
Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Danske Samlinger
for

Historie, Topographi, Personal- og 
Literaturhistorie.

Udgivne af

A. Petersen,
Fuldmægtig i Finansministeriet.

Første Bind.

Kjøbenhavn 1865—66.
Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel).

G. S. Wibes Bogtrykkeri.

Ohr. Bruun, O. Nielsen,
Bibliothekar ved det störe kongeiige Cand. mag., Assistent i Ministeriernes

Bibliothek. Archiv.

Og



60

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
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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.



62

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!
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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*



68

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-
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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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