg ikke uden væ- 
modighed kunde forlade mine elskelige Collegæ og de mange 
Kiære unge Mennisker som ligger mig saa nær paa hiertet, at 
jeg intet skal melde om mine mange gode venner og velyndere 
her paa stedet, (som er mit største og ypperste liggendefæ 
her i verden,) item om min svage helbred, (som ufeilbarlig vilde 
behøve ny kræfter til saadan anseelig Skoles gavn at fremme,) 
og endelig om det detrimento rei familiarisa som ved slig For
andring og Flytning mig vilde møde, og visselig blive mine 
til Vandeel, ifald jeg uformodentlig ved døden skulde afgaa. 
Den største modstand, som jeg herimod haver mig selv at fore
kaste, er det lovlige Kald, som mig saa frivellig af Deres Høy
ædle Højærvhed uden nogen min anmodning tilbydes. Men jeg 
svarer mig selv, at tilskyndelsen til forandring paa min side 
skal enten være Timelig Fordeel, eller Guds eller min egen ære. 
Den første haver ingen Gaver til at overtale mig; hvad dend 
anden Post angaar, da spørger jeg mig selv, om jeg ikke for 
Guds Æres og Tienniste skyld ligesaavel var pligtig at drage 
fra Ribe til Ringsted, Calundborg eller andre saadanne steder? 
Om det tredie, som er min egen ære, bekymrer jeg mig ikke 
videre end at et lovligt Rygte med en god Samvittighed og heller 
at fortienne befordring end at nyde [sic!]. Høygunstige Herre, 
dette er Summen paa aldt mit Anliggende; at jeg intet skal 
melde om Collegæ og Discipler i Roschild, som med Deres for
hold og lærdom ere mig ubekiendte, og maaskee i en hast 
kunde jage mig Marven af Benene og Lysten af sindet, og 
omsider Siælen af Legemet. Jeg henstiller da alting til Deres 
Høyædle Høyærvheds eget gunstige Gotbefindende, og forsikkrer
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underdanigst, at jeg alle mine lives dage ej skal alleene være 
Deres høye bevaagenhed af Siel og hierte taknemmelig, men 
endog med allerydmygst ærbødighed ære Deres lløyædle Høy- 
ærværdighed, som min rette og virkelige Øvrighed, og stedse 
ihukomme Deres Navn med ald optænkelig priis og berømmelse. 
1 det øvrige formoder jeg underdanigst, at Deres Høyædle Høy- 
ærværdighed ikke unaadig gaar i rette med den dristige frihed, 
som jeg haver taget mig i at udføre min eenfoldige Meening. 
Og beder fremdeles underdanigst, at, som jeg er og haver 
været et aabenbare klart beviis paa Deres Høyædle Høyærvær- 
digheds ædle générosité, jeg da herefter bestandig maa være 
indsluttet i Deres uafladelige yndist og Bevaagenhed, som 

Deres Høyædle Høyærværdigheds 
underdanige og tro Tienner

Chr. Falster.
Ribe d. 16de Febr. 1726.

5.
Chr. Falster til en fornem Dame.

Meddelt af C. Bruun.

1 Aaret 1735 udgav Falster en »Taksigelses Quittering til Hr. Ch. C. v. 
Gabel for Høybemelte Herres Communitets Underholdning«, Kbh. Folio. Idet 
Falster takkede Gabel for en Gave af 300 Rdlr. til Ribe Skole, brugte han 
en Lignelse om et Vintræ og et Abeel Træ; dette kunde kun bryste sig af 
sin anselige Størrelse og Omfang og blev omhugget af Urtegaardsmanden, 
medens han lod Vintræet staa. En fornem Dame (Grevinde Schack?) følte 
sig stødt over følgende Linier:

At dend, som samler og ey nytter, er Abeel
At dend et Viin-Træ er, hvis Gode er til Deel.

og Falster skrev da nedenstaaende Brev til hende, for at retfærdiggjøre sig. 
Originalen eies af Professor Abrahams.

Høyvelbaarne
Naadige Fru Grevinde.

1 fuld Forsikring om Hendes Høygrevel. Naades fornuftige 
Skiønsomhed samt Fortrøstning til min egen gode Samvittighed, 
item af Omhyggelighed for mit ringe Navn og Rygte hos alle 
retsindige Gemytter, tager jeg mig den underdanige Frihed at 
legge disse faa Linier for H. Høygrevel. Naades Øyen, til Op
lysning om det Vers, jeg nestleden Maaned i Kjøbenhavn haver 
udgivet, udi hvilket mig er berettet at H. Høygrevel. Naade
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noget imod sin høye Person anstødeligt skall have fundet. Be
retningen til mig er enten sand eller usandfærdig. Dersom 
dend er usandfærdig, da beder jeg underdanigst om Forladelse 
og er forsikret, at Hendes Naade hentyder ikke min Dristighed 
til nogen Formastelse, men til en sømmelig Nidkierhed for min 
Uskyldigheds Beviisning: Dersom dend er sandfærdig, da beder 
jeg underdanigst H. HøyGrevel. Naade betragte Forklaringen 
paa min Fabel eller Lignelse i mit Vers, Om H. Høygrevel. 
Naade er af det slags Mennisker, som samler og nytter ingen! 
Uforskammet og utaknemmelig var jeg, om jeg gjorde hende 
saa aabenbare Uret, da ikke alleeniste saamange Personer, men 
endog min egen Skole er Vidne om Hendes Gavmildhed og 
Velgierninger, hvilket jeg ogsaa paa sin Tiid, da min Skole 
blev indviet, offentlig haver bekiendt og kundgiort. Ja, om H. 
Høygrevel. Naade aldrig havde giort mig eller mine got, end 
meere, om Hun havde giort mig eller mine ondt, da kand 
hun i Guds Sandhed være forsikret, at min Næstes Ære (være 
sig høy eller lav) er mig alt for dyrebar, at jeg dend med Ord 
eller Gierning skulle forulempe. Jeg haver skrevet mit Vers 
som en Philosophus der gaaer i rette med Verdens Laster i 
Almindelighed: Jeg skriver dette som en Christen, der vil undfly 
mistanke og Vanrygte. Jeg lever i det Øvrige

Hendes Hoygrevelige Naades 
underdanige Tienner

Ribe d. 27de Apr. Chr. Falster.
1735.

3.
General Huths Betænkning om Bankens Beliggenhed.

Meddelt af A. Petersen.

Den 21 November 1786 blev Krandsen sat paa Bankbygningen. Ved denne 
Leilighed udbragtes en Række Skaaler i bunden Stiil vexelviis af en Muur- 
og en Tømmer-Polerer (Jacob Hansen og Gottfried Berg). Der blev saaledes 
ogsaa udbragt en Skaal for Bygmesteren, Professor Meyn Det kan dog 
være Tvivl underkastet, om han selv har udkastet Planen til Bygningens 
hele Indretning og ydre Udseende; thi allerede 1779, den 12 November, 
havde Professor Harsdorff leveret Tegninger og udførlige Overslag til en 
Bankbygning, der i flere Henseender har store Ligheder med den nuvæ
rende og er langt smukkere end denne. Harsdorffs Planer bleve sendte 
General Huth til Bedømmelse og han afgav nedenstaaende Erklæring. Der
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anføres ikke, til hvem den er stilet, og den er ikke dateret, men maa være 
skrevet ikke længe efter; thi fra Marts 1780 haves Tegninger og Overslag 
til en Bankbygning som den af General Huth projecterede, dog uden Navns 
Underskrift. Samtlige Tegninger og Overslag eies af Meddeleren.

Über den von Eur. Excellence mir zugesendeten Entwurf 
zur Errichtung eines neuen Gebäudes für die Bank, verfehle 
ich nicht meine Gedanken hiemit zu äußern und solche Deros- 
elben Prüfung und Entscheidung anheim zu stellen.

Bey Errichtung eines jeden neuen Gebäudes, besonders 
aber eines öffentlichen, müßte nach meiner Meinung (außerdem 
was zur Festigkeit und Bequemlichkeit gehöret) nicht allein auf 
die Schönheit des Gebäudes selbst, sondern auch auf den 
Wohlstand in Hinsicht anderer Gebäude, i?.it welchen daßelbe 
unter einerley Gesichtspunct gebracht werden soll, Rücksicht 
genommen werden.

Also wäre bey der Wahl des Platzes, nicht nur der nö- 
thige Raum, sondern auch der Ort im Ganzen, mit den Straßen 
und Gebäuden vorher wohl zu übersehen und zu beurtheilen. 
Und außerdem müßte auch in Erwägung gezogen werden:

Ob nicht das Emplacement des Gebäudes anderweitigen 
Jdeen, welche in der Folge zur Verschönerung und Bequem
lichkeit der Stadt ausgeführet werden dürften, hinderlich seyn 
könnte.

Durch das Emplacement zu Folge den mir communicirten 
Entwurf, wird eine ganze Reihe wohl gebauter Häuser fast ganz 
bedeckt, welcher Nachtheil wohl schwerlich durch das äußerliche 
Ansehen des zu errichtenden Gebäudes ersetzt werden könnte.
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Will man außerdem auf entfernten Nebenumstande reflec- 
tiren: so wäre wol folgendes in Ansehung der Stadt Christians- 
hafen nicht ganz aus der Acht zu laßen.

Es hat diese Stadt, seitdem die Renovation nach Amack 
gebracht wird, an guten neu erbauten Häusern schon zugenom
men, und wird wahrscheinlicherweise wegen der vielen Kanäle 
und sonstigen Bequemlichkeiten zur Handlung, in der Folge 
noch mehr zunehmen.

Je mehr aber dieses geschiehet, desto beschwerlicher wird 
alsdann die Communication beyder Städte, vermittelst der ein
zigen unbequemen Knippeis Brücke, welche noch überdem oft 
durch Schiffe gesperret wird.

Muß an dieser Brücke etwas wichtiges repariret werden: 
so ist die Communication beyder Städte nur allein durch den 
großen Umweg über die so genannte lange Brücke zu bewerk
stelligen, deren Wiederherstellung bey dereinstigen gänzlichen 
Verfall kaum einmal von dem Militair Fond bestritten werden 
kann.

Diese Umstände zusammen genommen könnten in der 
Folge es wol einmal nothwendig machen: Eine zweyte neue 
Straße vom Schloßplatz ab, die Börse links laßend mit einer 
zweyten Brücke, nach Christianshafen anzulegen; es seye nun, 
daß der neben der Börse liegende Kanal entweder ganz aus- 
gefüllet, oder auch nur verschmälert würde, welches der Stadt 
nicht allein zu großer Bequemlichkeit, sondern auch zur Zierde 
gereichen würde.

Könnte nun das zu errichtende Gebäude zwischen die 
Börse und den Kanal an der Holms Kirche gesetzt werden, 
wie auf dem nebenfolgenden Plan marquiret ist: so kann das
selbe

1. von vielen Seiten gesehen werden,
2. würden dadurch keine andere Gebäude versteckt, und
3. würde die oben berührte Jdee dadurch nicht vereitelt.
Wenn ein Zusammenhang des neuen Gebäudes mit der 

Börse ganz nothwendig ist: so kann auch dieser auf der andere 
Seite and zwar noch beßer und schöner, gemacht werden.

Ob das auf dem mir communicirten Entwurf angegebene 
Gebäude den hinlänglichen Raum zu den darinn vorzunehmen
den Geschäften enthalte, bin ich nicht im Stand zu beur-
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theilen, und ich habe angenommen, daß man über diesen 
Punct mit dem Verfertigen der Zeichnung übereingekommen 
seyn wird.

Huth.

4.
Udgifterne ved Sergeheitiden over A. P. Bernstorff.

Meddelt af C hr. Bruun.

Den 24 Marts 1798 afholdtes paa Bekostning af Geheimeconferentsraad 
Grev Joachim Godsche Moltke en Sørgehøitid over Statsminister A. P. Bern- 
storflf i Universitetets øverste Auditorium (Se Badens Universitetsjournal, 
VI, S. 42). Den nedenfor meddelte Beregning over Udgifterne ved denne 
Sørgehøitid skriver sig fra en lille Notits med Nyerups Haand.

Beregning over hvad Bernstoffs Minde har kostet Hans
Excellence Grev Moltke.

Prof. Moldenhawer fik for Talen......................... 500 Rdr.
Prof. Rahbek for at oversætte den fik et Porcel-

lains Service til......................................... 230 —
Prof. Kjerulff for Programma............................. 150 —
Theaterdirecteur Thaarup for Cantate1)............. 200 —
Capellets Angehörige og Universitetspedellerne. 390 —
Schultz’s Regning for Tryk og noget Indbinding. 350 —
Hjorths Indbinding............................. 96 —
Andre unavngivne Udgifter. 14 —
Nyerups Honorar................................................... 400 —

(NB. hvoraf Halvparten bør beregnes pro labore ved 
Bernstorffs Eftermæle2)

Summa: 2330 Rdr.

l) Musiken var componeret af Capelmester Kuntzen. 
*) Dette Skrift udkom i to Bind, 1799 — 1800.
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Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred 
(Ribe Amt).

Samlede af O. Nielsen.
(Fortsættelse.)

Henne Sogn.

I det 14 og 15 Årh. skrives Navnet Hennygh1), også fore
kommer Formen Hennyngh, men denne beror vistnok på en 
urigtig Opløsning af en Forkortelse2). Er Endelsen -ygh op
rindelig, er den fremstået af hygh o: Høj; og Henn- kan være 
et forkortet Mandsnavn, måske Heøin, hein, en blød Sten, eller 
lignende. Af Oldtidsminder findes kun nogle få i de høje 
Dele af Sognet. I Biskoppens Visitationsindberetning 1747 
siges, at Henne og Lønne Sogne »har fra Arilds Tid været 
berygtede ikke alene for Letfærdighed men og i Særdeleshed 
for Uretfærdighed ved Strandsiden.« Sognet har nu c. 182 
Td. Hkr., 1662: 178 Td. 1 Skp. 3 Fd., der vurderedes til 
7239 Rdl. 3 Ort 1 /?.

Sognet er opfyldt af Klitter, blandt hvilke Blåbjerg, så 
kaldet fordi det har et blåt Skær, er Egnens højeste Punkt

Skadst H. 258. «Oldemoder« Blad 13.
’) SRD. V. 547. Her står i Originalen Hennygh med en Streg over ny, 

hvilken dog vistnok må opfattes som sat til ved en Fejltagelse, idet 
Skriveren har ment at have skrevet Henygh og derved villet betegne 
at n skulde fordobles. Skrivemåden Hænningh 1145 (Ripæ Cimb. 108) 
og Hening 1298 (Ripæ Cimb. 467) fremkom vist på lignende Måde, dog 
Vished kan ikke vindes da Originalerne er tabte. 1 sproglig Henseende 
kan »Henne« ej heller godt være udgået af Henningh, men vel af 
Hennygh.

21
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(100 Fod højt). I Nærheden af dette er et Egekrat, Løvklint, der 
vokser på Klitterne; Krat findes også flere andre Steder her 
på Klitternes Østside.

Byer.
Henne. Biskop Kristjern i Ribe stiftede 1298 en Tri

vialskole i Ribe og henlagde dertil en Del Gods, deriblandt 
»af Henne Sogn, hvor vi har Patronatsret, 40 fy Penninge 
eller 5 Pund Sterling for et Vikarie, som med Tiden der 
bliver, til hvilket vi og tro at have lagt en tilbørlig Part af 
samme Kirkes overblivende Indkomst, som på Guds Vegne os 
kan tilfalde, hvilken Part årlig til evig Tid skal betales med 
noget andet Gods«1). Her var 1662 kun 3 Huse, den øvrige 
Del af Byen har altså da været indtaget under Hennegård. Et 
almindeligt Fattighus her kaldes Hospitalet, men der kendes 
ingen Fundats derfor.

Kirkeby havde 1662 kun 3 Huse.
Hovstrup. Navnet skrives 1405 Huxstorp, det udledes 

vistnok af Huk, og Huge Fiskerleje, der nævnes i det 16 Årh. 
lå vist ud derfor. Her var 1662 8 G., hvoraf 1 øde, 2 Bol, 
1 Hus. Da ankedes der over, at skønt Byens Enge var næsten 
efterdrevne af Sand, betalte den dog fuld Landgilde sojn i sin 
Velmagts Tid, hvorfor den var meget forarmet.

Klinting. I »Oldemoder« findes en Optegnelse om Ribe 
Kapitels Ejendomme i Sognet: in parochia Hennygh molendi- 
num (Mølle), in eodem parochia in Klyntom, Koldekot, item 
bona Joh. Wlff in Henyghbierigh. Klyntom betyder ved Klit
terne (at klintum); 1502 skrives Navnet Klentendh, 1639 Klint
ende, 1536 Klynttengh. 1639 var her kun 1 G., 1652 2 G. 
2| Bol.

Hennebjerg var 1662 6 G. 1 Bol.
Stavrsø var 1662 10 G. (hvoraf 1| øde) og 1 Bol.
Fidde, der deles i Over- og Neder-Fidde. Navnet (Oldn. 

fltjar) betyder en Slette med frisk Græsvækst. Over-Fidde 
havde 1662 2 G. 1 Bol 1 Hus, Neder eller Nørre Fidde 3 G., 
hvoraf | øde, 2 Huse.

Dyr eb y eller rettere Dyrreby var 1690 5 G. 3 Bol.

J) Hvitfeld Bispekr. 25. D. Rig. Kr I. 311. Ripæ Cimb. 467.
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Tebelgård var 1662 2 G. og da på Ager og Eng for
dærvet af Sand.

Gammeltoft var 1639 1 G.
Hjulsager. 1536 udlagde Elektus Oluf Munk til Dom

provstiet i Ribe 1 G. i Klynttengh i Henne S., hvorfor Bispe
stolen skulde have Hiwersaggher o: Hjulsager. Var 1 G. 1639, 
kaldes i D. Atl. Hvilsager Gård. 1662 2 G. | Bol.

Fil sø 0 er i D. Atlas V 732 forvekslet med Troldholm. 
1514 lod Klavs Strangesens Arvinger til Nørholm læse Lov
hævd på Vesterherreds Ting på deres Gods, nemlig 1 G. i 
Quangh, et Byggested på Hallem Mark, 5 Stykker Jord og 5 
Stykker Eng neden derfor, Sneptarp med Ager og Eng, 1 G. 
nordest i Jandrup By, 1 Byggested næst østen Troldholm, som 
hedder Syndher Søgord, Trolholm med al dens Rettighed, den 
nordeste G. i Søhuss, 1 Bol i Fedy næst ved Søen, 1 Bol i 
Henebergh; denne Lovhævd blev kendt gyldig, så længe til 
den blev rygget af Bispen og Bymænd efter Loven1). Senere 
kom Øen under Hennegård og solgtes 1758 til Søvig, derpå 
kom den igen under Hennegård og skilles derfra 1803. Efter 
Filsøs Udtørring er den ikke 0 længer og er nu meget be
bygget.

I Sognet findes de 2 Søer: Filsø og Rolvsø.
I Årene 1795 til 1800 nærede Kammerråd Stockholm til 

Hennegård den Plan at udtørre disse Søer, for derved at vinde 
Eng, og lod dem undersøge af Landindspektør Wesenberg, 
men uagtet Forholdene da var ham gunstige som næsten Ene
ejer af de tilstødende Jorder og af den forfaldne Henne Mølle, 
ansås Foretagendet ikke for lønnende. 1830 fremkom Kirke
sanger Jørgensen i Henne med et Forslag i samme Retning til 
Rentekamret, men da han vilde have Staten til at påtage sig 
Sagen, blev den afvist. Siden kom den dog oftere på Tale 
blandt Lodsejerne ved Søen og 1846 dannedes ved Påvirkning 
af Amtmand Grev Sponneck et Interessentskab, der ved Aktier 
vilde fremkalde Udtørrelsen ved selve Lodsejerne. En stor 
Vanskelighed frembød sig, idet Ejeren af Henne Mølle fordrede 
en ublu Pris for denne, da han var den eneste, der rådede

) Geneal. Selsk. Arkiv.
21*
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for Udløbet Et fortrinligt Forslag om det indvundne Lands 
Fordeling mellem Lodsejerne af Gårdmand Jørgen Kristensen 
i Sedding og hans Brodér, der siden blev Præst i Ho, ind
kom til Landhusholdningsselskabet, men da det fremkom efter 
Interessentskabets Dannelse, kunde der ikke tages Hensyn der
til. 29 og 30 Dec. 1848 ved et Møde på Hennegård kom 
endelig en Overenskomst i Stand. Proprietærerne Knudsen til 
Trøjborg og Tranberg til Lønborggård havde købt Henne Mølle 
for 20000 Rdl., og disse Mænd overtog nu hele Arbejdet alene, 
idet det viste sig at Lodsejerne ikke havde Mod til at indlade 
sig på Aktietegningen. Herved bestemtes, at enhver Lodsejer 
fik 300 Alen udtørret Land ud for sin Lod i Filsø og 200 i 
Rolvsø, derimod fik Holmene i disse Søer kun det halve, det 
øvrige tilfaldt Entreprenørerne. Fra 1850 har Tranberg været 
det alene. Udtørringen af Filsø har ikke givet stort Udbytte, 
da Grunden ikke var videre frugtbar; men hvis det forholder 
sig ret, at der er fundet Mergel på den nordlige Side, og 
dette ikke falder for kostbart at udgrave, vil det være af stor 
Betydning for de tilgrænsende ufrugtbare Jorder. Rolvsø blev 
først taget under Behandling efter Filsø, efterat den endelige 
Bestemmelse var tagen, at Lodsejerne skulde have 300 Alen 
ud i Søen og dernæst Halvdelen af Udbyttet af det øvrige 
uden Bekostning fra deres Side; dette Udbytte er allerede nu 
12 til 1400 Rdl. om Året og det ventes at ville stige. Der er 
noget sørgeligt ved således at se Naturens Poesi besejret 
af Materialismen, der jevner Høje, sløjfer Ruiner, udtørrer 
Søer, men når man en Sommerdag går over den udtørrede 
Rolvsø og ser det dejlige frodige Græs og hører Leens Klingen, 
da savner man ikke så meget den stille Sø.

Hennegård.
Ved det nordøstlige Hjørne af Filsø ligger Hennegård, 

ensom og afsides. Mod Vest har den Udsigt over Søen til Klit
terne, mod Syd er igen det samme Syn; vender man Øjet mod 
Øst, ser man Klitter med det skyindhyllede Blåbjerg, og mod 
Nord har man igen Klitter og atter Klitter. Henne By og 
Kirke er det eneste Spor af menneskelig Beboelse, foruden Ål 
Kirketårn mod Syd, og man føler sig næsten hensat i en for 
sig afsluttet Verden, hvis Begrændsning er uoverstigelige Bjerge.
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Her var altså et godt Sted for en fast Borg, der ikke let kunde 
overraskes af Fjender, der idelig vilde løbe vild mellem Klit
terne, og Beliggenheden ved Vandet gjorde den sikker for An
fald. Først gik der en Grav omkring Gården, udenom dennÆ 
gik en Jordvold og udenom denne igen på den ene Side Søen, 
på de andre Sider andre Grave, der stod i Forbindelse med 
Filsø og fik Vand fra denne. Således må man antage For
holdet efter Undersøgelse af de få Levninger der er tilbage af 
fordums Giands. Biskopperne i Ribe vidste nok hvad de gjorde, 
da de anlagde Hennegård, ti at det var dem, er der ingen 
Tvivl om, da vi finder Gården i deres Besiddelse så langt vi 
går tilbage.

Helias, der blev Biskop i Ribe 1142 og først indførte 
Klokkeringning i Danmark til bestemte Tider, levede under de 
vanskelige Forhold, da Borgerkrigen mellem Knud, Valdemar 
og Sven hærjede Landet; den gamle Bispekrønike, hvis første 
Del måske er fra det 13 Årh., beretter om ham, at han til sit 
Forsvar lod mange »Byer« befæste, »hvoraf endnu findes Spor 
i Bispegårdene«. 1145 oprettede han Ribe Domkapittel og 
Brevet er dateret Hænningh2), dette er altså første Gang, 
Hennegård nævnes, og det har efter det ovenfor anførte Rime
lighed for sig, at den er anlagt af Helias; dens Ælde bliver 
således betydelig. 1298 finder vi, at Biskoppen havde Patro- 
natsret til Henne Kirke, og at han har ejet betydelige Ejen
domme her, ser vi a^følgende kgl. Brev, hvorved der forun
des ham Birkeret på flere Steder ligesom også her: Vi Krist- 
jern osv. Gør alle vitterligt at for Troskab og villig Tjeneste 
som Os elskelige værdige Fader Biskop Peder i Ribe Os og 
Riget her til gjort har og han og hans Efterkommere Bisper i 
Ribe Os og Riget her efter trolige gøre og bevise må og 
skal, da have Vi undt og tilladt og med dette vort åbne Brev 
unde og tillade at han og hans Efterkommere Bisper udi Ribe 
må og skulle nyde og have disse efterskrevne deres og 
Kirkens »Biercke« , Møgeltonder, Rymøhe, Lustrup, Balgom, 
Hennigh, Lønnborg, Olstrup, Harboøhr, Lemwiig, Gudom,

!) »Deinde fecit in defensionem sui multas urbes extrui qvarum vestigia 
in mansionibus episcopalibus adhuc remanent« SRD. VII. 187.

5) Ripae Cimb. 108.
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Syuell och Bøueling, som rækker på Længde fra Fieltring Ås 
og til Brøthrup Bro og på Bredde fra Sønderfjord og indtil 
Raming Sogn med alle Friheder, Privilegier og Rettighed som 
nogle Birker udi Jylland liggende friest har, og nyde udi så 
Måde at al den Sag, som falder i forn. Birker der Vold kan 
eftergå, skal være 40 ^s Sag hvad eller han bor udi Birk eller 
uden Birk som for sagt er. Ti forbyde vi alle i hvo de helst 
ere eller være kunde forn. værdige Fader Biskop Peder i Ribe 
og hans Efterkommere herimod på forn. Birker at hindre heller 
udi nogen Måde på Frihed, Privilegier og Rettighed uforrette 
under Vor kongelige Hevn og Vrede. Datum i castro nostro 
Kallundborg sabbato primo post festum omnium sanctorum 
nostro sub secreto presentibus appenso. Anno dni 14681).

Biskopperne har sat Lensmænd paa Hennegård, og de 
første der nævnes er af den vesterjydske Familie Munk-Lange. 
Således nævnes Mogens Nielsen, en Søn af Niels Thom
sen til Lydumgård, der var gift med Sidsel Juel og er død før 
1486, ti i dette År fik Kristjern Stygge til Frøstrup Tingsvidne 
»>at Mogens Nissen i Hænnegardh var, samme År han døde« 
på Tinge vidnede at han havde haft noget Gods til Låns af 
Kristjern Stygge2). Han nævnes 1454 som Vidne og under
skrev 1462 et Skødebrev til Oluf Lange på Gods i Vrøgum3).

Hans Søn Niels Mogensen af Hennegård var 1484 til
stede hos Ribe Biskop, da Præsten i Gørding beviste at Engen 
Lykkeskrog hørte til hans Præstegård. 1493 var Nigels Mo- 
wenssen uti Hennegård bl. a. Vidne, da Joakim Knudsen af 
Våben lovede efter Thomas Langes Død årlig at give for hans 
Sjælemesse 2 $ Dansk af en G. i Vilslev4). 1500 solgte han 
og Medarvinger deres G. Størsbøl i Nykirke Sogn til Jomfru 
Johanne og Dorothea Pedersdatter i Hesselballe. 1 Dec. 1503 
solgte Kong Hans til ham Kronens G. Knudsbøl i Jordrup 
Sogn, Andst Herred, der gav i Skyld 15 li5). Denne G. har

x) Dette Dok. er trykt i Staatsbürgerliches Magazin IX S08, dér står 
Henningh, men i en Afskrift i Gehejmearkivet fra det 17 Årh. Hennigh. 

*) Geneal. Selskabs Arkiv.
8) Grønlund 298.
4) Grønlund 406.
5) Diplomatariet.
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han udentvivl oprettet til adelig Sædegård, som Henrik Holk 
1579 igen solgte til Kongen.

Han var gift med en Saxtrup, Anna eller Margrete, og 
havde flere Børn, blandt hvilke Erik Nielsen ved Giftermål med 
Bege Rosenkrands blev Ejer af Engelsholm, men faldt i 
Krigen i Sverrig 1519, og Sidsel, der blev gift med Anders Ja
kobsen Reventlov til Søbo, der 1535 faldt i Træfningen ved 
Assens.

Når Niels Mogensen døde er ikke bekjendt, men 1533 var 
Palle Bang Lensmand på Hennegård. Han var Søn af Mor
ten Bang og Karen Skram og førte en flakt Ørn i sit Våben. 
Han havde længe været i Biskoppernes Tjeneste og var 1512 
Befalingsmand på Donneruplund i Give Sogn, da han (»Palne 
Bang i Dondruplund«) med flere vidnede at Josef Rekhals ind
varede Syndersthoved i Give Sogn med mere Gods1). 1536 
underskrev han Kristjan IIIs Reces2).

Da Bispestolenes Ejendomme ved Reform, inddroges under 
Kronen, led Hennegård samme Skæbne, men Palle Bang blev 
siddende som Lensmand. Han gav årlig i Afgift til Riberhus 
40 $ dansk og 2 Td. Ål, 7| Ørte 3 Skp. Rug og Mel, 8 
Skovsvin, 11 $ 2 /i i Penge og 2020 Hvilling. 1545 var Palle 
Bang »Embedsmand på Hennegård« bl. A. Synsmand ang. 
Markeskel mellem Sønderris, Ravnsbjerg og Guldager. 1552 
var han i Kbhvn. og underskrev Kristjan IIIs Reces. 1553 
kaldes han endnu Palle Bang til Hennegård og stillede da 1 
Karl ved en Mønstring udenfor Varde, så han må have ejet 
Gården i Fællesskab med sin Svigersøn3). 1554 var han en af 
Kommissærerne i Anledning af Klavs Barfod (se Sedding).

Palle Bang var gift med Anne Fasti, Datter af gamle Mogens 
Fasti til Vennergård og Maren Spend, med hende havde han 
2 Døtre, Elle, der ægtede Jørgen Rantzov til Kjærgård, Befa
lingsmand på Elsborg og Lønborggård, og Anna, gift med 
Oluf Staverskov. Endnu i Svigerfaderens levende Live fik 
denne af Kongen Brev »pro servitio facto et faciendo, at når 
Palle Bang død og afgangen er, da må han om han forne 
Palle Bang overlever, annamme Hennegård, Mølle og Ugedags-

*) Geh. Arkiv.
2) Suppl. til Krag og Stephanius Kristjan IIIs Historie 495.
8) Danske Saml, i Geh. Ark. 393. 17.
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mænd til sig og med al dens rette Tilliggelse, Rente og Ret
tighed, efter som Palle Bang dem nu udi Værge har, siden 
nyde bruge og beholde udi sin Levetid og så længe han lever, 
dog så at han skal tjene deraf med 2 Heste1) når Behov 
gøres og han af Kgl. Majestæt eller Embedsmanden på Riber- 
hus tilsagt bliver og give årligen til Rib erhus 2 Td. Ål velfor
varet med Salt og Træ og de som gode er og 40 danske 
Penge og være Lensmanden der sammesteds følgagtig og be
standig udi hvis Måde de ham behov har og om tilsigende 
vorder, og skal han bygge og forbedre samme Gård og holde 
den ved Hævd og Magt og Tjenerne ved Lov, Skel og Ret og 
ingen af dem uforrette eller udfæste af deres Gård og ej be
svære dem med ny Indfæstning imod gammel Sædvane og ej 
slå eller slå lade, skyde eller skyde lade eller ellers i nogen 
Måde ødelægge noget Ædelvildt eller andet groft Vildt cum 
inhibitione solita. Datum Ribe Fredagen pro Lætare 15432).«

Næste År solgte Kongen »til næst kommende Omslags Be
hov« en Del Herregårde og Oluf Staverskov købte Hennegård. 
Den taxeredes på følgende Måde: Gården udi sig selv og 
Møllen med Ålefiskende taxeret for 1 Læst Korn, 1 Td. Smør, 
24 Ørte Mel af Møllen, 2 Td. Ål med 10 Bol og Gadehuse 
for 1000 Daler tilsammen. Korn til Landgilde efter fynsk Mål 
1 Læst 4 Ørte (= 1 Læst jydsk) soret (o: taxeret) 1400 
Smør 1 Td. soret 200 Svin 10, hver 12 /i — 7-J- 4 ji

soret 387| er udi Daler 708 Daler 1 Summa tilhobe 
2208 Daler 1 V)-

Oluf Staverskov var en Søn af Peder Kristensen Glambek 
til Stubdrup, hans Moder Gunner var eneste Barn af Oluf Sta
verskov tilBrinke, den sidste af sin Slægt, hvorfor hendes Søn 
Oluf optog sit mødrene Navn, men beholdt det glambekske 
Våben (hendes andre Sønner hed alle Glambek).

Oluf Staverskov fik bl. a. 15Nov. 1557 kgl. Bef. at forlige

*) 2 Heste 2 Skytter i D. Mag. 3 R. VI 359, hvor der findes et kortere 
Uddrag af dette Brev. I Skødet har tillige været tilstået Gårdens Ejer 
Forstrandsret omtrent fra Afløbet af Filsø til Lønne Forstrand, 1 Mil i 
Udstrækning, hvilket ikke omtales i noget af de to Uddrag i Kancelliets 
Kopibøger.

2) J. Reg. o. a. L. IV 784.
8) Denne Regning er forvirret og jeg formår ikke at bringe dette Facit ud.
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Iver Vind med sin Hustrus Brødre og Svoger ang. deres 
Søskendeskifte. Han havde først været i Ribe Biskops Tjeneste, 
var 1536 bleven fængslet med denne, men fik samme År til
ligemed hans andre Svende sin Frihed1); han købte 1536 af 
Kongen Donneruplund. Han havde 3 Sønner: Fasti, der var 
Ejer af Øllovgård i Skadst H., Hartvig og Splid, hvilken sidste 
arvede Donneruplund-).

Hartvig Staverskov var Ejer af Hennegård, som han 
rimeligvis har ejet alene, da hans Brødre hver havde sin Gård. 
På Henne Prædikestol står hans Navn med Årstal 1575. 1583 
nævnes han i en Fortegnelse over Adelen3). Han var gift med 
Birgitte Vind, udentvivl Søster til Kristen Vind til Lydum. Efter 
sin Broder Splid arvede han Donneruplund. Han døde 31 
Marts 1608 på Donneruplund, Biskop Hegelund holdt hans Lig
prædiken i Give Kirke, hans Enke døde 24 Marts 1610. 
I Thieles Folkesagn I. 139 fortælles et Sagn om Familien fra 
den Tid. Fasti Staverskov bode på Hennegård. Da han var 
med Kristjan den Fjerde i den kalmarske Krig, red hans Frue 
engang med Strandrideren ned mod Stranden ved Blåbjerg at 
se om noget var indflydt. Og så hun da en Hob af små 
Bjergfolk komme ud af Bjerget, hvilke omringede hende og en 
gammel Bjergmand iblandt dem spåde hende, at hun var med 
et Drengebarn, hvilket hun efter Faderen skulde kalde Fasti; 
derefter skulde hun komme op af Barselseng, gå i Kirke og 
siden på en vis Dag, Time og »Sejerknep« dø. Og skede det 
altsammen således som han havde forudsagt. Da imidlertid 
ingen af Familien har kunnet deltage i Kalmarkrigen og Hartvig

’) D. Mag. 3 R. VI. 62.
*) Andre af Familien Staverskov var foruden de i Skadst H. S. 243—44 nævnte: 

Da Niels Jensen i Linveth 1438 solgte Æmerløffgård til Ribe Kapitel 
var bl. a. Vidner Stagherskogh wepner. (Grønlund 211). Erik Staverskogh 
væbner var 1457 tilstede, da Marine Klavs Græweroths Dr. gav 1 G. i 
Bispegade til Ribe Kapitel (smsds). Oluf Stawerskoif alf Bryncke var 
1494 bl. a. Vidne at et Bol i Vesterbæk i Rodager Sogn forhen havde 
været bebot af Hyrden og havde ingen Ejendom. Peder Kristensen (Glambek) 
i Stubdrup og velb. Kvinde Marine Staverskov underskrev 1499 et Pante
brev (hist, geneal. Selskabs Arkiv). Hun har vel været Peder Kristensens 
Hustru, men så hed hun ikke Gunner som ovenfor er berettet efter 
Genealogierne.

8) D. Saml, i Geh. Ark. 395.
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Staverskov ingen Børn havde, må man antage, at Sagnet mener 
Faderen Oluf, der måske har deltaget i Fred. II. Krig med 
Sverig 1563—70. Da de ingen Børn havde, tilfaldt deres 
Ejendomme nu Fasti Staverskovs efterladte Børn til Øllovgård, 
hvis Moder Kristense Krag bestyrede deres Godser for dem1). 
Sønnen Oluf døde 1622 som den sidste Mand af Slægten, og 
hans Søstre Sofie og Anna fik således ved Skiftet 1624 Ejen
dommene til Deling, deres Moder bode til sin Død på Ølluf- 
gård. Det må antages, at Sofie ved denne Tid har tænkt på 
at indgå Ægteskab med Otto Kruse til Balle, hvem hun bragte 
Donneruplund i Medgift; Anna fik Hennegård, og Øllovgård har 
måske været fælles Ejendom.

Anna Staverskov, der således blev Ejer af en Herre
gård, har udentvivl ikke længe savnet Bejlere og den lykke
lige blev

Kristoffer Hvas. Han er født på Kås i Salling 1598, 
Søn af Jens Hvas og Ingeborg Kruse. 1619 fik hans Søster 
Inger Tilladelse til at afhænde ham det Gods, hun ved Skiftet 
efter Faderen havde fået udlagt. Han blev således Eneejer af 
Kås. Da Kristjan IV 1625 indlod sig i Trediveårskrigen, kunde 
Hvas ikke sidde rolig hjemme; «han blev anbefalet« at oprette 
et Kompagni til Hest på egen Regning, og solgte derfor Kås 
forat få de fornødne Pengemidler; Titel af Ritmester blev 
samme År tildelt ham. Hvorledes han har forholdt sig i denne 
ulykkelige Krig, og på det sørgelige Tilbagetog, der i visse 
Måder kan sammenlignes med det i de sidste Tider, vides ikke; 
men da Freden 1629 blev sluttet, har han igen længtes tilbage 
til fredelige Sysler og må ikke længe efter have giftet sig med 
Anna Staverskov — deres ældste Søn er født 1631. 1635 fik
han Ørum Slot i Forlening. Da det fjendlige Indfald af Tor
stenson skede 1643, oprettede han igen sit Kompagni; han 
må have opført sig hæderlig, blev såret og fik af Kongen en 
Ring, som hans Datter Hedevig Elisabeth siden ejede. På 
Grund af sine Udgifter til Kompagniets Underhold fik han til
gode hos Kongen 10000—11000 Rdl., hvorfor han 1651 for 
c. 2700 Rdl. fik Udlæg i Kronens Jordegods, men siden kun 
højst ubetydeligt mere, hvilket længe efter kom hans Datter en

\ Se Skadst Herred S. 244—45.
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Smule til Gavn. Efter Kristjan IVs Død blev han 1648 udvævnt 
til Oberstløjtenant, men det synes som han ikke har været i 
Yndest hos dennes Efterfølger; idetmindste mistede han 1650 
Forleningen af Ørum og maatte ombytte det med det lille 
Pandum, som han dog igen 2 År efter måtte forlade, men 
som et ringe Vederlag fik han »indtil videre« af Skatterne i 
Jylland 1000 Rdl. årlig, dog neppe til sin Død, da Landets 
Finanser var i en mådelig Forfatning.

1657 kom atter en ulykkelig Krigstid for Landet. Hvas 
blev udnævnt til Oberst, han deltog i Krigen og lå i Beg. af 
Året i Holsten, men Krigslykken gik de danske imod, den 
svenske Karl Gustav trængte op i Halvøen og den danske Hær 
gik dels til Vendsyssel, dels til Øerne. Hans Regiment gik til 
Vendsyssel, men han forlod det ved Bælum Skanse og drog til 
Fyn1). Da de danske igen næste År tog Jylland tilbage, stod 
hans Regiment i Vendsyssel midt i Året, medens han selv var 
dragen til Kjøbenhavn, hvor han f 18 Febr. 1658; hans Lig 
førtes senere til Århus Domkirke.

Hvas har været en anset og betrot Mand, det ser vi af de 
mange Tillidshverv, der overdroges ham. 1648 fik han 13 
Stemmer til en Plads i Rigens Råd. Hvorledes det gik ham 
med Bestyrelsen af Hennegård, findes der ikke meget om; 
1633 fik han i Mageskifte med Kronen 4 G. i Stavrsø og 3 
G. i Fidde, der lagdes under Hennegårds Birk.

1639 har han anlagt Søvig til Sædegård, og har i det hele 
været en ganske velstående Mand. Men Krigen 1643—452) 
og 1657—60 ødelagde alle jydske Landejendomme og hans 
Enke var ved hans Død i en sørgelig Forfatning. Anna Staver
skov var under den sidste Krig flygtet til Fyn, hvor hun til
satte alle sine Midler og sit Løsøre og da hun kom hjem, 
fandt hun Gården ødelagt og udplyndret, så der hverken var 
Kreaturer eller Korn tilbage3). Birkeretten gik tabt i hendes Tid.

x) Danske Samlinger I. 30.
2) Tingsvidne 10 Jan. 1646 udsiger »at det År Fjenderne kom i Landet 

som var 1643, da samme Høst ydede de (Bønderne) deres Kirkers Tiende
korn til Hennegård og Søvig og så siden derefter blev det borttaget af Fjend
erne både af Hennegård og af Søvig med bemeldte gode Mands eget Korn.«

3) Hvas’s og hans nærmeste Families Levned findes behandlet i F. Hvas’s: 
»Samling af Meddelelser om Familier af Navnet Hvas« II.
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HvassesEnke Anna Staverskov sad paaGrund af Krigen 
i uskiftet Bo til 1661, men i dette År holdtes Skifte, hvorved 
Børnene udentvivl fik Del i Hennegård og Søvig, men hun er 
vedbleven at være den egenlig bestyrende, hun havde jo også 
i Medgift bragt Hvas Hennegård. Hun havde knappe Kår, Gæld 
havde hendes Mand efterladt, Jordegods var i ingen Pris, 
Landet var ødelagt og Penge var ikke at opdrive »om det lå 
på hendes Liv«. Søvig solgte hun også 1669 og Hennegård 
pantsatte hun; desuden må hun have afhændet en Del af 
Godset. Hun er død 1678 *). Med Hvas havde hun haft Børn
ene: 1) Jens Hvas, der i sin Ungdom rejste udenlands, siden 
blev ansat i Kancelliet og 1657 blev Kornet, da han havde en 
Duel med en Løjtenant Gamelin, der spottede over hans Ung
dom og den danske Adel, og hvem han dræbte; siden synes 
han at have været Bestyrer af Gårdene for Moderen og er efter 
hendes Død vedbleven at bo på Hennegård, uagtet den kom i 
andre Hænder, han selv ejede Intet til at få sine Forfædres 
Gård i eget Eje. Fra 1684 forsvinder han og han er da måske, 
som enkelte Kilder angiver, gået i udenlandsk Krigstjeneste. 
2) Hans Broder Oluf synes at være død før Moderen, ti han 
nævnes ikke i Skiftebrevene; at han, som nogle Kilder beretter, i 
Udlandet har tjent sig op til en anset Stilling, er ikke meget 
rimeligt. 3) Kristense Hvas, der med Broderen Jens først 
synes at have bot på Hennegård, men siden på Hesselmed, i 
det mindste fra 1680. 11 Okt. 1684 var to Stævningsmænd for 
Hesselmeds Port og gav ærl. og velb. Jomfru Kristense Hvas 
Varsel for Dom på Provsten Hr. Niels Arensbergs Vegne, for 
dennes og Bispens Visitatspenge, nemlig 3 Rdl. for 1682; ved 
Herredstinget dømtes hun til at betale denne Sum. Hun har 
endnu levet flere År efter den Tid; 4) det fjerde Barn var 
Hedevig Elisabeth Hvas, hvorom mere under Søvig.

Vi vender nu tilbage til Skiftet efter Anna Staverskov 1679. 
Rådmand Bagge Baggesen i Ribe havde Pant i Hennegård for 
2225 Rdl. og Arvingerne kom overens om, at den eneste af dem 
der ejede noget, nemlig Anders Nielsen til Søvig skulde ind
løse Hennegård for denne Sum, men han har udentvivl kun 
handlet for den snedige Niels Nielsen, da Forpagter på Endrup-

x) Besætningen var da 2 Heste, 4 Kør, 20 Får, 4 Svin.
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holm, ti 16 Dage efter udstedte han Overdragelsesbrev til 
denne på sin Del i Gården. Niels Nielsen havde således grebet 
en Flig og når han havde gjort det, dvælede han ikke før han 
fik den hele Kjortel; det har udentvivl ikke varet længe, inden 
de andre Arvinger »for forstrakte Redepenge« har opgivet deres 
Del i Ejendommen.

Niels Nielsen er født af Bønderfolk på Halvøen Lundø 
ved Skive 1636, blev rimeligvis ved sin Farbroder Peder Niel
sens Hjælp anbragt i Tjeneste, som det synes, først på Riber- 
hus, hvor han 1656 var Skriver eller lignende, siden blev han 
Foged og Forpagter på forskellige Herregårde og har efter
hånden arbejdet sig frem ved at benytte sig af Adelstandens 
pengeløse Tilstand. Foruden Hennegård købte han 1686 En- 
drupholm og fik Del i Hesselmed 1684.

Sine Herregårde kompletterede han, Hennegård var det 
allerede 1688, og blev en rig og anset Mand. Han døde 1708 
og Sønnen Stefan Nielsen, siden adlet med Navnet Ehrenfeld, 
arvede Endrupholm efter Moderens Død, Sønnen Peder Nielsen 
fik straks efter hans Død Hennegård.

Snart efter at Niels Nielsen havde tiltrådt Hennegård, op
kom en Strid med Amtsforvalteren om Henne Mølle, der i den 
ældste Matrikel 1662 var bleven indført for sig selv og ikke 
under Hovedgårdens Taxt, hvorved den altså var skattepligtig 
og stod for store Restancer; men Kristense Hvas, der skulde 
betale disse og desuden havde andre Skatterestancer at betale, 
indgav 1686 en Skrivelse til Rentekamret, hvorved hun beviste, 
at da Oluf Staverskov 1548 købte Gården, hørte Møllen under 
Gårdens Taxt, hvilket også sås af et Tingsvidne fra 1556, lige
som Landmålingskommissjonen erkendte det samme, hun 
klagede tillige over sin Fattigdom, »at hun ikke har af sine 
Forældres Jordegods så meget som 1 Gadehus eller andre 
Midler hun kunde have sin Føde og Ophold af«. Møllen er
klæredes også senere for skattefri i den ny Matrikel 1688.

Peder Nielsen Endorf har optaget sit Tilnavn efter sin 
Fødegård Endrupholm, og arvede Hennegård. Han synes at 
have levet stille og i det mindste hverken som sin Fader eller Broder 
at have gjort sine Penge frugtbringende. 1710 solgte han til denne 
sidste noget Gods i Skadst og Gjørding Herreder, samt »7de 
Delen af det Bol på Lundø«, altså vel af hans Faders Føde-
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sted. 1712 siges om ham: Er ikkun af temmelig Tilstand, så
som han sidder med et ringe Gods og År efter År tager Skade 
af Sand og Vand fra Vesterhavet på hans Enge. 1720 hørte 
under Gården indenfor 2 Miles Omkreds 204 Td. 6 Skp. 2 Fd. 
1| Alb. Bøndergods, Kongetienden af Ovtrup, samt Henne og 
Nebel Kirketiende. Da han levede i Uenighed med sin Præst 
Mag. Ole Sandberg, fik han 10 Juli 1731 Tilladelse til at lade 
sig betjene af en anden, dog at den rette Præst intet afgik1). 
Han døde 1740. Med sin Hustru Kirstine Sofie Borneman, en 
Præstedatter fra Lønborg, havde han 13 Børn, om hvilke hen
vises til Skadst Herred S. 129—30.

1748 indgav hans Arvinger Ansøgning til Kongen, at hans 
Enke af Melankoli i 1 å 2 Års Tid er bleven sat i ond Til
stand, at hun ikke véd sit bedste, skønt de fra Begyndelsen 
har set at forbedre hendes Tilstand, og da hun ikke var mægtig 
at bestyre sit Gods, fik Amtmanden Brev 6 Marts 1744 at be
skikke hende en Værge og 22 Nov. 1748, at det skulde blive 
ved dette Reskript, at hun skulde have en Værge2). Kort 
efter det første Reskript er Gården solgt og hun flyttede til 
Varde, hvor hun f 20 Sept. 1779, 89 År gi.

Mag. Maturin Castensen Præst i Jærne og Skadst 
købte da Hennegård, men han f snart efter 7 Nov. 1747a) 
og ved Avktionen efter ham 18 og 19 Apr. 1748 bortsolgtes 
Godset særskilt. Den højstbydende på Hovedgården blev da 
Jakob Langeluth4), men han har snart overladt den til

Borgermester Johan Krag i Varde. Denne Mand havde 
8 År tjent i Krigskancelliet førend han 26 Feb. 1734 kaldtes 
til Byskriver i Varde. 1743 var han bleven gift med Endorfs 
Datter Vibeke; til deres Bryllup skrev Poeten Vadskjær et 
Vers, der omhandlede Forskellen mellem københavnske og 
jydske Bryllupper.

På Avctionen over Hennegård 1748 havde Amtmand Kri-

J. Teg. XXVIII. 231.
«) J. Teg. XXIX 215. XXX 246.
8) Se om ham Skadst H. 37—38.
4) Langeluth var 1732 Kornmåler på Visselbjerg, 1738 og senere For

valter sammesteds, hvor hans Hustru fra dette År til 1757 fødte ham 
17 Børn.
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sten Teilmann købt Nebel Kirke, og straks efter gjort Påstand 
på 3 Stykker Eng i Nebel Mærsk i de såkaldte Fjerdinger og 
1 Stykke af Grobengene i Sønderbork Mærsk, idet han støttede 
sig til en gammel Fortegnelse over Kirkernes Ejendom og på 
at Kirken så meget mindre kunde tåle at miste noget, som 
dens store Brøstfældighed noksom var bekendt, men Krag viste 
at alle Engstykkerne var mærkede med Hennegårds Engmærke, 
et stort H, og at de ikke nævnes i Kongens Skøde til N. 
Nielsen på Nebel Kirke 1698, men ved Landmålingen var 
takserede under Hennegård — Grunde der vidne om Herre
mandenes Overmægtighed over Ting, der ikke tilhørte dem. 
Til at afgøre denne tvivlsomme Sag, beskikkede Kongen Kom
missærer 30 Aug. 17481).

Søren Rygård, Søn af Kristen R. til Hesselmed, købte 
Gården på Avction efter Krag 12 Sept. 1758.

Omtrent 1760 hørte herunder 202 Td., 2 Skp., 3 Fd. | Alb. 
Bøndergods 39 Td. Tiender. Mølleskyld 8 Td. 4 Skp. Hoved
gårds Taxt med Filsø 0 19 Td. 1 Skp. 3 Fd. 1 Alb.

Efter hans Død 1769 hans Søn Kristen Rygård, hvis 
Enke Marie de Gyldenfeld ægtede 9 Juli 1782 Kammerråd 
Kristen Stockholm.

Ved kgl. Resol. 22 Okt. 1794 fik han Tilladelse til at af
hænde sit Bøndergods 232 Td. 1 Skp. 1| Alb. på den Be
tingelse »at hvert Steds Jorder skal, forsåvidt sådant ikke 
allerede er sket, udskiftes af Fællesskab forinden Afhændelsen 
samt enhver af Godsets Husmænd tildeles så megen Jord som 
til en Kos og nogle Fårs Underholdning behøves og at de 
under Godset tilbageblivende Bønder ikke pålægges i Anledning 
af denne Forandring større Hoveri end det de efter den derom 
udgangne Forordning er pligtige at forrette, ligesom og det 
hele Hoveri bør forrettes efter rigtig og nøjagtig Omgang og 
Ligning hvori Hovedgårdsejeren altid tager Del i de fra Hove
riet udgåede Bønders Sted.«

Han f 19 Feb. 1803, 48 År gi.
Derpå stilledes Gården med Filsø 0 til Højbud, 30 Marts 

1803, den udparcelleredes i 56 Dele, der solgtes særskilt; 
Hovedparcellen 4 Td. 2 Skp. » Fd. || Alb. med Forstrandsret

!) J. Teg. XXX. 209.
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samt Parcel Nr. 8, 9 og 24, ialt 5 Skp. » Fd. 1 Alb. for 6300 
Rdl., Henne Kirke med Tilliggende for 6000 Rdl., og en Hede
parcel på Søvig Mark for 150 Rdl., altså i det hele 12450 Rdl. 
Kurant eller 19920 Rbd. Denne Ejendom købte 6 Købmænd 
i Varde mest for Forstrandsrettens Skyld, og da de frygtede for, 
at den kunde blive dem berøvet, da de ikke var »priviligerede«, 
tog de T. R. Teilmann til Endrupholm med som Interessent, og 
til ham udstædtes derfor Skødet.

Teilmann døde 1828 og hans Bo vilde afhænde sin Del. 
Flere juridiske Embedsmænd der på Egnen gjorde nu alt for 
at få Forstrandsretten adskilt fra Gården og overdraget til Stats
kassen, de mente endog, at de daværende Ihændehavere ikke 
havde Skin af Ret dertil og at Staten ligefrem kunde fratage 
dem den. Men Gården havde sit gamle Arkiv i Behold, man 
fandt Kongens Skøde til Oluf Staverskov 1544 eller en lidt 
senere tagen Vidisse deraf, hvori der udtrykkelig hjemles 
Gården Forstrandsret og Rentekamret kendte denne Rettighed 
for god; dog tillod det at den maatte sælges særskilt. Men 
Kammerråd Strandkommissær Westesen var Lysthavende til 
Ejendommen og han satte som en Ære i at kunne udøve For
strandsretten1). Derfor gav Regeringen Stiftamtmand Grev 
Sponneck i Ribe hemmelig Ordre til at købe det hele. Han 
fik Lejlighed til at være tilstede ved Avktionen 26 Nov. 1829, 
hvor han imidlertid intet Bud gjorde, da han indså at Westesens 
ikke vilde blive antaget; men ved næste Avktion 16 Dec. 1829 
lod han sig Ejendommen tilslå for ialt 8480 Rbdl., uagtet han 
egenlig kun havde Tilladelse til i det højeste at byde 7500 Rbd.

Interessenterne var da: Teilmanns Arvinger, P. Thomsens 
Arvinger paa Sønderho, Prokurator Lund i Varde, Forligelses- 
kommissær N. Thorsen i Varde, Krigsråd Kold i Ringkjøbing 
og Madam Windekilde, Jørgen Tranberg i Varde og Kammerråd 
Westesen. Gården var 4 Td. 7 Skp. » Fd. 1| Alb. med kon- 
tribuabelt Hartkorn 3 Td. 2 Skp. 3 Fd. Der var tillige i Be
tingelserne den Bestemmelse, at Jomfru Rich, en Præstedatter 
fra Hodde, sin Livstid skulde blive boende i et lille Hus på 
Gårdens Mark og afbenytte Haven uden Afgift.

Hennegård var ikke 8 Dage i Statens Eje. 22 Dec. 1829

*) Indtægten deraf havde i de sidste År været omtrent 80 Rd.
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solgte Grev Sponneck den til Købmand A. C. Rauhe i Varde 
for 3520 Rbd. Forstranden beholdt Statskassen ligesom Henne 
Kirke.

1831 brændte Hennegård, og denne Ulykke var meget 
følelig for dens Historie, idet Arkivet, der fyldte 2 Tøndesække 
og nogle Dage iforvejen var bragt hjem fra Varde, med det 
samme gik tilgrunde. Den Bygning, der da stod, kan ikke 
have været gammel, men Gården var da allerede sammenbygget 
paa den Måde den nu er, med Hoved- og Staldbygning inde- 
sluttende 1 Plads. Tidligere har naturligvis Borgegården ind
taget den nuværende Gårdsplads, hvis den ikke har stået, hvor 
nu Haven er, og Ladegården ligget for sig; men den nuværende 
Ordning er rimeligvis sket efter 1660.

Rauhe solgte Gården 1866 til Nissen fra Lindbjerggård 
for 14770 Rdl.

Sjælegiftskornel.
Af en Del Bønder der i Sognet ydes til Præsten en Afgift, 

som kaldes Sjælegift, der i de katholske Tider var bestemt til 
at holde Sjælemesser for til de afdødes Udløsning af Skærs
ilden. Denne Afgift vedblev efter Reformationen at følge 
Præsten og bevilgedes ham af Kristjan den Tredje forat han skulde 
holde Prædiken fra Allehelgens Dag til Fastelavn om Fredagen 
for de Folk, som søgte Henne Birketing, der holdtes ved Kirken.

Herom haves følgende Dokumenter:
Et Tingsvidne af Henne Birketing Fredag før Marie Renselse 

1556 at Hr. Oluf Pedersen, Præst i Henne, fik et uvildigt Tings
vidne af 8 Danemænd »at de hørte og så samme Dag inden 
Henne Birketing for en bisiddende Tingdom 2 ærlige og vel
byrdige Danemænd som er Palle Bang og Oluf Staverskov til 
Hennegård, Væbnere, de vidnede for os på deres gode Tro og 
rette Sandhed og bad de dem så Gud til Hjælp at de hørte og 
så, at vor nådigste og kæreste Herre Kong Kristjan over Dan
mark undte og gav forn. Hr. Oluf Pedersen 6 Ørte Korn, som kaldes 
Sjælegiftskorn, som nogle Mænd skal udgive i Henne Sogn, en 
Tid han var i Lunde Præstegård, på det han skal prædike 
Guds Ord for Folket hver Fredag udi Vinter Gud til Ære og 
han kan blive des bedre ved Magt.«

22
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Et Tingsvidne af 1574:
Ti bekende vi efterskrevne Søren Adsersen i Stavrsø og 

Morten Nielsen i Hjulsager for alle i dette vort åbne Brev, at 
den sidste Gang som Sal. Kong Kristjan over Danmark og 
Norge drog igennem Jylland1) da kom hans Nåde til Lunde 
Præstegård og hvilede der Natten over. Om Morgenen som 
hans Nåde kom gående af sit Kammer i Gården, da stod velb. 
Palle Bang og Hr. Jens Sognepræst til Lunde Kirke, både sa
lige hos Gud, og nejede for den gode Herre Konge. Da kaldte 
højbemeldte Herre, salig, til Palle Bang og Hr. Jens og spurgte, 
hvad deres Vilje var og om de vilde tale noget med hans Nåde. 
Da sagde Palle Bang og Hr. Jens: Allerkæreste, nådigste Herre 
og Konge, her står en fattig Præst ved Navn Hr. Oluf i Henne, 
som er en fattig Kapellan til en af eders Nådes Kirker og 
haver et svar ringe Ophold, så at han kan ikke være uden stor 
Fattigdom. Nu er der noget løst Korn i samme Sogn som 
kaldes Sjælegiftskorn, som nogle Mænd udgiver og har været 
holdt Sjælemesser for af gamle Tider, om eders Nåde vil give 
det for Guds Skyld og unde ham samme Sjælegiftskorn til sit 
Ophold, at han fattig Mand kunde desbedre blive ved Magt. 
Da svarede den gode Herre: Kære Palle Bang, I ved vel selv, 
at Sjælemesser er aflagte. Ja, sagde Palle Bang, allerkæreste, 
nådigste Herre, det ved jeg vel, men den fattige Mand vilde 
holde Fredagsprædikener derfor om Vintren Gud til Lov og Ære, 
fordi at der er et Birk og Tinget lige ret ved Kirken og holde 
samme dansk at når Almuen søger Tinget, så vilde han først 
prædike Guds Ord for dem. Da sagde den gode Herre: Vil 
han det gøre, så må han gerne beholde det hannem og hans 
efterkommende Præster. Nådige Herre, sagde Palle Bang, måtte 
han bekomme eders Nådes Brev derpå. Ja gerne, sagde høj
bemeldte, søger lige heden til Kansleren. Samme Nat lå 
Kansleren i Kvong Præstegård, som er en svar Mil derfra. At 
dette ligeså gik og for, Ord fra Ord ligesom forbemeldt er, 
det består vi på vor kristelige Tro og på den Salighed, som 
vi agter at få hos vot Herre og Gud til evig Tid. Skreven i 
Henne Sogn Fredag næst før Pinsesøndag Anno 1574.

Et Tingsvidne af Fredag før St. Nikolaj Dag 1598, at

x) Vistnok 1552. Hist. Tidsskrift II. 26.
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Kristen Sørensen i Hennebjerg lovede Hr. Niels Klavsen i Henne 
»at ville og skulle give eller fornøje ham 6 Skp. Rug årligen, 
som af Arilds Tid er. givet af den Gård, som han udi bor, som 
han tilforn har givet sal. Hr. Jørgen Povlsen, forrige Præst til 
Henne Sogn, som altid har fulgt ham for Fredags Prædiken, 
som han også har fornøjet forn. Hr. Niels Klavsen siden han 
blev Præst til Henne Sogn.«1).

Afgiften betaltes af følgende Steder: Dyreby 1 Sted, 8 
Skp. Rug, Neder Fidde 1 Sted, 10 Skp. Rug, Stavsø 3 Steder, 
3 Skp. 1 Fd. Rug, 3 Skp. 1 Fd. Rug og 1 Skp. 1 Fd. Rug, 
Hennebjerg 3 Steder, 6 Skp., 1 Skp., 1 Skp. Rug, Klinting 3 Steder, 
1 Skp. Rug, 5 Skp. Havre, 5 Skp. Havre med Topmål, Hovs
trup 2 Steder, 7 Skp. Rug, 7^ Skp. Byg.

Bønderne gjorde dog oftere Indsigelse imod at betale denne 
Afgift, således er det første af ovenanførte Tingsvidner igen 
benyttet i en Retssag 1609. Efter Landmålingen 1684, hvor
ved endel af dette Gods henlagdes til Rytterhold, lod Kongen 
Præsten Pengene derfor betale af Regimentskassen, men da 
Kongen 1719 bortsolgte det, bestemtes der, at Afgiften igen 
skulde betales af Bønderne eller deres Købere.

Toldinspektør Regelsen, der tilligemed Endorf til Hennegård 
havde købt endel af disse Gårde, vilde ikke betale Sjælegift 
deraf, da den ikke var bestemt i hans Skøde, men i en Proces 
med Præsten 1723 måtte han falde tilføje og forpligte sig til 
at udrede Kornet enten efter Kapitels Takst eller in natura. 
Præsten fik nu sin Afgift regelmæssig indtil 1758, da Henne- 
gårds Gods blev bortsolgt, fra den Tid af tilbageholdt Bønderne 
og deres ny Ejere deres Afgift, hvorfor Hr. Peder Viborg an
lagde Sag imod dem 1770. Det ses at Fredagsprædiken da i 
mange År ej havde været holdt, men Dommen faldt dog ud 
til Præstens Fordel, fordi det af de gamle Dokumenter gjordes 
gældende at Kornet var tillagt ham tillige for Kaldets Ring
heds Skyld.

Henne Kirke.
Kirken er en stor Kampestens Bygning med Hvælvinger. 

På Altertavlen står i store Figurer Jomfru Maria med Barnet,

!) Disse gamle Dokumenter findes i Processen fra 1723, men er siden tabte. 
De omtales og er tildels aftrykte i Hofmans Fundatser IV. 596—98.

22*
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Gud Fader og Hellig Niels. På Alterbordet findes Afbildninger 
af Mænd i Rustninger, der er tagne fra Hennegård. På Præ
dikestolen står »Hartvig Staverskov til Hennegård 1575« og la
tinske Bibelsprog. Vest i Kirken er Pulpitur, hvorpaa de 12 
Apostle er afmalede. Under Tårnet er en Alterfordybning, 
hvor der findes Levninger af en gammel Altertavle, hvoraf andre 
Dele findes på den nordre Væg. Ligefor Indgangen står et 
udskåret Billede af den hellige Niels, med en spids Bispehue 
på Hovedet, iført en hvid Kåbe med Sølvgalioner, med et for
gyldt Bæger i den venstre Hånd og de tre Fingre opløftede på 
den højre. På den nordre Mur er en Tavle indeholdende 
Præsterækken. På Klokken står: anno dni MCCCCXLIIII jar 
na der bort xpi in maria ere □: År 1444 efter Kristi Fødsel til 
Marias Ære. I Stokholms Testamente bestemtes at ingen her
efter måtte begraves under Kirketårnet.

Præster.

1. Hr. Oluf Pedersen 1556; se under Sjælegiftskornet.
2. Hr. Jørgen Povlsen, hvis Navn står på Prædike

stolen med Årstal 1575. Han fik 1574 Fritagelse for at give 
10 Daler til Ribe Hospital, som hans Forgænger havde udredet, 
hvorimod de fra nu af skulde udredes af Riberhus1). Han er 
rimeligvis Fader til Hr. Jørgen Jørgensen, Præst i Grimstrup 
og Årre. Han blev begraven 28 Marts 1596.

3. Hr. Niels Klavsen. 1609 vægrede Yderne af Sjælegifts
kornet, sig ved at udrede det, men Præsten fik en Dom derpå. 4 Avg. 
1614 stævnede Jørgen Mikkelsen i Hennebjerg Hr. Niels Klavsen 
»at vidne iblandt andet om Maren Mikkels i Hennebjerg ikke 
klagede for ham den 14 Juli nu sidst forleden, den Tid han 
var i Hennebjerg og meddelte hende Sakrament, at Niels 
Knudsen i Hennebjerg tog en Rive fra hende og skød hende 
omkuld på nogen Sten og da mødte Hr. Niels Klavsen og for 
Tingdom fremlagde Ordinansen og berettede, at han efter den 
burde at stævne for hans Herredsprovst og formente sig ikke 
at turde eller måtte vidne, førend han af hans Herredsprovst fik 
dertil Forlov«* Hr. Niels Klavsen f 1620 i Gæld, så 100 Daler

x) J. Teg. II. 312.
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ikke kunde betales (blandt hans Gods som blev udlagt nævnes 
et Sengested i den Stue i Præstegården, som kaldes Grimstrup). 
Han var gift med Anna, Dr. af Hr. Jørgen Jørgensen i Grim
strup, der 5 Juli 1622 på Tinge spurgte Almuen, hvorledes de 
havde kendt hans Datter, både den Stund hun levede i Ægte
skab med sal. Hr. Niels Klavsen og siden udi hendes Enke
sæde, hvortil der svaredes »at de aldrig hverken havde set, 
hørt, spurgt eller fornummet om hende andet end Ære og 
Godt og det som en ærlig Danekvinde vel egner og anstår udi 
alle Måder.«

I Præsterækken i Henne anføres Hr. Jørgen Jørgensen, 
der dog kun kan have været Kapellan; han ord. 5 Juli 1601 
og blev siden sin Faders Efterfølger i Grimstrup (se Skadst H. S. 
90—91). Efter ham nævnes i Rækken Hans Sne, men dette Navn 
må være taget fra Prædikestolen, hvor det betegner dens For
arbejders Navn; der er ej heller Plads til ham i Rækken, ti

4. Hr. Anders Andersen Ringkjøbing blev Præst 
her 1621. Han er født i Ringkjøbing 1 Okt. 1597, blev Stud, 
fra Ribe 1615, skal 1617 være bleven Rektor i Ålborg. 22 
Nov. 1622 tog Hr. Jørgen i Grimstrup en uendelig Dom, at 
hans Datter bliver dømt kvit og fri for Hr. Andersens Del 
(Trætte), for hun har været i Henne Præstegård siden hendes 
sal. Hosbond Hr. Niels Klavsens Død, og da ingen mødte på 
Hr. Anderses Vegne, faldt Dommen ud til hendes Fordel. 1633 
blev han kaldet til Præst i Varde ved Nikolaj Kirke, hvorfra 
han 1639 blev Præst ved Holmens Kirke i København og Provst 
ved Holmen over Skibspræsterne. 1641 tog han Magistergraden 
og kaldtes 17 Maj næste År til Biskop i Ålborg, i hvilken Stil
ling han 1653 blev Dr. Theol. og f 11 Okt. 1668 efterat have 
tjent i offenlige Embeder i 50 År. Hans første Hustru f 1645, 
hvorpå han 1647 ægtede Præsteenken Helveg Paludan, Dr. af 
Hr. Villum P. Præst i Viborg1). 1633 gav Biskoppen i Ribe 
Erklæring om Henne Kalds Ringhed. Det kunde regne på en 
Tiende af 40 Ørte Korn2) og til Præstegården kunde sås omtrent 
2 Ørte Korn, men Jorden var så skarp, at der, når det grode 
vel til, ikke kunde avles mere end 3 Td. Præstegårdens Grund

Giessings Jubellærere. I. 289—95.
2) 1 Ørte er 10 Skp. Rug, 12 Skp. Byg, 20 Skp. Havre.
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havde endnu ingen Skade taget af Sand og Vand, men adskil
lige Steder i Sognet var der meget overløbet med Sand og det 
tog daglig mere Overhånd, så de fattige Folk ikke kunde 
give deres Tiende, så Kaldet daglig forringedes, allerede nu 
trængte til Hjælp og vilde trænge mere i Fremtiden.

5. Hr. Povl Kristensen Skads indgav 1649 Ansøgning 
til Kongen, hvori han klagede over sin Stilling. Han bode i 
en ringe Præstegård, til hvilken der ikke kunde avles over 20 
Læs Hø, hvorfor han med sligt ringe Høfang ikke kunde bruge 
Avlingen til Præstegården, med mindre noget mere Hø dertil 
kunde bekommes, hvorfor han havde fået en Bonde til at afstå 
nogle af Kongens Stuvenge ved Lønne Sø, som årlig skylder 1 
Ørte Byg og 10 Rokeler. 1647 var imidlertid samme Eng 
bleven overløbet af Havsand, så der intet kunde høstes eller 
avles, hvorfor han ansøgte med Lensmandens Attest at få sin 
resterende Afgift eftergivet, hvilket tilstodes ham. — Han havde 
Kongetienden i Fæste af Ribe Hospital, men i Krigsårene blev 
han resterende med 10 Ørte Rug og 10 Ørte Byg, hvilke han 
siden dømtes af Landemodet til at betale og et kgl. Brev ud
gaves 11 Marts 1663, at hvis han ikke efterkom Dommen straks, 
skulde Tienden fæstes til en anden. Han er død 1665, var 
gift med Lisbeth Jensdatter og havde 1 Søn, der blev hans 
Efterfølger, og 1 Datter, der ægtede Hr. Jakob Høst i Nebel.

6. Hr. Kristen Povlsen Henne, Formandens Søn, blev 
Student fra Ribe 1660 og kaldtes hertil 1663. Han var 
gift med Helene Andersdatter, Kjeld Lydiksens Enke i Møgel
tønder. 24 Juli 1680 indgav han Klage til Kongen, at Præste
gårdens Avling var ikke til at fede et Par Heste på, Sognet 
var ganske forarmet og af Sand største Delen fordærvet, Sogne
folkene fattige Fiskere, »som eders kgl. Majestæt selv på Stedet 
ved Strandsiden ved Blåbjerg for kort Tid siden 20 Juli 1680 
har fornummet«, Tienden var meget forringet og en hel By1) 
var opbrudt og lagt under Hennegårds Avling, hvorved mere 
end 18 Ørte Korn var mistet, hvorfor han søgte at få Tienden 
af den nedbrudte By og et Stykke Eng ved Lønne ved en liden 
Sø, der har bortskyllet noget af det Sand, hvormed den før

) Nemlig Henne By.
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var bedækket. Han f 1681 eller 1682 og overlevedes af sin 
Hustru.

7. Hr. Knud Mikkelsen Ho, Søn af Hr. Mikkel Han
sen i Ho, blev Stud, fra Ribe 1668, havde derpå »informeret 
hæderlige Mænds Børn på Landsbyen« og kaldtes til Formand
ens Kapellan og Efterf. 29 Maj 1681, ordin. i Viborg. Han 
f 1720. Han var gift med Anna Knudsdatter fra Sevel Præ
stegård, med hvem han havde 6 Børn, af hvilke 5 døde som 
Børn. Det er udentvivl hans Søn Niels Knudsen Ho, der 
1744 var Degn i Ferslev og Viv.

Han havde til Kapellan 1715—20 Johan Arndt Rose, 
siden Præst i Gjørding og Vejrup.

8. Hr. Mikael Vibe Vinterberg er født i Frederits i 
Marts 1689, blev Stud, fra sin Fødebys Skole 1709, tog Atte
stats 1714 og underviste derpå »smukke Folks Børn«. 2 Okt. 
1720 kaldtes han hertil. Han var gift med Margrete Beeder; 
de oprettede Testament 2 Okt. 1727, ifølge hvilket 30 Rdl. 
skulde tilfalde Vajsenhuset i Kbhvn. hvis han døde først.

9* Mag. Ole Sandberg blev kaldet 22Nov. 1727. Hans 
Svigerfader var Kancellibud Peter Blaschowitz, der i følgenda 
Vers ansøgte om hans Beskikkelse:

Ak nådigste Monark, to Kald vakante ere, 
En firårs Supplikant lad nu i Nåde være, 
Den Sandberg som har søgt snart henved 100 Kald, 
Herom jeg gamle Mand gjør ydmygst Fodefald.

Juledag skede en forargelig Strid i Kirken, idet Sandberg gik 
ned og udskældte Peder Endorf til Hennegård, fordi der ingen 
ny Messehagel var; Endorf påstod siden at den gamle var god 
nok, desuden brugte Præsten sjelden Messeskjorte, Krave eller 
Hagel, undertiden messede han kun det halve, undertiden slet 
ikke. Han f 1734, efterlod sin Enke Helene Kristine Blascho
witz uden Børn. Hans Moder bode da i Ystad i Skåne, hans 
Broder Anders var Degn i Vær og Nebel.

10. Hr. Kaspar Eberhard Drejer havde 33 Måneder 
været Præst på det ostindiske Skib Grev Lavrvig, da han kaldtes 
hertil 26 Feb. 1734. 15 Okt. 1734 giftede han sig med Marie 
Kathrine Endorf, Datter af Peder E. til Hennegård, med hvem 
han ingen Børn havde og f 1756.

11. Hr. Andreas Samsing Fibiger er født 1730 i
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Nyborg, hvor hans Fader Matthias F. var Rådmand, hans Mo
der Joh. Marie Ballov. Han blev privat dimitteret 1748, tog 
Attestats 1750 og kaldtes hertil 23 Aug. 1754. Her ægtede 
han Formandens Enke 26 Nov. 1758 og forfl. 28 Juli 1764 til 
Østerlinnet.

12. Hr. Peter Viborg var 6| År Kapellan i Dalby og 
Stubberup i Fyen, 2 År Præst på Flåden og kaldtes hertil 20 
Juli 1764. 14 Aug. 1764 ægtede han i Bredstrup Præstegård Joh. 
Birgitte Ulsø og f 7 Juni 1782, 55 År. Hans Hustru f 1777, 
med hende havde han 3 Børn, af hvilke kun 1 Søn Niels 
Kristian Schack V. overlevede dem.

13. Hr. Søren Krag er født 1737 i Guldager, hvor 
hans Fader Johannes K. var Præst; han blev Stud, fra Ribe 
1754 og kaldtes til Præst på Manø 6 Maj 1778, hvorfra han 
14 Aug. 1782 forfl. hertil. Han f 24 Jan. 1787, hans Enke 
Valborg Matthiasdatter f i Nebel 16 April 1811. Af hans Børn 
blev en Datter gift med Litteratus Hans Andersen af Ribe.

14. Hr. Vitus Bering kaldtes hertil 1 Juni 1787, 12 
Jan. 1798 til Alslev og f som Præst i Hesselager 13 Dec. 
1816. Se Skadst Herred S. 204.

15. Hr. Søren Jakobsen Grundtvig, Søn af Hr. 
Jørgen G., der døde som Præst i Lidø, er f. 23 Juni 1766. 
Han blev Student 1785, tog Attestats 1792, kaldtes hertil 12 Jan. 
1798 og 1811 tilN. Snede, hvor han døde 13 Jan. 1827. Med sin 
Hustru Kristiane Nørregård, Datter af Brændevinsbrænder N. i 
Kbhvn., hvem han ægtede 1790, havde han 2 Sønner, af hvilke 
1 var Skolelærer i Ejstrup, 1 er Retsvidne i et af Kjøbenhavns 
Birker, og 4 Døtre, af hvilke 2 var gifte med Apotheker Us- 
wald i Vestervig, 1 med Provst Petersen i Smedstrup.

16. Hr. Oluf Kristian Holt Cortsen er 26 Aug. 1772 
født på Linderumgård, som hans Fader Sixtus Nikolaj C. ejede. 
Han blev Stud, fra Ålborg 1791, blev Kand. 1801 med bedste 
Karakter og kaldtes hertil 16 Aug. 1811, hvorfra han 3 Okt. 
1821 forfl. til Andsager, derfra 1825 til Saltum, hvor han f 
26 Nov. 1846. Han ægtede 26 Aug. 1815 Mette Kirstine Be
ring, en Præstedatter fra Skjern, med hvem han havde 2 Søn
ner *4 Døtre, af hvilke 1 Søn og 2 Døtre f før ham.

17. Hr. [ver Hansen Vadum, kaldet 27 Feb. 1822, 
men opdagede at det var umuligt at leve af Kaldet, hvorfor
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han allerede 7 Aug. kaldtes til Home og Asdal. Kaldet stod 
så ledigt i 2 År.

18. Hr. Jens Kristian Fischer, Søn af dav. res. 
Kapellan F. i Skælskør, er født 14 April 1798, blev 1816 Stu
dent og 1822 Kandidat med Laud. Hertil blev han kaldet 18 
Aug. 1824, 23 Feb. 1831 til Hvidding, 1834 til Arninge. Han 
blev allerede her sindssvag, men blev helbredet, senere var 
han det igen i mange År og døde på Bistrup 18 Dec. 1847. 21 
Marts 1828 giftede han sig med Helene Sofie Kastoft, Datter 
af Købmand Jens Jakob K. i Varde; af hans 7 Børn overlevede 
3 Sønner og 1 Datter ham.

19. Hr. Johannes Anton Storm Borchsenius, født 
1804. Student 1823, Kandidat 1829, kaldtes hertil 4 Juni 1831 
og 1836 til Arild, hvor han døde 1839. En Søn af ham var Stu
dent, men døde ung. Hans Hustru var Susanne Lavrence Bering.

20. Hr. Karl Ludvig Herbst Gulstad er født 2Nov. 
1806, blev Student 1825, Kandidat 1832, kaldet hertil 26 Juli 
1836 og til Døllefjelde og Musse på Låland 9 Okt. 1847. Han 
er gift med Alhed Henriette Schmidt, med hvem han har en 
Søn, der er Student, og 3 Døtre, af hvilke 1 er død.

21. Hr. Gumme Fredrik Brandt, født 13 Sept. 1814, 
Student 1832, Kandidat 1837, blev Kateket iRingkjøbing 1841, 
Præst her 28 Dec. 1847 og kaldtes 1856 til Store Ring, Stjær 
og Galten. Han var gift med en Datter af Provst Vilstrup i 
Borris, Marie Nikoline Henriette, der døde 20 Nov. 1863, med 
hvem han har 1 Søn 5 Døtre.

22. Hr. Rasmus Ludvig Riis er født i Slagelse 30 
Okt. 1820, blev Student fra sin Fødebys Skole 1838, Kandidat 
1842, 14 Okt. 1847 Kapellan på eget An- og Tilsvar for Ovre 
og Vejstrup i Fyen og 11 Juli 1856 Præst her. 15 Juni 1854 
ægtede han Antonie Karoline Sofie Erichsen fra Nyborg, med 
hvem han har 1 Søn og 4 Døtre.

Lenne Sogn.

I det 17 Årh. nævnes her kun 1 eneste By, Lønne; der 
siges nok om Hr. Jens Rusk og Hr. Oluf Pedersen at de var 
Præster til Lønne og Nyminde Fiskerleje, men ved det sidste 
forstodes kun at de prædikede for Fiskerne ved Stranden, som 
Tilfældet var i Ho; der nævnes aldrig Beboelsessteder i Ny-
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minde før i en senere Tid. Sognet er opfyldt af Klitter og er 
sandet og ufrugtbar Jordbund. Dets Hartkorn er 55 Td. 1 
Skp., 1662 var det 95 Td. 3 Skp. til en Værdi af 2863 Rdl. 
t Ort 8 /3.

Lønne Strand kaldtes i gamle Dage Hughavn eller Huge 
Fiskerleje. I Lensregnskabet 1581 — 82 nævnes Huge Fisker
leje og Thip Fiskerleje, hvor der lå 9 Skibe; det sidste lå vel 
også i Lønne Sogn nordligst udfor Tipperne. Også nævnes 
Klinthanne, der vel er det samme 6om Thip.

1 Indber. til Ole Vorm 1639 fortælles, at mellem Præste
gården og Kirken var et Vandsted, kaldet Grundvand, nu Kir
keflod, og straks sydøst derfor en Sø, Kragsø.

Byer.
Lønne. Navnet skrives Lynwi omtrent 1340 og synes at 

betyde et helligt Sted, Offersted, Tempel af Lønnetræ, anden 
Betydning ligger ikke i Navnet. Hedenske Templer må vi have 
haft mange af her i Landet, og at de har givet den nærmeste 
By Navn er meget sandsynligt og naturligt. 1662 var her 10 
Gårde 16 Bol 2 Hus«.

1392 nævnes Væbner Peder Jensen af Lønningh1), hvilket 
Navn må være en urigtig Læsemåde for Lønnigh eller Lønwy, 
ti Stedets rette Navn nævnes i et andet tilsvarende Dokument 
som Lynwi. Han var af den udbredte Familie Lange med 3 
Roser og må have bebot en større Gård her, hvor, er ikke 
godt at afgøre. Hans Søn Kristjern Pedersen i Lynwi udstedte 
1405 Tilståelse, af sin Broder Thomas Pedersen at have i 
Pant for 30 Lybsk alle hans Jorder og Enge på Lynwi, 
Arnager og Huxstorp Mark og 1406 tilkjendte Kong Erik på 
sit Retterting på Lundenes Kristjern Pedersen dette Gods på 
Lyny, Arnagær og Huxstorp Mark. Han nævnes endnu 1416 2). 
En 3die Broder var udentvivl den Nis Pedersen, for hvem der 
læstes Sjælemesse 1440 i Birgittes Kapel i Ribe Domkirke.

Lønne stak. Jeg har først fundet den nævnet 1690, da 
der nævnes 3 G. «Stakkegårdene«, 1718 *Stack Bye«. I Dansk 
Atlas nævnes den »Stakegården«, 1801 Lønnestak.

x) Begtrups Stamtavle i geneal. biog. Arkiv S. 32.
s) Grønlund 143, 149, 163, sml. Stamtavlen ved Lydumgård.
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Lønnehede nævnes først i Dansk Atlas 1768.
Lønne bjerg Gård nævnes først i Matriklen 1690. 
Hejbøl nævnes 1801.
Kraglund og vesterst i Klitterne Vesterlund, er 

ny Byer.
Nymindegab. Det første Sted her var en Toldbolig, 

der borttoges ved Vandfloden 1824; ved samme Flod kom 
Pløjeland tilsyne under Sandet.

Vest for Lønne skal i gamle Dage have ligget en stor By, 
fra hvilken der kunde komme 25 Vogne til Bryllup.

Da Bønderne i Lønne efter Vandfloden 1634 havde be
klaget sig over »hvilken mærkelig Skade det store forfærdelige 
Uvejr og Vandflod, som skede i Okt. Måned sidst forleden, 
dem havde tilføjet, idet den havde efterskyllet deres Ager og 
Mark, ladende meget Sand efter sig, så at de fornævnte deres 
Ager ikke kan så eller gjøre sig så nyttig som de skal, dem 
til stor Skade og Afbræk, tilmed er i samme Flod en stor Del 
af deres Fæ og Kvæg druknet og omkommet,« fik Albert Skel 
på Riberhus og Ernst Normand på Koldinghus 19 Aug. 1635 
og 12 Marts 1636 kgl. Brev om at nedsætte deres Landgilde. 
Præsten Hr. Oluf Petersen, der havde fæstet Kongetienden, 
kunde nu ikke få så meget af den, som Afgiften var, hvorfor 
også denne blev nedsat1).

Lønne Kirke.
Kirken er opført af rå Kampesten, Koret mangler, men 

dette er nedtaget af Johan Krag omtr. 1749, fra Våbenhuset 
fører en spidsbuet Indgang til Kirken, hvis Ælde formodenlig 
må henføres til det 15 Årh. Den skal et Par Gange tidligere 
være flyttet for Sandflugt. Altertavlen, fra den katholske Tid, 
forestiller Fremstilleisen i Templet og andre Scener af Jesu 
Liv. I Kirken er ellers Alt simpelt og uden Mærkelighed. Til 
for nogle Aar siden var der Indgang også i Nord ligesom 
spidsbuede Vinduer i samme Side. Indtil for få År siden havde 
Kirken Kampestens Gulv og de runde Sten stak frem af Væg
gen, men nu har den både Murstens Gulv og glatte Vægge.

1519 udstædte Biskop Iver Munk et Brev, ifølge hvilket

J. Teg. IX 208. 286. 287.
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han på Kannik Hennike Saxes Indstilling, at der var Mangel 
på Indtægter for dem der forrettede Messe i et nyt Marie Al
ter i Ribe Domkirke, til samme Hennike Saxe på Livstid for
lenede Nikolaj Kirke i Lonye, således at Beboerne skulde yde 
ham og ingen anden alle Indkomster som Præsten der nød 
fra Arilds Tid1). Han har altså maattet holde en Kapellan her, 
da han naturligvis ikke selv kunde bestride Gudstjenesten.

1748 androg Borgermester Johan Krag, der på Avktion 
havde købt Lønne Kirke, om at nedtage 5 Fag af den og deraf 
opføre et Våbenhus, da den var 24 Fag og altså mere end 
stor nok, eftersom Sognet ved Sandflugt År efter År var for
ringet, så det kun havde nogle og 40 Td. Htkr. og 24 Beboere, 
der i Tiende svarede 8 Td. Byg; noget af Kirken var tækket 
med Bly, noget med Strå, noget havde intet Tag, hvorfor han 
søgte om at lægge Blyet på Koret og tække det Øvrige med 
Strå, hvilket bevilgedes 13 Dec. 1748®).

Præster.
1. Hr. Jens Hansen Rusk eller Rusvard3) var Præst 

her 1580, da han 20 Jan. fik kgl. Brev på at oppebære Konge
tienden af Lønne Sogn i dette År. 17 Feb. 1596 fik han Be
villing på Kongetienden af Nebel Sogn for sit Kalds Ringheds 
Skyld; den var vel fæstet bort til en anden, så han fik kun 1 
Daler af hver smal Td. Korn, ialt omtrent 24 Daler4). Hr. 
Jens er en Mand, om hvem der endnu er en meget levende 
Overlevering paa Egnen, ikke alene i Sognet, men langt uden
for Herredet. Det eneste skriftlige Minde, der haves om ham 
— der er søgt alle mulige Steder, men der er intet at finde, 
Tingbogen for 1610 mangler, Processen imod ham er nok 
brændt med Hennegårds Arkiv — findes i Biskop Hegelunds 
Almanakker: »23 Nov. 1610 Hr. Jens Rusk blev Trolddom 
oversoren af Kirkenævn.« Han er derpå ført til Ribe, hvor 
Biskoppen i Fængslet besøgte »den stakkels gamle Hr. Jens

Grønlund 502.
J. Teg. XXX 254.

8) Hr. Hans Rusch var 1502 Prior i St. Hans Kloster i Ribe (Ripæ Cimb. 
407).

4) J. Reg. V. 416.
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Rusk, anholdt på Riberhus for Trolddoms Spøgeri,« og efterat 
Øvrighedens Dom var afsagt, blev han ført fil Kjærgårds Ting, 
hvor Stedet endnu vises hvor han blev brændt 1 Feb. 16111). 
Grunden til at han blev anklaget for Trolddom skal have været, 
at da han engang kom til Mølle, kom han i Strid med en 
anden Mand, der var kommen først, om hvem der først skulde 
have malet, og da denne først kom til, sagde Hr. Jens at han 
aldrig skulde smage Brød af det han havde fået malet, og 
Bonden væltede på Hjemvejen og brak Halsen; andre siger at 
Brødene blev til Sten, og atter andre at da man gav det til 
Hundene, døde disse deraf. En anden Gang skal han om 
nogle Skibe, der sejlede ud for Blåbjerg, have sagt, at inden 
en Time vilde de ligge på Havsens Bund, hvilket også indtraf; 
også dette Sagn fortælles på forskellige Måder.

2. Ur. Oluf Pedersen, ordin. 30 Jan. 1611. 22 Nov. 
1611 fik han kgl. Brev på Kongetienden af Nebel Sogn indtil 
videre. Da det var blevet bestemt, at Lydum og Lønne skulde 
annekteres, fik han 4 Maj 1638 Tilladelse til at beholde samme 
Kongetiende sin Livstid, efter hans Død skulde den følge 
Præsten i Lydum. Han kaldtes derpå til Hospitalspræst i 
Ribe. Han var gift med Kirsten Høst og havde en Søn 
Jakob, der blev Kapellan i Skærbæk, Kristen, Præst i Vils- 
lev, og Døtrene Anna, Karen, Birgitte. 6 Nov. 1612 stod 
han på Tinge og beklagede »hvorledes der begiver sig stor 
Uskikkelighed i Lønne Kirke imellem Eske Mortensens Hustru 
i Lønne og Povl Sørensens Hustru ibidem om deres Stolestand 
og derved gør ham Ulyd i Kirken, desligeste berettede han, 
at nu på Søndag kom Povl Sørensens Hustru til ham, som 
han stod for Alteret og beklagede sig, at Eske Mortensens 
Hustru trykkede hende af hendes Stolestand og stødte hende i 
hendes Side, så bad jeg hende gå ned for sig i hendes Stol, 
så gik hun til hendes Stolestand og kom dog ikke i Stolen til 
forn. Eske Mortensens Hustru. Dertil svarede Eske Mortensen

*) Når der på Præsterækken i Henne Kirke og derefter andre Steder for
tælles, at han blev brændt 1587, så beror dette på en Misforståelse. 
Med Året 1587 fandtes hans Navn forhen indskåret i Lønne Kirke, man 
har da optegnet »Hr. Jens Hansen 1587, brændt på Kjærgårds Birketing«, 
og siden overset det Komma, der skal stå mellem 1587 og brændt.
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og sagde: Siger I, min Hustru trykkede Povl Sørensens Hustru 
af hendes Stolestand, da siger jeg det er Løgn.« 1612 slog 
en Mand i Stavrsø nogle af hans Vinduer ind, Grunden vides 
ikke. 23 Apr. 1632 udstædtes kgl. Brev til Albert Skel på 
Riberhus at der var andraget at Rømø, Sønderho, Manø og 
Lønne Præstekald var så ringe, at ingen Præst kunde under
holdes af dem, hvorfor han skulde erklære sig derom og an
give Midler til deres Forbedring1). 1602 var deres Tiende 
også bleven nedsat formedelst Sandflugt2).

Ved Reskr. 17 Apr. 1683 lagdes Lønne til Henne, når, en 
af Præsterne døde.

Al Sogn.
Der er ingen By her, der har givet Sognet Navn og vi 

henvises derfor til at søge dette ved Kirken. Denne ligger på 
Toppen af en Banke, og kan ses langt borte fra Syd og Øst; 
i det nordiske Sprog er der intet Ord opbevaret os, hvoraf 
Navnet med Rimelighed kan udledes, men i gotisk findes »alhs« 
hvortil den nordiske Form »ål« aldeles vil svare ifølge Sproglovene. 
Dette Ord, der findes både i norske og svenske Stednavne, 
betyder Tempel og forklares således i disse af ansete Gransk
ere (P. A. Munch og C. Såve) og det finder også Anvend
else her.

De hedenske Gudehuse var opførte af Træ, hvorfor vi i 
hele Norden ingen Spor har tilbage af dem, dog lærer vi af 
de herlige Sagaer, hvorledes de så ud. Indenfor Døren, der 
var på Sidevæggen nærved den ene Ende, stod Højsædespil
lerne, der i hvert Hus fandtes stående ved Siden af Husbond
ens Sæde og hvorpå uden Tvivl en eller anden Guds Billede 
var udskåret; Huset var delt i 2 Dele, i den nederste stod 
midt på Gulvet et Alter, hvorpå der lå en Ring, hvorved alle 
Eder skulde aflægges, og som Høvdingen ved Sammenkomst
erne havde på Armen. Her stod også en Bolle, hvori Blodet 
af Offerdyrene samledes og med en Kost stænkedes dette på 
Altret og Væggene samt på Forsamlingen. Rundt omkring 
Altret var Gudebilleder enten af Træ eller indvævede på Ta-

*) J. Teg. VIII 388.
*) J. Teg. V 168.
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peter. Den ydre Del er udentvivl benyttet til Offergæstebud, 
hvor de ofrede Dyr fortæredes. Udenom Gudehusene var 
Plankeværk opførte. Ofringen forestodes af Herredsforstanderen. 
I Danmark synes denne dog ikke selv at have udført Guds
tjenesten, men at have haft under sig en dertil beskikket Mand, 
hvilket læres af danske Runestene1). Vi ser altså at de hed
enske Hove havde en vis Lighed med Kirker, hvorfor de også 
i den ældste kristlige Tid er benyttede til sådanne, hvorom vi 
har Vidnesbyrd, men da Trækirkerne her i Landet næsten over
alt i det 13 Årh. blev afløste af Stenbygninger, er der natur
ligvis ingen Spor tilbage af den gamle Gudsdyrkelses ydre 
Skikkelse.

Ofringen holdtes i Forbindelse med Ting. Går vi mod 
Øst fra Kirken ud i Borre Hede, ser vi en Samling af store 
Høje, de østligste på et betydeligt Højdedrag, de kaldes til
sammen Tinghøje og mange gamle Veje fører dertil. Alle 
disse Høje har forneden en Afsats, en bred Omgang. Ud fra 
dem både i Nord og Syd går en Mængde Volde, nogle af betydelig 
Højde (1—2 Alen), når man tager Ælden i Betragtning, disse skæres 
igen af andre, der løber i Øst og Vest, hvorved der opstår 
regelmæssige Firkanter. Er dette Spor af Forskandsninger, har 
her ligget en Fæstning, den hedenske Herredsforstanders Borg 
eller er dette Levningerne af selve det gamle Gudehus og 
Offersted med beskyttende Formure? Mod Vest findes endelig 
nogle tydelig ved Menneskehænder dannede Grave, der dog 
ikke synes at skulle være til Forsvar; måske er Højene dan
nede af den derfra optagne Jord. En af Højene er udgravet; 
deri fandtes Stenhamre og Broncesager, altså er de vel ældre 
end den Tid, da Stedet havde sin meste Anseelse, der må 
være falden i vore Forfædres, de såkaldte Goters Tid.

Nærmere oppe mod Borre By lå forhen en nu ompløjet 
Høj Bavnhøj, der fuldkommen lignede Tinghøjene, også ved 
den var de omtalte Firkanter, der også skønt mindre og færre 
findes ved en Samling mindre Høje Øst for disse. I tidligere 
Dage var det ej heller sikkert her på Heden. Hyrdedrenge så 
for en 60 År siden daglig 2 Mænd med side Hatte komme 
ridende fra Fladhøj, den nordøstligste af Tinghøjene, sætte

x) P. G. Thorsen: De danske Runemindesmærker 1. 337—38.
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Hestene på Heden og selv gå op til Bavnhøj, hvor de for
svandt, Hestene svandt hen i Skygge. På Bavnhøj holdtes 
sidste Gang Bavnvagt 1807—14, en Tjæretønde holdtes beredt 
til når Fjenden gjorde Landgang; på Blåbjerg var den nærme
ste mod Vest; også på den højeste Tinghøj, hvor nogle For
dybninger blev gravne til Læ for Vagtmandskabet, var Bavn 
ligesom ved Billum Kirke.

Stilles alle Kendsgerninger sammen: Navnet Ål, Nærheden 
af det betydningsfulde Navn Borre med Tinghøjene, der ikke 
har været Herredstingsted, Højenes Størrelse, og de mærkvær
dige Volde, føler vi os her stående på en klassisk Jordbund, 
en Luftning fra Oldtiden tilvifter os Ærefrygt, så meget mere 
dybtfølt, som det kun egenlig er Fantasien, der her kan sættes 
i Bevægelse, men Fantasien er jo også Oldgranskningens — 
og hele Livets — gyldne og skinnende Sol.

Flere andre Høje findes i Sognet, såsom Store og Lille 
Jenshøj på Præstegårdens Mark, Broeng Høje og flere.

Sognet er opfyldt af en stor Mængde Søer, hvoraf en Del 
vistnok har stået i Forbindelse med hinanden og rimeligvis 
været større Vandløb eller Havindskæringer; en Sandflugt kan 
jo let have tilstoppet dem på 1 Gang. En sådan Strøm synes 
fra Fil Sø at have gået ud ved Kjærgård, gået gennem Mus- 
og Lang-Sø ud til Kalles Mærsk og derfra ud i Hobo Dyb; her 
er Tørvemosebund. Vandstanden i Fil Sø har også en Tid 
været lavere end den var da den sidste Udtørring begyndte, 
idet man nylig ved Udtørringen har opdaget en Stenvase fra 
Troldholm til Egum, der tidligere var skjult under Vandet.

En Skov skal have stået vest for Ål Kirke, hvor der nu er 
Sandbanker; for nogle År siden kom virkelig her ved en Sand
flugt Egetræsstubbe tilsyne.

Vest for Ål Sogn ud for Børsmose i Havet siges forhen at 
have ligget Malt Sogn, et Sogn har det i alle Fald neppe 
været, hvordan det så forholder sig. Sognets Hartkorn er nu 
295 Td., 1662 var det 323 Td. 6 Skp. 1 Fd. 2 Alb., dets 
Værdi var da 15247 Rdl. 3 Ort 2 /3.

Byer og Gårde.
Borre (Borg). De Stednavne, der ender på Borg eller 

have dette Navn alene, har særlig Krav på Opmærksomheden,
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da de peger hen på, at her i gamle Dage har været Befæst
ning, og de der hedder Borg alene (ti det er samme Ord som 
Borre) synes at være af de allerældste. Når man, som af det 
foregående ses, er bekendt med de mærkværdige Oldtidslev
ninger her findes, da fristes man til at tillægge Stedet en Be
tydning, som må have vedvaret længer end i den hedenske 
Tid og vi finder det da udentvivl nævnet i en meget gammel 
Beretning. Knud den Store udstædte som bekendt sin Veder
lagsret for sine Hirdfolk, men denne Lov haves ikke mere i 
sin Udførlighed. Derimod lod Knud den Sjette og Absalon den 
atter optegne i Slutningen af det 12 Årh. af Historieskriveren 
Sven Ågesen, og hans Beretning har vi endnu på Latin og i 
en dansk Bearbejdelse. Den indeholder tillige Efterretninger 
om Brud på Loven og meddeler, hvorledes under Kong Niels 
Kristjern Svensen hug en anden Vederlagsmand, men da han 
havde fornemme Frænder, vilde disse ikke, at han efter Loven 
skulde jages af Kongens Gård med Niddings Navn og rømme 
Kongens Riger og Lande og fik derfor bestemt, at herefter 
kunde Hug og Sår tilføjet den ene Vederlagsmand af den anden 
sones med 40 $ til Kongen, ligesåmeget til de andre Vederlags- 
mænd og til den mishandlede andre 40 og 2 Guld. Derpå ved
bliver den: »Siden hug Aggi Thuer Esgi Ebbason Bryde af Varde 
(Wartwik, Warwik, Warwath) under Kong Nielses Arm hos Withe 
Staller i Burgh (Byrgh), da vilde Kongen og Kongens Mænd 
alle gribe Agge. Men Withe Staller vilde ej tillade, at han 
blev greben, men stod frem og tilbød og fæstede Bøder på 
samme Vis, som Kristjern havde bødet. Og de Bøder blev 
givne hos Bo Ketilson i Lynum (Limum) og siden er mange 
Bøder givne paa samme Vis som Kristjern bødede«1). Denne 
indholdsrige Beretning lærer os, at der bode en Staller på 
Borg. Staller er den samme Bestilling, som siden — efter det 
tydske — hed Marsk, han skulde ved offenlige Møder tale på 
Kongens Vegne, og ordne alt med Hensyn til Befordringen på 
Kongens Rejser, og var en af de højeste Embedsmænd. Om 
han har ejet Borg eller kun haft den som kgl. Lensmand, 
vides ikke, men det første er rimeligt, ti Bryden af Varde må

*) Kolderup Rosenvinges gi. danske Love V. 7, 18.
23
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forstås som Lensmanden over Varde Syssel; at det har været 
en anset Stilling at være Bryde af Varde ses af at han var 
indbefattet under Vederlagsretten. Sandsynligvis på en Gæsteri- 
rejse — ti Kongen måtte på den Tid stadig drage omkring i 
Landet forat nyde Underholdning — har Kong Niels altså 
været i Borre, Gæsterne er under Gildet bievne uenige, Esgi 
Ebbason er forjaget fra sit Sæde ved Bordet og flygter for sin 
Modstander ind under Kongens Arm, hvor Modstanderen dog 
alligevel når ham og tilføjer ham et Sår. Kongen bliver for
bitret, vil have Gærningsmanden greben og dømt efter Veder
lagsrettens gamle Vedtægt, men den mægtige Staller agter ikke 
på den Fornærmelse, der er tilføjet Kongen, hævder den ny 
Straflevedtægt og tilbyder Bøder. Det hele giver et godt 
Billede af Tilstanden i Begyndelsen af det 12 Årh. Linum, 
hvor Bo Ketilson bode, er Lindum Sogn i Nørlyng Herred, ti 
det Linum, hvor den viborgske Kannik Bo Ketilson 1176 var Præst 
(Pontoppidans Annaler I. 444. Thorkelins Diplomat. I. 37) må 
efter al Rimelighed være samme Sted og han selv en Ætling 
af sin Navne. Dette er den eneste historiske Beretning, der 
haves om den gamle Borg1).

1662 var her 5 G. 5 Bol 1 Gadehus, et Sted her hedder 
Godrum.

Skjødstrup. 1440 solgte Fru Ingyerdh til sin Søstersøn 
velb. Oluf Lange alt sit Gods i 011 og Oxæby Sogne2). 1443 
skødede beskeden Mand Knud Tygesen til Oluf Lange »der 
våben er« alt sit Gods i Skydstrup og alt sit Gods i Oksby S. 
som han fik med sin Hustru3). Oluf Lange gav igen for sin, 
sin Hustru Mettes og sine Børns Sjælemesse sit Gods i Skøs- 
trup til Ribe Kapitel4). Hans Søn Dekanus Thomas Lange 
skødede ved Varde Sysselting 1471 til Kapitlet til en evig daglig 
Messe at holde i Ribe Domkirke og en sjungende Messe hver 
Fredag og en Begængelse for sig og sine Forældres Sjæle

’) Allerede Suhm (Danm. Hist. V. 153) henlægger Begivenheden til dette 
Sted.

*) Grønlund 222.
8) Ribe Kapitels Breve i en Afskrift fra det 17 Årh. i Indenrigsministeriets 

Arkiv, hvori der indeholdes flere Dokumenter, der siden er gåede tabte.
4) Hipæ Cimb. 252.
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hvert År 1 G. i Hannewang i Bellum Sogn, 2 G. i Keerop i
Jandrup S., 1 G. i Skøstrop i Aalæ Sogn, 3 G. i Wrøghum i
samme S., 2 G. i Strelløff S. i Aszbøl, 1 G. i Horstorp S.
1 Gods i Strandby udi Jern S., 1 G. i Sedhen i Guldagher
Sogn1). 1476 gav han til samme Alter 1 G. i Skytzstorp, 3 
G. i Wrøgum, 2 G. i Bordrop i Oxby S., 1 G. i Hanewangh 
i Belum S., 1 G. Kerop i Jandrop S., 2 G. i Nortorp i Strel- 
løf S., 1 G. i Strandby2). Samme Thomas Lange var 1462 
Provst over Jelling Syssel, nævnes som Kantor ved Ribe Dom- 
kapittel 1462—66, og blev derpå Dekanus. 1495 udstædte 
Kong Hans et Brev fra Kalø til Kapitlet at vor Skriver Mester 
Niels Gundesen har været for os og berettet at Hr. Thomas 
Lange Degn i Ribe Domkirke vil give sig i Kloster og op
lade ham samme Degnedom, hvorfor han bad Kapitlet om at 
unde ham denne Post. Samme År udstædte Kongen et lig
nende Brev til samme, hvori han bad dem om, at de vilde 
yde ham al den Rettighed, som deres Degn burde at have og 
ikke gøre ham Hinder derpå3). Det Kloster, hvori Thomas 
Lange indtrådte, var Vor ved Skanderborg.

8 Decbr. 1494 udstædtes kgl. Dombrev til Peder Brokken
hus til Lerbæk på 1 G. i Skøstrup, Markeskjelgård og 3 G. i 
Oxebøl samt Dejgård i Øster IL, eftersom Kongens Stadfæstel
sesbrev og første kgl. Dombrev viste, hvorimod ingen Breve 
ere tagne4). Denne G. i Skjødstrup fik Kongen 1579 i Mage
skifte af Henrik Holk til Rønhave. Her var 1662 6 G. (hvoraf
1 øde) og 2 Bol.

Markeskjel var tidligere en G. som ses af ovenfor om
talte Dombrev til P. Brokkenhus. Giese Brokkenhus solgte den 
og de 2 G. i Oksbøl til Kongen 1580. 1478 toges Tingsvidne
»at Svenning Andersen har over 100 Vintre brugt den Strand, 
som ligger sønder for Markeskjel så langt vesten op til Bjerget5).

Oksbøl var 1662 4 G. 5J Bol (hvoraf 1 øde) og 2 Gadehuse. 
Vrøgum. Vester Vrøgum var 1662 7 G. (hvoraf i^de)

2 øde Bol, 3 Huse, Øster Vrøgum 5 G. 1 Bol 4 Huse.* Erik

*) Grønlund 317.
2) Smstds. 336.
8) Dok. i Indenr. Min. Arkiv. (G. L. Badens Papirer.)
4) Topogr. Saml, i Geh.
5) Ved Bjerget menes vel Klitterne.

23’
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Kristjernsen af Silkeborg skødede 1462 til Thomas Lange 
Kannik i Ribe, Provst over Jelling Syssel og hans Broder Ulf 
Lange 2 G. i Wrøghum1).

Gr ær up var 1662 4 G. 1 Bol 2 Huse.
Børsmose var 1662 5 G. 3 Bol 1 Hus. Hed forhen 

Børstmose.
Kidholm. i
Gj ed bjerg var 1662 1 G.
Sønderbøl 1662 3 halve Bol, kaldes også Skareborg.
Fred to ft 1662 Frøtoft, var da 1 Bol.
Broeng var 1662 1 G. 1574 fik Vincens Juel i Mage

skifte med Kronen dens Rettighed til Gården Broeng.
Billumvad var 1662 4 Bol 2 Huse.
Vigtoft var 1662 l Bol.
Søhuse var 1662 1 G. 1 Bol. 1580 fik Kongen i Mage

skifte med Thomas Fasti til Vernergård 1 G. i Søhuse 1 Bol 
i Jandrup 1 Bol i Hennebjerg 1 Bol i Fidie.

Troldholm var 1662 2 halve G.
Kjærgårde var 1662 2 G. Her holdtes Birketinget (se 

Indledningen).
Endnu nævnes 1662 1 Bol kaldet Brik. Tudal var en 

undergået By udenfor Grærup, der skal ogsaa 2 andre Byer 
vest i Sognet være gåede under af Sandflugt. Æsle Klit er vest 
for Sort Sø, Navnet er vist oprindelig Æslev og synes at kunne 
have været et Bynavn.

Ved Ål Kirke er et Hospital. Kancellirådinde Hansen til 
Hesselmed testamenterede 1802 3000 Rdl. til et Hospital og 
Bibliothek. Kapitalen henstod til 1810 forat opspare Renten 
til at opføre en Bygning for. Ved Pengeforandringen svandt 
Kapitalen ind til 1800 Rdl., deraf anvendes Renten af 720 Rdl. 
til 4 Hospitalslemmer, af 300 til fattige Børns Opdragelse, af 
60 til Brændsel, af 120 til Bygningens Vedligeholdelse, af 240 
til Bibliotheket, 60 til Vedligeholdelsen af Hesselmeds Begrav
else og af 300 til Præsten.

Hesselmed.
Navnet betyder ligefrem Hesseltræ, hvad enten nu Gården 

er bygget ved et sådant eller som Tømmerværk især har be-

’) Grønlund 298.
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nyttet dette Slags Træ eller fået det ved en tilfældig nu ube
kendt Omstændighed.

Den første bekendte Ejer var Niels Juel til Hessel- 
med, gift med Kirsten Glob1). Hans Søn Jens Juel ejede 
Hesselmed 1525, da han stillede 1 Glavind til Hæren. Lørdag 
efter Marcelli Dag 1532 indvarede han Hesselmed Hovedgård 
med dens Tilliggende og Mølle og Mølledam, der lå til Gård
ens rette Enemærke. Samme År skal han have opbygget 
Gården. Han var gift med Vibeke Lunge. Datter af Ove L. 
til Tirsbek og Karen Rosenkrands. 1552 Mandag efter Frue 
Dag visitatoris udlagde han til Ribe Kapitel 1 G. i N. Hol
sted og 4 Otting Jord over al N. Holsted Mark, hvorfor han 
fik 1 G. i Bjerndrup, Gjørding S. Han var da Væbner.

Han ejede et Byggested i Bøvlund, Gjørding Sogn og Herred 
hvorom han havde Strid med Fru Karen Skovgård til Vardho. 
Han døde mellem Mortens Dag 1552 og Marcelli Dag 1553 og 
er begraven i Ål Kirke. I Adelens Taxt 1542 sættes han i 
Skat til 80 Rd. 40

Hans Enke Fru Vibeke Lunge besad nu Gården, så
ledes 1553, da hun stillede 4 Karle til en Mønstring udenfor 
Varde-). Hun ejede Gården Assersbøl i Lindknud Sogn, der 
da var en lille Sædegård og synes at være flyttet derhen efterat 
hendes Søn har tiltrådt Hesselmed, ti i et Register på Herre
gårde og deres Beboere 1586 nævnes: »Asserbøl, tilforne Fru 
Vibeke Lunge og bor der nu Bønder på«. Hun fik 1579 af 
Kongen Brev på Engen Hestehave ved Varde, som hun endnu 
havde 1581.

Jens Juel havde 4 Sønner: Vincens blev Ejer af Hessel
med, Mogens af JullingshoJm, Johan ejede (anlagde?) Donslund 
i Slavs H., Ove døde »uforset« og blev begravet i Varde.

Vincens Juel har udentvivl snart efter Faderens Død til
trådt Hesselmed. Han var gift 1) med Ellen Gjø, Enke efter 
Movrids Krogenos, Datter af Mogens G. til Krenkerup. 2) 1571

’) Han nævnes kun i Ligprædiken over Peder Juel til Gjorslev. 1 Stam
tavler sættes som Jens Juels Fader Enevold J. til Åbjerg og Hesselmed, 
Befalingsmand paa Bovling 1491, gift med Dorthe Glob. Han var 
udentvivl Nielses Broder og hvis han virkelig skrev sig til Hesselmed 
må hans Fader have haft den og han haft Del deri
D. Saml, i Geh. Ark 393, 7.
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med Elsebe Svave, Datter af Peder Svave til Gjorslev1), ved 
sidste Ægteskab blev han Ejer af Gjorslev i Sæland. Han var 
en velstående Mand, så at han forskellige Gange kunde for
strække Fred. II. med Lån. 18 Juli 1563 lånte Vincents Juli 
tiill Hesslemedt wor manndt ock thienner Kongen 400 Guld
gylden hvorfor han fik i Pant i Ål S. 1 G. kaldet Broengh, et 
Bol kaldet Fretofte og 1 G. i Oxebøll. 7 Maj 1564 pantsatte 
Kongen ham for 1908 gode møntede og uforfalskede Joakims- 
dalere Kronens Gård Bovling (nu Rysensten) med Bønder og 
Tjenere, dog skulde han årlig give deraf 300 Joakimsdaler, 20 
Td. Smør vel forvaret med Salt og Træ, 10 Td. Oksekød, 6 
Td. Fårekød, 150 Sider Flesk når Olden er, 100 røgede Gæs, 
14000 Hvilling og 24 »Worder« Kabliav. 20 Juni 1565 fik 
han sit første Pant forandret således at han istedenfor Gården 
i Oksbøl fik 1 G. i Grærup og 1 G. i »Torp« i Billum S.

På Bøvling var han ikke Lensmand længer end til 1569, 
da Kristjern Skel fik Brev derpå imod at indløse Pantet-), 
derpå blev han 1571 Lensmand i Bergena), 1 Avg. 1574 for- 
lenedes han »for Troskab og villig Tjeneste han Os og Riget 
bevist har« med Koldinghus og Skodborg4). 1579 fik han 
Vordingborg i Len, men da han fra Bergen drog herned, druk
nede han ved Bornholm 15795).

I sit første Ægteskab havde han ingen Børn, med Elsebe 
Svave 2 Sønner 1 Datter. Sønnen Jens døde 1582°) pa Fred- 
riksborg, hvor han kvaltes af en Nød han fik i Halsen, Peder 
arvede Hesselmed og Gjorslev og Elline ægtede Jens Bille til 
Vrejlevkloster, der efter hendes Broders Død, blev Ejer af 
Gjorslev.

Elsebe Svave har i sit Enkesæde i Sønnens Mindre
årighed besiddet Hesselmed, ligesom hun også har beholdt den 
lille Sædegård Asserbøl. 16 Apr. 1607 fik Knud Brahe, Børge 
Trolle og Erik Lange kgl. Brev, at da Kongen for nogen Tid 
siden havde ladet Befaling udgå til dem angående nogen Tvist

’) Sandvig Peder Svaves Levned 72.
’) Teg. o. a. L. V. 317.
n) Holberg Bergens Beskrivelse 147.
4) J. Reg X. 253.
5) Hegel Alm.
fl) Mag. til d. Adelshist 95.
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og Uenighed mellem Jens Juel til Hesselmed, Jens Bille til 
Vrejlev og deres Moder og Hustrumoder Fru Elsebe Suob til 
Gjorslev, afg. Fetzens Juels Efterleverske om Bygningen på 
Hesselmed og Asserbøl Sædegårde, så og hvis Købstedgods 
endnu var uskiftet imellem dem, men Befalingen endnu ikke 
var efterkommet, skulde de forsamle sig på belejlig Tid og 
Sted og forhandle med dem i Mindelighed eller ved endelig 
Dom og Sentens1). 1588 siges hun at bo i Sæland2). Hun 
levede endnu 1612.

Peder Juel er født på Gjorslev 1577. Først undervistes 
han i Hjemmet, kom siden i Herlovsholm Skole og sendtes 
1591 tilligemed Mogens Krabbe til Vegholm i Skåne i Udlandet 
med Søren Kristensen Skavbo til Lærer. De gik i Skole i Her
bom i I1 År, hvor de bode hos den lærde Johannes Piscator, 
derpå studerede de ligeså længe i Marburg, drog derfra til 
Hejdelberg og Strasborg, hvor de også var halvandet År. I 
Padua opholdt de sig derpå 3 Fjerdingår og besøgte så de 
mærkeligste Steder i Italien. 1598 rejste de fra Padua til Lyon. 
På Grænsen af Savojen og Frankrig ved Louan blev de an
grebne af nogle Soldater, der uforvarende overfaldt dem om 
Natten i den Tro at de var Spejdere, deres Lærer blev dræbt 
og Peder Juel fik et hårdt Sår, der længe holdt ham i Sengen 
og mulig var Årsag til hans tidlige Død. Nu opholdt han sig 
i Frankrig en 3 Års Tid, drog så til England og kom endelig 
År 1600 hjem til Gjorslev. Da hans Moder vel har haft 
Gjorslev, opholdt han sig på Hesselmed til 1603. I dette År 
kom han i Kongens Tjeneste og tjente i hans Gård med 4 
Heste. Blandt Hofsinderne drog han i den prægtige Brude
skare til Dresden med Prinsesse Helvig, men da han var kom
men hjem, tog han sin Afsked og drog til Hesselmed, hvor 
han nogen Tid holdt Hus. 1604 giftede han sig i Viborg med 
Jytte Gyldenstjerne, Datter af Hr. Predbjørn G. til Vosborg. 
Han synes at have været svagelig og da Krigen brød ud 1611 
lå han på sit Sygeleje, men formanede sine Folk til at stride 
mandelig som han selv kunde have været tilstede. Han var 
en from Mand, der lod Præsten hver Søndag og Onsdag holde

’) J. Teg. V. 335.
*) D. Saml, i Geh. Ark. 395.
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Prædiken for sig på Sengen og talede ofte med denne om 
åndelige Ting. 14 Marts 1612 døde han på Gjorslev, hans 
Lig blev nedsat i Kjøge Kirke 28 Marts. Han ejede Hesselmed 
endnu 1607, da han af Kronen begærede i Mageskifte noget 
Gods i Ål Sogn, til hvis Besigtelse 2 Kommissærer beskik
kedes2).

Ifølge Dansk Atlas var Kristen Lange til Bramming Ejer 
af Hesselmed. Dette forholder sig ikke således, men som 
Stamfader til en udbredt Slægt, kunde det her være passende 
at betragte hans Forhold lidt nøjere. Denne Mand var en 
uægte Søn af Rigens Råd Niels Lange til Kjærgård ved Ribe. 
Faderen synes at have erkendt ham og ved sin Indflydelse fået 
ham anbragt som Kancelliskriver; som sådan fik han Kannike- 
dom i Ribe 8 Juli 1561, blev Kantor i Domkapitlet 19 Juli 
1565 og 13 Juli 1569 Stiftsskriver, det vil sige, han skulde 
sørge for at Konge- og Kirketiender, hvor de hørte under 
Kronen, blev fortingede til den Jjøjst bydende og holde Regn
skab med Indtægten. Foruden disse indbringende Embeder 
havde han rimeligvis i Arv eller Gave af Faderen fået andet 
Gods. 1 Feb. 1563 fik han af Kongen Skødebrev på Hellig
ånds Gård i Ribe og 1569 fik han kgl. Brev på Gården 
»Høige«, som hørte under Riberhus uden Skat og Afgift. Som 
Kannik må han til Stadighed have bot i Ribe og var derfor en 
Tid også Kirkeværge ved Domkirken. Han synes 1588 at have 
ledsaget A. S. Vedel på en antikvarisk Rejse. Lange var så
ledes ved sin Stilling en anset Mand og som Niels Langes 
Søn betragtedes han som Adelsmand om han end ikke havde 
Ret til at føre Skjold og Hjelm i sit Segl; han brugte dog de 
gamle Langers Våbenmærke de 3 Roser som Bomærke, som 
der findes på en Stol i Grimstrup Kirke. Således kunde Lange 
optræde som Bejler til en adelig Kvinde og 5 Nov. 1570 holdt 
han Bryllup med Barbara Vind, Datter af Iver Vind til Grundet. 
Ved sine Forbindelser kunde han også et Par År efter opnå

Ligprædiken over ham udgaves af Niels Kristensen, Præst i Fakse 
1614, 8.; det eneste Exemplar af den findes i Karen Brahes Bibliothek, 
hvorfra det velvillig er blevet mig lånt.

’) J. Teg. V. 336.



359

det ydre Adelsstempel og 17 Juni 1572 udstædtes følgende 
kgl. Brev:

»Vi Fredrik den Anden o. s. v. Gør alle vitterligt at Vi 
af vor synderlige Gunst og Nåde så og for Troskab og villig 
Tjeneste som Os elskelige Kristjern Nielsen Lange Os og Riget 
her til gjort og bevist har og han og hans ægte Børn og rette 
Afkom herefter troligen gøre og bevise må og skal, har undt 
og givet og nu med dette vort åbne Brev unde og give ham 
og hans ægte Børn og rette Afkom sådan adelig Frihed og 
Frelse som andre Riddere og Svende har her udi vort Rige 
Danmark med Skjold og Hjelm, som er en rød Rose udi et 
hvidt Felt og en rød Rose på Hjelmen imellem 2 Vesselhorn, 
som er fordelt udi rødt og hvidt eftersom her udi dette vort 
Brev malet stander; Sammeledes har Vi og nådigst skødet og 
undt forn. Kristen Nielsen Lange al vor og Kronens Ret og 
Rettighed udi disse efterskrevne Selvejer Bøndergårde udi 
Bramming By og Sogn«, ialt 3 Gårde, af hvilke han anlagde 
Herregården Bramming, hvortil hans Virksomhed som Herre
mand knyttede sig. Hans 5 Sønner blev alle betydelige Gods
ejere1). Kristen Lange døde 3 Juni 1604 i Ribe, hans Enke 
4 Dec. 1609.

Hans Søn Kristen Lange var altså Ejer af Hesselmed. 
Han var Eier af Gården 1609 (se Skadst H. S. 85), 1612 fæstede 
Niels Krag til Kristen Lange, »der har tilforhandlet sig Hes
selmed«, nogle af Ål Kirkeenge, der hidtil havde været brugt 
under Gården. 12 Sept. 1623 toges Tingsvidne at hver kan 
mindes at de har kørt mellem Oksbøl og Billumvad; førend 
den ny Lykke og Grøft er gjort om Hesselmed Mark, da har

’) Sønnen Niels blev Ejer af Skrumsager og Rønnovsholm, Iver af Bram
ming, Kristen af Hesselmed, Hans giftede sig til Nørholm, Henrik til 
Dejbjerglund, Datteren Maren ægtede Jakob Krabbe og Ida Oluf Krabbe 
til Damsgård, Anna var ugift. Det er interessant at forfølge denne 
Slægt i sine Forgreninger: alle dens Medlemmer var velstående Folk, 
men alle blev ødelagte i Krigen 1657—60 og af dens Følger, så at de 
fleste hensank i den dybeste Armod. En Stamtavle over de første Led 
af Familien har jeg meddelt i F. Hvass Meddelelser om Familien Hvas, 
II. Den sidste bekendte af Slægten Ellen Kristine Lange levede i stor 
Fattigdom 1742 i Korsbæk Lem Sogn. At en nulevende Familie Lange 
stammer fra denne er højst tvivlsomt

z *
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der været 2 Alfarveje altid norden velb. Kristen Langes Jord, 
og Borre Mænds Jord var således så 2 Vogne vel kunde 
mødes og køre om hverandre uskadt og når der ikke var såt 
Korn og Vejen var ond, da var der flere Veje. I Vintren 
1630—31 døde en stor Del af hans Kvæg. Lange var en af 
de patriotiske jydske Adelsmænd, der — til Forskel fra hvad 
deres Stand i Almindelighed gjorde — i Krigen 31 Aug. 1644 
trådte sammen i Vejle og til Fædrelandets Forsvar besluttede 
at ville give Halvdelen af deres Landgilde ligesom Afgift af 
deres Sædegårde og udskrive en Skat af deres Bønder des
uden, hvilken Overenskomst blev gældende for hele Jylland1). 
1654 pantsatte Thomas Madsen Torp i Varde for 200 Sidir. 
til Lange et lidet Smakkeskib. 21 Marts 1657 udstædte han et 
Gældsbrev på 660 Rdl. dat. Hesselmed, men er død umiddel
bart efter, før den 20 Juni. Han ejede også Lydumgård. Han 
var gift med Fru Margrete Vorm, Datter af Jørgen Ernst Vorm 
og Anna Due, af en fra Thüringen indvandret Slægt, men har 
giftet sig temmelig silde, da ingen af Børnene ved hans Død 
var voksen. Nu kom Krigen, og Landet blev i høj Grad ud
tæret, Hesselmed selv synes at være bleven ødelagt, men dens 
Beboere er vel flygtede bort. Derfor holdtes først Skifte 1660 
og Enken synes på den Tid at have bot på Egumgård i Jan- 
drup Sogn, måske fordi Hesselmeds Bygning var ødelagt, nogle 
År efter bode Familien igen på Hesselmed og 1666 fededes 
her 42 Stude. Fru Margrete Orm er død mellem 1674—76.

Langes efterladte Gods ejedes af Børnene i Fællesskab; 
disse var: Kristen Lange, der 1661 rejste udenlands, Barbara, 
der imellem 1664 og 66 ægtede Major Kristoffer Filip Kurtzer 
von Reicheldorf til Mølby i Andsager Sogn, Anna, der noget 
senere blev gift med Jørgen Rostrup, og Jomfru Ida Lange. 
Deres Stilling var i høj Grad sørgelig, hver Tingdag læstes 
Fordringer på dem, som de ikke kunde indfri og stadig skede 
Udlæg i deres Gods. Det synes som Kristen Lange, da han 
blev myndig, omtrent 1666 har overtaget Bestyrelsen af Hes
selmed, ti i dette År bode hans Moder og ugifte Søster i 
Kjelst2). I dette År staldede han 42 Stude. Han døde ugift

x) Aktstykker om Danmarks indre Forhold, II, 115.
2) 1676 var Hesselmed med Mølle og Gods 152 Td. 5 Skp. Hartkorn.
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1681, hvorpå Gården kun havde 3 Ejere, af hvilke Ida Lange 
nok har bot her; dog kunde Boet ikke bestå og 8 April 1682 
tik Kurtzer kgl. Tilladelse til at afhænde sine Myndlinges Jør
gen Rostrups Børns Gods, hvilket han tilligemed sin egen Del 
af Hesselmed solgte 6 Marts 1684 til Niels Nielsen Forpagter 
på Endrupholm og Anders Nielsen til Søvig. Ida Lange bode 
nu på Gården med 2 af J. Rostrups Børn, Gunde og Ane 
Margrete. Hun havde 1 Apr. 1682 fået Tilladelse til at være 
sin egen Værge og selv bestyre sit Arvegods; hun blev lige 
trykket af Gæld og pantsatte 21 Jan. 1684 for 562 Rdl. sin 
Tredjedel af Hesselmed og Gods til begge Nielsener, og da 
hun samme År døde, rimeligvis i Huset hos Anders Nielsen, 
hvor hun idetmindste 1683 var, fik de den til Eje 23 Okt. 
som Udlæg for deres Tilgodehavende. Således uddøde denne 
Gren af Langerne i Armod og Nød.

Gården udforpagtedes 1685 og senere til Kristen Jørgensen, 
»en ung Karl af ringe Midler og med stor Besværlighed driver 
Avling til samme Gård med Leje- og Lånefolk ligesom en 
anden Bonde, såsom Gården er uden Bønder og Tjenere.« 
Der hørte da kun derunder Møllen, 1 Bol i Borre, 1 Bol, 2 
Huse i Oksbøl og 1 Hus i Vrøgum.

1688 siges at Gården en Tidlang har været brøstfældig 
og en Del af Husene ganske nedfaldne.

Niels Nielsen og Anders Nielsen havde nu Gården 
i Fællesskab i mange År, indtil den førstes Død 1708, da hans 
Del tilfaldt hans Dattersøn Johannes Møller. 1709 forpagtede 
Anders Nielsen dennes Halvdel for 120 Sietdaler årlig, men 
han døde Året efter og hans Andel tilfaldt hans Enke. Joh. 
Møller solgte sin Del 5 Okt. 1716 for 1400 Rdl. til Forpagter 
på Lunderup Kristen Sørensen, Anders Nielsens Enke afstod 
20 Jan. 1717 sin Del tilligemed Søvig til Etatsråd Oluf Krabbe 
til Bjerre. Anders Nielsens Enke Hedevig Elisabeth Hvas, der 
vistnok på Livstid havde betinget sig det ved Salget, forpagt
ede så igen Krabbes Del af Gården, der således havde en 
mærkelig Drift: Kristen Sørensen drev sin Del; 1717 delte han

Lydumgård med Gods og Mølle 106 Td. 5 Skp., Strøgods af Jandrup 
Sogn, som tilhørte Langes sal. Moder, 22 Td. 2 Skp,, ialt bestyrede 
Lange 281 Td. 4 Skp. 1 Fd.
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og H. E. Hvas Gårdens Enge og Bygninger, de sidste ved en 
Linie trukken gennem Midten af Laden og Hovedbygningen; 
U. E. Hvas drev den anden halve Del som Forpagter og Krabbe 
holdt en Ridefoged ved Hesselmed og Søvig til Godsernes 
»Opagt«. H. E. Hvas er vistnok død henimod 17221), ti 18 
Apr. dette År solgte Krabbe sin halve Del til K. Sørensen, der 
således efter 38 Års Deling, der ikke kunde andet end have 
været skadelig for Gårdens Drift, igen forenede den. Endnu 
var der kun lidet Gods under Gården, men efterhånden fik 
han og hans Søn det kompletteret.

Kristen Sørensen Rygård var først Forvalter på Bram
ming, hvor hans Børn er fødte og hans Hustru Helle Just- 
datter Holst med 2 Børn er døde. Kun Sønnen Søren over
levede Forældrene. Anden Gang ægtede han Dorthe Jensdatter 
Kirkegård, der f 20 Aug. 1742. Af dette Ægteskab var en 
Søn Peder.

Han ejede fra først af kun det halve af Hesselmed Hoved
gård med Mølle, ialt 13 Td. 2 Skp. 2 Fd. || Alb., det halve 
af Egumgård og nogle Småsteder, ialt 9 Td. 6 Skp. 2 Fd., 
men købte efterhånden mere, navnlig af Ryttergods. 1718 
ejede han endnu kun foruden ovenanførte Kirketienderne af 
Vorgod, Vium, Felding og Hover. Han på Hesselmed 4 Dec. 
1722, 56 År gi.

Sønnen Søren Kristensen Rygård, der indtil 1740 
bestyrede Gården for Stivmoderen, fik snart Gården komplet
teret. Selve Hovedgården med Mølle, nogle Engstykker på 
Jandrup Mark, 3 Steder i Borre, 1 i Billumvad og et lidet 
Indelukke i Skjødstrup var 26 Td. 5 Skp. I Alb. Htkr. og med 
Bøndergodset ialt 208 Td. 1 Skp. 1 Fd. 1J Alb., hvilket han 
28 Apr. 1725 indberettede til Rentekammeret og ansøgte om 
Skattefrihed, hvilket også bevilgedes. Han fik 1767 Rang med 
Kancelliassessorer. Ved denne Tid var Gården 25 Td. 4 Skp. 
2 Fd. 1 Alb., uprivil. Hartkorn 1 Td. 2 Fd., Bøndergods 226 
Td. 2 Skp. 2 Fd. | Alb., Tiender 48 Td. 4 Skp. 1745 brændte 
Stuehuset ved Uforsigtighed, da hans Sønner skjulte deres To-

x) Hun levede endnu 1720. I Amtsregnskaberne for de 2 følgende År er 
ingen Kopskatsregistre, hvoraf Herregårdenes Ejere kan ses, men i 
Regnskabet 1723 nævnes hun ikke.
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bakspiber i Sengen af Frygt for Faderen, og han har opført 
det nuværende. Hans første Hustru f 1743, hvorpå han 
ægtede Dorthe Margrete Rosenberg, en Præstedatter fra Lemvig, 
der først døde 21 Juli 1809. Rygård selv døde pludselig sid
dende i sin Stol og er begr. 20 Deb. 1769.

Rygårds Enke ægtede 12 Apr. 1771 Kristen Hansen, 
senere Kancelliraad, født i Gjellerup 4 Nov. 1739. Han døde 
16 Dec. 1786. 1774 brændte Laden ved Lynnedslag.

1808 var G. 25 Td. 4 Skp. 2 Fd. 1 Alb. Htkr., Mølleskyld 
1 T., kontrib. Htkr. under Gården 1 Td. 1 Fd., Bøndergods 
226 Td. 2 Skp. 2 Fd. * Alb., Tiender 48 Td. 4 Skp.

Fru Hansen bestemte at. Godset skulde sælges efter hendes 
Død, men meget billigt, 500 Rd. Kurant for den bedste Gård. 
Hun havde taget sig af en ung Bondedreng Søren Hansen, 
født i Sønderbøl i Ål Sogn 27 Avg. 1762, og ladet ham lære 
et Håndværk, tog ham siden til Forvalter og satte ham istand 
til efter hendes Død 1809 at købe Gården. Han døde 3 Okt. 
1835. Med sin Hustru Marie Johnsen f. i Jandrup, død 22 
Sept. 1845 havde han 1 Datter, der bragte Gården til sin Mand

I. V. Stockholm, en Præstesøn fra Ål. Hvad han på forskel
lige Måder har virket og navnlig ved sin Planteskole, hvorfra hele 
Klitplantningen, med hvilken han selv har Overtilsyn, hidrører, 
kan aldrig noksom påskønnes og når Klitterne om mange År 
er bevoksede med frodig Trævækst vil Stockholms Navn blive 
nævnt med Taknemlighed. 1858 slog Lynilden igen ned i 
Laden og brændte den.

Hesselmeds gamle Mølle blev nedlagt c. 1783 og en Vejr
mølle derpå opført, senere har Stockholm anlagt en lille Vand
mølle.

Ål Kirke.
Ål Kirke er en lang og anselig Kirke med et højt smukt 

Tårn med Spir. Såvidt man kan skønne, uagtet den stærke 
Overkalkning, er Højkirken opført af Tufsten, hvorom de for 
denne Bygningsart særegne Buer både på den nordre og søndre 
Mur vidner; Koret synes derimod at være Kampesten, en Bland
ing af Materiale der hensætter Kirkens Alder til det 13 Årh. 
Koret er langt og indeholder 3 Hvælvinger, fra dette fører en 
Dør ind til et lille hvælvet Sakristi. 1 den flade Korslutning er
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3 tilmurede rundbuede Vinduer. Altertavlen består af en nyere 
Ramme af simpel og alm. Form og en ældre; nemlig i Midten 
Omskærelsen og de hellige 3 Konger, til venstre en mærkelig 
Fremstilling af Himmelfarten, nemlig 12 Personer omgivende 
en Klippeblok, hvori er Aftryk af 2 Fødder, til højre er Hyr
derne i Bethlehem. Af den gamle Altertavle, hvoraf disse sidste 
er tagne, findes Figurer fra Jesu Barndomshistorie indsatte i Pul
pituret og over Hesselmeds Stol; et stort Krucifix sammesteds 
hører vist også derhen. Ved Opgangen til Koret findes en 
gammel Ligsten, hvorpå ståer i Randen: Hic sepultus est Al- 
bertus Johannis qvondam proconsul in køgis cum uxore sua 
gunde anno dni mcdxciiij qvorum anime reqviescant in pace1). 
Denne Ligsten må være ført hertil fra et andet Sted forat be
nyttes over Jens Juel til Hesselmed og Vibeke Lunge. Deres 
fædrene og mødrene Våben er nemlig udhuggede derpå, og 
Plads til deres Navne, uden at disse dog er bievne tilføjede. 
Deres Våben findes ogsaa malede på Hvælvingen ovenover. 
Døbefonten er en Cylinder med et simpelt Døbefad. På Pillerne 
til Koret findes Tufstensbuer. Prækestolen er ikke på Pillen 
men et Fag længer nede i Kirken, på den er de 4 Evangel. 
og Moses med Lovens Tavler udskårne. På Himlen står 
Kristjan IV’s Navnetræk og Kristen Langes fædrene og mødrene 
(Vindernes) Våben. Hr. Peter Clausøn Sognepræst 1637. På 
den øverste Stol i Højkirken — i Koret findes også Stole — 
er udskåret Vincens Juels og Hustrus Navnetræk og Våben.

En styg lukket Stol for Hesselmed står ved den søndre 
Mur med særegen Indgang ligeoverfor Vaabenhusdøren. Nær 
derved er en Mindetavle over 2 Soldater, faldne i Krigen 
1848—50.

Under Tårnet er en åben Begravelse hvor tidligere Anders 
Nielsen og Hedevig Hvas var begravne, men nu står her 4 
Ligkister tilhørende den Rygårdske Familie.

Ligsten findes over Kristen Rygård til Hesselmed, til for 
et Par År siden var der også en over Hr. Filip Tøstesen. På 
Klokken står Årstallet 1431.

’) Det er : »Her er begravet Bertel Hansen fordum Borgermester i Køge 
med sin Hustru Gunde År 1494, hvis Sjæle hvile i Fred.« Han nævnes 
SRD. VIII. 537.
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Ål Kirke hørte i den katholske Tid under Dekanatet i Ribe 
Domkapitel: Kundgør jeg Jens Thomsen Underprovst til Varde 
Syssel og Kapellan til Jerne Kirke at det er mig fuld vitterligt 
og ærlig og velb. Mand Mester Gunde Degn udi Ribe, at den 
Stund jeg var hans Regnskabsprovst, da havde han to Kirker 
til Degndømmet, den ene kaldes Jerne, og er annekteret og 
perpelueret der til, den anden Kirke kaldes Guldager, den havde 
han i Forlening af Biskop Iver Jul (skal være Munk) i 27 År 
og længer1), og førend han fik den da havde han en anden 
som kaldes Ål Kirke i Vester Herred; til disse to Kirker skik
kede forn. Mester Gunde selv Kapellaner til, så at Bispen be
fattede sig aldeles intet med dem, men lod forn. Mester Gunde 
nyde af forn. Kirke rette Fæ, ti at Degndommen var ellers 
meget ringe, at dette så i Sanden er, vinder jeg med Indsegl 
håndfæst Datum i Ribe Lørdagen Septuagesima År efter Guds 
Byrd 15522) (skal vel være 1542).

Kongen skødede Kirken med Kaldsret til Assessor i Kam
merkollegiet Niels Leth tilligemed Rettighed over Præstegård 
og Degnebolig 21 Nov. 1696, han solgte den 31 Dec. 1712 til 
Hospitalsforstander Morten Evendorph i Ribe der igen 26 Maj 
1717 afhændede den til Ritmester ved Generalmajor von Donops 
Regiment Kristen Jensen. Preben Brahe til Hvedholm solgte 
den til Søren Rygård 12 Apr. 1768.

Præster.
1344 f Hr. Kristjern Kannik i Ribe, fordum Præst i Ål8).
1. Hr. Tøste Filipsen.
2. Hr. Filip Tøs te s en, forriges Søn f 12 Apr. 1593 

og er begraven i Kirken under en Sten med Træramme, der 
fornylig er optagen.

3. Hr. Niels Filipsen ord. 25 Apr. 1593 og f 1632 
eller 33. En Søn Jakob Nielsen Ål var Rektor i Ringkøbing

*) Han fik den 1514.
2) Dette Dok. findes i Ribe Stifstarkiv og har ikke forhen været kendt. 

Regnskabsprovst er det samme som siden hed Provstiskriver. Jens 
Thomsen var allerede 1514 Præst i Jerne; den Hr. Palle jeg (Skadst 
H. 33) har opstillet som Præst her lige efter Reformationen falder 
altså rimeligvis bort.

8) SRD. V. 550.
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1621—22, tog Arv efter sine Forældre, men var ikke tilstede 
ved Skiftet 2 Avg. En Datter Marie var gift med Niels Madsen 
i Skjødstrup. Hans Hustru Katrine overlevede ham.

4. Hr. Peder Klavsen Fanø, Søn af Klavs Pedersen i
Nordby, ægtede Maren, Formandens Datter, ti i Nov. 1633 gav 
Niels Madsen i Skjødstrup ham Afkald på den Arv, der kunde 
tilfalde hans Hustru efter hendes sal. Fader og Moder Hr Niels 
Filipsen og Katharinc sal. Hr. Nielses. Han blev Student fra 
Ribe 1630. 22 Dec. 1633 bevilgedes ham Kongetienden af Ål
Sogn, da han klageligen havde ladet berette, hvorledes han har 
et fast ringe Sogn og fast ringe Underholdning som at også i 
samme Sogn 3 Byer er slet fordærvede og ødelagte af Sand1). 
Han levede endnu 15 Marts 1679. Hans Søn Niels blev 1665 
Hører ved Ribe Skole, Datteren Lisbeth Pedersdatter gift med 
Niels Hebo på Store Hebo, var Digterinde (se under St. Hebo).

5. Hr. Hans Nielsen Kjær ellerPaludan (begge Navne 
brugte han) er født i Lunde Præstegård, hvor hans Fader Hr. 
Niels Lavridsen var Præst, sit Tilnavn optog han efter Mor
faderen. Han blev kaldet 19 Nov. 1673 til Formandens Ka
pellan og Efterfølger og ægtede Anna Nielsdatter Hebo, Dr. af 
Niels Nielsen på Store Hebo og Datterdatter af Formanden. 
Med hende havde han 12 Børn, der kunne ses i Giessings Ju
bellærere og i Lengnicks Stamtavle over Familien, kun skal be
mærkes, at Sønnen Niels Hebo 1711 blev Præst i Bresten, ikke 
i Ballum. Hr. Hans Kjær f 3 Jan. 1709. Han skrev Ærevers 
foran sin Svigerindes gudelige Skrifter og sin Nabo Mag. Hoes 
»»evangeliske Pegefinger«, og skal have haft betydelig ludflydelse 
på sin Svigerindes Skrifter. 1676 blev der taget Tingsvidne, 
at i Hr. Peder Klavsens og siden Hr. Nielses Tid ofredes Jule
dag, Kyndelmisse, Påske, Pindse og Allehelgensdag. Dette 
sker endnu.

6. Hr. Rasmus Jensen Lassen, Formandens Søster
søn, altså vel en Præstesøn fra Lunde, fik kgl. Stadfæstelse 16 
Feb. 1709 på Jens Kristensens Arvingers Kaldsbrev og f 1725. 
Hans Enke, en Gude, giftede sig igen med Eftermanden 1727. 
En Datter Cæcilie Marie Lassen blev gift med Hr. Niels Bloch

*) J. Reg. Vin. 464.



367

1 Hemmet, en Søn Jens Kristjan blev Præst i Bedsted og 
Grurup, desuden havde han 3 Sønner, Jens, Jakob og Kristen.

Mikael Jensen, Gude født i Juli 1695 i Flensborg, blev 
kaldet hertil 7 Juni 1725 af Kane. Hein, men frasagde sig 
Kaldet allerede 22 Okt., inden den kgl. Bekræftelse udstædtes, 
på Grund af Svagelighed.

7. Hr. Urban Bloch, Søn af Hr. Jens B. i Kollerup Ål
borg Stift, er født 25 Nov. 1697, blev Stud, fra Ålborg 1716, 
tog Attestats 1718 med Laud og kaldtes hertil 3 Dec. 1725. Han 
giftede sig 1727 med Formandens Enke, der 19 Maj 1761, 
81 År gi. Han selv f Natten mellem 23 og 24 Marts 1734» 
Han havde nogle Stridigheder med sin Degn Niels Herløv, der 
havde et slet Rygte, var mistænkt for Deltagelse i et Tyveri 
og daglig var ude på Svir. Tilsidst fik han ham dog afsat. 
Hr. Urban Bloch havde 1 Søn.

8. Hr. Niels Andersen Eilskov født i Odense 1705,
hans Fader var Anders Lavridsen E., hans Moder Alhed Marie 
Friis. Han blev Stud. 1723 og drog 1728 hjem på Grund af 
Københavns Ildebrand. 1730 blev han Hører ved Kolding Skole 
og tog Attestats 1731. 22 Maj 1734 kaldtes han hertil. Han
f 11 Juni 1763, 57 År, hans Enke Anna Dr. af Hr. Rasmus 
Lassen 1771, 53 År. Han havde 3 Sønner, 4 Døtre, af hvilke 
sidste 2 f som små og 1 ægtede Efterfølgeren.

9. Hr. Anders Fredriksen Holm er født i Svaninge i 
Fyn hvor hans Fader Hr. Fred. Krist. H. var Præst, hans Moder 
var Elisabeth Marie Friborg; hans Fader f tidlig, hvorfor han
2 År undervistes af Degnen Kristjan Rasch, kom derpaa i sin 
Farbroders Hus, der var Præst i Korup og Ubberød og sattes i 
Odense Skole 1748, hvorfra han blev Stud. 1756. Han tog 
Attestats 1760 og levede nu ved Universitetet af Stipendier indtil 
han 29 Juli 1763 kaldtes hertil, hvor han 25 Maj næste År 
ægtede Formandens Datter Anna, med hvem han havde 5 Børn 
af hvilke 3 f små. Han f 24 Feb. 1801, 65 År gi., men 
havde de sidste 10 År ingen Del i de præstelige Forretninger, da 
han gik fra Forstanden, hvorfor Embedet bestyredes af Kapel
lanerne: Hans Brandt kaldet 20 Jan. 1792, Hans Ditlev Hei- 
neth 28 Feb. 1794, Johannes Fabricius 30 Okt. 1795 og Efter
følgeren.

10. Hr. Janus Nikolaj Krarup født 1772, en Præste-
24
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søn fra Ølby, tog Attestat 1794, blev 20 Dec. 1799 Kapellan 
og 21 Nov. 1800 Præst her, f 1827. Han ægtede 9 Okt. 1807. 
Dorothea Eleonora Møller, Enke efter Pastor Vindfeld i Kvong, 
med hvem han havde 1 Søn, der er Toldassistent i Kolding.

11. Hr. Niels Stockholm, Søn af Organist Købmand 
Nikolaj S. i Horsens er f. 1 Feb. 1774, blev Stud. 1790, tog 
Embedsexamen 1794. Efter at han 5 År havde ligget på Re
gensen, blev han 1796 Huslærer hos Provst Flensborg i Herlev. 
15 Avg. 1S00 blev han Præst i Oddum imod at hans Farbroder 
Kammerråd Stockholm til Hennegård opgav sin Kaldsret til 
Oksby. Han kaldtes 1821 til Lunde og Ovtrup, 1827 hertil, hvor 
han f 6 Maj 1849. 1801 ægtede han Inger Margrete Baggesen 
f. i Bogense 20 Dec. 1774, med hvem han havde 3 Sønner 
og 3 Døtre. En af Sønnerne er Ejer af Hesselmed.

12. Hr. Petrus Lundsteen er født i Helsingør 18 Nov.
1803, hvor hans Fader Daniel L. var Klejnsmed, han blev Stud, 
fra Helsingør 1820, var flere År Huslærer, blev Kand. 1833, 
Præst i Vorgod 1837, her 15 Juli 1849. 1853 blev han
Landstingsmand for Varde, hvilket han var til 1855. Han døde 
29 Avg. 1861. 29 Sept. 1837 giftede han sig med Kristiane
Marie Elisabeth Hansen, en Datter af Møller H. i nederste 
Ørkels Mølle ved Svenborg, med hvem han havde 2 Sønner, 
af hvilke 1 er theol. Kand., 1 Civilingeniør og 5 Døtre. Me
dens han var Rigsdagsmand, havde han til Kapellaner Jens 
Bech, siden Præst i Ørre og Sinding, og F. E. Seidelin, nu 
Præst på Holmsland.

13. Peter Otto Bloch f. 25 Marts 1810 i Kvong Præste
gård, priv. dimitteret af sin Fader 1830, Kandidat 1837, Hus
lærer flere Steder og 3 År Lærer ved Instituttet i Horsens. 
4 Nov. 1851 kaldtes han til Oddum og 6 Nov. 1861 hertil. 
29 Apr. 1852 giftede han sig med Marie Margrete Børgling 
fra Vesteregede, med hvem han har 1 Datter.

(Fortsættes).
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Et Stridsskrift fra Grevefeidens Tid, 1535.
Udgivet paany af C hr. Bruun.

1 sin Christian IH’s Historie fortæller Hvitfeld (Qvartudgaven Bl. T.) at »Vdl 
den tid, men Kiøbenhaffn vaar belagt, lode de i Kiøbstæderne adskillige 
Skandskriffter oc Viser vdgaa, huor met de Adelen her i Riget forulempede, 
lige som de haffde brut deris Tro, saa vel imod Kong Christiern den 
vnduigte, som imod Greffuen, huilcken de atter paa hans vegne haffde sorit, 
Oc megit groeffuelige dennem der vdi paa deris Ære, Lempe oc gode Rycte 
angrebe. Derfor lod den menige Adel en offentlig tydsk Skrifft paa Tryk 
vdgaa etc.« Af dette sidste Skrift, som fuldstændigt er optrykt i Danske Ma
gazin, V, S. 304 — 16, giver Hvitfeld et meget udførligt Uddrag, medens han 
ikke nærmere omtaler Skandskrifterne imod Adelen. Svaret fra Adelen er 
dateret: «imVeltleger vor Coppenhagen, am Dienstag nach Visitationis Mariæ, 
Anno Domini MDXXXV1«. Nedenfor er meddelt et Brev fra to danske Adels- 
mænd, Mogens Gøye og Erik Banner, til Borgemester, Raad og menige 
Indbyggere i Malmø, skrevet Søndagen næst efter St. Andreas Apostels Dag 
1536 — altsaa senere end Adelens Forsvarsskrift —, hvori der fordres nær
mere Forklaring angaaende en i Malmø trykt plattydsk Bog, fuld af Angreb 
paa Adelen. Titlen paa denne Bog er anført i Brevet, selve Bogen har hidtil 
været og er endnu ukjendt. Det store kongelige Bibliothek er for flere 
Aar siden kommet i Besiddelse af en høitydsk Oversættelse af den samme 
Bog (kjøbt antiqvarisk i Tydskland), som rimeligvis er trykt i en af Nord- 
tydsklands Byer. Den er i Qvart og indeholder 8 upaginerede Blade, signe
rede aij-biij. I Adelens Forsvar omtales kun «ein öffentliche Schmeheschriefft« 
(Hvitfeld nævner »adskillige«) og da det. hvis Titel er anført i de to Adels- 
mænds Brev, netop er det samme, som det her meddelte, kan der næppe være 
nogen Tvivl om, at det ligeledes er det samme, imod hvilket det omtalte 
Svar fra hele den danske Adel er rettet. Det sjeldne Skrift, som her frem
træder for første Gang efter saa mange Tiders Forløb, er optrykt fuld
stændigt og bogstavret.

Originalen til Mogens Gøyes og Erik Banners Brev bevares i Malmø 
Raadhus Archiv, Danska Handlingar, B., N. 8, hvor det er fundet af Hr. C. 
Sonnenstein Wendt, som velvillig har meddelt Udgiveren en nøiagtig 
Afskrift deraf.

24*
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Side 1. Warhafftig bericht, an
alle Stende Deutscher Nation, wie vnd in 

was gestalt, die löblichen Stette des Königreichs, 
Denmarck, Copenhagen vnd Elbagen, zum ytzigen 
Krieg gedrungen vnd genötiget. Daraus menig- 
klich ermessen kan, das solcher Krieg nicht aus 

der frommen Bürger wollust, sonder aus 
grosser vberschwencklicher beschwerung, 

verretherey vnd Tyrannischem Re
giment des Reichs Räthe, verursa

chet vnd angefangen.
Getruckt 24. Nouembris. 1 535.

Side 2. als man nach Christi vnsers Herrn gebürt hat 
gezelt. M. D. vnd darnach im. xxij. jar, Zoch der Durchleuchtig 
Groszmechtig Fürst vnd Herr Christiern, König zu Denmarcken 
etc. von Copenhagen ab, mit Fraw Elisabetha, Königin zu Den
marck, vnd seiner gnaden gemahel, hochloblicher gedechtnisse, 
vnd seiner gnaden Kindern, nach dem Burgundischen hoffe, 
Auß vrsachen, etlicher vnredlicher Sachen vnd handlungen, die 
des Reychs Räthe zu eim theyl, vnd den seine G. am aller 
meysten, gnade vnd güte bewisen, gegen seiner G. vorhanden 
hetten, Vnd das meyste theyl der Bisschoff Prelaten vnd Ritter, 
vnuerschuldet von seinen G. abfiellen, Mit betrachtung jres 
höchsten vermügens, den selben König zu seinen Landen vnd 
leuten nymmer wider körnen zu lassen. Vnd beworben sich 
jnen zu hilff vmb einen andern Herrn. Also das der fromme 
König niemant hatte, darauff er sein vertrawen setzen mocht, 
in dem gantzen Königkreych Denmarck, sonder allein nach Gott, 
auff die frommen Burger der löblichen stedte Copenhagen vnd 
Elbagen. Welche Stat Copenhagen, die frommen Burgern, vnd 
darneben etlichen Lantzknechten, vnd die stat Ellbagen den Er- 
barn vnd weysen Jorgen Kock, Bürgermeyster, vnd den frommen 
Bürgern befohlen wart.

Als nun sein Gnade ein zeytlang in dem Burgundischen 
Hofe, vmb hilffe vnd beystand, vonn dem Allerdurchleuchtigsten 
vnd Großmechtigsten Fürsten vnd Herrn, Herr Carolo Römischer 
Keyserlicher May. siner Kö. wyrde herrn vnd Schwagern, die 
selbigen vngehorsamen, so ein vrsache der verretherey vnd
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auffrur, vnangesehen jres aydes und pflichten auch der gutthat, 
so jn bemelter König Christiern erzeyget, zustraffen, was, schriben 
sie, des Reychs Räthe mitler zeyt Friderichen dem Hertzogen 
zu Holstein, das er solt mit macht kommen, sie wolten jne zu 
einem König machen.

Auff solchs jr begeren, zog der selbig FJertzog von Holstein 
mit der grösten macht so er auffbringen mocht, in Funa, vnd 
auß Funa furten sie jn für die Statt Copenhagen, mit bege-jirung 
solche Statt einzunemen. In welcher Statt Copenhagen manig 
redlich man, Bürger, Edel vnd vnedel, vorhanden, die ire Ayde 
vnd pflicht baß bedachten, dann des Reychs Räthe, Welche 
wider iren eygen, rechten, natürlichen König, vergessens irer 
gelübden, eren vnd ayden, einen frembden herren einflirten, 
Wolten deshalben solche Statt nit aufgeben. Vnd daruor ge
schieh mancher schöner Scharmützel etc.

Also sat die löbliche Statt Copenhagen, vor dem Hertzogen 
von Holstein vnd des Reichs Rethen, sich erhalten, biß in den 
neunten Monet. Dazwischen vilmal bottschafft gesandt vnd ge- 
schriben, an den Durchleuchtigen Großmechtigen Fürsten vnd 
herrn, Herrn Christiern, iren rechten Erbherren, vmb hilff, tröst 
vnd errettung. Welches sie also in kurtzer zeyt nit erlangen 
konten, vnd aber zu Land vnd Wasser hart belegert, also, das 
sie, aus vnuorzygenlicher noth, die Statt hertzog Fridrichen von 
Holstein, als einem newgemachten König zu Denmarck etc. 
auffgeben musten.

In dem als solches alles vorhanden, belegerten der Adel 
vnd Ritterschafft, die löbliche Stat Elbagen, in Schöna gelegen, 
mit beeres macht, Daruor geschach auch manig schön Kriegs- 
spil. Dennoch ward die Statt durch Herren Jorgen Kock Bur- 
germeystern, vnd die frommen Burger, irem rechten natürlichen 
Herren vnd König, herren Christiern, zum besten, biß in den 
eylfften Monat gehalten. In mittler zeyt, zu mehrmalen an 
iren herren vnd König, vmb hilff vnd tröst vnd errettung ge- 
schriben vnd geschicket. Als solches in die lenge nit hat ge
schehen mögen, vnd die Statt mit langer vnnd schwerer belege- 
rung verzert was worden, hat sie sich auß noth Hertzog 
Fridrichen von Holstein, ergeben, Mit geding vnd vorbehaltung 
etlicher viler Artickel, haben jm die Bürger geschworen. Vnnd 
das jnen solche zusagung vnnd Artickel gehalten wurden, sollen

Side
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sie jnen widerumb holden. Das inen dann widerumb zu gesagt, 
gelobet vnd versigelt ward, von dem Hertzogen von Holstein, 

side 4. vnd von des Reichs Denmarck Rathen. || In sonderheyt, das die 
fromen Bürger bleiben solten bey allen iren alten Priuilegien, 
freyheyten vnd herkomen, mit mer anhangenden puncten, Von 
welchen weder die meisten noch die minsten in keynerley 
weg sind gehalten worden.

Als nun alle Stett, mitsampt dem gantzen Land in Den
marck, Hertzog Fridrichen von Holstein, als einen König, ge
schworen hetten, do theilten vnd parthierten die Ritterschafft 
vnd Adel, selber vntereinander der Kronen Lehen vnd guter 
aus, vnd geben Hertzog Fridrichen was sie wolten. Nach dem 
sie jn ins Land gefürt hetten, muste er zu friden seyn wie sie 
es handelten.

Dardurch kamen die Ritterschafft vnd Adel zu macht, vnd 
trachteden mit bestem fleiß tag vnnd nacht dahin, wie sie alle 
liebhaber vnd verpflichter ires natürlichen herrn vnd Königs 
herrn Ghristiern, vmb leib, ehre vnd gut, die löblichen Stette 
Copenhagen vnd Elbagen furnemlich, auch die fromen Bürger 
mitsampt andern Stetten im Königreych Denmarck, zu nichte 
bringen vnd verderben möchten.

Für das erst, so hat des Reychs Rathe, keinen standt, 
weder Geystlig noch Weltlich, noch Ritter, Edel oder vnedel, 
verschonet. Alle die, welche irem natürlichen König, mit 
Worten oder wercken, oder wo es muglich wer gewesen, mit 
dancken vnd geberden hetten zudienig trew oder holt gewesen, 
jren, der Ritterschafft gewalt, vntrew, mutwillen vnd thatlich 
fürnemen, gegen irem König vnd Erbherren, für vnbillich vnnd 
freuenlich achteden, dieselbigen richteden sie, wider Got, ere, 
vnd on alle gnad, gonst vnd freundtschafft, mit tod. Solche 
ire Tyranney konte niemant, weder frawen noch junckfrawen, 
vom Adel, oder anders, erbitten, abwenden oder lindern.

Weyter vnterstunden sich des reychs Räthe, vnd wolten 
nit gestatten, daß man die Stette befestigen solt, sonder wo 
es jn muglich zu thun were gewesen, Zügen sie mit gewalt in die 
Stett, würffen Wahl vnnd .Mauren nider, auff das sie, des Reichs 
Räthe, wenn sie wolten, mit gewalt hinein könten vallen, jre 
Tyranney vnd mutwillen dester geweltiger mit den armen Bürgern 
zu brauchen etc. ||
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Nach demselbigen wurden des reychs Räthe selber Kauff- side 5. 
leut, baweten schiff, schifften in alle vmbligende land vmb 
kaufmanschaft. Auch alle Ware, Hewd, Vehlwerck, Vitalia, 
körn, vnd alle wäre, die in dem gantzen land feyl, do etwas 
an zu gewinnen was, liessen sie ire Vögt im land vmbreyten, 
vnd den Bauren gepieten, das sie solche wahr zu des Reichs 
Rathen brechten. Vnd dorfften also die Bauren ire wahr nie
mand anders verkauften, dann iren eygen Herrn. Solche wahre 
schaffeden dann die Räthe aus dem lande, Von welchem die 
fromen Bürger vnd Inwoner vor zeyten ire narung vnd auffent- 
haltung gehat haben, Diß wart jn durch solches vnbillich 
fürnemen jemerlich, wider alle alten Priuilegien vnd gewonheyt, 
entzogen vnd genumen.

Darzu, wo etlich Ochsen im gantzen Königreych, jung 
oder alt, vnter den Bauren vorhanden warn, dieselbigen kaufften 
die Ritterschafft auch der massen all zu sich. Also wo man 
vor ein par Ochsen vmb. x. marck mocbt kauften, brachten sies 
auff. xxx. vnd mehr marck. Also konte der arm gemein man 
vnd Bürger, nirgent kein Ochsen vnd fleisch vmbs gelt bekomen. 
Dann die Ritterschafft schicket dieselbige Ochsen bey vil tausent 
aus dem Land, Do durch sie grossen schätz vnd vil gelts vber- 
kamen, ire gülden ketten dester statlicher tragen, hoffärt, ge- 
preng vnd mutwillen dreyben, vnd die arme gemeyne Bürger
schafft von irem handel vnd narung dringen mochten.

Weyter, so haben die Ritterschafft ire Höltzer den armen 
Bauren verheget, vnd dermassen Schätzung daruon genomen, 
das ein Fuder holtz, so man in den Stetten pflach zu kauften 
vmb. iiij. ß. haben die armen Bürger müssen kauften und 
bezalen vmb. xij. ß.

Mehr hat sich des Reichs Rathe auch vnterstanden, auf 
das nichts vberblibe, darmit sich der arme Bürger bessern 
möchte, sind sie selber Fischer worden. Haben sich in die Fisch
leger darüber sie zugebieten hatten, begeben, vnd selber Schiff 
vnd Fischerscheich zubereit. Wann dann etwo ein armer 
man, durch Gottes gnad Hering oder Ael erlanget, so ist die 
Ritterschaft |j stets in vorkauff gewest, Vnd solche fisch selber side 6. 
auf kaufft, gesaltzen, vnd wider in ander Land verschiffet vnd 
gesandt. In Summa. Menschlicher verstandt kan nit genug
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erkleren vnd beschreiben, was sie alles erdacht haben, vmb 
der armen Bürger verderbung vnd vnterdruckung willen.

Vnd wann dann die Ritterschafft gemerckt haben, das die 
Bürger haben wollen zu reych werden, so haben sie in die ein 
Stat zwey hundert Lantzknecht, in die ander Ein hundert gelegt, 
Welche den armen leuten kost vnd vitalia, on alle bezaluug 
auffgessen, vnd also in den grundt verderbet haben. Wann 
dan die armen leuten solcher Lantzknecht gern loß wern ge
wesen, vnd nit lenger halten, so musten sie jn gelt vnd Sold 
darzu geben das sie hinweg Zügen. Ist das nicht ein jämer- 
liche sach, einem yeden fromen Christen wol zu bedencken.

Solche grosse beschwerung vnd vnchristlich handlung haben 
die fromen Bürger der Stet Copenhagen vnd Elbagen gantz 
dultigklich ein zeytlang gelitten, Auch allezeyt verhofft Got der 
Almechtig werde die Ritterschafft erleuchten, bekeren, vnd auff 
den rechten weg bringen. Das ist aber nit geschehen, sonder 
sich ye lenger ye mehr, mit vnchristlichem Tyrannischem Re
giment gemert vnd beflissen.

Vnd nach dem nun des Reychs Rathe die armen Bürger 
irer narung beraubet, an den gütern verderbet, vnd daruon 
geholffen, Haben sie sich auch wegter vnterstanden, Göttis 
wort Christum vnsem Hayland, vnd sein heylig Euangelium, 
den Bürgern zu entzihen, berauben, vnnd aus allen Stetten des 
Lands zu vertreyben. Derhalben des Reychs Rath, Bisschof 
vnd Ritterschafft, auff einen gemainen Herrntag, in der statt 
Copenhagen sich verbunden, ein Receß gemacht, versigelt vnd 
auffgericht. Alle die, so dem wort Göttis anhengig sind, oder 
sein werden, in dem gantzen Reych Denmarck, dieselbigen, 
nach allem iren besten vermögen, zu verfolgen, an leib vnd 
gut. etc.

Darneben, die alten Papistischen Ceremonien widerumb 
herfür zu bringen. Damit sie dester leichter ire Tyrannische 
handlungen, mit den armen leuten gebrauchen konten vnd die 

side 7. re || chte warheyt vnterdrucket möchtwerden. Welchen Recesz 
her Tüke Kraba, als ein Marschalck des Reychs, vberantwort 
hat herrn Jorgen Kock Bürgermeistern, daß er der stat El
bagen solchs fürhalten, vnd dem nachkumen solten. Darauf 
ein antwort durch die von Elbagen gegeben, wie hienah am 
end verfasset.
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Wiewol die frornen Bürger zu mehrmalen, ire Lerer oder 
Predicanten, mit jn, den Bischoffen vnd Ritterschafft, in offen- 
licher Disputation gehat, mit erbietunge, wor inne sie irreden 
sich gern vnterrichten zu lassen. Ydoch durch Gotis hylffe 
sind dieselben Predicanten, mit Gütlicher Schrifft, keynerley 
sberwunden, sonder die Heylige Schrifft vnd Göttis wort, hat 
alle zeyt furgang gehat vnd behalten.

So hat sich doch Meyster Törbern Bille, der sich nent 
einen Bischoff von Londa, als ein Haupt vnd Verfolger des 
Göttlichen worts (vil mer dann Saulus was zu seinen zeyten) 
auch ein liebhaber der Päbstlichen heyligkeit, vnterstanden, 
vnd die Bürger auff daß vnchristlich Receß vnd verbot, so sie, 
die Bischoff vnd Ritterschafft, vber Gotis wort gemacht, mit 
weltlichen Rechten, verfolget. Darzu er, Torbern Bille sampt 
seinen mitverwonten, einen Richter setzten, der vrtheylen vnd 
richten solt, nach irem eygen willen.

Welcher Richter, aus befehl desselben Torbern, sampt 
seinen verwandten, den frornen Bürgern, vnd allen den, so 
dem wort Göttis anhengig gewesen, den gemeinen Frid, on 
alle Disputation vnd verhörung, als vberwunden Ketzern, ab
geschlagen, in die Acht vnd Aberacht gethon. Das sie einen 
yden so frey zu verfolgen solten sein, als der Vogel in der 
lufft. Dys ist vil besser bey der Juden zeyt, do Christus auff 
erden wandert, gestanden, Dann die Juden disputirten mit 
Christo, eh er verurteil wart. Aber hie waß vrteil gefellet, on 
alle disputation vnd vberwindung.

Dieweil dann der Durchleuchtig Großmechtig Fürst vnd 
herr, König Christiern, bey seinen Regiment, ein beschirmer 
der armen vnd helffer der gerechten gewesen, Vnd noch ytzund, 
ein liebhaber der gerechtigkeyt, vnd Gütliches worts ist, hat 
manicher armer fromer man vnd Bürger verhoffet, er solle 
durch seiner gnaden zukompft, in Norwegen, erledigt werden. ||

So nun die Ritterschaft, Bisschoff vnd Prelaten gemerckt 
auch eygentlich wisten, das sein Königkliche wyrde, solche,ire 
vnchristliche handlungen nicht gestatten würde, Deshalben haben 
sie gerathschlaget vnd entlieh beschlossen, wie vnd in was ge
stalt, jn ymmer müglich möchte sein, seine Königkliche wyrde 
zu verdrucken vnd nider zu legen. Wiewol sie solchs nit ver
mochten, mit recht oder einicherley billicheit zu wegen bringen.

Side 8
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Sonder als si vernamen, das der from König auff dem tag in 
Norwegen was, seine arme verdruckten leut zu erledigen, do 
santen sie etlich geschickte mit volkumner macht zu jm, mit 
seiner Königklichen Wyrde zu handeln.

Welche gesante, aus volkomner gewalt, vnd von wegen 
König Fridrichs vnd des Reychs Raths, dem fromen König 
Christiern, ein frey sicher vnd Christlich geleyd, leibs und guts, 
versigelden vnd verschriben, Seine Königkliche Wyrde mit drey- 
hundert man in Denmarck zu kummen, mit König Fridrich vnd 
dem Reichs Rathe zu handeln, lm valle, wo die handlung 
vmbschlüge, seine Königliche Wirde widerumb in ire gewarsam 
frey zu setzen vnd gestatten, bey iren ehren vnnd glauben, 
auch irer seien ewige verdamnis, bey Gotis straff vnd strengen 
zorn, wie meniglich, aus der im Druck auszgegangen warhaff- 
tigen Copey wol wissen tregt.

Neben solchem frey Christlichen gleyd, Briefe vnd Sigel, 
hat des reichs Rathe sein Königlich Wirde, on alle recht vnd 
billicheyt, wider das Christlich geleyt, in ein vnchristliche 
jemerliche gefencknis gesetzt (darein man Christlich Fürsten nit 
setzen solt) daß es nit allein die menschen, sonder auch die 
stein erbarmen möcht. Darin sein Königliche Wyrde auch noch 
yetzund enthalten wirt.

Dis was auch nit des Reychs Räths ernstliche mainung, 
daß sie konig Christiern solch geleyt vnd gelübd, so sie seiner 
königlichen Wirde in Norwegen, durch ire volmecbtigen liessen 
zusagen vnd geben, wolten halten, Sonder thetens entlieh dar- 
umb, das sie sein Kön. Wirde vnter solchem guten scheyne, 
Christlichen geleyte, grossem zusagen vnd schwerer verpflich- 

side 9. tung, || als bey Göttis zorn etc. möchten in iren gewalt bringen. 
Alsdann hatten sie weyter im Rath beschlossen, wolten also 
bey seiner Kö. Wyrde handeln, wie gescheen, vnd noch vor
handen. Ist auch nit zu glauben, daß hochlobichler gedech- 
tnis Hertzog Fridrich, do zumal ir König, von solchen irem 
rath etwas gewust.

Aber darnach ist durch Hertzog Fridrich Konig, vnd seinen 
Sun Hertzog Carsten von Holstein etc. aus beger vnd forderung 
des Reichs Rathe, als Magnus Goye, Tuge Krabba, Otto 
Krumpen, vnd Anders Bille, gewalthaber des gantzen Adels im 
Denmarck, vnd Johan Rantzou, Wulff Powysch, Henneke
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Seestede vnd Gotke von Anefelt, von wegen des gantzen Adels 
im Land zu Holstein, ein Contract vnnd versigelde verbundnis 
gemacht, diser gestalt, Das der fromm König Christiern, so 
lang er lebte, gefencklich angenumen, vnd nymer mer aus der 
gefencknis gelassen werden solt. Ist durch dise vorgeschriben 
vom Adel, der fromm König Christiern, was er in barschafft 
noch bey sich gehabt beraubet worden, vnd in die gefencknus 
gefürt. Dabey ein yder frommer Christ vnd Liebhaber der 
gerechtigkeyt, ire, der Bischoff, Prelaten vnd Ritterschafft, red- 
lichkeyt vnd fromkeyt, auch in was ende, ir Geleyt vnd Ver
pflichtung, bey Göttis straffe etc. fürgeschlagen, erkennen kan.

Die weil dann den armen frommen Bürgern noch die 
minsten noch die meisten Artickel, so jn zugesagt, vnd darauff 
sie auch geschworn, nit gehalten ist worden, Ist es jn vnmüg- 
lich, vnleidlich vnd nit lenger zu dulden gewesen, daß vnchristlich, 
vnbillich Tyrannisch Regiment, so des Reichs Rath vber sie 
gefürt. Furnemlich die beraubung des Gütlichen worts, der 
Selen hail vnd der jemerlichen gefencknis ires rechten natür
lichen Königs vnd erbberren. Derhalben, vnd auch zu be- 
schirmung ires leibs vnd guts, haben sie bey Fürsten, Herrn, 
Stetten, vnd andern liebhabern der gerechtigkeyt, vmb hilff 
vnd tröst, aus solchen schweren lasten vnd bedräng zu komen, 
fleissig beworben vnd angesucht.

Vnd in sonderheyt gehandelt mit dem Edlen vnd Wolge- 
bornen Herrn, herrn Christofeln, Graue zu Oldenburg vnd Del- 
merhorst etc. als einen blutverwonten ires rechte nnatur-|| liehen side 10 
Königs vnd erbherrn Christierns. Dieweil anch offenbar ge
wesen, daß sein Gnad von jugent auff, leib vnd gut, bey den 
fromen König Christiern auffgesetzt, Vnd sein Gnad in Den- 
marck gefordert, jm gehuldiget vnd geschworn, In dem ende 
das sein Gnad mit leib vnd gut, Göttis wort, und das heilig 
Euangelion Christi, solle helffen handthaben. Vnd iren rechten 
natürlichen König Christiern, seiner jamerlichen vnd vnchrist- 
lichen gefencknis helffen erledigen.

Kurtz darnach, haben des Reychs Räthe in Denmarck, so 
zu derselben zeyt in der Statt Landkron an meysten theyl ver- 
samelt gewesen, vngenötiget vnd vngedrungen, gen Copenhagen 
an den Edeln vnd wolgeborn herrn, graf Christoff etc. vmb
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geleyt, mit seiner Gnaden zu handeln geschicket, welchs Geleid 
jn vergund vnd zugesagt ist worden.

Darauf! sind sie, des Reychs Räthe, zu Copenhagen erschi- 
nen, vnd haben alle samentlich mit auffgereckten fingern dem 
obgemelten Herrn, Graf Christofen, von wegen vnd in namen 
König Christierns, gehuldiget vnd geschworn, huldschaftt vnd 
manschofft, gelobet vnd zugesagt, vorgedachten konig Christiem 
aus seiner gefencknis helffen vnd entfreyen.

Dieweil dan nun der from herr vnd Grafe verholtet vnd 
gemeint hette, dieselbigen Reichs Räthe, solten ire alte, hail- 
lose, vnchristliche vnd verredesche tücke, nun hin fürter ab- 
gethon, vnd nach der zeyt sich gebessert, wie sie vilen Worten 
geschworn vnd zugesagt. Derhalben hat er jn verzygen vnd 
vergeben nymmer mer zugedencken, der argen list vnd ver- 
retherey, so sie wider iren Erbherrn konig Christiem gethon 
vnd bewisen hetten.

Weiter hat der Graue, den Reichs Rathen, all ire güter 
vngeschwecht widerum eingeben vnd gelassen, Darzu Schlösser 
vnd Vesten, der Kron in Denmarck gehörig, jnen befolen. In 
der hoffnung, die Ritterschaft würde sich durch solche gütigkeyt 
vnd wolthat bekeren, vnd Konig Christiem ires Erbherren er- 
lösung, dester ehe vnd fleyssiger helffen volstrecken, Ouch in 
Vermutung, das diese Rittershafft vnd Adel in Denmark, andern 

side 11. Rittern vnd den vom Adel in andern Landen j| der Eeren vnd 
trew gleichmessig solten sein. Dargegen sie sich als die 
eerlosen, trewlosen, vnd heillosen Held bewisen haben.

Als nu die oft gemelten Reichs Räthe, dem fromen herren 
vnd Grafen Christofen, in namen vnd von wegen Konig Christ- 
iems gehuldiget vnd geschworn. Haben sie demnach in mittler 
zeyt heimlich botschaftt bey Hertzog Carsten zu Holstein, der 
seinen eygen blutsverwonten vnd vettern, Konig Christiem, so 
tyrannicklich in einer jemerlichen gefencknus entfielt, gehat, 
denselben gehuldiget vnd geschworn. Dann die Eere, trew, 
gelaube, vnd redlichkeit, konte in des Reichs Rathe nit lang 
bleiben, Nach dem die verreterey vnd vntrew also in jn ein- 
gewurtzet vnd vberhant genumen, das die Eere vnd glaube 
keinen platz in jn finden konte.

Welcher Hertzog Carsten zu Holstein, vom Reichs Rathe 
aufgefordert, solte körnen mit einer anzal volcks ins lüdtland,
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die armen Baurn vnd Bürger daselbst, die irem rechten erb- 
herrn vnd König Cbristiern, geschworn hetlen, zu morden, 
radbrechen vnd köpften. Das dann, nach iren, des Beichs 
Rathen begehr, geschach. Ydoch wart solche handlung all 
von des reychs Rathen heimlich gehandelt. So doch der from 
herr vnd Grafe anders nit wüste, dann diß were den reichs 
Rathen ser leid vnd wolten solchs, alles vermögens, helffen, 
keren vnd abwenden.

Weyter, so ist der König von Schweden mit seinen volck, 
auff der reichs Raths anschlegen vnd verschreiben, mit macht 
in Schöna gefallen, und eingenumen ein stat, genant Helmestat.

Als nun der wolgeborn herr Christoft, Graff zu Oldenburg 
etc. vername, daß die Holsteiner, sampt den Schweden, auff 
beyden seyten vnd Landen angriffen, verschrib er vnuerzogen- 
lich den reichs Rathen. Vnd der from herr beratschlaget sich 
mit den selbigen, in was gestalt den Veinden widerstandt zu 
thun möchte sein, In sonderheyt mitt Tüke Kraba, Axel Brage, 
Holger Oloffstand, als den eltisten verrethern, ich maine Ver
wesern vnd hauptleuten. Do gelobete dieselbige Riterschafft 
alle dem genanten herrn Grauen abermals, in Aids stat, leib 
vnd gut, bey seiner Gnaden auff zusetzen. ||

Also ward den obgemelten, Axel Brage vnd Holger side 12. 
Oieffstand, von dem frommen Herrn vnd Grauen, der befehl, 
macht vnd gewalt, vber allen den Adel des gantzen Lands, als 
seinen getrewen hauptleuten, gegeben vnd befolhen.

Darauff sie sich, mit allem irem Reisigen zeug, so sie 
vnter dem Adel auff bringen konten, in ein Statt Engelholm 
genant, begaben. Da legen sie, vnd sagten bald an, daß der 
Schwed ins land kam, dann sie hetten jm geschriben.

In kurtzer zeyt machten sich die fromen Burger in den 
Stetten auff mit etlichen volck, zu rosz vnd fuß, wider die 
veind, Daneben ward gesandt zu hylffe, tröst vnd beystand, 
auch zu widerstand den veinden, von der löblichen Stat Lübeck, 
herr Marcus Meyer mit viertzehen hundert Lantzknechten. Vnd 
ein Reisiger zeug, sampt sechßhundert Lantzknechten, von 
den frommen Herrn vnd Grauen Christofen. Welches Kriegß- 
uolck mit einander zoch zum nechsten nach den veinden, die
selben aus dem land zu schlagen, die armen leut zu beschützen 
vnd beschirmen.
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Als nun die Ritterschafft diß vername, zugen sie aus En
gelhelm in ein Stellein geheissen Wehe, vnd Schriben tag vnd 
nacht zu den Lantzknechten vnd Bürgern, Das sie leib vnd gut 
bey jn auffsetzen vnd wagen, wolten bald zu jn kumen, vnd die 
feinde heißen aus dem land jagen. Verzogen die Sachen so lang, 
biß der Schwed bequemlich zu jn körnen kont.

Als nun die Lantzknecht vnd fromen Bürger vermerckten, daß 
solche verretherey vorhanden was, zogen sie mit allen Kriegs- 
volck zu ruck nach Helsinburg. Die Bürger in die Stett, die 
Lantzknecht mit herr Marx Meyer bliben in Helsinburg, Vnd 
die sechshundert Lantzknecht mit den Reysigen zeug zugen 
in Landeskron.

Welcher herr Marcus Mayer sampt seinen Lantzknechten 
sandten Ambasaten zu Tuke Kraba, der einn Schloßherr war 
auff Helsinburg, begerende zu wissen, was sich die fromen 
Lantzknecht zu jm versehen sollen. Do hat Tuke Kraba aus 
falschen verreterlichen hertzen den Lantzknechten geschworn, 
leib und gut bey jn zu lassen, Auf daß er dadurch dester eh 
die fromen Lantzknecht auf die fleisch banck bringen könt. || 

side 13. Als nun denselben tag die Schweden, darneben die Eerlose, 
trewlose, heyllose Ritterschafft vnd Adel, so dem fromen 
Herren vnd Grauen Christofen, geschworn, mit macht für Hel
sinburg kamen, vnd die Lantzknecht angriffen, Beweisetenn sich 
die Lantzknecht denselben tag mit männlichen thaten, als Kriegs
leuten zugehört, dermassen, Das die Schweden vnd die Gott
losen verreters des Reichs Denmarcken Räthe, den selben tag 
abzihen musten.

In der volgenden nacht sandte Tuke Kraba, als ein wurtzel 
der verreder, ein botten zu den Schweden vnd Denischen Riter- 
schaft, Das sie den andern tag widerumb körnen solten, er 
wolle jn die Schelmenstück recht helffen volstrecken.

Des andern tags, als die Landsknecht vermeinten, die 
Veinde widerumb ankumen würden, sandten sie noch ein mal 
zu Tuke Kraba. Ob sie frey vnd sicher möchten glauben bey 
jm finden ? Antwortet er, vnd sprach. Er wer al sein tag ein 
Erlich Man gewesen, vnd wer nun ein alt Man, wölt er sein 
selber daran nit verschonen, so wölte er doch seiner kinder 
verschonen, Sie sollen am im keinen Zweifel tragen.

Als nun die Veinde eilends ankamen mit macht auff sanct
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Agneten tag, in dem. xxxv. jar, do stelten sich die fromen 
Lantzknecht in die Schlacht Ordnung, mit dem rucken gegen 
das Schloß, damit sie dester mehr vortels möchten haben. 
Do begunde der Eerloß trewloß bösewicht Tüke Kraba, vnter 
die Landsknecht mit so grausamen geschütz zu schiessen, daß 
es vnmüglich was, standt zu halten, vnd musten die Ordnung 
zertrennen. Do zogen die Lantzknecht in ein Closter in den 
flecken Helsinburg, In welches Closter, Tuke Kraba dermassen 
von dem Schloß schoß, daß sich die Lantzknecht, bey eilff- 
hundert gefangen geben musten, die andern hüben ermordet 
vnd erschossen.

So haben sich die Lantzknecht, in der Schweden und des 
Reichs Räthe hend gegeben, der gestalt, daß man sie solle 
halten, als Kriegsleuten gebürt. Das jnen zugesagt, aber gar 
nit gehalten ist worden, als manchen eerlichen man bewyst ist.

Nachdem als solches geschehen, hat der abgefallen Reichs ||
Rath in Denmarcken, dem Edlen vnd wolgebornen Herrn Chri- side 14. 

stoffen, Grauen zu Oldenburg etc. ire gethone ayd vnd gelauben 
huldschop, manschop, vnd trewen dienst, auffgeschriben. Vnd 
wenten für, das sie Hertzog Corsten zu Holstein mit ayde ver
pflichtet weren. Haben solches mit iren eigen briefen vnd 
Sigeln bekant. Damit derselbig Hertzog Carsten, dester me 
gestercket werc, den fromen könig Christiern, in seiner jamer- 
lichen gefencknis, wider Got vnd blut verwantnis zu halten. 
Auff das den armen gemeinen Bürgen, ires rechten natürlichen 
Erbherrn vnd Königs Christierns erledigung, verengert würde. 
Vnd sie, die Ritterschafft, dester stattlicher ire Tyranney ge
brauchen, das Gütlich wort vnd Heylig Euangelion verdrucken, 
vnd den armen Bürgern gar nemen möchten. Das dennoch Got 
der Almechtig on allen Zweifel, anders fügen und wenden wirt. 
Haben also derhalben gantz Schonland eingenomen, vnd die 
löbliche Stat Elbagen belegert, so lang als der almechtig Got 
wil vnd zulassen wird.

Auff solch vorgeschriben vnchristlich Artickel und hand- 
lungen, widerstandt zu thum, Gott dem Almechtigen zu lob vnd 
ehren, auch zu handhabung sines Göttlichen Wortes, Darneben 
auch zu erledigung ires rechten natürlichen erhherren vnd 
Königs Christierns, aus den henden seiner mutwilligen veinde 
vnd gewaltigen verdrucker, die jn vnuerschuld, auch vnuer-
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dampt, aus lauterm neid, vnd Tyrannischer begyrlichkeyt zu 
regiren, gefencklich halten, zu erlösen, ist diser ytziger Krieg 
angefangen. Denseibigen wellen die fromen Bürger, in den 
Stetten Copenhagen vnd Elbagen, auch ander mehr, verfolgen, 
so weit ir leib vnd gut reichet. Ruffen vnd schreyen zu dem 
Almechtigen Gott vmb gnad, Vnd zu allen liebhabern der 
gerechtigkeyt hiemit vmb hilff, tröst vnd beystand, Das solcher 
Krieg, on weyter erzürnung der Göttlichen Maiestet, vnnd 
grossem blutvergiessen, neben dem, das schon geschehen, 
möge vollendet werden. Setzen auch solches hiemit, öffentlich 
für Gott, vnd aller fromen Christlichen Obrigkeyt, zu recht, Ob 

side 45. nit die fromen Bürger zu solchen Sachen vnd Kriegen, so || 
vorhanden aus hieuor angezeygten, warhafftigen, beweyßlichen 
Artickeln großlich verursachet vnd gedrungen sind worden, 
Stellen solchs ydermeniglichen vnpartheischem zu erkennen.

Der diesen Bericht hat gemacht
Der bitt Gott tag vnd nacht

Das all from Christen wollen bedencken
Wie die Gotlosen Christus wort krencken

Vnd den frommen König halten gefangen
Darnach manig Bürger hat gross verlangen

Damit sie mochten in Tyranney leben 
Christus wolle das iren seelen vergeben 

Erlösen auch die armen Bürger aus der not 
Das helfT ynen der Allmechtig Gott

Copey eines Briefs, so die von Elbagen, her 
Tüke Kraba, auff das vnchristlich Recesz oder Mandat, durch den 

Reichs Rath, wider Gottes wrort auffgericht vnd beschlos 
sen, zu Antwort gegeben.

Vnsern demütigen dienst nun vnd zu allen
zeyten, Lieber her Tüke Kraba, wie ewer Strengikeyt vns lest zu erkennen 
geben, durch vnsern mitbrudern her Jorgen Kock, vmb vnser Statt Predi
ger zuuerlassen, vnd solche Priester widerumb an zunemen, als wir zu vorn 
gehabt haben, Nach laut des Recesz (des ir vns ein Copia sendet) im 
letsten Herrntag zu Copenhagen, durch euch vnd ander beschlossen, Zeygen 
darbey auch an, dasz ewer Strengikeit aus guter mainung, vns solchs en- 
decke, welches wir E. S. höchlich bedancken. Geben E. S. hiraulT zuer
kennen, dasz wir Priuilegia vnd Freyheyten haben, welche disem Recesz 
gar entgegen sind. Besonder haben wir die Priuilegia vnd freyheit, dasz 
wir selber Predicanten vnd gelert leut, die vns Göttis wort vnd dasz heylig 
Euangelion predigen, annemen mögen. Desbalben ist vns solch Recesz,
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damit man vnsere Priuilegia vnd freyheyten gedencket zu krencken, nit 
leidlich noch anzunemen. Lieber herr Tuke, so weisz E. Strengikeit selbst 
wol t das der Pabst, auch andere geweltige, Keyser, König vnd Herrn, 
vilmal Reychstag gehalten haben, solche Lere nider zu legen, Das doch 
allweg durch Christum vnsern Heyland verhütet ist worden. Vnd alle, die 
der Lere, anhangen, beruffen sich auf! ein Christlich Concilium vnd Reforma
tion, wie wir desgleichen verhoffen. geschehen wrerde. Darumb bitten wir 
E. || S. vmb Gots willen, wellet in der sach das beste handeln, so lang, bis side 16. 
ein Christlich Reformation geschieht, also, was recht vnnd Christlich ist, bey 
krefften möge bleiben, vnd was vnrechtist, gestrafft werde. Vnd bey solcher 
Christlichen Reformation wellen wir vns, als die arme leut finden lassen.
Das wir aber in das vncbristlich Recesz, vnd die alten Ceremonien, die 
bftz her gebrauchet, vnd wir offenbar wissen, dasz sie vnchristlich sein, 
verwilligen solten, ist wider vnser Conscientz. Lieber herr Tuke, wo man 
beweysen kan mit der heyligen Schlifft, das vnsere Predicanten, leren oder 
Predigen, das mit. der Biblischen schlifft vnd dem heyligen Euangelio, nit 
beweiszlich ist, So wollen wir gern darzu helffen, das sie gestrafft sollen 
werden. Aber das wir dieselben sollen vertreyben vnd verjagen, vmb der 
warheyt vnd des Euangelions willen, das ist vns nitzuthun. Wenn alle Pro
pheten, Apostel, Martyres, vnd Christus selber stürben vmb der warheyt willen. 
Sonst mag sich Ewer Slrengikeyt vestiglich darauff verlassen, wo mit wir 
E. Strengicheit vnd dem Reichs Rathe in Denmarcken, dienen können, zu 
wasser vnd lande, mit leib vnd gut, dem Reych Denmarck zum besten, 
darin soll man vns, als getrewe vnterthane, vinden vnd spüren. Aber 
vnsere Hertzen vnd Conscientz, müssen ir vns frey lassen, zu Got dem 
Allmechtigen allein, das bitten wir vmb Göttis willen. Lieber her Tüke, 
wenn wir ye zu einer Lere, die offenlich wider Gott vnd das heylig Euan- 
gelion ist, sollen genöttiget vnd gedrungen werden, So wollen wir vns an 
dem Jüngsten vnd strengen gericht Gotis, solches beklagen, Vnd dennoch 
mittler zeyt, vnsere Hertzen vnd Conscientz zu dem ewigen Gott alleine, 
auff heben vnd behalten. DaraufT mag sich ewer Strengicheyt mit den 
andern guten Herrn, gewiszlichen verlassen. Datum Elbagen, an der Hey
ligen drey Künig tag, Anno tausent funff hundert vier vnd dreissig.

Bürgermeyster, Rath, und die gantze 
Gemeine Bürger zu Elbagen.

Mogens Geyes og Erik Banners Brev til Borgerne i Malme.

Wor heissen tiillfornn Kiere wenner Wii giiflue eder tiil- 
kiende At oss nu vdi thesse dage, er en bog och prentwerck 
tiilhande komen, som er prenttedt vdi eders by, oc vdgangen 
vnder Borgemesters Radtmendes oc then gantzske gemeine 
borgeres nafTn oc titell ther samestedzs Oc lyuder same boges 
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vpschrifft ordt fra ordt som her effterfølger Warhafftich (huil- 
cket wii for wore personer agter løigenhafftich) bericht an alle 
stende Deutzscher nation, wo vnde In wat gestalt de löffliken 
stede des köninckrykes Dennemarcken Copenhagenn vn Elbagen, 
them jtzigen krijge gedrungen vnd genödiget, woruth menick- 
lich ermethen kan, dat solch krig nicht vt der framen bor
gere wollusticheit, Sonder uth groter awerschuencklich beschwe- 
rungh vorrederie vnd tiranischem regimente des rijkes rades 
vororsaket vn angefangenn. Vtinden same bog ij wbeschemet 
öffentlich oc frii wdt, skielder alid thendt gantzske gemeine 
Danmarcks Riiges raadt Ingen vndertagenn for forræder *c 
tyraner. Hvilcket (wedt gudt) oss for wore personer gantzske 
hart paa sijnde ligger, Attii oss sliige skieldewordt oc smæwort 
haffuer paa schreffuit, Och wii eij wiide at wii thertiill haffuer 
giffuit eder heller nogen skiellige orsage vdi noger made Thii 
at oss forhober at wii haffuer saa troliigenn thient alle oc en 
huer herre oc koning, wii vdaff kijndeszbeen her vdi Rüget 
thient haffuer, oc endt nu thiener (desliigest at wii ocsaa medt 
raadt oc daaet haffuer handlit oss emodt wort fædernne riige 
oc desz Indbøgger) At wii thet met æren for gudt oc meniske 
som Erlige Riddermendzs mendt forantworde oc bekiende will, 
Oc trotzs eder og enhuer, ther oss met’sandheet, andet skall 
kandt paa siige heller offuerbringhe, Men ther som noger aff 
eder, heller eders anhenger ære, som oss vdi nogen sag 
haffuer at beskylde heller tiill at siige, At wii oss vdi nogen 
sag, heller emodt nogen, anderledes haffuer skicket heller 
handlit, endt som æren tiilhører, Szaa er wii offuerbodiige, ther 
om at staa eder oc enhuer tiill rette for koe Maft wor nadiig- 
ste herre, oc for alle wpartiiske richter oc domer, Wii haffue 
(wedt gudt) aldriig warit heller viill være nogen forrædere huldt 
heller godt, Och icke heller nogen wore Erlüge forældernne 
for oss Vngierne ville wii, at boss oss skall befindes, at wii 
skulle ware* the, ther gudt, ære oc gelympff skulle haffue for- 
giætt, Oc vdi nogen sager, heller emodt noger, anderledes 
haffue handlede heller will handle, endt som Erlügt oc vprich- 
tigt ware kandt Wore børnn oc arffuinge Aille wi effterlade 
godzs oc pendinge , hues gudt alldmectiigste aff sijn gode wil- 
liige forfredt haffuer Men it werliigt forræderisch oc tyranisch 
ordt, ville wii thennom met same Herres oc gudzs hielp,
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alldriig efterlade Thii wi haffuer oc ville oss vdi alle made saa 
skicke oc forhandle, at the frii oc dierffueligenn, skulle tørff 
høre wore,nafTn oc oss for theris fader bekiende. Och endogh, 
at same forne loygenhafftiige bog oc prentwærck som vdi eders 
by, oc vnder borgemesters Radmendes oc then gantzske menig- 
hedts ther samestedzs naffn og titell er vdgangen, om ossz oc 
the andre gode herrer wore metbrødre Danmarcks Riiges raadt. 
Szaa maa well skie At same Bog met sijn Indholdt, er dog 
icke then menige mandt, eders byes Indbøgger bewiist, heller 
met alles eders eendregtiige beuillinge sambtøcke oc Raadt, At 
then vdi sliig form oc vdi sliig mening er vdgangen. Huor fore 
er tiil eder wor gantzs ernstliigenn bønn oc begiere, Attii 
strax met thenne breffuiser, wille giffue ossz eders endtlig 
tiilforladiig schriifftliig antwort tiilbaghe igienn, Om same fore- 
bemeltte bog och prentwærck er vdaff eder alle then gantzske 
menige byes Indwonere, eendregtiige raadt oc beuilling vdgan
gen oc sambtøcket, Och om ij same bog og prentwærck, alle 
Samptliigen wiil wære stendiig, heller huilcke aff eder then 
haffuer ladet digtte och vdgaaet och then will wære stendiig heller 
icke, At wii ther muge wiide at rette oss effter, om wii oss 
emodt eder alle, heller huilcke aff eder, wii oss forantworde skulle, 
for forberørtt Koe Mal vor nadiigste Hre, oc alle wpartische 
richtler oc domer, som oss icke ringe Men aller største magt 
er anliggend. Item vdi same eders vdgangne bog oc prent
wærck, Berøre ij meg Magnus Gøye, met nogen flere Danske 
oc holdsteske raadt besønderliigen Som er iiii aff Danmarcks 
raadttz oc iiii aff thet holdsteske raadt, som høigloffliigh ijhu- 
komelse Konning Frederick haffde antwordet Slotzlowen tiil søn- 
derborgh, ther Konning Cristiern bleff tiidt fengkliigenn heden 
skicket. Vdi then sagh, forhober Jeg at will meg som en 
Erliiger forantworde, wære sig emodt eder, heller huem meg 
ther om haffuer tiill at siige, Jeg thientte en Hre oc koninng 
paa then tiidt (som jeg endt nu giører) hues williig oc ernsliigh 
begiere Jeg well maa oc will fuldtgiøre, aff mijn yderste effne 
och formughe saa lenghe Jeg leffuer, Jeg will berobe meg paa 
same Roning Crisliernn selffue, at bandt aldriig haffuer be
skyldet, heller kandt met rette beskylde meg Men haffuer thjent 
hannem, som andre framfarne Herrer oc koninger her vdi Dan
mark, troliigen oc Erlüg, som en vprichtiig Riddermandzs 
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mandt tiillstaar och bør at thiene sijnn herre oc koning. Sliigt 
wii eder ernstliiger mening her met will haffue tillkende gifluet, 
Och begierer som forbemeitt er, her paa eders schrifftliigenn 
oc tiillforladiige antwort tiilbaghe igien Eder her met gudt 
befalen Schreffuit aff Kiøffnehaffnn søndagenn nest effter Sancti 
Andrei apli dag Aar etc. mdxxxvi.

Magnus
Gøye Ritter

Erik 
Banner.

Brevet optager 5 hele og lidt paa den sjette Side af tvende Folio Ark. 
Begges Sigiller findes trykte i Vox. Udskriften er:

WiiBe oc Fornumstiige Borgemester Radtmendt oc then 
Gantzske menige Indbøgger vdi Malmøees by Samptliigenn 
tiilscreffuit.
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Dansk Bibliograph!.
Ved Chr. Bruun.

I.
Peder Palladius.

(Fortsættehe.)

1553.
I dette Aar skrev P. Palladius en Fortale til: »Grammatica 

Latina in Usum Danicæ Iuventutis Vniformitatis Causa,« som 
udkom i Magdeborg. Den blev optrykt i samme By 1556. 
Ingen af disse Udgaver haves i vore offentlige Bibliotheker, der- 
imod to andre Udgaver, den ene: »Impressum Witebergae in 
officina haeredum Georgij Rbau 1558. Impensis Nicolai Ford, 
Ciuis et Bibliopolae Haffniensis«, den anden: »Francoforli ad 
Oderam, ex officina Joan. Eichorn, Anno 1559;« begge findes 
i det kongelige Bibliothek.

Fortalen er tilskrevet: »omnibus Triuialium Scholarum in 
Dania, Noruegia, Islandia, et Færensibus Insulis, moderatoribus, 
suis in Christo fratribus charissimis.« Palladius fremhæver, 
hvor nodvendigt det er, at tilveiebringe Ensartethed saavel i 
Skolerne som i Kirkerne. Thi er Undervisningen forskjel
lig, bliver Følgen, at naar Skoledrengene af en eller anden 
Grund gaa fra en Skole over i en anden (»liberum est enim 
Scholasticis locum et Scholam commutare, nuncque sub hoc, 
nunc sub illo Ludimoderatore, prout eis commodum uisum 
fuerit, militare«) og han kommer til at lære den latinske Gram- 
matik efter en anden Bog end han »sub ferula sui Praecep
toris« har været vant at bruge, »ultra reliquos omnes uer-
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beribus afficitur et flagellatur, ut sunt interdum plerique Prae
ceptores, et ij praesertim, qui cum aliis doceant, ipsimet bonas 
artes non fideliter didicerunt, in tantum plagosi et feroces, ut 
Oreste et Orbilione seueriores esse uideantur.« Gjentager 
dette sig oftere, bliver Enden den, at Skoledrengen ganske 
taber Lyst til at studere, til Skade for Staten. Derfor har og- 
saa hver Superintendent fra Synoden i Antvortskov bragt to 
Skoleplaner hjem med sig og gjort dem bekjendt i deres Trivial
skoler (1546, se: Nyerup, Hist, statistisk Skildring af Tilstan
den i Danmark og Norge. III.., S. 13 ff.). For at fremme Uni
formiteten i Skolerne opfordrer Palladius Rectorerne til at følge 
den nævnte Skoleplan og at bruge en og den samme Grammatik, 
som her er »denuo correctam editam et ad utilitatem puerorum 
uestrorum accommodatam«; den indeholder: Herman Torren- 
tinus’s Grammatik, Johannes Despauterius’s Syntax og Skrift om 
de grammatikalske Figurer, samt Antonius Mancinellus’s Pro- 
sodi. Vel kunne Philip Melanchthons og andres Grammatiker 
bruges, men Trivialskolernes Disciple maa examineres og øves 
efter Torrentinus’s Grammatik. Fortalen er skrevet: »Haffniæ in 
die Apostolorum Simonis et Iudæ. Anno 1552.«

1554.
Ny Euangelisk Rimstok.

En Ny Euange-j liske Rimstaack, Om | Syndagers oc hel 
lige dagers | Euangelier, om Aarit | for vngt Folck | * | Pet. Pall. | 
M. D. Liiii. I (Vignet i Træsnit: Dommedag.)

Octav, 12 Blade, upag., sign. Aii—Biii. Danske Bogstaver.
Bagpaa Titelbladet begynder en Fortale: Petrus

Palladius til alle Sogne degne vdi Sielands Stict.« Den gamle 
Rimstok er nu ikke længer i Brug, derfor har Palladius forfat
tet en ny, »Paa det at Børnene kunde sige deris forældre til
forn vdi vgen, huad syndags Euangelium er paa den neste 
Syndag, Huilcket dem burde helder, at kunde sige deris Børn. 
Men Gud almectigste skicker det nu saa, at egget skal springe 
op oc lære hønen, It fire aar gammelt Barn skal lære en vdlef- 
fuit Mand, det som hør til hans Salighed, Der maa band dog 
nogit skamme sig ved.« Han fortæller dernæst, hvorledes hans
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Fader Esbern Jensen, en Borger, Lægmand i Ribe, straffede 
ham haardelig med Ord, »vde imellem Ribe oc Bierige, fordi 
at ieg vaar en Pebling oc gick til Schole, oc kunde dog icke 
opregne, faar hannem, alle Syndagers Euangelia paa mine 
fingre, som hånd kunde strax opregne faar mig.« Det nytter 
nu ikke at støtte sig til et Psalterbaand, saa falder man oc 
støder sin Hals isønder ned i Helvedes Afgrund; nu maa man 
støtte sig til det hellige Evangelium. Det kan en gammel 
Mand nu lære af sine Børn, om han troligen vil holde dem 
til Sognedegnen, at lære deres Børnelærdom. Denne ny Rim
stok kan man enten lære Børnene at opregne paa deres Fingre 
eller og at sjunge den hver fire Linier tilsammen med de 
Noder, som Julesangen: »Aff himmelen høyt komme wi nu 
her etc.« synges med. Sluttelig formanes Degnene ikke at 
forsømme Ungdommen; enten maa I »kalde dem til eder, eller 
gaa i huss til dem, vdi Paaske oc Pintze hellige dage etc.« — 
Fortalen slutter Blad Aiii; øverst paa følgende Side begynder 
Rimstokken, to Vers for hver Søndag, med Angivelse af dennes 
Betegnelse og Evangeliet. Bogen slutter Blad B4 nederst: 
»Prentet i Københaffn M. D. Liiii.« Den sidste Side er blank.

Den lille Bog er smukt udstyret og trykt af Hans Vin- 
gaard. Exemplar i Kongens Bibliothek.

Der siges, at der fra det samme Aar, 1554, skal være en 
forskjellig Udgave (Heiberg. Theol. Tidsskrift, IV, S. 168); en 
saadan findes ikke i de offentlige Bibliotheker, derimod findes 
i den Hielmstierneske Samling:

2.
D. P. P. | Evangeliske Rjmstock, j Offuer • Søndages oc j hel 

lige Dages Evangelier | om Aaret, for unge Folck | oc Børn. | 
(Vignet: Palmesøndag.) | — | Prentet i Kiøbenhaffn.

Octav, 8 Blade, upag., sign. Aij—Av. Danske Bogstaver. 
Bogtrykkerens Navn og Trykkaaret findes ikke angivet.

Udgaven er vistnok trykt lidt ind i det 17de Aarhundrede.
Rimstokken er optrykt i H. P. Resens: »Instructio Executionis 

catecheticæ, Huorledis Catechismi Øfuelse bør at drifuis«, Kbh. 
1636, Blad Tiij—Ta verso og i Chr. Cassubens Psalme-Bog, 
Kbh. 1677, S. 712—18, her med Udeladelse af Fortalen.
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1554.
St. Peders Skib.

1.
En Nøttelig | Bog om S: Peders Skib, | det er, om den Hel 

lige | oc Christelige Kircke, predic- | ket i KøbenhafTn vdaflf | 
* | I) : Pet: Pall .* I (Vignet: Gud Fader i Skyerne med Omskriften : Ego. Sum. 
Dominus. Omnipotens.) | Apoc: xviii. j Den Romske Babylon er fal 
den. | M. D. Liiii.

Octav, 136 Blade, upag., sign. Aii—Rv. Danske Bogstaver.
Titlen er trykt dels rød dels sort. Bagpaa Titelbladet 

er afbildet i Træsnit Ilerlof Trolles og Birgitte Gøyes Vaaben. 
Nedenunder læses: »Gen: 3. Ipsum Semen mulieris conteret 
Caput tuum«. Blad Aii—Av recto indeholde en Dedication 
til »Erlig och Velbyrdig Mand Herloff Trolle til Hillerødsholm 
kongelig Maiestats Befalings Mand, paa Øre Kraagen«, — »scref- 
fuit i KøbenhafTn vdi Rigens Herre dage S. Hans Baptistes 
Dag. Aar etc. M. D. Liii.« Palladius takker Herlof Trolle og 
»Berethe Gøye« for alle Velgierninger, Ære og Dyd, som de 
have vist ham, og omtaler den livsfarlige Reise over Storebelt, 
han for ti Aar siden havde foretaget i Selskab med Herlof og 
hans Fader Jacob Trolle. Til Minde herom dedicerer han ham 
dette Arbeide om S. Peders Skib, »som ieg haffde her i Præ
dikestolen vdi KøbenhafTn, imod den vaanbrug, som dette mer- 
ckelig spraag, S. Peders Skib helder vel tit, men det syncker 
ikke fordi strax, haftuer veret vdi boss PafTuen vdi Rom.« 
Strax efter Dedicationen begynder: »Fortalen«, som fører umid
delbart over til selve Skriftet (om hvis Indhold maa henvises 
til Theologisk Tidsskrift, IV., (1840), S. 81—83), som slutter 
Blad Q6 recto. Derpaa »Følger her en kort summa paa vor 
Saligheds lærdom« fra Blad Q6 recto til Blad Riiii recto. 
Umiddelbart derefter indtil Bl. R7 verso følger en Efterskrift 
»Til den Christen Læsere«, hvori gives en nærmere Forklaring 
af den brugte Allegori, at ikke »nogen skal vrangelige forstaa 
det, lige som den hellige Kirke skulde vere grundet oc bygget 
paa S. Peders person, som det Papistiske folck haffuer nock 
abet sig met den Voxe Nese, som de sette paa disse vor Her
ris Christi ord«. Efter Efterskriften læses: »Prented i Køben
hafTn. Guds Aar. M. D Liiii« Den næste Side, R8 recto,
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indeholder: »Nogle smaa vildelse vdi Prenten.« Den sidste 
Side er blank.

Bogen er smukt trykt af Hans Vingaard. Exemplarer i 
det kongelige Bibliothek.

2.
En nyttelig Bog | Om | S. Peders | Skib, Det er, Om den | 

Hellige Christelige Kirckis for- | følgelse, baade i det Gamle oc | 
Ny Testament. | Aff j D. Pet. Pall. | Apoc. 18. | Den Romske Ba
bylon (sid) er falden. | (Vignet: Et Englehoved) | Prentet i Helsingør, 
Aff | Peder Huæn. ] — | M. DC. XV.

Octav, 140 Blade, upag., sign. Aij—Tij. Danske Bogstaver.
Titlen er trykt dels rød dels sort. Bagpaa Titelbladet 

er anbragt en Vignet: Christus paa Korset, ved Siderne Maria 
og Johannes; nedenunder læses et Skriftsprog, Joh. 3: »Saa 
elskte Gud Verden etc.« — Bogens Indhold er uforandret. Paa 
næstsidste Side (den sidste er blank) læses: »Prentet i Hel 
singør, Aff Peder Huæn. — M. DC. XV. Paa sin egen Be- 
kaastning, Oc findis hoss hannem til kiøbs.«

Exemplarer i det kongelige Bibliothek og i Universitets- 
bibliotheket.

1554. 
Pia Cantica.

Pia Qvae- | dam Cantica, qvae | vulgo Responsoria vocantur, 
in- | dies ab omnibus piis ad glori- | am Dei, necnon animæ sa- | 
lutem et consolationem | porro canenda et | legenda. | * | Pet: 
Pall: | M. D. Liiii. | (Vignet: Et Slyngzirat.)

Octav, 56 Blade, upag., sign. Aii—Gv. Danske Bogstaver.
Bl. Aii—Av recto indeholde en Dedication skreven: »Hafniæ 

15. Januarii 1554« til »Venerandis viris Dominis Prælatis, et Ca
nonicorum, in his duobus regnis Daniæ etNoruegiæ Collegiis«. 
Palladius fører en djærv Tiltale til Geistligheden, hos hvem der 
tindes saa stor Lunkenhed for Christi sande Ord, medens 
mange aabenbart eller hemmeligt endnu hænge ved Papismen. 
»Nam alii cum maiori sui vituperio et ignominia, quam laude 
et gloria, Almutziati incedunt adhuc, tanquam bacchanalia per 
totum annum celebrantes, alii neque chorun, neque templum,
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sicut nec cordis sui templum ab idolatria repurgatum habent, 
alii dum frustra sperant et expetant Papatus restitutionem, a 
sacra Christi Coena, tanquam a veneno nocentissimo, non abs
tinent tantum, sed etiam abhorrent, alii dum coniugium asper
nantur, impurum coelibatum magnifaciunt et vitam parum hone
stam ducunt, alii denique prorsus in Hypocrisi agunt etc.« 
Som et Exempel til Efterfølgelse henviser han til en høit anset 
Adelsmand, hvis Navn ikke nævnes, der nylig har omvendt sig 
og bekjendt sin Tro ved Herrens Bord, uagtet man havde be
nyttet sig af hans Svaghed og holdt ham tilbage derfra. Pal
ladius har udgivet denne lille Samling af Responsorier, for at 
man let kan have den hos sig og finde Opbyggelse og Trøst 
ved at læse og synge de anførte Texter. Fra Blad Av —G7 
gaa Responsorierne, stadig ledsagede af et Versiculus, saa- 
ledes ordnede, at først Indholdet af Responsoriet kort anføres 
med en lille Skrift, derefter Begyndelsen af Melodien aftrykkes 
i Noder, og endelig Responsoriet følger med større Skrift. I 
Marginen ere Citaterne trykte, hvorfra Responsorierne ere tagne. 
Bl. G7 verso—G8 indeholder en Efterskrift til »omnibus et 
singulis Ludimoderatoribus in his regnis.« Palladius formaner 
Skolemestrene til at lade deres Disciple bruge denne lille Bog, 
som kan kjøbes billigt og er af stor Nytte, da den indeholder 
Forøvelser og Indledning til Alt andet, som indeholdes i Skrif
ten, bidrager til paa en smuk Maade at forene de lærde Stu
dier med de fromme Øvelser, og giver Leilighed til at dyrke 
Musik og ære Gud: » — Errata pins lector facile corrigat.« 
Derunder ses Bogtrykkerens Symbolum: HGHVDA. Den 
sidste Side er blank.

Bogen er trykt af lians Vingaard. Trykken er ikke ganske 
ren, men Skriftet forøvrigt smukt udstyret. Exemplarer i det 
kongelige Bibliothek og Universitetsbibliotheket.

1554.
Arvid Pedersens tre Sange.

Tre Merckelige | Sange, som den lerde | Mand her Arued 
Persen | paa Borenholm, haffuer screffuit, oc Docter Peder 
Palladius | haffuer offuerseet oc ladet | prente, Københaffns | Peb 
linge til Nyt- ' Aars gaffue | M. D. Liiii. | * j (Vignet: Et Slyngzirat.)
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Octav, 12 Blade, upag., sign. Aiii—Bii (o: Biii). Danske 
Bogstaver.

Tredie til femte Side indeholder Dedicationen (udateret) til 
Kjøbenhavns Peblinge, som nu for Pestens Skyld ere spredte 
over alt Riget. Palladius beder daglig til Gud, at saavel de 
som »vore Studiosi her aff Universitetet« snart maae kunne 
vende tilbage for at oplæres og optugtes i boglige Kunster, 
Gudfrygtighed og gode Sæder. »Men paa det at i skulle icke 
tencke eder ath vere forglemte, Skencker ieg eder til Nytaars- 
gaffue, vdaff en andens oc icke aff mit eget arbejde, disse Tre 
merckelige Sange, at formere eders Psalme bog met.« Det er 
den fromme Mand »Dominus Aruidus Petri,« Sognepræst til 
St. Ibs paa Bornholm, som har forfattet disse Psalmer; han 
har studeret i Wittenberg 1524—1525 sammen med Stig Pors, 
kongelig Befalingsmand i Skaane og har allerede tidligere 
digtet Psalmer, som staae i Psalmebogen. — Blad A2 verso—Bi 
verso indeholde Psalmerne, der indledes hver med en Melodi. 
Bl. Bii—B3 indeholde en Efterskrift »Til den Christen Læ
sere« ; det er en Opfordring og Formaning om flittigt at synge 
Psalmer. Derefter læses: »Prentet vdi Københaffn. M. D. Liiii«, 
underneden 3 Stjerner. Sidste Side er blank.

Bogen er trykt af Hans Vingaard. Exemplar i det konge
lige Bibliothek. — Psalmerne ere optrykte i Danske Magazin, 
V. (1751), S. 345—52.

I Aaret 1554 udgav Niels Palladius et Skrift »de articulo 
prædestinationis«, hvis Titelblads Bagside indeholder en (uda
teret) Fortale af Peder Paladius »pio lectori«, hvori han kort 
anbefaler dette Skrift.

Exemplarer i det kongelige Bibliothek og i Universitets- 
bibliotheket.

1556.
Alterbog.

Sondagers Oc j hellige dagers Episteler oc | Euangelia met 
Collecter, | oc andet at bruge vdi | Christi Naduere eff- | ter Or
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dinan- [ tzens ly- | delse. I Petrus Palladius. | (Vignet: Et Blad) | Pren 
tet i Meydeborgk hoss Hans walter M. D. Lvi.

Octav, 216 Blade, upag., sign. Aii —Ddv. Danske Bogstaver.
Bagpaa Titelbladet er aftrykt et daarligt Træsnit, forestil

lende Christus paa Korset mellem de to Røvere, ved Siden, 
Marie og Johannes; nedenunder Skriftsproget: »Saa elskte Gud 
Verden etc.« Blad Aij — Aiij recto indeholder en Fortale af 
Palladius til alle Sognepræster i Danmark og Norge, »screffuit 
i Københaffn Natiuitatis Marie dag. Anno. M. D. L. V.« 
Mange Sognepræster og Sjælesørgere, navnlig de gamle, havde 
klaget over, hvor besværligt det var at bære den danske Bibel 
(af 1550) til Kirken, holde den i Ilaanden for Alteret, bære den 
til Prædikestolen, samt at føre den fra den ene Kirke til den 
anden, naar man havde to Kirker at forrette Gudstjeneste i; 
andre havde klaget over, at de smaa Bøger, som indeholdt 
Collecterne, Epistlerne og Evangelierne, vare trykte med altfor 
smaa Bogstaver for gamle Folk. Derfor har Palladius med 
sine Medbrødre Superintendenternes Samtykke ladet denne lille 
Bog prente »met en skøn stoer Litera at ingen skal haffue 
behoff at hoppe eller henge fast vdi læsningen.« (Collectbog, 
Evangelistarium, Alterbog kan den kaldes, men ikke Missal eller 
Haandbog, thi det er papistiske Benævnelser.) Det kan nu 
ogsaa opnaaes »at denne vore Bibelske translats maa stedse oc 
altid brugis i alle Kircker, saavel i Kiøbstæderne som paa Lands
byerne, paa det at der kunde en gang komme en endrectig 
translats i alle Kircker offuer disse tho Riger.« Foran hver 
Epistel er sat to Collecter, den almindelige og en af Vitus 
Theodorus’s Postil, saa kand man vexle. — Bl. Aiij verso—Aiiij 
verso indeholder »en Bekjendelse« paa Latin og Dansk, samt to 
Bønner for Øvrigheden og Kongelig Majestæt, hvorpaa Alter
bogen begynder med første Søndag i Advent, Bl. Av og fort
sættes til Bl. Bb8 verso. Hele Læget Cc indeholder Afsnittet 
af Luthers Haandbog for Præster om Brudevielse med Titel
bladet: »En liden bog om Bruduielse, for alle Sogneprester. Mar
tinus Luther«. Derunder el Træsnit forestillende en Brudevielse. 
Lægget Dd indeholder det tilsvarende Afsnit om Børnedaab med 
Titelblad: »En liden bog om Døbelsse faar alle Sogneprester. 
Nedenunder et Træsnit forestillende en Barnedaab. — Nederst 
paa Blad Dd8 læses: »Denne Bog er Tryckt i Meydeborgk
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hoss Hans Walther, M. D. LVI. Cum Gratia et Priuilegio 
Regie Ma. Oc findis til Kiøbs hoss Claws Førd Borger oc 
Bogfører i Kiøbenhaffn.« Sidste Side er blank.

Bogen er godt trykt, alle Stykker af Evangelierne og Epist
lerne med en meget stor og tydelig Skrift. — Exemplar i det 
kongelige Bibliothek.

1555.
Christi Forklarelse paa Thabor.

Den Offuer- | maade Herlige Histo- | rie, om vor Herris 
Je- | su Christi ærefulde forkla- ■ relse paa Thabor bierg, Pre- | 
dicket oc vdlagt aff Docter | Petro Palladio. I * | Matth. xvii. Mar. 
ix Luc. ix. | Denne er min Elskelige Søn, i huilc- | ken ieg 
haffuer behagelighed, | Hannem skulle i høre, i Prentet i Køben- 
haffn, [ M. D. L. V.

Octav, 91 Blade, upag., sign. Aii—Mv, (Ark L indeholder 
4 Blade, Ark M 7). Danske Bogstaver.

Bagpaa Titelbladet, som er trykt med rød og sort Farve, 
er anbragt i Træsnit Peder Godskes og hans Hustrus Vaabner 
med Aarstallet 1554. De tre følgende Sider indeholde en De- 
dication til »»Erlig oc Velbyrdig mand Peder Gaatske, Kongelig 
Maiestats Lensmand, paa Københaffns Slaat«; den er »»Screffuit 
i Københaffn. S. Mickelsdag, Aar M. D. Liiii.« Palladius sen
der ham Bogen »»til en tacksigelsis bekendelse, for eders mang
foldige velgerninger mod mig.« Blad Aiii verso begynder Tex- 
ten, som bestaar af 16 tildels meget korte Prædikener. Den 
slutter Blad M5 nederst, hvorefter læses: »Prentet i Københaffn 
M. D. L. V.« Øverst paa sidste Side (M5 verso) staae to Rettelser.

Bogen er særdeles smukt udstyret og trykt af Hans Vin- 
gaard. Exemplarer i det kongelige Bibliothek og i Universitets- 
bibliotheket.

1555.
Melanchthons Tractat om de Dødes Opstandelse.

En merckelig Trac-ltat, om de dødis opstan-| delse, oc 
om det euige liff. | Philip: Melancth: | Fordansket aff D: Petro 
Palladio. j Jeg Tror Legemens opstandelse oc det | euige liff. | 
M D L V.
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Octav, 24 Blade, upag., sign. Aii — Cv. Danske Bogstaver. 
Tredie og fjerde Side indeholde en Dedication »Screffuit i 

Københaffn Søndag Oculi MDLV« til »Erlig oc velbyrdig mand 
Erick Bøllie til Tureby«. Palladius sender ham dette lille 
Skrift med Taksigelse for alle Velgierninger, for at han kan 
hente Trøst og Husvalelse efter hans kjære Hustru, Fru So- 
phies Henfart fra denne usle Verden. Blad Aiii begynder Tex- 
ten, hvis Overskrift læses nederst paa den foregaaende Side; 
den slutter Bl. Biii nederst. Bl. Biii verso—Bl. Bv verso inde
holde fire Spørgsmaal med Besvarelser, som slutte sig til den 
foregaaende Afhandling; Overskriften er kun: »Petrus Palladius 
til den Christen Lessere.« Bl. Bv verso—C verso indeholde: 
»En ret vey igennem vor Herre Christi opstandelsis Histori 
befattit i tolff samtaler« med en Indledning af »Peder Palladius 
til den Christen læssere«. Midt paa Side C verso læses: »Pe
trus Palladius. Følger her effter det femtende Capitel aff den 
første Epistel, som S. Pouel scriffuer til de Corinther, som er 
om vor Herris Christi opstandelse .... met en lidel forkla
relse . . .« Dette Afsnit slutter Blad C8, hvorefter læses: 
»Prentet i Københaffn Aar. M. D. L. V.« Den sidste Side 
er blank.

Bogen er trykt af Hans Vingaard. — Exemplar i det kon
gelige Bibliothek.

Denne Bog blev udgivet paany af »Jens Søffrenszøn, Nør- 
Nissom, Borger oc Boghandler i Roeskild, Københaffn, aff 
Henrick Kruse, 1638.« Udgaven er i Duodes, 36 Blade. I 
Fortalen omtaler Udgiveren, at »Skriftet nu moxen, et halfhun- 
dret Aar vdi Stiilen oc Trycken ey haffuer været fornyet1), saa 
at alle Exemplaria ere distrahirt, oc saa lang tid bortkomne, 
vden et enist, meget gammelt, oc forfaldet, huilcket en god 
Ven mig communicirt oc meddeelt haffuer.« Udgaven slutter 
med et Vers af Johannes Placotomus: »Aarsag huorfaare det 
gaar nu saa ilde til i Verden» og »En hiertens Christelig Bøn 
i suar Sot oc Kranckhed, til Jesum Christum vor Herre«. — 
Exemplarer i det kongelige Bibliothek og i Universitetsbibliotheket.

*) Er Bogen da bleven optrykt i Slutningen af 16de Aarhundrede?
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Smaastykker.

1.
Pas udstedt af Maria Stuart

for Anna Rusting, Skottefruen.
Meddelt af 0. Nielsen.

Dette Pas er aftrykt efter en samtidig Papirsafskrift i det Kgl. Geheime- 
arkiv, Danske Selskabs Papirer. — Anna, en Datter af Christopher Thronds- 
søn (Rusting), var Bothwells første Hustru. Se om hende: Samlinger til det 
norske Folks Sprog og Historie, VI, S. 242, 253 ; Liber capituli Bergensis, S. 104, 
105, 107, 148; P. A. Munch, Norskt Maanedskrift, 111, S. 436; F. Schiern, 
Hist. Tidsskrift, 3 Række, 11, S. 440.

Maria dei gratia Regina Scotorum omnibus et Singulis 
amicis et confæderatis Regibus, Principibus, Dominis, prouin- 
ciarum custodibus et prefectis vrbium aut portuum nauarchis 
omnibus, Item et Singulis nostris Judicibus ac legum iurisque 
ministris, ciuibus ac subditis, quorum interest et ad quorum noti- 
ciam bæ nostræ Literæ peruenturæ sunt, Salutem. Noueritis nos 
recipisse1) ac per presentes recipere vt~) fidem tutelamque nostram 
Annam Trundtze, filiam Christophori Trundtze, qui regi danorum 
præfectus maris fuerat, omniaque eius bona mobilia et immobilia, 
eique liberam fecimus ac dedimus potestatem habitandi et 
commorandi in nostro regno atque inde dissedendi3) ac rede
undi, quouis ei e re sua visum erit, omneque iure et priui- 
legia4) eam vti volumus, quo ciues in regno nostræ5) vti solent. 
Cumque predicta Anna in Noruegia6) esset nauigatura ad 
obeunda necessaria negocia peteretque a nobis literas suæ 
erga nos fidej et obseruantiæ nostrique erga illam 
animi testes, quo ea res sit omnibus perspectio7) atque



398

illustrior, vos omnes et Singulos amicos et confæderatis8) 
nostros hortamur et rogamus, vt si contigerit appellere aut sui 
negotij gerendj causa morarj in nostris9) regnis, domiccis10), 
vrbibus aut portubus, eis vtamjnj erga illam humanitatis officijs 
que vestros ciues exspectare conseditis11) æquum, Si ad nostrae 
regna dominialia appulerint, nostris autem iudicibus, legum 
administris, ciuibus et subditis omnibus precipibus13) et man
damus, nequis nostrum quicquam committat aut desegnat14) 
aduersus fidem publicam ei datam hasque literas nostras, fidei 
datae testes, quod si quis secus fecerit, Sciat se nobis rem in
gratissimam facturum grauissimisque pænis eius iniuriæ auctores 
nos prosecuturas. Datum Sub Sigillo nostro ac manu nostra 
subscriptum decima septima die februarij Anno regni nostri 
tricessimo15) primo.

Maria R.
1) □: recepisse. 2) □ : in. 8) o: discedendi. 4) priuilegio. 5) nostro. 

e) j: Noruegiam. 7) □: perspectior. 8) o: confæderatos. ®) o: vestris. 
10) o: dominiis. n) o: conceditis. 12) o: nostra. 1S) o: precipimus. 
14) o: designet. 15) □: vicesimo?

2.
Et samtidigt Bidrag til Bedømmelsen af Holbergs 

Forfattervirksomhed
i Breve fra C. M. Stub til H. Gram.

Meddelt af C hr. Bruun.

De følgende Notitser ere tagne af Stubs originale Breve, som opbevares 
i det store kongelige Bibliothek i den Gramske Brevsamling. Stub var 
Generaltoldforvalter i Bergen.

1.
Bergen d. 3 April 1731.

— Prof. Holbergs Beskrivelse over Danmark og Norge1) 
har jeg nyelig giennemlest (saasom her ellers ingen Bøger er 
at see) men ieg maa derhos tilstaae at ieg deraf ej er bleven 
lærdere end tilforn; thi hans Historische Capitler ere meget 
ufuldkomne og troede jeg snart at sige, at da jeg gick i mine 
første studenter aar paa det runde taarn vidste jeg snart mere 
deraf end hånd har skrevet. Hans gamle Sager ere saa taabe- 
lige, at dersom vores gode Arnas Magnusen endnu var i live, 
troer jeg vist han toeg sin død over at læse dem. Da jeg kom

*) Første Udgave af dette Skrift udkom i Kjøbenhavn 1729.
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til det 12 Cap. som skal være Historia Juris Danici, tenckte jeg 
at finde noget, men da jeg ret eftersaa det, fornam at det 
ikkun er en smule Dansk translation*) af mine Latinske Dis
putat. jeg holdt i Colleg. Elers. de Lege et Legislatoribus Da- 
norum2) og at deri fast ej et ord er forandret, saa at hånd 
endog har beholdt de errores, hvilke jeg i de 2de første Dis
putat: som en ung Student begik, og derfor i mit Manusc. 
efter Arnas Magnusens advarsel havde corrigered; paa saadan 
maade kand jeg og giøre bøger; hånd burde have satt for ved 
Capit. udsat af Latinen paa Dansk ved L. H. Hånd har og 
viist alt for store Kjerlighed til Bergens Stift, som hans føde
sted, og derved confunderet land-Chartet over Norge, i det at 
hånd i Slutningen af sin bog3) har lagt Nordlandene og Sta
vanger Ampt her til Stiftet, da dog det første ligger 100 Mile 
herfra lengst bort i Thrundhiems Stift som enhver vel veed, og 
det andet, neml. Stavanger hører til Christiansands Stift, der
imod har han taget Sundmør fogderie fra os (som dog er det 
beste fogderie vi har og derfor ej vel kunde undvære) og lagt 
til Thrundhiems Stift, som mueligen skal være til vederlag for 
Nordlandene som han fratager Thrundhiem. Det er rettelig at 
være Hospes in Patria. Confusionen er vel deraf kommen, at 
Nordlands og Stavangers Amptes Indtrader betaler til Stift-amp- 
stuen i Bergen, derfor er ampterne ej separerede fra deres Stift.

2.
Bergen, d. 1ste December 1733.

— Hr. Professor Holbergs 2den Part af den danske Histo
rie har jeg og faaet efter prænumeration, og lest, jeg seer den 
ej heller an for at være noget opus eruditum, thi han betjener 
sig af Huitfeld i de fleste ting (som og var fornøden) dog cite
rer han ham sielden uden naar han vil refutere ham. Ms. Ski- 
byense (som andre kalder Skippingense), Hist. Christ. 3 Ms. 
og Liber seditionum Daniæ ere ej nok til at formere et nyt 
Corpus Historiæ Danicæ, endskjøndt de ere fornødne; thi der 
behøves flere Documenter til et saadant verk, hvilke Author

J) Kofod Ancher, Dansk Lovhistorie, 1, Fortalen Blad b., har gjort opmærk
som paa, at dette Afsnit hos Holberg kun er et Udtog af Stub.

2) Det er fire Afhandlinger, som udkom 1716—19.
Side 744. 1 anden Udgave, Kbh. 1749, er den her omtalte Feil ikke 
rettet; heller ikke i tredie Udgave, Kbh. 1762.

26
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kunde have fundet i Bibliotheca Reseniana og endnu mere 
accurat i Hr. Arnas Magnusens, men det synes, hånd ej har 
patience eller lejlighed ,til at søge mange Documenter. Jeg 
har og lest Frid. Gerh. Voss, Version1) af Holbergs Danmarks 
og Norges beskrivelse hvilken jeg seer hånd følger saa exacte, 
at hånd ej forandrer noget, saa vi endnu her i Bergen beholde 
den conqvéte fra Thrundhiems Stift at Nordlandene ligger nu 
til Bergen, som før hørde til Thrundhiems Stift og Stavanger 
Amt har vi og vundet fra Christiansands Stift, og er det at be
frygte , at siden Finmarks handelen kom til Kjøbenhavn, at 
samme ampt kommer til at ligge i Seiland, saa Thrundhiems 
Stift bliver meget mindre end det var. —

3.
Bergen d. 30 Januar 1734.

— Det er mig kjert, at mine ringe judicia om Hr. Pro
fessor Holberg og Bussæus2) finder Hr. Justits-Raadens appro
bation, der kunde endnu mere skrives om dem begge, især 
remarquerer ieg hos Holberg at han i sit opus oftere er en 
Comicus og ligesaa Satyricus, som er langt fra en Historisk 
Stil, men han bliver ved sin genie.

!) Udkom 1731 i Kjøbenhavn.
2) Om Bussæus skriver Stub i det foregaaende Brev: »Jeg har for nogen 

Tid siden bekommet Bussæi edition af Are Frode, og da jeg først fik 
den at see kunde ieg ej andet end beklage vores gode Arnas Magnusens 
Død, som jeg vidste at han enten havde hindret denne edition eller 
givet den ud paa en anden maade; jeg seer at versionen ej er paa det 
accurateste, hvilket Author ej heller lover, dog troer jeg at Rector Gamm 
er den som har gjort det meste dertil. Det Lexicon vocum antiquarum 
som derved følger er overmaade slet, thi deri er ej andet end ordinaire 
Islandsk, som nesten enhver Bondedreng der i Landet forstaar, saa det 
har ei mindste Smag af antiqvitet. Otheri Periplus har jeg i Hr. Et. Raad 
Reitzers Bibliotheque lest blant Acta Publica Anglicana, hvoraf denne 
edition maa være tagen. Det er mest underligt, at Bussæus ikke har 
fundet saa lærd eller brav en mand i Danmark, som han kunde dedicere 
denne gamle Bog, men har maattet søge Patrocinium hos den franske 
Envoyé, som uden tvivl forstaar lidet Islandsk; det er sandelig at pro
stituere Patriam, og synes det, at hånd derved maa have søgt enten en 
særdeles profit eller en station i Frankrige.« — Bussæus’s Udgave af 
Are Frode udkom 1733 med -»Imprimatur L. Holberg«, dediceret til Grev 
de Pielo. Sml. dennes Svar, aftrykt i Dån. Bibi. II, S. 425.
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Tillæg og Rettelser.

S. 2 Lin. 11. kom, som. læs: kom som.
S. 9 Lin. 9. 1 sine Amoenitates philol. 1, 1729, S. 107 — 111 har Fal

ster et Capitel med Overskriften: Vopiscus litteras ab interitu vindicans. 
Han fortæller, hvoiledes han St. Hansdag 1726 kom med flere Venner til 
en Bogfører i Ribe Cathedralkirke, hos hvem de fik Burmans Brev til Gap- 
peronnier at kjøbe. Udfaldet mod de danske Lærde irriterede dem og frem
kaldte en Samtale mellem dem om, hvorledes man skulde forsvare sig. Det 
hele Stykke er noget nær den her meddelte Tale »in nuce«.

S. 10 Lin. 7 f. n. 1 Overskriften til Talen staar der vel: »habita«, 
men det er jo muligt, at Forfatteren blot har tænkt sig denne lille apolo
getiske Tale holdt ved en eller anden Lejlighed.

S. 13 Lin. 5. For scriptum læs: scriptam, som der staar i Wolfs Brev 
— en Skrivfeil for scripta.

S. 13 Lin. 11. hoc, læs: hac.
S. 76 Lin. 17. Universitetsbibliotheket er for nylig kommet i Besid

delse af en Udgave med Titel: »Enchiridion. En liden Catechismus 
eller Christelige Tuet, ganlske nyttelig for alle Sogneprester oc Predickere. 
D. Mart. Luther«. Paa næstsidste Side er trykt: »Prentet i Lybeck hoss As- 
swerus Kroger Aar eliter Guds byrd. M. D. LXV11. 12. Exemplaret er 
defeet, der mangler 5 Blade.

S. 95 Lin. 19 f. n. Det Værk, til hvis Prentning L. Benedicht har faaet 
en saa stor Understøttelse, 300 Daler, og altsaa maa have været meget kost
bart, kan maaske have været: »Ein Buch zusammengezogen, aus vielen 
Probierten Kunsten vnd Erfarungen, wie ein Zeughausz sampt aller Munition 
anheimisch gehalten werden sol. Gedruckt zu Kopenhagen durch Lorentz 
Benedicht 1578«. Delte Værk i Folio er af krigsvidenskabeligt, navnlig artil
leristisk, Indhold; det er udmærket smukt udstyret, det store kgl. Bibliotheks 
i grønt Fløil indbundne Exemplar er forsynet med tegnede og malede Fi
gurer dels anbragte i Texten, dels paa store Tavler. Bogen indeholder 
tillige forskjellige »Kriegsordnungen« og lignende krigsretlige Regler af 
Joachim Arentsehe, under hvis Navn den er opført i Worms Forfatter- 
lexikon, III, S. 21, med Henvisning til det kgl. Bibliothek.

S. 110 Lin. 8 f. n. Conferentsraad WerlaulT har i sin Copi af Bruuns 
Brev, som her er benyttet, skrevet 1796; det kan imidlertid ikke være rig
tigt, Brevet maa være skrevet senere. Det er nemlig ubevisligt, at Bruun 
har været i Hamborg i Aaret 1796, medens det er sikkert at han var der 
1798 i October Maaned; dernæst forekommer der i Brevet Hentydninger til 
Begivenheder, som først skete senere, navnlig de Franskes Indtagelse af 
Neapel, den 23 Januar 1799. Uden Tvivl har Bruun skrevet Brevet efter 
sin anden Flugt fra Kjøbenhavn, i Foraaret 1799.

S. 175 Lin. 1. bshagen, 1. behagen.
S. 183 Lin. 13. Composition«, læs Composition.
S. 241 Lin. 4. The, læs Ther.
S. 244 Lin. 18. Anordning af 1521, læs: Anordning (af 1522?)
S. 300 Lin. 2 f. n. Pose, læs Post.
S. 318 Lin. 12 Bernstoffs, læs Bernstorffs.

26*
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Alphabetisk Register.

Åbølling 139.
Ågård, Præst i Hassing 44.
Åkjær 51. 130. 133.
Ål 116. 17.| 118. 143. 348-68.
Ål, Jakob Nielsen, Rektor i Ringkjøbing 

365-66.
Ålborg 30.
Ålborg, Hans M., Bogfører, 97—98.
Åle 56.
Ålholm 35.
Århus 52.
Abel Katrine 300. 301.
Abildgård, Nie. 107 — 08. 
Abrahamstrup Len 99—101.
Adam af Bremen 310 — 11.
Aggi Thuer, Vederlagsmand 111. 

351—52.
Ahlefeld, Magdalene 118.
Alanus ab Insulis 244.
Albert, Hertug af Lyneborg 112.
Aldeveldt, Birgitte 64.
Allerup 133.
Alslev 118.
Alsøndrup 101.
Anchersen, H. P., 61. 67.
Ancker, Kofod, 102—08.
Andreas Mathiæ, Bisp i Oslo, 88.
Anders Lavridsen, Prof., 97.
Anders Hansen, Skriver paa Bremer

holm 100.
Anders Nielsen, Hr., 172.
Anders Larsen, Ridefoged paa Sorø 302. 
Andst Herred 137.
Andvordskov 388.

Anna Stephensdalter 124.
Anna Ambrosius 166.
Anna Hansdatter 291—306.
Anthoni, Løjtnant. 30. 32.
Arctander, N. L., 96—97.
Arensberg, Niels, Provst i Vester H. 330.
Arentsche, Joakim, 401.
Armark 54.
Arnager 344.
Arndrup 132.
Arne Magnussen 399. 400.
Arnstorf, Fred, til Overgård, 290. 299. 
Arved Pedersen 392. 393.
Asbøl 353.
Asserbøl 355. 356. 357.
Avgustinus Hansen, Pr. i Skelskør, 303. 
Axel Andersen 169. 170.

Badskjær, Hans, Pr. i Jærne, 125. 
Bagge Baggesen, Rådmand i Ribe, 330. 
Baggesen, Inger Margrete, 368.
Baken Tøstesen, Pr. i Nebel, 124. 
Ballum 323.
Baltser, Bogfører, 92.
Banken, 315—18.
Bandsberg 123.
Banner, Ida af Asdal, 51.
Bang, Morten, 325. Palle til Henne- 

gård 121. 325 -26. 335. 336. 
Anne 325. Elle 325.

Bang, Kr. Lavridsen, Pr. i Nebel og 
Lydum 124. 126. 148. Else 127. 
Jørgen, Pr. i Dejbjerg, 127.

Banner, Erik, 369. 383—86.
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Banjer, Ejler Evert, 30.
Barfod, Familie, 119—23. N. L., Pr, 

i Nebel, 125. L. S. Pr. i Lydum 
177 — 48. Lavrids Lambertsen, Pr. 
i Lydum 148.

Barstorf, Filip, 34.
Bartholin, Kasper, 62. Thomas Tho- 

mesen 62.
Basse, Niels, 49. Sten 169. 170. 171. 
Bebel, Henrik, 245.
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